
Institutionen för medicin och vård 
Avdelningen för radiofysik 

Hälsouniversitetet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotonspridningsprocessen vid 
röntgendiagnostiska strålkvaliteter 

 
 
 
 

Gudrun Alm Carlsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Department of Medicine and Care 
Radio Physics 

Faculty of Health Sciences 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Series:  Report / Institutionen för radiologi, Universitetet i Linköping; 48 
ISSN:  0348-7679 
ISRN:  LIU-RAD-R-048 
 
Publishing year: 1981 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© The Author(s) 



1981-09-25 ISSN 0348-7679

Fotonspridningsprocessen vid röntgen
diagnostiska strålkvaliteter

Gudrun Alm Carlsson

Avd för radiofysik
Universitetet i Linköping

REP ORT
ULi-RAD-R-048



Fotonspridningsprocessen vid röntgendiagnostiska strål

kvaliteter

INNEHALLSFÖRTECKNING

Inledning ............................................................................................ 1

I . Tvärsnitt för Compton (inkoherent) och koherent

spridning ..

A. Comptonspridning

1. Du Monds teori för energibreddningen

2

3

5

2. Kvantmekaniska tvärsnittsberäkningar: den in

koherenta spridningsfunktionsapproximationen

och impulsapproximationen ..................• 13

Den inkoherenta spridningsfunktionsapproxima-

tionen .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 16

Impulsapproximationen 20

B. Koherent spridning .......................................................... 26

II. Mätning av primära röntgenstrålningsspektra med

Comptonspridningsmetoden ...........•.•......•..... 31

APPENDIX: Det klassiska Rayleigh-spridningstvärsnittet.. 38

Referenser .......................................................................................... 47



1

Inledning

Spridd strålning utgör ett allvarligt problem inom röntgen

diagnostiken. Kunskap om den spridda strålningen, dess upp

trädande i patient och detektor, är en förutsättning för att

finna effektiva metoder att reducera den och begränsa dess

negativa inverkan på bildkvaliten. Denna kunskap kan vinnas

genom transportberäkningar, t ex Monte Carlo simulering

(ALM CARLSSON). Detaljerad kännedom om tvärsnitten för in

koherent och koherent spridning är därvid av stor betydelse.

Vid utnyttjandet av datortomografi för bestämning av elektron

täthet eller benmineralhalt och annan s.k. tomokemi krävs

också välbestämda totala attenueringstvärsnitt, varav Compton

och koherent spridning utgör en icke försumbar andel av atten

ueringen i energiområdet 10-100 keV.

Fotonspridningen kan också utnyttjas positivt för att ge in

formation om den kropp i vilken spridningen ägt rum. En review

över metoder att använda Comptonspridningen till att göra

elektrontäthetsbestämningar, såväl i enskilda volymer som i

tomografiska snitt har publicerats av CARLSSON och ALM CARLSSON

(1979) •

En viktig applikation av Comptonspridningen (inkoherent sprid

ning) i diagnostisk radiologi är metoden att ur mätningar av

antalet och energifördelningen av de fotoner, som spridits

en viss vinkel bestämma energispektret av den primära röntgen

strålningen. Även här är kännedom om spridningstvärsnitten

av vital betydelse för noggrannheten i bestämningen.

Jag skall här ge en redogörelse för vår aktuella kunskap om

tvärsnitten för koherent och inkoherent spridning för fotoner

av röntgendiagnostisk kvalitet (10-200 keV). För dessa är det

inte tillräckligt att applicera Klein-Nishina tvärsnittet,

som gäller för spridning mot fria elektroner i vila utan

hänsyn måste tas till att de atomära elektronerna är bundna

och i rörelse i kollisionsögonblicket. Speciellt kommer kon

sekvenserna för metoden att bestämma primärstrålningsspektrum

ur uppmätta spektra av spridd strålning att belysas.
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I Tvärsnitt för Compton (inkoherent) och koherent spridning

Då monoenergetiska fotoner sprids mot fria elektroner i vila

så har den i en bestämd riktning spridda fotonen en välbestämd

energi

hv' =
1 +

hv
hv----(1-cos8)2
~c

••••••••••••• (1 )

där hv' = spridda fotonens energi

hv = infallande fotonens energi

8 = vinkeln mellan infallande och spridda fotonens

rörelseriktningar
2moc = energiekvivalensen av elektronens vilomassa

Då monoenergetiska fotoner sprids mot bundna elektroner erhålles

a) spridda fotoner med samma energi som de infallande (ko

herent spridning)

b) spridda fotoner med ett kontinuerligt spektrum av energier

lägre än energin hos de infallande fotonerna (Compton

spridning)

c) spridda fotoner med ett diskret spektrum av energier mellan

energin för de infallande fotonerna och det kontinuerliga

energispektret (Ramanspridning)
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Fig 1. Energispektret av spridda fotoner då monoenergetiska
fotoner sprids en given vinkel. Spridning mot a) fria
elektroner i vila bl bundna elektroner.

Comptonspridning och Ramanspridning är inkoherenta spridnings

processer åtföljda av jonisation respektive ecxitation. Raman

spridningen saknar praktisk betydelse. Den är oerhört svår

att detektera.

A. Comptonspridning

Comptonprocessen beskrevs första gången 1923 av Compton och

blev av avgörande betydelse för kvantteorin. Tidigare hade

Planck år 1900 och Einstein år 1905 förfäktat teorin om diskreta

energikvanta i den elektromagnetiska strålningen som förklaring

till våglängdsfördelningen hos svartkroppsstrålningen respektive

den fotoelektriska effekten. Comptonprocessen blev av avgörande

betydelse för ett slutgiltigt accepterande av kvantteorin.

Compton iakttog att den spridda strålningen från en grafit

platta bestrålad med MaKa-strålning, EK = 17,4 keV, var samman

satt dels av strålning med samma våglängd som den infallande

strålningen dels av strålning med en större våglängd. Våg

längdsökningen hos den "modifierade linjen" tilltog med ökande

vinkel mellan den infallande strålningen och observations

riktningen.
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Enligt den klassiska spridningsteorin har den spridda strål

ningen alltid samma frekvens (våglängd) som den infallande

(beskrivet i t ex ALM CARLSSON 1975). Compton motsatte sig i

det längsta att gå emot denna teori. Han var bl a inne på

att förklara våglängdskiftet hos den spridda strålningen som

en Dopplereffekt. Om den spridande elektronen rör sig med en

hastighet v i den infallande strålningens utbredningsriktning

sådan att

s = a
1+a

h
m CAo o

••••••••••• (2)

så erhålles samma våglängdsskifte i olika observationsrikt

ningar som det som beräknas utifrån kvantteorin för kollisionen

mellan en foton och en fri elektron i vila.

Av Comptons experiment framgår att den "modifierade" linjen

är bredare än den "omodifierade" med samma våglängd som den

infallande strålningen. Compton gjorde aldrig något försök

att förklara denna effekt. Den skulle ju kunna vara en ren

experimentell artefakt. En annan forskare, som emellertid

snart gav sig på att tolka denna effekt var Du Mond. Han ansåg

att linjebreddningen måste bero på att de atomära elektronerna

inte befinner sig i vila i kollisionsögonblicket och tolkade

den som en Dopplereffekt. Han pekade också på möjligheten att

använda linjebreddningen för att studera hastighetsfördelningen

hos de atomära elektronerna och utarbetade en teori för sam

bandet mellan denna hastighetsfördelning och våglängdsför

delningen hos den spridda strålningen. Efter att sedan 1930

talet, då Du Mond var verksam, ha legat i träda har dessa

tankar återupplivats under 1960- och 1970-talen i samband

med utvecklingen av effektiva och högupplösande halvledar

spektrometrar. Inom materiefysiken studeras linjebreddningen

i avsikt att skaffa fram upplysningar om elektronernas rörelse

tillstånd (vågfunktioner) . Då i första hand elektronernas

rörelsetillstånd är av intresse presenteras i dessa arbeten

tvärsnittsberäkningarna inte som dubbelt differentiella tvär

snitt utan konverterade till så kallade Comptonprofiler. Detta

kan vara anledningen till att dessa tvärsnittsberäkningar

inte uppmärksammats inom den medicinska strålningsfysiken
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där energibreddningen av de Comptonspridda fotonerna tycks

vara ett nästan okänt fenomen. Att Klein-Nishina tvärsnittet

inte är tillräckligt för att beskriva sannolikheten för inko

herent spridning i en viss vinkel per rymdvinkelenhet då in

fallande fotonernas energier är jämförbara med elektronernas

bindningsenergier är däremot känt och modifierade spridnings

tvärsnitt per rymdvinkelenhet finns tillgängliga i tabellerad

form (HUBBELL et al 1975). Vi skall här belysa de approxi

mationer, som ligger bakom framtagandet av dessa tvärsnitt

där informationen om energibreddningen går förlorad och sätta

dem i relation till de tvärsnittsberäkningar, som utföres

speciellt i avsikt att skaffa information om energibreddningen.

Vi skall också se hur energibreddningen av de Comptonspridda

fotonerna ger en försämrad energiupplösning i primära röntgen

strålningsspektra då dessa bestäms genom mätning av spektra

av Comptonspridda fotoner och ingen hänsyn tas till energi

breddningen.

Då Du Monds resonemang kring sambandet mellan våglängdsför

delningen för de en viss vinkel spridda fotonerna och elek

tronernas rörelsetillstånd i spridaren ger en mycket konkret

fysikalisk bild av situationen följer här närmast en genom

gång av denna teori. 1)

1. Du Monds teori för energibreddningen

Du Mond betraktar elektronerna i spridaren som fria men i

rörelse i kollisionsögonblicket. (Elektronernas bundenhet

till atomkärnan beaktas såtillv,ida att det är denna bindning,

som ger upphov till elektronernas rörelse).

1) Följande yttrande av Du Mond (DU MOND 1933) förtjänar att citeras:
"There is, in the opinion of the author, altogether too much tendency
to make an unnecessary mystery of quantum mechanics and to refuse to
look at its approximate interpretations in familiar terms".
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~

hV'/c

-Fig 2. En foton med rörelsemängden hv/c~kolliderarmed en
fri elektron med rörelsemängden p. Efter kollisionen
rör sig fotonen med rörelsemängden hv'~c.

Kollisionen mellan fotonen med energin hv och den fria elek

tronen med rörelsemängden p i kollisionsögonblicket bestäms

av rörelsemängds- och energilagarna

---;;. -+- ~ ~

hV/c + P = hV'/c + p'

hv + E = hv' + E'

............................ (3)

............................ (4)

h.V7"c,P är fotonens respektive elektronens rörelse

mängder före. kollisionen
--':> ->

hv'/c,p' är fotonens respektive elektronens rörelse-

mängder efter kollisionen

E,E' är elektcr:onens totala energi före respektive

efter kollisionen (E = m c 2 + T)o

Ekvationerna (3) och (4) ger (beviset lämnas som övningsupp

gift till läsaren)

A' - A =
2 1/2

(1-cosB) (1-S )
1-ScosljJ

+ AS cosljJ-cosp
1-ScosljJ

.... (5)

1.,1.'

6,q"ljJ

s = v/c där v är elektronens initiala hastighet, c

är ljushastigheten i vakuum

är vinklarna definierade i Fig 2

är fotonens våglängd före respektive efter

kollisionen (A = ~)

är den så kallade Comptonvåglängden bestämd

ur våglängdsskiftet för fotonen vid kollision

mot en fri elektron i vila:



A - AI = h
m co

(1-cose) = A (1-cose)c

7

• (6)

h är Plancks konstant

Ac(1-cose) = Comptonskiftet , AC = Comptonvåglängden

För nu in parametern X, som uttrycker avståndet mellan det

aktuella våglängdsskiftet A'-A och Comptonskiftet

X = A' - A - A (1-cose)c • • • • • • • • • • • • • (7)

Du Mond betraktade fallet att S2 « 1 varvid uttrycket för

X kan reduceras till

S(A2cosljJ-ACOS~)
S2 « 1X = 1 ScosljJ ;

där

A2 = A + Ac(1-cose)

Genom att införa vektorerna

~

! = A2
hvjc
hvje

--;>-
+

A hv'/en = hv'jc

+
+

S E1; = p

kan X i ekv (8) också skrivas

••••••••••• (8)

• ••••••••••• (9)

• •••••••••• (1 O)

• •••••••••• (11)

• •••••••••• (1 2)

X =
+ + +
1;" (~-n)

1-ScosljJ

+ + +
= J 1;! I~-n leosa

1-ScosljJ • •••••••••• (1 3 )
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Här är, jfr Fig 3

••••••••••• (1 4)

t +s-n

e

Fig 3. t är en vektor med längden+A
2

, Itl = A2 , i infallande
fQtonens rörelseriktning, n ar en vektor med längden A,
Ini = A, i spridda fotonens rörelseriktning (e = sprid
ningsvinkeln för fotonen).

Ur ekv (13) och (14) följer att x kan skrivas

2A* t3coso:
x = 1-Scosl/J

där

• ••••••••• (1 5)

• ••••••••• (1 6)

Genom att slutligen betrakta specialfallet S « 1 erhålles

S « 1 • ••••••••• (1 7)

Vinkeln o: beror av rörelseriktningen hos elektronen med hastig-
+ + +

heten v (S=v/c); o: är vinkeln mellan p och vektorn I;-n, Fig 3.
o +

Da p kan anta vilken riktning som helst gäller att coso: kan

anta alla värden mellan +1 och -1, dvs för x gäller att

.......... (18)
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Olikheten (18) säger oss att våglängdsfördelningen A-A' för

fotonerna spridda vinkeln 8 har en maximal bredd lika med

4A* 13 förutsatt att fotonerna sprids mot fria elektroner med

en bestämd hastighet v eller rörelsemängd Ipl. Breddningen
-+

uppkommer som ett resultat av att rörelseriktningen p för

elektronen relativt infallande fotonens rörelseriktning kan

variera godtyckligt. Vi kan fastslå att ju större hastighet

v elektronerna har desto större blir breddningen. Parametern

A~ beror av infallande fotonens våglängd A och spridnings

vinkeln 8 (ekv (16) och ekv (9)) och finns återgiven i Fig 4.

JOO lOO .Joo ~oo "00, 6QO 700

Fig 4. A~ som funktion av infallande fotonens våglängd A.
Spridningsvinkeln 8 är parameter. Våglängdsbredd
ningen vid spridning mot fria elektroner med hastig
heten v och godtycklig rörelseriktning är 4A*I3;
l3=v/c. Från DU MOND 1933.

Av Fig 4 framgår att för givet värde på A ökar våglängds

breddningen (energibreddningen) med ökande spridningsvinkel.

För given spridningsvinkel ökar våglängdsbreddningen med

växande värde på infallande fotonens våglängd A. (Lägg märke

till att det sista yttrandet inte trivialt kan översättas

till energibreddningens beroende av infallande fotonens energi).
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Du Mond gick vidare och antog att elektronerna har en iso

trop rörelsemängdsfördelning p.

pda

->- ->-
riktningen i;-n

Fig 5. Elektronens
med z-axeln

->-
rörelsemängdsvekto~ ~ bildar
vald i riktningen i;-n.

vinkeln a

Vi söker sannolikheten p (x)Jdx att våglängdskiftets avstånd

till Comptonskiftet skall anta ett värde i intervallet x,x+dx.

Denna sannolikhet är lika med sannolikheten p(a)da att vinkeln

skall anta ett värde i intervallet a,a+da:

p(x)dx = p(a)da •••••••••• (1 9 )

Vid isotrop riktningsförde~ningav elektronerna erhålles, Fig 5

p(a)da = 2npsinapda = ~ sinada
4np2

Ur ekv (17) erhålles

• •••••••• (2 O)

och

dx
do:. =

p (x)

212" Ssina

= p(a)~~ = 1
4Älf S

• •••••••• (21)

• •••••••• (22)
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Av ekv (22) framgår att sannolikhetstätheten p(x) är konstant

oberoende av x, Fig 6.

p(x)

1
4A*S

r
A'-A

Fig 6. Våglängdsbreddningen vid spridning en given vinkel e
då monoenergetiska fotoner med våglängden A sprids
mot fri q elektroner med hastigheten v(v=S/c) och
isotrop riktningsfördelning. A~ som funktion av A och
e i Fig 4.

Elektronerna i en spridare har vidare en fördelning av hastig

heter (karakteristisk för materialet i spridaren). Du Mond

antog att alla elektroner med en given hastighet v har en iso

trop fördelning ,av sina rörelseriktningar och kunde ur känne

dom om elektronernas hastighetsfördelning, representerad som

p(S), konstruera en resulterande våglängdsskiftesfördelning

och vice versa för olika spridarmaterial, Fig 7.



1 2

p ( 13)

A'-A

dl3

Fig 7. Våglängdsskiftesfördelningen d2~(e)/dxd~ av fotoner
spridda vinkeln e per rymdvinkelenhet då elektronerna
i spridaren har hastighets fördelningen p(l3) erhålles
genom en addition av rektangulära fördelningar. Varje
rektangel har en yta, som är proportionell mot p(l3)dl3
och en bredd given av 413A*. A"· som funktion av A och
e i Fig 4.

Trots de förenklingar Du Mond antagit kunde han peka på en

hyfsad överensstämmelse mellan sina uppmätta våglängdsför

delningar och beräkningar ur hastighets fördelningen hos elek

tronerna i de klassiska Bohr-banorna i bl a grafit. De hårdast

bundna elektronerna har störst hastigheter och bidrar till den

breda basen i våglängdsfördelningen medan de lösare bundna

valenselektronerna bidrar till formen av toppen på kurvan.

Det är framförallt rörelsetillstånden hos valenselektronerna,

som kan avslöjas genom studier av den breddade Comptonlinjen.

Det kan ookså nämnas att ur Du Monds mätningar och analysen av

dessa fick man det första direkta beviset för att elektronerna

i metaller lyder Fermi-Dirac statistik och inte Maxwell-Boltz

mann statistik. Våglängdsfördelningen hos den spridda strål

ningen är för bred för att kunna motsvara den snäva hastighets

fördelning elektronerna skulle ha om de följde Maxwell-Boltz

mann statistiken.
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Du Mond anger att halvvärdesbredden för våglängdsfördelningen

i grafit approximativt ges av A~/35 med A~ given i Fig 4. Ur

dessa uppgifter kan relativa halvvärdesbredden för energi

fördelningen hos de spridda fotonerna beräknas. Man finner

att för energier mellan 20 och 120 keV på de primära fotonerna

är relativa halvvärdesbredden i energifördelningen ca 2% vid

8 = 90 0 och ca 2,5% vid e = 1800 oberoende av de primära foton

ernas energi. Denna energibreddning av Comptonlinjen är till

räcklig för att kunna detekteras med en halvledarspektrometer.

I Du Monds analys har kvantmekaniken lämnats helt utanför

resonemanget. Utan tvekan ger dock denna analys den korrekta

fysikaliska bakgrunden till att den spridda strålningen upp

visar en breddning av Comptonlinjen. En förfinad analys kräver

kvantmekanisk behandling. Du Monds konstruktion av våglängds

fördelningen för den spridda strålningen ur kännedom om elektron

ernas hastighetsfördelning i spridaren bygger t ex på antagandet

att alla elektronerna sprider fotonerna med samma effektivitet

eller tvärsnitt vilket inte behöver vara fallet. Antagandet

att elektronerna är fria men i rörelse är någorlunda korrekt

förutsatt att de infallande fotonerna har stor energi jämfört

med elektronernas bindningsenergier i spridaren. Detta på-

pekade redan Du Mond och är också ett antagande, som ligger

till grund för en av de kvantmekaniska behandlingar av sprid

ningstvärsnitten som kommer att diskuteras nedan.

2. Kvantmekaniska tvärsnittsberäkningar:

den inkoherenta spridnings funktions approximationen och

impulsapproximationen

I kvantmekaniken beskrivs en elektron eller ett atomärt system

av elektroner av sin vågfunktion i den meningen att om våg

funktionen är känd så kan utfallet av varje experiment, t ex

ett fotonspridningsexperiment, med elektronen eller det atomära

systemet förutsägas. Vågfunktionen ~ är en lösning till Schrödinger

ekvationen



~'l' = - ih a'l'
at
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........... (23)

där H är den så kallade hamiltonoperatorn. Hamiltonoperatorn

kan sägas beskriva energin i systemet. Schrödingerekvationen

är systemets rörelseekvation motsvarande Newtons rörelse

ekvation i den klassiska mekaniken. Allt man behöver göra är

att lösa ekv (23) vilket kan vara svårt nog.

Om det atomära systemet av elektroner växelverkar med ett
A

elektromagnetiskt fält så kommer H att'innehålla tre termer:
A

en som beskriver energin i atomen H t' en som beskrivera A

energin i det elektromagnetsika fältet H d och en som beskriver
A ra

växelverkansenergin Hint då elektronerna i atomen växelverkar

med det elektromagnetiska fältet.

Då hamiltonoperatorn innehåller en växelverkansterm så är

Schrödingerekvationen sällan exakt lösbar. Approximationsmetoder
A

måste tillgripas. Om H. t har en "liten" inverkan på systemetln
kan man genomföra en så kallad störningsräkning, som leder

fram till Fermis gyllene regler; flitigt använda vid tvär

snittsberäkningar. Med Fermis gyllene regler beräknas över

gångssannolikheten per tidsenhet wi + f från ett initialt till

stånd 'l'i till ett givet finalt tillstånd 'l'f' Denna storhet

är proportionell mot tvärsnittet. Om t ex det betraktade

systemet består aven atom mot vilken fotoner infaller er

hålles tvärsnittet genom att wi + f normaliseras till antalet

infallande fotoner per tids- och ytenhet.

Nästan alla tvärsnittsberäkningar av Comptonprocessen med

bundna elektroner är gjorda med icke-relativistisk teori

och i första ordningens störningsräkning. Om den infallande

fotonen har en energi nära en "karakteristisk energi" för

atomen kan inte störningsräkningen genomföras på det sätt

som leder fram till Fermis gyllene regler. Tvärsnittet be

räknat med denna störningsräkning går i detta fall mot oänd

ligheten. Man måste ta hänsyn till dämpningsfenomen. Trots

detta antar spridningstvärsnittet stora värden och man talar
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om "resonansspridning" eller "abnorm spridning". De tvär

snittsberäkningar vi skall titta på gäller endast för det

fall att vi inte får resonansspridning, dvs de ställer krav

på att energin hos den infallande fotonen skall vara stor

jämfört med atomens "karakteristiska energier". Detta inne

bär konkret att fotonens energi bör vara väl över K-bind

ningsenergin för elektronerna i atomen.

Beräknat icke-relativistiskt och i första ordningens stör

ningsräkning (A2_ eller formfaktorapproximationen) erhålles

tvärsnittet för Comptonspridning av opolariserade infallande

fotoner mot bundna elektroner enligt

d 2 a deaTh Z i ->- ->-
hv' 11

q·r.

dr/d (hv ') = dr/ hv l: 1<1/J f I L e J IljJ . >1 2 x
f a, j=1 a,l

x å(E f + hv' - E. - hv) ......•. (24)
1

= atomens energi tillstånd efter respektive

före kollisionen

klassiska Thomsonspridningstvärsnittet

en fri elektron i vila: r 2(1+cos 2e)/2.
o

= det

för

->- ~

g = hv/c

de<JTh
dr/

ljJa,f,ljJa,i = atomvågfunktionen efter respektive före

kollisionen.-
- hv'/c = fotonens rörelsemängdsöverföring

Comptonspridningstvärsnittet erhålles dubbelt differentiellt

med avseende på såväl energi som rörelseriktning hos den

spridda fotonen. å-funktionen uttrycker lagen om energins

bevarande. Tvärsnittet beror av kärnans atomnummer och ut~

trycket i ekv (24) ger tvärsnittet per atom.

Tvärsnittsuttrycket i ekv (24) är svårt att lösa numeriskt.

Det går bra för en-elektronsystem och för sådana finns en

del beräkningar utförda. I övrigt måste approximativa metoder

sökas.
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Den inkoherenta spridnings funktions approximationen

Man antar att

a) de spridda fotonerna är monoenergetiska,

hv' = hvo med

hvo = hv eller

1 +

hv

hv--(1-cosS)2
m co

b) Man bortser från att inte alla sluttillstånd är möjliga,

dvs man bortser från å-funktionen i ekv (24)/ och utnyttjar

att atomvågfunktionerna bildar ett slutet system

I alla tabellverk utnyttjas approximationen hv' = hv så att

• • • • • • • • •• ( 25)

där

i -7 -7
2Z

11 q·r.
-7

I 1: J I Wa / i IS(q/Z) = 1: < Wa / f e > =
f j=1

i -7 -7 -7
Z Z K q' (r -r )

IF(q/z)1 2
= 1: 1: < Wo I e m n I W > - ... (26)

m=1 n=1 o

och

-7
F(q/Z) = <W Io

Z
1:
j=1

I W>o • • • • • • • • •• ( 27)

Genom att utnyttja slutenhetsrelationen för atomvågfunktionerna

uppnår man att tvärsnittet kan beräknas med kännedom om enbart

vågfunktionen Wo för atomen i grundtillståndet (= det initiala

tillståndet) .
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Tvärsnittet i ekv (25) generaliseras till ett "relativistiskt"

tvärsnitt genom att Thomsonspridningstvärsnittet deaTh/dn byts

ut mot Klein-Nishina tvärsnittet deaKN/dn, som är det relativis

tiska tvärsnittet för spridning mot en fri elektron i vila. Vi

får tvärsnittet i en form, som är välkänd från litteraturen

da
(dn) incoh

..-
S(q,Z) .. .. . • .. .. (28)

Tvärsnittet i ekv (28) är differentiellt med avseende på sprid

ningsvinkeln men inte med avseende på energin hos den spridda

fotonen. Om atomen är sfäriskt symmetrisk eller om vi antar att

atomen har en slumpmässig orientering gäller att
..-

S (q,Z) = S (q,Z).

Beräkningen av den inkoherenta spridningsfunktionen S(q,Z)

kräver kännedom om atomens vågfunktion i grundtillståndet.

Denna är inte entydigt bestämd för atomer med mer än en elek

tron. I HUBBELL et al (1975), vårt aktuellaste tabellverk, dis

kuteras olika tänkbara vågfunktioner och deras betydelse för

värdet av S(q,Z). Oberoende av valet av vågfunktion har S(q,Z)

egenskapen att gå mot noll då q går mot noll och att gå mot Z,

då q antar mycket stora värden. Funktionen S(q,Z)/Z antar alltså

värden mellan noll och ett och man har tolkat den som sannolik

heten att en elektron efter det att fotonen överfört rörelse

mängden q till elektronen, denna skall absorbera energi och

lösgöra sig från atomen. Man har också motiverat denna tolkning

med processens "impulsive character". Rörelsemängdsöverföringen

sker snabbt jämfört med reaktionstiden för den mekanism, som

binder elektronen till atomen. Första delen av växelverkan,

rörelsemängdsöverföringen, sker därför som om elektronen vore

fri och detta skulle vara förklaringen till att tvärsnittet kan

uttryckas som produkten av tvärsnittet för växelverkan med en

fri elektron och S(q,Z). Det är naturligtvis vanskligt att göra

sådana här tolkningar och resonemanget om processens "impulsive

character" tycks snarare ha att göra med den approximation,

som har fått namnet impulsapproximationen.
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I Fig 8 visas S (q, z) /Z för Ne och A beräknade med olika model

ler (vågfunktioner) för elektronernas rörelse kring kärnan. Med

Thomas-Fermi modellen där elektronerna behandlas som en degene

rerad gas lydande Fermi-Dirac statistik och Pauliprincipen er

hålles en universell funktion S(q/Z)/Z, som är oberoende av

atomnumret Z.

u{'2~nV)

-a -6 -4 -2 oI.O,----'r-----T-'--r--r------T--'-----t--::::="r;:!r-----f!

A

.2~~ -".

T-F

- --HARTREE, Ne AND A

- WALLER HARTREE, Ne AND A ,?;;./ N •

.8 ~ . r2ifL----I----~~--~

/
1;'

II_.6 .~-~-.~~'~---_t7'-h';1+------t-----~~--t

>
if)

.4~------_f_;qhl---------t--------_j

v
l11co!lrrrlll Iltlfftcrill!1 fUlIdioll 8(1') for No and A.

Fig 8: Illustration av hur den inkoherenta spridnings funktionen

S(v) = S(q,Z)/Z beror av valet av vågfunktion för att be

skriva elektronerna i atomen. Med Thomas-Fermi modellen

T-F blir S(v) oberoende av atomnumret Z. Ur WHITE-GRODSTEIN

1957.
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Då den spridda fotonen antas ha samma energi som den infallande

ges rörelsemängdsöverföringen q av q = 2(hv!c)sin(G!2) =
2h sin(G!2)!A. Den inkoherenta spridningsfunktionen S(q!Z)

tabelleras vanligen som funktion av parametern sin(G!2)!A

(jfr HUBBELL et al 1975). För att ur tabellverket bestämma

spridningstvärsnittet för given spridningsvinkel och energi

på den infallande fotonen måste först parametern' sin(G!2)!~

för processen ifråga beräknas. Ett givet värde S(q,Z) täcker

flera möjliga spridningsprocesser; olika kombinationer av

spridningsvinkel G och våglängd A för den infallande fotonen.

Tabellverket kan på så sätt komprimeras jämfört med om sprid

ningstvärsnitten presenterades som funktion av spridnings

vinkel och fotonenergi. Z)

Elektronernas bindning till kärnan resulterar i en kraftig

reduktion av spridningstvärsnittet i små vinklar (små rörelse

mängdsöverföringar) jämfört med tvärsnittet vid spridning

mot en fri elektron i vila (jfr Fig 12, sid 28i där vinkel

differentiella tvärsnitt för inkoherent spridning, beräknade

med den inkoherenta spridningsfunktionsapproximationen, i syre

och bly vid 10 keV visas tillsammans med tvärsnitt för ko

herent spridning) .

Z) Trots att HUBBELL et al presenterar S(q,Z) som funktion av sin(G/Z)/A
tycks författarna avse (jfr sid 490 i den citerade referensen) att vid
bestämning av S(q,Z) för en given sgridningsprocess skall sin(G/Z)/A
modifieras med en faktor qC/q där q är rörelsemängdsöverföringen då
den spridda fotonen har Comptonenergin hVc ; qC/q = Vl+(k 2+Zk)sin2 (G/Z!/ ~+
+ Zk sin2 (G/Z)] där k = hv/m c2

• För given spridningsprocess beräknas
x = (qc/q) sin(G/Z)/A och S(q,Z) = S(x,Z) hämtas ur tabellverket för
detta värde på x. I tabellverket tabelleras även koherenta spridnings
tvärsnitt och vid koherent spridning är rörelsemängdsöverföringen
q - sin(G/Z)/A.
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Impulsapproximationen

Man antar att växelverkan mellan fotonen och den atomära elek

tronen sker så snabbt att elektronen inte hinner röra sig under

kollisionen. Dess potentiella energi U förblir konstant under

processen och å-funktionen i ekv (24) kan skrivas

å(E f + hv' - Ei - hv) = å(T f + U + hv' - T
i

- U - hv) =

• • • • • • • • •• ( 2 9 )

Deltafunktionen, som representerar energibevarandet visar att

processen kan betraktas som om den ägde rum med en fri elek

tron. Elektronernas bindning till kärnan representeras av att

de i kollisionsögonblicket har en viss hastighetsfördelning.

Impulsapproximationen rättfärdigar på sitt sätt Du Monds analys

av vågländgsfördelningen, som kan sägas vara en analys i impuls

approximationens anda.

Om relationen i ekv (29) sättes in i tvärsnittsuttrycket i

ekv (24) erhålles för en atom med Z elektroner det dubbelt

differentiella tvärsnittet för opolariserade fotoner

dnd (hv')

hv'
hv

Z
E
i=1

.......... (30 )

~ ~

där Xi (p) är Fouriertransformen av vågfunktionen 1/J i (r)

-2/3
= [2~] f (31)
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Vidare bearbetning av ekv (30) ger slutligen

d"d (hv' )
=

m chv' o

hv I<il
(32 )

+ Z
Ix i (p)1 2

• 1 + +
där p (p) = l: Tolkning: p(p)dp = sannolikheten

i=1 Z
att en slumpmässigt utvald elektron i atomen har en

rörelsemängd i intervallet
+ , +dp krlng p.

Den så kallade Comptonprofilen definieras av

• • • • • • • • •• ( 33)

+
Comptonprofilen J(p ) utgör en integration av p(p) över kompoz
nenterna p och p för ett fixt värde av p (z-axeln vald i

x y z +
samma riktning som rörelsemängdsöverföringen q). Värdet på Pz

i tvärsnittsuttrycket i ekv (32) fås ur relationen

hv - hv'
+2

=.'l
2m

+ +
+ E..:.SI

m

+2 pzl<il
= 1m + ro (34)

som uttrycker energibevaringen vid kollision mot en fri elek-
+

tron med rörelsemängden p. Om den spridda fotonen har energin

hv' vid spridningsvinkeln e kan ur energisynpunkt endast de

elektroner, som har p bestämd ur ekv (34) bidra till processen.z
Alla elektroner med detta värde på p kan bidra oavsett värdetz
på komponenterna Px och Py'
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Comptonprofilen, som ger upplysning om elektronernas rörelse

tillstånd i spridaren ingår som en faktor i tvärsnittsut

trycket i ekv (32). Comptonprofilen kan extraheras ur mät

ningar av energibreddningen hos den spridda strålningen.

I Fig 9 visas dubbelt differentiella tvärsnitt d2cr/(dA'd~l)

beräknade i impulsapproximationen och "korrekta" tvärsnitt

beräknade enligt ekv (24). Beräkningarna gäller för atomer

med endast en elektron kretsande runt kärnan.

------CORRECT
~ -IMPULSE

Zol

Z·6
•••••+.~.....••••

.7400. :7500
A• WIllELENGTH (Ål

PLATZMAN 1970.

Fig 9: Dubbelt differentiella tvärsnitt beräknade i impuls

approximationen och "korrekta" tvärsnitt (A
2-approxi

mationen) för några olika en-elektron atomer. Z = atom

numret, spridningsvinkeln e = 133,750
, primära foto

nernas energi 17,4 keV (MoK ). Ur EINSENBERGER and
et 1
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För hv = 17,4 keV och e = 133,75
0

, Fig 4, ger impulsapproxi

mationen tvärsnitt i god överensstämmelse med de "korrekta"

för de lösast bundna elektronerna (Z = 1,2). Avvikelsen

mellan tvärsnitten ökar med tilltagande värde på Z. För

Z = 6 uppvisar det "korrekta" tvärsnittet en skarp kant.

De spridda fotonerna kan ur energisynpunkt inte anta våg

längdsvärden under 0,73 Ä. Energiförlusten blir mindre än

elektronens bindningsenergi och ingen inkoherent spridning

med så högt värde på den spridda fotonens energi kan äga

rum. I impulsapproximationen betraktas elektronerna som

fria och tvärsnittet antar värden även för våglängder under

0,73 Ä. Denna osnygghet kan undvikas genom att sekundärt

lägga på kravet att tvärsnittet skall anta värdet noll så

snart fotonens energiförlust vid spridningen blir lägre

än elektronens bindningsenergi; tvärsnittskurvan huggs

lämpligen av vid A' = 0,73 Ä.

Beräkningar av samma författare visar att då infallande fo

tonens energi ökar till 59,3 keV (WKa1 ) erhålles god överens

stämmelse mellan tvärsnitten även för Z = 6.

Relativistiska tvärsnittsberäkningar i impulsapproximatio

nens anda har utförts av RIBBERFORS 1975. Denne utnyttjar

relativistiska spridningstvärsnitt för spridning mot fria

elektroner i rörelse (varav Klein-Nishina tvärsnittet är

ett specialfall för en elektron i vila). Elektronerna i

atomen representeras av ett stationärt vågpaket sammansatt

av plana vågor (fria elektroner) och karakteriserat aven
-.-

rörelsemängdsfördelning p(p). Tvärsnittet för spridning mot

vågpaketet erhålles som en integral över frielektrontvår

snitt viktade över fördelningen p(p).

Dubbelt differentiella tvärsnitt för Be och Al beräknade av

Ribberfors finns återgivna i Fig 10 (Be) och Fig 11 (Al).

I Fig 11 är K-kanten i Al synlig för hv = 30 keV. Då den

spridda fotonens energi hv' överstiger 30 keV - Ek = 28,44 keV

så kan K-elektronerna inte längre delta i den inkoherenta

spridningsprocessen.
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Figur 10: Det dubbel t differentiella tvlirsni ttet för Comptonsprid

ning i metalliskt beryllium som funktion av primlira

fotonenergin w och differensen mellan den spridda fotonens

energi w' och Cornptonlinjen w', Spridningsvinkel lir 90°.c
Streckad linje anger Comptonlinjens llige, w I - w~ = O. '

För W = 30 keV är w' = 28,3 keV för w = 200 keV lir w' =c c
= 144 keV. Tvlirsnittet är per berylliurnatorn.

Ur ALH CARLSSON et al 1980.
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Figur 11-: Det dubbelt differentiella tvärsnittet för Compton

spridning i metalliskt aluminium som funktion av w och

w·-w~. Spridningsvinkeln är 90°. Streckad linje anger

Comptonlinjens läge, w'-w' = O. För w = 30 keV är K-
c· .

kanten synlig. Tvärsnittet är per aluminiumatom.

Ur ALM CARLSSON et al 1980.
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B. Koherent spridning

Koherent spridning innebär att den inkommande fotonen sprids

utan energiförlust
3
). Atomen som helhet tar upp rörelsemängds

förändringen. Genom sin tyngd kan den göra detta och ändå ta

upp försumbart med energi (på samma sätt som vid fotoelektrisk

absorption) .

Det finns flera processer vid vilka en foton kan spridas utan

energiförlust mot ett atomärt system: Rayleighspridning mot de

atomära elektronerna, Thomsonspridning mot kärnan, Delbruck~

spridning mot kärnan (kvantelektrodynamiskt beskriven som en

virtuell negatronpositronparbildning med åtföljande virtuell

enkvantumannihilation) .

Vid beräkning av spridningstvärsnittet för koherent spridning

måste hänsyn tas till samtliga processer, som kan sprida foto

nerna koherent. Kvantmekaniskt uppträder interferensfenomen

mellan de olika processernas bidrag till tvärsnittet. Det är

i princip inte möjligt att beräkna tvärsnitt för var och en

av processerna oberoende av varandra. För fotonenergier mindre

än 1 MeV dominerar dock bidraget från Rayleighspridning totalt.

I energiområdet 1 - 10 MeV får Delbrlickspridningen växande be

tydelse.

Tvärsnittet för Rayleighspridning beräknas i regel utifrån

icke-relativistisk kvantmekanik och i första ordningens stör

ningsräkning. Det beräknas med utgångspunkt från samma tvär

snittsyttryck, ekv (24), som användes vid beräkning av tvär

snittet för inkoherent spridning. I detta fall är atomens

sluttillstånd ~ f välkänt och lika med ~ . = ~O för atomena, a,l

3) Koherent betyder att den inkommande och den spridda vågen är i fas med
varandra. Detta förutsätter att den spridda vågen har samma våglängd
som den infallande, dvs att spridningen sker utan energiförlust.
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i sitt grundtillstånd. Vidare är hv' = hv och tvärsnittet

reduceras till

dO coh
dn

Z
2:
j=1

i -+
fl q

e

= (35)

-+
F(q,Z) kallas för atomformfaktorn. Om atomen är sfäriskt

symmetrisk eller slumpmässigt orienterad i rymden är
-+

F(q,Z) = F(q,Z). Tvärsnittet för koherent (Rayleigh) sprid-

ning kan beräknas exakt i första ordningens störningsräkning

och inga ytterligare approximationer måste tillgripas.

Värdet på atomformfaktorn beror liksom värdet på den inkohe

renta spridningsfunktionen S(q,Z) av valet av vågfunktion.

I HUBBELL et al 1975 har icke-relativistiska vågfunktioner

(identiska med dem som använts vid tabelleringen av S(q,Z) i

samma tabellverk) använts vid tabelleringen av F(q,Z). I ett

senare tabellverk utgivet av HUBBELL and 0VERB0 1979 har

"relativistiska" atomformfaktorer beräknats med hjälp av

relativistiska Hartree-Foch vågfunktioner.

För ett en-elektron system gäller att S (q,Z) = 1 - I F(q,Z)1 2.

För det icke-relativistiska fallet,med S(q,Z) enligt ekv (25),

innebär detta att summan av inkoherent och koherent spridning

är lika med det klassiska Thomsonspridningstvärsnittet. Med

ett flerelektronsystem uppstår interferensfenomen då sprid

ningen sker mot samtliga elektroner i atomen och sannolikhe

ten för koherent spridning ökar kraftigt med växande atom

nummer speciellt i framåtriktningen. Då G = O är q = O och

F(q,Z) antar värdet Z oberoende av infallande fotonens energi

(liksom S(q,Z) antar värdet noll för G = q = O oberoende av

fotonenergin). En åskådlig fysikalisk bild av den koherenta

spridningen i ett flerelektronsystem ges i den klassiska
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härledningen av Rayleighspridningstvärsnittet (se Appendix),

som ger exakt samma uttryck för den atomära formfaktorn F

(definierad ur dGcoh/dQ = (deGTh/dQ) F
2

) som den relaterade

icke-relativistiska kvantmekaniken). I Fig 12 visas vinkeldif

ferentiella tvärsnitt per rymdvinkelenhet för inkoherent

och koherent spridning i syre (Z = 8) och i bly (Z = 82) för

10 keV fotoner. Tvärsnittet för inkoherent spridning är beräknat

i den inkoherenta spridningsfunktionsapproximationen. Medan

det inkoherenta spridningstvärsnittet (jämfört med Klein

Nishina tvärsnittet) är starkt reducerat för små spridnings

vinklar antar det koherenta spridningstvärsnittet sina största

värden för dessa små vinklar.

o
~o

- - - - . ,/ col,

180· ~--_i.-~_-4-_D~2::~-+-----:-"--7::~-~~-~5t,o;'---:;6:';,o~-b/aloh?o ~o J,o j,o '{,o

Fig 12: Vinkeldifferentiella tvärsnitt per rymdvinkelenhet

för inkoherent och koherent spridning i syre (-----)

och i bly ( ) för 10 keV fotoner. dGcoh/dQ för

bly erhålles genom att multiplicera värdena i dia

grammet med en faktor 100. Värden för dGincoh/dQ

ur HUBBELLet al 1975 och för dG h/dit ur HUBBELL andco
0VERB0 1979.
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I Fig 13 visas det vinkeldifferentiella tvärsnittet per rymd

vinkelenhet för koherent spridning som funktion av spridnings

vinkeln och normerat till tvärsnittet vid spridningsvinkeln

e = 00 för 10 keV och 100 keV fotoner. Riktningsfördelningen

beror starkt av fotonenergin och även av spridarens atomnummer.

Framåtriktningen tilltar med ökande fotonenergi och avtagande

atomnummer hos spridaren.

O: la lce.V

('$-J:L /(11,)".0.0.
f,o '4._ •

'Il"'a ':6.

, '.'\ '.
~~
\ ""~'__'A"'------'--' Pb: la keV

•

0,'

o,ot ~
\

x

\
\

C: 100 ke.V

Fig 13: Spridningstvärsnittet per rymdvinkelenhet för kohe

rent spridning som funktion av spridningsvinkeln och

normerat till tvärsnittet vid spridningsvinkeln

e = 0°. 10 keV: A- A Pb; '" - ""o. 100 keV: + - + Pb;

'" - '" Al; x - x C. Tvärsnitt ur HUBBELL and .0VERBI"\ 1979.
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Vinkelfördelningen av den koherent spridda strålningen har

praktisk betydelse i samband med jämförelser mellan t ex

beräknade och mätta HVL-värden i narrow-beam geometri. Vin

kelfördelningen och den aktuella mätgeometrin avgör i vil

ken utsträckning de koherent spridda fotonerna skall räknas

som attenuerade respektive som oskiljbara från de primära

fotonerna.

Pb: 10 keV•,. r~~~:-·· . .
\ \. +~"~"--- O 10 k V

'\\ . '-----~+____ "t.---_--t": e
------. , Pb: 100 keV

"

\
\
\

0,01

~." '00 ko'

e: <00 k.' \

"

""aao,
'0' 10()' lao'" 1"10' flO' t'lOOo' .0' '0' 10'

Fig 14: Tvärsnittet per rymdvinkelenhet för koherent spridning

som funktion av spridningsvinkeln och normerat till

totala spridningstvärsnittet (inkoherent + koherent)

per rymdvinkelenhet. 10 keV: A - A Pb; ro - ro O.

100 keV: + - + Pb; 0 - 0 Al; x - x C. Inkoherenta sprid

ningstvärsnitt ur HUBBELL et al 1975. Koherenta sprid

ningstvärsnitt ur HUBBELL and ~VERB~ 1979.
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! Fig 14 visas det vinkeldifferentiella tvärsnittet per rymd

vinkelenhet som funktion av spridningsvinkeln och normerat

till totala spridningstvärsnittet (inkoherent + koherent) för

10 keV och 100 keV fotoner. Vid 10 keV dominerar den koherenta

spridningen helt i bly vid alla spridningsvinklar och utgör

mer än hälften av den totala spridningen i syre för sprid

ningsvinklar mindre än 70 0
• Vid 100 keV är den koherenta sprid

ningen mer än hälften av den totala för spridningsvinklar

mindre än 50 0 i bly. I Al och C avtar den koherenta spridningens

betydelse avsevärt snabbare med ökande spridningsvinkel.

II. Mätning av primära röntgenstrålningsspektra med Compton

spridningsmetoden

Mätningar av energifördelningen (spektret) av de primära fo

tonerna från ett röntgenrör under normala driftsbetingelser

försvåras av den höga fluensraten. Antalet fotoner, som de

tekteras per tidsenhet i spektrometern får ej vara för hög

om summation av pulser från olika energideponeringshändelser

skall kunna undvikas. Den rymdvinkel detektorn upptar sett

från röntgenröret kan reduceras till lämplig storlek genom

stark kollimering (0,025 - 0,25 mm) och långa avstånd (7 -

50 m) till detektorn varvid luften i strålgången måste eva

kueras.

Genom att i stället mäta Comptonspridda fotoner i en given

riktning kan man utan stark kollimering och utan att använda

extrema avstånd reducera räknehastigheten till lämplig nivå.

Metoden kan därför användas direkt i kliniken och fordrar

inte tillgång till speciallaboratorier.

I Fig 15 visas en experimentell uppställning för mätning med

Comptonspridningsmetoden och Ge-spektrometer.
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Fig 15: Experimentuppställning för mätning av prlmara röntgen

strålningsspektra med Comptonspridningsmetoden. Kolli

matorn D är 4 mm i diameter. Ur YAFFE et al 1976.

Vid rekonstruktionen av det primära röntgenstrålningsspekt

ret utgår man från att

a) det råder ett entydigt samband mellan energin på den

spridda fotonen och den primära fotonen givet av Compton

ekvationen för kollisionen med en fri elektron i vila.

b) Comptonspridningstvärsnittet (vanligen Klein-Nishina tvär

snittet) per längd- och rymdvinkelenhet dcr/d~ är känt liksom

. den rymdvinkel ~~ detektorn upptar sett från spridaren.

c) den bestrålade volymen, V, av spridaren är känd.

Vi antar att attenueringen av de primära liksom av de spridda

fotonerna i spridaren är försumbar (alternativt korrigerad för).

Likaså antar vi att multipelspridning i spridaren är försumbar.

Vidare förutsättes att den i spektrometern uppmätta pulshöjds

fördelningen konverterats till energifördelningen dN(hv')/d(hv')

av de mot detektorn infallande Comptonspridda fotonerna. Om vi

dessutom bortser från detektorns bristande energiupplösnings

förmåga kan vi ställa upp följande samband mellan energiför-
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delningen av de detekterade Comptonspridda fotonerna och den

differentiella fluensen d~(hv)/dhv) av de primära fotonerna

vid spridaren

dN (hv ') d (hv ') =
d(hv')

d~(hv) d(hv) dcr V ~Q
d(hv) dQ · . (36)

Ur ekv (1) erhålles för d(hv')/d(hv)

d (hv ')
=d(hv)

• • • • • • • ... (37)

som insatt i ekv (36) ger

dN(hv') =
d (hv')

d~(hv)

d (hv)
· . . . . . . . •. ( 38)

Vid jämförelse av ekv (38) med ekv (1) i Yaffe et al tycks

dessa försumma faktorn (hV'/hv)2. Vid hv = 60 keV är denna

faktor 0,80 och vid hv = 100 keV är den 0,70; alltså ej av

försumbar betydelse.

I Fig 16 kan primärstrålningsspektret rekonstruerat av Yaffe

et al ur mätning av 90 0 Comptonspridda fotoner i lucite jäm

föras med ett primärstrålningsspektrum mätt direkt i primär

strålen (SVAHN 1977). Både Yaffe et al och Svahn har använt

Ge-spektrometrar med jämförbar energiupplösningsförmåga.

Fig 16 visar en klar försämring av energiupplösningen med

Comptonspridningsmetoden. Yaffe et al förklarar detta som en

geometrieffekt orsakad av att detektorn accepterar ett inter

vall av spridningsvinklar kring 90 0
• Troligt är emellertid

att den oundvikliga energibreddningen av de Comptonspridda

fotonerna är den starkast bidragande faktorn. ~Fig 17 de-
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Fig 16: a) 100 kV spektrum mätt i primärstrålen (SVAHN 1977).

b) 100 kV spektrum bestämt genom mätning av i lucite

90 0 Comptonspridda fotoner (YAFFE et al 1976)

monstreras energibreddningens betydelse för energiupplös

ningen. Utgående från ett antaget primärstrålningsspektrum

(efter Svahns uppmätta 100 kV spektrum som inkluderar spektro

meterns egen bristande energiupplösning) har energifördel

ningen av de Comptonspridda fotonerna beräknats med dubbelt

differentiella spridningstvärsnitt (RIBBERFORS 1981) varefter

primärstrålningsspektret rekonstruerats med hjälp av den

förenklade metoden i ekv (38).

Av Fig 17 framgår att energiupplösningen är betydligt sämre

vid spridning mot Al jämfört med spridning mot väte. Man

bör alltså välja en spridare med så lågt atomnummer som möjligt.
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Fig 17: Primärstrålningsspektra bestämda med Comptonsprid

ningsmetoden vid spridning 90 0 i väte (H) respektive

Al jämförda med samma spektrum mätt direkt i primär

strålen. Ideal mätgeometri; den försämrade energi

upplösningen med Comptonmetoden är uteslutande en

effekt av energibreddningen vid spridningsprocessen.
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I Fig 18 demonstreras betydelsen av valet av spridnings

vinkel för energiupplösningen.

d<j>/dw (arbitrary units)

120

, ., .....

110

100

90

80

70

f\
I \

\

Aluminium

Primary spectrum
Computed spectrum, 300

<;omputed spectrum,1500

60

50

40

30
,

ll-IT""I--....,--...,Ir---,I------rl---rl----rl-----i__

65 66 67 68 69 70 71 w (keV) .

Fig 18: Primärstrålningsspektra bestämda med Comptonsprid

ningsmetoden vid spridning 30 0 respektive 1500 i

Al jämförda med samma spektrum mätt direkt i primär

strålen. Ideal mätgeometri; den försämrade energiupp

lösningen med Comptonmetoden är uteslutande en effekt

av energibreddningen vid spridningsprocessen.
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Energiupplösningen med Comptonmetoden försämras drastiskt

med ökande spridningsvinkel. Man bör alltså välja så liten

spridningsvinkel som möjligt. Å andra sidan är tvärsnittet

för spridning i små vinklar mindre välkänt då även andra

inkoherenta spridningsprocesser kan tillkomma. Dessa åstad

kommer kollektiva excitationer (plasmasvängningar eller

oscillerande täthetsfluktuationer), som dominerar vid låga

rörelsemängds- och energiöverföringar, dvs i allmänhet vid

mycket låga spridningsvinklar (ALM CARLSSON et al 1980).

Vidare är vid små spridningsvinklar andelen koherent spridda

fotoner inte försumbart. Då de infallande fotonerna har ett

kontinuerligt spektrum av energier kan en koherent spridd

foton, t ex en 60 keV foton i ett 100 kV spektrum inte

skiljas från en inkoherent spridd foton med högre primär

energi. Vid t ex spridningsvinkeln 30 0 är Comptonenergin,

ekv (1), för en 61 keV foton lika med 60 keV. Även vid 90 0

spridning kan koherent spridda fotoner förväxlas med inkohe

rent spridda men det koherenta bidraget till den totala sprid

ningen är avsevärt reducerat vilket tydligt framgår av Fig 14,

sid 30. Vid spridningsvinklar mindre än 30 0 utgör den kohe

renta spridningen en icke obetydlig andel av den totala även

vid låga atomnummer i synnerhet för de lägsta fotonenergierna

(fotonenergier ner till 10-20 keV är av intresse). Val av

spridningsvinkel kring 90 0 förefaller välmotiverat vid tillämp

ning av Comptonspridningsmetoden för bestämning av primära

röntgenstrålningsspektra. Detta val är också ofta praktiskt.

Metoden kan t ex användas vid datortomografer utan någon

som helst demontering av utrustningen.
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APPENDIX: Det klassiska Rayleigh-spridningstvärsnittet

Det klassiska Thomsontvärsnittet för spridning av opola

riserad elektromagnetisk strålning mot en fri elektron

ges av (se t ex ALM CARLSSON 1975)

= 2(1+cos e) • • • • • • • • •• (A1 )

= den klassiska elektronradien (r
0

2 = 7,95 10-30 m2 )

= spridningsvinkeln (vinkeln mellan den infallande

och den spridda strålningen) .

Låt oss nu betrakta två fria elektroner på det fixa avståndet

~ från varandra, Fig A1. Den infallande elektromagnetiska

vågen försätter de båda elektronerna i en oscillerande rörelse.

Till följd av denna oscillerande rörelse sänder var och en

av de båda elektronerna ut ett elektromagnetiskt fält, (en

spridd våg), som utbreder sig i alla riktningar med en frek

vens lika med frekvensen hos den infallande elektromagnetiska

vågen (lika med frekvensen hos de oscillerande elektronerna).

De båda spridda vågorna interfererar med varandra. Vågornas

amplituder adderas till en nettoamplitud, som på grund av

fasförskjutningen mellan de enskild vågorna antar olika värde

i olika observationsriktningar e.

För alla punkter P i riktningen e sådana att AP = r » ~

gäller att gångvägsskillnaden, å, för den del av vågen, som

sprids i A och den, som går vidare och sprids i B ges av

(Fig A1).

å = HB + BP - AP = HB - AC • • • • • . . . •• (A2 )

där H är projektionen av punkten B i XZ-planet, C är projek-
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tionen av punkten .. B på linj en AP. Då r » 9, blir sträckan

CP ~ BP, dvs triangeln BCP blir likbent med basvinklarna

CBP ~ BCP ~ 90 0
•

z

/

inkorrmande våg

P

Fig A1: En inkommande elektromagnetisk våg utbreder sig i

y-axelns riktning. Den sprids mot ett tvåelektron

system: elektronerna A (i origo) och B på det fixa

avståndet 9, från varandra. P är en punkt i observa

tionsriktningen e sådan att avståndet r till origo

är mycket större än 9" r » 9,.

Sträckan HB ges av y-koordinaten för punkten B (Fig A1),

HB = t sin~ sin~

Sträckan AC ges av (Fig A1, A2),

• • • • • • • • •• (A3)

AC = 9, sin~ eos (e-1T/2+~) = t sin~ sin (e+~) ..••.•.. (A4)
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A

e - (rr/2-q,) =
= e - rr/2 + q,

c

9. sin a

D

Fig A2: Triangeln ACD från Fig A1. D är projektionen av

punkten B i xy-planet, C är projektionen av punk

ten B på linjen AP (observationsriktningen) , q, är

azimutvinkel för punkten B i koordinatsystemet xyz

(vinkeln mellan x-axeln och projektionen AD av AB

i xy-planet) .

Gångvägsskillnaden 8 ges slutligen av

8 = 9. sina [sinq, - sin(e+q,)] =

= -29. sina sin(e/2) eos (q,+e/2) • • • • • • • • •• (AS)

Koherent spridning innebär att den inkommande och den

spridda vågen är i fas med varandra. De delvågor, som sprids

ut av elektronerna A och B är i fas med den inkommande vågen

och gångvägskillnaden 8 kan direkt översättas till fasför

skjutningen *1-*2 då delvågorna från A och B når observations

punkten P.

Nettoamplituden, Es ' för den elektriska fältvektorn i obser

vationspunkten P är summan av amplituderna av delvågorna

spridda i A respektive B. Då P befinner sig på stort avstånd

från båda elektronerna (r » 9.) har de delvågor, som når P

(approximativt) samma utbredningsriktning och nettoamplitu

den erhålles genom enkel skalär addition av amplituderna.
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E
S

som funktion av tiden ges av

där w = 2nv, v = e/A.

.......... (A6)

Vi antar vidare att maxamplituderna E 1 och E 2 hos delvågorna

är lika stora. Fysikaliskt innebär detta att varje elektron

antas sprida en mycket liten del av den inkommande vågen;

den inkommande vågen är inte nämnvärt dämpad av elektronen

A då den når elektronen B (Fig A1).

Med E1 = E 2 = Ee erhålles

= Ee

(A7)

Fasdifferensen W1 - ~2 ges av gångvägsskillnaden ö för

delvågorna, som spridits i A och B

ö
= I 21T . . . . . . . . •. (A8 )

Ekv (A8) insatt i ekv (A7) ger

(A9 )
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Tvärsnittet för spridning vinkeln e är proportionellt mot

tidsmedelvärdet över en period av kvadraten på nettoampli

tuden E . Vid spridning mot ett en-elektronsystem är tvär-s
snittet proportionellt mot tidsmedelvärdet över en period

av kvadraten på amplituden E cos(wt). Jämfört med tvärsnit-
e

tet för spridning mot ett en-elektronsystem är tvärsnittet

för spridning mot det aktuella två-elektron systemet större

med en faktor 4 coS2(rr~), dvs tvärsnittet för koherent sprid

ning mot två-elektronsystemet kan skrivas

dcr
coh

dfl
• • .. .. • ... (A10)

Spridningstvärsnittet i ekv (A10) gäller för spridning mot

elektronsystemet i Fig A1. Låt orienteringen av B med bibe

hållande av avståndet t till A variera slumpmässigt med lika

stor sannolikhet för varje riktning. Medelvärdning av tvär

snittet över alla värden på a och ~ sådan att sannolikheten

för att riktningen AB skall ligga i rymdvinkelelementet

dQ = sina da d~ är dQ/4rr ger tvärsnittet vid godtycklig orien

tering av elektronparet,

ddcoh
dfl =

1
4rr

rr/2
f

-rr/2
sina sin(e/2)

cos(~+e/2)J sina da d~ (A11 )
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Efter utförd integration reduceras ekv (A11) till (beviset

överlämnas som övning till läsaren)

dd hco
dQ [1 +

sin (411 Ji, sin~ /2)

411Ji,si~e/2 1
(A12)

Förhållandet mellan da h/dQ i ekv (A12) och Thomsonspridco
ningstvärsnittet deaTh/dQ vid spridning mot ett en-elektron-

system visas i Fig A3.

Fig A3:

O~--!:-1I---+lll=----;3'::n-."'41::1l:---stll;--t61l:;---,j7=-11~7f=1l:--'9t"f".....-rAlOjr

x==4nUsin j8lfA

Förhållande (da h/dQ)/(d aTh/dQ), I II , som funk-co e s e
tion av parametern x = 41lJi,sin(e/2)/A för ett två-

elektronsystem där elektronerna befinner sig på av

ståndet Ji, från varandra. Elektronparet är slump

mässigt orienterat relativt den infallande (opola

riserade) elektromagnetiska strålningen; e = sprid

ningsvinkeln. Ur PlRENNE 1946.

I Fig A3 representerar varje värde på parametern x olika sprid

ningsprocesser; skilda värden för spridningsvinkeln e och våg

längden A kan ge samma värde på x. I Fig A4 visas förhållandet

(dacoh/dQ)/(deaTh/dQ) som funktion av spridningsvinkeln e då

våglängden A är lika med avståndet Ji, mellan elektronerna.
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Fig A4: Förhållandet (da h/dQ)/(d aTh/dQ), I /1 , som funk-co e s e
tion av spridningsvinkeln e då vågländgen A är lika

med avståndet ~ mellan elektronerna. Elektronparet

har en slumpmässig orientering relativt den infal

lande (opolariserade) elektromagnetiska strålningen.

Den streckade cirkeln motsvarar 2(de aTh/dQ), dvs

tvärsnittet för spridning mot två fria av varandra

oberoende elektroner. Ur PlRENNE 1946.

Av Fig A4 framgår tydligt hur interferensen mellan elektro

nerna i två-elektronsystemet bidrar till att öka sannolik

heten för spridning i framåtriktningen (små spridningsvink

lar) jämfört med om spridningen skett mot två fria av varandra

oberoende elektroner (motsvaras av den streckade cirkeln i

figuren, som ger 2 (deaTh/dQ)/deaTh/dQ) . Detsamma gäller obe

roende av värdet på våglängden A relativt elektronavståndet ~.

Av Fig A3 framgår emellertid att om A < ~, t ex A = ~/2, så

kommer tvärsnittet att avta snabbare med ökande spridnings

vinkel e för små spridningsvinklar. Dessutom kommer tvär

snittet att genomlöpa fler oscillationer kring 2(de aTh/dQ) då

e genomlöper alla värden från e = o till e = ~ (två oscilla

tioner i Fig A4; xmax = 4~ för e = ~ då A = ~ medan xmax -,

811 för e = 11 då A = ~/2). Med avtagande värde på A kommer

på så sätt det totala spridningstvärsnittet a h att avtaco
relativt 2e aTh och närma sig detta värde då A«~.
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Generaliserat till ett mångelektronsystem erhålles för sprid

ningstvärsnittet (tvärsnittet per atom)

da hco
d"

= I: I:
i j 4 n sin8/2

TI N ij fe

(A13)

där 9,ij är avståndet mellan elektron i och elektron j.

Dubbelsumman i ekv (A13) innehåller Z2 termer. För 8 = O

är alla termerna lika med 1 och förhållandet (da h/d")/co
(deaTh/d,,) är lika med Z2. Tvärsnittet är genom elektroner-

nas interferens förstärkt med en faktor Z jämfört med om

spridningen ägt rum mot Z av varandra oberoende elektroner.

Man lyckades inte få någon bra överensstämmelse mellan teori

och experiment förrän man införde den elektronkonfiguration,

som resulterar från en kvantmekanisk behandling av elektron

tillstånden kring kärnan. Kvantmekaniskt intar inte elektro

nerna bestämda positioner kring kärnan utan har en viss sanno

likhet för att befinna sig på en given plats. Man har att

göra med en kontinuerlig och inte en diskret laddningsfördel

ning. övergång från en diskret till en kontinuerlig ladd

ningsfördelning ger för en sfäriskt symmetrisk laddningsför

delning

00

2<f. p (r) 4nr
O

sin(4TIr Si~8/2)

4 sin8/2
TIr fe

2dr) ....... (A14)

där p(r) är elektrontätheten på avståndet r från kärnan. Vi

ser också här att då e = O så blir den faktor, som modifie

rar Thomsonspridningstvärsnittet lika med kvadraten på
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f p(r) 4rrr2 dr = Z
O
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• • • • • • .. •• (A16)

Det visar sig att vid icke-relativistisk kvantmekanisk be

handling av det koherenta (Rayleigh-) spridningstvärsnittet

(i A
2
-approximationen) erhålles exakt samma uttryck för

tvärsnittet som det i ekv (A14). Formfaktorn F(q,Z) i ekv

(35) kan identifieras med integraluttrycket i ekv (A14),

se t ex HUBBELL et al 1975.



47

Referenser

ALM CARLSSON G: Klassisk elektrodynamik. Växel

verkan mellan laddade partiklar och

elektromagnetiska fält.

LiH-RAD-R-020, 1975.

ALM CARLSSON G, BERGGREN K-F, CARLSSON C och RIBBERFORS R:

Beräkning av spridningstvärsnitt för

ökad noggrannhet i diagnostisk radio

logi. I. Energibreddning vid Compton

spridning. LiU-RAD-R-040, 1980.

ALM CARLSSON G: Effective use of Monte Carlo methods

for simulating photon transport with

special reference to slab penetration

problems. To be published as a supple

mentum of Acta Radiologica.

CARLSSON C A and ALM CARLSSON G: The use of the Compton effect

in diagnostic radiology.

Enrico Fermi Int Summer School Medical

Physics 1979. Nuovo Cimento (in press),

DU MOND J W H: The linear momenta of electrons in

atoms and in solid bodies as revealed

by X-ray scattering. Rev Mod Phys

.2l, (1 933) 1- 3 3 .

EISENBERGER P and PLATZMAN P M: Compton scattering of X-rays

from bound electrons. Phys Rev A2,

(1970) 415-423.

HUBBELL J H, VEIGELE W J, BRIGGS E A, BROWN R T, CROMER D T

and HOWERTON R J: Atomic form factors,

incoherent scattering functions, and

photon scattering cross sections.

J Phys Chem Ref Data i, (1975) 471-538



48

HUBBELL J H and l/lVERBj1\ I: Relativistic aternic fonn factors and pho-

ton coherent scattering cross sections.

J Phys Chem Ref Data §., (1979) 69-105.

PIRENNE M H:

RIBBERFORS R:

RIBBERFORS R:

SVAHN G:

The diffraction of X-rays and elec

trons by free molecules.

University Press, Cambridge 1946.

Relationship of the relativistic Comp

ton cross section to the momentum dist

ribution of bound electron states.

Phys Rev~, (1975) 2067-2074.

Personlig kontakt. (1981).

Diagnostic X-ray spectra. A study of

the effects of high tension ripple,

large X-ray tube currents, extra-focal

radiation and anode angulation with

Ge(Li) spectroscopy. Thesis. Lund (1977)

TSENG H K, GAVRILA M and PRATT R H: Coherent and incoherent scat

tering of photons by bound electrons.

Limitations of present theoretical eva

luatians of the cross sections. Unpub

lished work (Report No 2) sponsored at

the Univ of Pittsburgh by the NBS

(t4ay 1973) .

WHITE-GRODSTEIN G: X-ray attenuation coefficients from

10 keV to 100 MeV. Natl Bur Stand Circ

583, (1957).

YAFFE M, TAYLOR K W and JOHNS H E: Spectroscopy of diagnostic

X-rays by a Compton-scatter method.

Medical Physics l, (1976) 328-334.


	rapport del 1.pdf
	rapport del 2.pdf

