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Для отримання високоякісної діагностики при мінімальній дозі опромінювання 

пацієнта, необхідно забезпечити задані умови для Х-променевого дослідження. У 

перелік основних параметрів рентгенівських випромінювачів, що перевіряються при 

випробуванні нових, відремонтованих і модернізованих Х-променевих діагностичних 

апаратів (ХПДА), а також при проведенні періодичного контролю таких апаратів, 

входять сумарна фільтрація пучка Х-випромінювання, точність виконання установок 

анодної напруги і величина шару половинного ослаблення. Необхідність контролю 

перерахованих параметрів пояснюється їх впливом не тільки на інтегральну 

інтенсивність Х-випромінювання, що генерується, але і на його спектральний склад і 

проникаючу здатність. Тому ці параметри визначають дозиметричні характеристики 

випромінювання, які впливають як на величину дози опромінювання пацієнта, так і на 

якість отримуваного зображення. 

В лікувально-профілактичних закладах для контролю параметрів ХПДА 

застосовуються радіаційні методи. Фільтрацію Х-променевого випромінювача 

рекомендується вимірювати шляхом підбору товщини шару опорного матеріалу, 

потрібної для отримання такого ж шару половинного ослаблення, що і для композиції 

матеріалів, використаних в конструкції Х-променевого випромінювача. Цей метод 

характеризується невисокою точністю зважаючи на можливе відхилення параметрів 

зразків матеріалів від значень відповідних параметрів поглинаючих середовищ 

досліджуваного Х-променевого випромінювача. Анодна напруга також може бути 

виміряна радіаційними методами, проте результати таких вимірювань залежать від 

величини сумарної фільтрації випромінювання. Шар половинного ослаблення 

вимірюють або методом підбору товщини фільтру, що ослаблює Х-випромінювання в 

два рази, або методами порівняння почорнінь ділянки рентгенівської плівки, що 

експонується через вимірювальний клин, і ділянки, що отримала половинну 

експозицію. Визначення шару половинного ослаблення методом підбору товщини 

фільтру є достатньо трудомістким процесом, а результати вимірювань методами 

порівняння залежать від точності установки анодної напруги. 

Отже, розробка нової модифікації радіаційного методу для вимірювання значень 

сумарної фільтрації, анодної напруги і шару половинного ослаблення, заснованого на 

перетворенні спектру рентгенівського випромінювання є актуальним завданням. 
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