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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

H Πυρηνική Μετρολογία έχει κύριο στόχο την υλοποίηση των φυσικών μεγεθών και των 

παραγώγων μονάδων μέτρησης του Διεθνούς Συστήματος Μέτρησης (S.I.) στα πεδία των 

ιοντιζουσών ακτινοβολιών : 

1. Δοσιμετρία για είδη ακτινοβολίας γ, Χ και β και υλοποίηση των μονάδων Sv, Gy, C/kg 

2. Ραδιενέργεια για διάφορα ραδιενεργά υλικά και υλοποίηση της μονάδας Bq 

3. Μέτρηση νετρονίων και υλοποίηση της μονάδας Sv 

 

Το Εργαστήριο Βαθμονόμησης Οργάνων Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών (ΕΒΟΙΑ) της Ελληνικής 

Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) είναι ένα υποπρότυπο εργαστήριο που από το 2000 

έχει αναπτύξει και διατηρεί τα εθνικά πρότυπα (υποπρότυπα) μεγέθη (Gy, Sv, Cb/kg) 

ιοντιζουσών ακτινοβολιών (γ, Χ και β).  

Η ΕΕΑΕ και Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ) σύναψαν σύμβαση συνεργασίας για 

τη λειτουργία ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ στις 9 Σεπτεμβρίου 2005, βάσει 

της οποίας το ΕΒΟΙΑ αποτελεί περιφερειακό συνεργαζόμενο εργαστήριο του ΕΙΜ με τον 

διακριτικό τίτλο ΕΒΟΑΙ/ΕΕΑΕ-ΕΙΜ. Η υπογραφή της σύμβασης συμβάλλει στην 

αξιοποίηση κατά τον καλύτερο τρόπο των ήδη υφισταμένων υποδομών της Ελληνικής 

Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, τόσο σε επίπεδο επιστημονικού δυναμικού όσο και  σε 

επίπεδο τεχνογνωσίας και εργαστηρίων, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει στο ΕΙΜ την επιτυχή 

ανάπτυξη της πυρηνικής μετρολογίας και γενικότερα την ολοκλήρωση του θεσμικού του 

ρόλου σε όλα τα πεδία μετρολογίας. Επιπρόσθετα, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο καταξιώνεται η 

συμμετοχή της Ελλάδας στους φορείς μετρολογίας (EURΑMET, CIPM, MRA κλπ) και στο 

πεδίο της πυρηνικής μετρολογίας.   

 

Η δημιουργία του ΕΒΟΙΑ/ΕΕΑΕ-ΕΙΜ κάλυψε τις απαιτήσεις των Οδηγιών της Ε.Ε. (96/29 

και 97/43) και της Ελληνικής Νομοθεσίας που επιβάλλουν τη βαθμονόμηση όλου του 

εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για μετρήσεις ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Το κύριο έργο 

του ΕΒΟΙΑ/ΕΕΑΕ-ΕΙΜ είναι:  

1. Ανάπτυξη &διατήρηση των πρότυπων μεγεθών δοσιμετρίας και πρότυπων μεθόδων 

μέτρησης των ιοντιζουσών ακτινοβολιών  

2. Ιχνηλασιμότητα των μετρήσεων δοσιμετρικών μεγεθών που διενεργούν οι χρήστες 

οργάνων μέτρησης ιοντιζουσών ακτινοβολιών στα πρότυπα μεγέθη δοσιμετρίας (primary 

αstandards). Το ΕΒΟΙΑ/ΕΕΑΕ-ΕΙΜ γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ των διεθνών προτύπων 

εργαστηρίων δοσιμετρίας (primary laboratories) και των τελικών χρηστών (end users), 

δηλαδή των εργαστηρίων που κάνουν χρήση ιοντιζουσών ακτινοβολιών 

3. Η διακρίβωση, βαθμονόμηση και ο έλεγχος των οργάνων μέτρησης ιοντιζουσών 

ακτινοβολιών  

4. Η συνεισφορά στην βελτίωση της ακρίβειας και της αξιοπιστίας των μετρήσεων 

δοσιμετρικών μεγεθών στα διάφορα εργαστήρια ιοντιζουσών ακτινοβολιών 

5. Η προώθηση μεθόδων δοσιμετρίας για την ομογενοποίηση και συμβατότητα των 

μετρήσεων μεταξύ των χρηστών 

6. Η συνεισφορά στην πληροφόρηση , διάχυση και ανταλλαγή γνώσεων και τεχνογνωσίας 

στο χώρο μετρολογίας και δοσιμετρίας ιοντιζουσών ακτινοβολιών. 



 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του ΕΒΟΙΑ/ΕΕΑΕ-ΕΙΜ έχουν διαπιστευτεί κατά ISO 17025 από 

το ΕΣΥΔ (Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης , Πιστοποιητικό Διαπίστευσης 116/2002).  

Από το 2000, το ΕΒΟΙΑ/ΕΕΑΕ-ΕΙΜ εκπροσωπεί την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Σύστημα 

Μετρολογίας EURΑMET  στο τομέα των ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Το 2009 αναρτήθηκαν 

τα CMCs (Calibrations and Measurement Capabilities) του ΕΒΟΙΑ/ΕΕΑΕ-ΕΙΜ στη βάση 

δεδομένων του BIPM/CIPM. Επίσης, το ΕΒΟΙΑ/ΕΕΑΕ-ΕΙΜ έχει ενταχθεί από το 2000 στο 

διεθνές δίκτυο υπο-πρότυπων εργαστηρίων του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας 

(ΔΟΑΕ) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας-(IAEA/WHO Secondary Standard 

Dosimetry Laboratory Network).  

 

Τα δοσιμετρικά μεγέθη που έχουν αναπτυχθεί στο ΕΒΟΙΑ/ΕΕΑΕ-ΕΙΜ είναι:  

 Απορροφούμενη Δόση στο νερό (Gy) και ρυθμός Απορροφούμενης Δόσης στο νερό (Gy 

s
-1

) από γ ακτινοβολία  

 Απορροφούμενη Δόση στο νερό (Gy) και ρυθμός Δόσης στο νερό (Gy s
-1

) από 

ηλεκτρόνια  

 Air Kerma (Gy) και ρυθμός Air Kerma (Gy s
-1

) από γ και Χ ακτινοβολία 

 Έκθεση (Cb kg
-1

  και R) και ρυθμός Έκθεσης Cb kg
-1

 s
-1

  και R s
-1

)  από Χ ακτινοβολία 

 Γινόμενο Δόσης Επιφάνειας  (Gy mm
2
) από Χ ακτινοβολία 

 Γινόμενο Δόσης Μήκους (Gy mm) από Χ ακτινοβολία 

 Περιβαλλοντική Ισοδύναμη Δόσης Η*(10) (Sv) και Ρυθμός Περιβαλλοντικής 

Ισοδύναμης Δόσης (Sv hr
-1

) από γ και Χ ακτινοβολία 

 Ατομική Ισοδύναμη Δόσης Hp(10) (Sv) και Hp(0,07) (Sv) 

 Παράμετροι λειτουργίας ακτινολογικών συστημάτων : Υψηλή τάση λυχνίας ακτίνων Χ 

(kV), φορτίο (mAs) και ρεύμα (mA) λυχνίας ακτίνων Χ, καθώς και χρόνος έκθεσης – 

ενεργοποίησης (ms) λυχνίας ακτίνων Χ.  

 

Τα δοσιμετρικά μεγέθη και η μεθοδολογίες διακρίβωσης - βαθμονόμησης έχουν αναπτυχθεί 

με βάση τα διεθνή πρότυπα, όπως τα πρότυπα ISO και IEC. Τα πρότυπα αυτά περιγράφουν 

αναλυτικά φυσικές παραμέτρους των ακτινοβολιών που εφαρμόζονται (είδος, ενέργεια, 

ένταση, κλπ), πειραματικές διατάξεις (χρήση ομοιωμάτων, εξασθενητές  κλπ) και  μεθόδους 

υπολογισμού των συντελεστών βαθμονόμησης και των αβεβαιοτήτων.  

 

Ωστόσο σε αρκετές περιπτώσεις, τα πρότυπα αυτά δεν ταυτίζονται πλήρως με τις συνθήκες 

που εφαρμόζονται στην πράξη. Ως επακόλουθο, τα αποτέλεσμα της διακρίβωσης - 

βαθμονόμησης μπορεί να μην είναι άμεσα χρησιμοποιήσιμο από τον χρήστη των οργάνων ή 

ακόμα να μην κατανοητό ή και να οδηγεί σε λάθος μετρήσεις, αν δεν ληφθούν υπόψη 

κατάλληλοι διορθωτικοί παράγοντες.  

Το κάθε εργαστήριο διακρίβωσης - βαθμονόμησης ακολουθεί και εφαρμόζει τα πρότυπα. 

Ταυτόχρονα όμως οφείλει να είναι σε θέση να προσεγγίζει τις απαιτήσεις και τις πρακτικές 

ανάγκες των «πελατών» του.  

 

Η εργασία αυτή παρουσιάζει τα πρότυπα που έχουν αναπτυχθεί στο ΕΒΟΙΑ/ΕΕΑΕ-ΕΙΜ, τις 

διαφοροποιήσεις των προτύπων και των συνθηκών εφαρμογής στην πράξη και αναφέρει πως 

το ΕΒΟΙΑ/ΕΕΑΕ-ΕΙΜ προσεγγίζει τις απαιτήσεις του χρήστη.   

 

 

ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΙΣ (ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΕΙΣ) στην ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ  

Διακρίβωση θαλάμων ιονισμού, ηλεκτρομέτρων και δοσιμέτρων ακτινοθεραπευτικών 

εφαρμογών. Οι διακριβώσεις γίνονται σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού 

Ατομικής Ενέργειας ΔΟΑΕ – ΙΑΕΑ (International Atomic Energy Agency): 

 στον αέρα με βάση το Air Kerma (Kair) για ενέργειες  γ (Co60) και Χ (20 – 200 keV) 

ακτινοβολίας. Παρέχεται ο συντελεστής βαθμονόμησης  Nk με ανηγμένη αβεβαιότητα 

(βέλτιστη μετρητική ικανότητα) u = 1.2% σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95% (k=2)  



 στο νερό με βάση την απορροφουμένη δόση στο νερό – Absorbed Dose to water (Dw), 

από γ ακτινοβολία (Co60) και ηλεκτρόνια (4 – 21 MeV). Παρέχεται ο συντελεστής 

βαθμονόμησης. ND,w  με ανηγμένη αβεβαιότητα (βέλτιστη μετρητική ικανότητα)
  

 u = 

1.4% σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95% (k=2).  

 

Στις κλινικές εφαρμογές ακτινοθεραπείας, οι δέσμες φωτονίων από γραμμικούς επιταχυντές 

έχουν ενέργειες από 6 MV έως και 23 MV, πολύ υψηλότερες από αυτή του Co60 (1.25 MV) 

των εργαστηρίων βαθμονόμησης. Η ενέργεια της δέσμης φωτονίων περιγράφεται από το 

TPR20,10 που είναι ο λόγος των δόσεων σε νερό σε βάθη 20 εκ και 10 εκ.   

Η διόρθωση λόγω της διαφορετικής ενέργειας γίνεται με ένα διορθωτικό παράγοντα kQ, ο 

οποίος είναι ο λόγος των συντελεστών βαθμονόμησης στη δεδομένη ενέργεια του γραμμικού 

επιταχυντή και στην ενέργεια του Co60.  

Οι παράγοντες kQ μπορούν να βρεθούν στην βιβλιογραφία για κάθε τύπο θαλάμου ιονισμού 

και για εύρος τιμών TPR20,10. Είναι προφανές ότι οι παράγοντες αυτοί kQ δεν αναφέρονται 

στον συγκεκριμένο θάλαμο ιονισμού, ο οποίος έχει ιδιαίτερα κατασκευαστικά και 

λειτουργικά χαρακτηριστικά (πχ αστοχίες υλικού φθορές), ούτε στην δέσμη φωτονίων του 

συγκεκριμένου γραμμικού επιταχυντή.     

Το ΕΒΟΙΑ/ΕΕΑΕ-ΕΙΜ παρέχει βαθμονομήσεις με in situ βαθμονόμηση, δηλαδή με 

μετρήσεις στους γραμμικούς επιταχυντές των κλινικών και των νοσοκομείων, ώστε οι 

συντελεστές βαθμονόμησης να ανταποκρίνονται στις πραγματικές κλινικές συνθήκες.     

 

 

ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΙΣ (ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΕΙΣ) στην ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 

Διακρίβωση και βαθμονόμηση δοσιμέτρων, θαλάμων ιονισμού, ανιχνευτών στερεάς 

κατάστασης, οργάνων μέτρησης ακτινολογικών παραμέτρων ( kV-meters) με χρήση στη 

Διαγνωστική Ακτινολογία (συμβατική και μαστογραφία).  

Ανάλογα με την εφαρμογή, παρέχονται ο συντελεστής βαθμονόμησης NK, NCb/kg, NX, NKAP, 

NDAP, NKLP, NDLP Οι διακριβώσεις γίνονται σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61267. 

Η ανηγμένη αβεβαιότητα (βέλτιστη μετρητική ικανότητα) είναι u = 2.7 % σε επίπεδο 

εμπιστοσύνης 95% (k=2) 

 

Οι πρότυπες ενέργειες ακτίνων Χ περιγράφονται στο IEC 61267 και αναφέρονται ως δέσμες 

RQR και RQT. Κάθε δέσμη χαρακτηρίζεται από την υψηλή τάση (kV), το φίλτρο της λυχνίας 

(mm Al) και από το Half-Value-Layer (HVL) που μετράται σε mm Al.  

Στις κλινικές εφαρμογές της ακτινοδιαγνωστικής συχνά χρησιμοποιούνται δέσμες ακτίνων Χ 

με φίλτρο λυχνίας διαφορετικό από αυτό των δεσμών RQR, όπως φαίνεται στα διαγράμματα.  

  

 
 

Διάγραμμα 1 : Αποτελέσματα από έρευνα σε Ελληνικά και Ευρωπαϊκά ακτινολογικά 

νοσοκομεία – κλινικές για το φίλτρο λυχνίας (συνδυασμοί Al και Cu) που χρησιμοποιούν. Η 

RQT8 ποιότητα (3,2 mm Al + 0,2 χιλιοστά Cu) σημειώνεται με κόκκινο. 

 

 



 

 

 
 

Διάγραμμα 2 : Το HVL των τριών συνδυασμών Al και Cu φίλτρων σε σχέση με την τάση της 

λυχνίας. Τα στοιχεία για την RQR3, 5, 8 και 9 και RQT 8 και 9 παρουσιάζονται επίσης. 

 

Το ΕΒΟΙΑ/ΕΕΑΕ-ΕΙΜ έχει αναπτύξει μη-πρότυπες δέσμες οι οποίες προσομοιάζουν αυτές 

των κλινικών εφαρμογών (πίνακας 1).  

 

Πίνακας 1 : Μη Πρότυπες δέσμες  

    HVL  

  kV mm Al 

3 mm Al + 0.1 mm Cu 50 2.820 

3 mm Al + 0.1 mm Cu 80 4.672 

3 mm Al + 0.1 mm Cu 100 5.745 

3 mm Al + 0.1 mm Cu 120 6.698 

4 mm Al + 0.2 mm Cu 50 3.460 

4 mm Al + 0.2 mm Cu 80 5.871 

4 mm Al + 0.2 mm Cu 100 7.203 

4 mm Al + 0.2 mm Cu 120 8.234 

1.5 mm Al + 0.9 mm Cu 80 8.518 

1.5 mm Al + 0.9 mm Cu 100 10.122 

1.5 mm Al + 0.9 mm Cu 120 11.165 

 

Η βαθμονόμηση των δοσιμέτρων στις δέσμες αυτές δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη να 

διενεργεί μετρήσεις δόσεις στα ακτινολογικά συστήματα των νοσοκομείων με καλύτερη 

ακρίβεια και αξιοπιστία.  

 

 

ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΙΣ (ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΕΙΣ) στην ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ και ΑΤΟΜΙΚΗ 

ΔΟΣΙΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Διακρίβωση και βαθμονόμηση δοσιμέτρων και φορητών οργάνων μέτρησης και ανίχνευσης γ 

και Χ ακτινοβολιών καθώς και δοσιμέτρων ατομικής δοσιμέτρησης εργαζομένων (TLD, 

ηλεκτρονικών άμεσης ανάγνωσης, στυλοδοσιμέτρων).. Η διακρίβωση γίνεται για κάθε 

κλίμακα του οργάνου, σε τρία σημεία τα οποία επιλέγονται ώστε να καλύπτουν όλο το εύρος 

της κλίμακας. Παρέχονται οι συντελεστές βαθμονόμησης και οι καμπύλες βαθμονόμησης 



ανά κλίμακα. Σε ορισμένες περιπτώσεις παρέχεται η εξίσωση (μαθηματική σχέση) που 

ανάγει την ένδειξη του οργάνου σε Η*(10) ή Kair ανά κλίμακα.  

Η διακρίβωση γίνεται στην ενέργεια του Cs137 και σε ακτίνες Χ ISO Narrow (40 – 200 keV) 

σύμφωνα με το πρότυπο ISO 4037. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα μελέτης της ενεργειακής 

εξάρτησης (στο εύρος 40 – 1250 keV) καθώς της γωνιακής εξάρτησης (στο εύρος 0 – 360ο) 

του οργάνου. 

Τα Δοσιμετρικά μεγέθη είναι Air Kerma, (Gy), Περιβαλλοντική Ισοδύναμη Δόση Η*(10) 

(Sv) και Ατομική Ισοδύναμη Δόση Ηp(10) (Sv) 

Η ανηγμένη Αβεβαιότητα (βέλτιστη μετρητική ικανότητα) σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95%  

(k=2) - κυμαίνεται ανάλογα με το δοσιμετρικό μέγεθος – από 2,7% έως 5,2 %  

 

Σύμφωνα με τα πρότυπα, η ποιότητα δέσμης (ενέργεια) αναφοράς στην οποία διενεργούνται 

οι βαθμονομήσεις των οργάνων ακτινοπροστασίας είναι το Cs137 (662 keV). Παράλληλα 

δίνεται η δυνατότητα για τη χρήση δεσμών ISO Narrow ακτίνων Χ, οι οποίες έχουν ένα 

στενό ενεργειακό φάσμα με μέγιστη τιμή αυτή της υψηλής τάσης, kV της λυχνίας.    

 

Στις πρακτικές εφαρμογές στο πεδίο της ακτινοπροστασίας, ο χρήστης του οργάνου μετρά 

σύνθετα πεδία ακτινοβολιών διαφόρων ενεργειών, κατευθυντικότητας δέσμης, με ή χωρίς 

παρουσία σκεδαστών, κλπ. Για παράδειγμα, σε ακτινολογικό εργαστήριο η ακτινοβολία 

χώρου (σκεδαζόμενη – διαρρέουσα) έχει ευρύ συνεχές ενεργειακό φάσμα (πχ 20 kev – 80 

keV), σε εργαστήριο πυρηνικής ιατρικής χρησιμοποιούνται πηγές που εκπέμπουν 

μονοενεργειακό φάσμα (π.χ. 140 keV Tc99m), στις βιομηχανίες υπάρχουν πηγές Co60 με 

ενέργεια 1250 keV, κλπ.  

 

Στις περισσότερες περιπτώσεις τα πρότυπα αδυνατούν να περιγράψουν τα ενεργειακά αυτά 

φάσματα.  

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω δυσκολιών, το ΕΒΟΙΑ/ΕΕΑΕ-ΕΙΜ παρέχει την 

ενεργειακή απόκριση των οργάνων, δηλαδή παρέχει τους συντελεστές βαθμονόμησης σε 

συνάρτηση με την ενέργεια. Με μεθόδους υπολογιστικούς υπολογίζεται ο συντελεστής 

βαθμονόμησης στο φάσμα ενεργειών μιας πρακτικής (Διάγραμμα 3).    

 

 
 

Διάγραμμα 3 : Παράδειγμα ενεργειακής απόκρισης ανιχνευτή.  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η τήρηση των προτύπων είναι αναγκαία και ικανή συνθήκη για τη λειτουργία των  

εργαστηρίων διακριβώσεων και βαθμονομήσεων, ώστε να παρέχεται η ιχνηλασιμότητα στα 

διεθνή δοσιμετρικά πρότυπα. Ωστόσο, είναι επίσης αναγκαία η προσέγγιση των απαιτήσεων 

και των αναγκών των «πελατών» των εργαστηρίων και των συνθηκών χρήσης των οργάνων 

στους τόπους εργασίας.  


