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Det började 1885, på den tiden då j , p
urladdnings fenomen var på modet. 

En elektrisk högspänning mellan två 
elektroder (katod och anod) innuti en  
glaskolv orsakar en urladdning Denglaskolv orsakar en urladdning. Den 
strålning som då uppstår lyser upp 
glasbehållarens väggar i en mängd färger. 





Urladdningsrör för forskning

Forskare använde enklare rör än 
prydnadsrören för att studera 
den s.k. katodstålningen.  

Johann Wilhelm Hittorf (1824‐1914)Johann Wilhelm Hittorf (1824 1914), 
studerade gasers elektriska ledningsförmåga i 
flera olika enkla rörtyper, och upptäckte 
katodstrålarna (En ström elektroner från katodkatodstrålarna (En ström elektroner från katod 
‐ till anod +). 

illi C k ( 832 9 9) bl kä d föWilliam Crookes (1832‐1919) blev känd för 
sina experiment och demonstrationer med 
urladdningsrör. Fyra olika Crookes rör syns i 
figuren till vänster. 

Den ungerskfödde Philipp Lenard (1862‐1947) g pp ( )
fick 1907 Nobelpriset för sina arbeten med 
katodstrålar. 



Philip Lenard (1862-1947) hade tidigat 
tä kt tt k t d t ål ä t f t fi kupptäckt att katodstrålarna svärtar fotografisk 

film under vissa omständigheter. Dock tog 
han ingen större notis om detta utan ansåg 
rentav denna upptäckt som oviktig.rentav denna upptäckt som oviktig.

Röntgen hade dock läst om 
Lenards upptäckt och funderadeLenards upptäckt och funderade 
då på om inte andra sorters p
"katodstrålar" kunde alstras i 
lik d l öliknande glasrör.



Wilhelm Conrad Röntgen

Han föddes 1845 och blev år 
1888 vid 43 års ålder 
professor i experimentell 
fysik vid det anrika 
universitetet i Würzburg i 
Sydtyskland. 

Röntgen upptäckte 1895
den joniserande strålning 
som  kallas Röntgenstrålning 
eller X‐rays



Röntgen klädde in glasröret med 
ljustät, svart kartong 
och mörklade rummet. 



Det började, sent en kväll, 
fredagen den 8 november
1895, för drygt 115 år sedan, 
i Würzburg, Tyskland

Då Röntgen upptäckte att 
en fluorscensskärm någonen fluorscensskärm någon 
meter bort i laboratoriet 
lyste upp när han ledde 
elektrisk ström genom ett 
sk katodstrålerör som är 
urladdningsrör somurladdningsrör som 
utstrålar elektroner från 
katoden.a ode

Röntgen insåg strax att 
han hade upptäckt en ny 
sorts strålning.  



När Röntgen hade gjort sin stora upptäckt fick han bråttom, 
för han visste att det bara kunde vara en tidsfråga innan g
andra också upptäckte strålningen. Röntgen kallade 
strålningen "X-Strahlen", men den kallas nu ofta 
ö t t ål i fö tt h d tä kröntgenstrålning för att hedra upptäckaren. 

Efter bara några veckors frenetiskt arbete hade han klarlagtEfter bara några veckors frenetiskt arbete hade han klarlagt 
strålarnas egenskaper och kunde redan den 28 december 
1895 rapportera sin upptäckt inför  "Physikalisch-pp pp y
Medicinischen Gesellschaft" i Würzburg. 

På å d 1896 ki k d h b tä kt tillPå nyårsdagen 1896 skickade han brev om upptäckten till 
en rad vetenskapliga kollegor. Den 5 januari 1896 
publicerade nyheten i Wiens stora dagstidning "Diepublicerade nyheten i Wiens stora dagstidning, Die 
Presse". Därmed spred den sig som en löpeld över världen. 
Han kallades  till Berlin den 14/1 1896 för att demonstrera 
sin upptäckt för kejsar Vilhelm II. Därefter den 23/1 1896 
gjorde Röntgen en  offentlig demonstration  av sitt fynd.









I denna institution arbetade Wilhelm Conrad 
ö fRöntgen sedan 1888 som professor i experimentell 

fysik. 





Med den stora elektriska 
spole, en s.k. Ruhmkorff-

l l t dspole, som alstrade 
högspänd elektrisk ström till 
urladdningsröret på en trefot, 
mitt i bildenmitt i bilden.

Glasbehållarna 
till höger hör till 
den luftpump 
som användes 
fö tt ä kför att sänka 
trycket i 
urladdningsröret









I jonröret vandrade jonerna i det elektriska fältet, 
och eliminerades genom att fastna på bl.a. röretsoch eliminerades genom att fastna på bl.a. rörets 
glasväggar. Detta ledde till att det elektriska 
motståndet i röret steg, och det krävdes allt högre 
spänning för att driva det. p g

Röret "blev hårt", sade man. 

Den strålning som bildades blev därmed 
allt energirikare "hårdare"allt energirikare, hårdare



Eftersom mängden joniserbar gas minskade i ett jonröntgenrör under drift g j g j g
skapades olika metoderr för att återställa den, vanligen i regeneratorer 
kopplade till röret och ofta innehållande en glimmerskiva. 
Många olika typer såg dagens ljus, som den extra anordningen på detta rörs 
ovansida. 



Röntgeninstitutets förste chef, Lars 
Edling, i Lund sparade på den apparatur 
han hade använt, och de följande rören 
år bilder av rör ihans samling. 

Bilden visar ett tidigt vattenkylt jonrör 
utan regenerator från 1910-talet, 
sannolikt ett rör för röntgendiagnostik. 

Bild th i tt t i ö f å fiBilden th visar ett terapirör från firma 
CHF Müller i Hamburg, med vattenkyld 
antikatod och en glimmerbaserad 
regeneratoranordning med gniststräckaregeneratoranordning med gniststräcka 
för att reglera spänningen till 
regeneratorn. Det användes i Lund på 
sent 1910-talsent 1910-tal.. 



Ett vattenkylt terapirör från 
fä 191 1920 iungefär 1915 - 1920 i en 

hållare av trä och invändigt 
klädd med blygummi. På 

d id ö tundersidan av rörets 
behållare för kylvatten 
sitter ett litet metallrör som 
pekar på en palladiumstavpekar på en palladiumstav 
som sticker upp från ett 
smalt sidorör, omgiven av 
skyddstrådarskyddstrådar. 

Röret är en gasbrännare som värmer palladium 
staven Små mängder vätgas bildas i flamman ochstaven. Små mängder vätgas bildas i flamman och 
kan diffundera in i röret genom palladium staven, 
mer ju varmare denna är, och röntgen röret blir 
därmed "mjukare". Gasflödet till lågan regleradesdärmed mjukare . Gasflödet till lågan reglerades 
av en s.k. Wintz-regulator i proportion till det 
elektriska motståndet ("hårdheten") i röret. 



Glödkatodrör
enligt Lilienfeld

Glödkatoden 
sitter i röretsGlödkatoden sitter i rörets 
vänstra tredjedel. 
Gastrycket i röret 

Glödkatoden

y
är mycket lägre 
än i ett jonrör, 

h ittd loch mittdelens 
diameter har bl.a. 
därför kunnatdärför kunnat 
göras mindre än i 
jonrören, för det Julius Edgar Lilienfeld (1882 - 1963) j
behövs inget 
utrymme för 
j i ti

konstruerade i Tyskland omkring år 1910 
denna tidiga typ av glödkatodrör, och de fick 
t ä d i i L d ä d till itt å jonisationsgas.stor användning; i Lund ända till mitten på 

1920-talet



Coolidgerör
Amerikanen William Coolidge konstruerade 
år 1913 en förenklad och förbättrad version 
av Lilienfelds glödkatodrör. Bilden visar ett 
stort sådant rör, använt på röntgeninstitutet i 
Lund. Katodstrålarna har värmt anoden till 
glödning, och bl.a. partiklar från den har 
missfärgat röret. För att tåla den höga 
t t ä d j d lftemperaturen är anoden gjord av wolfram.

Coolidgerör i drift

Anoden glöder i ett Coolidgerör i drift, och 
syns som den centrala glödande klumpen i 
rörets mitt Katoden är en elektrisktrörets mitt. Katoden är en elektriskt 
uppvärmd glödtråd, och är mycket mindre. 
Den sitter vid den röda pilens spets. 
Så småningom kom också rör medSå småningom kom också rör med 
roterande anod för att fördela 
katodstrålarnas energi i en större massa. 
Klicka på nästa bild till höger för attKlicka på nästa bild till höger för att 
fortsätta.



Röntgen verksamheten betraktades till en början som en rent medicinsk disciplin 
som under de första 20 åren bedrevs av specialist läkare utan medverkan avsom under de första 20 åren bedrevs av specialist läkare utan medverkan av 
fysikalisk expertis.

För att mäta röntgenstrålningens intensitetFör att mäta röntgenstrålningens intensitet 
tillämpades vanligen den empiriska "Hud 
Erytem Dosen" (HED) vilken bestämdes genom 
bestrålning av den egna huden ochbestrålning av den egna huden och 
bedömningen av graden av hudreaktion efter 
några dagar. Detta ledde till allvariga 
strålskador på händerna hos dåtidens p
radiologer med förlust av fingrar och för tidig 
död i cancer (leukemi).

I Sverige  lyckades redan 1920  den unge fysikern Rolf M. Sievert få nestorn inom svenska 
radiologin, Gösta Forsell, intresserad av låta honom  medverka vid Radiumhemmet. Efter ett 
par uppmärksammade insatser inom dosimetri, då han ersatte HED mätningar med 
jonkammare blev han anställd som fysiker vid Radiumhemmets fysiska laboratorium  vilket 
inrättades 1923. Detta omvandlades 1941 till den RADIOFYSISKA institutionen vid KI, 
med Rolf  Sievert som förste innehavare av professuren i ämnet. I år 2011 är det 70 år sedan.



Då röntgenstrålning passerar genom luft joniseras luftens molekyler och det bildas 
fria elektriska laddningar eller joner därav namnet

”joniserande strålning”.

Storheten  X ”Exposition”  är ett mått på hur stor
laddningsmängd som den joniserande strålningenladdningsmängd, som den joniserande strålningen 
skapar per kg luft. Enheten för elektrisk  laddning är i
SI‐ systemet Coulomb ”C” eller ampere sekunder ”As” 

Den klassiska enheten för exposition är röntgen förkortat ”R”. 

1 R = 0,000258 C/kg (As/kg luft)

En röntgen undersökning motsvarar en exposition i storleksordningen  En röntgen undersökning motsvarar en exposition i storleksordningen  
0,1 – 1 R beroende på vilken typ av undersökning det gäller.

Röntgen enheten ingår inte i SI systemet och används inte längre i professionellaRöntgen enheten ingår inte i SI systemet och används inte längre i professionella 
sammanhang, men den utnyttjas ändå ofta i massmedia. 



STRÅLSKYDDETS
och den Svenska 
radiofysikens fader

Rolf M. Sievert

ICRP 1928
Första strålskyddslagen 1941y g
UNSCEAR 1955
IAEA 1957







Produktionen av
Broms - röntgen strålning

Produktionen av
KarajteristiskKarajteristisk 
röntgen strålning

E = eV

E = 1.6 × 10-19 C × 1 V
= 1.6 × 10-19 J

W = V × A , A = C/s

λmin = 12.4 / KvP



a1 = 59.3 KeV

a2 = 57.9 KeV

β1 = 67.2 KeV

β2 = 69 KeV 

Spektrum av bromsstrålning och karakteristisk röntgenstrålningp g g g





Wolframs karakteristiska RöntgenstrålningWolframs karakteristiska Röntgenstrålning

Broms strålningg











Ventilrör

De tidiga induktionsspolarna gav en så 
assymetrisk växelström att den närmades 
sig likström, och det var därför i början 
tydligt vad som var anod och vad som var 
katod i röntgenrören. Likriktande s.k. 
ventilrör utvecklades därför så småningom 
fö tt lik t ö Nä d l kti kför att ge ren likström. När den elektiska 
tekniken gjorde det möjligt att generera 
mycket höga spänningar med växelström i 
transformatorer samtidigt som man infördetransformatorer samtidigt som man införde 
glödkatodrör blev ventilrören nödvändiga. 
Den övre bilden visar ett tidigt sådant s.k. 
ventilrör med två glaskulor enligt Drventilrör med två glaskulor enligt Dr. 
Rosenthal, av en typ som tillverkades av 
firman Gundelach i Tyskland. 
Den nedre bilder visar två ventilrör avDen nedre bilder visar två ventilrör av 
något senare typ i drift i utrustningen för 
högspänning på den s.k. ventilvinden på 
radiologiska kliniken i Lund år 1941. Rörenradiologiska kliniken i Lund år 1941. Rören 
är de två spolformade glasföremålen vid 
pilarna.



Röntgeninstitutet i Lund

Lundensisk röntgenologi kan 

räkna sina rötter till den 1 januari 

1909 då Lars Edling (1878-1962) 

började tjänstgöra som 

föreståndare för en 

röntgenavdelning bestående av 

honom själv, enhonom själv, en 

röntgensköterska och en 

röntgenapparat i ett mörkt rumröntgenapparat i ett mörkt rum 

bredvid kirurgpolikliniken. 











Nobelpris i medicin

19791979

"for the development of 

Godfrey N. HounsfieldAllan M. Cormack

for the development of 

computer assisted tomography"

Datortomografig







CTCT



Datortomografig
• Dagens trender

– Energidiskriminering– Energidiskriminering

– Många snitt



*Conventional Technology *DSCT Flash SpiralConventional Technology DSCT Flash Spiral

Scan ScanScan Scan



DiffraktionDiffraktion



Bragg Diffraktiongg





d



d id sin

För konstruktiv interferens 2d sin
d- avståndet mellan två atomplan
- infallsvinkeln 
 våglängden 0 1 nm = 1 Ångström (A)- våglängden  0.1 nm = 1 Ångström (A)



Diff kti ö t f åDiffraktionsmönster från
arginine deiminase kristall 

zoom

0.16 nm = 1.6 Å resolution





Elektron täthetskartor av protein

Protein Solvent

Elektron täthets karta med

Protein Solvent

Elektron täthets karta med
0.4 nm = 4 Å upplösning  

Elektron täthets karta med
0.35 nm = 3.5 Å resolution  



Phase Problem in Crystallography

Structure factor at a point (h,k,l) 

Phase Problem in Crystallography

p ( , , )

F(h,k,l)=  fn exp [2i(hx+ky+lz)]
N

n=1 Reciprocal
f – atomic scattering factor

N – number of all atoms

n 1 Reciprocal 
Space

F is a complex number

F(h k l)= |F(h k l)| exp(-i)
phase

F(h,k,l)  |F(h,k,l)| exp( i)

lit damplitude

Measured intensity

| |2 h k l

background

I(h,k,l)= |F(h,k,l)|2 h,k,l



Electron DensityElectron Density

Structure Factor F(h k l)= f exp [2i(hx)]Structure Factor F(h,k,l)=  fn exp [2i(hx)]

Electron Density

Friedel's law F(h) = F*(-h)





1.6 Å electron density map



BROMS STRÅLNING

När elektriska laddningar 
accelereras eller retarderas 
utsänds elektromagnetiskutsänds elektromagnetisk 
strålning.

Detta kallas bromsstrålningDetta kallas bromsstrålning, 
eller Bremsstrahlung (tyska). 

Denna effekt använder man iDenna effekt använder man i 
röntgenrör för att producera 
röntgenstrålning på syntetisk 
äväg. 

Även synkrotronstrålning y g
skapas med hjälp av denna 
effekt



Zhenguo PangZhenguo Pang 
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