
 اىَحاضشة اىسادست

 

•  تفاعل اشعت كاما مع المادة:

 



 ٍعقذة عَيٞاث ٕٜ ٍادة خاله ماٍا اشعت ٍشٗس عْذ تجشٛ اىتٜ اىعَيٞاث اُ •

  ٕٜٗ طاقاتٖا عيٚ ٝعتَذ تفاعيٖا ٗاُ طرق بثالث المادة مع تتفاعل كاما اشعت ٗاُ
:  

 effect photoelectric : الكهروضوئية الظاهرة1.

عيٚ احذ االىنتشّٗاث اىَذاسٝت فٜ  ماٍافٜ ٕزٓ اىحاىت عْذٍا ٝسقظ ف٘تُ٘ اشعت •

ْٝطيق خاسج اىزسة بطاقت َٝتض طاقت اىف٘تُ٘ ٗ اىزسة فاُ ٕزا االىنتشُٗ س٘ف
 :اي ان (𝑇𝑎)النواة فٌحصل لها ارتداد بطاقة اما  Teحشمٞت 

•Conservation of energy    Eγ  =  Te  + Ta  +  B.Eelectron ---------( 
1) 

 فٜ اىَذاسٛ االىنتشُٗ استباط طاقت B.E ٗ اىساقظ اىف٘تُ٘ طاقت Eγ حٞج•

𝑃𝑒 ٍقذاسٓ صخٌ َٝتيل أّ مَا إَاىٔ َٗٝنِ اىْ٘اة استذاد طاقتTa   ٗ , اىزسة
→ 

•𝑃𝛾
→=𝑃𝑒

→ +𝑃𝑎
→--------- -( 2)         (conservation of momentum) 



• فارغا ٕٗزا االىنتشُٗ عْذٍا ْٝطيق خاسج اىزسة ٝتشك ٍنأّ 

فٞحو ٍحئ اىنتشُٗ اخش ٍِ احذٙ اىَذاساث ٗبزىل ( فجوة)

ٝؤدٛ اىٚ ت٘ىٞذ ف٘تُ٘ االشعت اىسْٞٞت ٗتحذث ٕزٓ اىظإشة 

عْذٍا تنُ٘ طاقت اىف٘تُ٘ اىساقظ امبش ٍِ طاقت استباط 

ٗتنُ٘ ٕزٓ اىطاقت  االىنتشُٗ بزستٔ 0.01 – 0.5 MeV  



ان كل عملٌة كهروضوئٌة ٌتبعها عملٌة اعادة ترتٌب •

 -:االلكترونات بالطرٌقتٌن االتٌتٌن 

•    

•1- X- ray emission  

•2- Auger electron 



  (Compton effect) : كومبتنتأثير  -•

• اُ تتحقق فٜ حاىت  الَٝنِق٘اِّٞ حفظ اىضخٌ ٗاىطاقت اُ 

االٍتصاص اىناٍو ىيف٘تُ٘ ٍِ قبو اىنتشُٗ طيٞق سامِ 

رٗ طاقت  ماٍاٗىٖزا فأّ عْذ سق٘ط ف٘تُ٘ اشعت  hυ عيٚ  

اىنتشُٗ سامِ ضعٞف االستباط باىْ٘اة فأّ س٘ف ٝعطٜ 

قسَا ٍِ طاقتٔ اىٚ ٕزا االىنتشُٗ ٗبزىل س٘ف ٝستطاس 

ٍع اتجآ اىف٘تُ٘ اىساقظ بَْٞا   φاالىنتشُٗ بضاٗٝت ٍقذاسٕا 

اىف٘تُ٘ بضاٗٝت ٍقذاسٕا ( ٝشتذ )ٝستطاس  𝜃  ٍُ٘ع اتجآ اىف٘ت

ʹhυاىساقظ ٗبطاقت ٍقذاسٕا  :مَا فٜ اىشنو     



 ̀  λ اىَستطاسة اىَ٘جت ط٘ه باُ اىَستطاسة ىالشعت دساستٔ احْاء مٍ٘بتِ الحظ ىقذ•

 λ△ اىَ٘جٜ اىط٘ه فٜ االختالف فسش ٗقذ λ اىساقطت اىَ٘جت ط٘ه ٍِ امبش ٕٜ

 حاىت فٜ باىنتشُٗ ٝصطذً اىف٘تُ٘ اُ فافتشض ىيض٘ء اىنَٞت اىْظشٝت باستخذأٍ

    :عيٚ ّحصو اىحفظ ق٘اِّٞ ٗبتطبٞق mo سنُ٘

•---------- (1)                   Eγ = 𝐸𝛾
\
  + Te   

•hυ = hυ\ʹ + 1

2
 mov

2         ----------(2) 

•∆λ= λ ̀-λ =
𝒉

𝐦𝟎𝐜
 (1- cos 𝜃) ---------(9) 

•λ ̀-λ = 0.0243 (1-cos 𝜃) A˚ 

 

 وانما (γ) كاما طاقة على ٌعتمد ال للفوتون الموجً الطول فً التغٌر مقدار إذن•

 . (𝜃) الفوتون تشتت زاوٌة على ٌعتمد

 



  Pair production:انتاج الزوج االلكترونيظاهرة  -13.

ل  اومساوٌة باكبرٌقترب فوتون ٌحمل طاقة عالٌة تقدر عندما •
1.02 MeV  للنواة فان هذا الفوتون  الكولومًبالقرب من المجال

سٌختفً وتتحول الطاقة فً هذه العملٌة الى مادة وهذه تتفق تماما 
الخاصة بتكافؤ الكتلة والطاقة وبوجود النواة  انشتاٌنمع نظرٌة 

وتتكون بدله جسٌمتان هما االلكترون  كامافوتون اشعة ٌختفً 
وحٌث ان شحنتً الجسٌمتٌن متساوٌتٌن بالمقدار  والبوزترون
فلٌس هنالك صاف فً الشحنة بعد التفاعل  باالشارةومتعاكستان 

شحنة  كامااشعة  التمتلكتماما كما هو الحال قبل التفاعل حٌث 
وبهذا فان قانون حفظ الشحنة مطبق والكتلة الكلٌة الجدٌدة الناتجة 

 1.02=(0.51)2تساوي ضعف كتلة االلكترون المكافئة لطاقته 
MeV  وهذا ٌعنً ان التفاعل ٌمكن ان ٌحدث فقط عندما تكون
 :مساوٌة لهذا المقدار على االقل  كامااشعة 


