




Wilhelm Conrad 
Roentgen (1845 – 1923)

Το χέρι της Berta 
Roentgen (12/1895)





V
θ

+- Πίεση 10-7 atm

Κάθοδος

Άνοδος

V
Η θερμαινόμενη κάθοδος εκπέμπει ηλεκτρόνια. Όσο πιο θερμή είναι η κάθοδος 
τόσα περισσότερα ηλεκτρόνια  εκπέμπονται

Το ηλεκτρικό πεδίο τα επιταχύνει και βομβαρδίζουν τον στόχο, την (δύστηκτη) 
άνοδο.
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Η θερμαινόμενη κάθοδος εκπέμπει ηλεκτρόνια. Όσο πιο θερμή είναι η κάθοδος 
τόσα περισσότερα ηλεκτρόνια  εκπέμπονται

Το ηλεκτρικό πεδίο τα επιταχύνει και βομβαρδίζουν τον στόχο, την (δύστηκτη ) 
άνοδο.

Τα ηλεκτρόνια χάνουν μέρος ή όλη την κινητική τους ενέργεια,
και η άνοδος εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία  



Η ενέργεια που χάνουν τα ηλεκτρόνια 
μετατρέπεται στην άνοδο σε πολύ 
διεισδυτική ηλεκτρομαγνητική 
ακτινοβολία, που ονομάζεται ακτίνες Χ.

Το υλικό της ανόδου πρέπει να είναι πολύ 
δύστηκτο μέταλλο λόγω των υψηλής δύστηκτο μέταλλο λόγω των υψηλής 
θερμοκρασίας που αναπτύσσεται. 

Επομένως:
Οι ακτίνες Χ παράγονται, όταν ηλεκτρόνια μεγάλης 
ταχύτητας, που έχουν επιταχυνθεί από υψηλή τάση, 

προσπίπτουν σε μεταλλικό στόχο.



Οι ακτίνες Χ είναι αόρατη ηλεκτροµαγνητική
ακτινοβολία, που έχει µήκη κύµατος πολύ µικρότερα
από τα µήκη κύµατος των ορατών ακτινοβολιών.



• Το φάσµα των ακτίνων Χ είναι σύνθετο.

• Αποτελείται από συνεχές φάσµα πάνω στο οποίο εµφανίζονται γραµµές
(γραµµικό φάσµα).

• Τα δύο είδη φάσµατος οφείλονται σε διαφορετικές διεργασίες παραγωγής
κι εκποµπής ακτίνων Χ.



•• ΤαΤα κινούµενακινούµενα ηλεκτρόνιαηλεκτρόνια συγκρούονταισυγκρούονται
µεµε τατα άτοµαάτοµα τουτου υλικούυλικού τηςτης ανόδουανόδου (1)(1)

ΤαΤα άτοµαάτοµα τηςτης ανόδουανόδου διεγείρονταιδιεγείρονται. . ΈναΈνα
ηλεκτρόνιοηλεκτρόνιο τωντων εσωτερικώνεσωτερικών στιβάδωνστιβάδων
τουτου ατόµουατόµου µεταπηδάµεταπηδά σεσε άλληάλλη
επιτρεπόµενηεπιτρεπόµενη τροχιάτροχιά µεγαλύτερηςµεγαλύτερης
ενέργειαςενέργειας (2)(2)ενέργειαςενέργειας (2)(2)

Η κενή θέση του ηλεκτρονίου µπορεί να Η κενή θέση του ηλεκτρονίου µπορεί να 
συµπληρωθεί από ένα ηλεκτρόνιο του συµπληρωθεί από ένα ηλεκτρόνιο του 
ατόµου που βρίσκεται στις εξωτερικές ατόµου που βρίσκεται στις εξωτερικές 
στιβάδες (3)στιβάδες (3)

Η Η αποδιέγερσηαποδιέγερση αυτή θα προκαλέσει αυτή θα προκαλέσει 
εκποµπή φωτονίουεκποµπή φωτονίου (4)(4)

ΤοΤο φάσµαφάσµα είναιείναι γραµµικόγραµµικό µεµε γραµµέςγραµµές
χαρακτηριστικέςχαρακτηριστικές τουτου υλικούυλικού τηςτης
ανόδουανόδου..



ΈναΈνα ηλεκτρόνιοηλεκτρόνιο επιβραδύνεταιεπιβραδύνεται
αλληλεπιδρώνταςαλληλεπιδρώντας µεµε τατα άτοµαάτοµα τουτου υλικούυλικού
τηςτης ανόδουανόδου. . 

•• ΤότεΤότε εκπέµπεταιεκπέµπεται ακτινοβολίαακτινοβολία καικαι η η ενέργειαενέργεια
τουτου φωτονίουφωτονίου είναιείναι ίσηίση µεµε τηντην απώλειααπώλεια τηςτης
κινητικήςκινητικής ενέργειαςενέργειας τουτου ηλεκτρονίουηλεκτρονίου..

hfhf = K= Kαα –– KKττhfhf = K= Kαα –– KKττ

Επειδή το ηλεκτρόνιο µπορεί κατά την Επειδή το ηλεκτρόνιο µπορεί κατά την 
κρούση ή τις κρούσεις να χάσει όλη ή µέρος κρούση ή τις κρούσεις να χάσει όλη ή µέρος 
της κινητικής του ενέργειας, συµπεραίνουµε της κινητικής του ενέργειας, συµπεραίνουµε 
ότι τα φωτόνια που εκπέµπονται θα έχουν ότι τα φωτόνια που εκπέµπονται θα έχουν 
οποιαδήποτε τιµή ενέργειας (µικρότερη ή οποιαδήποτε τιµή ενέργειας (µικρότερη ή 
ίση της αρχικής του ηλεκτρονίου) και ίση της αρχικής του ηλεκτρονίου) και 
εποµένως το φάσµα της ακτινοβολίας θα εποµένως το φάσµα της ακτινοβολίας θα 
είναι συνεχές.είναι συνεχές.



Τα ηλεκτρόνια επιταχύνονται λόγω της τάσης V, και επομένως η κινητική τους 

ενέργεια όταν φτάνουν στην άνοδο είναι:  Κ
α

= e . V

Στην άνοδο τα ηλεκτρόνια αλληλεπιδρούν με τα άτομα της ανόδου, 
επιβραδύνονται και εκπέμπουν φωτόνια ακτίνων Χ

Κατά την επιβράδυνση ενός ηλεκτρονίου υπάρχει περίπτωση το ηλεκτρόνιο να 
ακινητοποιηθεί και επομένως να χάσει όλη τη κινητική του ενέργεια η οποία θα ακινητοποιηθεί και επομένως να χάσει όλη τη κινητική του ενέργεια η οποία θα 
μετατραπεί σε φωτόνιο ακτίνας Χ

Η παραγόμενη ακτίνα Χ θα έχει τη μέγιστη ενέργεια και επομένως τη μέγιστη 
συχνότητα :

και συνεπώς το μικρότερο μήκος κύματος:

Το ελάχιστο μήκος κύματος από τι εξαρτάται;



Όταν οι ακτίνες Χ διαπερνούν
οποιοδήποτε υλικό, τότε ένα µέρος της
ακτινοβολίας απορροφάται από το
υλικό. 

Η απoρρόφηση της ακτινοβολίας
εξαρτάται από:

1. τη φύση του υλικού

2. το µήκος κύµατος της ακτινοβολίας

3. το πάχος του υλικού



• Όσο µεγαλύτερος είναι ο ατοµικός αριθµός Ζ των
ατόµων του υλικού που απορροφά την
ακτινοβολία τόσο µεγαλύτερη είναι η απoρρόφηση
της ακτινοβολίας. 

• Το γεγονός αυτό εξηγεί γιατί στις ακτινογραφίες
του ανθρώπινου σώµατος τα οστά, τα οποίατου ανθρώπινου σώµατος τα οστά, τα οποία
αποτελούνται από άτοµα µεγαλύτερου ατοµικού
αριθµού, απoρρoφούν περισσότερη ακτινοβολία, 
ενώ οι ιστοί απoρρoφούν πολύ λιγότερη.

• Όσο µικρότερο είναι το µήκος κύµατος των 
ακτίνων Χ τόσο πιο διεισδυτικές είναι και γι’ αυτό 
ονοµάζονται σκληρές ακτίνες (υψηλής ενέργειας)



Αν µεταξύ της πηγής των ακτίνων Χ και
µιας φθορίζουσας οθόνης τοποθετηθεί ο 
προς εξέταση ασθενής, τότε πάνω στην
οθόνη θα φανούν οι σκιές των διάφορων
οργάνων (ακτινοσκόπηση). 

Ακτινοσκόπηση - Ακτινογραφίες

οργάνων (ακτινοσκόπηση). 

Τα οστά περιέχουν χηµικά στοιχεία
µεγάλου ατοµικού αριθµού (ασβέστιο, 
φωσφόρος) κι απορροφούν περισσότερο
τις ακτίνες από τους ιστους που
αποτελούνται από ελαφρότερα στοιχεία
(άνθρακας υδρογόνο, οξυγόνο κα).

Γι αυτό τα οστά εµφανίζονται στο φίλµ ως
φωτεινότερες περιοχές.



Αξονική τομογραφία



Έλεγχος υλικών και κολλήσεων



Έλεγχος αποσκευών



Οι ακτίνες Χ προκαλούν βλάβες στους οργανισµούς. 'Οταν απορρoφηθoύν από τους
ιστούς, διασπούν τους µοριακούς δεσµούς και δηµιουργούν ενεργές ελεύθερες ρίζες, που
µε τη σειρά τους µπορεί να διαταράξουν τη µοριακή δοµή των πρωτεϊνών και ειδικά του

γενετικού υλικού (DNA).

Αν το κύτταρο που έχει υποστεί βλάβη από την ακτινοβολία επιβιώσει, τότε µπορεί να
δώσει πολλές γενεές µεταλλαγµένων κυττάρων. 

Αν οι αλλαγές στο DNA αφορoύν γονίδια που ελέγχουν το ρυθµό πολλαπλασιασµού των
κυττάρων, οι ακτίνες Χ µπορεί να προκαλέσουν καρκίνο. 

Η υπερβολική έκθεση ενός οργανισµού σε ακτινοβολία µπορεί να προκαλέσει µεταβολές
στα γενετικά κύτταρα. Σ' αυτή την περίπτωση, ενώ ο ίδιος οργανισµός δε θα εµφανίσει
κάποια βλάβη, θα επηρεαστούν οι απόγονοί του. Σηµειώστε ότι απαγορεύεται η 
ακτινογραφία σε µία έγκυο γυναίκα.

Η χρήση των ακτίνων Χ για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς πρέπει να γίνεται
µε προσοχή, εκτιµώντας τόσο τα οφέλη όσο και τους κινδύνους που προέρχονται από
την έκθεση του οργανισµού σε ακτινοβολία για µεγάλο χρονικό διάστηµα.
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