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ΕΝθΕΤΟ 1: Κατανόηση του Η/Μ φάσματος



κ ε φ ά λ α ι ο

1.1 Ατομική & Πυρηνική Φυσική,
Φυσική των Ακτινοβολιών

Δομή πυρήνα και ατόμου
Εισαγωγή
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1.1

Ατομική & Πυρηνική Φυσική, Φυσική των Ακτινοβολιών
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Ιστορικά στοιχεία



 
      


Πως διαμορφώθηκε προοδευτικά αυτή η κατάσταση;

   

 


 
 
 






 

         
        

    



  






 
  
    


 


 
 


  



 

    
 


  

 

 

    
 


  

 


 

    
 


  

 


 





Iδιότητες ισοβαρών, ισότονων και ισότοπων στοιχείων




 

 


    



 


  







  

 


 
    


 
 

  

 


   



      






 








  









 

    
    

    


 




 


     


 


 


 





     




     
 



Μοντέρνα θεωρία
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Ιδιότητες των στοιχειωδών σωματιδίων



Διέγερση – αποδιέγερση – ιονισμός ατόμου
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Ατομική & Πυρηνική Φυσική, Φυσική των Ακτινοβολιών



      
    
     






        


        
       
       
   
  




Εισαγωγή
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Είδη Ακτινοβολιών και Αλληλεπίδρασή τους με την Υλη

  



 














  








   
   








 








      

   
   



 













Κατηγοριοποίηση ακτινοβολιών



ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: Α. ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ

Ποιά είναι τα φορτισμένα σωματίδια;
    
 


Αλληλεπίδραση φορτισμένων σωματιδίων και ύλης
   
  










Απώλεια Ενέργειας
 
  





  

Απώλεια ενέργειας λόγω ακτινοβολίας (Srad)


 
  



  









   


   
          


Απώλεια ενέργειας λόγω συγκρούσεων (Scol)
   

 

    


Παραγωγή ακτίνων Χ – φαινόμενο bremsstrahlung
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Φορτισμένα σωματίδια τα οποία ενδιαφέρουν την ακτινοπροστασία
και προέλευσή τους

Ατομική & Πυρηνική Φυσική, Φυσική των Ακτινοβολιών

Κατηγοριοποίηση ακτινοβολιών (Συνέχεια)







Εμβέλεια φορτισμένων σωματιδίων εντός της ύλης

  

   

  

   









Εμβέλεια πρωτονίων


   




       
 


 

  

    



Εμβέλεια ηλεκτρονίων
 
   


   






 
   

 
  


Παραγωγή ακτίνων–Χ
(λόγω αλληλεπίδρασης επιταχυνόμενων ηλεκτρονίων με την ύλη)
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Λυχνίες ακτίνων–Χ



      



 

 
    



ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ:  Β. ΝΕΤΡΟΝΙΑ
     


     
 




     

  


Μηχανισμοί αλληλεπίδρασης νετρονίων – ύλης






   



Δυναμική σκέδαση – θερμικά νετρόνια




   



      
    
   

 

















Σύλληψη νετρονίου από τον πυρήνα

      


Α. Σκέδαση εκ συλλήψεως
        

 


           
      



Β. Ραδιενεργός ενσωμάτωση
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Ατομική & Πυρηνική Φυσική, Φυσική των Ακτινοβολιών









Γ.  Μη ελαστική σύλληψη



 


Αλληλεπιδράσεις νετρονίων & ιστών




    



      


Ιατρικές εφαρμογές νετρονίων

    



   
   
   
   




  


ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Εισαγωγή
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Στοιχεία κρούσης νετρονίων με πυρήνες – στόχους του μέσου

Γενικά, οι Η/Μ πηγές παράγουν ταυτόχρονα «εκπεμπόμενη ενέργεια»
(Η/Μ ακτινοβολία) και «μη εκπεμπόμενα Η&Μ πεδία». Η διαφορά τους
έγκειται στο εξής:
• η Η/Μ ακτινοβολία μεταφέρεται μακριά από την πηγή της και εξακολου-

θεί να υπάρχει (να ταξιδεύει στον χώρο, απομακρυνόμενη από την πηγή
η οποία την δημιούργησε) ακόμη και εάν η πηγή τεθεί εκτός λειτουργίας.

• τα Η&Μ πεδία αντίθετα, υπάρχουν στον περιβάλλοντα χώρο Η/Μ πηγής
και παύουν να υφίστανται όταν η πηγή ενέργειας τίθεται εκτός λειτουργίας.

 

Συχνά συγχέονται ή και ταυτίζονται οι έννοιες «εκπομπής ακτινοβολίας»,
«Η/Μ πεδίο» ή «Η/Μ ακτινοβολία». Οι ορισμοί έχουν ως εξής:
• η «εκπομπή ακτινοβολίας» ορίζεται ως η μεταβίβαση ενέργειας στον

χώρο, υπό μορφή κυμάτων ή σωματιδίων,
• η H/M «ακτινοβολία» περιγράφεται ως κύματα Η & Μ ενέργειας τα

οποία μετακινούνται ταυτόχρονα στον χώρο. Τα κύματα αυτά παράγον-
ται λόγω της κίνησης των ηλεκτρικών φορτίων, όπως π.χ. εντός ενός
αγώγιμου μετάλλου ή κεραίας.

• ο όρος «Η/Μ πεδίο» χρησιμοποιείται για να καταδείξει την παρουσία
Η/Μ ενέργειας σε δεδομένη θέση.









 

  



Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα
     





  

     
  






Ηλεκτρομαγνητικές ζώνες
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H ακτινοβολία του ήλιου, του αξονικού τομογράφου, του κινητού τηλεφώ-
νου, της τηλεόρασης, η ακτινοβολία γάμμα των ραδιενεργών ουσιών, κ.ά.
διαφέρουν μόνο ως προς την ενέργεια την οποία μεταφέρουν (και η οποία χα-
ρακτηρίζεται από το μ.κ. ή την συχνότητα του Η/Μ κύματος) – ιδέ ένθετο 1.


 
 





 




  


        



  




 


 




 



   

 

    


  
 

        




Σχέσεις ισχύουσες για την Η/Μ ακτινοβολία

Ατομική & Πυρηνική Φυσική, Φυσική των Ακτινοβολιών





ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ14

Ε Ν Θ Ε Τ Ο  1
Κατανόηση του Η/Μ φάσματος
Ένας εύκολος διδακτικός τρόπος κατανόησης της έννοιας «Η/Μ φάσμα»
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Σημείωση: έως την συχνότητα του ορατού φάσματος
και ελάχιστα υψηλότερα, τα εκπεμπόμενα φωτόνια εί-
ναι αρκετά αδύναμα και δεν μπορούν να ιονίσουν την
ύλη, γι’αυτό και αυτό το τμήμα του φάσματος λέγεται
«μη ιοντίζουσα ακτινοβολία». Η μη ιοντίζουσα ακτι-
νοβολία δεν προκαλεί σημαντικές βλάβες στα κύττα-
ρα. Σημαντικές εφαρμογές αποτελούν οι τηλεπικοινω-
νίες και οι ιατρικές εφαρμογές.
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Σημείωση: ξεκινώντας από το μέσον περίπου του
διαστήματος το οποίο ονομάζεται «υπεριώδεις
ακτίνες» έως και τα ισχυρά Η/Μ κύματα της ακτι-
νοθεραπείας, αυτό το τμήμα του φάσματος λέγεται
«ιοντίζουσες ακτινοβολίες». Οι ιοντίζουσες ακτινο-
βολίες προκαλούν βιολογικές βλάβες στα κύτταρα,
από επιπόλαιες έως και θανατηφόρες.


    
     
   
    





