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 In the photoelectric effect, a photon gives all its energy to
b d l t t l ta bound electron-metal system.

 It is possible for only a part of a photon’s energy to be
given to a charge particle.

 This kind of interaction between electromagnetic waves
and material substance is a scattering of the waves by
th h d ti l f th b tthe charged particles of the substance.

 The quantum theory of the scattering of electromagnetic
waves is known as the Compton effect.
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 Compton scattering occurs when the
incident x-ray photon is deflected from
its original path by an interaction withits original path by an interaction with
an electron.

 The electron is ejected from its orbital
position and the x-ray photon loses
energy because of the interaction but
continues to travel through the material
along an altered path.

 Energy and momentum are conserved
in this process.

 The energy shift depends on the angle

X-ray tube

X-ray detector

e-gy p g
of scattering and not on the nature of
the scattering medium. Since the
scattered x-ray photon has less energy,
it has a longer wavelength and less
penetrating than the incident photon.
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target (light atoms, 
e.g. carbon)

e
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The spectrum of scattered X-rays contains not only the original line,
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p y y g ,
but also a shifted line. The wavelength shift (Compton shift) 
depends on  but does not depend on the target material and the
initial X-ray wavelength .

 In classical physics, when EMW
interacts with an electron orbiting ante acts t a e ect o o b t g a
atom, the oscillating electric and
magnetic fields of the EMW will
cause the electron to oscillate at the
same frequency, which in turn
reradiates EMW (i.e., by creating its
own oscillating electric and magnetic
fields) at the same frequency.

 The net result is that EMW has the
same frequency before and after it is
scattered by an electron, a process
known as Thomson scattering.
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كھرومغناطيسية موجة تسقطعندماالتقليدية،الكھرومغناطيسيةالنظريةفحسب 
 تمتص الجسيمات ھذه فإن اإللكترونات مثل مشحونة حرة جسيمات على f تردد ذات

.f التردد بنفس تتذبذب وبالتالي الكھرومغناطيسية األشعة

التردد نفس لھا كھرومغناطيسية أمواج أخرى مرة تشع المتذبذبة الجسيمات ھذه f.

ھذا ويسمى الساقط الضوء موجة طول في تغيرا يحدث ال التشتت من النوع ھذا 
coherentالمترابطبالتشتتالتشتت scatteringطومسونتشتتأو coherentالمترابطبالتشتتالتشتت scattering طومسون تشتت أو  

Thomson scattering، المرئي اإلشعاع منطقة في التشتت ھذا لوحظ وقد 
.الطويل الموجي الطول ذو الطيف منطقة وفي
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السينية األشعة مثل القصيرة الموجية األطوال ذات األشعة تشتت مالحظة عند ولكن  
يأنوجد يةتف يكيةالنظ ذلكمنينتجاكأشعةتشتتأنحيثيفشلالكال  ذلك من ينتج اكس أشعة تشتتأنحيث.يفشلالكالسيكيةالنظريةتفسيرأن وجد

 التردد ھو الترددين احد يكون حيث مختلفين موجيين طولين أو مختلفين ترددين
 األصلي الموجي الطول أو fs<f أن بحيث منه fs اصغر تردد له ومصاحب f األصلي
.λs>λ ان بحيث λs اكبر موجي طول لھا ومصاحب λ الساقطة اكس ألشعة

الموجة طول على ويطلق λ المعدلة غير بالموجة unmodified
wavelength الموجة وطول λs المعدلة بالموجة modified
wavelength.

مترابط الغير بالتشتت عليه يطلق التشتت من النوع وھذا incoherent
scattering كمتون تشتت أو Compton scattering.
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سقوط من الناتجة والمعدلة المتشتتة الموجية األطوال وجود كومتون فسر وقد 
 الكھرومغناطيسي لإلشعاع والمكممة الجسيمية الصفة باستخدام اكس أشعة

.المرن التصادم في الحركة وكمية الطاقة حفظ قانوني وتطبيق

طاقة لھا فوتونات من يتكون الضوء إن على تفسيرھا في كومتون ظاھرة تعتمد 
 تم وقد .للضوء الموجي النموذج اعتبار على تفسيرھا يمكن وال حركة وكمية

قةففًظذ   قبل من لويس سانت جامعةفي1923عامفيعملياًالظاھرةھذهمنالتحقق
.الشكل في موضح ھو كما الكربون من لوح على اكس أشعة بإسقاط وذلك كومتون
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 Compton’s Nobel Prize-winning
explanation of the Compton Effect
i 1923in 1923.

 The Primary Beam, can be
considered as a series of particles,
“photons”, which strike and bounce
off the carbon target free-electrons
at random angles. As an example,
how the electron shoots off top-
right and is renamed the “recoilright and is renamed the recoil
electron”. The “photon”, having
given up some of its energy, exits
bottom right. Because it has given
up energy it now can be considered
as having a lower frequency.

10Dr. Hazem F. Sakeek  :  Modern Physics  :  www.physicsacademy.org



3/31/2010

6

Compton said: Quantum theory tells us that the energy of a photon is
hf and the theory of Relativity requires that we associate an energy mc2
ith Li ki th t t C t t d th twith a mass m. Linking these two concepts, Compton suggested that

we may put hf = mc2, which implies that the photon has momentum
mc=hf/c. The interaction between the photon and the electron may
now be treated as a simple collision problem in mechanics.

 طاقة لھا الفوتونات من سيل من تتكون الساقطة األشعة إن على كمتون اعتمد الظاھرة ھذه ولتفسير
:التالي النحو على حركة وكمية

Energy of the photon E = hf = hc/λ
M t  f th  h t  P  E/   h/ λMomentum of the photon P = E/c = h/ λ 

 طاقتھا من جزء تفقد فإنھا الكربون لوح في االلكترونات مع الفوتونات ھذه من بعض تتصادم وعندما
ً  تصادم باإللكترونات يصطدم الفوتونات من اآلخر الجزء أن كما  يؤدي ما وھذا طاقتھا تفقد فال مرنا
..موجيين طوليين على الحصول إلى
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الطول أن إلى يؤدي ذلك فإن طاقتھا من جزء تفقد المشتتة الفوتونات أن وحيث  
أن أي الساقطة للفوتونات الموجي الطول من أكبر المشتتة للفوتونات الموجي

λ‘ > λ
الموجي الطول في التغير بين تربط رياضية عالقة وإيجاد النتيجة ھذه ولتفسير 

:التاليالنحوعلحروإلكترونفوتونبينالتصادمنعتبرفإنناالتشتتوزاوية :التالي النحو على حر وإلكترونفوتونبينالتصادمنعتبرفإنناالتشتتوزاوية
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بعد التصادمقبل التصادم
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كمية على الحفاظ قانون بتطبيق 
cأن نجد الحركة

hf c

fh 




الحركة كمية متجھات ترتيب وبإعادة  
 التصادم بعد الحر واإللكترون للفوتون

:التالي الشكل في كما

غقط ث ثف

P

P
c

fh 
sin

c

fh 


المثلثعلىفيثاغورسقاعدةبتطبيق
أن نجد الزاوية القائم
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بالضرب في مربع السرعة
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من قانون الحفاظ على الطاقة حيث أن الطاقة قبل التصادم تساوي الطاقة بعد التصادم

Eo = moc2

hf + E = hf’ + E

طاقة السكون لإللكترون

cc

cos2)()( 22222 ffhhffhcp  (1)
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hf + Eo = hf’ + E

بعد التصادم     قبل التصادم

hf - hf’ = E - Eo
بتربيع طرفي ھذه المعادلة نحصل على
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oo EEEEffhhffh 22)()( 22222 

2222 بالمعادلة E2 عن بالتعويض
oEEcp 

ffhEEcpEhffh  222222 222)()( (2)

نحصل على) 2(من المعادلة ) 1(بالتعويض في المعادلة 

ffhEEcpEhffh oo  222)()(

cos2222 2222222 ffhffhEEcpEcp oo 

022)cos1(2 22  oo EEEffh 

(2)
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في التغير بين العالقة توضح والتي كمبتون لظاھرة الرياضية المعادلة ھي ھذه 
.θ التشتت وزاويةλالمتشتتة للفوتونات الموجي الطول

قيمة تعتمد λالسكون كتلة على mo الضوء وسرعة بالنك وثابت لإللكترون 
.θ التشتت وزاوية

hلكمتون الموجي بالطول يسمى compton wavelength وحدة المقدار لھذا إن حيث 

o

o

A
cm

h
024.0
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cmoأننجدالثوابتقيمةعنوبالتعويض.طول:
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للزاوية مختلفة قيم عن كمتون معادلة في التعويض عند فإن ولھذا θ.

ظ ةالةفأنال ن180الزا لفالتغك كنااكالالط

θ = 0 λ = 0

θ = 90 λ = 0.024 Å

θ = 180 λ = 0.048 Å

يمكن ما اكبر الموجي الطولفيالتغيريكون180الزاويةحالةفيأنالحظ 
-head-on مباشر تصادم ھو واإللكترون الفوتون بين التصادم يكون وعندھا

collision.
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في أي صغير موجي طول ذو الفوتون يكون عندما الموجي الطول في التغير قياس فقط يمكن 
 4000 للفوتون الموجي الطول كان إذا فمثالً     .منه األصغر واألشعة اكس أشعة مدى

ظةطفف ھي كمتون لظاھرة نتيجةالموجيالطولفيالزيادةفإن)المرئيالضوء(انجستروم

for λ = 4000Å λ/ λ = 0.006%

1 الساقط للفوتون الموجي الطول كان إذا أما قياسه، يمكن وال جدا صغير التغير وھذا  
ھي كمتون لظاھرة نتيجة الموجي الطول في الزيادة فإن )اكس أشعة( انجستروم

for λ = 1Å λ/ λ = 0.3%

الصغيرة الموجية األطوال عند كمتون ظاھرة نالحظ فإننا وبھذا.

بالنك ثابت وجود نتيجة بوضوح يظھر الكمي التأثير أن ويالحظ h آلت إذا وبالتالي h إلى 
 إلى يؤول سوف المعدل الموجي الطول فان كمتون معادلة فحسب المالنھاية إلى mo أو الصفر
 الكبيرة لألجسام الفيزيائية الظواھر دراسة حال في انه إلى يشير وھذا األصلي الموجي الطول
.الكالسيكية النظرية إلى تؤول الكمية النظرية فان نسبيا
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0.01 تساوي الكربون لوح على الساقطة اكس أشعة موجة طول كان إذا 
درجة30زاويةعندتتشتتالتاكسأشعةموجةطولفماانجستروم .درجة 30 زاوية عندتتشتتالتياكسأشعةموجةطولفماانجستروم

  على نحصل كمتون معادلة في بالتعويض

أنحيث

)cos1(  
cm

h

o

o

A
h

024.0 ن ي

  على نحصل

λ’ = 0.013 Å
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A 5.5 MeV gamma ray is scattered at 60o from an electron.
What is the energy in MeV of the scattered photon?What is the energy in MeV of the scattered photon?
Solution:

m
eVJeV

smsJ

E

hc 13
196

834

1026.2
)/106.1)(105.5(

)/103)(.106.6( 
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m121044.1 

MeV
eVJm

smsJhc
E 87.0

)/106.1)(1044.1(

)/103)(.106.6(
1912

834








 






