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Bohr model showing 
maximum electrons per 
shell with shells labeled 
in X-ray notation

מודל בוהר כפי שנמצא בשימוש בפיזיקה של קרני רנטגן

The Bohr model as found in the physics of X-rays

Source: wikipedia

Prof. Rachel Katz-Brull. All rights 
reserved.

-הפקולטה לרפואה , כרם-הדסה עין-מערך הדימות , בריל-רחל כץ' פרופ

האוניברסיטה העברית
2



אלקטרון-גרעיןאנרגיית קשר

תמיד שלילית

משמעותה שהאלקטרו לא 0= גרעין -אנרגית קשר אלקטרון

(.האטום מיונן)קשור 

כדי להעביר אלקטרון מקליפה פנימית לחיצונית או ליינן צריך 

להשקיע אנרגיה

כאשר אלקטרון אחר יורד רמה כדי למלא רמה פנימית הוא פולט 

אנרגיה

:לדוגמה, לכל אטום רמות אנרגיה אופייניות
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Electron binding energy / ionization energy

A measure of the energy required to free an electron 

from its atomic orbital or from a solid. The electron 

binding energy derives from the electromagnetic 

interaction of the electron with the nucleus and the 

other electrons of the atom, molecule or solid and is 

mediated by photons.

Always negative.

Electron binding energy = 0 means that the electron is 

unbound and the atom is ionized.

Energy input is needed to move an electron from an 

inner shell to an outer shell energy.

When the electron moves from an outer shell to an 

inner shell, energy is emitted.

Every atom has its own characteristic energy levels.



Image source: wikipedia

פוספורסנציה

חומר פוספורסנטי אוגר את האנרגיה ומשחרר אותה אחרי 

.הרבה זמן בצורת אור

בניגוד לחומר פלורסנטי שמשחרר את האנרגיה מיד בצורת 

.אור וכאשר נפסקת השקעת האנרגיה נפסק האור

:ומכאן שם התופעה( זורח)התגלה לראשונה בזרחן 
Phosphorous -> Phosphorescence
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Phosphorescence

A phosphorescent material absorbs energy 
and emits it as light only after a long time.

This is as opposed to a fluorescent material 
which releases the energy in the form of 
light immediately as the energy is 
absorbed.

First described in phosphorous, hence the 
name.



               X-ray tubeשפופרת רנטגן

1895-Wilhelm Conrad Röntgen

ואקום

גורם לפליטה של קתודהחימום של : תרמיוניתפליטה 

אלקטרונים

.וסוגרים מעגל חשמלילאנודההאלקטרונים מגיעים 
https://en.wikipedia.org/wiki/Thermionic_emission :ראו הסבר כאן

רנטגן גם הציב שבשבת בתוך השפופרת וכך הראה  

.לאנודהמהקתודהשמדובר בחלקיקים עם מסה שעפים 
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Thermionic emission: heating of the cathode releases 
electrons.
The electrons reach the anode and close an electrical circuit.
See explanation here:
https://en.wikipedia.org/wiki/Thermionic_emission

Rontgen also placed a vane in the tube and in this way 
showed that particles with mass are moving from the cathode 
to the anode.

https://en.wikipedia.org/wiki/Thermionic_emissionראו
https://en.wikipedia.org/wiki/Thermionic_emission


X-ray tubeשפופרת רנטגן

1895-Wilhelm Conrad Röntgen

רנטגן יצר ואקום יותר טוב והפעיל  : קרוקסבהשוואה לשפופרת 
מתח הרבה יותר גבוה

".זהירה"ואז קרו עוד דברים חוץ מסגירת מעגל חשמלי ו

סרטי צילום שהיו בתוך שולחן מעץ הושחרו

מפתח שהיה על מעטפה שבתוכה היה סרט צילום מנע השחרה  

בצורתו

!(למשך שעה)רנטגן הניחה את ידה על סרט צילום ' גב

:והתוצאה
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Compared to the Crookes tube, Rontgen made better vacuum 
and used a much higher voltage

Then, other things happened, except glowing and closing of 
the electrical circuit:

Films that were inside a wood table became dark
A key that was on the films prevented blackening of the film 
in that shape.
Then, Ms. Rontgen placed her hand on the film (for 1 hour!) 
and this was the result:
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היום->

1895ב 



:רנטגן גילה

קרינה מסוג חדש

עץ ונייר, עוברת דרך זכוכית

לא עוברת דרך מתכת

נחסמת במידה על ידי רקמות אנושיות ובמיוחד עצמות

סרב לרשום פטנט  . X-לא היה ידוע יותר על הקרינה ולכן קרא לה רנטגן קרני

.לטובת האנושות-

.מטרתו הייתה לחקור את האלקטרונים וקרא לשפופרת תותח אלקטרונים

?למה תותח

kV 80, וולט80,000. המתח היה מאד גבוה
(?בשקעים בקיר? כמה מתח יש בבטריות המוכרות לכן)

.האנודההאלקטרונים נעים בתאוצה ומפציצים את 
נמסה–מתחממת ומותכת האנודה

טונגסטן–עשויה מחומר בעל טמפרטורת התכה גבוהה מאד האנודה

Wolframידוע גם כ , W-אות בטבלה המחזורית
C 3,414טמפרטורת התכה , חומר חזק מאד וכבד מאד

(  כמו בנורת ליבון)האנודהשפופרת רנטגן משמעותו להתיך את " לשרוף"
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Rontgen found a new type of radiation
Goes through glass, wood, and paper
Does not go through metal
Semi blocked by human tissues and especially bones.

Did not know anything else about the radiation and therefore 
termed it X-ray. Refused to patent and wanted this to benefit 
humanity.

His aim was to research electrons and he named the tube : electron 
cannon.

Why cannon?

The voltage was very high: 80,000 Volt

The electrons are accelerating and bombard the anode. The anode 
heats up and melts.

The anode is made of Tungsten – due to its very high melting point 
3,414 C
Tungsten – W, Wolfram.
Very strong and very heavy element.
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Historic reference: WWI 1914 - 1918



יחידות אנרגיה
eV–יחידת אנרגיה בתורת החשמל –אלקטרון וולט 

keV 80היא  80kVהאנרגיה של אלקטרון המואץ ב 

כדי שהשפופרת לא תישרף דרוש מנגנון קירור

Cooling mechanism
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Energy units
Electronvolt – unit of energy from electricity theory (eV)

1 eV is the amount of kinetic energy gained by a 
single electron accelerating through an electric potential 
difference of one volt in vacuum.

An electron accelerating at 80 kV is 80 keV.



הפקת קרני רנטגן

האנודהחלק קטן מהאלקטרונים נבלם על ידי 

האנרגיה הקינטית הופכת לפוטון
.0.5%כ –הסיכוי לתהליך הזה הוא נמוך 

האנרגיה של הפוטונים הנוצרים זהה לאנרגיה הקינטית
80keVשל האלקטרון המואץ 

X-rayזהו פוטון של רנטגן או 

40,000כלומר לפוטון רנטגן יש פי , 2eV: פוטון אור ירוק: השוואה

.אנרגיה יותר מאשר לפוטון אור ירוק
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Production of X-rays

A small part of the electrons is decelerated by the anode
The kinetic energy turns into a photon.
The chance for the process is low – 0.5%
The kinetic energy of the photons is identical to the 
accelerating electrons (80 keV)
This is an X-ray photon

In comparison:
A photon of green light: 2 eV
i.e. an X-ray photon has 40,000-fold higher energy compared 
to that of the green light photon



Bremsstrahlung-קרינת בלימה 

הנפלט משפופרת  Xספקטרום קרינת 

רודיוםרנטגן בעלת אנודה של 
.kV 60הפועלת ב 

העקומה הרציפה היא קרינת  

הקווים הבדידים אופייניים  . הבלימה
נדון בהמשך  )הרודיוםשל Kלקווי 

(.בהקשר לממוגרפיה

נמדדים לשניהכמה פוטונים : הגרף
המבוטאת לפי אורך גל –בכל אנרגיה 

(מטר-פיקו)

Image source: wikipedia
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Hard 
X-rays

Soft X-rays

קרינת בלימה

deceleration radiation

קרינה אופיינית

characteristic radiation

Bremsstrahlung from bremsen "to brake" and Strahlung "radiation"; 

i.e., "braking radiation" or "deceleration radiation”

Electromagnetic radiation produced by the deceleration of the electron 

when deflected by an atomic nucleus. 

The decelleration occurs 100-200 micrometers from the anode surface, 

leading to a continuous spectrum of energies.

The X-ray tube is a very inefficient source of X-rays (0.5% of the 

energy).

But, the same principle is in use today.

Cooling mechanism and filming efficiency have improved but the way of 

producing X-ray photons has not.

התופעה נוצרת כאשר בולמים אלקטרונים

יוצא כקרינה 0.5%רק . רנטגן היא מקור מאד לא יעיל' שפופ

.הרצויה

מנגנוני הקירור  . נמצא בשימוש עד היוםהעיקרון אותו , אולם

התייעלו וכן גם יעילות הצילום אבל דרך הפקת הפוטונים לא 

.השתנתה
100-200הבלימה היא במרחק . האנודההבלימה נעשית על ידי גרעיני אטומי 

לכן נקראת קרינת בלימה ולא קרינת  (. כמעט פני השטח)מיקרון מפני השטח 
.המהירות נבלמת–עצירה 

בתלות  –כל אחד מהאלקטרונים מאבד כמות קצת שונה של האנרגיה הקינטית 

.ספקטרום–לכן מתקבלים פוטונים בטווח של אנרגיות –במרחק שעבר 
X-ray spectrum of a Rontgen 
tube with a rhodium anode, 
operating at 60 kV
The continuous spectrum is 
the deceleration radiation.
The line spectrum is the 
characteristic radiation.
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–פילטר 
את הספקטרום על מנת שיגיעו לנבדק רק פוטונים  " לחתוך"נרצה 

כדי לא להקרין בקרניים מזיקות שאינן  –עם אנרגיה גבוהה יעילה 

.תורמות לתמונה
–( בולע אותם)הפילטר לא נותן לפוטונים עם מעט אנרגיה לעבור 

.מ"מ¼ או ½ כ נחושת בעובי "בד

.סוג ועובי הפילטר נקבעים לפי גודל המטופל וגודל הרקמה

אין הרבה רקמה  )בצילומי גפיים בילדים לא צריך קרן חזקה 
.ולכן אפשר להשתמש בפילטר דק יותר( לחדור

https://radiologykey.c
om/plain-
radiographic-imaging/

Filter
We want to have only the useful energy for the 
examination.
We want to eliminate radiation that is not useful.
The filter absorbs photons with low energy (copper sheet, 
0.25-0.5 mm)
The type and width of the filter is determined by the size of 
the patient and the tissue.

Children’s limbs – no need for a strong beam, can use a 
thinner filter.
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קרינה אופיינית

האנודהאלקטרון פוגע באלקטרון של –באנודהתהליך נוסף שקורה 

.  אלקטרון אחר תופס את מקומו ופוטון משתחרר< -יינון < -

כלומר  , אלקטרונים ממספר רמות יכולים לרדת למספר רמות

הפוטונים הנפלטים בתהליך זה אופייניים למתכת ממנה עשויה  

לכל חומר יש  . ולהפרשי הרמות הייחודיים לכל מתכתהאנודה
הספקטרום הוא קווי  . ולכן נקראת קרינה אופיינית–ספקטרום שונה 

.מעיד על רמות אנרגיה מסוימות–( בדיד)

כ הקרינה האופיינית אינה תורמת הרבה יחסית לקרינה "בד
כמו אלה הנמצאים בשימוש  –אולם במתחים נמוכים . הבלימה

הסיכוי לקרינת בלימה הוא נמוך ואז משתמשים –בממוגרפיה 

.האנודהבקרינה האופיינית של 

קרינת בלימה

קרינה אופיינית

Characteristic radiation
Another process that occurs at the anode –
An electron hits an anode electron -> ionization -> another electron fills its place and a photon is released.
The photons emitted in this process are characteristic for the material from which the anode is made and the energy 
gaps between its electronic shells.
Line spectrum.
Usually the characteristic radiation does not contribute much radiation compared to the deceleration radiation. 
However, on lower voltages, such as those used in mammography, the chance for deceleration radiation is low and 
then the characteristic radiation of the anode is in use.



פרמטרים של שפופרת רנטגן

כמות אלקטרונים שזורמים ביחידת זמן mA:  זרם חשמלי

sזמן 
כמות אלקטרונים= מכפלת הזמן בזרם 

את האנרגיה של הפוטונים קובע המתח

: כפתורים להפעלה3

mA * s = mAs= milliamper seconds

mA
S

kV

זרם

זמן

מתח

:אפשרויות הקרנה
נמוךkV, גבוה mA: הרבה פוטונים ואנרגיה נמוכה לכל אחד

גבוהkV, נמוךmA: מעט פוטונים ואנרגיה גבוהה לכל אחד

.לכן משתמשים במושגים של כמות פוטונים ואנרגיה

– 25,000: תחום המתחים של שפופרות רנטגן 140,000 V

.אגן לעומת ריאות או אדם שמן: ככל שרוצים לחדור יותר משתמשים בקרן אנרגטית יותר לדוגמה

.אפשר להעלות את הכמות או לשנות מתח, כדי לקבל חדירות טובה

רקמה  , ממוגרפיה

שומנית עם קומפרסיה
kV 25ממוגרפיה ' שפופ

לא היה ניתן  1972עד 

לקבל תמונות של 

.המוח
kV 140עד CT' שפופ

kV  120ממוצע 
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Parameters of X-ray tube
Current: mA
Time: sec
Multiplication of current 
and time: mAs
Power: V

Until 1972 could 
not get brain 
images, CT tube –
up to 140 KV, 
average 120 kV

Mammography, 
fatty tissue with 
compression, tube 
25kV

To penetrate deeper – higher energy



שיקולים בבחירת פרמטרים להקרנת רנטגן
הזמן תמיד בשאיפה להיות הקצר ביותר כדי למנוע טשטוש של –זמן 

.קבלת תמונה חדה-התמונה בשל תזוזה 

אם רוצים כמות גדולה יותר של  , עבור תמונה בחדות דיאגנוסטית, לכן
.mAפוטונים נגדיל 

.  ולפוטון הנפלט יש אותו תנעבאנודהלאלקטרון הפוגע : חוק שימור התנע

כדי להעביר את הפוטונים לכיוון  . כלומר הפוטון יחזור למקור האלקטרונים

.האנודהזווית : הנבדק

(כמו קליעה לסל כשמכוונים ללוח)

.אינה ניתנת לשינויהאנודהזווית 

כל פעם הקרן פוגעת במקום אחד –מסתובבת כדי להתקרר האנודה

.מתקרר–והמקום שהוקרן קודם 

:מיקוד קרן האלקטרונים

חשוב כדי שקרן הפוטונים  

.תהיה ממוקדת

ממקדים את קרן האלקטרונים כך

.האנודהשתפגע במוקד קטן ביותר על 

מסביב לשפופרת יש קבלים ונגדים

.שמכוונים את הקרן למוקד

(.  אין עדשות לקרן רנטגן)

.זה כמובן גורם ליותר חימום במוקד

Prof. Rachel Katz-Brull. All rights 
reserved.

-הפקולטה לרפואה , כרם-הדסה עין-מערך הדימות , בריל-רחל כץ' פרופ
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Considerations in choosing parameters for X-ray irradiation
Time – always the shortest possible – prevents bluuring due 
to motion.

Law of momentum conservation – the electron that hits the 
anode and the emitted photon have the same momentum. 

To divert the photon towards the patient – anode angle, 
(like in basketball). The anode angle cannot be modified.

The anode turns to cools.

Focusing the electron beam (capacitors and resistors), this 
leads to further heating of the focal point.


