
 نتشار اشعو ایکس ا

یک الکرشّى هی ذْاًذ دس الیَ ُای اذوی جاتَ جا ؽْد ّ یک الیَ تَ الیَ ای کَ ٌُْص پش 

اگش ایي اًرقال تَ الیَ پائیي ذش تاؽذ تا آصاد ؽذى اًشژی ُوشاٍ . ًؾذٍ ًقل هکاى پیذا هی کٌذ

اگش ایي . تْدٍ کَ هیضاى ایي ذاتؼ اًشژی تا اخرالف عطح اًشژی دّ الیَ تشاتش خْاُذ تْد

اصطالحاً اؽؼَ . ذاتؼ اًشژی ؽکل فْذْى تَ خْد گشفرَ ّ داسای کوید اًشژی کافی تاؽذ

تالؼکظ اگش حشکد الکرشّى تَ الیَ تاالذش تاؽذ،  ایي اًرقال هغرلضم . ایکظ ًاهیذٍ هی ؽْد

جزب هقذاسی اًشژی ذْعظ الکرشّى اعد کَ هثالً هی ذْاى تا ذاتؼ اؽؼَ ایکظ تَ آى،  ایي 

دس ذْلیذ اؽؼَ ایکظ اص عَ خاصید اذوِای ذٌگغري دس ُذف الهپ . اًشژی سا ذأهیي کشد

 :هْلذ اؽؼَ ایکظ اعرفادٍ هی ؽْد

 هیذاى الکرشیکی -1

 اًشژی ُوثغرگی هذاساخ الکرشًّی -2

 .احریاج اذن تَ قشاسگشفري دس پائیي ذشیي ّضؼید اًشژی

 اثر متقابل اشعو ایکس و ماده 
فْذْى ُای اؽؼح ایکظ هوکي اعد تا الکرشّى ُای هذاسی یا ُغرح اذن ُا تشخْسد ًوایٌذ 

کَ الثرَ دس هحذّدج اًشژی اؽؼح ایکظ ذؾخیص تشخْسدُا غالثاً تا الکرشّى ُای هذاسی 

 : ساٍ اصلی تشای تشخْسد یک فْذْى اؽؼح ایکظ تا هادٍ ّجْد داسد5. هی تاؽذ

 Coherent Scattering          پشاکٌذگی ُوذّط .1

      Photoelectric effect              اثش فرْ الکرشیک .2

            Compton Scattering        پشاکٌذگی کوپرْى .3

         Pair Production                 ذْلیذ جفد .4

      Photodisintegration    ذجضیَ ذْعظ فْذْى .5

 پراکندگی ىمدوس -1
تشخْسدی اعد کَ تذّى ایجاد ُشگًَْ ذغییشی دس طْل هْج پشذْ، فقظ جِد آى سا ذغییش 

 . صْسخ پشاکٌذگی ذاهغْى ّ سیلی ّجْد داسد2ایي تشخْسد تَ . دُذ¬هی

دس پشاکٌذگی ذاهغْى یک الکرشّى هٌفشد دس تشخْسد ؽشکد هی ًوایذ ّ لیکي پشاکٌذگی 

دس هحذّدج اًشژی . سیلی اص تشخْسد هؾرشک تا ذوام الکرشّى ُای یک اذن ًریجَ هی گشدد

ایکظ ذؾخیص ذؼذاد کوی پشاکٌذگی ُوذّط سخ هی دُذ کَ گشچَ هْجة هَ آلْدگی فیلن 

 .هی ؽْد ّلیکي اُوید چٌذاًی ًذاسد

 اثر فتوالکتریک -2
دس ایي تشخْسد یک فْذْى ذاتؾی تا اًشژی کوی تیؾرش اص اًشژی ُوثغرگی یک الکرشّى 

. تَ یکی اص الکرشّى ُای ایي هذاس تشخْسد کشدٍ ّ آى سا اص هذاسػ خاسج هی کٌذ k الیح

ایي الکرشّى تَ صْسخ فْذْالکرشّى دس . ذوام اًشژی فْذْى تَ الکرشّى اًرقال هی یاتذ

ذْعظ الکرشّى اص الیح هجاّس پش هی  k جای خالی الکرشّى دس الیح. فضا سُا هی ؽْد

ایي الکرشّى هذاسی اًشژی تَ ؽکل اؽؼح ایکظ اص دعد هی دُذ کَ اؽؼح ایکظ . گشدد

تشخْسد فرْالکرشیک . اخرصاصی گفرَ هی ؽْد ّ جضء خصْصیاخ ُش ػٌصش هی تاؽذ

تَ دّ ػاهل اًشژی اؽؼَ ّ ػذد اذوی هادج جارب تغرگی داسد ّ اص ًقطَ ًظش کیفید 



ذصْیش هطلْب هی تاؽذ؛ چشا کَ ػالی ذشیي کٌرشاعد سا تذّى ذْلیذ هیضاى قاتل ذْجِی 

اص ذؾؼؾؼاخ اعکرش ذْلیذ هی ًوایذ ّلی هراعفاًَ اکغپْژس تیواس دس هقایغَ تا عایش 

 .تشخْسدُا تیؾرش اعد

 پراکندگی کمپتون -3
دس ایي تشخْسد یک فْذْى ذاتؾی تا اًشژی ًغثراً تاال تا یک الکرشّى آصاد اص الیح خاسجی 

فْذْى هزتْس هٌحشف ؽذٍ ّ دس . اذن تشخْسد کشدٍ ّ آى سا اص هذاسػ خاسج هی ًوایذ

ذقشیثاً ذوام اعکرشُا اص ایي تشخْسد . جِد جذیذی تَ ػٌْاى اؽؼح اعکرش حشکد هی ًوایذ

احروال ّقْع یک تشخْسد کوپرْى تَ هیضاى کل الکرشّى ُایی کَ دس یک . ًاؽی هی ؽًْذ

ایي تشخْسد تَ ػذد اذوی هادج جارب تغرگی ًذاسد؛ . جغن کارب ّجْد داسد هرکی هی تاؽذ

 .ّلی تَ ُشحال ذحد ذأثیش اًشژی پشذْ ّ داًغیرح هادج جارب هی تاؽذ

 .ایي دّ ًْع تشخْسد دس هحذّدج اًشژی پشذُْای ایکظ ذؾخیصی سخ هی دٌُذ

دس ذْلیذ جفد یک فْذْى تا اًشژی صیاد ذحد ذأثیش ًیشّی ُغرح اذن، اًشژی اػ تَ دّ 

دّ رسٍ، یکی الکرشّى هؼوْلی ّ دیگشی پْصیرشّى . رسٍ ذثذیل ؽذٍ ّ خْد ًاپذیذ هی ؽْد

هی تاؽذ سخ   mev  02/1ایي تشخْسد تا فْذْى ُایی کَ اًشژیؾاى کورش اص. هی تاؽذ

 .ًوی دُذ

قغود . دس ذجضیَ ذْعظ فْذْى، ُغرح یک اذن ذْعظ یک فْذْى پشا ًشژی ذجضیَ هی ؽْد

خاسج ؽذٍ اص ُغرح اذن هوکي اعد یک ًْذشّى یا پشّذْى، رسج آلفا ّ یا یک دعرَ اص 

فْذْى هی تایغد اًشژی کافی تشای غلثَ تش اًشژی ُوثغرگی ُغرَ تَ . رساخ تاؽذ

 . سا داؽرَ تاؽذ15ذا  mev7  هیضاى

تَ طْس کلی دس اًشژی ُای پائیي تشخْسد فرْالکرشیک هرذاّل ذش هی تاؽذ؛ دس حالی کَ  

 .دس اًشژی ُای تاال تشخْسد کوپرْى غالة اعد

 ذْلیذ اؽؼَ ایکظ .1.4

ٌُگاهی کَ یک جشیاى الکرشًّی تا عشػد صیاد تَ ُذف تشخْسد کٌذ، ؽراب خْد سا اص 

 .دعد دادٍ ّ تا ذثذیل اًشژی ایجاد اؽؼَ ایکظ هی کٌذ

  :بو طور کلی اشعو در اثر دو فرایند تولید میشوند
پذیذٍ ذشهضی  دس ایي پذیذٍ الکرشًِّا تَ دلیل اًشژی جٌثؾی کَ داسًذ تَ داخل اذوِای  -1

آًذ ّاسد هیؾًْذ ّ ذحد ذاثیش هیذاى اذوِای عٌگیي ُذف اص هغیش اّلیَ هٌحشف ؽذٍ ّ 

. ایي اًشژی تَ صْسخ پشذْ  ذاتیذٍ هیؾْد. داسای ذغییش عشػد ّ کاُؼ اًشژی هیؾًْذ

دس ایي . دس ایي فشایٌذ ساًذهاى ذْلیذ اؽؼَ تغیاس کن ّ دس حذّد کورش اص   اًشژی هیثاؽذ

طیف هاکضیون اًشژی هشتْط تَ الکرشًّی اعد کَ تیؾرشیي اًحشاف سا ذْعظ ُغرَ داؽرَ 

هیٌیون اًشژی ًیض هشتْط تَ هْاد . ّ ُیچگًَْ اذالفی دس اًشژی آى صْسخ ًپزیشفرَ اعد

قلَ اًشژی . جارب عشساٍ فْذْى ُا اعد کَ چَ کغشی اص اًشژی آًِا سا جزب کشدٍ اًذ

 .ًیض هشتْط تَ تاالذشیي اًشژی اػوالی تَ ذیْب اعد

دس ایي پذیذٍ الکرشّى ُای ذاتیذٍ ؽذٍ اص فیالهاى تَ الکرشّى : پذیذٍ ذاتؼ اخرصاصی -2

ُای هذاسُای داخلی اذن ُای ُذف ًظیش الیَ ُای ّ تشخْسد هی کٌٌذ ّ تاػث کٌذٍ ؽذى 

تا . ایي الکرشّى ُا اص هذاس هشتْطَ هی ؽًْذ ّ لزا دس ایي الیَ یک حفشٍ تَ ّجْد هی آیذ

پُشؽذى ایي حفشٍ ذْعظ الکرشّى ُای الیَ ُای تاالذش، اخرالف اًشژی دّ الیَ تَ صْسخ 



طیف اخرصاصی تشای ذٌگغري کَ ػٌصش عاصًذٍ آًذ . فْذْى اص هادٍ ُذف خاسج هی ؽْد

 .دس الهپ ُای اؽؼَ  اعد ّ هی تاؽذ

یؼٌی دس . اگش ؽذخ تاسیکَ الکرشًّی سا دس ًظش تگیشین، ذْلیذ ًْس ّ گشها خْاُین داؽد

تؼذ اص فیلرشاعیْى راذی . عطح آًذ اص اًشژی اّلیَ تاسیکَ الکرشًّی ذؾؼؾغ خْاُین داؽد

کَ دس اثش پٌجشٍ خشّج ذؾؼؾغ صْسخ هی گیشد  ایي ؽذخ تَ  هی سعذ ّ دس صْسخ 

اها ُویي دس صذ کن حاّی . اعرفادٍ اص فیلرشاعیْى افضّدٍ ایي ؽذخ، ذا کاُؼ هی یاتذ

ذؼذاد صیادی فْذْى اعد هثالً دس یک سادیْگشافی عیٌَ تا ؽشایظ هؼوْل دس حذّد ػذد 

 .فْذْى ّجْد داسد

هیضاى   هؼشف قذسخ ًفْر پشذْ دس  :ذاثیش اًشژی تاسیکَ پشذْ تش کیفید ذصْیش ًِایی

پائیي تاػث ایجاد کٌرشاعد صیاد ّ ذوایض تِرش تافرِای .  تیواس ّ کیفید ذصْیش ًِایی اعد

 .تَ ُویي دلیل دس هاهْگشافی اص  ُای پائیي اعرفادٍ هیؾْد. ًشم هیؾْد

تاال تاػث افضایؼ اًشژی عین ّ افضایؼ هیضاى ًفْر ذؾؼؾغ دس تافد ّ کاُؼ کٌرشاعد 

 .هیؾْد

 .تَ طْس کوی هقذاس اؽؼَ دسیافری دس گیشًذٍ ذصْیش تا ذْاى دّم  ساتطَ داسد

ایي ساتطَ تیاى هیکٌذ . دس هْسد ساتطَ  تا داًغیرَ ذصْیش یک ساتطَ ذجشتی ّجْد داسد

دس هقادیش تاالی  . کَ دس صیش  تَ اصای ُش ذغییش، اکغپْژس ها ًصف یا دّ تشاتش هیؾْد

 .ایي ذغییش تَ اصای ُش ذغییش سخ هیذُذ

 تشکیل تصویر اشعو ایکس 

ػاهل ذؾکیل ذصْیش، ذضؼیف هرفاّخ اؽؼَ ایکظ تَ ٌُگام ػثْس اص ًْاحی هخرلف تذى 

 .اعد (تَ دلیل اخرالف چگالی ّ ضشیة جشهی دس تافرِای هخرلف)

 :تیش ذضؼیف اؽؼَ ایکظ سا ایي گًَْ تیاى هی کٌذ- قاًْى الهثشخ

I (z) = I0exp (-µpz)                           I (z) = ؽذخ  

                                                     I0 = َایکظ ؽذخ اّلیَ اؽؼ     

                                                     µ = ضشیة ذضؼیف خطی 

                                                     P = چگالی   

                                                     Z =  ٍفاصلَ تیي صفحَ هٌثغ ّ صفحَ اًذاص

 گیشی

 .دس ایي ساتطَ هْلذ هیذاى اؽؼَ ایکظ یک هٌثغ ذک اًشژی اؽؼَ ایکظ اعد

 .ضشیة ذضؼیف ّاتغرَ تَ اًشژی فْذْى هٌثغ ّ ػذد اذوی ػٌاصش تافد اعد 

عَ سّػ تشای ذضؼیف اؽؼَ ایکظ هْسد اعرفادٍ  (kev 200 صیش)دس هحذّدٍ ذؾخیص 

 :قشاس هی گیشد

 .کاهپرْى-3جزب فْذْالکرشیک ّ - 2پشاکٌذگی ُوذّط،  -1

 :(ُوذّط)پشاکٌذگی سایلی  •

 (تَ خاطش پشذْ ذاتٌذٍ)تَ دلیل اًحشاف تاسیکَ ُای اؽؼَ ایکظ اعد کَ اص ذحشیک اذوِا 

 .سخ هی دُذ (kev 50 صیش)ّ گغیل هجذد اهْاج ًریجَ هی ؽْد ّ دس اًشژی ُای کن 

 :جزب فْذْالکرشیک •

اًشژی جٌثؾی . فْذْى اؽؼَ ایکظ تا جذاؽذى یک الکرشّى تا پیًْذ هحکن جزب هی ؽْد



الکرشّى تَ صْسخ گشها پشاکٌذٍ هی ؽْد ّ الکرشًّی اص الیَ هجاّس تَ جای خالی ایجاد 

ضشیة ذضؼیف جشهی . حشکد الکرشّى تا ذؾؼؾغ فلْئْسعٌد ُوشاٍ اعد. ؽذٍ هی آیذ

سخ  kev 50 ذا 20اعد ّ دس اًشژی ُای فْذًْی تیي  Z دس ایي جا هرٌاعة تا ذْاى عْم

 .هی دُذ

 :پشاکٌذگی ًاؽی اص اثش کاهپرْى •

تَ ػلد تشخْسد تیي فْذْى اؽؼَ ایکظ تا یک الکرشّى آصاد یا تا الکرشّى یک الیَ 

خاسجی کَ پیًْذ ضؼیف ذشی داسد ایجاد هی ؽْد ّ ایي تشخْسد تاػث ذغییش جِد ّ کن 

ایي پشاکٌذگی اثش هِن دس ذخشیة . ؽذى افد اًشژی اؽؼَ ایکظ ّ پشاکٌذگی الکرشّى اعد

 .سخ هی دُذ kev 200 ذا kev 50 ذصْیش داسد ّ دس اًشژی ُای تیي

 .اثش فْذْالکرشیک دس هْادی تا ػذد اذوی پائیي ّ اًشژی کن غالة اعد 

 .پشاکٌذگی کاهپرْى دس اًشژیِای تاال غالة اعد 

 .ذفاّخ دس ضشیة ذضؼیف جشهی کٌرشل کٌٌذٍ ذؾکیل ذصْیش دس سادیْلْژی اعد 

کاس  (kev 70   ذا50)تشای یافري یک اعرخْاى ؽکغرَ دس اًشژی ُای فْذًْی هرْعظ 

تا ذْجَ تَ . هی ؽْد ذا اخرالف ضشیة ذضؼیف اعرخْاى ّ تافد ًشم قاتل هؾاُذٍ تاؽذ

 .تیش اعرخْاى تغیاس تیؾرش اص تافد ًشم اؽؼَ ایکظ سا جزب هی کٌذ- قاًْى  الهثشخ

دّ هحیظ کٌرشاعد هثثد ّ هٌفی . ایي ذفاّذِا سا تا هحیظ کٌرشاعری هی ذْاى افضایؼ داد

هثل دی اکغیذکشتي ّ . هحیظ کٌرشاعد هٌفی چگالی ّ ذضؼیف جشهی تیؾرشی داسد. داسین

دس هحیظ کٌرشاعد هثثد ػذد اذوی تاال داسین هثل تاسین ّ . (تطي ًگاسی)ُْا 

 .(آًژیْگشافی)یذ

 

 


