
 اطعٌ ایکس

 اطعٌ ةررشی تاریک ىیهٌ آزنایظگاً از ای گُطٌ در کٌ فصفرشاىتی صفحٌ کُتاً درخظض ، 5981 شال در

 ای تازً پرتٍُای نتُجٌ ةُد، فیزیک اشتاد زنان آن در کٌ رىتگو خالق و آنادً ذٍو داطت، قرار کاتدیک

 پراکيدً اطراف ةٌ طُد دیدً چظم ةٌ آىکٌ ةی و زدً ةیرون کاتُدیک النپَای ای طیظٌ حتاب از کٌ ىهُد

 تأثیر و ةیرون ةٌ النپ ای طیظٌ دیُارً از پرتٍُا ایو ىفُذ ةُد، طدً رىتگصو طگفتی نایٌ چٌ آن. طُىد نی

 درةارً خُد ةررشیَای ةٌ رىتگو. ةُد آزنایظگاً در النپ از دور ىصتتا ای گُطٌ در فاوئُرشاىت صفحٌ روی آن

 .طد ىانیدً رىتگو اطعٌ ایو ةعدٍا. داد ادانٌ ،( فروتيی ةخاطر) ىانید ایکس پرتُ آن کٌ تازً کظف

 ایکس اطعٌ طیف

. نُجَاشت طُل از ای گصترً طانل ةلکٌ. ىدارد نُج طُل یک ایکس اطعٌ النپ ةُشیلٌ طدً تُلید اطعٌ

 :طُىد نی تُلید فرایيد ىُع دو ةُشیلٌ ایکس پرتٍُای

 تُلید نتفاوت نُجَای طُل ةا ایکصی پرتٍُای ٍدف نادً اىتَای ةا ةرخُرد نُقع در الکتروىَا نيفی طتاب

 .طياشيد نی ترنزی تاةض عيُان ةٌ را ایکس اطعٌ طیف در فرکاىصَا پیُشتٌ ىُار یا" شفید" پرتُ ایو. کيد نی

 

 تری اىرژی پر حالت ةٌ آن راىدن و ٍدف اتم در نداری الکترون جاةجایی نُجب ٍدف اتم ةا الکترون ةرخُرد

 .ىانيد نی ةراىگیزش را عهل ایو. طُد نی

 ةصُرت اىرژی طدن رٍا گردد، ةرنی خُد ىخصتیو نداری نُقعیت ةٌ اىرژی پر نداری الکترون کٌ ٍيگانی

 زنیيٌ" شفید" پرتُ ةٌ ىصتت ةیظتری خیلی طدت پرتُ ایو. ةُد خُاٍد خاصی فرکاىس ةا پرتُی گصیل

 .داطت خُاٍد

 طدً تُلید پرتُ نُج طُل. دارد وجُد ایکس اطعٌ نُج طُل یک از ةیض نعیيی ٍدف نادً ٍر ةرای نعهُال

 ةرحصب نُج طُل کهتریو. دارد عکس ىصتت النپ ولتاژ ةا کٌ دارد پاییيی حد ، ایکس اطعٌ النپ ةُشیلٌ

 .ةاطد نی النپ ولتاژ V آن در کٌ. آید نی ةدشت زیر راةطٌ از( nm) ىاىُنتر

 

λmin = 1239.5/V 

 .اشت ةیظتر آن ىفُذ تُاىایی زیرا. دارد ىگاری پرتُ در را اٍهیت ةیظتریو ، طیف نُج طُل پاییيی حد پرتُ



 ایکس اطعٌ ةارز ٍای نظخصٌ

 .اشت نُثر پرتُ طدت روی ةر انا. ىدارد تأثیر طدً تُلید ایکس اطعٌ نُج طُل پخض ةر النپ جریان ةزرگی

 نحیط درون ةٌ پرتُ ىفُذپذیری ، نُج طُل کاٍض ةا. اشت نَم ةصیار گانا اطعٌ یا ایکس اطعٌ نُج طُل

 قادر کُتاً ةصیار نُج طُل ةا پرتُی ، ةزرگتر نُج طُل ةا پرتُی ةا نقایصٌ در دیگر ةیان ةٌ. یاةد نی افزایض

 پرتُ نُج طُل حداقل اگر ، ةياةرایو. ةُد خُاٍد ةیظتر چگالی یا و ةیظتر ضخانت ةا نعیيی نادً ةٌ ىفُذ ةٌ

 .یافت خُاٍد افزایض پرتُ ىفُذپذیری یاةد، کاٍض النپ ولتاژ افزایض ةا طدً تُلید

 ایکس اطعٌ کهی ةررشی

 .کيد نی ىفُذ 01mm حدود ضخانت ةٌ فُالدی درون ةٌ کیلُولتی 022 النپ از ىاطی پرتُ

 .کرد خُاٍد ىفُذ 532mm حدود ضخانت ةٌ فُالدی درون ةٌ پرتُ یاةد، افزایض 5Mv ةٌ النپ ولتاژ اگر

 ایکس اطعٌ تُلید شتب انر ایو و اشت 5222Kv حدود در رایج ایکس اطعٌ النپَای ةرای عهلی ةاالی حد

 .دارد 5Mev ةراةر تقریتا فُتُىی اىرژی پرتُ ایو. طُد نی نُج طُل کُتاٍتریو ةا

 آندً ةُجُد( شریع الکتروىَای) پراىرژی الکتروىَای از اشتفادً ةا را 32Mev تا فُتُىی اىرژی ةا ایکس پرتُ

 .کرد تُلید تُان نی ةتاترون چظهٌ یا خطی دٍيدً طتاب واىدوگراف نُلد ةُشیلٌ

 ایکس اطعٌ پذیری ىفُذ

 در طدً تُلید ایکس پرتٍُای ةرای انا ةُدً کهتر گانا پرتٍُای از طدً تُلید ایکس پرتٍُای پذیری ىفُذ

 کٌ کرد تُجٌ ةاید. طُد نی دیدً ىیز فُالد خصُص در پراىرژی ٍای چظهٌ ةُشیلٌ ایکس اطعٌ النپَای

 نُرد تُان نی نتُشط شرعت ةا فیلهی و ای دقیقٌ چيد پرتُدٍی زناىَای از اشتفادً ضخانتَای ةیظتریو

 تُان نی زیاد شرعت ةا فیلهی و طُالىی پرتُدٍی زناىَای از اشتفادً ةا را ضعیفتر نقاطع. داد قرار ةررشی

 . کرد ةازرشی

 

 ایکس اطعٌ تُلید ىحًُ

 



 اصلی قطعات. کييد نی تُلید شریع الکتروىَای از ای ةاریکٌ ةا فلزی ٍدفی ةهتاران ةُشیلٌ را ایکس پرتٍُای

 خال النپ درون دو ٍر کٌ ةاطد، نی ٍدف عيُان ةٌ آىد و الکتروىَا گصیل ةرای کاتد طانل ایکس اطعٌ النپ

 در نتيُعی ایکس اطعٌ النپَای از اش نرةُطٌ فرکاىس و ایکس اطعٌ ىفُذ نیزان ةٌ تُجٌ ةا. اىد گرفتٌ جای

 .کييد نی اشتفادً...  و صيعت ، پزطکی ، تحقیقاتی کارٍای


