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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Αληηθείκελο ηες παρούζας εργαζίας είλαη ε κειέηε ηες απορροθούκελες
ελέργεηας ηωλ αθηίλωλ-Υ ζε θζορίδοληα σιηθά ηαηρηθής απεηθόληζες κε ηε
τρήζε ηοσ παθέηοσ προζοκοίωζες PENELOPE. Αρτηθά εγθαηαζηάζεθε θαη
ειέγτζεθε ε ιεηηοσργία ηοσ ιογηζκηθού παθέηοσ προζοκοίωζες PENELOPE
(έθδοζε 2008). ηε ζσλέτεηα ζηο παθέηο προζοκοίωζες δεκηοσργήζεθαλ
θζορίδοληα σιηθά (π.τ. Gd2O2S, CsI, Lu2O3, BaFCl) ποσ παροσζηάδοσλ
ηδηαίηερο ελδηαθέρολ ζε αλητλεσηηθά ζσζηήκαηα ηαηρηθής απεηθόληζες, ζηα
οποία κειεηήζεθε ο ηρόπος ποσ αιιειεπηδρά ε αθηηλοβοιία (π.τ. αθηίλες-Υ).
ηα ζσγθεθρηκέλα σιηθά ορίζηεθαλ ζσγθεθρηκέλες ηδηόηεηες δοκής (π.τ.
ζτήκα, πάτος θηι) θαη σποιογίζηεθε ε απορροθούκελε ελέργεηα ηωλ
αθηίλωλ-Υ. Η κειέηε πραγκαηοποηήζεθε γηα δέζκες αθηηλοβοιίας ποσ
τρεζηκοποηούληαη ζηε καζηογραθία θαη ζηελ πσιαία απεηθόληζε θαη έγηλε
ζύγθρηζε ηωλ σιηθώλ γηα θάζε εθαρκογή. Επίζες, πραγκαηοποηήζεθε εθηελής
αλαθορά ζηοσς ιόγοσς απόδοζες ηοσ θάζε σιηθού θαη ζηολ ηρόπο ποσ
επερεάδεη θάζε ελδογελής ηδηόηεηά ηοσ ηελ απορροθούκελε ελέργεηα ηωλ
αθηίλωλ-Υ. Σέιος από ηε ζύγθρηζε ηωλ αποηειεζκάηωλ επηιέτζεθε ηο
βέιηηζηο σιηθό γηα θάζε περίπηωζε.
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ABSTRACT
The objective of this work is to study the absorbed energy of X-rays within
fluorescent materials that are used in medical imaging, using the software
simulation package PENELOPE. Initially, PENELOPE (edition 2008) was
installed and tested for the operation of the simulation package software.
Then, fluorescent materials (e.g. Gd2O2S, CsI, Lu2O3, BaFCl) of particular
interest in medical imaging systems, were created with the simulation
package. The study considered the interactions of X-rays within the phosphor
materials. Certain structural properties (e.g., shape, thickness etc.) were
defined and the absorbed X-ray energy was evaluated. The study investigated
radiation energies commonly used in mammography and portal imaging
applications. In addition, the effects of endogenous material capacity were
taken into account. Finally, an optimum material was selected based on the
results.
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