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2.1 ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ – ΥΛΗΣ – ΕΙΔΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΚΑΙ Η 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥΣ



Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία

Ακτινοβολία Διάδοση ενέργειας

Το Φάσμα της

Η/Μ Ακτινοβολίας



Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία - Το Φάσμα της Η/Μ Ακτινοβολίας

Όλα τα Η/Μ κύματα διαδίδονται στο κενό με την ταχύτητα c και η συχνότητα τους και το

μήκος κύματος συνδέονται με τη σχέση:

𝑐 = 𝜆 ∙ 𝑓

Ραδιοκύματα. Είναι τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα με μήκος κύματος από 104m έως μερικά εκατοστά (~0,01m).

Δημιουργούνται από ηλεκτρονικά κυκλώματα και χρησιμοποιούνται στη ραδιοφωνία και την τηλεόραση. Έχουν

περιορισμένη απορρόφηση από την ύλη.

Μικροκύματα. Το μήκος κύματος τους εκτείνεται από 10-1m έως 1mm περίπου. Παράγονται από ηλεκτρονικά 

κυκλώματα.

Υπέρυθρα κύματα. Καλύπτουν την περιοχή από 100μm έως 1μm περίπου. Τα κύματα αυτά εκπέμπονται από τα 

θερμά σώματα και απορροφώνται εύκολα από τα περισσότερα υλικά.

Το ορατό φως. Είναι το μέρος εκείνο της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που ανιχνεύει ο ανθρώπινος οφθαλμός.

Το μήκος κύματος του ορατού φωτός κυμαίνεται από 400 nm έως 700 nm (δηλαδή από 400 x 10-9m έως 700 x 10-

9m). Το ορατό φως παράγεται από αποδιεγέρσεις εξωτερικών ηλεκτρονίων στα άτομα και στα μόρια.

Απορροφάται έντονα από την ύλη. Κάθε υποπεριοχή του ορατού φάσματος προκαλεί στον άνθρωπο την

αίσθηση κάποιου συγκεκριμένου χρώματος.



Υπεριώδης ακτινοβολία. Η ακτινοβολία αυτή καλύπτει τα μήκη κύματος από 400nm έως 10nm περίπου.

Παράγεται από διεγέρσεις εξωτερικών ηλεκτρονίων ατόμων. Απορροφάται εξαιρετικά έντονα από την ύλη

και δεν διαπερνά την επιφάνειά της.

Οι ακτίνες X (ή ακτίνες Rontgen) χρησιμοποιούνται στην ιατρική, κυρίως για διαγνωστικούς σκοπούς

(ακτινογραφίες), και στη μελέτη των διαφόρων κρυσταλλικών δομών. Οι ακτίνες x μπορούν να

προκαλέσουν βλάβες στους ζωντανούς οργανισμούς και γι' αυτό πρέπει να αποφεύγουμε την έκθεσή μας

σ' αυτές χωρίς σοβαρό λόγο. Η πιο κοινή αιτία παραγωγής ακτίνων x είναι η επιβράδυνση ηλεκτρονίων που

προσκρούουν με μεγάλη ταχύτητα σε ένα μεταλλικό στόχο.

Οι ακτίνες γ. Είναι ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπεται από ορισμένους ραδιενεργούς πυρήνες

καθώς και σε αντιδράσεις πυρήνων και στοιχειωδών σωματιδίων ή ακόμα και κατά τη διάσπαση

στοιχειωδών σωματιδίων. Είναι πολύ διεισδυτικές και βλάπτουν τους οργανισμούς που τις απορροφούν.

• «μαλακές» ακτίνες Χ: 10nm - 100pm. Παράγονται από διεγέρσεις εσωτερικών ηλεκτρονίων ατόμων.

Απορροφώνται έντονα από την ύλη κι μπορεί να προκαλέσουν ιονισμό.

• διαγνωστικές ακτίνες: 100pm – 10pm. Παράγονται από διεγέρσεις εσωτερικών ηλεκτρονίων ατόμων και

λυχνίες Χ. Απορροφώνται σημαντικά από την ύλη κι μπορεί να προκαλέσουν ιονισμό.

• ακτίνες γ και θεραπευτικές ακτίνες Χ: 10pm – 1pm. Παράγονται από διάσπαση γ και γραμμικούς

επιταχυντές. Απορροφώνται περιορισμένα από την ύλη και προκαλούν ιονισμό.

• θεραπευτικές ακτίνες Χ: 100 fm. Παράγονται από διάσπαση γ και γραμμικούς επιταχυντές.

Απορροφώνται περιορισμένα από την ύλη και προκαλούν ιονισμό.

• ακτινοβολία σύχνοτρων πρωτονίων και μεγάλων γραμμικών επιταχυντών: <100fm.

Χρησιμοποιούνται για ερευνητικούς σκοπούς. Απορροφώνται περιορισμένα από την ύλη και

προκαλούν ιονισμό.



Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία

Η Η/Μ ακτινοβολία απορροφάται σε ΚΒΑΝΤΑ ενέργειας, τα φωτόνια.

Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει το φωτόνιο να έχει Ε ίση με την ενεργειακή διαφορά δύο

καταστάσεων της ύλης:

𝐸 = Τℎ𝑐 𝜆

Είμαστε διαφανείς σε χαμηλής Ε Η/Μ ακτ/λίας (χαμηλή f, υψηλό λ) καθώς δεν υπάρχει

ατομική ή μοριακή διαδικασία που να επιτρέπει την απορρόφηση. Καθώς η Ε αυξάνει,

αυξάνει και η απορρόφηση μέχρι και το υπεριώδες. Πέραν αυτού, γινόμαστε και πάλι,

βαθμιαία, σχετικά διαφανείς στην ακτινοβολία.

Η/Μ ακτ/λία

Ιοντίζουσα ακτ/λία Μη ιοντίζουσα ακτ/λία



Νετρόνια: Αποτελούν έμμεσα Ι.Α., αλληλεπιδρώντας με τους πυρήνες μέσω

σκέδασης, αποτέλεσμα της οποίας είναι πρωτόνια ή βαρύτεροι πυρήνες που

προκαλούν ιονισμούς.

Φορτισμένα Σωματίδια (πχ e-, e+, p+): Προέρχονται από ραδιενεργές διασπάσεις.

Αποτελούν Ι.Α. καθώς αλληλεπιδρούν με τα άτομα προκαλώντας διεγέρσεις και

ιονισμούς.

Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
2.2 ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ – ΥΛΗΣ – ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 

– ΥΛΗΣ 



Ο νόμος της εκθετικής εξασθένισης – συντελεστές εξασθένισης

• Σημειακή πηγή Ε

• No φωτόνια (αρχικά) ανά μονάδα

χρόνου

• Λεπτό φύλλο υλικού Δx

• N φωτόνια που εξέρχονται ανά

μονάδα χρόνου

ΔΝ = Ν0 − Ν = −μΝ0Δx

Όπου μ, ο γραμμικός συντελεστής εξασθένισης και εκφράζει την πιθανότητα αλληλεπίδρασης

ενός φωτονίου δεδομένης Ε ανά μονάδας πάχους υλικού.

Μονάδες: (1/cm)



Αν σε δεδομένο υλικό (Ζ, ρ) πάχους x προσπίπτουν Ν0 φωτόνια δεδομένης ενέργειας (Ε), τα

φωτόνια που θα διέλθουν ΧΩΡΙΣ να αλληλεπιδράσουν (έστω Ν) είναι:

Ο νόμος της εκθετικής εξασθένισης – συντελεστές εξασθένισης

Εκτός από τον αριθμό φωτονίων (Ν), η ίδια εξίσωση ισχύει και για τη ροή φωτονίων (Φ,

φωτ./cm2 ) και την ένταση φωτονίων (Ι, φωτ./cm2sec):



Ο νόμος της εκθετικής εξασθένισης – συντελεστές εξασθένισης

• Ο αριθμός των αρχικών φωτονίων που θα διέλθουν ανεπηρέαστα:

Ν = Ν0e
-μx 

• Το ποσοστό των αρχικών φωτονίων που θα διέλθουν ανεπηρέαστα:

Ν/Ν0 = e–μx

• Ο αριθμός των αρχικών φωτονίων που θα αλληλεπιδράσουν:

Ν0 - Ν = Ν0 - Ν0e -μx = Ν0 (1 - e-μx ) 

• Το ποσοστό των αρχικών φωτονίων που θα αλληλεπιδράσουν (ονομάζεται και

εξασθένηση):

(Ν0 – Ν) / Ν0 = (1 - e-μx )



Ο νόμος της εκθετικής εξασθένισης – συντελεστές εξασθένισης

Πάχος υποδιπλασιασμού

(Half Value Layer),

𝑥1/2 = 𝐻𝑉𝐿 =
𝑙𝑛2

𝜇

• HVL είναι το πάχος του υλικού που απαιτείται

για να μειώσει την ένταση μιας δέσμης

φωτονίων στο ήμισυ της αρχικής.

• n πάχη υποδιπλασιασμού θα μειώσουν την

ένταση της δέσμης κατά ένα παράγοντα (1/2)n

ή 2n φορές.

• Εξαρτάται από ότι και ο μ.



 Παράγοντες που εξαρτάται το ποσοστό της εξασθένισης ιοντίζουσας Η/Μ

ακτινοβολίας κατά τη διαδρομή της στην ύλη (δηλαδή ο μ).

• Ενέργεια φωτονίων (Ε)

• Υλικό (Z)

• Πυκνότητα (ρ)
μ = μ(Ε, Ζ, ρ)

Ε ↓ Ε ↑ 𝜇

Ζ ↑ Ζ ↑ 𝜇

ρ ↑ ρ ↑ 𝜇



 Παράγοντες που εξαρτάται το ποσοστό της εξασθένισης ιοντίζουσας Η/Μ

ακτινοβολίας κατά τη διαδρομή της στην ύλη (δηλαδή ο μ).

μ = μ(Ε, Ζ, ρ)

μ/ρ = μ(Ε, Ζ)

Μαζικός συντελεστής

εξασθένισης



Διαφορετικές εκφράσεις του συντελεστή εξασθένισης

Γραμμικός, μ (cm-1), οπότε θα εκφράζω το πάχος του υλικού ως x σε cm και

Μαζικός, μ/ρ (cm2/g), οπότε θα εκφράζω το πάχος του υλικού ως ρx σε g/cm2

Έτσι ώστε: Διαστατικά ορθή!!!

Ο μαζικός συντελεστής εξασθένισης αποτελεί μέτρο της πιθανότητας αλληλεπίδρασης ανά

μονάδα μάζας του υλικού που συναντά η ένταση της δέσμης που προσπίπτει σε αυτό.

και 

Εκφράζει την

πιθανότητα

αλλ/σης ανά

άτομο

Εκφράζει την

πιθανότητα

αλλ/σης ανά

ηλεκτρόνιο



 Πότε ισχύει ο Νόμος της εκθετικής εξασθένησης.

Μόνο σε συνθήκες “λεπτής” δέσμης ή “καλής” γεωμετρίας.

Σε συνθήκες “ευρείας” δέσμης ή “κακής” γεωμετρίας: 

𝐼 = 𝐵𝐼0𝑒
−𝜇𝑥

Όπου B≥1 και είναι συνάρτηση των (x,E,S,l).

Ο παράγοντας Β καλείται παράγοντας επαύξησης και
εξαρτάται από την ενέργεια των φωτονίων, το πάχος του

υλικού, τη διατομή της δέσμης και την απόσταση του

ανιχνευτή από το υλικό.



 Πότε ισχύει ο Νόμος της εκθετικής εξασθένησης.

Μόνο για μονο-ενεργειακές δέσμες.

Για πολυ-ενεργειακές δέσμες:



Είδη Αλληλεπίδρασης Ιοντίζουσας Η/Μ Ακτινοβολίας

Πιθανοί Στόχοι Είδη Αλληλεπίδρασης

Ηλεκτρόνιο εσωτερικής στοιβάδας Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο

Άτομο Σύμφωνη σκέδαση

Ηλεκτρόνιο εξωτερικής στοιβάδας Σκέδαση Compton

Πυρήνας Δίδυμη γένεση



Φωτοηλεκτρικό Φαινόμενο

Αλληλεπίδραση φωτονίου με ηλεκτρόνιο

εσωτερικής στοιβάδας

 Λαμβάνει χώρα ιονισμός.

 Το φωτόνιο απορροφάται.

 Το e- εγκαταλείπει το άτομο με κινητική ενέργεια:

𝑇𝑒 = 𝐸 − 𝐸𝑏

 Για βιολογικούς ιστούς Εb<<

 Το κενό συμπληρώνεται με εκπομπή

χαρακτηριστικής ακτινοβολίας ή ηλεκτρονίων

Auger.



Φωτοηλεκτρικό Φαινόμενο

Ο μαζικός συντελεστής

εξασθένισης λόγω Φ.Φ.

συναρτήσει της ενέργειας

φωτονίων για διάφορα

στοιχεία.



Φωτοηλεκτρικό Φαινόμενο

Πιθανότητα αλληλεπίδρασης με Φ.Φ.:

• για Εγ > Εκ

Άρα



Φωτοηλεκτρικό Φαινόμενο

Σχετική πιθανότητα εκπομπής χαρακτηριστικής ακτινοβολίας και

ηλεκτρονίων Auger συναρτήσει του ατομικού αριθμού



Φωτοηλεκτρικό Φαινόμενο

Κατανομή της γωνίας εκπομπής των φωτοηλεκτρονίων ως

προς τη διεύθυνση του αρχικού φωτονίου



Σύμφωνη Σκέδαση

Αν η ενέργεια του φωτονίου δεν αντιστοιχεί σε

διαφορά ενεργειακών σταθμών στο άτομο και

δεν επαρκεί για ιονισμό.
 Δεν συμβαίνει ιονισμός 

 Δεν μεταφέρεται ενέργεια στην ύλη 

 Σημειώνεται μόνο μικρή αλλαγή στη διεύθυνση του 

φωτονίου 

Πιθανότητα αλληλεπίδρασης με Σύμφωνη Σκέδαση:

• 𝜎𝑐𝑜ℎ~𝑍2 𝜅𝛼𝜄
𝜇𝑐𝑜ℎ

𝜌
∝ Ζ

Ο μαζικός συντελεστής εξασθένισης λόγω Σ.Σ.

συναρτήσει της ενέργειας φωτονίων για διάφορα

υλικά.



Για χαμηλές ενέργειες φωτονίων, είναι συντριπτικά μεγαλύτερη η πιθανότητα αλληλεπίδρασης με

Φ.Φ.

Φωτοηλεκτρικό Φαινόμενο Vs Σύμφωνη Σκέδαση



Σκέδαση Compton

Αλληλεπίδραση φωτονίου με

“ελεύθερο” ηλεκτρόνιο (εξωτερικής

στοιβάδας)

 Λαμβάνει χώρα ιονισμός 

 Το φωτόνιο σκεδάζεται σε γωνία φ με ενέργεια:

 Το e- εγκαταλείπει το άτομο με κινητική ενέργεια:

𝑚𝑒𝑐
2 = 0.511 𝑀𝑒𝑉 Ενέργεια (ή μάζα) ηρεμίας του ηλεκτρονίου



Σκέδαση Compton

Α. Κεντρική κρούση (θ=0ο , φ=180ο) cosφ=cos180ο= -1

Β. Εφαπτομενική κρούση (θ=90ο , φ=0ο) cosφ=cos0ο= 1



Σκέδαση Compton

Κατανομή της γωνίας εκπομπής του e-

Compton και του φωτονίου που υπέστη

σκέδαση ως προς τη διεύθυνση του

αρχικού φωτονίου.



Σκέδαση Compton

Η μέση τιμή του ποσοστού της

ενέργειας του αρχικού φωτονίου

που μετατρέπεται σε ενέργεια

σκεδαζόμενου φωτονίου <Esc>/Ε

και κινητική ενέργεια του

ηλεκτρονίου, <Te>/Ε, στη σκέδαση

Compton, συναρτήσει της

ενέργειας του αρχικού φωτονίου.

• Φωτόνια υψηλής Ε θα χάνουν κατά μέσο όρο σημαντικό ποσοστό της Ε

τους , αλλά θα αποκλίνουν ελάχιστα από τη διεύθυνση διάδοσής τους.

• Φωτόνια χαμηλής Ε θα σκεδάζονται κατά μέσο όρο σε μεγάλες γωνίες,

αλλά με μικρή απώλεια Ε.



Δίδυμη Γένεση

Αλληλεπίδραση φωτονίου με πυρήνα

 Λαμβάνει χώρα ιονισμός.

 Το φωτόνιο απορροφάται και η ενέργειά του

μετατρέπεται σε ζεύγος e - , e + και σε κινητική

ενέργεια αυτών.

 Υπάρχει κατώφλι ενέργειας:

𝑇 = Ε𝛾 − 2𝑚𝑒𝑐
2 = Ε𝛾 − 1.02 MeV

Ολική κινητική Ε:



Συνοπτικά:

Αλληλεπίδραση: Σύμφωνη Σκέδαση
Φωτοηλεκτρικό 

Φαινόμενο

Σκέδαση 

Compton
Δίδυμη Γένεση

Με: Άτομο (ατομικά e-)
δέσμιο e-

(άτομο) 
ελεύθερο e- πυρήνα

Αποτέλεσμα: Αλλαγή κατ/νσης

Απορρόφηση 

φωτ., Ιονισμός 

της ύλης 

Αλλαγή κατ/νσης

& Ε φωτ., 

Ιονισμός της 

ύλης

Απορρόφηση φωτ., 

Ιονισμός της ύλης 

E που 

μεταφέρεται & 

απορ/φάται

από βιολογικό 

ιστό:

0 ~Εφ ~Εe-=Eφ -Eσκ ~Εe- + Ee+ = Eφ -1.02 



Η σχετική σημασία των διαφόρων ειδών αλληλεπίδρασης

ιοντίζουσας Η/Μ ακτ/λίας - ύλης

 Ποια η πιθανότητα να συμβεί κάθε είδος αλ/σης και από ποιους παράγοντες

εξαρτάται;

ή



Οι επιμέρους μαζικοί

συντελεστές εξασθένισης για

κάθε είδος αλληλεπίδρασης

ιοντίζουσας Η/Μ ακτ/λίας και ο

αντίστοιχος συνολικός

συντελεστής συναρτήσει της

ενέργειας των φωτονίων, για

νερό, οστό και μόλυβδο.

Πιθανότητα αλλ/σης ανά 

μονάδα μάζας υλικού 



Συνοπτικά:

Αλληλεπίδραση:
Σύμφωνη 
Σκέδαση

Φωτοηλεκτρικό 
Φαινόμενο

Σκέδαση 
Compton

Δίδυμη Γένεση

Με:
Άτομο (ατομικά 

e-)
δέσμιο e- (άτομο) ελεύθερο e- πυρήνα

Αποτέλεσμα:
Αλλαγή 

κατ/νσης
Απορρόφηση φωτ., 
Ιονισμός της ύλης 

Αλλαγή 
κατ/νσης & Ε 

φωτ., Ιονισμός 
της ύλης

Απορρόφηση φωτ., 
Ιονισμός της ύλης 

E που μεταφέρεται & 
απορ/φάται από 
βιολογικό ιστό:

0 ~Εφ ~Εe-=Eφ -Eσκ

~Εe- + Ee+ = Eφ -
1.02 

μ/ρ: ~Ζ/Ε2 ~Ζ3/Ε3 ↓ Ε ↑ Ε, ~Ζ



Συντελεστές μεταφοράς και απορρόφησης ενέργειας

Γραμμικός Συντελεστής Μεταφοράς Ε: μέτρο της μεταφερόμενης στην ύλη Ε από

ιοντίζουσα ακτ/λία η οποία μετατρέπεται σε κινητική Ε:

f: ποσοστό της Ε του φωτονίου που μετατρέπεται σε κινητική Ε ανά αλληλεπίδραση.

Ολικός συντελεστής μεταφοράς ενέργειας:



Συντελεστής Απορρόφησης Ε: εξαιτίας της ακτινοβολίας πέδησης το ποσό της

ενέργειας που μεταφέρεται, τοπικά, δεν είναι ίδιο με αυτό που απορροφάται:

𝜇𝑡𝑟

𝜌
: μεταφορά ενέργειας ανά μονάδα μάζας σ’ ένα δεδομένο σημείο (KERMA, ισούται

με τη δόση μόνο σε συνθήκες ηλεκτρονικής ισορροπίας)

Για χαμηλές Ε ηλεκτρονίων, δηλαδή για βιολογικά υλικά, η απώλεια ενέργειας με

ακτινοβολία πέδησης είναι ασήμαντη, οπότε g ≈ 1 και:



ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΝΕΤΡΟΝΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ



Αλλ/ση Νετρονίων - Ύλης

Τα νετρόνια χωρίζονται σε:

• Θερμικά ~0,025 𝑒𝑉
• Επιθερμικά 1 eV – 1 KeV

• Ενδιάμεσα έως 0,1 MeV

• Ταχεία >0,1 MeV

Μηχανισμοί αλλ/σης με την ύλη:

• Ελαστική σκέδαση νετρονίου – πυρήνα, όπου το n χάνει μέρος της Ε και την

αποδίδει στον πυρήνα (X(n,n’)X)

• Ανελαστική σκέδαση, όπου το n συλλαμβάνεται προσωρινά από τον πυρήνα

και τον εγκαταλείπει σε διεγερμένη κατάσταση (οπότε ακολουθεί αποδιέγερση με

παράλληλη εκπομπή γ) (X(n,n’)X*)

• Μη ελαστική σκέδαση, πυρηνικές αντιδράσεις όπως οι παραπάνω, όπου το

σωματίδιο που απελευθερώνεται δεν είναι νετρόνιο (π.χ. X(n,α)Ψ)

• Σύλληψη n, που είναι σημαντική μόνο για τα θερμικά n (βομβαρδισμός πυρήνα

με θερμικά n)

• Διάσπαση πυρήνων, το n προκαλεί θρυμματισμό του πυρήνα του υλικού

απελευθερώνοντας υποατομικά σωματίδια και θραύσματα του πυρήνα



Αλλ/ση Νετρονίων - Ύλης

Στα νετρόνια, λόγω της μεγάλης ενέργειας ηρεμίας τους, η ταχύτητα τους είναι

πάντα πολύ μικρότερη από αυτή του φωτός. Επομένως, χρησιμοποιούνται οι

κλασσικές σχέσεις ορμής και ενέργειας.

Στην αλλ/ση με βιολογικούς ιστούς, μας ενδιαφέρουν η σύλληψη νετρονίου για

θερμικά νετρόνια και η ελαστική σκέδαση για όλες τις άλλες κατηγορίες

νετρονίων.



ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ



Αλλ/ση Φορτισμένων σωματιδίων - Ύλης

Απώλεια Ε λόγω διεγέρσεων

και ιονισμών

Απώλεια Ε λόγω εκπομής

Η/Μ ακτινοβολίας

Μεγάλος αριθμός αλλ/σεων

με την κατανομή ηλεκτρονίου

του υλικού, μικρής κατά μέσο

όρο απώλειας Ε.

Μικρός αριθμός αλλ/σεων με

τους πυρήνες του υλικού με

απώλεια Ε από μικρή έως

σημαντική.



Αλλ/ση Φορτισμένων σωματιδίων - Ύλης

• Απώλεια ενέργειας φορτισμένων σωματιδίων λόγω διεγέρσεων & ιονισμών (απώλεια

ενέργειας ανά μονάδα μήκους διαδρομής - ανασχετική ισχύς του υλικού - stopping

power):

• Απώλεια ενέργειας e- λόγω διεγέρσεων & ιονισμών (απώλεια ενέργειας ανά

μονάδα μήκους διαδρομής - ανασχετική ισχύς του υλικού - stopping power):

• Απώλεια ενέργειας λόγω διεγέρσεων & ιονισμών ανά μονάδα μάζας του υλικού -

μαζική ανασχετική ισχύς – mass stopping power:



Αλλ/ση Φορτισμένων σωματιδίων - Ύλης

Απώλεια ενέργειας λόγω

ιονισμών και διεγέρσεων ανά

μονάδα διαδρομής ηλεκτρονίων

εντός του μολύβδου, οστού και

νερού συναρτήσει της ενέργειας

ηλεκτρονίων.

𝑑𝐸

𝑑𝑥
∝ 𝜌,

𝑍

𝐴𝐵
, 𝐼



Αλλ/ση Φορτισμένων σωματιδίων - Ύλης

Καμπύλη Bragg για βαρέα φορτισμένα σωμάτια…

Το ποσοστό της ενέργειας που μεταφέρεται στο νερό

κατά τη διέλευση διαφορετικών φορτισμένων

σωματιδίων (αντιπρωτόνια και πρωτόνια 149 MeV,

ιόντα άνθρακα 280 MeV ανά νουκλεόνιο) συναρτήσει

του βάθους σε cm.

! Τα ηλεκτρόνια ΔΕΝ παρουσιάζουν καμπύλη Bragg.



Αλλ/ση Φορτισμένων σωματιδίων - Ύλης

• Απώλεια ενέργειας φορτισμένων σωματιδίων λόγω εκπομπής ακτινοβολίας

𝑑𝐸

𝑑𝑥
∝ 𝑎 2 ∝

𝑍2

𝑀2
Απώλεια ενέργειας ανά μονάδα μάζας του υλικού: 



Αλλ/ση Φορτισμένων σωματιδίων - Ύλης

Εμβέλεια ηλεκτρονίων σε διάφορα υλικά συναρτήσει της αρχικής ενέργειας του.



Αλλ/ση Φορτισμένων σωματιδίων - Ύλης

Linear Energy Transfer (LET):

Το LET δεδομένης ακτ/λίας είναι ενδεικτικό της απορρόφησης Ε.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
2.3 ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ – ΥΛΗΣ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΑΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ



Λυχνία X

Ακτ/λία Χ ονομάζεται η Η/Μ ακτ/λία που εκπέμπεται όταν ηλεκτρόνια υψηλής Ε

προσπίπτουν σ’ ένα υλικό.

Χαρακτηριστική ακτινοβολία

ΔΥΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ:

𝐸𝑛 − 𝐸1 = 13.6 𝑍 − 1 2(1 − ൗ1 𝑛2
)

Aκτινοβολία πέδησης

𝐾𝑒− = 𝑞𝑉 = 𝐸𝜑𝑚𝑎𝑥 = ℎ𝑓𝑚𝑎𝑥 = ൗℎ𝑐
𝜆𝑚𝑖𝑛



Λυχνία X

Κάθοδος (-) Άνοδος (+)
Ο ρυθμός παραγωγής ακτίνων-

x είναι:

~ Ι Ζ V2

H θεωρητική φασματική

κατανομή ακτινοβολίας

πέδησης είναι:

~ΙΖ(Εmax-E)

Στην πράξη όμως:
◼Εξασθένιση

◼Χαρακτηριστική ακτινοβολία



Λυχνία X

Η άνοδος να έχει μικρές διαστάσεις:

Κάθοδος (-)

Άνοδος (+)
e-

θ
L

L’

L’

𝐿′ = 𝐿 cos 𝜃



Φάσμα ακτ/λίας X

Aκτινοβολία πέδησης: συνεχές

Χαρακτηριστική ακτινοβολία: γραμμικό

ΣΥΝΘΕΤΟ ΦΑΣΜΑ:

W + 2 mm Al 



Παράγοντες που επηρεάζουν το φάσμα ακτίνων x: υψηλή τάση

Επηρεάζει:

 τη μέγιστη ενέργεια

 τη μέση ενέργεια

 τον συνολικό αριθμό φωτονίων (~V2)

 την εμφάνιση ή μη χαρακτηριστικής

ακτινοβολίας

EK του 74W: 69.53 keV

Kα1 : LIII→K: 59.32 keV

Kα2 : LII→K: 57.98 keV

Kβ1 : ΜIII→K: 67.24 keV

Kβ2 : ΝΙII→K: 69.10 keV

EK του 13Al: 1.56 keV



Παράγοντες που επηρεάζουν το φάσμα ακτίνων x: πρόσθετο φίλτρο

Επηρεάζει: 

◼ τη μέση ενέργεια 

◼ τον συνολικό αριθμό φωτονίων 



Παράγοντες που επηρεάζουν το φάσμα ακτίνων x: ρεύμα λυχνίας/χρόνος έκθεσης

Επηρεάζουν: 

◼ τον συνολικό αριθμό φωτονίων (~I t) 



Παράγοντες που επηρεάζουν το φάσμα ακτίνων x: υλικό ανόδου

Επηρεάζει:

◼ τον συνολικό αριθμό φωτονίων (~Z)

◼ την ενέργεια χαρακτηριστικής ακτινοβολίας

EK του 42Mo: 20.00 keV

Kα1 : LIII→K: 17.48 keV

Kα2 : LII→K: 17.37 keV

Kβ1 : ΜIII→K: 19.61 keV

Kβ2 : ΝΙII→K: 19.96 keV

EK του 74W: 69.53 keV

Kα1 : LIII→K: 59.32 keV

Kα2 : LII→K: 57.98 keV

Kβ1 : ΜIII→K: 67.24 keV

Kβ2 : ΝΙII→K: 69.10 keV


