
 انمحاضشج انساتعح

 

مع المادة البوزترونتفاعل   

 



 البوزترون فأن الخلق بعملٌة البوزترون خلق عملٌة بعد•

 طاقتة من جزء ٌفقد لذلك الذرات فٌؤٌن المادة ذرات مع(ٌتصادم)سٌتفاعل

  تقل)بسرعة بتباطء فانه كتلتة صغر وبسبب كولوم قوة خالل من بسرعة

  بمعدل التباطؤ اشعة بذلك فٌمشع الذرات مع التصادم نتٌجة (سرعتة

R=2Ka2q2/3c3 ٌكون حٌث المادة فً متعرجا مساره ٌكون ان فٌؤدي 

  الى باالشعاع طاقته فاقدا حوله  البوزترون وٌدور النواة بمثابة اإللكترون

 الذرات من نوعا مكونا إلكترون مع ٌزدوج فأنه صفر طاقته تصبح ان

  التركٌب وهذا المشترك ثقلٌهما مركز حول منهما كل فٌها ٌتحرك التً

 زمنٌة فترة خالل تنحل مستقرة غٌر ذرة وهً البوزترونٌوم ٌسمى

 وبطاقة الفناء عملٌة تسمى بعملٌة كاما اشعة فوتونا الى7s-10 بحدود

  الفناء اشعاع ٌسمى االشعاع وهذا Mev 1.02 االقل على تساوي كلٌة

annihilation radiation . 

 

 



 :كاما اشعت حىهيه•

 انجسٍماخ وتفاعم انمادج مع كاما تفاعالخ تٍه انشئٍسً انفاسق ان•

 ٌفقذ فاوه انمادج مع ٌتفاعم عىذما كاما فىتىن ان هى انمادج مع انمشحىوح

 مشج ٌتفاعم انفىتىن ان اي نالنكتشون طاقته كم معطٍا وٌختفً ماهٍته

 تذون ٌىفز او تفاعهح تعذ وٌختفً فقط واحذ انكتشون مع فقط واحذج

 مع عذٌذج مشاخ تتفاعم قذ انتً انمشحىوح انجسٍمح تعكس تفاعم

 اسٍا تىاقظا ٌتىاقض كاما فىتىواخ عذد فان نزا انمادج رساخ انكتشوواخ

N=Noe نهمعادنح وفقا تانمادج مشوسها خالل
-μx حٍث No عذد 

 x سمكها انتً انمادج مه انىافزج انفىتىواخ عذد N  و انساقطح انفىتىواخ

 وكشذج انخطً انتىهٍه معامم او نهمادج انخطً االمتظاص معامم μ و

  : فأن

•dI ∝Idx    ⇾      - dI= μIdx   - 

 



• I=Io 𝑒−𝜇𝑥  
 --------- (1)  

 وقظان ان وتانحقٍقح انىافزج انشذجI و انساقطح انشذج Io حٍث•

 مع طشدٌا ٌتىاسة dx مسافح وفىرها تسثة dI تمقذاس انشذج

  انخطً انتىهٍه معامم ٌمثم μ و dx انسمك ومع I انشذج

 سمك وحذج نكم انفىتىواخ نعذد انىسثً انىقظان تاوه )) وٌعشف

 .(( cm-1 ب وٌقاس

 



 (Half thickness)  :انىصفي انسمك•

 انىظف انى انساقطح االشعح شذج نتقهٍم انمطهىب انسمك هى•

 :كاالنتً (1) انمعادنح تظثح وعهٍه االطهٍح قٍمتها مه

•
1

2
𝐼0 = Io 𝑒−𝜇𝑋½ 

⇾  𝜇 = (0.693/x1/2) 

•I=Ioe
-μtρ/ρ = Ioe

-(μ/ρ). e(tρ) 

• (μ/ρ)حٍث  معامل االمتصاص الكتلً وٌقاس بوحدات  

cm2/gm 



 

 

 :انفصم االولمسائم 
 

 
 10MeV بطاقت نهبروحىواث االيقاف قدرة كاوج اذا -/1س•

  نجسيماث االيقاف قدرة ماهي , 50KeV/cm هي انهىاء خالل

 ؟ MeV 40 طاقت ذاث ∝

•E∝/Ep=40/10=4 

•m∝/mp=4/1=4     ⇾   υ∝=υp 

•(d𝐸/dx)∝/ (d𝐸/dx)p=𝑍𝛼
2/𝑍𝑝

2=22/12=4 

•(d𝐸/dx)∝=4(d𝐸/dx)p=4*50 =200KeV/cm 

 



 انىسبيت غير نالنكخروواث االيقاف قدرة معادنت ان افخرض -/2س•

 قدرة فيها حكىن انخي انطاقت هي فما , مخطابقت هي ونهبروحىواث

 ؟ Mev 10 طاقخه نبروحىن انخي نخهك مساويت نالنكخروواث االيقاف

• (d𝐸/dx)p= (d𝐸/dx)e   ⇾   υp=υe 

•Ep/Ee =mp/me =931.48/0.511 

•
10

Ee

 = 
931.48

0.511
           ∴   Ee =

10×0.511

931.48
  =0.00584MeV 

 



 :كومبتنقارن بين الظاهرة الكهروضوئية وتشتت / 5س•

فالفوتون  كومبتن الستطارةتعد الظاهرة الكهروضوئٌة منافسة •

الساقط ٌمتلك طاقة عالٌة وتكون كافٌة لخلع االلكترون من الذرة 

موجب الشحنة وعندما ٌقوم الفوتون بهذا  كاٌونتاركا اٌاها 

 .كلٌافانه ٌمتص وٌضٌع اي ان الفوتون ٌزال العمل 

. فان الفوتون ٌبقى ولكن بطاقة اقل  كومبتناما فً استطارة , •

وتحدث الظاهرة الكهروضوئٌة عندما تكون طاقة الفوتون 

 لطاقة الربط  اومساوٌةالساقط اكبر من 

ان احتمالٌة الظاهرة الكهروضوئٌة ٌزداد كلما ازداد العدد و•

 الذري للهدف



 ؟ السينية واالشعة الكهروضوئية الظاهرة بين الفرق ما /6س•

  عكسٌة كهروضوئٌة ظاهرة تعد السٌنٌة االشعة تولٌد ان /ج•

 معٌنة مادة من فوتونات تنبعث السٌنٌة االشعة تولٌد حالة فً النه

 الظاهرة فً بٌنما, سرٌعة الكترونات بها تصطدم عندما

 تفاعلها عند معٌنة مادة من االلكترونات تنبعث الكهروضوئٌة

 . (متغٌر ترددها بفوتونات إضائتها)

 



واجة     

 الهواء؟فً ( 4MeV) مدى جسٌمة الفا طاقتها ما  -1/  1س•

 ؟اهاما قدرة اٌقاف الهواء  -2•

 الهواء؟اذااالزواج االٌونٌة التً انتجتها خالل مسارها فً  ماعدد- \•

 ؟(35eV) زوج اٌونً واحد هً  النتاجعلمت ان الطاقة االزمة 


