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Фондаци� Рьонтген

е учредена през януари 2010 г. от 
водещи български медицински 
физици и инженери, с дългогодишен 
опит в лъчелечението, нуклеарната 
медицина, рентгеновата диагностика и 
радиационната защита. 

Цели на Фондацията:

• Да допринася за осигуряване на 
качеството и безопасното използване на 
йонизиращите лъчения в медицинската 
диагностика и в лечението.

• Да подпомага развитието на 
медицинската радиологична физика и 
на медицинските физици в България.

• Да действа целенасочено за 
информиране на населението за 
ползата и риска от използването на 
йонизиращи лъчения.

По-важното от дейността на 
Фондацията досега:

• Международна конференция “Радиационна 
защита в медицината” 

Ривиера - Варна, 1-3 септември 2010 г.

• Тематичен курс за специалисти 
„Kомпютърна томография – 
технология,mоптимизация и осигуряване на 
качеството” – 

7-9 декември 2011 г. 

• Конкурс за ученически разработки на тема 
“Радиацията и човекът”, 

март 2011- февруари 2012

• Съорганизатор на Европейската 
конференция по биомедицинска физика и 
инженерство – София, 18-20 октомври 2012 г.

• Спонсорство за участие на млади 
медицински физици в научни форуми и 
обучение

• Изложба „Измерване на радиацията в 
медицината” – ноември 2012

www.roentgen-bg.org
София 1330, ПК 46.
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В началото на мeсец ноември 1895 г. немският физик Вилхелм Рьонтген открива 
непознати лъчи, нарeчени по-късно в негова чест рентгенови. 

Няколко месеца след това – в началото на март 1896 г. –  Антоан Бекерел открива 
естествената радиоактивност. Двамата учени са достойните откриватели, но 
техните открития не са лично дело, а плод на дългогодишна работа на голям брой 
безименни творци в науката. Не случайно Рьонтген отказва на съблазнителни 
предложения да патентова своето откритие, предоставяйки го по неговите думи 
на човечеството.

Двете научни открития имат огромно значение за живота на хората. Според 
Айнщайн радиоактивността е най-голямото откритие на човека след огъня. Висока 
е и оценката на световната научна общност – В. Рьонтген е първият, а А. Бекерел – 
в компанията на Мария и Пиер Кюри – третият носител на Нобеловата награда за 
физика.

Открити�та са основа 

на нови методи в 

медицината с огромно 

значение

Медицината е първата и най-широка 
сфера на приложение на научните 
постижения на физиката. Откриването 
на рентгеновите лъчи и на естествената 
радиоактивност „раждат” и два нови 
и много ценни метода в медицината 
– рентгеновата диагностика 
и лъчелечението. Рентгеновата 
диагностика е най-старият и най-
широко използваният метод за образна 
диагностика. Нуклеарната медицина 
разширява  непрекъснато своето 
приложение. Лъчелечението е един от 
трите основни метода за лечение на 
рака. 

Рентгеновите лъчи и лъченията 
от радиоактивните източници 
принадлежат на голямата група на 
йонизиращите лъчения, наричана още 
йонизираща радиация. Йонизиращите 
лъчения, които включват и други 
електромагнитни вълни и частици,  имат 
много широко приложение в различни 
области на науката и практиката.

Първата рентгенова снимка, 1895

Първата рентгенова снимка прави самият В. Рьонтген няколко месеца след своето откритие. По същото време в 
Бирмингам двама лекари откриват с рентгенова снимка 

на ръката на жена попадналата в нея игла, която е отстранена оперативно. Пак тогава – през януари 1896 г. – е 
направен и първият опит за лечение с рентгенови лъчи на рак 

на млечната жлеза.  Първият рентгенов апарат в България е заработил през 1900 г., а първата рентгенова терапия 
е проведена в частния санаториум  на д-р Иван Кожухаров през 1908 г.

Златният Нобелов медал

Две епохални открити�



6 7

Използването на рентгеновите лъчи и на 
радиоактивните източници изисква тяхното 
регистриране и измерване. 

 Първите изследвания в областта на ядрената физика 
в началото на XX в., довели до епохални открития и 
изменения в представите на учените за структурата на 
материята, са извършени със сравнително примитивни 
средства. Йонизиращите частици например са 
регистрирани с помощта на екрани от вещества, които 
“святкат” (сцинтилират), когато частицата попадне върху 
тях. Наблюденията с тези сцинтилиращи екрани били 
не само твърде уморителни за изследователите, но и 
несигурни.

Успехите, които постига ядрената физика от двадесетте 
години на ХХ век насам, до голяма степен се дължат на 
създаването на нови методи за измерване на радиацията. 
Решителен принос в тези успехи има и построяването 
през втората половина на века на мощни източници 
на йонизиращи лъчения, като ядрените реактори, 
ускорителите и облъчвателите, които веднага бяха 
използвани в медицината.   

Измерването изисква и въвеждането 

на величини и единици за 

радиаци�та

Измерването на йонизиращите лъчения е свързано 
естествено с дефинирането на величини и единици 
за количествена оценка на радиацията, наричани 
дозиметрични и радиометрични. Така възникват 
дозиметрията и радиометрията на йонизиращите 
лъчения – раздел от приложната физика. Първата 
величина за обективна оценка на йонизиращите лъчения 
предлага през 1908 г.. френският учен Пол Вилар (той през 
1900 г. е открил гама-лъчите). Двайсет години след Вилар 

– през 1928 г., току-що основаната Международна комисия 
по радиологична защита (ICRP) въвежда единицата за 
”количество рентгеново лъчение” рентген (R) без да 
дефинира величината. Тя е дефинирана по-късно от 
Международната комисия по радиационни единици и 
измервания (ICRU) и е наречена експозиция. За обективна 
оценка на рентгеновите и гама-лъчите в ICRU  избират най-
важното свойство на тези лъчения – способността им да 
йонизират веществата, а за вещество – въздуха. Затова 
казваме, че експозицията е мярка за йонизационната 
способност на рентгеновите и гама-лъчите във въздуха. 
След въвеждането на Международната система 
измерителни единици (SI) единицата за експозиция е 
кулон на килограм (С/kg). Днес експозицията е заменена 
от величината керма, която има по-широк обхват на 
приложение. През 1937 г. ICRU въвежда погълната доза 
като универсална величина за количествена оценка 
на енергията, предавана от лъчението на облъчваното 
вещество, тъй като всички радиационни ефекти, 
вкл. радиобиологичните, зависят от тази енергия.  
Първоначалната единица за погълната доза е рад (rd), 
а сегашната – грей (Gy). За да се отчете разликата във 
въздействието на различните йонизиращи лъчения 
върху човека по-късно ICRU  дефинирана величината 
еквивалентна доза. 

Уредите за измерване на радиаци�та 

са дозиметри и радиометри

Измерителните уреди, използвани в областта на 
йонизиращите лъчения, се наричат дозиметри и 
радиометри. Те са съставени от две основни части: 
дозиметричен детектор и измерително устройство. 
Дозиметричният детектор е лъчечувствителната част, в 
която измерваното йонизиращо лъчение предизвиква 
някакъв ефект, пропорционален на една или на повече 
дозиметрични величини. Видът на детектора се определя 
от използваното свойство на лъчението.

Радиаци�та тр�бва да се измерва
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Йонизационни детектори

Най-широко разпространени са йонизационните 
детектори, които имат за основа йонизацията на газове, 
създавана от измерваното лъчение. Да припомним какво 
е йонизация: образуване на йони от атомите и молекулите 
на веществото чрез откъсване или присъединяване на 
електрони към тях. Устройството на йонизационните 
детектори е много опростено: те имат два електрода, 
разположени в ограничен обем от газ, най-често въздух, 
между които се подава електрично напрежение. Задачата 
на това напрежение е създаването на електрично поле 
в простраството между електродите. Измерваното 
йонизиращо лъчение, което преминава през детектора, 
създава йони в неговия обем, които се ускоряват от 
електричното поле и се насочват към съответните 
електроди. Това насочено движение на носителите на 
електричество създава т.нар. йонен ток в детектора, 
който протича в измерителното устройство. Йонният ток 
е пропорционален на дозиметричните величини, напр. 
на мощността на кермата (кермата за единица време). 
Когато йонният ток преминава през резистор с голямо 
електрично съпротивление или зарежда кондензатор, 
разположени в измерителното устройство, се измерват 
съответно падът на напрежение в резистора или 
натрупаното количество електричество (електричният 
заряд) в кондензатора, които пък са пропорционални 
съответно на мощността на кермата или на кермата.

В областта на ГМБ – при напрежения между U3  и U4  
– създадените от лъчението йони се ускоряват до 
енергии, при които всеки от тях създава по пътя си 
голям брой йони – т.нар. йонна лавина. В резултат в 
брояча възниква токов импулс, който задейства броячна 
система. Големината на токовия импурс не зависи от 
степента на първичната йонизиця, нито от енергията 
на йонизиращата частица, която го е създала. Всяка 
отделна йонна лавина се прекъсва изкуствено, за да може 

Принципно устройство на 
йонизационен дозиметър

Йонизационните детектори 
са няколко вида, които се 
различават принципно по 

големината на захранващото 
напрежение. Най-използвани 
са йонизационната камера и 

Гайгер-Мюлеровият брояч (ГМБ). 
Областта на йонизационната 

камера на фигурата е широкото 
«плато» между стойностите на 
напрежението U1  и U2. В тази 

област йонният ток не зависи от 
напрежението, а само от броя на 
създаваните от лъчението йони. 

Дозиметрите с йонизационни 
камери са най-точните уреди в 

дозиметрията на йонизиращите 
лъчения. Камери с различен обем 

– от десети от милилитъра до 
няколко литра – осигуряват много 
голям обхват на йонизиционните 

дозиметри, използван за 
измервания на много ниските 

стойности на погълнатата доза от 
природния радиационен фон до 
много високите – при  мощните 

облъчватели.

броячът да регистрира следващата 
йонизираща частица. Дозиметрите 
с ГМБ могат да се калибрират също 
в единици на някоя дозиметрична 
величина, пропорционална на броя 
на регистрираните токови импулси. 
Дозиметрите и радиометрите с ГМБ 
имат висока чувствителност, но 
сравнитено ниска точност.

Особен тип йонизационни камери 
са кондензаторните. Те може 
да не са свързани с кабел към 
измерително устройство и не се 
нуждаят от електрозахранване, поради 
което са удобни за индивидуалния 
дозиметричен контрол и контрола 
на околната среда в радиационната 
защита. Такива камери се поставят 
на работните облекла (като писалка) 
или на ръката (като часовник) 
на работещите с източници на 
йонизиращи лъчения и в зоните на 
интерес и измерват кермата или 
еквивалентната доза за определен 
период от време.

Йонизационна камера

Волтамперна характеристика на електровакумен диод
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Индивидуалният кондензаторен дозиметър (ИКД) е 
съставен от кондензатор и електроскоп, градуиран 
в единици за експозиция или еквивалентна доза. 
Кондензаторът се зарежда с определен електричен 
заряд от външен източник (зарядно устройство), което 
отговаря на показание «0» по скалата на електроскопа. 
При облъчване въздухът в дозиметъра се йонизира и 
кондензаторът се разрежда, като степента на разреждане 
е пропорционална на йонизацията и се измерва от 
електроскопа. Тези ИКД се наричат активни, тъй като 
техните показания се отчитат директно, което е удобно 
за непосредствен контрол на облъчването. При друг вид 
– пасивните ИКД –  отчитането се прави с помощта на 
външно зарядно-измерително устройство. 

Сцинтилационни 

детектори

Друг вид дозиметрични детектори са 
сцинтилационните. Те са неорганични 
или органични кристали, наричани 
сцинтилатори. Йонизиращото лъчение 
възбужда атомите и молекулите на 
сцинтилатора, в резултат на което 
в него се получават фотони видима 
или UV светлина (сцинтилации). 
Сцинтилациите се превръщат в токови 
импулси  в т.нар. фотоелектронен 
умножител (ФЕУ), свързан оптично 
със сцинтилатора. Токовите  импулси 
се използват за детектиране на 
йонизиращото лъчение по два начина: 
в броячен режим се регистрират 

Газоразрядни броячи

отделните импулси, а при токов режим 
се измерва големината на импулса. 
Амплитудата на токовите импулси при 
броячен режим е пропорционална 
на енергията на погълнатата от 
сцинтилатора йонизираща частица. 
Затова сцинтилационните детектори се 
използват за селективно регистриране 
на частиците с различна енергия 
(спектрометрия на йонизиращите 
лъчения). Сцинтилаторът от Nal(Tl) е 
най-често използваният детектор на 
гама-лъчи; примесът от талий (Тl) към 
кристала натриев йодид повишава 
чувствителността на детектора за 
регистрация на фотоните. 

Сцинтилационни кристали

При токов режим електричният ток на изхода 
на ФЕУ е пропорционален на предадената 
на сцинтилатора енергия. Затова 
сцинтилационните детектори могат да служат 
за измерване на погълнатата доза. Високата 
им чувствителност дава възможност за 
използването на детектори с малки размери 
– важно за дозиметрията в лъчеви полета с 
голям градиент, но това е неосъществимо 
поради неизбежното участие на ФЕУ, които 
имат сравнително големи размери.

Индивидуални кондензаторни дозиметри 
със зарядни устройства
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Полупроводникови детектори

Електропроводимостта на полупроводниците се 
повишава при облъчването им с йонизиращи лъчения и 
това е в основата на дозиметрията с полупроводникови 
детектори. Детекторът, най-често кристал на германия 
или силиция с примес на литий — Si(Li) и Ge(Li) – може да 
се разглежда като йонизационна камера, в която газът 
между електродите е заменен с твърд полупроводник. 
Предадената на детектора енергия се превръща директно 
в електричен импулс, което обуславя по-голямата му 
разделителна способност по енергия на йонизиращите 
частици в сравнение със със сцинтилационните детектори. 
Затова полупроводниковите кристали се използват най-
много в спектрометрията на йонизиращите лъчения –  
радиоспектрометрията. Полупроводници от кадмиев 
волфрамат са детектори в най-модерните рентгенови 
компютър-томографи (СТ).

Химични детектори

Незначителна част от енергията на йонизиращите 
частици се изразходва за химични реакции в облъчваното 
вещество. Такива реакции се наричат радиохимични 
и могат да се използват за дозиметрични цели, ако 
радиохимичният добив на реакцията е пропорционален 
на погълнатата доза. Радиохимичният добив е равен на 
броя на химичните трансформации на 100 еV предадена 
енергия.

Радиохимичната реакция с най-голямо значение за 
дозиметрията е окислението на двувалентния йон на 
желязото, т.е. трансформацията феро-фери (Fe2+  Fe3+). 
Тя е основата на феросулфатния или Фрике-дозиметъра. 
Дозиметричният детектор е воден слабо кисел (0,8 N H2SO4) 
разтвор на феро-йони. Броят на трансформациите феро-
фери е пропорционален на погълнатата доза в широк 
обхват и се определя спектрофотометрично чрез разликата 
в оптичната плътност на облъчения и на необлъчен 
дозиметричен разтвор. Спектрофотометрирането се 
прави в UV област на светлината при дължина на вълната, 
съответстваща на характерен максимум в абсорбционния 
спектър на Fe3+ йоните.

Основните положителни качества на Фрике-дозиметричния 
детектор са неговата водна еквивалентност – важно 
свойство за дозиметрията в лъчелечението, както и 
независимостта на показанията му от вида и енергията 
на йонизиращите лъчения в много широк обхват. Този 
дозиметър има обаче един сериозен недостатък – ниската 
му чувствителност. 

Фрике-дозиметърът изигра важна роля за калибриране 
на йонизационните дозиметри за Х-лъчи и за ускорени 
електрони с високи енергии в ранните години 
на въвеждането на медицинските ускорители в 
лъчелечението. 

Гама спектър, получен със сцинтилационен и с полупроводников детектор
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Фотографски детектори

Йонизиращите лъчения предизвикват почерняване 
на фотоемулсиите (фотоплаките, филмите) също 
както светлината. Оптичната плътност (степента на 
почерняването) в определени граници е пропорционална 
на погълнатата доза и се измерва с денситометър. 
Фотоемулсиите са фактически химични детектори, тъй 
като основа на почерняването е радиохимичната реакция 
редукция на сребърния катион (Ag+  Ag) в зърната 
сребърен бромид или сребърен хлорид. 

Чувствителността на фотографските детектори 
зависи силно от вида и от енергията на йонизиращото 
лъчение. За фотони тя е най-голяма при енергии на 
рентгеновите лъчи, използвани в диагностиката. 
Чувствителността зависи и от други фактори, затова 
филмите имат ниска точност и се използват най-много 
като индивидуални дозиметри – самостоятелно или в 
комбинация с кондензаторните йонизационни камери и 
термолуминесцентните дозиметри. Филмови дозиметри 
служат и за определяне на разпределението на дозата в 
облъчваната среда за целите на лъчелечението.

Термолуминесцентни детектори

Термолуминесцентните детектори (TLD) са неорганични 
полупроводници, в които йонизиращите частици създават 
свободни носители на електричество – електрони и дупки 
(свободни, незаети от електрони места), част от които се 
настаняват в т.нар. уловки. Това възбудено състояние на 
полупроводниковия кристал се запазва продължително 
време, тъй като за освобождаването на електроните и 
дупките от уловките е необходима външна енергия, напр. 
топлина. Част от освобождаваните при това електрони и 
дупки рекомбинират, при което се получава светлина – 
термолуминесценция, пропорционална на погълнатата 
доза. Термолуминесценцията се измерва едновременно 
със загряването на облъчените детектори (оттам е и името 
на този дозиметър).

Най-широко разпространени за дозиметрия в 
лъчелечението са TLD от литиев флуорид (LiF), които 
имат относително слаба енергийна зависимост в 
сравнение с детекторите от калциев флуорид или калциев 
сулфат, които намират приложение в индивидуалната 
дозиметрия.

Високата чувствителност на TLD дава възможност за 
използването на детектори с много малки размери. 
Това, в съчетание със способността на тези детектори 
да запазват дозната информация (състоянието на 
възбуждане за  последваща термолуминесценция), ги 
прави най-удобни като мониторни дозиметри. Например 
с TLD с LiF ce прави дозиметрия по време на облъчване на 
пациентите (т.нар. in vivo дозиметрия) при лъчелечение, 
както и при радиобиологични експерименти с животни. За 
целта малки херметизирани детектори се поставят върху 
или се въвеждат в облъчвания обект (при пациентите – 
върху кожата или в телесните кухини). Детекторите дават 
информация за погълнатата доза в различни части на 
обекта при реалните условия на облъчване, която може да 
се получи часове и дори дни след облъчването. 

Филмови 
индивидуални 

дозиметри
Важно приложение на 

филмовите детектори в 
медицината и биологията 
е авторадиографията. 

Това е метод за 
изследване на биологични 

и други обекти чрез 
включване в тях на 

радионуклиди, чието 
бета- или гама-лъчение 

предизвиква почерняване 
на фотоемулсията. 
Наблюдаването на 
авторадиограмите 
с микроскоп дава 

възможност за 
изследвания и на 

клетъчно и субклетъчно 
равнище.

Авторадиографията 
позволи на български 

физици да регистрират 
у нас т.нар. горещи 
частици в периода 
след Чернобилската 
ядрена катастрофа 

през 1986 г. Горещите 
частици са относително 
големи конгломерати 
от твърди отпадъчни 
продукти на горене и 

други компоненти, които 
съдържат радионуклиди – 
парчета от ядра на урана, 
получавани при тяхното 

спонтанно делене в 
ядрените реактори. 

Авторадиография на горещи частици

Термолуминесцентни детектори



16 17

Затова TLD c LiF ce използват от Международната агенция 
за атомна енергия (IAEA) като пощенски дозиметри за 
международни сравнителни измервания. Агенцията 
разпраща комплекти TLD в националните стандартни 
дозиметрични лаборатории със задача да бъдат облъчени 
с определена доза при регламентирани условия. В тези 
лаборатории облъчват детекторите, като зададената 
стойност на погълната доза определят със своите 
вторични стандартни йонизационни дозиметри, след 
което ги връщат обратно в Агенцията. В IAEA измерват 
термолуминесценцията от всеки детектор и определят 
погълнатата доза в него, след което информират 
националните лаборатории за точността на тяхната 
дозиметрия. По същия начин с TLD с LiF ce правят 
сравнения между дозиметричните лаборатории в нашата 
страна. TLD се използват и като индивидуални дозиметри.

Фотолуминесцентни детектори

Явлението фотолуминесценция се използва масово 
за светещи указателни табели в транспорта и в много 
други области. Например знаците върху пътните 
табели са покрити с вещества, наречени луминофори, 
които светят, когато върху тях попада светлината от 
фаровете на автомобилите.  Това явление се използва 
и във фотолуминесцентните детектори, при които 
светенето на облъчените с йонизиращи лъчения 
вещества, напр. (Al(PO3)3,  се проявява при последващото 
им облъчване с ултравиолетова светлина. В определени 
граници фотолуминесценцията е пропорционална на 
погълнатата доза. Независимостта на показанията на 
този вид  детектори от мощността на дозата ги прави 
подходящи за измервания в пулсиращи снопове 
йонизиращи лъчения, а високата им чувствителност – в 
индивидуалната дозиметрия.

Калориметри в дозиметри�та 

Калориметрите са единствените устройства, използвани 
като първични стандартни дозиметри, тъй като само 
тяхното калибриране, в основата на което е определянето 
на физични параметри на калориметричното тяло, се 
прави без участието на йонизиращи лъчения. Предадената 
на калориметричното тяло лъчева енергия в тези 
дозиметри се превръща директно в топлинна. Основното 
предназначение на калориметричните дозиметри  е 
калибрирането на вторичните стандартни дозиметри 
– йонизационните. Погълнатата доза се определя по 
два начина: 1. чрез повишаването на температурата на 
калориметричното тяло (при адиабатните калориметри); 
2. чрез обемното разширение или промяната на неговото 
агрегатно състояние (при изотермичните калориметри). 

Калориметричните дозиметри са сложни и скъпи 
устройства, чието изграждане е целесъобразно само за 
първичните стандартни дозиметричните лаборатории. 

Детектори за големи дози 

Отделен вид са дозиметричните детектори за големи 
дози. При тях се използват химични реакции с малък 
радиохимичен добив (церисулфатен, етанол-хлорбензол), 
както и оцветяването на твърди тела и разтвори. Тези 
детектори имат ниска чувствителност и съответно висок 
работен обхват до 104–109 Gy. Те намират приложение 
за дозиметрия при мощните облъчватели, които се 
използват за промишлени и изследователски цели.

Фотолуминесцентни детектори

Индивидуални 
термолуминесцентни дозиметри

Какъв детектор да 
изберем?

Изборът на 
дозиметричен детектор 
и на измерително 
устройство се определя 
от задачите на 
измерването. Различните 
детектори имат свои 
положителни качества 
и недостатъци. Няма 
универсални дозиметри и 
дозиметрични детектори, 
има повече или по-малко 
подходящи за всеки 
конкретен случай.
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Точността е важна характиристика на измервани�та

Медицината предявява високи изисквания към точността на измерванията 
в областта на йонизиращите лъчения, особено в лъчелечението. Мощността 
на дозата, създавана от уредбите за облъчване на пациентите, е в основата 
на сложния процес на лъчелечението и точността при нейното определяне се 
отразява  на качеството във всички негови следващи етапи. Затова международно 
регламентираната допустима неопределеност при калибрирането на дозиметрите, 
с които се прави това измерване, е ± 2,0 %. Калибрирането е периодичен процес, 
който позволява проследимост до националния (международния) еталон на 
средството за измерване, в случая йонизационния дозиметър.  Калибрирането 
задължително включва и оценяване на неопределеността на измерванията с 
дозиметъра. 

Eталонна уредба за гама лъчи ВЕ11-82  на SSDL - София

Затова Министерството на здравеопазването в България 
създаде през 1976 г. на територията на Университетската 
болница „Царица Йоанна” (бившия ИСУЛ) Ведомствена 
дозиметрична лаборатория за контрол и калибриране 
на средствата за измерване на йонизиращите лъчения в 
медицината. През 1972 г. за нуждите на лабораторията 
беше доставен първия за страната еталонен йонизационен 
дозиметър – FARMER Secondary Standard, Type 2502.  
Комплектът от йонизационни камери към уреда 
осигуряваше дозиметричното калибриране при всички 
уредби за лъчелечение в България.  През следващата 
година тогавашният Комитет по стандартизация и 
метрология възложи на Лабораторията държавната 
проверка на всички измерителни уреди в областта на 
йонизиращите лъчения в страната. 

През 1978 г. Лабораторията е избрана официално за 
представител на България в международната мрежа 
от Вторични стандартни дозиметрични лаборатории 
(SSDL), организирана от Световната здравна 
организация (WHO) и IAEA. SSDL-Sofia участва активно 
в международни изследователски проекти на  IAEA, в 
проекти по хармонизация на нормативната база, както и 
в организираните от Агенцията ежегодни международни 
сравнявания при определяне на дозата с TLD. Резултатите 
от тези сравнявания осигуряват  проследимостта на 
измерванията до международните стандарти. Малките 
отклонения спрямо референтните стойности – до ± 1,5 %  
– са доказателство за високото професионално равнище в 
работата на Лабораторията. 

SSDL-Sofia провежда  държавната проверка и 
калибрирането на всички дозиметри, използвани в 
лъчелечението у нас. 

Вторичната стандартна дозиметрична лаборатори� 

на Българи� е част от международна мрежа



EЛЕКТРОМЕТЪР Н� WULF

(E. LEYBOLD’S NACHFOLGER, около 1933)

Електрометърът е предназначен за измерване на на йонен ток и на величини, 
пропорционални на него. Уредът е от фамилията на нишковите електрометри. 
Нишката е опъната вертикално и се намира по средата между два електрода. Тя 
е свързана с положителния електрод, на който е приложено напрежение  +100 V. 
Отрицателният електрод е свързан с йонизационна камера и има потенциал нула. 
При облъчване в камерата се създава йонен ток, който променя потенциалната 
разлика между електродите и съответно интензитета на електричното поле между 
тях. В резултат нишката се премества пропорционално на йонния ток, което се 
отчита чрез оптичната система на уреда.

ДОЗИМЕТЪР на ХОЛЦКНЕХТ 

(CHROMORADIOMETER, 1902)

Това е първият дозиметър в света за целите на лъчелечението и е конструиран 
от Холцкнехт (Guido Holzknecht, 1872-1931). Основа на уреда е фотохимичното 
действие на рентгеновото лъчение върху бариево-платиновия цианид, който при 
облъчване променя цвета си. 
     Подобрен вариант на уреда е градуиран в единицата  H (Холцкнехт). 
Количествената връзка с използваната по това време биологична единица за 
погълната доза от рентгеново лъчение – еритемната доза, ED,  e  1 H = 3 ED, а 1 
ED е равна приблизително на 10  Gy. Дозиметърът  е бил основно средство за 
измервания в лъчелечението преди въвеждането на йонизационната дозиметрия.
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Дозиметър тип МЕК�ПИОН 

(Labor. Strauss - Wien, 1926)

Замислен е като универсален уред за  измерване на 
МЕгаомни електрични съпротивления, КАПацитети и 
ЙОНни токове и затова е наречен МЕКАПИОН. Комплектът 
от кухинни йонизационни камери – напръстникови, 
плоскопаралелни и сферична с голям обем – е осигурявал 
дозиметрията и радиационната защита в рентгеновата 
терапия в България. Уредите са доставяни със съответни 
сертификати за калибриране на йонизационните камери. 
Дозиметърът  е използван у нас до началото на 60-те 
години.

ДОЗИМЕТЪР Н�  КЮСТНЕР 

(Spindler & Hoyer Gotingen,  1927)

Йонизационният дозиметърът на Кюстнер е бил създаден като вторичен еталон 
за абсолютни измервания на рентгеновите лъчи и затова е бил използван за 
калибриране на клиничните дозиметри в лъчелечението. Йонният ток се измерва 
с нишков електрометър. Мощността на експозицията се определя чрез промяната 
на положението на нишката и времето за нейното придвижване. Функционалният  
контрол на измерването се прави с помощта на два радиоактивни източника с 
уран-236, спрямо които йонизационната камера се поставя във възпроизводимо 
положение.



24 25

ОГЛЕД�ЛЕН Г�ЛВ�НОМЕТЪР 

(DR. BRUNO LANGE, 1959)

Уредът се прилага за измерване на слаби йонни токове.  Чувствителността от  4.10-

9 A/mm, електричните параметри и трите подобхвата, съответно х 0,01 / х 0.1 /  х 
1,  позволяват свързването му като нулев инструмент за измерване  с различните 
типове йонизационни камери на интегралния дозиметър CONDIOMETER.

ИНТЕГР�ЛЕН ДОЗИМЕТЪР CONDIOMETER 

(PTW, 1938)

Уредът се използва в клиничната дозиметрия и в радиационната защита за 
измерване на величината експозиция. Основата му част са кондензаторни 
йонизационни камери, чийто централен електрод преди измерването се зарежда 
до определен потенциал. След облъчване на камерата в нея възниква йонизация, 
което предизвиква промяна на потенциалната разлика между двата електрода. 
Тази разлика е пропорционална на експозицията и се измерва с квадрантен 
електрометър и огледален галванометър. Дозиметърът е комплектуван със 
сферични и цилиндрични въздухоеквивалентни камери, като една от тях е 
херметизирана и напълнена с аргон за повишаване на чувствителноста. 
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ИЗМЕРВ�ТЕЛ Н� ВИСОКО Н�ПРЕЖЕНИЕ

(SIEMENS, 1949)

Уредът представлява искрище от две еднакви кухи метални сфери,  на които се 
падава измерванато напрежение. Диаметърът на сферите в  [mm] съответства 
приблизително на максималното напрежение в [kV]. Едната сфера е подвижна, с 
което се променя разстоянието между тях. При плавно приближаване на сферите,  
нa определено разстояние между тях настъпва самостоятелен газов разряд. 
Измерваното напрежение се отчита по скалата за разстоянието между сферите, 
като се въвъжда корекция за отклонение на плътността на въздуха от нормалната. 
За предпазване на уреда от увреждане в елeктричаната верига се включват два 
големи резистора със съпротивление ок. 35 МΏ  – стъклени тръбни спирали, 
напълнени с вода. 

Уредът измерва постоянни напрежения  от 20 до 220 kV. 

ЕТ�ЛОНЕН ДОЗИМЕТЪР 

(SECONDARY STANDARD DOSEMETER, FARMER 2502)

Първият еталонен дозиметър в България, внесен през 1972 г. Дозиметърът има 
само интегрален обхват. Комплектуван е с три  еталонни йонизационни камери: 0,2 
cm3 (1200 R),  0,6 cm3 тип FARMER (60 R) и  30 cm3 (1,2 R) за измервания в енергийния 
обхват 0,006 – 2 MeV. Захранва се с две батерии по 1,5 V.



КЛИНИЧЕН ДОЗИМЕТЪР 

(Siemens - Universal, 1954)

Дозиметърът работи в два режима – интегрален и моментен, при които се измерват 
величините експозиция и мощност на експозицията. Дозиметричният детектор 
е йонизационна камера. Йонният ток, възникващ в камерата при облъчването, 
в интегралния режим зарежда кондензатор и количеството електричество на 
плочите му е пропорционално на експозицията. Количеството електричество се 
измерва с квадрантен електрометър. При моментния режим йонният ток създава 
пад на напрежение във високоомен резистор, пропорционален на мощността на 
експозицията. Дозиметърът е комплектуван с йонизационни камери  за измервания 
при рентгенови, гама-, Х-лъчи и ускорени електрони, прилагани за лъчелечение. 

Уредът се използва широко у нас от средата на 50-те години на миналия век.

ИЗМЕРВ�ТЕЛ Н� СЛОЙ Н� ПОЛУОТСЛ�БВ�НЕ 

Уредът служи за определяне качеството на рентгеновото лъчение, чрез измерване 
на слоя на полуотславбане (HVL) – дебелината на слой от определено вещество, 
който отслабва наполовина интезитета на лъчението. Състои се от от две 
клиновидни пластини (клинове) от алуминий или мед, които могат да се движат 
успоредно и да формират различно дебел слой от двата метала. Клиновете са 
изработени от химически чисти алуминий и мед , като дебелината им се променя 
равномерно по тяхната дължина. Измервателят се използва с напръстниковата 
йонизационна камера на дозиметъра SIEMENS-UNIVERSAL, която се поставя в снопа 
рентгенови лъчи. Измерваните стойности на HVL са съответно (0,5÷6,4)  mm Аl и 
(0,3÷3,8) mm Cu. 
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ДОЗИМЕТРИЧН� 

СМЕТ�ЧН� ЛИНИЯ

Логаритмичната линийката се използва 
за определяне на експозицията при 
дълбоката рентгенова терапия. С нейна 
помощ се определят:

Продължителността на облъчването 
за получаването на определена 
експозиция на кожата на пациента, при 
зададена мощност на експозицията;

Процентната дълбока доза по оста на 
лъчевия сноп за различни разстояния 
източник-облъчвана повърхност, в 
зависимост от площта на лъчевото поле 
и качеството на рентгеновото лъчение.

Г�М�МЕТЪР 

(Siemens GammaMeter, 1952)

Уредът е предназначен за измервания 
на експозицията от гама-лъчи. Работи 
с миниатюрен полупроводников 
детектор – кристал от цезиев йодит 
(CsI). Електричният ток, получаван 
при облъчването на детектора, 
се измерва с магнито-електрична 
система. Дозиметърът има няколко 
обхвата за измерване в широки 
граници. Функционалният контрол се 
осъществява с помощта на вграден в 
уреда радиоактивен източник.
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Годината 1895 е забележителна с две големи открития. 
Братя Люмиер демонстрират в едно кафене в Париж 
кинематографа, поставяйки началото на ново изкуство 
– киното. Пак по същото време – на 8 ноември 1895 г. – 
Вилхелм Рьонтген открива непознато лъчение, с което се 
ражда образната диагностика в медицината. 

Рьонтген използва уреди, разработени от неговите колеги, 
за да изследва електрични разряди във вакумирани 
стъклени тръби. В началото на ноември той провежда 
опити с катодни лъчи (така са наричани електроните 
преди тяхното  експерименталното откриване от Дж. 
Томсън през 1897 г.) в Круксова тръба. Тръбата на Крукс е 
фактически рентгенова тръба, в която катодът е източник 
на електрони, които се ускоряват от електричното 
поле, създавано от приложеното между катода и анода 
постоянно напрежение. Рентгеновите лъчи се получават в 
анода в резултат на рязкото забавяне на електроните при 
ударите си в него. 

Тръбата в експериментите на Рьонтген била обвита в 
черна хартия, непроницаема за видимата светлина, 
която се появявала около анода. Рьонтген забелязва, 
че намиращите се на известно разстояние от тръбата 
бариеви кристали светят в тъмнината. При изключване 
на напрежението между катода и анода кристалите 
преставали да светят. Той поставя недалеч от тръбата 
екран, покрит с бариеви соли, които светвали всеки път, 
когато включвал напрежението и угасвали след неговото 
изключване. Ученият започва да експериментира с 
различни материали между тръбата и екрана. Картонът 
и хартията не влияели на яркостта на светене на екрана, 
докато металните предмети хвърляли сянка върху него. 
Той поставя дланта си на пътя на Х-лъчите и на екрана 
се появява ясен образ на костите. Това е мигът на 
откриването...

Вилхелм Конрад Рьонтген е роден на 27 март 1845 г. в 
Ленеп, Германия. Първоначално посещава техническото 

училище в Утрехт, а после се премества в Цюрих. 
През 1866 г. завършва Цюрихската политехника, 
а там три години по-късно получава докторат 
по философия. Следващите години Рьонтген 
изучава физика при Аугуст Кунт, когото през 1870 
г. придружава във Вюрцбург като негов асистент. 
Става професор по физика в Страсбург (1876–
1879), след това – професор в Хесен и директор на 
Физическия институт (1879–1888). В периода 1888–
1900 г. е професор по експериментална физика във 
Вюрцбургския университет, където е избран за ректор 
на университета. Той има славата на най-добрия 
експериментатор на своето време и създава школа по 
експериментална физика. В този град Рьонтген прави и 
голямото си откритие – Х-лъчите. 

Рьонтген докладва за откритието си през м. януари 
1896 г. на заседание на Физико-медицинското 
дружество във Вюрцбург, по време на което прави  
прочутата рентгенова снимка на ръката на анатома 
проф. Рудолф Кьоликер. Развълнуваният от събитието 
анатом предлага новите Х.лъчи да бъдат наречени 
рентгенови.

Откритието на В. Рьонтген получава възторжени отзиви 
от учените в света, но навярно най-голямата чест за 
него е връчването през 1901 г. в Стокхолм на първата 
Нобелова награда за физика. Присъдената му парична 
премия той предоставя на Университета във Вюрцбург.

Статията на Рьонтген „За новия род лъчи“, в която 
описва свойствата на Х-лъчите, е издадена като отделна 
брошура на всички европейски езици. Но ученият не 
съумява да обясни природата на загадъчните лъчи, като 
до края на живота си не приема и съществуването на 
електрона.

Рьонтген умира през 1923 г. на 77-годишна възраст в 
Мюнхен. 

Вилхелм Конрад Рьонтген

(1845–1923)

Отказът да патентова 
откритието си:

“ Моето откритие принадлежи на 
всички. Нека учените от целия свят 
го използват. Така то ще служи 
най-добре на цялото човечество...” 

В. К. Рьонтген
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�нтоан �нри Бекерел

(1852–1908)

* Радиоактивност (радиоактивно превръщане, радиоактивно разпадане) е спонтанно изменение на масата, 
електричния заряд и енергията на атомните ядра, придружавано от излъчването на алфа- и бета-частици и на гама-
лъчи. 

Антоан Анри Бекерел е френски физик, роден на 15 
декември 1852 г. в Париж. Дядо му и баща му са известни 
учени, професори по физика в Музея за естествена 
история в Париж и членове на Френската академия на 
науките (АН). Синът на Бекерел е четвъртото поколение 
физик в семейството. 

Бекерел завършва Политехническото училище в Париж, 
където по-късно става професор. Неговата научна 
дейност е в областта на магнитооптиката (изменение на 
оптичните свойства на веществата под действието на 
магнитно поле), фосфоресценцията и радиоактивността. 

От 1878 г. Бекерел е асистент на баща си в Музея за 
естествена история в Париж, като през 1892 г. след 
смъртта му заема неговото професорско място. През 1882 
г. ученият завършва изследванията си върху линейната 
поляризация на светлината и продължава работата 
на баща си върху луминесценцията, като в Парижкия 
университет защитава докторат върху поглъщането 
на светлината в кристали. През 1895 г. Бекерел поема 
катедрата по физика в Политехническото училище.

Бекерел е силно заинтригуван от откриването на 
рентгеновите лъчи в края на 1895 г. и решава да провери 
дали луминесциращи вещества (луминофори) излъчват 
рентгенови лъчи при облъчване със светлина. Той 
поставя на слънце за няколко часа фотографска плака, 
обвита в черна хартия, до уранил калиев сулфат (уранова 
сол) и установява, че на плаката се е появил неясен образ. 
Ученият прави заключението, че осветяваната уранова 
сол е източник на лъчение, което преминава през черната 
хартия и предизвиква почерняване на плаката. За негова 
изненада обаче, същото се случва и когато плаката и 
урановата сол са на тъмно. Така стига до извода, че е 
наблюдавал нов вид проникващо лъчение, излъчвано без 
външно въздействие върху източника. През следващите 
няколко месеца Бекерел повтаря експеримента си с 

други луминофори и установява, че само урановите 
смеси излъчват спонтанното лъчение. Нещо повече, 
нелуминесциращи уранови смеси произвеждат същия 
ефект, следователно новооткритото лъчение не е 
свързано с луминесценцията. През май 1896 г. Бекерел 
експериментира с чист уран и констатира няколко пъти по-
интензивно излъчване, отколкото от урановата сол. Става 
очевидно, че това мистериозно лъчение е свойствено за 
урана. 

През 1900 г. Мария Кюри установява, че торият също 
излъчва откритото от Бекерел лъчение и нарича 
явлението радиоактивност (от латинските думи radio – 
излъчвам, и activus – действен)*. 

През 1903 г. Бекерел получава Нобеловата награда за 
физика „за изключителните му заслуги за откриването на 
естествената радиоактивност”. Тя е поделена с Мария и 
Пиер Кюри за техния принос за изучаването на явлението.

Бекерел е член на Френската АН, на Френското физично 
дружество, на Италианската национална АН, на Кралската 
АН в Берлин, на Американската национална АН, на 
Кралския институт в Лондон.

Антоан Анри Бекерел умира на 25 август 1908 г. в Льо 
Кроази.
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