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1.5 Υπέρυθρη Ακτινοβολία
Το συνεχές φάσμα που παίρνουμε, όταν αναλύουμε με το φασματοσκόπιο το λευκό φως, τελειώνει στο ένα άκρο με ιώδες φως, ενώ στο άλλο με
ερυθρό. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 10, το ορατό φως, δηλαδή τα μήκη κύματος που αντιλαμβάνεται το μάτι μας, έχει όρια και τα χρώματά του
έχουν μήκη κύματος που κυμαίνονται μεταξύ 400nm του ιώδους και 700nm του ερυθρού. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι το φάσμα του λευκού
φωτός, που εκπέμπει η φωτεινή πηγή, περιορίζεται σε αυτά τα όρια.

Εικόνα 11
Ορατό φάσμα

Εικόνα 10 Το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα
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Εκτός από την ακτινοβολία της ορατής περιοχής του φάσματος, υπάρχει και ακτινοβολία αόρατη. Η αόρατη ακτινοβολία η οποία βρίσκεται
πέρα από την ιώδη περιοχή ονομάζεται υπεριώδης ακτινοβολία. Η αόρατη ακτινοβολία που υπάρχει μετά την ερυθρή περιοχή του φάσματος
ονομάζεται υπέρυθρη ακτινοβολία και προκαλεί έντονη αύξηση της θερμοκρασίας των στερεών και υγρών σωμάτων.
Οι υπέρυθρες ακτινοβολίες έχουν μήκη κύματος που κυμαίνονται μεταξύ 700nm και 106nm και αποτελούν περίπου το 60% της ηλιακής
ακτινοβολίας. Το βάθος διείσδυσής τους στο δέρμα είναι πολύ μικρό φτάνοντας μέχρι 1mm το μέγιστο. Μερικές από τις ιδιότητες των
υπερύθρων είναι οι εξής:
1.Απορροφώνται επιλεκτικά από διάφορα σώματα και προκαλούν αύξηση της θερμοκρασίας τους.
2. Διέρχονται μέσα από την ομίχλη και τα σύννεφα.
3. Δεν έχουν χημική δράση και δεν προκαλούν φωσφορισμό.
Υπάρχουν δύο τύποι συσκευών υπέρυθρων ακτινοβολιών που χρησιμοποιούνται για θεραπευτικούς σκοπούς οι φωτεινές και οι μη φωτεινές
γεννήτριες υπερύθρων. Και στις δύο μορφές γεννητριών πρέπει να μεριμνούμε ώστε η ακτινοβολία να πέφτει κάθετα στην περιοχή του σώματος
που γίνεται η εφαρμογή. Οι ιστοί που βρίσκονται πλησίον της θεραπευόμενης περιοχής πρέπει να προστατεύονται από τη θερμότητα
σκεπάζοντάς τους με στεγνές πετσέτες. Ο χρόνος θεραπείας συνήθως κυμαίνεται από 10-30 λεπτά και εξαρτάται από τη χρονιότητα της
πάθησης που θεραπεύεται και την απόσταση της λάμπας από το δέρμα.




Φωτεινές γεννήτριες υπερύθρων
Είναι λαμπτήρες που αποτελούνται από λεπτό μεταλλικό
σύρμα (συνήθως βολφράμιο)
Δεν χρειάζονται προθέρμανση

Μη φωτεινές γεννήτριες υπερύθρων
 Αποτελούνται από σπειροειδές καλώδιο από ανθεκτικό
μεταλλικό σύρμα ( συνήθως ανθρακοπυρίτιο) το οποίο είναι
τυλιγμένο γύρω από ένα κωνοειδές μη αγώγιμο υλικό
(συνήθως πορσελάνη)
 Δεν χρειάζονται προθέρμανση

2

Ειδικά Θέματα Φυσικής

Φυσιολογικά αποτελέσματα της εφαρμογή των υπέρυθρων ακτινοβολιών:
Εικόνα 12
Συσκευή υπέρυθρης
ακτινοβολίας
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Ενδείξεις εφαρμογής της υπέρυθρης ακτινοβολίας

Αντενδείξεις της εφαρμογής της υπέρυθρης ακτινοβολίας
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Σημεία που απαιτούν προσοχή στη θεραπεία με χρήση υπέρυθρης ακτινοβολίας

Ερωτήσεις:
1.Ποιό είναι μήκος κύματος της υπέρυθρης
ακτινοβολίας; Ποιο είναι το βάθος διείσδυσης στο
ανθρώπινο δέρμα; Αναφέρετε μερικές από τις ιδιότητές
τους.
2. Ποια είναι τα αποτελέσματα των υπέρυθρων
ακτινοβολιών, ποιες οι ενδείξεις και οι αντενδείξεις της
χρήσης τους; (Δώστε προσοχή σε αυτή την ερώτηση)
3. Ποιοι τύποι συσκευών υπέρυθρων ακτινοβολιών που
χρησιμοποιούνται
για
θεραπευτικούς
σκοπούς;
Αναφέρετε τα βασικά χαρακτηριστικά τους.
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1.5 Υπεριώδης Ακτινοβολία
Η υπεριώδης ακτινοβολία αποτελείται από ακτινοβολίες που έχουν μήκη κύματος μικρότερα των 400nm και μεγαλύτερα του 1nm περίπου. Η
υπεριώδης ακτινοβολία είναι μία ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που χωρίζεται σε τρεις δέσμες: την UVA, την UVB, και την UVC. Η
κυριότερη πηγή υπεριώδους ακτινοβολίας είναι ο ήλιος.
• UVC, 200 - 290 nm
• UVB, 290 - 320 nm
• UVA, 320 - 400 nm

Αν και η υπεριώδης ακτινοβολία δεν είναι ορατή με γυμνό μάτι, μερικές από τις ιδιότητες της μας πληροφορούν
για την ύπαρξή της:
1. Προκαλεί αμαύρωση των φωτογραφικών πλακών.
2. Προκαλεί το φθορισμό σε διάφορα σώματα, όταν δηλαδή προσπίπτει σε ορισμένα σώματα, τότε αυτά εκπέμπουν
χαρακτηριστικές ορατές ακτινοβολίες.
3. Συμμετέχει στη μετατροπή του οξυγόνου της ατμόσφαιρας σε όζον.

4. Όταν απορροφάται από υλικά σώματα (όπως άλλωστε και οι ακτίνες
οποιουδήποτε χρώματος), προκαλεί τη θέρμανσή τους.
5. Υπεριώδης ακτινοβολία με πολύ μικρό μήκος κύματος προκαλεί βλάβες
στα κύτταρα του δέρματος, οι οποίες μπορεί να είναι τέτοιες, ώστε να
οδηγήσουν και στην εμφάνιση καρκίνου. Κατά τη διάρκεια της
ηλιοθεραπείας το μαύρισμα του δέρματος οφείλεται στη μελανίνη που
παράγει ο οργανισμός, για να προστατευθεί από την υπεριώδη ακτινοβολία.
6. Χρησιμοποιείται στην Ιατρική για πλήρη αποστείρωση διάφορων
εργαλείων.
Τα αποτελέσματα της υπεριώδους ακτινοβολίας φαίνονται στον Πίνακα 4.
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Εικόνα 13 Δύο φωτογραφίες του
ίδιου αγαλματιδίου τραβηγμένες η (α)
στο ορατό φως και η (β) στο
υπεριώδες.
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Πίνακας 4 Αποτελέσματα Υπεριώδους Ακτινοβολίας
Οι βασικές συσκευές υπεριωδών ακτινών είναι:
Εικόνα 13 Συσκευή υπεριώδους
ακτινοβολίας








Λάμπα τόξου άνθρακα
Λάμπα τόξου αέριου ξένου
Λάμπα ατμών υδραργύρου
Λάμπα χαμηλής πίεσης υδραργύρου
Λάμπα υψηλής πίεσης υδραργύρου
Λάμπα φθορισμού
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Ενδείξεις και αντενδείξεις της εφαρμογής της υπεριώδους ακτινοβολίας
Ενδείξεις εφαρμογής της υπεριώδους ακτινοβολίας

Αντενδείξεις εφαρμογής της υπεριώδους ακτινοβολίας

Ερωτήσεις:
1. Να αναφέρετε τρεις τουλάχιστον ιδιότητες της υπεριώδους ακτινοβολίας οι οποίες μας πληροφορούν για την ύπαρξή της.
2. Ποια είναι τα αποτελέσματα της εφαρμογής της υπεριώδους ακτινοβολίας;
3.Ποιες είναι οι ενδείξεις και ποιες της υπεριώδους ακτινοβολίας;
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