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 مقدمه و هدف -1

 

  ایای بر اپتیک کوانتومی هستهمقدمه  1-1

هایی ای  هسته نهای هستهدر پقیقت بیشتر واکنش های آلفازا و بتازا  وبیشتر واپاشی

این پالت برانگیخته با گسیل یکی دو پرتو گاما که  گذارند.را در پالت برانگیخته باقی می

الکترومغناطیسی مانند پرتوهای ایکل یا نور مرئی هستند به سرعت های تابش همان فوتون

 410شوند. نیمه عمر گسیل گاما بسیار کوتاه و عموما کمتر ازبه پالت پایه واپاشیده می

تر در پدود ساعت یا روز نیز مشاهده شده های طولانیثانیه است. ولی در مواردی طول عمر

های شبه پایدار پالت  های ایزومری یا برانگیخته با طول عمر بالا را پالتهای است. پالت

ای پایدار  به پالت های ایزومری پائز اهمیت است زیرا های هستهپالت انتقال نامند.می

توانند مقادیر زیادی از انرژی را در یک بازه زمانی طولانی در خود ذخیره ها میکه این پالت

 .کنند

اشببد بها از نوع گسببیل فوتونی میاینکه گسببیل گاما همانند گسببیل در اتمباتوجه به 

از میدان  هها با اسبببتفادها همانند تحریک همدوس اتمبنابراین تحریک همدوس هسبببته

های اخیر مورد توجه قرار گرفته اسبت. مهمترین مانع در تحریک همدوس لیزری در سبال

های د و برای انتقال جمعیت در سببیسببتمباشببها فرکانل بالای پرتوهای گاما میهسببته

های قابل های اخیر پیشببرفتای با فقدان لیزرهای گاما مواجه هسببتیم. در سببالهسببته

توجهی در زمینه سبباخت لیزر های اشببعه ایکل پالسببی صببورت گرفته اسببت. با توجه به 



 

ی اباشبببد  براینکه فرکانل پرتو های اشبببعه ایکل نزدیک به فرکانل پرتو های گاما می

( یبک طرپواره برای انتقال جمعیت با Bürvenich et al. 2006نخسبببتین ببار در مرجع  

روش تنظیم های اشببعه ایکل پیشببنهاد شببده اسببت. دراین طرپواره از  اسببتفاده از لیزر

های اپتیک کوانتومی برای انتقال جمعیت که یکی از تکنیک (.Shore  (1990للمساپت پا

برای   (Bürvenich et al. 2006  طرپواره پیشنهادی در مرجعاست  استفاده شده است. در 

ند از ای باشهای گذار هستهاینکه فرکانل پالل لیزری در پالت تشبدید کامل با فرکانل

تابدار ای به صورت شپدیده دوپلر نسببیتی اسبتفاده شده است. برای این کار باریکه هسته

با  شببود کهای طوری تنظیم میهسببته باریکه در نظر گرفته شببده و فاکتور نسبببیتی در

ای یکسان لیزری با فرکانل گذار هسته هایلاستفاده از پدیده دوپلر نسبیتی فرکانل پال

 (Liao et al. 2011, Liao et al. 2013  در مبببراجبببع د.نببببببباشببببب

,Bergmann , Vitanov et al. 2001 Gaubatz et al. 1990 1دررو تحریکی رامانروش گذار بی 

et al. 2015, Vitanov et al. 2017, Shore. 2017, Bergmann et al. 2019 )   انتقال  برای

ای سه ترازی با دو تراز زمینه و یک تراز تحریکی پیشنهاد های هستهجمعیت در سبیسبتم

از دو  (Liao et al. 2011, Liao et al. 2013) شبده است . در طرپواره پیشنهادی در مراجع 

و همانند مرجع پالل لیزری که نسبببت به هم تاخیر زمانی دارند اسببتفاده شببده اسببت 

 Bürvenich et al. 2006 ) باریکه هسبته ای به صبورت شتابدار در نظر گرفته شده است. در

 Rangelov et  2نهای همپوشبباپالل روش زنجیره( Shakarab et al. 2016-Nedaee مرجع 

al.  2012) ای سه ترازی پیشنهاد شده است که های هستهانتقال جمعیت در سیستم برای

گذارهای گاما از مرتبه دو قطبی و یا چهار قطبی الکتریکی در نظر گرفته شده و فرض  آن

های همپوشان ای دلخواه از جفت پاللای شتابدار با زنجیرهباریکه هسبته شبده اسبت که

ها جمعیت تراز تحریکی به میزان قابل ه پباللانبدرکنش کرده و ببا افزایش تعبداد زنجیر

یک الگوی   (Nedaee-Shakarab et al. 2017  یابد. همچنین در مرجعای کاهش میملاپظه

جفت شبدگی سبه پایه شامل سه تراز زمینه و یک تراز تحریکی برای اندرکنش لیزر اشعه 

                                                             
1. Stimulated Raman adiabatic passage (STIRAP).  
2. Coincident pulses.  



 

طرپواره از دو روش گذار ای شبتابدار پیشبنهاد شبده است. در این ایکل با باریکه هسبته

های همپوشبببان برای انتقال جمعیت از تراز زمینه دررو تحریکی رامبان و زنجیره پاللبی

 از دو تراز زمینه باقیمانده استفاه شده است.  3نهی همدوس اول به یک برهم

در این پایان نامه تاثیر مرتبه گذار چند قطبی الکتریکی بر شدت میدان لیزری لازم 

 هایای بررسی خواهد شد. برای این کار هستهانتقال جمعیت در سیستم های هستهبرای 

مختلف با ترازهای مختلف انتخاب شده و تاثیر مرتبه گذار بر شدت انتقال پالل لیزر بررسی 

  خواهد شد.

 ایتاریخچه فیزیک هسته 1-2

رادرفورد مبنی بر و با ظهور نظریه  2896در سال  4کشف مواد رادیواکتیو توسط بکرل

ای دانست به توان سر آغازی بر فیزیک هستهرا می 2922وجود هسته در اتم در سال 

عه ای در توسای نقش برجستهروشنی معلوم است که دانش تجربی و نظری فیزیک هسته

علمی  هایای در زمینهعلم فیزیک در قرن بیستم داشته است  از طرفی دانش فیزیک هسته

پزشکی   صنایع دفاعی و... کاربرد  ه در فیزیک اتمی و فیزیک پالت جامد دیگر از جمل

توان برای مواردی ای را میهای آزمایشگاهی فیزیک هستهوسیعی دارد. همچنین پژوهش

 ه کار برد.و ... ب 5چون مراپل تکامل جهان پل از انفجار بزرگ یا برهمکنش بین کوارکها

-را به فیلسوف یونان باستان دموکریتوس نسبت میتلاش برای درک ماهیت اساسی ماده 

ی اشود تا آنکه به ذرهدهند. او اعتقاد داشت که هر نوع ماده به اجزای کوچکتری تقسیم می

چشم غیر قابل رویت  بابرسد که تجزیه آن امکان پذیر نباشد وی این ذره کوچک را که 

ها به عنوان یک اندیشه فلسفی در این عقیده سال دانست.بود  ذره بنیادی سازنده ماده می

                                                             
3. Coherent superposition.  
4 . Becquerel.  
5. Quarks.  



 

افکار مردم وجود داشت تا اینکه در اوایل قرن نوزدهم  دانشمندان علوم تجربی به تحقیق 

 ها آن بینش فلسفی به یک نظریه علمی برجسته تبدیل شد.که بعد در این زمینه پرداختند

تفکر علمی رونق  ای بودند که به ایناز جمله شیمیدانان بر جسته 7و آووگادو 6دالتون

های عناصر گوناگون را گروهی دیگر از فیزیکدانان بخشیدند از طرفی خواص بنیادی اتم

 2996کردند که امروزه به فیزیک اتمی معروف شده است. این مطالعات در سال دنبال می

توسط پیر  2898ها و سپل در سال توسط بکرل با کشف خاصیت  رادیو اکتیو برخی اتم

با کشف مواد رادیواکتیو ادامه پیدا کرد و بعدها نوبت به  9مسرش ماری کوریو ه 8کوری

 را مورد مطالعه رسید که از خواص پرتو ها استفاده کرده تا بتواند ساختار اتم ها 10رادرفورد

ها رادرفورد توانست وجود هسته را در اتم ها همین پژوهش ولو بررسی قرار دهد در ط

شاخه  12و مارسون 11های گایگروجود هسته از طریق  آزمایشتایید فرضیه  اعلام کند.

با کشف  2979ای را بنا نهاد و بالاخره در سال جدیدی از فیزیک به نام فیزیک هسته

ای جایگاه روشن و مستحکم خود را در جهان پیدا فیزیک هسته 13نوترون توسط چادویک

وان تنظریه بنیادی شد که می ها باعث ظهورکرد. فرضیه وجود ذرات بنیادی مانند کوارک

ها بعد از ثانیه ای در نظر گرفت. بر اساس نظریه مهبانگ آن را سنگ بنای ذرات هسته

دقیقه بعد  7سازی نوترون و پروتون آغاز شد و با کاهش دما در پدود انفجار اولیه هادرون

سبک مانند لیتییوم  هایهسته سازی شروع و باعث ایجاداز انفجار اولیه رخ داد فرایند هسته

سازی در جهان بود در مراپل بعدی توان گفت این اولین فرایند هستهو برلیوم شد  می

                                                             
6. Dalton. 
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9. Marie Curie. 
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ها های در ستارتر مانند کربن و اکسیژن با استفاده از هم جوشی هستههای سنگین هسته

 ایجاد شد.

ر ع جهان بسازی به عناصر شیمیایی تولید شده در شروهای اولیه در مورد هستهنظریه

اولین فردی بود که پیشنهاد کرد که انرژی ستارگان را فرایند  14ادینگتوند. گردمی

ای هکند اما به دلیل کافی نبودن مکانیسمهمجوشی هیدروژن و تولید هلیوم تامین می

ای تههس   هایای به طور عام پذیرفته نشد ولی در ادامه هانل بتا  اولین بار مکانیسمهسته

ای به هلیوم را فرمولبندی کرد. اما اینکار توجیهی برای انرژی ستارگان همجوشی هستهاز 

های سنگین تراز هلیوم را ارایه نداد به هر پال ضمن ارج نهادن به تلاش و ومشاهده

ای  و ذرات در طول یک قرن گذشته و روشن شدن تحقیقات دانشمندان فیزیک هسته

در زمینه فیزیک  هنوز هم نقاط تاریک زیادی ها ص هستهتعداد زیادی از نقاط تاریک خوا

 وجود دارد. ایهسته

 ایهای هستهانواع واپاشی 1-3

قبل از اینکه بحث را شروع کنیم باید به این نکته اشاره شود که در یک هسته تعداد 

و  Nرا با هانوتروندهند همچنین تعداد نمایش می zپروتون را عدد اتمی گویند و با

 دهند.نمایش می Aمجموع تعداد پروتون و نوترون را با عدد جرمی

باشند این ها میای خواص وابسته به زمان هستههای هستهواپاشی پرتوزا و واکنش

ه یا شوند کمشخص میها هر دو با گذار از یک سیستم اولیه به یک سیستم نهایی ویژگی

افتد  از دیدگاه نظری تشابه زیادی بین به طور خود به خود یا به طور مصنوعی اتفاق می

گیرد یا به می این دو خاصیت وجود دارد. این که یک فرایند به طور مصنوعی  صورت

م از انرژی سیست صورت خود به خود  بستگی به انرژی دارد اگر انرژی کل سیستم نهایی

گذار بیشتر است ولی اگر انرژی کل سیستم نهایی از انرژی سیستم  ه بیشتر باشد آهنگاولی

                                                             
14 . Eddington.  

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Arthur_Eddington&oldid=385506724


 

انواع  .ده شوداولیه کمتر باشد گذار وقتی میسر است که مقداری انرژی به سیستم اولیه دا

  :تند ازد عبارنشومی نفوذشان تقسیم بندیهای پرتوزا که از روی قابلیت های هستهواپاشی

 د.نشوای از کاغذ متوقف میکه توسط ورقه-آلفا پرتو های -2

 د.نشواینچ متوقف می 26/2های سربی به ضخامت که توسط ورقه-پرتو های بتا-9

 توانند در چندین اینچ  از سرب نفوذ کنند.که می پرتو های گاما -7

 استآزمایشهای ماهرانه و دقیقی که از سوی بسیاری از محققین به عمل آمده نشان داده 

پرتوهای بتا از جنل الکترون و پرتو های گاما تشعشعات  که پرتو های آلفا هسته هلیوم 

جنبه متفاوتی از ساختار هسته را پاشی های وایک از این مد هر .الکترومغناطیسی هستند

 کنند.روشن می

 واپاشی آلفا 1-3-1

ی زیرا مواد پرتوزای ی قرار گرفته استزایی آلفا برای مدت زمان طولانی مورد بررسپرتو

ها ستهاغلب ویژه ه های آلفا بودند.طبیعی که منجر به کشف پرتوزایی شدند گسیل کننده

شی اپتمال واپا ترهای سبکبرای ویژه هسته. نسبت به واپاشی آلفا ناپایدارند 150A با

ابد و ینمایی کاهش می ثابت واپاشی به طور آلفا بسیار کم است. با کاهش انرژی واپاشی

مستثنی هستند  82Nهای ویژه هسته انرژی واپاشی عملا صفر است.  A=150 نزدیک

 د.شوباعث ایجاد انرژی واپاشی اضافی می  ایزیرا آثار لایه

-یم     ترین تابشهایی که از مواد طبیعی گسیل در ابتدا به عنوان کم نفوذ راذرات آلفا 

نسبت بار به جرم آنها را با استفاده از  15رادرفورد 2977شناسایی کردند. در سال  شوند

 انحراف ذرات آلفای پاصل از واپاشی رادیوم در میدان الکتریکی و مغناطیسی تعیین کرد 

شد ذرات آلفا واقعا از ان داد که همانطور که پدس زده میرادرفورد نش 2979در سال 

 نازک ریاهای رادرفورد ذرات با نفوذ از دیودر آزمایش .شوندهسته های هلیوم تشکیل می

دهنده نشانطیف نمایی اتمی   پل از چند روز گرد آوریود  شمیوارد یک اتاقک تخلیه 

                                                             
15 Ernest Rutherford 



 

های ریس های مربوط بهخصوصا هستههای سنگین بسیاری از هسته .بود وجود گاز هلیوم

گسیل آلفازا در نتیجه دافعه کولنی  .شوندبیعی با گسیل آلفا واپاشیده میرادیواکتیو ط

یرا ز یابد ای اهمیت میهای سنگین این مطلب به طور فزایندهی هستهراافتد و باتفاق می

جرمی  عددکولنی از نیروی بستگی هسته که تقریبا متناسب با  آهنگ افزایش نیروی دافعه

ند زیر توان با فرایآلفا را میبه خود یک ذره  گسیل خود .یابد بیشتر استهسته افزایش می

 نشان داد:

 2-2)  

 2

4
2 N

A
ZN

A
Z XX 

 واپاشی بتا 1-3-2

دار هایی که پایزیرا تمام ویژه هسته  ترین نوع واپاشی پرتوزا استواپاشی بتا متداول

فرایند  این(. Meyerhof et al. 1967, Krane et al. 1987 آمادگی گسیل بتا را دارند  نیستند

 موارد ممکن است از یکدر برخی . مشتمل بر گسیل مستقیم یک الکترون از هسته است

 رادرفورد به طریق شیمیایی نشان داد .دنهای مثبت و منفی گسیل شوالکترون  ویژه هسته

ی به اندازه یک واپد افزایش که عدد اتمی یک ویژه هسته در هنگام گسیل بتای منف

ی به اندازه یک واپد شد که در هنگام گسیل پوزیترون عدد اتم پل نشان داده  یابدمی

های نوهای تبدیل داخلی را با الکترالکترون  های اولیه پرتوزایی بتابررسی .کندتنزل می

ای هگرفتند تا اینکه چادویک نشان داد که الکترونمی اشتباهی ارگسیل شده از هسته 

دارای  ه مشخصهای واپاشی بتایی یک ویژه هستالکترون .هستندتبدیل داخلی تک انرژی 

-پدیده از اولیناز هسته یکی های منفی گسیل الکترون ای می باشند.توزیع انرژی پیوسته

 ایکلهای پرتو 16آلوارز 2978. در سال است اکتیو بود که مشاهده شدههای واپاشی رادیو

اندازی شده را آشکارسازی های گیرخالی الکترونپر شدن جای مشخصه گسیل شده در اثر 

اکتیو دیورا یل الکترون مثبت در واپاشیکوری برای اولین بار فرایند گس 2972در سال  .کرد

ه س در ادامه  دهای کیهانی مشاهده کرسال پل از کشف پوزیترون در پرتو دو تنهارا فقط 
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تبدیل ا  بتاز  ترین فرایند واپاشیاساسی دهیم.مربوط به پدیده بتازایی را شرح میفرایند 

و z ازابت  واپاشی هسته   در یک یا یک نوترون به پروتون است. یک پروتون به نوترون و

N مقدار که طوریه ب  کنندیک واپد تغییر می  به اندازه ZNA   ماندمی ثابت. 

Aتجرم با ثاب هرهای ناپایدار در لغزیدن هسته برای فروای بنابراین واپاشی بتازا راه ساده

فت آهنگ پیشر  زابرخلاف واپاشی آلفازا درک واپاشی بتا و رسیدن به ایزوبار پایدار است.

که ذرات  رادرفورد نشان دادهای اولیه یشکه آزما است و با توجه به این بسیار کندی داشته

ه ک ر مورد ذرات بتای منفی نشان دادد ولی این آزمایش ها  های هلیوم هستندهسته  آلفا

را به صورت فرایند واپاشی بتازا اگر  .ی بار وجرم الکترون معمولی هستنداین ذرات دارا

رون این الکت تولید الکترون با استفاده از انرژی موجود در لحظه واپاشی در نظر بگیریم

فرض  توانمی   خلاف واپاشی آلفابر در اینجا بلافاصله پل از تولید از هسته خارج می شود

 اساسی واپاشی بتایی بههای موجود بوده است بنابراین فرایندکرد که ذره قبلا در هسته 

 .قرار زیر است

  β     -p + e n-واپاشی تعادلی منفی  الف( 2-9 
  β     -n + e p+واپاشی تعادلی مثبت  ب( 2-9 
 n -p + e     گیراندازی الکترون مداری ج( 2-9 

 گاما واپاشی 1-3-3

وز به پالت پایداری نرسیده است این ندهد هوقتی که یک هسته تابش بتا انجام می

وتاه کتواند به پالت پایداری برسد. تاخیر بین دو تابش بسیار هسته با تابش اشعه گاما می

نور  امواج رادیویی  اشعه گاما و اشعه  رسد.و پل از آن هسته به پالت پایدار می است

شوند. این امواج از امواج الکتریکی و ایکل همه امواج الکترومغناطیسی محسوب می

وان باشند. به عنهایشان متفاوت از یکدیگر میدر فرکانل و اندمغناطیسی تشکیل شده

ل ئی قابامواج رادیویی هر دو امواج الکترومغناطیسی هستند ولی نور مرمثال نور مرئی و 

رویت بوده در پالی که امواج رادیویی قابل مشاهده نیستند و علت آن این است که فرکانل 

طیف الکترومغناطیسی مربوط  2-2شکل باشد. نور مرئی بسیار متفاوت از امواج رادیویی می



 

نیز نامیده  17دهد که این طیف رنگین کمان ماکسولمیایش به امواج الکترومغناطیسی را نم

 شود. می

 
 .: طیف امواج الکترومغناطیسی بر پسب فرکانل1-1شکل 

شود  برخی از امواج همانند امواج رادیویی  فرکانسی کمتر از همانطورکه در شکل دیده می

فرکانل نور مرئی دارند. همچنین برخی از امواج همانند امواج گاما  فرکانسی بیشتر از 

در امواج الکترومغناطیسی هر اندازه فرکانل مربوط به موج بیشتر فرکانل نور مرئی دارند. 

  امواج 2-2بر اساس طیف الکترومغناطیسی شکل باشد  انرژی آن نیز بیشتر خواهد بود. 

پرتوهای ایکل و گاما دارای محدوده  دارای بیشترین مقدار انرژی هستندایکل و گاما 

انرژی یکسانی هستند. مهمترین تفاوت در میان این دو پرتو به خاطر منابعی هست که این 

ای های گاما به وسیله تابشکند. پرتوهای ایکل توسط الکترون و پرتوهپرتوها را ایجاد می

 از دیدگاه کوانتومیشود. شود. اشعه ایکل به وسیله هسته تابش نمیای ایجاد میهسته

که انرژی  گرفته شودتواند به صورت ذراتی به نام فوتون در نظر امواج الکترومغناطیسی می

 باشد. نشان دهنده فرکانل امواج الکترومغناطیسی می بوده که hابرهر فوتون بر

 گسیل پرتو گاما در هسته بررسی  1-4

های چه یک اتم الکترون بنابراین هر .کندهای یک اتم تداخل میاشعه گاما با الکترون

های ترونتعداد الک بیشتری داشته باشد  شانل فوتون گاما برای انجام واکنش بیشتر است.

های موجود در آن اتم است که این تعداد را با عدد اتم برابر با تعداد پروتوندر یک موجود 

های گامای عدد اتمی بالا اپتمال جذب فوتون هایی بادهند. هستهنمایش می Zاتمی

                                                             
17  Maxwell’s rainbow 



 

به عنوان مثال سرب با  کم را دارند. Z یاهایی با عدد اتمی پایین بیشتری نسبت به هسته

اپتمال تعامل یک   با این وجود .باشدای از جاذب موثر پرتو گاما مینمونه 82عدد اتمی 

ای گاما ههای یک اتم بسیار کمتر از ذرات بتا است. به عبارتی فوتونفوتون گاما با الکترون

و این خاصیت اشعه گاما در هر قبل از جذب  تحرک بیشتری نسبت به ذرات بتا دارند 

تفاوت اصلی بین اثر فوتوالکتریک و کامپتون در این است که در اثر  کند.ای صدق میماده

شود ولی در اثر کامپتون  اگرچه با انرژی کمتری صورت فوتوالکتریک  فوتون کاملا جذب می

موج  و از این رو طولانرژی خود را از دست داده   در اثر اندرکنش با ماده گیرد  فوتونمی

پراکندگی کامپتون  پراکندگی ناکشسان یک فوتون   یابد. به عبارت دیگرافزایش می آن

علاوه بر مطالب فوق   شود.توسط یک ذره باردار است که باعث کاهش انرژی فوتون می

سته هشود  زیرا انرژی خود را به الکترون های اشعه گاما باعث یونیزاسیون غیر مستقیم می

یون پدیده یونیزاس شوند هایی که در اثر جذب انرژی از اتم خارج میکند. الکترونمنتقل می

ولی صرف نظر از نحوه تعامل اشعه گاما با ماده نتیجه نهایی تولید . دننکرا ایجاد می

جمله بدن انسان رخ  از ایدر هر ماده تواندهای مثبت خواهد بود و این میها و یونالکترون

توانند تا عمق زیادی در های گاما میپرتوهای بدن آسیب بزند. ها و بافتدهد و به سلول

گاما را صرف نظر از میزان محافظتی که  ی اشعهتوان همهمواد نفوذ کنند. در تئوری نمی

تواند اشعه را تا پد قابل شود  متوقف کرد. استفاده از مواد جاذب کافی میاستفاده می

وجود ندارد که گاما را به طور کامل متوقف کند   ایمادهدهد. از آنجا که هیچ  قبولی کاهش

 نام گاما بههای اشعهکنندهجذب        ی یک مقدار مفیدی برای مقایسه

Layer) Value-HVL(Half کنیمتعریف می.HVL  است که شدت پرتو  ضخامت مادهمیزان

 مگا سهگاما دارای انرژی زیر  هایدهد. بیشتر فوتونمی گاما را به مقدار نصف کاهش

آب  HVL 9-2شکل استثنا نیز وجود دارد.   چه در برخی موارد ولت هستند  اگرالکترون 

است  شده نشان داده این شکلدر دهد. می های مختلف گاما را نشانمورد نیاز برای انرژی

ه ب در ماده بیشتر خواهد بود. گاما بیشتر باشد  توانایی نفوذ آن نیز که هرچه انرژی اشعه

 Mev1 که انرژی آن برابر متر آب اپتیاج است تا تابش اشعه گامامیلی 100 عنوان مثال 



 

اشعه  متر آب برای کاهشمیلی 150پدود پالی که پیدا کند  در به نصف کاهش  است

 نیاز است.به نصف مقدار اولیه  Mev2گاما با انرژی 

 
 گاما. های مختلف اشعهآب برای انرژی HVL: 9-1شکل

ز نی های بهتری  ولی جاذبشودشناخته می گاماعنوان یک جاذب موثر در برابر اشعهآب به

الکترون مداری  است که تعداد زیادی ایماده د. موثرترین ماده جذب اشعه گامانوجود دار

هم الکترون اتمی بالایی دارند یعنی  . این مواد عددرا داردگاما  هایبرای تعامل با فوتون

 دهای از مانمونه ها بیشتر است. به عنوان مثال سرب مداری بیشتری دارند و هم چگالی آن

متر میلی 15شود نیز مشاهده می 7-2شکل  همچنین درو  باشد.گاما می موثر محافظ اشعه

 باید . تواند جذب کندمی Mev3 گاما را با انرژیمتر آلومینیوم  اشعهمیلی 80 سرب معادل
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Abstract 

Research Aim:  The amount of laser pulse intensity required in the X-ray laser 
interaction with the nucleus has been calculated for different nuclei. 
Research method: To do this, the pulse area adjustment technique, which is one 

of the quantum optics techniques, has been used. 
Findings: . In this study, gamma transitions from bipolar and quadrupole 

electric orders have been selected and the effect of the transition on the laser 

pulse intensity required for complete population transfer has been 

investigated. 
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