استخذاماث االشعت السينيت
 .1في مجال الطب:
• رسزخذو األشؼخ انسُٛٛخ ػهٗ َطبق
ٔاسغ نؼًم انًشسًخ اإلشؼبػٛخ
(طٕس األشؼخ انسُٛٛخ) نهؼظبو
ٔأػؼبء اندسى انذاخهٛخٚٔ .سزفٛذ
األؽجبء يٍ انًشسًخ اإلشؼبػٛخ فٙ
كشف انسبالد انشبرح ٔزبالد
األيشاع ،يثم انؼظبو انًكسٕسح أٔ
أيشاع انشئخ ،داخم خسى انًشٚغ،
ٔٚسزفٛذ أؽجبء األسُبٌ يٍ طٕس
األشؼخ انسُٛٛخ نهكشف ػٍ انفشاغبد
ٔاألسُبٌ انًسشٕح.

ٚزى اػذاد انًشسًخ اإلشؼبػٛخ ثزًشٚش شؼبع يٍ األشؼخ انسُٛٛخ خالل خسى
انًشٚغ انٗ خضء يٍ فٛهى ػٕئ .ٙرًزض انؼظبو يٍ األشؼخ أكثش يًب رًزض
انؼؼالد أٔ األػؼبء األخشٖٔ ،نزنك رهم ٙانؼظبو ثظالل كثٛفخ ػهٗ انفٛهى،
ثًُٛب رسًر األخضاء األخشٖ يٍ اندسى ثًشٔس كًٛخ يٍ األشؼخ أكثش يًب رسًر
ثّ انؼظبؤ ،ركٌٕ ظالنٓب ثذسخبد يخزهفخ يٍ انكثبفخٔ .رظٓش ظالل انؼظبو
ثٕػٕذ ػهٗ ْٛئخ يسبزبد يؼٛئخ ػهٗ انًشسًخ اإلشؼبػٛخ ،ثًُٛب رظٓش
األػؼبء ػهٗ ْٛئخ يسبزبد أكثش ظهًخًٚٔ .كٍ الخزظبط ٙاألشؼخ أٌ ٚشٖ
أػؼبء خسى انًشٚغ أثُبء رؤدٚخ ٔظبئفٓب ثبسزخذاو خٓبص نألشؼخ انسُٛٛخ ٚسًٗ
انًكشبف انفهٕس٘ .ردؼم األشؼخ انسُٛٛخ شبشخ خبطخ فْ ٙزا اندٓبص رزْٕح
ثٓب.
رظطذو
ػُذيب
ٔأزٛبًَب ٚزى ادخبل يبدح غٛش ػبسح انٗ خسى اإلَسبٌ ،رئد٘ انٗ ظٕٓس أػؼبء
يؼُٛخ ثٕػٕذ ػهٗ انًشسًخ اإلشؼبػٛخ أٔ انظٕسح انفهٕسٚخ .فمذ ُٚبٔل انطجٛت
انًشٚغ يسهٕل كجشٚزبد انجبسٕٚو نٛششثّ لجم رؼشٚغ أيؼبئّ نألشؼخ انسُٛٛخ
فزًزض كجشٚزبد انجبسٕٚو األشؼخ انسُٛٛخ ،فزظٓشاأليؼبء ثٕػٕذ ػهٗ طٕسح
األشؼخ .

ٔرُسزخذو األشؼخ انسُٛٛخ ػهٗ َطبق ٔاسغ ف ٙػالج انسشؽبٌ،
فٓ ٙرمزم انخالٚب انسشؽبَٛخ أٚسش يٍ لزهٓب انخالٚب انؼبدٚخ.
ًٔٚكٍ رؼشٚغ انٕسو انسشؽبَ ٙندشػخ يسذٔدح يٍ األشؼخ
انسُٛٛخٔ .ف ٙزبالد كثٛشح رذيش األشؼخ انسُٛٛخ انٕسؤ ،نكُٓب
رزهف األَسدخ انسهًٛخ انمشٚجخ يُّ ثذسخخ ألم .
ػب أخشٖ ف ٙانطت .فٓ ٙرسزخذو
ٔرئد٘ األشؼخ انسُٛٛخ أغشا ً
نزؼمٛى انًؼذاد انطجٛخ يثم انمفبصاد اندشازٛخ انهذَخ أٔ انًطبؽٛخ
ٔانًسمُبد .فٓزِ انًؼذاد رزهف ػُذ رؼشػٓب نهسشاسح انشذٚذح
ٔنزا فال ًٚكٍ رؼمًٓٛب ثبنغهٛبٌ .

 -2في الصناعت
تستخدم األشعة السٌنٌة لفحص المنتجات المصنعة
من أنواع مختلفة من المواد ،منها األلومنٌوم
والصلب وغٌرها من الفلزات المصبوبة .تكشف
الصور اإلشعاعٌة عن الشروخ والعٌوب األخرى فً
هذه المنتجات ،التً ال تظهر على السطح .وكثٌرً ا ما
تستخدم األشعة السٌنٌة لفحص جودة اللحامات فً
الصلب والتركٌبات الفلزٌة األخرى .كما تستخدم
األشعة السٌنٌة لفحص جودة العدٌد من المنتجات
المصنعة بكمٌات ضخمة مثل الترانزستور والنبائط
اإللكترونٌة الصغٌرة األخرى .وتعمل بعض نبائط
فحص الفلزات باستخدام األشعة السٌنٌة ،مثل
الماسحات المستخدمة فً المطارات للبحث عن
األمتعة
فً
.األسلحة

في البحث العلمي:
اسزخذيذ األشؼخ انسُٛٛخ نزسهٛم رشرٛت انزساد ف ٙإَٔاع كثٛشح يٍ انًٕاد،
ٔخبطخ انجهٕسادٔ .رُزظى انزساد ف ٙانجهٕساد ػهٗ يسزٕٚبد رفظم ثُٓٛب
يسبفبد يُزظًخٔ .ػُذيب ٚسمؾ شؼبع يٍ األشؼخ انسُٛٛخ ػهٗ ثهٕسح ،فبٌ
يسزٕٚبد انزساد رؼًم كًشاٚب طغٛشح رسٛذ أ٘ رُشش األشؼخ ػهٗ ًَؾ َظبي.ٙ
ٔكم َٕع يٍ انجهٕساد نّ ًَؾ زٕٛد يخزهفٔ .لذ رؼهى انؼهًبء كثٛشًا زٕل
رشرٛت انزساد ف ٙانجهٕساد ثذساسخ يخزهف أًَبؽ انسٕٛدٔ .رؼشف دساسخ
انكٛفٛخ انز ٙرُ ِسِّٛذ ثٓب انجهٕساد األشؼخ انسُٛٛخ ثؼهى انجهٕسٚبد اإلشؼبػٛخ
انسُٛٛخٚٔ .سزخذو انؼهًبء أٚؼًب األشؼخ انسُٛٛخ نهًسبػذح ف ٙرسهٛم رشكٛت
ٔركٕ ٍٚيٕاد كًٛٛبئٛخ يؼمذح كثٛشح يثم اإلَضًٚبد ٔانجشٔرُٛبد ٔانسًغ
انُٕٔ٘ انشٚج ٙيُمٕص األكسدٔ ٍٛرطهك يٕاد يؼُٛخ أشؼخ راد ؽٕل يٕخٙ
خبص ثبنًبدح ػُذيب رزؼشع إلشؼبع يٍ انكزشَٔبد أٔ ثشٔرَٕبد ػبنٛخ انطبلخ
أٔ نألشؼخ انسُٛٛخٔ .رسًٗ ْزِ انطشٚمخ نزسهٛم انًٕاد لٛبط انطٛف ثبألشؼخ
انسُٛٛخٔ .نمذ أدد ْزِ انزمُٛخ انٗ رٕطم انؼهًبء انٗ اكزشبف ثؼغ انؼُبطش
اندذٚذح
.انكًٛٛبئٛخ

ٔلذ اسزخذو ػهًبء اٜثبس األشؼخ انسُٛٛخ نفسض األشٛبء انؼزٛمخ
انًغطبح ثمششح سًٛكخ يٍ انزشاة أٔ انزآكمٔ .رسًر ْزِ انطشٚمخ
نهجبزث ٍٛثشإٚخ طٕسح نشٙء ثذٌٔ يسبٔنخ سفغ انمششح انز ٙلذ
ؼب نهكشف
رٕد٘ انٗ ارالف انؼُٛخ.كًب رسزخذو األشؼخ انسُٛٛخ ،أً ٚ
ػٍ أطم نٕزخ غطٛذ طٕسرٓب األطهٛخ ثشسٕيبد أخشٖ .

في الزراعت:
اسزخذيذ االشؼخ انسُٛٛخ الخشاء رغٛٛش ف ٙانظفبد انٕساثٛخ
نهشؼٛشٔ ،نمذ اَزح ْزا انشؼٛش انًؼذل َٕػٛبد خذٚذح يٍ
انسجٕةًٚ ،كٍ نجؼؼٓب اٌ  ًُٕٚف ٙرشثخ ػؼٛفخ غٛش لبدسح ػهٗ
اَزبج انشؼٛش انؼبد٘ .كًب اسزخذيذ األشؼخ انسُٛٛخ انمٕٚخ
نهًسبػذح ف ٙانزسكى ف ٙزششح ٔثبئٛخ رسًٗ رثبثخ انسشٔء،
فزكٕس ْزِ انسششح ال ًٚكُٓب اَزبج رسٚخ ثؼذ رؼشػٓب نألشؼخ
انسُٛٛخ.

تفاعل االشعت السينيت مع المادة:
عندما تمر حزمة من االشعة السٌنٌة شدتها  I°خالل مادة سمكها
 xفان شدتها النهائٌة ٌ Iمكن اشتقاقها نظرٌا وتساوي:
I =I° e-µx
حٌث  µمعامل التوهٌن الخطً ) ،(cm-1وهو ٌمثل احتمالٌة
ازالة فوتون معٌن من الحزمة الساقطة على المادة.
عند سقوط فوتون االشعة السٌنٌة على المادة الممتصة فانه اما
ٌنفذ خاللها بدون امتصاص بنفس طاقته او انه ٌحذف كلٌا من
الحزمة النافذة باالمتصاص او التشتت .وهذا ٌسبب التوهٌن
االسً للحزمة بزٌادة سمك المادة والذي ٌعنً ان نسب متساوٌة
من شدة االشعة السٌنٌة الساقطة ٌتم حذفها بواسطة اسماك
متساوٌة من المادة الماصة.

اٌ لًٛخ يؼبيم االيزظبص رؼزًذ ػهٗ كثبفخ انًبدح انًبطخ،
ٔثُبء ػهٗ رنك ًٚكٍ كزبثخ يؼبدنخ االيزظبص كًب ٚبر:ٙ
I =I° e-(µ/ρ)ρx
زٛث  ْٙ ρكثبفخ انًبدح انًبطخٔ ،انكًٛخ ( )µ/ρرسًٗ يؼبيم
االيزظبص انكزهٔ ٙانكًٛخ  ْٙ ρxانكثبفخ انسطسٛخ أ كزهخ
ٔزذح انًسبزخ نهًبدح انًبطخ.

ٔيٍ انًفٛذ انزؼجٛش ػٍ خٕاص انًبدح انًبطخ ثشكم اخش ،فبرا
خؼهُب  I = 1/2 I°فًٍ انًًكٍ اٚدبد انسًك انًُبست يٍ
انًؼبدنخ اػالِٔ،ثًب اٌ ْزا ٚؼط ٙسًك انًبدح انز ٙرمهم شذح
االشؼخ انُبفزح انٗ َظف انشذح انسبلطخ ،فبرا ٚسًٗ سًك
انُظف ٔٚشيض نّ ثبنسشف x1/2
1/2 I° = I° e-µx
Ln 2 = µ x1/2
x1/2 = 0.693/µ

