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Να συντάξει καθένας σας µια ατοµική αναφορά για το ακόλουθο πείραµα, όσο καλύτερα µπορείτε. Για την 

σύνταξη της αναφοράς δεν πρέπει να δαπανήσετε περισσότερη από 1:30 ώρες και η αναφορά σας δεν 

πρέπει να υπερβαίνει τις 3 σελίδες (δεν χρειάζεται να συµπεριληφθεί η ενότητα: Θεωρία). Οι µετρήσεις του 

πειράµατος έχουν ληφθεί και καταχωρηθεί στον Πίνακα 1 (από προσοµοίωση). ∆ιαβάστε γρήγορα την 

θεωρία που παρατίθεται παρακάτω και αρχίσετε αµέσως να γράφετε την αναφορά. Χρησιµοποιήσετε το 

µιλλιµετρέ χαρτί από επόµενες σελίδες, αν το χρειαζόσαστε (χωρίς να το κόψετε). ∆εν µπορείτε να 

µοιζαρόσαστε µεταξύ σας όργανα σχεδίασης, υπολογιστές, κλπ. 

 
ΠEIΡAMA: Απορρόφηση των ακτίνων γ 
 

Αντικείµενο: 

Στο πείραµα αυτό θα µετρήσουµε την απορρόφηση ακτίνων γ δια µέσου διάφορων υλικών 

και από τις µετρήσεις θα προσδιορίσουµε τον συντελεστή εξασθένησης υλικών.  
 

Θεωρία: 

Ακτινοβολία γ (δέσµη φωτονίων) όταν διέρχεται µέσα από υλικό σώµα (στόχος) εξασθενεί. 

Η εξασθένηση αυτή εξαρτάται από την πυκνότητα και το πάχος του στόχου, από την 

ενέργεια των φωτονίων και από τον ατοµικό αριθµό των ατόµων του στόχου. Τα φωτόνια 

της δέσµης είτε απορροφούνται από το υλικό (φωτοηλεκτρικό φαινόµενο, φωτοϊονισµός 

ατόµων, παραγωγή ζεύγους ηλεκτρονίων-ποζιτρονίων), είτε σκεδάζονται από το υλικό 

(φαινόµενο Compton), ή είτε εξέρχονται από το υλικό χωρίς να έχουν χάσει ενέργεια. Η 

αλληλεπίδραση της ακτινοβολίας γ µε την ύλη είναι πολύ διαφορετική απ’ ότι συµβαίνει µε 

την ακτινοβολία α ή β, επειδή είναι φορτισµένα τα τελευταία σωµατίδια. Θυµόµαστε ότι τα 

φωτόνια δεν έχουν φορτίο ούτε µάζα και κινούνται µε τη ταχύτητα του φωτός.  

 

 

 

 

                Εικόνα 1 

 

 

 

 

Έστω ότι µια ευθυγραµµισµένη δέσµη ακτίνων γ, εντάσεως Ι, διαπερνά ένα υλικό στόχο. 

Καθώς η ακτινοβολία διαπερνά το υλικό, πάχους x (Εικόνα 1), η ένταση Ι εξασθενεί, 

σύµφωνα µε τον νόµο του Beer, 
 

xµ

oeI)x(I −
= ,                 (1) 
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όπου Ιο είναι η αρχική ένταση και x το πάχος του υλικού. (Οι µονάδες έντασης Ι είναι 

αριθµός φωτονίων ανά µονάδα χρόνου).  Η σταθερά µ καλείται συντελεστής εξασθένησης 

του υλικού (του στόχου απορρόφησης) και µετρείται σε µονάδες (µήκος-1). Ο συντελεστής 

µ εξαρτάται από την ενέργεια της ακτινοβολίας γ και από το υλικό του στόχου.   

Στο πείραµα αυτό θα προσδιορίσουµε τον συντελεστή εξασθένησης µ, µετρώντας 

την ένταση Ι της δέσµης των φωτονίων που διαπερνούν ένα πάχος x του υλικού (Εικόνα 2). 

Οι ακτίνες γ παράγονται από µια πηγή 60Co. Τα φωτόνια αφού περάσουν µέσα από ένα 

ευθυγραµµιστή δέσµης, στη συνέχεια διαπερνούν τον µολύβδινο στόχο απορρόφησης µε 

διάφορα πάχη και τέλος προσπίπτουν (όσα επιζήσουν) στον µετρητή NaI. 

 

 

 

 

                      

      
                     Εικόνα 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ρυθµίζουµε το παράθυρο του µετρητή NaI να καταγράφει τα φωτόνια που δέχεται για 1 

min κάθε φορά. Αυξάνοντας διαδοχικά το πάχος της απορροφητικής πλάκας µολύβδου, 

παίρνουµε τα δεδοµένα του ακόλουθου πίνακα µετρήσεων.  
                                                                                                                                                                
    Πίνακας 1 

                                                                                                                   

             Ακρίβεια µετρήσεων:  

 

               Μήκος, δx = 0,05cm 

           Αριθµός φωτονίων, δΝ = 4 counts/min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανάλυση:  

Ο αριθµός των φωτονίων Ν που καταµετρούνται από τον µετρητή NaI είναι άµεσα 

ανάλογος της ένταση Ι. Αγνοώντας την ακτινοβολία βάσης (background radiation) και 

υποθέτοντας ότι Ν=Ι, προκύπτει η ίδια σχέση (νόµος Beer) για τον αριθµό φωτονίων που 

καταγράφει ο µετρητής: Ν =Νoe−µx . Χρησιµοποιώντας την σχέση αυτή και τα δεδοµένα 

του Πίνακα 1, υπολογίσετε την συντελεστή εξασθένησης µ για το υλικό απορρόφησης 

 

AA x  (cm) N (counts/min) 

1 0,10 849 

2 0,15 782 

3 0,20 720 

4 0,25 664 

5 0,30 611 

6 0,40 519 

7 0,50 440 

8 0,60 374 

9 0,75 292 

10 0,90 229 

11 1,00 194 

12 1,25 129 

13 1,50 85 

14 2,00 38 

15 2,50 17 

16 3,30 5 

17 4,00 1 
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µόλυβδο. Συγκρίνετε τη τιµή που βρήκατε µε εκείνη που δίδεται από τη βιβλιογραφία.  

 
 

 

energy range 100 keV 200 keV 500 keV 

lead µ (in cm-1) 59.7 10.15 1.64 

 

Τα στοιχεία αυτά πάρθηκαν από την ιστοσελίδα:   
http://en.wikibooks.org/wiki/Basic_Physics_of_Nuclear_Medicine/Attenuation_of_Gamma-Rays 
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