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Ανίχνευση ακτίνων Χ 
 

 Φθορίζουσα οθόνη 

Απορροφά ακτίνες Χ και επανεκπέµπει ορατό φως.  Η διαφορά 

της ενέργειας προσπίπτοντος και εκπεµπόµενου φωτονίου 

απορροφάται υπό µορφή θερµότητας. 

 
 

 

Φθορισµός νανο-σωµατιδίων 

CdSe που εκτίθενται σε 

υπεριώδες µε διαφορετικά λ  

 

 

Απεικόνιση σε πραγµατικό 

χρόνο 

 

 

 Φωτογραφικό φίλµ : ακτινογραφία, δοσιµετρία 
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 Θάλαµος ιονισµού Geiger-Müller 

 

 Στηρίζεται στην ικανότητα των ακτίνων Χ να ιονίζουν την 

ύλη. 

 Εχει µικρό µέγεθος⇒ εύχρηστος. 

 

  
 

 Αποτελείται από σωλήνα µε αέριο υπό χαµηλή πίεση.  

 Οι ακτίνες Χ ιονίζουν το αέριο. 

 Τα ηλεκτρόνια και τα ιόντα οδεύουν προς τα αντίστοιχα 

ηλεκτρόδια 

 Κλείνει το κύκλωµα και διαρρέεται από ρεύµα Ι 

 Το Ι ∼ βαθµού ιονισµού και της ενέργειας των 

πρσοπιπτόντων φωτονίων. 
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 Φωτοπολλαπλασιαστής 

• Υπό την επίδραση των ακτίνων Χ η φωτοκάθοδος εκπέµπει 

ηλεκτρόνια που εστιάζονται και προσπίπτουν στην 1η άνοδο 

που επικαλύπτεται µε υλικό που έχει πολύ µικρό έργο εξόδου. 

• Για κάθε προσπίπτον ηλεκτρόνιο η άνοδος εκπέµπει 

περισσότερα του ενός ηλεκτρόνια ⇒ ενίσχυση σήµατος. 

• Ο φωτοπολλαπλασιαστής  έχει x το πλήθος ανόδων ⇒ πολλά 

στάδια ενίσχυσης. 

• Η συνολική ενίσχυση είναι xn  όπου x το πλήθος των ανόδων 

και το [ ]4,2n∈  

 
Σχηµατικό διάγραµµα φωτο-

πολλαπλασιαστή 

Η ενίσχυση αυξάνεται µε τον 

αριθµό των ανόδων. 
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Εφαρµογές των ακτίνων Χ  

 

 

 

 

 

Ακτινογραφία 

Ακτινογραφία στήθους που δείχνει την 

παρουσία κακοήθους όγκου. 

  

Aξονική τοµογραφία 

(CAT –computer axial tomography, CT-computerized tomography) 

Στην αξονική τοµογραφία χρησιµοποιούνται ταυτόχρονα 

περισσότερες από 1 δέσµες ακτίνων Χ.  Η ένταση της κάθε 

διερχόµενης δέσµης καταγράφεται από τον ανιχνευτή και διαφέρει 

γιατί διαµορφώνεται από τους διαφορετικούς ιστούς που διαπερνά.  

Η CT επιτρέπει την καταγραφή ειδώλων τοµών του σώµατος σε 

διεύθυνση κάθετη προς το ύψος του ασθενούς. 

 
Σχηµατικό διάγραµµα συστήµατος αξονικής τοµογραφίας.  Η 

ανασύνθεση της 3D εικόνας γίνεται µε τη βοήθεια υπολογιστή. 
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 (α) (β) 

3D απεικονίσεις αξονικής τοµογραφίας.  
(α): απεικόνιση CAT του στήθους σε διεύθυνση κάθετη προς τη 

σπονδυλική στήλη.  Η καρδιά βρίσκεται στο κέντρο της εικόνας, ενώ 

τα πνευµόνια αντιστοιχούν στις σκοτεινές περιοχές που βρίσκονται 

ανάµεσα στις κίτρινες.  Το ροζ ακανόνιστο σχήµα αριστερά 

αντιστοιχεί σε καρκίνωµα. 

(β)3D απεικόνιση της λεκάνης και µέρους της σπονδυλικής στήλης. 

 

Ο φθορισµός  

 χρησιµοποιείται για την απεικόνιση σε πραγµατικό χρόνο (real 

time) των εσωτερικών οργάνων των ασθενών.  

 

 Η βασική συσκευή περιλαµβάνει µία πηγή ακτίνων Χ και µία 

φθορίζουσα οθόνη.   

 

 Τα σύγχρονα συστήµατα περιλαµβάνουν ενισχυτές του σήµατος 

και Video camera που επιτρέπει την καταγραφή του ειδώλου. 
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Παράδειγµα εικόνας φθορισµού.

 

 

Ασφάλεια: Μηχανές ακτίνων Χ χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο 

αποσκευών στα αεροδρόµια και την ανίχνευση βοµβών και 

όπλων.   

 

Χρησιµοποιούν πολύ χαµηλή δόση ⇒ είναι ασφαλή για τους 

εργαζόµενους και τους ταξιδιώτες. 
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Οι µονάδες µέτρησης ιονίζουσας ακτινοβολίας είναι κοινές για 

τις ακτίνες Χ καθώς και για τα σωµατίδια α (πυρήνες He), β 

(ηλεκτρόνια) και τις ακτίνες γ που παράγονται από τη διάσπαση 

ραδιενεργών πυρήνων. 

 

 Η ενέργεια που απαιτείται για τον ιονισµό ενός ατόµου ή 

µορίου ≅ 1-35eV. 

 Η ενέργεια των ακτίνων Χ (αλλά και των α, β και γ) είναι 

πολύ µεγαλύτερη ⇒ ένα φωτόνιο τους µπορεί να προκαλέσει 

ιονισµό χιλιάδων µορίων. 

 

Οι µονάδες διακρίνονται σε  

   µονάδες έκθεσης και  

   µονάδες απορροφηθείσης δόσης. 

 

Η έκθεση ορίζεται ως το πλήθος των θετικών ιόντων συνολικού 

φορτίου q που παράγονται όταν δέσµη ακτίνων Χ διαπερνά µάζα 

m ξηρού αέρα στους 0οC υπό P=1atm.   

)kg (Cb 
m
qέ 1-=κθεση  
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Το Röntgen ( )R : Είναι η πιο παλιά µονάδα µέτρησης της έκθεσης 

στις ακτίνες Χ. 

 

1 Röntgen είναι η ποσότητα της ακτινοβολίας που απαιτείται για 

να δηµιουργηθούν 2,08x109 ζεύγη ιόντων σε 1 cm3 ξηρού αέρα, 

στους 0οC υπό P=1 atm.  Στο σύστηµα SI:  1 R=2.58x10-4 Cb/kg. 

 

Παράδειγµα: ∆όση 500 R σε 5 ώρες είναι θανατηφόρα 

 

Η απορροφηθείσα δόση, και ο βαθµός ιονισµού που προκαλεί,  

εξαρτάται από την φύση του υλικού που απορροφά.   

 

Εποµένως ορίζονται τα µεγέθη rad και rem: 

Rad (Rőntgen absorbed dose): 1 rad είναι η ποσότητα της 

ακτινοβολίας που απελευθερώνει 10-5 J ανά gr  απορροφόντος 

υλικού (ή 0.01 J/kg). 

 

Στο σύστηµα SI η µονάδα απορροφηθείσης δόσης είναι το Gray : 

J/kg 1(Gy) Gray 1 = =100 rad  

 

Rem=Röntgen equivalent man= Röntgen ισοδύναµο για τον 

άνθρωπο.  To rem είναι το γινόµενο της απορροφηθείσης δόσης 

σε (Röntgen) µε την βιολογική αποτελεσµατικότητα  
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1 Rem ισούται µε την απορροφηθείσα δόση που προκαλεί σε έναν 

άνθρωπο αποτέλεσµα ισοδύναµο µε 1 rad ακτίνων Χ ενέργειας 

250 keV.  Μονάδες : sievert (1 sievert =100 rem) 

 

Επειδή διαφορετικοί τύποι ακτινοβολίας προκαλούν διαφορετικά 

βιολογικά αποτελέσµατα για την ίδια ποσότητα απορροφηθείσης 

ενέργειας ορίζεται η µονάδα : 

 

Σχετική βιολογική αποτελεσµατικότητα (Relative Biological 

Effectiveness-RBE) 

Τιµές RBE για διάφορες ακτινοβολίες 

Ακτινοβολία RBE 

Ακτίνες Χ 200 keV 1 

Ακτίνες γ 1 

Σωµατίδια β (e-) 1 

Πρωτόνια 10 

Σωµατίδια α 10-20 

Βραδέα νετρόνια 2 

Ταχέα νετρόνια 10 

 

∆ηλαδή ενώ οι ακτίνες γ και τα ηλεκτρόνια έχουν το ίδιο 

καταστροφικό αποτέλεσµα µε ακτίνες Χ ενέργειας 200keV, η 

καταστροφή που προκαλούν τα υπόλοιπα σωµατίδια είναι πολύ 

µεγαλύτερη, π.χ. για τα πρωτόνια είναι 10 φορές µεγαλύτερη.  
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Αντιπροσωπευτικές τιµές δόσεων (mSv) στις οποίες εκτίθενται οι ασθενείς 

όταν υποβάλλονται σε διαγνωστικές εξετάσεις.  Το 1940 οι δόσεις ήταν 50-

100 φορές υψηλότερες.  Το 1960 για την µαστογραφία χρησιµοποιούσαν 

δόσεις 100 φορές µεγαλύτερες από ότι σήµερα. 

 

Τυπικές τιµές δόσεων 

Πηγή ∆όση 

Υπόβαθρο 0,075 rem/χρόνο 

∆ιάγνωση (<150 keV) 0.2 rem/χρόνο 

Ακτινοβόληση όγκων (5 MeV) 

(εντοπισµένη) 

2000-7000 rem/περίοδο  

Θανατηφόρος δόση 400 rem/δόση (όλο το σώµα) 

Φυσική δόση /ζωή 9 Rem 
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Τα έµβυα όντα 

εκτίθενται επίσης σε 

ιονίζουσα ακτινοβολία 

λόγω της ακτινοβολίας 

του Ηλίου, της κοσµικής 

ακτινοβολίας και της 

διάσπασης των φυσικών 

ραδιενεργών στοιχείων. 

 

Επιτρεπόµενα όρια δόσεων σε ελεγχόµενες περιοχές 

Εργαζόµενοι 5 rem/χρόνο Μάτια, παραγωγή αίµατος 

 30 rem/χρόνο ∆ερµατοπάθειες, θυρεοειδής 

Κάτοικοι 0,5 rem/χρόνο  
 

Βαθµός ευαισθησίας 

Υψηλός Μυελός, λεµφαδένες, επιθύλιοι ιστοί, έµβρυα 

Μέτριος Αρτηρίες, κόκαλα 

Χαµηλός Νευρικό σύστηµα (µη-ανατάξιµη βλάβη) 
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Αποτελέσµατα διαφόρων δόσεων : η έκταση της καταστροφής 

εξαρτάται από την απορροφηθείσα ενέργεια ανά gr του 

οργανισµού. 

∆όση Αποτέλεσµα 

<25 rad - 

25-100 rad Μυελός, λεµφαδένες, σπλήνα 

100-300 rad + κόπωση, πεπτικό (ανατάξιµη µε αντιβίωση) 

300-600 rad ++ Νευρικό σύστηµα (µεταγγίσεις, 

µεταµόσχευση µυελού οστών) 

>1000 rad Θάνατος (κατάρρευση κυκλοφορικού + 

αναπνευστικού) 

 

Μακροχρόνιες επιπτώσεις 

 Καρκίνος των οστών   

 Λευχαιµία Hiroshima 1945 Εκδήλωση 1950-52 

 Manhattan project 2ος Παγκόσµιος πόλεµος 20 χρόνια αργότερα 

θάνατοι από 

καρκίνο 
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Μακροχρόνιες επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων Hiroshima 

µετά την έκρηξη της ατοµικής βόµβας. 
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Ρελατιβιστικά ελαφρά σωµατίδια, π.χ. ηλεκτρόνια, εκτρεπόµενα από 

την ευθύγραµµη τροχιά τους υπό την επίδραση µαγνητικού πεδίου, 

εκπέµπουν ευρύ φάσµα, από το υπέρυθρο έως τις σκληρές ακτίνες 

Χ, µε πολύ υψηλή ένταση. 

 
Τα εργαστήρια παραγωγής ακτινοβολίας synchrotron ESRF-Greboble & 

BESSY-Βερολίνο. 
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Η φωτεινότητα της δέσµης των 

ακτίνων Χ αυξήθηκε κατά 13 

τάξεις µεγέθους (1013 φορές) 

από το 1900. 

 

 

Η ακτινοβολία SR βρίσκει εκτεταµένες εφαρµογές στις φυσικές 

επιστήµες, τη φαρµακευτική και την ιατρική, την 

µικροηλεκτρονική, τη µικροµηχανική και την κοσµετολογία. 

 


