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אינטראקציה של פוטון עם חומר
 הפוטון נעלם והאנרגיה, בליעה – פוטון מתנגש באחד האלקטרונים של החומר ומעביר לו את כל האנרגיה.1
 זהו האפקט. הפוטון נעלם ולא נעצר – האנרגיה עוברת במלואה לאחד האלקטרונים: בליעה.גורמת ליוניזציה
.הפוטואלקטרי – האלקטרון לא יוצא מהמטופל אבל מזיק בתוך הגוף
 הפוטון לא נעלם אבל משנה את. פוטון מתנגש באלקטרון ולא נעלם – מעביר לו רק חלק מהאנרגיה-  פיזור.2
. הפיזור הזה נקרא פיזור קומפטון.) כדורי ביליארד מתנגשים2  (דמיינו.כיוונו בשל חוק שימור התנע
. העברה – הפוטון עובר דרך החומר כאילו היה שקוף או לא קיים.3
העברה – תלויים בחומר שאנו מקרינים ובאנרגיה של הפוטונים – זוהי אינטראקציה של פוטון/פיזור/אחוזי בליעה
.עם חומר ושניהם משפיעים
. חומר צפוף או כבד בולע יותר:( גדול יותר – הסיכוי לבליעה גדול יותרZ) ככל שהמספר האטומי
Interaction of photon with matter

Source: Wikipedia – Compton Scattering
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1. Absorbance – a photon hits one of the material electrons and transfer all of the energy to it. The
photon disappears and the energy leads to ionization. Absorbance – the photon disappears and does
not stop. The energy is fully transferred to one of the electrons. This is the photoelectric effect. The
electron is not going out of the patient and leads to damage inside the body.
2. Scattering – a photon hits the electron but does not disappear – only part of the energy is transferred.
The photon does not disappear but changes its direction due to the law of momentum conservation.
(imagine 2 billiard balls hitting each other). This scattering is called Compton scattering.
3. Penetration – the photon goes through the material as if it was transparent or non-existent.
The percent of absorbance/scatter/penetration depend on the irradiated material and the photon energy
– this is an interaction of photon with matter and both influence the result.
The higher the atomic number (Z) = the chance of absorbance increases: dense or heavy material absorbs
more.
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הסיכוי לבליעה ופיזור – מדוע משתמשים
בחומרי ניגוד בצילום רנטגן

The chances for absorbance and scattering – why use
contrast material on X-ray imaging
Z – atomic number
E- energy
P בליעה (Z/E)3
A material that is twice as dense absorbs 8-fold more.
Energy that is twice as high – 8-fold decrease in
absorbance.
This phenomena enables the creation of diagnostic X-ray
images using heavy contrast agents.
P פיזור Z/E
A material that is twice as dense will scatter twice.
Absorbance – good, scattering – bad.
A dark spot means that there is a less dense area above
it.
An image with lots of scattering is a foggy image.
Our goal is to reduce fog which is detrimental to contrast
and resolution (boundaries).

P בליעה (Z/E)3

 – מספר אטומיZ
 – אנרגיהE

 אנרגיה גבוהה פי.8  בולע פי2 חומר צפוף פי
. פחות8  – בליעה פי2
התופעה הזו עוזרת ליצור תמונות רנטגן
דיאגנוסטיות על ידי שימוש בחומרי ניגוד
.כבדים

P פיזור Z/E

2  יפזר פי2 חומר צפוף פי

 פיזור – רע,בליעה – טוב
.מקום כהה – כלומר מעליו יש מקום פחות צפוף
(fog) צילום עם הרבה פיזור הוא צילום מעורפל
מטרתנו להקטין את הערפל
ערפל פוגע בניגוד ובגבולות

Source: http://radiologykey.com/imageproduction/
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כדי לשנות את  Zמשתמשים בחומרי ניגוד כמו יוד או בריום .הבליעה
גדלה יותר מאשר הפיזור בהגדלת .Z
כדי לשנות את  – Eנשנה את ה  KVשל השפופרת.
חשוב לבדוק את יחס הבליעה לפיזור:
בהגדלת  Zפי :2

Heavy contrast agents such as iodine or barium are used to
change Z. The absorption is increased more than the
scattering.
 = 8/2 = 4פיזור / PבליעהUpon 2-fold increase of Z: P

 = 8/2 = 4פיזור / PבליעהP

שיקולים נוספים  -חדות
 – Eתמיד כדאי לעבוד באנרגיות נמוכות
קרניים באנרגיות נמוכות הינן ממוקדות יותר וכך מגדילים את החדות .זה
חשוב במיוחד בממוגרפיה.
על מנת לשפר חדות צילום רנטגן – נשתמש בזמן קצר ובמוקד קטן.
שיקולים נוספים – ניגודיות  -קונטרסט
בבטן נוצר קונטרסט עם אוויר ,בשלד – נוצר קונטרסט עם העצמות.
בדימות רפואי ,בשל שילוב של מנגנונים -בפועל כאשר מגדילים את
המתח מגדילים ניגודיות – מגדילים הבדלים בין רקמות ובין חומרים
(ביניהם גם חומרי ניגוד לדימות רנטגן רפואי).
רכיב נוסף להורדת "עירפול" התמונה – שריג ) - (gridמונע מקרינה
מפוזרת להגיע לסרט.
השריג נמצא מתחת למיטה ומעל הסרט.
שריג – בנוי מלמלות )(lamella
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השריג

The grid
The grid is made of lead strips (lamella) – which absorb
scattered photons.
The non-scattered photons go straight through the
lamellas and the scattered photons (arriving at an angle)
are absorbed.
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בנוי מלמלות – קירות דקים של עופרת – בולעים פוטונים
 הפוטונים הלא מפוזרים עוברים ישר בין הלמלות.מפוזרים
.והפוטונים המפוזרים (שמגיעים בזווית) נבלעים בלמלות
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שריג ממוקד –הפוטונים הצדדיים מגיעים בזווית – הלמלות בשריג
מסודרות בזוית תואמת עבור מרחק קבוע בין השריג למוקד
השפופרת .כך גם הפוטונים הצדדיים שאינם מפוזרים עוברים ולא
נבלעים בלמלות .כל ההמשכים של הלמלות נפגשים במוקד
השפופרת.
בעיה – רואים את השריג בתמונה .פתרון – טשטוש תמונת השריג
על ידי הנעה מהירה שלו בזמן הצילום – בוקי ).(Bucky

– )Focused grid – the side photons arrive at an angle (beam
the grid strips are arranged at an angles that match the
beam. The "continuation" of the lamellas meet at the focal
point.
Problem – the grid will show in the image.
Solution (Bucky) – fast movement of the grid during
filming.

Dr. Gustav Buckey 1913 http://www.sprawls.org/ppmi2/SCATRAD/

c.a. 0.25 mm

אפיון
השריג
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השריג מוסיף כ  20%קרינה.
אבל ,ההורדה של הפיזור חשובה מאד לאיתור ממצאים קטנים.
אסור לעשות ממוגרפיה ללא שריג.
צילומי גפיים במבוגרים – דרוש שריג כדי לראות סדקים בעצמות.
חוץ מצילומי גפיים בילדים – אין צילום שנעשה ללא שריג.
צילומי גפיים בילדים – מראש אין הרבה פיזור (רקמה קטנה ודקה).
שימוש בשריג דורש יותר  mAsויותר קרינה ולכן מצלמים בלי שריג
ועם פחות קרינה .ילדים רגישים יותר לקרינה כי יש להם הרבה יותר
רקמות במצב גדילה והתחלקות ,ולכן אנחנו נזהרים יותר.

The grid adds 20% radiation.
But, the removal of the scatter is crucial for detection of
small findings.
Adult limbs – the grid enables detection of bone fractures.
Children limbs – can be done without a grid. (only radiograph
without a grid. There isn’t too much scatter to begin with
(small and soft tissue).

סריג מצולב – (משבצות) יותר יעיל אבל צריך להעלות  mAב 40%
(במקום ב .)20%
המנוע זז לכל הכיוונים – פחות בשימוש .בשימוש בבן אדם מאד
שמן כי יש הרבה פיזור.
צילומים במחלקה :פילם שמגיע עם שריג (כבד!).
) (grid cassetteבישראל נקרא ליסהולם ) .(Lysholm gridאין בוקי,
אבל עדיף על צילום ללא שריג .צילום ללא שריג אינו צילום
דיאגנוסטי.
יש גם כשרוול – לגפיים.
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Go to website, watch this video

Mobile X-ray
https://www.siemens-healthineers.com/en-us/radiography/elara-max-rising-star-mobile-x-ray
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Inverse square law – the farther the distance from the focal
point – the smaller the number of photons that reaches the
object.
The number of photons hitting the object is inversely
proportional to the square of the distance.
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חוק ריבוע המרחק (חוק הריבועים ההפוכים) – ככל שמתרחקים
.מהמוקד כמות הפוטונים שמגיעה לאובייקט קטנה בריבוע
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חוק הריבועים ההפוכים חשוב בשני אופנים:

The inverse square law is important in two ways:

 .1בטיחות קרינה – ככל שנמצאים רחוק יותר
מהמוקד חשופים לפחות קרינה.
 .2רעש – רעש קוונטי – לא תמיד פוגעים בדיוק
אותו מספר פוטונים באותו אזור .ככל שיש יותר
פוטונים – הרעש קטן .נובע מכך שהאנרגיה
מגיעה במנות – קוונטים.
ככל שיש יותר פוטונים בסה"כ גדלה ההדירות של
הפגיעה באזור מסוים.
רעש מקלקל גם חדות וגם ניגודיות .אנו מכוונים
להשחרה אחידה ופחות גירגור.
הסטייה היא שורש של  nכאשר  nהוא מספר
הפוטונים.
אחוז הרעש
The
percentage
of noise
רעש של  1%לא מפריע לעין.
33%
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1. Radiation safety – the farther you are from the focal point
the less exposure.
2. Noise – quantum noise.
– As the number of photons hitting a certain area increases
the reproducibility increases.
The noise is detrimental to both contrast and resolution. We
aim for homogeneous blackening.
The noise is the square root of n, when n is the number of
photons.
A noise of 1% is acceptable to our eyes.

סטייה/רעש
n
Noise

n

3

9

10%

10

100

1%

100

10,000
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Intensifying screen – folia
The image is made on a film or on an electronic detector.
An electronic detector send a current when hit by a photon (again –
the photoelectric effect).
But, when it comes to a 80 keV photon, its chances of being absorbed
in the film/detector are slim.
Therefore, under the grid there is another element. This material is
thick and made of a heavy material. This material absorbs X-ray
photons and converts them to visible light.
A green light photon is 2 eV, this means that the chance for
absorbance in the film has increased 40,0003.
The film is closed in a cassette because it is sensitive to light. The film
is blackened by light emitted from this material.
Rontgen took 1 h to film a hand. Today the X-ray examination takes 20
ms.
This material is called folia or intensifying screen. The folia is made of a
heavy fluorescent material. The material absorbs X-ray energy, ionized,
one electron drops to an inner shell and light is emitted. The
wavelength of the emitted light depends on the material in the folia
and the energy gap between the electron shells.
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מסך הגברה – פוליה
.יצירת התמונה הינה על גבי סרט צילום או על ידי גלאי אלקטרוני
, (שוב.גלאי אלקטרוני – שולח זרם כאשר פוגעים בו פוטונים
.)אפקט פוטואלקטרי
 הסיכוי שיבלע בסרט80 keV אבל – כאשר מדובר בפוטון של
.)צילום או גלאי הוא אפסי (זה פוטון שחודר גוף שלם

. מתחת לשריג קיים רכיב נוסף – יותר עבה ועשוי מחומר כבד,לכן
.החומר הזה בולע פוטונים של רנטגן והופך אותם לאור נראה
.2 eV לדוגמה – פוטון אור ירוק הינו באנרגיה של
40,0003 כלומר – הסיכוי לבליעה עלה פי
 מה שמשחיר.סרט הצילום סגור בקסטה כיוון שהינו רגיש לאור
.את הסרט הוא אור נראה שנפלט מאותו הרכיב
40,000  נקבל80 KeV חוק שימור האנרגיה – מפוטון אחד של
. זהו אפקט של הגברה.2 eV פוטונים של
.20 ms  היום הצילום אורך.לרנטגן לקח שעה לצלם יד
)לרכיב הזה קוראים מסך הגברה (פוליה
 החומר מקבל אנרגית.הפוליה עשוייה מחומר פלורסנטי כבד
 אלקטרון אחר יורד לרמת האנרגיה החסרה, נוצר יינון,רנטגן
 סוג האור (אורך הגל) תלוי בסוג החומר ובהפרשי.ופולט אור
.האנרגיה בין קליפות האלקטרונים
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The folia could undermine the resolution because the
emitted light photons are emitted in random directions
(light diffusion). Therefore:
1) the folia is tightly held next to the film, and
2) there are 2 folias – above and below the film: increased
absorption of X-ray photons with less additional
scattering.

הפוליה עלולה לפגוע בחדות כיוון שהפוטונים של האור נפלטים
) הפוליה צמודה לסרט1 ,בכיוון אקראי (דיפוזיה של אור) – לכן
 בליעה: פוליות – מעל ומתחת לסרט הצילום2 )2 ,הצילום
.מוגברת של פוטונים של רנטגן עם פחות תוספת פיזור

Conversion efficiency of the folia – how many of the
absorbed photons are converted into light.
Today – about 15% conversion efficiency. As the conversion
efficiency increases – the imaging time decreases.

יעילות פנימית של הפוליה – כמה מהפוטונים המגיעים הופכים
.לאור
–  ככל שהיעילות הפנימית עולה. יעילות פנימית15% כיום – כ
!זמן הצילום מתקצר

The composition of the folia is a commercial secret. All are
 כיום. כולם פלורסנטים וכבדים.הרכב הפוליה – סוד מסחרי
fluorescent and heavy. Today include rare earth metals.
.(rare earth) מכילים עפרות נדירות
As the emitted light energy is lower – the intensifying effect
 נקבל אפקט,ככל שהאנרגיה של האור הנפלט יותר קטנה
is greater – more visible light photons for every X-ray
הגברה גדול יותר – יותר פוטונים של אור נראה עבור כל פוטון
photon.
.רנטגן
Source: http://www.antonine-education.co.uk/Pages/Physics_GCSE/Unit_3/Triple_01_X-rays/Triple_page_01.htm
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צילום ללא פוליה קיים רק בממוגרפיה
25 keV קיימים גלאים הרגישים לפוטונים של
(הופכים ישירות פוטונים שלa-Se) גלאי סלניום אמורפי
.רנטגן לזרם חשמלי
.זהו הגורם לחדות גבוהה של ממוגרפיה דיגיטלית

Imaging without folia exists only in mammography.
There are detectors that are sensitive to 25keV
photons.
a-Se detectors directly convert X-ray photons to
electrical current. This is the cause for the high
resolution of digital mammography.
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סרט הצילום – בעבר היו משתמשים בפילמים.
פוטונים של אור פוגעים בסרט הצילום והוא משחיר .הסרט בנוי מאמולסיה (תחליב) וחומר דבק.
גבישים של יודיד הכסף  AgIאו ברומיד הכסף  ,AgBrובתוכם יונים של כסף .כאשר פוטון מיינן פוגע,
כסף במצב יוני הופך לאטום של כסף ומשחיר .כלומר על הסרט היה מידע – כמה פוטונים פגעו.
אח"כ היה תהליך פיתוח ופיקסציה.
היום אין סרטי צילום – משתמשים בגלאים.
פוטוטיימר phototimer
גלאי של פוטוטיימר נותן הוראה לשפופרת להפסיק מתן מתח כאשר הגיעו מספיק פוטונים ליצירת
תמונה .הפוטוטיימר מכוון לאדם ממוצע ואומר רק מתי להפסיק את הצילום.
פרמטרים אחרים בצילום מכוונים לפי האדם הנבדק והאזור:
keV
מתח
mA
זרם
Phototimer – measures when enough photons have been absorbed and terminates
imaging.
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Radiation safety
Exposure – the amount of photons in 1 cc air.
A measure for places: rooms, corridors. The allowed exposure is
the equivalent of cosmic radiation.
Exposure is measured in R (Rontgen). Less the 1 mR/s is required.

בטיחות קרינה
: מדד למקומות. סמ"ק אוויר1 חשיפה – כמות הפוטונים שנוצרת ב
. קרינה קוסמית: החשיפה המותרת. חדרים,מסדרונות
1 mR  דרוש בשניה פחות מ. – רנטגןR חשיפה נמדדת ביחידות

Radiation dose – the amount of energy absorbed in 1 g of tissue.
The aim is to estimate damage to tissue.
rad - radiation absorbed dose (does not take into account mass).
1 rad = 100 erg/g

 מטרתה. גרם רקמה1 מנת קרינה – כמות האנרגיה שנבלעת ב
.להעריך נזק שנגרם לרקמה
rad – radiation absorbed dose מנת קרינה נמדדת ב
)(לא לוקח בחשבון את המסה שהוקרנה
1 rad = 100 erg/g

Dap – dose area product (rad*cm2), this unit is in use in
fluoroscopy and angiography rooms because the radiation
amount there is high.
REM – radiation effective men, measures the damage caused to a
human.
Every type of treatment as a factor:
X-ray and gamma radiation: 1 rad = 1 rem
Alpha radiation (He-4) 1 rad = 20 rem, the same energy is
absorbed but the damage is higher.

Dap – dose area product (rad*cm2)
יחידה בשימוש בחדרי שיקופים ואנגיוגרפיה כי שם כמות הקרינה
.גדולה
 – מודד את הנזק שנגרם – אתREM – radiation effective men
.ההשפעה על בן האדם
.לכל סוג של טיפול מיינן יש פקטור
1 rad = 1 rem :לקרינת רנטגן וגם לקרינת גאמה
 אותה אנרגיה,1 rad = 20 rem :)4-לקרינת אלפא ( גרעין הליום
.נבלעת אבל הנזק לרקמה גדול הרבה יותר

Basic conversions:
For x-rays and gamma rays, 1 rad = 1 rem
For neutrons, 1 rad = 5 to 20 rem (depending on energy
level)
For alpha radiation (helium-4 nuclei), 1 rad = 20 rem
Source: http://news.mit.edu/2011/explained-radioactivity0328
Prof. Rachel Katz-Brull. All rights
reserved.
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A radiation dosimeter (badge) – measures alpha, beta,
Rontgen and neutron, calculates all the damage, sums the
damage, reports.

, רנטגן וניוטרונים, בטא,תג קרינה – מודד אלפא
, סוכם את הנזק,מחשב את כל הנזק שנגרם
.ומדווח על הנזק

TLD thermos luminance detector, sums all the radiations.
Made of phosphorescent material, releases trapped
electrons upon heating, and this is accompanied by
characteristic light radiation which is measured.

 סוכםTLD thermos luminance detector – התג
,את כל הקרינות – עשוי מחומר פוספורסנטי
משחרר את האלקטרונים ממלכודות בחימום ואז
.נפלטת קרינה אור אופיינית שנמדדת
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https://www.gov.uk/government/publications/ionising-radiation-dose-comparisons/ionisingradiation-dose-comparisons
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http://nuclearsafety.gc.ca/eng/pdfs/infographics/infographic-MIR-ENG.pdf
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