
Fig. 2 - O Professor Wilhelm Röntgen no seu local de 
trabalho.
Desenho feito por Walter E. Hodgson em 1896 para 
a Windsor Magazine.

Na tarde de 8 Novembro de 1895 enquanto trabalhava num tubo de Crookes,
Wilhelm Röntgen reparou que uma placa de cristais fosforescentes que estava
numa mesa próxima brilhava quando ativava o tubo.
Chamou a este fenómeno raios-X.
Nas experiências seguintes utilizou uma placa fotográfica e realizou a primeira
imagem radiográfica da mão da sua esposa Anna Bertha (Fig. 1).

Fig. 4 - Tubo de raios-X, cuja produção data 
possivelmente de 1800, aquando a descoberta 
dos raio-X.

Fig. 5 a) - Lâmpada 
de Puluj (1885).
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Fig. 1 – Radiografia da mão de 
Anna Bertha.

Fig. 3 – Sala de Trabalho de Wilhelm Röentgen.

Fig.  5- Primeiro uso médico de Radiação X, nos 
Estados Unidos, utilizando a lâmpada de Puluj (a 3 de 
Fevereiro de 1896).

Fig. 5 b) - Lâmpada 
de Puluj activada. Fig. 6 - Âmpola de Raio-X do início do 

Séc. XX (Rudolf Pressler company).

Fig. 6 a) - Diversos tamanhos das âmpolas 
de Raio-X, fabricadas por Pressler no 
inicio do Séc. XX. 

Fig. 7 - Tipo de âmpola usada na 1ª metade do 
Séc. XX.

Fig. 8 - Tipo de âmpola utilizada a meio 
do Séc XX.
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Fig. 9 - Âmpola actual de Raio-X.

Fig. 10 - Âmpola actual de Raio-X.
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Várias alterações foram realizadas nas ampolas originais, 
em forma e número de eléctrodos, com o objectivo de 
aumentar a eficiência na produção de radiação X. 
A alteração final, que ainda hoje se aplica em busca dessa 
eficiência, é a utilização de um obstáculo metálico - ânodo -
numa ampola em vácuo.
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