
Eλληνικό πρωτόκολλο ελέγχων 
Ακτινοπροστασίας, Ασφάλειας & Ποιότητας 

συστημάτων  
Απεικόνισης Μαγνητικού Συντονισμού  

Σταυρούλα Βογιατζή 

Ακτινοφυσικός Ιατρικής 

Τμήμα Αδειών & Ελέγχων 



• H ΕΕΑΕ είναι αρμόδια για ιοντίζουσες και μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες: Ν1733/1997 
& Ν2496/1997  
• Άδεια σκοπιμότητας για τα MRI: ΦΕΚ/Β/1918/12.12.10 
• Καταγραφή των MRI  
• Αδειοδότηση των MRI κατ’ αναλογία των CT: ΦΕΚ/Β/1918/12.12.10 & Εγκύκλιος 
ΥΥΚΑ ΔΥΓ2/Γ.Π.3838/28.07.11 
• Έκθεση ακτινοπροστασίας (προέγκριση κατασκευής) & πιστοποιητικά 
καταλληλότητας (άδεια λειτουργίας) από ΕΕΑΕ: ΥΥΚΑ ΔΥΓ2/Οικ.24535/18.01.12 
• Οι απαιτήσεις ελέγχου & αδειοδότησης συστημάτων MRI …. σε ξεχωριστή σχετική 
διάταξη: Εγκύκλιος ΥΥΚΑ ΔΥΓ2/Γ.Π.3838/28.07.11 

Σχετικά με τα συστήματα ΑΜΣ - History 

EEAE YYKA 
9μελης 

EΦΙΕ 
ακτινοφυσικοί 



Σχετικά με τα συστήματα ΑΜΣ - Present 

Ομάδα 
εργασίας 

YYKA 
9μελης 

ΕΕΑΕ 
ΕΦΙΕ 
ΕΑΕ 

Ελληνικό πρωτόκολλο ελέγχων Ακτινοπροστασίας, 
Ασφάλειας & Ποιότητας συστημάτων ΑΜΣ  

εγκρίθηκε από την 9μελή επιτροπή του ΥΥΚΑ  
στις 27.02.2013. 

 



Τα πρωτόκολλα πρέπει να 
  
• βασίζονται σε επιστημονικά σύγχρονα δεδομένα 
• στοχεύουν στην διασφάλιση της ποιότητας & της προστασίας 
ατόμων  
• είναι πρακτικά (ευκόλως) εφαρμόσιμα   
• λαμβάνουν υπόψη το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό, την 
εκπαίδευση – γνώσεις και εμπειρία του 
• λαμβάνουν υπόψη την υπάρχουσα υποδομή – εξοπλισμό 
• είναι συμβατά με τη (γενικότερη) νομοθεσία  

Το πρώτο πρωτόκολλο ακτινοπροστασίας, ασφάλειας & ποιότητας 
των συστημάτων ΑΜΣ  

είναι βασικό και σταδιακά θα αναβαθμίζεται ανάλογα με τις 
απαιτήσεις & εξελίξεις 

 

Γενικά περί πρωτοκόλλων 



Τα πρωτόκολλα απαιτούν 
  
• κατάλληλο εκπαιδευμένο προσωπικό  
• συνεργασία όλου του εμπλεκομένου προσωπικού 
(ιατροί, ακτινοφυσικοί, χειριστές, τεχνικοί εταιρειών, κλπ) 
• ύπαρξη κατάλληλου εξοπλισμού (ομοιώματα, πεδιόμετρα, κλπ) 
• safety culture στο εργαστήριο & υποστήριξη  
• διαθέσιμο χρόνο μηχανημάτων για ελέγχους 

 

Γενικά περί πρωτοκόλλων 



•IPEM Report 80 “Quality Control in MRI”, 1998 
•AAPM Rep. 28 “Quality Assurance methods & phantoms for MRI”, 1990 
•AAPM Rep. 34 “Acceptance testing of MRI systems”, 1992 
•MagNet Good practices in running an MRI Unit”, 2000 
•X MR Quality Assessment Test Objects-Instructions for use, 1992 
•AAPM Rep. 100 “Acceptance & Quality Assurance procedures for MRI 
facilities”, 2010 
•Θ.Μαρής “Ποιοτικοί Έλεγχοι Μηχανημάτων Απεικόνισης Πυρηνικού 
Μαγνητικού Συντονισμού”, 1998 
 
•MEDICAL MAGNETIC RESONANCE (MR) PROCEDURES: PROTECTION OF 
PATIENTS, ICNIRP, Health Physics August 2004, Volume 87, Number 2 
 
•EU COUNCIL September 2012 Interinstitutional File: 2011/0152 (COD) 

Ελληνικό Πρωτόκολλο – Βιβλιογραφία 
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Maris Old protocol 

Resonance frequency √ √ 

Image uniformity √ √ √ √ √ √ √ 

B0 homogeneity √ √ √ 

B1 strength √ √ 

RF calibration/output quality √ Ηλεκτρ.μετ/ση 

εξεταστ.πεδιου√ 

SNR and/or uniformity √ √ √ √ √ √ √ 

Ghosting √ √ √ √ 

Image artifacts √ √ 

Image resolution √ √ √ √ HC&LD √ √ 

Geometric distortion √ √ √ √ √ 

Linearity √ √ √ √ √ √ 

Slice profile & width √ √ √ 

Slice thickness √ √ √ √ 

Slice position √ √ √ √ √ Pixel size   √ 

MF drift (stability) √ √ 

T1, T2 accuracy, precision, 

contrast 

√ √ √ 



AAPM Rep. 34 

“Accep. tests 

for MRI” 

AAPM TG 100 

Acceptance & QA 

in MRI 

RF shielding verification √ √ 

Cryogen consumption √ 

RF coils tuning √ 

Image acquisition software √ 

Image processing software √ 

Special/optional acquisitions √ 

Acoustic noise measurement √ 

Vibration  √ 

MF fringe mapping √ 

General system checks √ 

Transmitter/gain calibration & 

stability 

√ 

Eddy currents  √ 

Ultra fast techniques √ 

Spectroscopy √ 



 
(Α) Βασικοί έλεγχοι ακτινοπροστασίας και ασφάλειας συστήματος ΑΜΣ 

 
1. Γενικοί έλεγχοι (3 παράμετροι) 
2. Έλεγχοι χώρων & θωρακίσεων (4 παράμετροι) 
3. Μηχανικοί έλεγχοι συστήματος (3 παράμετροι) 

 
(Β) Βασικοί έλεγχοι ποιότητας συστήματος ΑΜΣ (8 παράμετροι) 
 
 

Ελληνικό Πρωτόκολλο 

Δεν περιλαμβάνονται ultra fast techniques, spectroscopy etc. 

ΓΕΝΙΚΑ: Έλεγχος συμβατότητας κατασκευής σύμφωνα με το διεθνές 
πρότυπο IEC 60601-2-33. 



Παράμετρος : Οπτικός έλεγχος - επισκόπηση θωρακίσεων στατικού 
μαγνητικού πεδίου, ηχητικών μονώσεων,  ηλεκτρομαγνητικών 
θωρακίσεων (κλωβού Faraday), ασφάλισης/απασφάλισης κρυογόνων  

Εξοπλισμός  :   --  

Μέθοδος :  -- 

Όρια : Μελέτη εγκατάστασης του συστήματος 

Συχνότητα : Κατά την εγκατάσταση, μετά από βασικές επεμβάσεις στο 
σύστημα, ετήσια 

Γενικός έλεγχος Α.1.1.1 

Συνθήκες  :  -- 



Παράμετρος : Απογραφή - έλεγχος πηνίων, ακολουθιών λήψης, λογισμικού, 
περιφερικών συστημάτων (π.χ. εκτύπωση, επεξεργασία εικόνας, 
ηλεκτρονική αρχειοθέτηση), ηλεκτρονικών υπολογιστών, διευθύνσεων IP,  
DICOM, φωτισμού, εξαερισμού, ενδοεπικοινωνίας, κλειστού συστήματος 
παρακολούθησης, έγκαιρης προειδοποίησης εξεταζομένων, gating, 
παλμικής οξυμετρίας, ηλεκτροκαρδιογράφου, μετρητών χώρου επιπέδων 
οξυγόνου 

Εξοπλισμός  :  -- 

Μέθοδος : Καταγραφή & έλεγχος ορθής λειτουργίας 

Συνθήκες  :  Συνήθης λειτουργία 

Γενικός έλεγχος Α.1.1.2 

Όρια :  Συμβόλαιο/σύμβαση αγοράς &  ON / OFF  

Συχνότητα : Κατά την εγκατάσταση, μετά από βασικές επεμβάσεις στο 
σύστημα, ετήσια 



Παράμετρος :   Παρακολούθηση κατανάλωσης κρυογόνων & 
θερμοκρασίας της κρυογονικής δεξαμενής 

Εξοπλισμός  :  Κατάλληλος μετρητής, μέτρηση στάθμης  

Μέθοδος : Καταγραφή & σύγκριση μετρητικών ενδείξεων με τις 
αντίστοιχες τιμές αναφοράς του κατασκευαστή  

Συνθήκες  :  Συνήθης λειτουργία 

Συχνότητα :  Καθημερινά 

Γενικός έλεγχος Α.1.1.3 

Όρια :  Τιμές αναφοράς του κατασκευαστή - Σταθερότητα στο χρόνο 



Παράμετρος :  Σάρωση χώρων, μέτρηση & καθορισμός/επισήμανση 
ισομαγνητικών γραμμών 

Εξοπλισμός  :  Πεδιόμετρο/Gaussmeter (mT, Gauss)  

Μέθοδος :  Μέτρηση ισομαγνητικών γραμμών σε τρεις διαστάσεις (x,y,z) στον 
κλωβός Faraday & στους γειτνιάζοντες χώρους του συστήματος ΑΜΣ. 
Αποτύπωση στα σχέδια κάτοψης & τομής του κλωβού Faraday & των 
γειτνιαζόντων προς αυτόν χώρων, των ισομαγνητικών γραμμών με 
H015:15mT, H010:10mT, H05:5mT, H03:3mT, H00.5:0.5mT και H00.1:0.1mT. 
Σαφής & εμφανής καθορισμός/επισήμανση των ισομαγνητικών γραμμών 
με H00.5:0.5mT και H03:3mT. 

Συνθήκες  :  Το στατικό μαγνητικό πεδίο Η0 να είναι «ενεργοποιημένο» 

Όρια :  Μελέτη εγκατάστασης του συστήματος 

Συχνότητα : Κατά την εγκατάσταση, μετά από βασικές επεμβάσεις στο 
σύστημα, ετήσια 

Έλεγχος χώρων & θωρακίσεων Α.2.2.1 



Παράμετρος : Έλεγχος - οπτική επισκόπηση των σημάνσεων και του σαφή 
και εμφανή καθορισμού των ισομαγνητικών γραμμών 0.5mT & 3mT 

Εξοπλισμός  :  -- 

Μέθοδος : Οπτικός έλεγχος 

Συνθήκες  :  Συνήθης λειτουργία 

Όρια : Σαφής καθορισμός των ισομαγνητικών γραμμών με ισοτροπικές 
εντάσεις στατικού μαγνητικού πεδίου: H00.5:0.5mT και H03:3mT 

Συχνότητα : Καθημερινά 

Έλεγχος χώρων & θωρακίσεων Α.2.2.2 



Παράμετρος :  Έλεγχος θωρακίσεων ραδιοσυχνοτήτων 

Εξοπλισμός  : Μετρητής ραδιοσυχνοτήτων με εύρος 1MHz-300MHz ή 
πομπός και δέκτης ραδιοσυχνοτήτων, συμβατοί με μαγνητικά πεδία  

Μέθοδος :  Kαταγραφή σημάτων & αποτύπωση στα σχέδια κάτοψης & 
τομής του Η/Μ θωρακισμένου χώρου (κλωβός Faraday)  
 

Όρια : Εξασθένηση 100dB σε 100ΜΗz επίπεδο κύμα για συστήματα 
ΑΜΣ έως 1.5Τ. 
Εξασθένηση 100dB σε 150-170ΜΗz επίπεδο κύμα για συστήματα 
ΑΜΣ 3Τ. 

Συχνότητα : Κατά την εγκατάσταση, μετά από βασικές επεμβάσεις στο 
σύστημα, ετήσια 

Έλεγχος χώρων & θωρακίσεων Α.2.2.3 

Συνθήκες  :  Χρήση συγκεκριμένης συχνότητας  



Παράμετρος :  Μέτρηση μέγιστης στάθμης ακουστικού θορύβου dB(A)  

Εξοπλισμός  : Ολοκληρωτικό ηχόμετρο συμβατό με μαγνητικά πεδία Κλάσης 
1 ή 2, με ένδειξη LA ή Leq 

Μέθοδος :  Στους γειτνιάζοντες χώρους του συστήματος ΑΜΣ και στη θέση του 
αυτιού του εξεταζομένου. Στάθμιση χρόνου: fast ή slow, στάθμιση 
συχνότητας: Α, διάρκεια μέτρησης:≥20s 

Όρια :  χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) στους εξεταζόμενους 
συστήνεται για ≥ 80dB(A) & απαιτείται για > 85dB(A) 
Εργαζόμενοι & γενικός πληθυσμός, όπως προβλέπει η Ελληνική Νομοθεσία 

Συχνότητα :  εγκατάσταση, μετά από βασικές επεμβάσεις στο σύστημα,       
      ετήσια 

Έλεγχος χώρων & θωρακίσεων Α.2.2.4 

Συνθήκες  :  Χρήση χείριστων ακολουθιών λήψης στην κλινική ρουτίνα 
αναφορικά με τον ακουστικό θόρυβο, βάση του εγχειριδίου του 
κατασκευαστή & χρήση ακολουθιών παιδιατρικών εξετάσεων, εφόσον είναι 
διαθέσιμες. 



Παράμετρος :  Μετακίνηση & ακριβής θέση εξεταστικής τράπεζας 

Εξοπλισμός  :  Χάρακες ακριβείας    

Μέθοδος :  Οπτικός έλεγχος 

Συνθήκες  :  Συνήθης λειτουργία  

Όρια :  Ομαλή μετακίνηση - 2 mm 

Συχνότητα :  Κατά τον έλεγχο αποδοχής, μηνιαία 

Μηχανικός έλεγχος συστήματος Α.3.3.1 
 



Παράμετρος : Συστήματα & διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 

Εξοπλισμός  :  --    

Μέθοδος :  Σύμφωνα με το εγχειρίδιο του κατασκευαστή. Ορθή λειτουργία 
συστημάτων έκτακτης ανάγκης συμπεριλαμβανομένων των κομβίων. Έλεγχος 
διαδικασιών αντιμετώπισης προβλημάτων των κρυογονικών συστημάτων π.χ. σε 
περίπτωση πτώσης τάσης του ρεύματος λειτουργίας τους, ύπαρξη εφεδρικών 
ηλεκτρο-παραγωγικών ζευγών, αυτόματη ειδοποίηση εξειδικευμένου προσωπικού 
κτλ. 

Συνθήκες  :  ΠΑΝΤΑ σε συνεργασία με την εταιρεία 

Όρια :  -- 

Συχνότητα : Κατά τον έλεγχο αποδοχής, ετήσια 

Μηχανικός έλεγχος συστήματος Α.3.3.2 



Παράμετρος :  Ακρίβεια τοποθέτησης εξεταζόμενου (laser) 

Εξοπλισμός  :  Κατάλληλο κυλινδρικό ομοίωμα  

Μέθοδος : Λήψη τομής ελάχιστου πάχους. Σύγκριση με προσημειωμένες 
θέσεις φωτεινού πεδίου 

Συνθήκες  :  Συνήθης λειτουργία 

Συχνότητα : Κατά τον έλεγχο αποδοχής, μηνιαία 

Μηχανικός έλεγχος συστήματος Α.3.3.3 

Όρια :  < 2mm 



Εξοπλισμός  :  Σφαιρικό ή κυλινδρικό ομοιογενές στο ισόκεντρο 

Μέθοδος 1:  Φασματοσκοπική μέτρηση σήματος πυρηνικού μαγνητικού 
συντονισμού 
 
Μέθοδος 2:  Απεικόνιση παραμετρικών πινάκων διαφορών φάσεων 
 
Μέθοδος 3:  Μέτρηση διαφοράς των ευρών ζώνης λήψης (Bandwidths) 

Συνθήκες  :  Φασματική κατανομή χωρίς βαθμιδωτό πεδίο στη μέθοδο 1.  
Χρήση κλασσικών απεικονιστικών τεχνικών για τις μεθόδους 2 και 3.  

Όρια : <0.5ppm για DSV=35cm ή όρια του κατασκευαστή.  

Συχνότητα :  Κατά τον έλεγχο αποδοχής, εβδομαδιαία 

Έλεγχος ποιότητας Β.1 Ομοιογένεια Μαγνητικού Πεδίου Η0 



Μέθοδος : Σε ROI 80% της πραγματικής διαμέτρου του ομοιώματος, 
μέτρηση Smin & Smax σε μικρά ROIs (1cm2) 

Συνθήκες  : SE-Multi-Slice, PD  

Όρια :  για head coil, PIU > 90% scanners για Η0 ≤ 2T 
       για Η0 >2T & ομοιώματα Η2Ο, PIU > 80%  

Συχνότητα :  Κατά τον έλεγχο αποδοχής, εβδομαδιαία 

Έλεγχος ποιότητας Β.2 Ομοιομορφία εικόνας ΑΜΣ 

Εξοπλισμός  : Ομοιογενές ομοίωμα με μήκος στον άξονα λήψης των τομών, 
τουλάχιστον ίσο με το συνολικό μήκος του απεικονιζόμενου όγκου συν 
δύο επιπλέον μέγιστα πάχη τομής 

1001(%)
minmax

minmax 















SS

SS
PIU



Εξοπλισμός : Ομοιογενές ομοίωμα με μήκος στον άξονα λήψης των τομών, 
τουλάχιστον ίσο με το συνολικό μήκος του απεικονιζόμενου όγκου συν δύο 
επιπλέον μέγιστα πάχη τομής 

Μέθοδος 1: Λήψη 2 τομών. Σε ROI 80% της πραγματικής διαμέτρου του ομοιώματος, 
μέση τιμή σήματος (S) & τυπική απόκλιση (Ν) υποστρώματος (SDbackground), σε 
περιοχή χωρίς εμφανείς ψευδενδείξεις, εκτός της εικόνας του ομοιώματος στην 
τομή 1. Ομοίως για τομή 2. Υπολογισμός SNR1 & SNR2: 

N

S
SNR  655.0

Μέθοδος 2: Λήψη 2 τομών. Σε ROI 80% της πραγματικής διαμέτρου του ομοιώματος, 
μέσης τιμή σήματος (S). Αλγεβρική αφαίρεση των τομών. Στην τομή 3, σε όμοιο ROI, 
τυπική απόκλιση (Ν). Ομοίως για τομή 2. Υπολογισμός SNR1 & SNR2: 

N

S
SNR  41.1

Έλεγχος ποιότητας Β.3 Λόγος Σήματος προς Θόρυβο (SNR) 



Όρια :  Τιμές αναφοράς (baseline) καθορίζονται κατά την αποδοχή ≥ όριο  
κατασκευαστή πηνίων, αλλά πάντα >80 ανεξάρτητα από τη χρήση της 
μεθόδου 1 ή 2. Πρέπει πάντοτε να ικανοποιείται η παρακάτω σχέση: 

Συχνότητα :  Κατά τον έλεγχο αποδοχής, εβδομαδιαία 

Έλεγχος ποιότητας Β.3 Λόγος Σήματος προς Θόρυβο (SNR) 

Συνθήκες  : SE-Multi-Slice, PD  
Ο έλεγχος πραγματοποιείται & στα 3 επίπεδα (οβελιαίο, στεφανιαίο, 
εγκάρσιο) για το πηνίο εγκεφάλου ή σώματος & σε 1 επίπεδο, τουλάχιστον 
για τα πηνία εγκεφάλου και σώματος. 

1.1
2

1
9.0 

SNR

SNR



Εξοπλισμός: Κατάλληλο ομοιογενές ομοίωμα με ειδικές δομές στο 
εσωτερικό του. Μήκος ομοιώματος στον άξονα λήψης της τομής 
τουλάχιστον διπλάσιο του μέγιστου πάχους τομής που χρησιμοποιείται. 

Μέθοδος : Οδηγίες κατασκευαστή ομοιώματος-οπτική αναγνώριση ειδικών 
δομών & μεταξύ τους διαχωριστικών αποστάσεων. Μέτρηση στις 
διευθύνσεις κωδικοποίησης συχνότητας & φάσης. 

Συνθήκες: SE, Single-Slice, PD ή 
οδηγίες κατασκευαστή ομοιώματος  

Όρια : Όρια κατασκευαστή ομοιώματος ή οπτική αναγνώριση ζευγών 
γραμμών με διαστάσεις ίσες προς τις διαστάσεις των εικονοστοιχείων ή με 
διαχωριστική απόσταση μεταξύ τους, τουλάχιστον ενός θεωρητικού pixel.  

Συχνότητα : Κατά τον έλεγχο αποδοχής, μηνιαία 

Έλεγχος ποιότητας Β.4 Χωρική διακριτική ικανότητα υψηλής αντίθεσης 



Συνθήκες: SE, Single-Slice, PD ή οδηγίες κατασκευαστή ομοιώματος.  

Όρια : GD≤2%. Αν ο scanner χρησιμοποιείται για σχεδιασμό θεραπείας GD<2% 

Συχνότητα : Κατά τον έλεγχο αποδοχής, εβδομαδιαία 

Έλεγχος ποιότητας Β.5 Γεωμετρική παραμόρφωση/χωρική γραμμικότητα εικόνας 

 

Μέθοδος : Ομοίωμα στο ισόκεντρο & σε 2 επιπλέον θέσεις εκτός ισοκέντρου. 
Απεικόνιση & στα 3 επίπεδα (j=οβελιαίο, στεφανιαίο, εγκάρσιο). 
Μετρούνται οι 2 κάθετες διαστάσεις του ομοιώματος (Δi,μετρ i=οριζόντια, 
κάθετη) σε κάθε επίπεδο. Υπολογισμός GD: 

Εξοπλισμός: Κατάλληλο ομοιογενές ομοίωμα με ειδικές δομές από πλέγμα ή 
οπές στο εσωτερικό του. Μήκος ομοιώματος στον άξονα λήψης της τομής 
τουλάχιστον διπλάσιο του μέγιστου πάχους τομής που χρησιμοποιείται. 
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Εξοπλισμός: Κατάλληλο ομοιογενές ομοίωμα, με ειδικές δομές από plexiglass 
στο εσωτερικό του - διασταυρώνονται υπό γνωστή γωνία θ. 
Mήκος ομοιώματος στον άξονα λήψης της τομής, τουλάχιστον διπλάσιο του 
μέγιστου πάχους τομής που χρησιμοποιείται 

Μέθοδος : Οδηγίες κατασκευαστή ομοιώματος - λήψη τομής στο σημείο 
τομής ειδικών δομών & σχεδιασμός καμπυλών κατατομής κατά μήκος της 
εικόνας τους. FWHM για κάθε καμπύλη (a & b). Πάχος τομής: 

Συνθήκες: SE, Single-Slice, PD 

Όρια :  ±10% της ονομαστικής τιμής για τομές πάχους ≥ 5 mm 
           ± 5% της ονομαστικής τιμής για τομές πάχους < 5 mm 

Συχνότητα :  Κατά τον έλεγχο αποδοχής, μηνιαία 

Έλεγχος ποιότητας Β.6 Πάχος τομής 



Συνθήκες  :  SE, Multi-Slice, PD 

Όρια : Τιμές Όρια κατασκευαστή ή GR ≤1% 

Συχνότητα :  Κατά τον έλεγχο αποδοχής, μηνιαία 

Έλεγχος ποιότητας Β.7 Ποσοστιαία εκτίμηση ψευδενδείξεων σήματος 

Μέθοδος : Σε ROI 80% πραγματικής διαμέτρου ομοιώματος, μέση τιμή 
σήματος (S). Με ορθογώνια ROIs, μέσες τιμές σήματος υποστρώματος εκτός 
εικόνας ομοιώματος, στις διευθύνσεις κωδικοποίησης συχνότητας & φάσης. 
Μέσες τιμές σήματος υποστρώματος: FEi όπου i=1,2 στη διεύθυνση 
κωδικοποίησης συχνότητας & PEi όπου i=1,2 στη διεύθυνση κωδικοποίησης 
φάσης. Υπολογισμός GR: 

Εξοπλισμός: Ομοιογενές ομοίωμα με μήκος στον άξονα λήψης των τομών, 
τουλάχιστον ίσο με το συνολικό μήκος του απεικονιζόμενου όγκου συν 
δύο επιπλέον μέγιστα πάχη τομής 
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Εξοπλισμός  :  Ομοιογενές ομοίωμα με μήκος στον άξονα λήψης των τομών, 
τουλάχιστον ίσο με το συνολικό μήκος του απεικονιζόμενου όγκου συν 
δύο επιπλέον μέγιστα πάχη τομής 

Μέθοδος :  Το ομοίωμα τοποθετείται ΠΑΝΤΑ στην ίδια θέση ως προς το      
πηνίο - prescan ομοιώματος. Μετριέται & καταγράφεται η συχνότητα 
συντονισμού του συστήματος ΑΜΣ. 

Συνθήκες  : SE, Single-Slice, PD 

Όρια : <1ppm/ημέρα κατά την αποδοχή & <0.25ppm/ημέρα μετά από 2 μήνες 
εύρυθμης λειτουργίας (υπεραγώγιμοι μαγνήτες) 
<10ppm/ημέρα κατά την αποδοχή & <5ppm/ημέρα μετά από 2 μήνες 
εύρυθμης λειτουργίας (μόνιμοι μαγνήτες) 

Συχνότητα :  Κατά τον έλεγχο αποδοχής, καθημερινά για 3 μήνες μετά την 
αποδοχή, μηνιαία 

Έλεγχος ποιότητας Β.7 Σταθερότητα/Μετατόπιση στατικού μαγνητικού πεδίου 

 



Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας 



Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας 

Τ. Θ. 60092 

Αγία Παρασκευή 15310, Αθήνα  

 

T: 210 650 6700 

F: 210 650 6748 

E: info@eeae.gr 

 

www.eeae.gr 

 

twitter.com/#eeaegr facebook.com/eeaegr 


