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 چکیده:
مختلف با استفاده از آشکارساز  ای بازتابنده از مواد هاثر الی پس پراکندگی و در این پژوهش

مورد   MCNPXسازی با کد هبه صورت تجربی و شبی ۱۳۷یدور سدیم و یک چشمه گاما سزیم 

 الیه هاییصورت ه ب و آهن از آلومینیوم قرص هایی پایان نامهبررسی قرار گرفته است. در این 

 عدد و همچنین قرص ۲۰و به تعداد  mm ۱ با ضخامت mm۳۵ و مس به قطر  mm ۵۵ قطربه 

 mmدر هر مرحله از آزمایش  تهیه و mm ۲۰ و mm۱۵ و  mm ۱۰ و mm ۵هایی با ضخامت 

م طیف پس پراکندگی آنها با آشکارساز یدور سدی به ضخامت قرص ها افزوده و در هر مرحله ۱

محاسبه   MCNPXسازی پیکربندی آزمایشگاهی با کد و همچنین طیف حاصل از شبیه ثبت

مشاهده شد که این تغییر ضخامت ها باعث افزایش سطح زیر بیشینه پس پراکندگی  وه گردید

شده و در نهایت در یک ضخامت خاص که ضخامت اشباع نام دارد، پس پراکندگی به حداکثر 

با هم سازگاری نشان می سازی که  شبیه نتایج حاصل از نتایج آزمایشگاهی و ممکن می رسد.

 اند. تهمورد بررسی قرار گرف دهند

 آشکارساز یدور سدیم -۱۳۷چشمه سزیم  -ای هاثر الی -پس پراکندگی های کلیدی:واژه

 
 





 مقدمه و هدف -1

 

 مقدمه -1-1
 

و [. ۱] ، رونتگن هنگام آزمایش متوجه وجود فلورسانس شد۱89۵نوامبر سال  8نخستین بار در 

نتیجه گرفت که باید ناشی از اشعه باشد و آن را به دلیل عجیب و ناشناخته بودن اشعه ایکس 

رونتگن نامگذاری کرد. گرچه پدیده اشعه ایکس با رادیواکتیویته یکسان نیست اما می توان گفت 

 در را برای کشف رادیواکتیو باز کرد.

هنری بکرل با استفاده از روشی مشابه رونتگن با هدف پیشبرد مطالعات ۱896پس از آن در سال 

بیشتر در مورد اشعه ایکس، چندین صفحه عکاسی را با کاغذ سفید و نمک های فلوئورسانس 

را که اتفاق می افتد مشاهده کند. اما به پوشاند و آن را در معرض نور خورشید قرار داد تا آنچه 

دلیل ابری بودن آسمان پاریس، صفحات پوشیده شده را در کشوی میز قرار داد و پس از گذشت 

مدت ها بکرل به آزمایش خود بازگشت و انتظار داشت تنها نوری حاصل از نمک ها چاپ شده 

به جا گذاشتند. صفحات عکاسی  باشد اما مشاهده کرد که نمک ها طرح کامالً مشخصی را درروی

اً فلوئورسانس انجام می دهند. در واقع آنچه که بکرل کشف کرده بود به همین دلیل مرتب

 [.6-۲] رادیواکتیویته بود

از انجام تحقیقات دریافتند که فعالیت ترکیبات اورانیوم به مقدار  در ادامه ماری و پیر کوری پس 

واکتیویته نتیجه تعامل بین مولکول ها نیست بلکه بیشتر از خود اورانیوم موجود بستگی دارد و رادی

اتم ناشی شده است. آنها پس از مدتی دریافتند که توریم نیز رادیواکتیو است و همچنین دو عنصر 

وان به عنن سال به دلیل شرایط سخت استخراج، چندیگذشت  دیگر رادیم و پولونیم نیز پس از 

 [.۷ند ]عناصر رادیواکتیو شناخته شد

ین فردی بود که ترادرفورد نیز تحقیقات زیادی بر روی این عناصر انجام داد و نخس پس از آن

 [.۱۲-8] متوجه واپاشی عناصر در گذر زمان شد

تمامی این تحقیقات فیزیک هسته ای موجب ایجاد جرقه ای در فیزیک و شکل گیری فیزیک 

 مدرن گردید.



 

شاخه  شرفت تکنولوژی در جهان،   با گذر زمان و بروز اهمیت این  ی مهم از فیزیک و همچنین پی

مطالعات و یافته های این حوزه بیشتتتر به ستتمت صتتنعتی شتتدن رفته و کاربردهای فراوانی را در 

 زندگی بشر دارد.

از مهمترین کاربرد های علم فیزیک هسته ای می توان به انرژی هسته ای که توسط نیروگاه های 

شود و    سته ای تامین می  شاره کرد که به جز این موارد که       ه سته ای ا سالح های ه همینطور 

شاف           صنایع و اکت سته ای در  ستند، می توان موارد دیگری از کاربرد دانش ه شده تر ه شناخته 

معادن و حوزه ی تشخیص و درمان بیماری ها و سرطان ها و همچنین حوزه کشاورزی و ... را نام  

 برد.

قات در      عات و تحقی طال با      برای م های این مواد  ها نیز می توان برهمکنش  مورد مواد و خواص آن

 پرتوها را مورد بررسی قرار داده و طیف حاصل را آشکارسازی کرد.

سطح انرژی آنها باالی     سی که  شد، می توانند در مواد نفوذ   keV۱۰۰امواج های الکترومغناطی با

ترون ها را در اتم ها و بلورها را خارج کنند. این تابش های ناشتتی از هستتته های پرتوزا قادرند الک

کرده و مستتبب تغییرات فیزیکی و شتتیمیایی در ماده شتتوند که از این توانایی می توان در فرایند 

های صتنعتی استتفاده کرد. برای مثال برای تغییر دادن رنا الماو و ستاخت و نصتب لوله های      

 [.۳۰] انتقال و توزیع گاز و ... مورد استفاده قرار می گیرد

در مواد ستتتبک فرایند اندرکنش پرتوهای گاما به دلیل همین قدرت نفوذ آنها و اینکه منجر به               

تخریب و فعال نشتتدن محل عبور فوتون ها نمی شتتود، کاربرد بستتیاری در انجام آزمون های غیر 

مخرب روی قطعات صتتنعتی و بدن انستتان و همینطور رادیوگرافی صتتنعتی دارد. بدین طری  می  

مطالعات جز به جز روی اجسام انجام داد. اما در بعضی موارد به دلیل وجود محدودیت هایی    توان 

نای             ها بر مب کار آن که روا  هایی  یا بزرگ و حجیم بودن جستتتم، از ابزار باال و  نه  همچون هزی

پراکندگی کامپتون فوتون های گاما به عنوان جایگزین استفاده می شود. به عنوان مثال می توان   

اشاره کرد که روا مناسبی برای شناسایی و بررسی ساختار مواد       (CT) موگرافی کامپیوتری به تو

 است.

در این روا طیفی از گاما توسط آشکارساز اندازه گیری و ثبت می شود که این طیف حاصله به       

عوامل زیادی همچون قدرت چشتتمه، فاصتتله ی چشتتمه و آشتتکارستتاز از نمونه ی مورد بررستتی، 

 اندازه ی آشکارساز و ... بستگی دارد. ضخامت نمونه،

شخص و مربوط به        شدند، قله ای م صی برای یکبار پراکنده  شخ فوتون هایی که با یک زاویه ی م

زاویه های بزرگتر  اصتلی پراکندگی  و فوتون هایی که در  قلهزاویه را تشتکیل خواهند داد   همان 

 ندگی را تشکیل می دهند.پس پراک برای یکبار پراکنده شدند هم قلهدرجه  ۱۱۰از 

سی قرار می گیرند.        شتر مورد توجه و برر ساختار اتمی نمونه این دو قله بی برای مطالعه در مورد 



 

 

در نتیجه ستتاختار اصتتلی این طیف بدستتت آمده از گاما به میزان جذب و پراکندگی فوتون ها در 

اً احتمال پراکندگی  درون نمونه بستگی خواهد داشت که هرچه ضخامت نمونه بیشتر شود مسلم       

و شتتدت آن ضتتعیف تر  ن پراکندگی داشتتته باشتتد، انرژی  نیز افزایش خواهد یافت و هرچه فوتو

خواهد شتتد. پس انتظار داریم که با در نظر گرفتن عواملی مثل نوع ماده و انرژی فوتون فرودی و 

شاهده       شده م شدت فوتون های پراکنده  ضخامت معینی عمالً تغییری در  شود که به   ... بعد از  ن

 این ضخامت بدست آمده، ضخامت اشباع گویند.

یکی از اهداف این پژوهش بررسی تاثیر ضخامت ماده هایی است که به عنوان بازتاب کننده مورد    

پس پراکندگی بدستتت آمده از طیف ثبت شتتده توستتط    ارتفاع قله ه قرار گرفته اند، دراستتتفاد

می باشد. در ادامه نیز با شبیه سازی پیکربندی آزمایشگاهی با       (NaI(Tl))آشکارساز یدور سدیم    

طیف حاصله را شبیه سازی کرده و نتایج را با نتایج تجربی مورد مقایسه و بررسی        MCNPXکد 

 قرار دادیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  پرتو ایکس و گاما: -1-2
 

ای و امواجی که ماهیت   اشتتتعه گاما و ایکس را می توان به عنوان تابش هایی با منشتتتا هستتتته 

که از جنس  [۲۵] الکترومغناطیستتی دارند یا به صتتورت ذره هایی به عنوان فوتون در نظر گرفت 

نور است و وقتی با سرعت نور حرکت کنند فاقد بار و جرم سکون هستند که به دلیل این خاصیت 

صتتورت پیوستتته از   موجب برهمکنش های کولنی نبوده و مانند ذره های باردار انرژی خود را به

خاصتتتیت موجی این تابش را فقط در اندازه گیری های با انرژی پایین مورد          دستتتت نمی دهد. 

بررستتی قرار می دهند و در موارد دیگر هنگام آشتتکارستتازی فوتون را به صتتورت ذره در نظر می  

 گیرند.

شوند. می توان گفت پر    سم های متفاوتی تولید می  تو ایکس در پرتوهای ایکس و گاما طی مکانی

قال الکترون              جه ی انت بارتی دیگر در نتی به ع یا  یا برانگیزا  ثل یونش و  های اتمی م گذار  اثر 

ش      سته ای تولید می  شود. اما پرتوی گاما در اثر گذار های ه ود. مدارهای پایین تر اتم تولید می 

[.  ۲۷-۲8] ایکس با منشتتتا هستتتته ای در نظر گرفتمی توان پرتوگامای کم انرژی را همان پرتو 

شنی بین این دو تابش وجود ندارد و معموالً فوتون هایی که انرژی آن ها کمتر   بنابراین تفاوت رو

دارند را پرتو گاما   MeV ۱ استتت را پرتو ایکس و فوتون هایی که انرژی بیشتتتر یا برابر MeV۱ از

 می نامیم.

 
 

 تولید پرتو گاما: ءمنشا -1-3
 

شی         در حالت کلی منابع تولید گاما  سته ای، واپا شوند: واکنش های ه سیم می  سته تق به چهار د

 [.۳۱] بعد از واپاشی آلفا یا بتا، تابش ترمزی و تابش نابودی

به حالت  تی هستتتته از حالتی برانگیخته باالمکانیزم کلی تولید گاما بدین صتتتورت استتتت که وق

 ای فروپاشی گاما داریم:گیخته ی پایین تری برود، گسیل اتفاق می افتد. در حالت کلی برانبر
 

 ۱-۱                                                                                        𝑋∗
𝑍
𝐴

   
→ 𝑋𝑍

𝐴 +  𝛾 
 

ست      X*حالت پایه و  Xکه در اینجا  شد. الزم به ذکر ا سطح انرژی باالتر می با حالت برانگیخته با 

 که این فرآیند هیچگونه تغییری در عدد اتمی و جرمی هسته ایجاد نمی کند.

 
 تابش گاما بعد از واپاشی بتا: -1-3-1

 

سبب ای   شی بتا  سته واپا شود. نیمه عمر این حالت های    جاد حالت های برانگیخته در ه دختر می 



 

 

سته برانگی سبت به این نوع     خته ه سیار کوتاه تری  از مرتبه پیکو ثانیه یا کمتر  ن دختر میانگین ب

شی دارد.  شی بتا نیمه عمری از مرتبه  از واپا شتر دارد. پس واانگیزا با      واپا صدها روز یا حتی بی

تد. پرتو می اف و نهایی اتفاق برابر اختالف انرژی حالت اولیه    پرتو گاما  با انرژی نشتتتر یک فوتون

شان می دهد گسیل می شوند        های گاما با انرژی ای که ساختمان تراز انرژی هسته ی دختر را ن

صه    که می توان گفت نیم شخ سته   ه عمر م شی بتای ه ست که   مادر واپا را دارد. این بدان معنی ا

 بعد از هر واپاشی بتا یک واپاشی پرتو گاما اتفاق می افتد.

شمه ی متداول آن     شکل زیر نمودار تراز انرژی   شان می دهد که دو چ شی بتا را ن برای چهار واپا

 ۱۳۷سزیم   تفاده قرار می گیرند، یعنی چشمه برای انجام مراحل کالیبراسیون طیف گاما مورد اس  

 .6۰و کبالت 
 

 
 

 

 [32] نمودار واپاشی برای چهار چشمه گاما -1-1شکل 

 
 تابش نابودی: -1-3-2

 

هسته ی مادر گسیل می شود، فرآیندی برای پوزیترون ها در جریان  هنگامی که یک پوزیترون از

 است که دلیل تولید تابش های الکترومغناطیسی است.

پوزیترون ها به محض رستتیدن به پوشتتش ذاتی اطراف هستتته که همچون حفایی برای هستتته  



 

 هستند، انرژی جنبشی خود را از دست می دهند.

داخل محیط طی کرده و متوقف می شتتتوند. زمانی که انرژی      متر را در در واقع تنها چند میلی   

پوزیترون ها به پایین ترین حد و انتهای بردشان می رسند، با الکترون های ماده ترکیب می شوند 

ایجاد  MeV ۵۱۱/۰ و بدین طری  فرآیند نابودی صتتتورت گرفته و به جای آن دو فوتون با انرژی       

 تابش نابودی معروفند.می شود که در خالف جهت هم هستند و به 

 
 تابش گاما بعد از واپاشی آلفا: -1-3-3

 

فا انجام می دهند، حالت های هستتتته ای با انرژی                   زمانی که هستتتته های پرتوزا واپاشتتتی آل

را که نمودار تراز انرژی هسته ای واپاشی     ۲-۱برانگیختگی باالتر تولید می شود. برای مثال شکل   

 م:رادیوم می باشد را مثال می زنی
 

 

 ]33[ نمودار تراز انرژی هسته ای برای واپاشی رادیوم -2-1شکل 

 

اتفاق می افتد. در  Rn222به  Rn226واپاشی   MeV ۵9/4و  MeV ۷8/4 با گسیل آلفا با انرژی های 

تولید می شتتود که انرژی آن با اختالف انرژی ذرات آلفا  MeV ۱8۷/۰ اینجا پرتو گامایی با انرژی

 برابری می کند.

 
 تابش ترمزی: -1-3-4

 

زمانی که بین ماده و الکترون های سریع برهمکنشی صورت می گیرد، آنها بخشی از این انرژی را   

صورت تابش های ترمزی تبدیل    سی به  می کنند که انرژی این تابش   به تابش های الکترومغناطی

فزایش خواهد یافت و وابسته به انرژی الکترون خواهد داشت و در صورت افزایش انرژی الکترون، ا   



 

 

 همچنین برای ماده هایی با عدد اتمی باال نیز انرژی بیشتری خواهد داشت.

گیراندازی الکترون نیز می تواند مستتبب تابش دیگری به عنوان تابش ترمزی داخلی شتتود و آن  

ام می باشد توسط هسته گیراندازی  Kبدین صورت است که الکترون مداری که معموالً از الیه ی 

شود تا      می شتاب می گیرد. این فرآیند باعث می  شود و بار آن یک واحد کاهش می یابد و کمی 

ستی       شده تعداد الکترون مداری در شود، هرچند اتم تولید  سته ی داخلی جای خالی ایجاد  در پو

 دارد.

طب  نظریه کالسیک بار شتابدار باید گسیل پرتوی الکترومغناطیسی انجام دهد، پس هنگامی که     

ی خالی پر می شود، پرتو های ایکس مشخصه ای گسیل می شوند. طیف گسیلی پیوسته بوده    جا

 و هسته ی حاصل هم ممکن است در حالت برانگیخته یا پایه باشد.

وقتی هستتتته ای که در حالت برانگیخته قرار دارد و انرژی خود را به یک الکترون مداری در الیه   

شد   Kی  شود    ام که درونی ترین الیه می با شدن الکترون از اتم می  منتقل می کند، باعث جدا 

 که به آن فرآیند تبدیل داخلی گویند.

در این حالت پرتوی گاما گسیل نمی شود ولی آنچه که از این فروپاشی حاصل می شود، الکترون      

های اوژه، اشتتتعه ایکس و الکترون های تبدیل داخلی خواهد بود. در واقع وقتی جای خالی یک           

سط یک الکترون از الیه های بیرونی تر پر    الکترو شود، این محل تو ن در الیه ی درونی ایجاد می 

شود و       خواهد شد و این اختالف انرژی موجود در این دو الیه به صورت پرتوی ایکس منتشر می 

یا به الکترون دیگر منتقل می شتتود که باعث جدا شتتدن آن از اتم خواهد شتتد که آن را الکترون 

 نامند.اوژه می 

با در نظر گرفتن اینکه واانگیزا هستتته ای که توستتط گستتیل گاما صتتورت می گیرد با فرآیند   

تبدیل داخلی در رقابت است، می توان گفت که عالوه بر پرتو های ایکس مشخصه، پرتو های گاما  

 هم منتشر خواهد شد.

بش ترمزی بیشتتر  د، طیف پیوستته ی تا هرچه ستطح انرژی الکترون های تبدیل داخلی باال باشت  

قابل اندازه گیری خواهد بود، در غیر اینصورت در بیشتر موارد شدت این طیف قابل چشم پوشی       

 است.

 
 پرتو های گامای حاصل از واکنش های هسته ای: -1-3-5

 

صورت برانگیخته خواهند      صوالت این واکنش ها به  سته ای، معموالً مح طی انجام واکنش های ه

پرتو گاما می توانند به حالت پایه برسند. مطالعه ی این پرتوی نشر شده به ما      بود که اینها با نشر 

 اطالعاتی در مورد ساختار تراز انرژی هسته می دهد.

هستتته ی مشتتخصتتی یک نوترون    درواقع واکنش های هستتته ای زمانی اتفاق می افتد که یک



 

تبدیل می شود. این هسته    گرمایی  را جذب می کند و به هسته ای در حالت برانگیخته حرارتی  

 ی محصول نیز به دنبال آن می تواند پرتو های گاما را گسیل کند.

در این مورد برای تامین منابع نوترون های گرمایی می توان از باریکه های شتتتدید حاصتتتل از            

ستفاده کرد. معموالً پرتو های گامایی که از این      شتاب دهنده ها ا سته ای و یا مرکز  راکتورهای ه

 خواهند داشت. MeV 9 طری  به دست می آیند، انرژی حدود

 

 
 تئوری تابش گاما بر مبنای مدل الیه ای هسته ای: -1-4

 

صلی در ارتباط با تابش گاما و توجیه تابش با مدل الیه ای      شروع مباحث ا ست قبل از  ابتدا الزم ا

 توضیحات مختصری را ارائه کنیم.

شته و        مدل الیه ای اتم را طوری در نظر گ سنگینی در مرکز آن قرار دا سته ی  ست که ه رفته ا

مخصتتتوص به دور   mو  l وn الکترون ها با تراز انرژی مختص به هر کدام و عدد های کوانتومی       

ستند و زمانی که یکی از الکترون ها انرژی دریافت کرده و تراز انرژی خود را     سته در گردا ه ه

شت به حالت قبل   ر دهد، هنگام ببه تراز های باالتر تغیی پایه ، یک فوتون که انرژی آن برابر با  رگ

اختالف انرژی دو تراز باالتر و پایه می باشد، گسیل خواهد کرد. این فوتون انرژی از مرتبه ی چند 

ایکس در نظر  الکترون ولت تا چند صد الکترون ولت خواهد داشت بنابراین فوتون را با عنوان پرتو

 می گیریم.

مدل  ها      الیه  در  ته، نوکل ون  به عنوان اجزای      ای برای هستتت ها  را  ها و نوترون  همان پروتون 

تشتتکیل دهنده ی هستتته توصتتیف می کنیم که اینها هم تراز های کوانتومی مخصتتوص خود را  

شتتامل می شتتوند و زمانی که اینها به روا های مختلفی تحریک شتتدند به تراز های کوانتومی   

شد و زم     باالتری خواهند رفت که این ا سبب خواهد  سته را  انی که بخواهند به مر برانگیختگی ه

پایه  برگردند، یک فوتون با انرژی برابر با اختالف انرژی دو تراز گستتتیل خواهد  حالت قبل خود   

الکترون ولت خواهد صتتد کیلوالکترون ولت تا چندین مگاشتتد که انرژی فوتون از مرتبه ی چند 

 را پرتوی گاما می نامند.بود. این فوتون های پر انرژی 

 

 
 اندرکنش پرتوی گاما با مواد: -1-5

 

اندرکنش پرتوهای گاما با مواد مکانیزم های مختلفی دارد که می توان گفت تنها ستته نوع آنها در 

اندازه گیری ها اهمیت دارند. زمانی که فوتون در درون ماده حرکت می کند ممکن استتتت که به 

ستخوا انواع بر  سه فرآیند      طرق مختلف د سط  شود. انرژی این فوتون می تواند تو همکنش ها 



 

 

خشتتتی از آن به الکترون جذب فوتوالکتریک، پراکندگی کامپتون و تولید زوج بصتتتورت کامل یا ب

شود    شوند که     منتقل  سبب ایجاد تغییراتی در پرتو گاما می  شود  این اندرکنش ها  جذب ماده 

ه و یا در جهت های دیگری پراکنده شود. انرژی فوتون  ممکن است در آن فوتون کامالً ناپدید شد  

برای  [.۲۵] فرودی و عدد اتمی مواد تعیین کننده ی اهمیت هر کدام از این ستته فرایند هستتتند

برخورد می کند که در اینجا اثر کامپتون  6به کربن با عدد اتمی  MeV ۱/۰ مثال فوتونی با انرژی

کنش ها خواهد داشت. در حالیکه اگر همین فوتون را به  اندر ساز و کار را نسبت به دیگر   باالترین

 برخورد کند، پدیده فوتوالکتریک اندرکنش غالب خواهد بود. ۵۳ید با عدد اتمی

 
 :پراکندگی کامپتون -1-5-1

 

سال    پراکندگی کامپتون توسط آرتور کامپتون مورد مطالعه قرار گرفت. او   ۱9۲۲نخستین بار در 

سبک  متوجه تفاوت    در حین انجام  صر  آزمایش پراکندگی  منظور پراکندگی پرتوی ایکس از عنا

طول موج نور فرودی با نور پراشیده شده شد و این پدیده را با توجه به فرضیه ی کوانتومی بودن     

 [.۲4] توانست جایزه نوبل را از آن خود کند ۱9۲۷ماهیت نور تفسیر کرد و در سال 

پراکندگی ناکشتتستتان و االستتتیک استتت که در آن فوتونی با انرژی  یک نوع  پراکندگی کامپتون

Eγ = hυi      ست صورت می گیرد. الزم به ذکر ا ساکنی برخورد کرده و برهمکنش  به الکترون آزاد 

ستتبت به انرژی زاد. اما چون انرژی فوتون فرودی نکه الکترون های ماده نه ستتاکن هستتتند و نه آ

 توان به این منظور آنها را چنین انگاشت.بستگی الکترون بسیار بیشتر است، می 

با انرژی   ′Eγپس از برهمکنش فوتون فرودی  = hυf    با زاویه ی به راستتتتای حرکت فوتون      θو 

و از آنجایی که الکترون به صتتورت نستتبی آزاد در نظر گرفته می   [4۲] فرودی پراکنده می شتتود

راستای حرکت فوتون فرودی و   نسبت به  Φشود ممکن است در نتیجه ی این برخورد با زاویه ی   

نیز پراشتتیده می شتتود که به آن الکترون پس زن گویند و احتمال پراکندگی آن در   eEبا انرژی 

ای که توستتتط فوتون فرودی به الکترون پستتتزن     انرژی [.۲9] هت های گوناگونی وجود دارد   ج

منتقل شده است می تواند از صفر تا بخش قابل توجهی از انرژی فوتون فرودی متغیر باشد. مقدار 

می   انرژی ای که از فوتون کاهش یافته است به صورت انرژی جنبشی به الکترون پس زده منتقل   

ی از مواد با بافت نرم  عناصتتری با عدد اتمی شتتود. این اثر مد غالب اندرکنش فوتون ها با بستتیار

   می باشد.MeV ۲تا  keV۳۰۰  پایین  در محدوده ی انرژی متوسط  بازه ی بین

 



 

 

 پراکندگی کامپتون -3-1شکل 

 

  فوتون ها  ۱کامپتون به دو دلیل به صورت دینامیک نسبیتی مورد بررسی قرار می گیرد:     پدیده 

انرژی ای که به الکترون پس زده منتقل شتتده استتت قابل قیاو با انرژی   ۲دون جرم هستتتند، ب

 سکون آن می باشد. پس در مورد اصل پایستگی داریم:
 

 ۱-۲                                                                                            𝑚 =
𝑚0

√1−(
𝑣

𝑐
)
2

 

 

سرعت حرکت آن است.    Vجرم نسبیتی آن بوده و  mهمان جرم سکون جسم و    0mکه در اینجا 

 پس:
 

 ۱-۳                            𝑚2 − 𝑚2 (
𝑣

𝑐
)
2
= 𝑚0

2     ⟶   𝑚2𝑐4 − 𝑚2𝑣2𝑐4 = 𝑚0
2𝑐4 

 

= p⃗از آنجایی که می دانیم اندازه حرکت نسبیتی برابر 𝑚𝑣  :است، پس داریم 
 

 ۱-4                            (𝑚𝑐2)2 − (𝑝𝑐)2 = (𝑚0𝑐
2)2     ⟶    𝐸2 − 𝐸0

2 = (𝑝𝑐)2 
 

 ۱-۵                                               𝐸0 = 0   ⟶   𝐸2 = (𝑝𝑐)2     ⟶    𝐸 = 𝑝𝑐 
 

 ۱-6                                                                   ⟹    𝑝 = 𝐸
𝑐⁄ = ℎ𝑣

𝑐⁄ = ℎ
𝜆⁄ 

 

این رابطه ها در ارتباط با انرژی گامای فرودی، انرژی گامای پراکنده شده، انرژی  ی در نتیجه

 :داریم )eE (و انرژی کل الکترون پس زده )0E( سکون الکترون
 

 ۱-۷                                                                              ℎ𝑣𝑖 + 𝐸0 = ℎ𝑣𝑓 + 𝐸𝑒 
 

 ۱-8                                            𝐸𝑒
2 = (𝑝𝑒

′𝑐)2 + 𝐸0
2  ⟶ 𝐸𝑒 = √(𝑝𝑒

′ 𝑐)2 + 𝐸0
2 

 

 جاگذاری می کنیم:  ۷-۱ را در معادله ی   8-۱ی   معادله
 

 ۱-9                                                             ℎ𝜐𝑖 + 𝐸0 = ℎ𝜐𝑓 + √(𝑝𝑒
′ 𝑐)2 + 𝐸0

2 
 



 

 

 ۱-۱۰                                                            𝑝𝑐 + 𝐸0 = 𝑝′𝑐 + √(𝑝𝑒
′𝑐)2 + 𝐸0

2 
 

 ۱-۱۱                                                           (𝑝 − 𝑝′)𝑐 + 𝐸0 = √(𝑝𝑒
′𝑐)2 + 𝐸0

2 
 

 ۱-۱۲                                (𝑝 − 𝑝′ )2𝑐2 + 𝐸0
2 + 2(𝑝 − 𝑝′)𝑐𝐸0 = (𝑝𝑒

′𝑐)2 + 𝐸0
2 

 

 ۱-۱۳                                                         𝑝2 + 𝑝′2 − 2𝑝𝑝′ +
2(𝑝−𝑝′)𝐸0

𝑐
= 𝑝𝑒

2 
 

 دست آمده در فوق، قانون بقای انرژی می گویند.ب بدین ترتیب به رابطه

 

 [24] اثر کامپتون -4-1شکل 

 

 با استفاده از قانون بقای انرژی داریم: 
 

 ۱-۱4                                                                 hc
λ⁄ + m0c

2 = hc
λ′⁄ + mc2 

 

 به کمک قانون بقای تکانه داریم:
 

 ۱-۱۵                                                                 h
λ′⁄ cos θ + 𝑚𝑣 cos𝜑 = h

λ⁄ 
 

 ۱-۱6                                                                     h
λ′⁄ sin𝜃 − 𝑚𝑣 sin𝜑 = 0 

 

 از روابط اخیر می توان نوشت:
 

 ۱-۱۷                                                               𝜆′ − 𝜆 = Δ𝜆 =
ℎ

𝑚0
(1 − cos 𝜃) 

 

 .دهد یم نشان را فوتون موج طول رییتغ فوق معادله

 داریم: (Φو  θ)پراکندگی الکترون و فوتون بین زاویه ی رابطه برا
 



 

 ۱-۱8                                                                   cot (
θ

2
) = 1 + (

ℎ

λm0c
) tanφ 

 

پراکنده شده که وابسته با حل معادالت فوق و رعایت اصل پایستگی انرژی و تکانه، انرژی فوتون 

-4۵] پراکندگی است، به صورت زیر است که این همان رابطه مشهور کامپتون می باشد به زاویه

44:] 
 

 ۱-۱9                                                                   ℎ𝜐𝑓 =
ℎ𝜐𝑖

1+(
ℎ𝜐𝑖

𝑚0𝑐
2⁄ )(1−cos𝜃)

 

 

 ۱-۲۰                           𝐸′ = ℎ𝜐𝑓   ,   𝐸0 = ℎ𝜐𝑖    ,    𝛼 =
ℎ𝜐𝑖

𝑚0𝑐
2⁄ =

𝐸0
𝑚0𝑐

2⁄ 
 

 ۱-۲۱                                                                              ⟹ E′ =
𝐸0

1+α(1−cosθ)
 

 

انرژی فوتون بر حسب انرژی سکون الکترون است که به آن انرژی کاهش یافته فوتون α پارامتر 

m0cنیز می گویند. که در آن 
است.  keV ۵۱۱ همان انرژی سکون الکترون می باشد که برابر 2

 همینطور برای انرژی جنبشی الکترون خواهیم داشت:
 

 ۱-۲۲                                                          Ee = E0 − E′ = 𝐸0 (
α(1−cosθ)

1+α(1−cosθ)
) 

 

رژی فوتون های پراکنده شده با توجه به این رابطه دو حالت را می توان برای تعیین گستره ی ان

 استفاده کرد.

برابر صفر باشد، انرژی فوتون تقریباً بدون تغییر  θپراکندگی فوتون یعنی واضح است که اگر زاویه 

باقی می ماند یعنی انرژی فوتون فرودی و پراکنده شده تقریباً برابر می شود و تنها بخش کمی از 

انرژی به الکترون منتقل می شود. این حالت متنایر با عدم پراکندگی است و بیشترین مقدار انرژی 

 را برای فوتون شامل می شود.

تری به الکترون منتقل پراکنده شود، انرژی بیش π=θحالت دوم اگر فوتون فرودی تحت زاویه در 

در نتیجه [.4۳] خواهد شد و طبیعتاً فوتون پراکنده شده کمترین میزان انرژی را خواهد داشت

 محدوده ی انرژی فوتون پراکنده شده و الکترون به صورت زیر خواهد بود:
 

 ۱-۲۳                                                                                   
𝐸𝛾

1+2𝛼
≤ 𝐸𝛾′ ≤ 𝐸𝛾 

 

 ۱-۲4                                                                              0 ≤ 𝐸𝑒 ≤ 𝐸𝛼 (
2𝛼

1+2𝛼
) 

 

پراکندگی کامپتون احتمال اینکه فوتون فرودی تمامی انرژی خود را به الکترون  بنابراین در پدیده

 منتقل کند بسیار کم و تقریباً غیرممکن است.

احتمال وقوع پراکندگی کامپتون را که ضریب یا سطح مقطع کامپتون می نامند، تابعی به صورت 

 زیر است:



 

 

 

 ۱-۲۵                                                                              𝜎(𝑚−1) = 𝑁𝑍𝑓(𝐸𝛾) 
 

 [.۲۵] نیز تابعی از انرژی فوتون فرودی می باشد γf(E(کامپتون و  احتمال وقوع پدیده σدر اینجا 

 افزایش خواهد یافت. (Z)این احتمال با افزایش مقدار عدد اتمی ماده 

 

 الف( انرژی فوتون ب( عدد اتمی مادهنحوه وابستگی سطح مقطع کامپتون به  -5-1شکل 

 

کامپتون را می توان توسط رابطه توزیع فضایی یا به عبارتی سطح مقطع دیفرانسیلی پراکندگی 

 [:۲6] نیشینا برای فوتون ها بدست آورد -کالین
 

 ۱-۲6                                                                                   daσ
I NC

dΩ
=

deσ
K N

dΩ
Z 

 

deσدر این رابطه 
K N

dΩ
نیشینا برای الکترون های آزاد می  -همان سطح مقطع دیفرانسیلی کالین 

 باشد. پس در ادامه داریم:
 

 ۱-۲۷                                          dσ

dΩ
= 1

2⁄ r0
2 (

E′

E0
)
2

(𝐸
′

𝐸0
⁄ +

𝐸0
𝐸′⁄ − 𝑠𝑖𝑛2𝜃) 

 

 ۱-۲8                                                                  𝑟0 = 𝑒2 ⁄ 𝑚𝑐2 = 2.818  𝑓𝑚 
 

شعاع 0rدیفرانسیل زاویه ی فضایی و  dΩسطح مقطع دیفرانسیلی پراکندگی،  dσکه در آن 

 می باشد.کالسیکی الکترون 

dΩبا توجه به رابطه ی  = sin θ dθdφ :معادله ی فوق به صورت زیر نوشته می شود 
 

 ۱-۲9                                    𝑑𝜎 = 1
2⁄ 𝑟0

2 (
𝐸′

𝐸0
)
2

(
𝐸′

𝐸0
+

𝐸0

𝐸′ − 𝑠𝑖𝑛2𝜃)2𝜋𝑠𝑖𝑛𝜃𝑑𝜃 
 

 با توجه به اینکه سطح مقطع انرژی تابعی ازانرژی الکترون می باشد، پس داریم:
 

 ۱-۳۰                                        dσ
dEe

⁄ = dσ
dθ⁄ . dθ

dEe
⁄ = dσ

dθ⁄ . (
𝑑𝐸𝑒

dθ
)
−1

 
 

 حال از رابطه مشت  گیری می کنیم. بنابراین داریم:
 



 

 ۱-۳۱                                                               𝐸e = E0 {1 −
1

1+
E0

m0c2(1−cosθ)
} 

 

 ۱-۳۲                              𝑑𝐸𝑒

𝑑𝜃
= −

𝑑𝐸′

𝑑𝜃
= (−𝐸0) {− (1 +

𝐸0

𝑚0𝑐
2 (1 − cos 𝜃))

−2
} 

 

 ۱-۳۳                                                               𝑑𝐸𝑒

𝑑𝜃
=

𝐸0

(1+
𝐸0

𝑚0𝑐2
(1−cos𝜃))2

𝐸0 sin𝜃

𝑚0𝑐
2 

 

 ۱-۳4                                                           (
𝑑𝐸𝑒

𝑑𝜃
)
−1

=
(1+

𝐸0
𝑚0𝑐2

(1−cos𝜃))
2

𝑚0𝑐
2

𝐸0
2 sin𝜃

 
 

dσای مربوط بهجاگذاری ه

d𝜃
)و 

𝑑𝐸𝑒

𝑑𝜃
)
−1

نیشینا به  -را انجام داده و نهایتاً معادله سطح مقطع کالین 

 [:۲4] صورت زیر به دست می آید
 

 ۱-۳۵                          𝑑𝜎

dΩ
=

r0
2

2
(

1

1+α(1−cosθ)
)
2
(1 + cos2θ) {1 +

α2(1−cosθ)2

1+α(1−cosθ)
} 

 

که برهمکنش کامپتونی انجام داده اند توزیع زاویه ای پرتوهای گامای پراکنده شده  6-۱در شکل

را  θو در راستای  dΩکوچک  ده به ازای هر الکترون در زاویهیا به عبارتی فوتون های پراکنده ش

نشان می دهد که مشاهده می شود در انرژی های باال و زاویه های بزرگ، سطح مقطع نزولی می 

 ی شود  پراکندگی تامسون .شود اما در زاویه های کوچک به توزیع کالسیکی نزدیک م

 در نتیجه سطح مقطع پراکندگی کامپتون فقط برای زاویه های کوچک حائز اهمیت می باشد.

 

 [41] پراکندگیتوزیع زاویه ای تابش های گامای پراکنده شده کامپتونی برحسب زاویه  -6-1شکل 

 

در ارتباط با سطح مقطع کل کامپتون اشاره می کنیم که از دو بخش تشکیل می شود، یک بخش 



 

 

مربوط به ضریب پراکندگی کامپتون یا همان سطح مقطع برای انرژی فوتون های پراکنده شده که 

نشان  σ𝑎نشان می دهند و بخش دیگر برای انرژی جذب شده توسط الکترون که آن را با  σ𝑠با 

 می باشد. بنابراین برای سطح مقطع کل کامپتون داریم:می دهد 
 

 ۱-۳6                                                             𝜎 = 𝜎𝑠 + σ𝑎 = (
E

E0
) σ + (

Ee

E0
) σ 

 

 :پدیده فوتوالکتریک -1-5-2
 

در اثر پدیده فوتوالکتریک فوتون کامالً جذب اتم می شتتتود و طی برهمکنش آن فوتون و یکی از 

 الکترون می گویند، آزاد می شود. -الکترون های مقید اتم که در این مورد به آن فوتو

این الکترون انرژی بستتتتگی برابر یا پایین تر از انرژی فوتون دارد. انرژی الکترون خروجی در این   

 پدیده برابر است با:
 

 ۱-۳۷                                                                       Te = Eγ − Be = ℎ𝜐 − 𝐵𝑒 
 

 همان انرژی بستگی الکترون است. Beکه 
 

 

 پدیده فوتوالکتریک -7-1شکل 

 

احتمال وقوع برهمکنش فوتوالکتریک را که سطح مقطع فوتوالکتریک گویند، با عدد اتمی و طول  

 و یا به عبارتی با عکس انرژی فوتون رابطه دارد که به صورت زیر است:موج فوتون 
 

 ۱-۳8                                σph~Zn;     σph~λ
n     ;     σph~

1

Eγ
n           3 ≤ 𝑛 ≤ 5  

 

سرب به      ست که  ست. به همین دلیل ا این اثر در انرژی های پایین و عدد اتمی باالتر محتمل تر ا

 [.4۱[]۳6] مهمی برای حفاظ گذاری استاتمی  باال ماده  عدد  Zدلیل 
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