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Röntgen
Fizika-Biofizika

2014. 11. 11. 

Thomas Edison (1847-1931, USA)
Első működő fluoroszkóp (röntgen-készülék) feltalálása, 1896
Sugárvédelem hiánya – égési sérülések
Clarence Madison Dally (Edison aszisztense):
a röntgensugárzás első áldozata

Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923, GER, Nobel-prize, 1901)

Vastag üvegfalú kisülési cső (Crookes cső), 
Fekete kartonpapírral borította a csövet – fényt elzárja
Ba-platinocianiddal bevont képernyő – halvány derengés az elsötétített szobában
Láthatatlan, ismeretlen új sugárzás: „X-sugarak”
1895. november 22. – az első felvétel emberi testről
1895. december 28. – publikálja az eredményeit

W. C. Röntgen

► Wavelength: 0.01 - 10 nm (10-11 – 10-8 m)

► Energy: 0.1 – 100 keV ( ~10-17 – 10-14 J)

Frequency and 
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RTG tulajdonságai

► Rövid hullámhosszú (~ the same size as the diameter of an atom).

► Ionizációt okoz (adding or removing electrons in atoms and molecules).

►Alkalmas anyagokból lumineszcenciát (fénykibocsátás) vált ki

► Csont; fémek abszorbeálják

► Az egészséges szöveteken áthalad.

► Nagyon hasznos a diagnosztikában és a terápiában.

Röntgensugárzás előállítása

X-ray generator - the rotating anode tube

1) alacsony nyomású gáztöltésű röntgencső (üvegcső, 10-6 bar = 

0,13 Pa) 

2) az anód és a katód közti nagy feszültség hatására a katódból 

elektronok lépnek ki 

3) amelyek a feszültéség hatására felgyorsulva az antikatódba (anód) 

csapódnak be. 

5) röntgensugárzást indukálnak 

Lágy röntgen Kemény röntgen

Low energy (120 eV-12 keV)
Low penetration (in water ~ 1 µm
Diagnostic

High energy (120 keV-10 MeV)
high penetration
Therapy and x ray crystallography

Röntgensugárzás keletkezése

Két eltérő mechanizmus → összetett spektrum

Röntgensugárzás keletkezik:

I) Belső héjról egy e- eltávolítása

KARAKTERISZTIKUS RÖNTGENSUGÁRZÁS
Vonalas spektrum

II) Lefékeződik az elektron

FÉKEZÉSI RÖNTGENSUGÁRZÁS (BREMSSTRAHLUNG) 
Folytonos spektrum
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Karakterisztikus röntgensugárzás

electron

electrons

Charles Glover Barkla - Fizikai Nobel díj 1917
a karakterisztikus rtg sugárzás felfedezéséért

Barkla felvetette, hogy a rtg sugárzás elektromágneses 
hullám

Egy beérkező nagy energiájú elektron az anódban lévő
K héjról kiüt egy elektront → üresedés
Külső elektron ugrik a helyébe
Karakterisztikus rtg sugárzás keletkezik (E=héjak
közötti energia különbség)

Vonalas spektrum (az anód anyagára jellemző)

Fékezési röntgensugárzás
(BREMSSTRAHLUNG)

Braking radiation or "deceleration radiation“
(„Bremsstrahlung”)

Rtg csőben a felgyorsított elektron lelassul az anódban 
lévő atomok magjainak elektromos erőterében.

Az energiaveszteség rtg fotonok kibocsátására
fordítódik.
Széles, folyamatos spektrumú sugárzás keletkezik

Folytonos spektrum

A röntgensugárzás Spektruma

Breaking: continuous emission
radiation

Characteristic: line type emission
radiation

Duane-Hunt szabály
(fékezési rtg-sugárzásnál) 

Emax= e ∙ Vanode =h ∙ fmax= (h ∙ c) / λmin

λmin = (h ∙ c) / (e ∙ Vanode )

William Duane (1872-1935, USA)

e- max. energialeadás = azzal a mozgási energiával, amit a gyorsítófeszültség révén szerzett.
A folyamathoz mindig tartozik egy maximális fotonenergia vagy minimális hullámhossz.

h = Planck állandó – 6.626 ∙ 10 -34 Js
c = fénysebesség vákuumban– 3 ∙ 10 8 m/s
e = elemi töltés– 1.602 ∙ 10 -19 C
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Henry Moseley (1887 – 1915)

A röntgensugárzás fő karakterisztikus csúcsainak frekvenciája arányos az elem rendszámával.

Az első megfigyelés az atomszám és egy mérhető fizikai mennyiség között.

Fontos kísérletes támogatást is nyújtott a Bohr-atommodell számára.

A = 2,19∙10-18 J σ= K-shell: 1 L-shell: ~8
n= fő kvantum szám

Ez alapján egy ismert röntgensugárzási frekvencia mérésével meg lehetett állapítani az atom rendszámát, és
megállapítani az atom helyét a periódusos rendszerben, hiszen ekkor (1913) az atommagról még nem álltak
rendelkezésre ismeretek.

Rtg sugárzás elleni védelem:
Pb(82) - ólom

Miért jó?
• Összetett, és nagy sűrűségű anyag

→ A beeső fotonok nagy valószínűséggel 
találkoznak elektronnal.
• olcsó (arany, ezüst)
• Kevésbé toxikus mint a tallium vagy a bizmut
• Nagymennyiségben áll rendelkezésre

Rtg sugárzás fontos
kölcsönhatásai

Fény-elektromos hatás

• Felelős a kontraszt kialakulásáért a képen

Compton szóródás

• Nincs hasznos információ belőle: a kontrasztot csökkenti.

Fényelektromos hatás

Belső héjat érintő ionizáció

• A foton energiája teljesen elnyelődik

• Foto-elektron hagyja el az atomot (E = Ebeeső foton – E e- kötési energiája).

• Üresedés a belső elektron-héjon.

• Felsőbb héjról elektron tölti be az üres pozíciót.

• Nagyobb valószínűséggel fordul elő magas atomszámú elemek esetében (pl. csont, 

kontraszt anyag).

• Növeli a beteget ért dózist.

• Nagymértékben felelős a rtg képen kialakuló kontraszt mértékéért.
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Compton szórás

• A rtg foton egy atom külső héjáról elektront lök ki.

• A rtg foton irányt változtat miközben energiája csökkent

(frekvencia csökken, hullámhossz nő).

• Compton e- szabadul ki az atomból.

• A Compton effektus bármely szövetben előfordulhat.

• A szórt foton nem hordoz hasznos információt.

• Csökkenti a rtg képen a kontraszt mértékét.

COMPTON SZÓRÁS

impulzus- és energia megmaradás 

Röntgen képalkotás

o A terjedési irányban egymás mögött elhelyezkedő elemek abszorpciójának 
összeadódása révén

o 2D szummációs leképezés
o Nem tartalmaz mélységi információt
o A nagyobb kontrasztú elem kitakar ja a kisebbet
o A szóródó röntgensugárzás is exponálja a képet (szürke háttér)

o A vizsgált testrészt a sugárforrás és a detektor közé helyezik

o Az egyes szövetek/anatómiai struktúrák abszorpciója eltér-

o Ahol jobban áthatol, ott a fotolemez is jobban megfeketedik

o Csontokban nagyobb rendszámú elemek:

Mg Z=12, P Z=15, K Z=19, Ca Z=20

o Lágy szövetekben túlnyomórészt:

H Z=1, C Z=6, O Z=7, N Z=8

o A csont jobban elnyeli a sugárzást, mint pl. az izom (nagyobb elektronsűrűség), ezáltal 

a fotolemezt kisebb mértékben feketíti meg.


