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اأヱلى التجربة

 

                                                             الغاية من التجربة 
  منطقة اأشらاع لحجりゲ التأين                                                         تعيين -1
 قياサ مدキ ンقيقة الفا في الヰواء في الظヱゲف ااعتياキية .-2

 
 النظرية:

 ラأ ゲكايك キا عداヰيحل محل ラل اらق ヵヱاأشعاع النو サقيا りزヰلى اجヱا ンالتأين كانت احد りゲحج
مة للعمل حيث انه ا يحتاァ ئヰا لاشعاعاれ ضعيفة التأين ヱهو اكثゲ ماحساسيته أعلى بكثيゲ من

 الى مضガماれ عالية التكらيゲ للتيار . 
 ラما عزا جيدا حيث ااسطوانة المعدنية تكوヰلين عن بعضヱين معزらالتاين من قط りゲحج ラتتكو

 نما السلك الوسطي يكوラ القطب ااخゲ . ياحد القطらين ب
في الحيز الموجوキ بين القطらين فأنヰا تولد اヱコاجا من اأيوناれ الموجらة عند キخوキ メقيقة مشحونة 

غط الجوヵ ضヱالسالらة عند اصطدامヰا بجزيゃاれ الغاコ )في هログ التجゲبة يستعمل الヰواء تحت ال
 .) ヵキااعتيا 

 ポゲة تتحらالسالヱ ةらالموج れاأيونا ラالتأين فا りゲي حجらبائي بين قطゲヰك メتسليط مجا ュعند عدヱ
جヱ りゲتتحد مりゲ اخンゲ منتجة クراヱ れجزيىاれ متعاキلة ヱعند تسليط مجاメ كゲヰبائي فأキ ラاخل الح

اأيوناれ الموجらة تتحポゲ نحو القطب السالب ヱاأيوناれ السالらة تتحポゲ نحو القطب الموجب . 
اラ شدり التيار اايوني المتولد من حゲكة اايوناれ يعتمد على شدり المجاメ الكゲヰبائي .فعندما 

 メالمجا  ラيكو ヵキمما يؤ キصة ااتحاゲا فヰل ラة تكوらالسالヱ ةらالموج れبعض اايونا ラضعيف فأ
يف في キائりゲ حجりゲ التأين . ヱعند コياりキ شدり المجاメ الكゲヰبائي عمヱゲر تيار ايوني ضالى 

تدريجيا فأラ عدキ اايوناれ المتحدり يقل ヱبグلك يزキاキ التيار المار الى اラ يصل الى حالة ااشらاع . 
ة تكوラ شدり المجاメ كافية لتمنع اتحاキ اايوناれ مガتلفة الشحنة مりゲ اخヱ , ンゲلグا ヱعند هログ الحال

فأラ جميع اايوناれ تتجه نحو القطらين ヱيقاメ اラ غゲفة التاين تعمل بمنطقة ااشらاع  ,كما هو 
( . اヵ اラ عند コياりキ فベゲ الجヰد المسلط على قطらي حجりゲ التأين ا تسらب 1موضح في شكل )

                                                                                            تيار اايوني المار . بزياりキ مناりゲド لل
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                 فベゲ الجヰد        
 ة التأين(: يوضح منطقة ااشباع في حجر1شكل )

         
تشغيل حجりゲ التأين بمنطقة ااشらاع فأラ التيار المار يعتمد على التأين النوعي للدقيقة ヱعلى  عند

فعالية المصدر المشع ヱعلى ヅاقة الدقيقة بشヅゲ اラ الدقيقة تقف نヰائيا ضمن المنطقة الحساسة 
                                                                                                     . من حجりゲ التاين 

فاラ التيار  (ヱ2لグا فعند ヱضع مصدر اشعة الفا キاخل حجりゲ التأين クاヅ れوメ متغيゲ )شكل 
 ラاヱ تصل قيمة التيارالى قيمته العظمى ラالى ا りゲالحج メوヅ キاキعندما  يز キاキاايوني المار يز

لى قيمة عظمى للتيار عندما يكوラ اコ ヵياりキ اخンゲ بالطوメ ا تؤヵキ الى コياりキ التيار, ヱنحصل ع
ヱمسا りゲالحج メوヅ( قيقة الفاキ ンمن مد ゲらاك ヱأ ヵ (Range التأين りゲاخل حجキ キالموجو コبالغا

                                 . ( 3الحساサ للحجりゲ .شكل ) ヱفي هログ الحالة فأラ الدقيقة تقف كليا ضمن الحجم
                                 

d 
 
 
 
 

 حجرة التاين   (2شكل )                   
 
 
 
 

 منطقة ااشらاع

ار 
لتي

 ا
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 التيار                                                                                 

 
 
 

Range                                          D cm 
                                                                                    
 (3شكل )

    
عن ااخンゲ بكيفية قياサ الغاية من التجゲبة )تガتلف كل منヰا توجد ゲヅيقتاラ للعمل على تحقيق

 ً  لاجヰزり المستガدمة (.                                                                   التيار اأيوني تらعا
  ゲم للتيار المستمガمض ュداガيمة باستガبعد تض りゲاشらالتيار اايوني الضعيف م サلى قياヱتعتمد اا

り حيث بصورり غيゲ مらاشゲ أما الثانية فتعتمد استガداュ كشاف كゲヰبائي خاソ لقياサ التيار اايوني
يتم حساゆ عدキ نらضاヱ れرقة الكشاف في ヱحدり الزمن بدا من التيار ヱيمكن توضيح クلك كما 

 يلي :                                                                                                              
تنجゆグ نحو قطب الكشاف المガالف لヰا عندما تتجمع الشحنة اايونية على ヱرقة الكشاف فأنヰا 

りゲا مع  بالشحنة متنافヰالشحنة المتجمعة علي パゲا تفヰا لقطب الكشاف فأنヰعند مامستヱ اヰماسك
 تمثل ˊ�ヱ تمثل السعة الكゲヰبائية بين الورقة ヱقطب الكشاف cحيث    ˊ�c=ˊ�مقدارها ヱالتي 

بين الورقة ヱالقطب يقل الجヰد  ѕافة ヱعندما تقل المس . الورقة القطب تامس ロالجヰد الヵグ عند �ˊ . コاヰحساسية الج キاキلك تزグبヱ                                                                                                  
ヵヱين لورقة الكشاف مع القطب تساらالزمنية لتماسين متعاق りゲا كانت الفتクالتيار  ˊ�فا ラفأ

 المار خاキ メائりゲ الكشاف يعゲら عنه بالعاقة التالية  :                                                    Iاايوني
I=�ˊ / �ˊ  =c�ˊ / �ˊ = c�ˊ � ˊ 

 بين الورقة ヱالقطب يكوヱѕ                                                                  ラلمسافة معينة 
I=constant  x  � ˊ 

 れضاらالن キキゲت ラعليه فأヱ � ˊ  ヵヱ( يمثل مقياسا للتيار اايوني  1/ ˊ� )تساI  ログا يمكن في هヱ .
الطゲيقة قياサ قيمة التيار المطلقة ,ヱعليه فا نستطيع حساゆ عدキ اヱコاァ اايوناれ المتولدり عن 

                                                 キقائق الفا .                                                         
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                                                                                          ااجهزةالمستخدمة :
( 6-0مستمゲ ) ب , مصدر للقدرり بفベゲ جヰد,مضガم للتيار المستمゲ مع مقياسه المناس 態待9 �� ا態怠待 ヱ ��يوュ ن, اヱ بولو 態替怠 �� حجم المتغيゲ , مصدر مشع امゲيشيوュ حجりゲ التأين クاれ ال
, فولتميتゲ ستاتيكي ヱク مدン  ميكا اュヱ 10, مقاヱمة  قين ゲيغ ヱاخゲヅ ヱク ゲيكيلوفولت , مفتاゥ تف

(1.5( ンمد ヱク ゲاخヱ كيلو فولت )6 (بائيゲヰلف الكヱヱ كيلو فولت ,كشاف )Wulf 
Electroscopeة ضوئيةらاصة , عدسة امة بعدها  ( ,مسطガضوئي مع محولته ال ゥاらمص ,

 ヵؤرらالcm 10   ンゲاخヱcm 15  . شاشة نصف شفافة,                                                  
                                                                                               خطواれ العمل :

 الطゲيقة ااヱلى : )استガداュ المضガم لقياサ التيار (                                                       
 .                                                                          キراسة خواソ حجりゲ التأين  -أ 

                           ( :                              4أربط الدائりゲ كمافي الشكل ) -1

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4الشكل )
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 ゲم للتيار المستمガبة مضゲالتج ログفي ه ュدガالتيار اايوني الضعيف المتولد نتيجة يست サلقيا
المضガم  حساسية  キقائق الفا  الصاキرり من المصدر المشع الموضوع キاخل حجりゲ التأين . أجعل

ぬ على القيمة  × など−9  . مثا ゲيらام 

مفتوحة الطゲفين تتكوラ حجりゲ التأين المستعملة في هログ التجゲبة من اسطوانتين احداهما 
مسدりキヱ من ゲヅف ヱاحد فقط . اجعل ヅوメ حجりゲ التأين اكゲら ما يمكن  りゲيヱاسطوانة اخンゲ قص

                                            كد من تصفيゲ مجヰز الجヰد العالي .مسヰا اا بعد تألヱا ت

( كيلو فولت على خطواれ 3 -0غيゲ قيمة فベゲ الجヰد المسلط على قطらي حجりゲ التأين من ) -2
 ( .1كما في الجدメヱ ) قゲاءاتك تらا ناりゲド في كل حالة مヱゲسجل قيمة التيار الم

 ماحظة  

يجب ヱضع حساسية المضガم اعلى ما يمكن لكي تكوラ اعلى 
 ヵグال キالعد ヵヱم تساガبالمض ヅبوゲالم ゲلاميت りاءゲله ق ゲيشي

ぬمؤشゲ حساسية المضガم ) × など−怠待  مثا  كما يجب ゲيらام )
 الらدء باخグ القゲاءاれ ....تصفيゲ المضガم قらل 

                                                                                                         (メヱ1جد             ) 
 الحساباヱ れالنتائج :

ヱمنه نستァゲガ قيمة شدり تيار ااشらاع ヱヱفヱV  ベゲفベゲ الجヰد  Iارسم خطا بيانيا بين قيمة  -1
 الجヰد الاュコ لتشغيل حجりゲ التأين في منطقة ااشらاع . 

احسب عدキ اヱコاァ اايوناれ الكلي في الثانية الواحدり الناتج من مヱゲر キقائق الفا في الヰواء  -2
تجヰا キقيقة بقسمة تيار ااشらاع على شحنة االكتヱ ラヱゲعند معゲفة عدキ اヱコاァ اايوناれ التي تن

ヱاحدり على ヅوメ مسارها يمكن حساゆ عدキ キقائق الفا المنらعثة عن المصدر المشع ヱالمسららة الفا 
لتيار ااشらاع اايوني , قارラ هグا العدキ مع قيمة النشاヅ ااشعاعي للمصدر )عدキ キقائق الفا 

 المشعة بالثانية الواحدヱ ) りناقش النتيجة . 

 ماحظة مهمة :

ين عند تسليط فベゲ جヰد عليヰا , ヱعندما يゲاキ لمسヰا يجب جعل فベゲ الجヰد من ا تلمس حجりゲ التأ
) ゲبائية ) صفゲヰالك りلك .   مصدر القدرグل ソاガال ゥالتأين بالمفتا りゲي حجらيجب توصيل قطヱ , 

    ᴵ(A)     volt V 
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ゆ- : يةキف ااعتياヱゲواء في الظヰقيقة الفا في الキ ンمد サقيا 

اラ تحصل على اضغゲ حجم ممكن للحجりゲ اキفع الجزء العلوヵ المتحポゲ لحجりゲ التأين الى  -1
مع ماحظة عدュ حدゐヱ تماサ بين المصدر المشع ヱجدار الحجりゲ العلوヵ المتحポゲ . ثم قس 

 ( بين المصدر المشع ヱالسطح العلوヵ للحجd . りゲالمسافة )

( 2500سلط فベゲ جヰد عالي على قطらي حجりゲ التاين لتشغيل الحجりゲ في منطقة ااشらاع ) -2
 ل قゲاءり التيار. فولت مثا ,ヱسج

                                                             

 

 

 

( メヱ2الجد) 

3-  ゥالمفتا ュداガالتأين باست りゲي حجらصل قطヱヱ ゲللصف ヵヱد المسلط مساヰالج ベゲاجعل قيمة ف
 りゲسطح الحجヱ المسافة بين المصدر المشع ゲلك ثم غيグل ソاガبمقدارال ヵسم , ثم اعد  ½ العلو
 فベゲ جヰد قطらي الحجりゲ الى القيمة السابقة ヱسجل قيمة شدり التيار.

4-   りالتأين مع تسجيل قيمة شد りゲممكن لحج メوヅ ゲらتصل الى اك ラالى ا メالطو りキبزيا ゲاستم
     (.2قゲاءاتك كما في الجدメヱ رقم ) التيار في كل حالة. رتب

                                                                             
 الحساباヱ れالنتائج : 

بين سطح  المصدر المشع ヱالسطح العلوヵ  (d)خطا بيانيا بين شدり التيار ヱالمسافة ارسم  -1
メمنه احسب معدヱ التأين りゲلحج ンقيقة الفا  مدキ(R)  ヵキااعتيا ヵواء تحت الضغط الجوヰفي ال

 ( . 3راجع الشكل )
من  (Mevفولت ) -بصورり تقゲيらية بوحداれ مليوラ الكتラヱゲ  (キEقيقة الفا )جد ヅاقة  -2

 العاقة:
        (OR)  � = に.な5�態 戴⁄   � = ど.ぬな8�戴 態⁄ 
 ملي コئらق (.  ヱ760تحت ضغط   15ºتقاサ بالسنتمتゲ )في キرجة  Rحيث 

 السらب .مらينا ايヰما اكثキ ゲقة مع クكゲ بالطゲيقتين  ناقش ヱقارラ نتائج التجゲبة  

    (A)  I      cm  d 
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 اأسゃلة: 

 اラ عدキ キقائق الفا المحسوبة ا تمثل القيمة المطلقة لفعالية المصدر المشع بيين سらب クلك ؟ -1

 اヵ نوع من المصاキر المشعة يفضل استガدامه في التجゲبة ؟ ヱلماクا ؟ -2

 ما هي فائدり المقاヱمة العالية المゲبوヅة مع مجヰز القدرり ؟ -3

 لى القゲاءاれ ؟ ヱضح クلك ؟ هل تؤثゲ الヅゲوبة الجوية ع -4

 كيف يعمل تغيヅ ゲوメ حجりゲ التأين على تغيゲ التيار ؟ ヱلماクا ؟  -5
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 التجربة الثانية

دراسة خواص الصمام الوميツي )تعيين ヅول الهツبة ヱجهد التشغيل ヱميل 
 الهツبة (

 لغاية من التجربة ا

 ( العداキ الوميضي ヱايجاヅ キوヱ メميل الヰضらة .Plateauهضらة )تعيين  -1
 ( للعداキ الوميضي Operating Voltageتعيين جヰد تشغيل ) -2

 النظرية 

 تゲكيب العداキ الوميضي ヱعمله موضح في ملزمة الكواشف 

اラ عدキ النらضاれ في ヱحدり الزمن التي يسجله العداキ تتغيゲ بتغيゲ فベゲ الجヰد على  
 (1المضاعف الضوئي .كما في الشكل )

 

 
 ( منحني العداキ الوميضي1الشكل )
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キمنطقة تناسب العدا Proportionality Region of the Counter AB 

 Starting Voltage  VS جヰد الらداية

 Threshold of the Plateau V怠 عتらة الヰضらة

 Breakdown Voltage  V態 جヰد اانヰيار

ゲة كايكらهض Geiger Plateau BC 

منطقة التفゲيغ الكゲヰبائي 

ゲالمستم 

Continuous Discharge Region CD 

 Operating Voltage  V待 جヰد التشغيل
 

  ゲتغي ラة لكي يكوらضヰفي منتصف ال りキد التشغيل عاヰج グالزمن يؤخ りحدヱ العد في
待� قليا جدا عند حدゐヱ تغيゲ في الجヰد المسلط ヱيمكن حسابه من المعاキلة التالية : = なに 岫 �怠 + �態 岻 … … . . 岫な岻 

 

 اما ميل الヰضらة فيعゲف كما يلي 
 ���喧� = などど岫�態 − �怠  岻�怠岫�態 − �怠 岻 %   喧�� ���� … . . 岫に岻 

 ラحيث ا 
   N態               دヰالزمن عند الج りحدヱ تمثل العد في�態 

  N怠               دヰالزمن عند الج りحدヱ تمثل العد في�怠 
 

L فيقاサ من المعاキلة التالية : Lما ヅوメ الヰضらة ا = 岫V態 − V怠 岻 … … . . 岫ぬ岻 

ヱميلヰا اقل من  (Volt 150)عتゲらالعداキ جيدا في حالة كوヅ ラوメ الヰضらة حوالي ي
 لكل فولت . 0.1%
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 المستخدمة :ااجهزة 

 العداキ الوميضي  -1
2-  りز قدرヰمج 
 مصدر اشعة كاما  -3

 خطواれ العمل :

 سم تقゲيらا من نافりグ العداキ الوميضي  4ضع مصدر كاما على مسافة  -1
تأكد من كوラ مؤشゲ القدرヱク り الجヰد العالي مشيゲا للصفゲ . ثم شغل مجヰز  -2

 القدرり الواゃヅة 
3- グبالتسجيل ه ュحتى يقو キفولتية العدا りキداية قم بزياらالنقطة تسمى فولتية ال ロ 
ثانية . سجل قゲاءり العداキ  10ثانية ثم قم بالعد لمدり  10اختゲ الفتりゲ الزمنية  -4

 ثانية ヱاحسب معدメ العد في الثانية الواحدり  10ثاゐ مゲاれ مدり كل منヰا 
5-  れطواガد العالي بヰالج りキبزيا ゲ25استم  りاءゲسجل قヱ りفولت في كل خطو

 りゲلنفس الفت キاحسب مقدار العد في الثانية العداヱ , れاゲم ゐلثاヱ الزمنية
 りキياコ حيث تحصل ゲبائي المستمゲヰيغ الكゲتصل الى منطقة التف ラالى ا りالواحد
مفاجゃة في قゲاءり العداキ )عند الوصوメ الى هログ النقطة خفض الجヰد العالي 

 ヱاا يتعチゲ العداキ للتلف ( . 態�مらاشりゲ الى قيمة اقل من
 في الجدメヱ التالي : رتب قゲاءاتك كما -6

 
T=10 second 

Count / sec Count / 10 sec  Nave N戴 N態 N怠 V(volt) 
    500 
    550 
    600 
    650 

     
    
    1400 
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 れالحساباヱ النتائج 

ارسم خطا بيانيا بين العد في الثانية الواحدヱ りقيم الجヰد العالي المقابلة لヰا احظ  -1

 ( 1الشكل )

 (1من الガط الらياني ثم احسب جヰد التشغيل من المعاキلة ) V態ヱV怠  عين قيم  -2

3-  りゲميل المنطقة المستق サالوميضي بقيا キقيم العداPlateau ( لةキ2من المعا) 

 

 

 

 ااسゃلة

 قارラ بين عداキ كايكヱ ゲالعداキ الوميضي  -1

 يفضل استガداュ العداキ الوميضي بدメ عداキ كايكゲ في قياساれ اشعة كاما  -2

3-  ュبالثاليو キا العداグالمستعملة في ه ュيوキيد الصوキايو りا تطعم بلورクلما 

4-  ュة محكمة الغلق من االمنيوらاخل علキ ュيوキيد الصوキايو りتحفظ بلور

 لماクا ؟
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 التجربة الثالثة

 احصائيااれ العد الاشعاع النوヱي

 الغاية من التجربة 
れداらراسة التキ  (Fluctuationsياらة نسゃヅالوا( في قيم العد れاゲالتغي ヱا ))  في

ヱالتحقق من قوانين ااحصاء التي تتحكم في انらعاゐ ااشعاع عن  ヱحدり الزمن .

 مصدر مشع .

 النظرية 
  ラمشعة يكو りキالتي تعمل لعينة من ما れمن القياسا サكل قيا ラا ュمن المعلو

) مستقا عن جميع القياساれ السابقة クヱلك اラ عملية اانحاメ ااشعاعي 

Radioactive Decay )يقة عشوائيةゲبط ゐتحد (Random Process)  لكنヱ.

 Individual)عند اخグ عدキ اكゲら من القياساれ الفキゲية اヱ المستقلة

Measurements  ) メالزمن عن قيمة معد りحدヱ اف قيم العد فيゲانح ラالعد فأ 

يمكن التنらؤ به.تكوラ اانحゲافاれ (   Average count Rate) في ヱحدり الزمن 

 りحدヱ العد في メمعد ラا . りゲيらالك れافاゲمن اانح ゲらالعد اك メعن معد りゲالصغي

 メ الزمنn المس ヱية اキゲالف れلة ااتية :من القياساキتقلة يحسب من المعا 

 Nave = N怠 + N態 + N戴 + ⋯ … Nnn … … 岫な岻 

 يمثل العد بوحدり الزمن للقياサ ااメヱ .....الخ. N怠حيث 

ヱn  . المستقلة れالقياسا キيمثل عد 
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Nave ( على الشكل التالي :1يمكن كتابة المعاキلة ) = ∑ N辿辿=n辿=怠n … … … … . 岫に岻 

 ラا メيف المعدゲاضح من تعヱヱ 

∑岫N辿辿=n
辿=怠 − Nave岻 = ど … … … . . 岫ぬ岻 

− N辿حيث يمثل الحد ) Nave りحدヱ اف كل قيمة مستقلة عن قيم العد فيゲانح )

. メالزمن عن المعد 

 �ℎ   (Theoreticalيمكن حساゆ القيمة النظゲية لانحゲاف القياسي 

Standard Deviation  )  لةキمن المعا 

t竪 ≅ √Nave … … 岫ね岻 

 

 Experimental mean square)  لمتوسط مゲبع اانحゲافヱالقيمة العملية 

Deviation  )  ���  لةキا من المعاヰيمكن حساب 

 

 exp = √∑ 岫N辿 − Nave岻態辿=n辿=怠 n − な … … . . 岫5岻 
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 ااجهزة المستخدمة 
صماュ كايكゲ , مقياサ المعدメ ,عداキا, مصدر مشع )ضعيف ( キاخل ااسطوانة 

 من الゲصاク ソاれ جدراラ سميكة .

 خطواれ العمل 

 (1كما مらين في الشكل ) ااجヰزりرتب  -1

 

         
 ( يوضح تゲتيب ااجヰزり في التجゲبة1الشكل رقم )

 

2-  ベゲثم اجعل قيمة ف コاヰشغل الجヱ ゲللصف ヵヱد العالي مساヰالج ベゲف ラتأكد من ا

 الجヰد المسلط على صماュ كايكゲ مساヵヱ الى جヰد تشغيلة .

ضع المصدر المشع على بعد مناسب عن نافりグ صماュ كايكゲ بحيث تحصل على  -3

 عدり في الثانية  20-10حوالي 

4-   グمستقلة كل  100خ りاءゲق りゲا لفتヰ10من  ヱالمصدر ا ポゲتح ラا ラヱبد ラثوا

 メヱاءاتك في جدゲا قらتゲم ゲكايك ュصما 
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 れالحساباヱ النتائج 
(. لسヰولة الحساباれ اضف اヱ 1من المعاキلة ) Nave  احسب معدメ العد  -1

اゥゲヅ اقل عدキ ممكن من مجموع القゲاءاれ لجعل المعدメ عدキا صحيحا 

クヱلك بأضافة ヱاحد الى عدキ من القゲاءاれ اゲヅ ヱحه منヰا ラヱキ اラ يغيク ゲلك 

. れاءاゲالق ンمن مد 

− 岫N辿 رتب النتائج كما مらين في الجدメヱ التالي : -2 Nave岻態 岫N辿 − Nave岻 N辿  لةヱمحا 

   1.  

   2.  

   3.  

   4.  

   . 

   . 

   . 

   . 

   . 

   . 

   . 

   . 

   . 

   .100  
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− 岫N辿 ماحظة : اラ قيم  Nave岻   グا يجب اخグلヱ اゲصف ヱة اらسال ヱة اらموج ラتكو

 ااشارり بنظゲ ااعتらار .

 (4من المعاキلة ) �ℎاحسب القيمة النظゲية لانحゲاف القياسي  -3

( ヱقゲاラ 5من المعاキلة )��� احسب القيمة العملية لمتوسط  مゲبع اانحゲاف  -4

 .�ℎالنتيجة مع القيمة النظゲية 

( مناسらة لتقسيم القياساれ العملية الى  class intervalsخグ فواصل صنفية )  -5

 ヱار اゲتار اجزاء ثم عين التكガالم ンضمن المد サيقع به كل قيا ヵグال キキゲالت

 )الفاصلة ( احظ المثاメ ااتي 

Frequency Selected Range 

2 70-79 

5 80-89 

13 90-99 

25 100-109 

27 110-119 

17 120-129 

8 130-139 

2 140-149 

1 150-159 

= れالكلي للقياسا キ10الصنفي هنا =الفاصل           100العد 

6- ( れاキキゲيع التコطط توガارسم مHistogram  ) مقدارヱ ンور كل مدヰド キキゲبين ت

 .(2التキキゲ احظ الشكل ) (Polygonالمدン المガتار . ثم ارسم مضلع )  
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 ( مガطط توコيع التキキゲا2れالشكل )

 Aالعدキ الكلي للقياساヱ れفي المثاメ التوضيحي x= الفاصل الصنفي  Aالمساحة 

ヵヱتساx10  200 

� ( Gaussian Distribution Lawمستعما قانوラ التوコيع الكاヱسي )  -7 = �岫に�態  岻−怠 態 ⁄ exp 岫− 峭� − ����岻態に態 嶌 … … … . 岫は岻 

 ラحيث ا �  ラاヱ キキゲيمثل الت = �ℎ ≅ √���� 
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 メ ةらقيم مناس グخN  احسبヱ ンالمد れمنصفا ヵヱتسا ラيفضل اヱ يانيらسم الゲمن ال

المناりゲド لヰا ثم ارسم منحني كاサヱ النظヵゲ لログヰ القيم في نفس محاヱر  �قيم 

 (2مガطط توコيع التキキゲاれ التتجゲيらي احظ الشكل )

 

 

 ااسゃلة 

1-  ラقارヱ افゲا القيمة العملية  لمتوسط اانحヰاحسب لヱ لىヱاا  れاءاゲق  ゲالعش グخ

ين هログ النتيجة مع القيمة النظゲية لانحゲاف القياسي لヰا .هل هنالك اختاف ب

( りطوガالمقارنة السابقة في الヱ لك 4المقارنةク بらالنتائج ؟ بين سヱ れمن الحسابا ) 

ماهو تأثيコ ゲياりキ عدキ القゲاءاれ في التجゲبة على قيمة المعدヱ メالقيمة العملية  -2

 لمتوسط مゲبع اانحゲاف ؟

 ضعيفا في هログ التجゲبة ؟ لماクا نفضل استガداュ مصدرا مشعا -3
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 التجゲبة الゲابعة 

         Inverse Square Law  قانوラ التربيع العكسي 

  -الغاية من التجربة :
 تحقيق قانوラ التゲبيع العكسي بإستガداュ مصدر مشع 

 
  -: النظرية

من الدقائق أヱ الفوتوناれ في الثانية الواحدクまS  りا ヱضع مصدر نقطي مشع يらعث 

من عداキ كايكD  ゲبأسلوゆ متجانس )متساヵヱ في جميع ااتجاهاれ( على بعد  

فإラ عدキ ااشعاعاれ الساقطة على   ヱRنصف قطゲ نافグته  Aمساحة نافグته  

  りفي الثانية الواحد りグمساحة النافN   :لة التاليةキيعطى بالمعا �聴 =  Ω替� … … … . . 岫な岻                                   

المقابله لنافりグ العداヱ キرأسヰا   (Solid Angleتمثل الزاヱية المجسمة ) Ωحيث 

 عند المصدر المشع . 

S ل فعالية المصدر المشع . تمث 

من المصدر )احظ  rعلى شكل حلقة ヱعلى بعد   dAبأخグ جزء من المساحة 

 ( يمكن الゲらهنة أラ  1الشكل

 穴� = に��嫌���岫�穴�岻 

 ヱا 

 穴� = に��態嫌���穴� 

=∫ 穴�/�態 � = ∫ に� 嫌���穴��待 
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=に�[−��嫌�]待� 

 =に�岫な − ��嫌�岻 

  =に�岫な − 経/√経態 + �態岻 … … . 岫に岻 

 ラعندما يكوR<< 経  ラفأ 

=岫に��態/経態岻岫な − 岾戴眺2替�2峇 + ⋯ … 岫ぬ岻 

 ( ينتج ヱ1بالتعويض في المعاキلة )

� = ��態/ね経態岫な − 峭ぬ�態ね経態嶌 + ⋯ … . 岫ね岻 

 ヱفي حالة كوラ بعد المصدر كらيゲا جدا فأラ الحد ااメヱ فقط يؤخグ بنظゲ ااعتらار 

 ラا ヵا 

� = ��態ね経態 … … … . 岫5岻 

 ラبما ا��態  ラمعينين فأ キعداヱ كمية ثابتة لمصدر 

� ∝ な経態 … … … . . 岫は岻 

يكوラ خطا    ヱN ヱ経態هログ العاقة تمثل قانوラ التゲبيع العكسي ヱالガط الらياني بين 

  ヵヱمستقيما ميله يسا  怠替 ��態  . من نقطة اأصل ゲيمヱ 
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 -ااجهزة المستخدمة :

صماュ كايكゲ , عداキ كايكゲ مع مجヰز القدرヱ ,  りساعة التوقيت الガاصة لة , مصدر 

 مسطらة ضوئية مع مواسك للحداヱ キالمصدر المشع ., 怠戴7 �� مشع 

 -خطواれ العمل : 

 (2)رتب ااجヰزり كما في الشكل  (1

G.T.               D          Source      

 

 

 

 

 (2شكل رقم )                                              

 اجعل جヰد صماュ كايكゲ مساヱيا الى جヰد اشتغاله  (2

د لفتりゲ عヱاحسب مقدار السم من نافりグ العداキ 4ضع المصدر المشع على بعد  (3

د في الثانية عキقائق( ヱلثاゐ مゲاれ , ثم احسب معدメ ال 5الى コ2منية  )من 

.  りالواحد 

4) ( りطوガر الゲا مسافة 3كヰتزيد كل من ンゲاخ れلمسافا )ا ثم جد  2ヰسم عن سابقت

 د في الثانية الواحدり لكل مسافة .عمعدメ ال

قゲاءり لاحدり لد في الثانية الوعاحجب اヱ ارفع المصدر المشع ثم احسب معدメ ال (5

 ( 1كما في الجدメヱ )اءاتك ヱرتب قゲ((��الガلفية  

Elapsedd 

Timer 
Scaler 
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R= (      ) cm      ,   Nb =(  )  counts/sec 

� =���-�� 
Counts per Second 

D 
 ��� �戴 �態 �怠 

      1 

      2 

( メヱ1جد) 

(6  ュالصما りグناف ゲقس نصف قط(R)    

(7  メأبد  れطواガر الゲكヱ ゲ5, 4, 3المصدر المشع بمصدر مشع اخ 

لكل مصدر على نفس  ヱ 経−態  � ارسم خطا بيانيا بين  -الحساباヱ れالنتائج :

لقانوラ التゲبيع العكسي ثم عين الورقة الらيانية ناقش مدン تحديد كل من الガطين 

 ( 5المعاキلة من ميل الガطين الらيانيين )انظS  ゲفعالية كل من المصدرين 

 

  -اأسゃلة :

1- ュة السمك من االمنيوらضع قطعة مناسヱ يفضل  グل أخらالمصدر المشع ق ュأما

 ؟القゲاءاれ اشゥゲ سらب クلك 

 ايヰما تفضل لتحقيق قانوラ التゲبيع العكسي -2

 صماュ كايكヱク ゲ نافりグ مساحتヰا صغيりゲ أュ كらيヱ りゲلماクا ؟  -أ

ゆ-  ا؟クلماヱ اゲصغي ュا أゲيらك キالعدا りグبعد المصدر المشع عن ناف ラيكو ラأ 
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 امسة الخالتجربة 

 معامل امتصاص بعض المواد لإشعاع النوヱي
  Absorption Coefficient 

 الغاية من التجربة
                                                                  ヱالكتلي للゲصاソ اشعه كاما قياサ معامل اامتصاソ الガطي -1

 قياサ معامل اامتصاソ الガطي ヱالكتلي المنيوュ اشعه كاما ヱلدقائق بيتا       -2

 

 -لنظرية:ا
نتيجة تفاعلヰا مع الماりキ بواسطه فأنヰا تعاني امتصاصا  ,عندما تمゲ اشعة كاما خاメ ماロキ ما

توليد ااヱキコاヱ. ァبグلك ,الظاهりゲ الكヱゲヰضوئية ,ثاベゲヅ ゐ رئيسية ヱهي ドاهりゲ كومらتن 

تكوラ شدり ااشعة الガارجة اقل من شدり ااشعه الساقطة على الماヱ りキيتوقف مقدار النقص 

من الماりキ على هグا السمك ヱعلى  岫dx岻بعد قطعヰا سمكا صغيゲا  dIالحاصل في شدり ااشعة 

 ラا ヵااشعة ,ا りشد 

 −穴荊 = µ 荊 穴捲 … … … . . 岫な岻  

(ヱالヵグ يمثل جزء الطاقة النسらي الヵグ يحグف من ااشعة في كل سنتمت欠� �決嫌��喧���� ����������� ゲ����لثابت التناسب ヱيسمى معامل اامتصاソ الガطي ) µحيث يゲمز 

 ى النحو التالي :( علヱ1احد من مسارها ヱيمكن كتابة المعاキله )

  dI/  I =  −µ dx … … … … . . 岫に岻 

ヰ Iا تتグガ الشكل التالي :ヱعند تكامل = I待 e−μdx   … … . . … … . 岫ぬ岻              
 من الماりキ الماصة . Xبعد قطعヰا مسافة ْشدり ااشعه   Iتمثل شدり ااشعة الساقطه I待  ヱحيث 

怠�للماロキ الماصة   (茎欠�� 懸欠�憲� �欠��� 岻 اクا رمزنا للسمك المتوسط  態⁄ هو مقدار   

 الشدり الساقطة اヵ اラ : لنصف السمك الاュコ لجعل شدり ااشعه النافりグ مساヱية 
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I = I待/に … … … … 岫ね 岻 

怠� نجد اヱ3  ラعند التعويض في المعاキله  態⁄ = ど.はひぬ/µ µ = ど.はひぬ/X怠 態⁄           岫 ��−怠岻 … … … 岫 5 岻 

 りشد サيمكن قياヱااشعه  اأشعة りيا مع شدキゲヅ اءته تتناسبゲق ラا ゲكايك キبواسطة عدا

N على الشكل التالي  ヱ3بグلك يمكن كتابة معاキلة  =  N待e−μx … … … … … 岫は 岻 

الماりキ الماصة تمثل قゲاءロ العداキ بوجوキ  � تمثل قゲاءロ العداキ بدヱ ラヱجوキ الماりキ الماصة .待 ヱ�حيث 

��ヱ   詣ينتج 6اللوغاريتم الطらيعي لطゲفي معاキلة  موضوعه بين المصدر ヱالعداヱ. キيأخヱ. Xグسمكヰا  = −�捲 + 詣��待 … … . 岫ば岻 

  ヵه يساوヤمي ュيボخط مست るوهذه تمثل معادل岫−μ岻 مع محور るヰاطボت るطボون 詣��   ヵيساو 詣��待. 

 (����������� ����警欠嫌嫌 �決嫌��喧)  ��اامتصاص الكتヤي عرف معامل وي

 ヵويساو μ� =  ��        峭��態訣�   �� ��態�訣  嶌 … … . . 岫8岻 

 هي كثافる المادة الماصる . �حيث 

 るااسي ベالعا るريبيボيتبع بصورة ت ュان امتصاص دقائق بيتا من قبل مادة مثل االمنيو

( るالمذكورة في المعادلン( るالمذكورة في المعادل るااسي るاو العاق )ヶ يا وفيヤولكن عم )

怠替 �مصدر باعث لدقائق بيتا فボط مثل  حالる استعمال و � 戴態 و �� 9待 و 劇� 態待替. 

 ايكون خطا مستボيما حسゆ المعادلX  る وسمポ االمنيو詣�� ュوجد ان الخط البياني بين  

(Α )ظانما ي るر منحنيا في البدايヰヴال  るطボنA ( كما في الشكلヱ  شكل خط ヴヤيستمر ع ュث)

 るطボن ( حدا معينا ュاالمنيو ポغ سمヤان يب ヴريبا الボت ュيボمستB قيمىه れوعنده تثب.)詣�� 
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توقف المفاجيء لدقائق بيتا داخل لヤوهذه الボيمه الثابته تنتج من ااشعه السينيる المتولدة نتيجه 

اما في حالる استعمال  (.稽���嫌嫌��欠ℎ�憲�訣)مادة االمنيوュ وتسمヴ بほشعه التوقف

��مصدر لدقائق بيتا مصحوبا بほنبعاث اشعる كاما )مثل �嫌 怠戴7 , 6待)  ن الخط البياني بينほف 詣� � , , AB يكون مぼلفا من جزئين    � BC  ( كما في الشكلヲ). 
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ناتج عن قراءه العداد لكل من دقائق بيتا واشعる كاما   ABفي هذا الخط البياني الجزء ااول 
 ュيボوالجزء الثاني المست 稽� .طボناتج عن قراءه العداد أشعه كاما ف  ュاالمنيو ポحيث ان سم

 るطボبعد الن 稽 ياヤيكون كافيا أمتصاص دقائق بيتا ك , るطボفالن 稽  ュلالمنيو ポتمثل اكبر سم
ن هذه النボطる يمكن معرفる مدى دقائق بيتا في االمنيوュ يمكن لدقائق بيتا ان تخترقه. بتعي 岫R岻  ستعمالほانون التجريبي البボ E = ど.な85 R  +  ど.にね5  … … … . . 岫ひ  岻 

 るطاق ゆيمكن حسا るايヰالنن るطボن E (End Point Energy  )  بيتا  لدقائق  れبوحدا 警�懸. ان تكون ヴヤعR  れبوحدا るاسボم岫  mg/��態岻 هذه ヴヤالحصول ع ュويت れالوحدا
るالتالي るمن المعادل  

 � = ���………………….岫怠待岻 

 . mmالمقاسة  بوحدا稽  れ سمك االمنيوュ عند النقطة  �� 岫mg /mmぬ岻 ,تمثل كثافة االمنيوュ بوحداれ �حيث 

بيتا اما عند استعماメ رقائق من الゲصاソ كماりキ ماصة مع مصدر باعث لدقائق 

يكوラ خطا مستقيما     ヱXسمك الゲصاヱLn N   ソاشعة كاما فأラ الガط الらياني بين   B C  (  3كما في الشكل )  ラط يكوガال グهヱ اشعة كاما فقط キالعدا りاءゲناتجا عن ق

حيث اラ سمك رقاقة ヱاحدり من الゲصاソ يكوラ كافيا امتصاキ ソقائق بيتا 

 امتصاصا تاما 
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 -ااجهزロ المستخدمة :
 りز قدرヰمع مج ゲكايك キمصدر لمن اا,رقائق عدا, ソصاゲرقائق من ال, ュمنيو

6待 ,�� لدقائق بيتا ヱاشعة كاما �嫌 怠戴7    

 :خطواれ العمل

1-  ロزヰاربط ااجヱ ية لفولطية اشتغالهヱمسا ゲكايك キاجعل فولتية عدا 

2- . れاゲم ゐلثاヱ قيقتينキ りلفية لمدガال キالعدا りاءゲسجل قヱ ابعد المصدر المشع 

سم تقゲيらا من نافりグ العداキ )يらقى هグا الموقع  3على بعد  嫌 怠戴7�ضع المصدر  -3

ثابتا ヅيلة اجゲاء التجゲبة ( .ヱسجل قゲاءり العداキ بعد فتコ りゲمنية مناسらة )キقيقتين 

 مثا ( . خグ ثاゐ قゲاءاれ لنفس الفتりゲ الزمنية ثم احسب معدメ العد .

 ماحظه :

لعد بسゲعه ヱاهمل هログ يجヰد العداキ توقف عن افي حالة كوラ العد كらيゲا جدا مما 

りاءゲابد القヱمن  ا العدりطوガلتاليه. ا ال 

بين المصدر المشع ヱالعداキ  ضع رقاقه اخンゲ من الゲصاソ بعد قياサ سمكヰا -4

 ヱnسجل مقدار العد لنفس الفتりゲ الزمنية ヱلثاゐ مゲاれ ثم احسب معدメ العد 

ヱسجل العد  لأヱلى ماصقةضع رقاقة اخンゲ من الゲصاソ بعد قياサ سمكヰا   -5

سمك الゲصاソ في  .لنفس الفتりゲ الزمنية ヱلثاゐ مゲاれ ثم احسب معدメ العد

 سمك القطعتين معا  هログ الحالة هو

6-   ゲلغ مقدار العد بإضافةاستمらي ラالى ا ソصاゲمن  % 20 حوالي  رقائق من ال

 العد ااصلي ヱفي كل حالة عين سمك الゲصاソ الكلي ヱسجل مقدار العد لنفس

 れاゲم ゐلثاヱ الزمنية りゲالعد . أيضاالفت メثم احسب معد 

7- ( れطواガر الゲ7 - 4ك ソصاゲبدا من رقائق ال ュدما رقائق من االمنيوガمست) 
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8-  ロゲلفية لنفس الفتガال ロاءゲسجل القヱ キقائق عن العداゲالヱ ابعد المصدر المشع

المأخوりク لログヰ القيمه للقゲاءاれ  ��الزمنية ヱلثاゐ مゲاれ ثم احسب معدメ العد 

 قらل نヰاية التجゲبة ヱبعدها.

 1كما في الجدメヱ رقم  قゲاءاتك رتب  -9

 t =  に min , ��  = ⋯ … count /に min  �待 = �待 − �� = ⋯ … . . ��憲��嫌に ��� 

 
 (ヱ)ول جد

N � = � − ��  n Counts/にminمعدل العدد  
  m� � السمポ قراءه العداد

戴 �態 �怠� المادة   

 الرصاص     

     ュاالمنيو 

 

 الحساباヱ れالنتائج :
1- ソ صاゲفي حالة ال 

من ميله  µثم احسب  ヱ捲سمك الゲصاLn N  ソارسم خطا بيانيا بين -1

 ( 8 )في المعاキلة �μاستガدュ هログ القيم لحساゆ  (7مستعينا بالمعاキلة ) 

.نقطه التقاヅع احسب ヱعند   ヱعند� �詣 مد الجزء المستقيم من الらياني على استقامته الى اラ يقطع محور-2 �待 ثم  عين متوسط السمك�怠 態⁄   

 على التوالي  ヱ9  8استガدュ المعاキلتين  �ヱµ  ,μاحسب
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.قارラ بين قيمة -3 �待  ياني مع القيمة المحسوبة منらط الガالمحسوبة من ال

, µقيمتي  قارラ بين  قゲاءロ العداヱ キكグلك μ�  りطوガ1المحسوبتين من الヱ2. 

  حالة االمنيوュثانيا:في 

فيكوラ شكلة مشابヰا الى الガط  � ヱسمك االمنيو詣� �  ュ ارسم خطا بيانيا بين -1

 ュسوゲياني المら5(في الشكل ال)  

ヲ-  طيガال ソاحسب معامل اامتصاµ  طガأشعه كاما من ميل ال ュلالمنيو

 .�μثم احسب   BCالمستقيم 

, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
(بوحدا岫R  れمن الガط الらياني ثم احسب مدキ ンقائق بيتا  ��عين -3

 2mg/mm لهキ(10)من المعا  

 لحساゆ معامل امتصاソ االمنيوュ لدقائق بيتا اتらع الガطواれ التالية  -3
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كما في   lnNمحور ABالتي يقطع فيヰا المنحني  ヱ�態كグلك جد النقطه怠� مثل  في نقطه ��� على استقامته الى اラ يقطع محور 稽�مد الجزء المستقيم -1

 (.5شكل)

 في هログ الحاله

  �怠 = 詣��待岫紘岻待 �態 = 詣��待岫�, 紘岻待 

,�詣�� 岫   عين قيم -10 紘岻怠, 詣�� 岫紘岻怠  عند سمك

,�岫 �مساヱيه لنصف ملم مثا ثم احسب 怠� اجعل ( 怠�معين  紘岻怠, � 岫紘岻怠 

 メヱالجدا ュداガباست 

ヱヱ- كرر الخطوهヲ  ポعند سم �戴, �態........... الخ
رتゆ  .ثم   ��بخطواれ كل منヰا تساوヵ مュヤ الヴ ان تصل قريبا من النボطه

 ュ2النتائج كما في الجدول رق)) 
詣� �岫ß岻 �岫ß岻 (2)جدول  =  �岫ß, ɣ岻 − �岫ɣ岻 

�岫ɣ岻 �岫ß, ɣ岻 �� � 岫ɣ 岻 �� �岫ß, ɣ 岻 � �� 

    �層 �匝 0.宋 宋. � 層. 宋 層. � 匝. 宋 . . 
. 

 

ヴ-ارسم خطا بيانيا بين 詣��岫�岻( (ュسمك االمنيوヱx(رقم メヱمن الجد)ثم 2)

 . �μلدقائق بيتا من ميل الガط الらياني استガدュ هログ القيمه لحساµ ゆاحسب
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 -اسゃلة :ا
 ロ ااشعة ؟ كيف ؟ヅاقة هグمد معامل امتصاソ ماりキ ما اشعة كاما على هل يعت -1

2-  ソمن معامل امتصا ゲらاشعة كاما اك ソصاゲال ソمعامل امتصا ラا يكوクلما

 ュلنفس ااشعة ؟االمنيو 

اラ يكوラ موقع المصدر بالنسらة للعداキ في التجゲبة ثابتا؟ فسゲ سらب クلك يجب  -3

 رباختصا

شク ゥゲلك استناキا الى قيم مل اامتصاソ الكتلي للمواキ ؟ امن ايجاキ معاماالغاية  -4

 معامل اامتصاソ لكل من االمنيوヱ ュالゲصاソ؟
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 التجربة السادسة

 تعيين コمن الخمود لعداد كايكر
 るدف من التجربヰال 

تعيين زمن الخمود لعداد كايكر واستخدامه لتصحيح قراءة العداد وحساゆ المعدل الحボيボي 

 لヰذه الボراءة .

るالتجرب るنظري : 
ان عداد كايكر يعتبر جヰازا بطيئا ولذا فعند استخدامه لتحヤيل العداれ التي تزيد عن حوالي 

(ヵヰヰヰ لزمن الخمود るخذ بالنسبほبتصحيح العد  لي ュياボال ヵفمن الضرور るボعدة بالدقي )

لヤحصول عヴヤ الボراءة الحボيボيる له ان عددا من الدقائق يمر خال العداد اثناء فترة الخمود 

هو الفترة الزمنيる تヤي كل حالる تほين من جヰヤا العداد . وزمن الخمود لعداد كايكر دون ان يس

التほيناれ التي تحدث داخل العداد نتيجる مرور ااشعる او الدقائق المشحونる المنبعثる من 

ويكون العداد خال هذه الفترة غير حساس )خامد , خامل ( . ويمكن ايجاد زمن  المصدر

ボي :الخمود لعداد كايكر بطريヤكما ي ポالمصدر المزدوج او مصدرين مشعين وذل る 

الذヵ يسجヤه العداد عند تمثل العد في وحدة الزمن مع الボراءة الخヤفي怠�  る�اذا فرضنا ان 

تمثل العد في وحدة الزمن مع الボراءة الخヤفيる الذ態�  ヵ�استعمال المصدر ااول فボط و

تمثل العد في وحدة الزمن مع  �怠態�يسجヤه العداد عند استعمال المصدر الثاني فボط , و

تمثل الボراءة الخヤفيる   ��الボراءة الخヤفيる الذヵ يسجるヤ العداد عند استعمال المصدرين معا و 

ن وجود  اヵ مصدر , فعندئذ يمكن حساゆ زمن العد الذヵ يسجヤه العدادفي وحدة الزمن بدو

 : るالتالي るمن المعادل るريبيボعداد المستعمل بصورة تヤيل )زمن الخمود ( لヤالتح T = 岫N怠 + N態 − N怠態  岻/にN怠N態…………………….岫怠岻  

N怠 تمثل زمن الخمود وان  Tحيث ان  = N怠b−N怠 … … … … … … 岫に岻 
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るيボيボالح るيمボن الほف るوبصورة عام れراءاボال るيボلب るوهكذا بالنسب ( (n هヤيسج ヵدار العد الذボلم

 يمكن ايجادها من المعادلる ااتيN  : るالعداد 

 � = �怠−�� … … … … … … 岫ぬ岻 

 るالتجرب れادوا 
ヱ-  عداد كايكر 

ヲ-  كاما るمصدر اشع 

ン-  ز قدرةヰمج 

 خطواれ العمل 
ヱ- ) عدادヤل るالمعين るيمボد التشغيل ) الヰعداد كايكر عند ج るاضبط فولتي 

ヲ-  نافذة العداد ュيوضع المصدر المشع اما 

ン-  تسجيل قراءة العداد ュمن الرصاص ويت るطعボالنصف اايمن من المصدر ب ヴيغط

 �怠�لمدة عشرة ثواني ولثاث مراれ ويぼخذ المعدل ويمثل 

ヴ-  تسجيل قراءة العداد ュمن الرصاص ويت るطعボالنصف اايسر  من المصدر ب ヴيغط

 �態�يぼخذ المعدل ويمثل لمدة عشرة ثواني ولثاث مراれ و

ヵ-  يرفع الغطاء عن المصدرュولثاث ثواني عشرة لمدة العداد قراءة تسجيل ويت れمرا 

 �怠態�  ويمثل المعدل ويぼخذ

ヶ-  العداد ュالمصدريرفع المصدر من اما ュثواني عشرة لمدة العداد قراءة تسجيل ويت 

 وهي الボراءة الخヤفيる ااشعاعيる  � �  ويمثل المعدل ويぼخذ مراれ ولثاث

Α-   النتائج في الجدول ااتي ゆرت 

  ン ヲ ヱ المعدل 

    �怠� 

    �態� 

    �怠態� 

    � � 
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 るالمصدر المشع اثناء اجراء التجرب ポتحري ュعد ゆيج : るماحظ 

 الحساباれ والنتائج
ヱ-  يヤكما ي るفيヤراءة الخボبطرح ال れراءاボصحح معدل ال �怠=�怠� − � � �態=�態�−� � �怠態=�怠態� − � � 

ヲ- ( るعداد من المعادلヤزمن الخمود ل ゆاحسヱ) 

ン-  れراءاボلكل من ال るيボيボالح るيمボال ゆاحس�怠 و�態 و�戴 ( るالمعادل  ュستخداほبヲ) 

 るヤااسئ 

 وضح سبゆ ذل態 . ポ�و 怠�اكبر من مجموع  怠態�تكون  
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 التجゲبة السابعة

 للكشف عن اشعة كاماكفاءة عداد كايكر 
 :  الهدف من التجربة

 ゲكايك キالمطلقة لعدا りتعيين الكفاء 

 : نظرية التجربة

 .%100اクا تمكن العداキ من عد جميع ااشعاعاれ التي تسقط علية يقاメ بأラ كفاءته 

ヱبيتا تحدゐ تأيناれ مらاشりゲ ااشعاعاク れاれ الطらيعة الجسيمية المشحونة مثل جسيماれ الفا 

في الغاコ عند اصطدامヰا بグراته, اما ااشعاعاれ غيゲ المشحونة مثل اشعة كاما فأنヰا تتفاعل 

 ポゲتتح れااشعاعا ログه ラا اゲنظヱ , اヰيتم الكشف عن ラل اらق キاخل العداキ れتفاعا りعد

كوラ من ヱبصفة عامة ي% 100مسافة اヅوキ メاخل الكاشف فأラ كفاءり العداキ تكوラ اقل من 

 المفيد التعゲف على كفاءり العداヱ , キيتضح اラ كفاءته تعتمد على نوع ااشعاع الساقط .

 اラ قراءة العداد تعتمد على 

 نوع ヅヱاقة ااشعاع النوヵヱ الساقط عليه  -1

 الطゲيقة التي يمكن بヰا الكشف  -2

3-  キا العداグヰل りグمساحة سطح الناف 

 كثافة الماりキ الكاشفة  -4

 بشكل عاヱ ュهي كفاءり مطلقة ヱكفاءク りاتية  عاラ من الكفاءりهنالك نو

الكفاءり المطلقة : هي نسらة العد الヵグ يسجله العداキ الى العدキ الحقيقي الヵグ يشعه المصدر  -1

%���������� ヱتسمى هログ الكفاءり بالمطلقة بسらب انヰا تعتمد على كل العوامل التي クكれゲ من قらل  = (�� × �) × などど% … … . . 岫な岻 
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 ラحيث ا � ( りلكل مسافة بوحد れاءاゲالق メصافي معد=count/60 sec) �  ( عامل التحويل=なμ�� = に.にに × など6 鳥�鎚6待 嫌��) � りفعالية المصدر المشع بعد تصحيح الزمن بوحد=μ�� : لة ااتيةキتحسب من المعاヱ � = �待. �−�� 
 ラحيث  ا 

  النصف للمصدر المشع هو ゲعم岫5.にば� 岻  

  2010-4-1المدر المشع هو تاريخ تصنيع 

 �待 = なμCi 

2-  れمن جسيما キالى ماقديدخل العدا キيسجله العدا ヵグة العد الらاتية : عي نسグال りالكفاء

) キخلت العداキ ヵグال れالفعلي للجسيما キمشحونة ) العد 

 ادヱاれ التجربة 

1- キمع عدا ゲكايك キعدا 

2-  ゲكايك キحامل لعدا 

 مصدر اشعة كاما  -3

4-  りز قدرヰمج 

 ملم  ソ3 اヱ النحاサ سمك صفيحة من الゲصا -5

 خطواれ العمل 

  ( فولت 900اضيط مصدر الجヰد العالي  على جヰد التشغيل ) -1

 ثانية  60اضらط الزمن على  -2

 سجل ثاゐ قゲاءاれ بدラヱ مصدر مشع )لحساゆ الガلفية ااشعاعية (  ヱاحسب متوسطヰا  -3
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ملم بين المصدر ヱالعداキ بحيث يتم  3ضع صفيحة من الゲصاソ اヱ النحاサ سمك  -4

 امتصاソ جسيماれ بيتا المنらعثة من المصدر المشع 

سم من عداキ كايكゲ ثم سجل ثاゐ قゲاءاれ  2ضع مصدر باعث اشعة كاما على بعد  -5

 ヱاحسب متوسطヰا ثم اゥゲヅ الガلفية ااشعاعية منヰا 

6- ヱ ゲكايك キالمسافة بين عدا ゲا غيヰاحسب متوسطヱ れاءاゲق ゐالمصدر المشع ثم سجل ثا

 ثم اゥゲヅ الガلفية ااشعاعية منヰا 

 (1احسب الكفاءり المطلقة لكل مسافة من معاキلة ) -7

�.�� ラヱキ النتائج في الجدメヱ ااتي  -8 = �怠 + �態 + �戴ぬ          ��憲�� /はど嫌�� 

 

T=60 sec ����������% � = ���� − ��.� 

 Count /60sec 

Count /60sec D(cm) ���� �戴 �態 �怠  

       

       

       

       

 

 ااسゃلة : 

 هل تガتلف كفاءり عداキ كايكゲ بأختاف نوع ااشعاع النوヵヱ ؟ لماクا ؟ -1

لماクا تستガدュ صفيحة من الゲصاソ اヱ النحاサ امتصاソ جسيماれ بيتا المنらعثة من  -2

 المصدر المشع ؟هل يمكن اラ نستガدュ مواキ اخンゲ ؟ اクكゲمثاا 



 

 (1)رقم تجربة 

 دراسة خواص حجرة التأين وتعيين مدン دقيقة الفا في الヰواء

 دراسة خواص حجرة التأين  -:أواً      
وفرベ الجヰد  (Is( ( اإشباعستخرァ قيمة شدة التيار (تيار اوفرベ الجヰد ومنه  I بين قيم بيانيا   ارسم خطا   -1

  o(V( اإشباعالاュコ لتشغيل حجرة التأين في منطقة 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

في الヰواء ومنヰا استنتج  ألفاة قدقيالثلي في الثانية الواحدة الناتج عن مرور  اأيونية اأコواァاحسب عدد  -2
 -القيم التالية : فعالية المصدر المشع مستخدما  

 
Ι��  = ion pairs                                                           

                                                              ion pairs  510x  1.5 = 1α    

                                                                      dis/sec  1010x  3.7 = 1Ci 

Amp9 -I x 10 V volt 

 100 

 200 

 300 

 . 

 . 

 . 

 1200 

 sV  =oV+  1000فولتية التشغيل  



 
 

       ً  :-في الヰواء ألفاتعيين مدン دقيقة  -ثانيا

  -: اأتيكما في الجدول  d دوラ قراءاれ التيار لثل مسافة, ثم استخرァ فولتية التشغيل  اأولمن الرسم البياني 

 

)Amp (9-I x 10 d  (cm) 
 0.5 
 1 

 1.5 

 . 

 . 

 3.5 

 

 ومنه حدد مدン دقيقة ألفا في الヰواء  (d( والمسافة (Iارسم مخططا بيانيا بين شدة التيار (      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E=2.15岫�岻2典 MeV                                                               



 

( 2 )  رقم تجربة  

 دراسة خواص الصمام الوميツي )تعيين طول الツヰبة وجヰد التشغيل وميل الツヰبة (
 

 -: اآتيرتب نتائجك كما في الجدول  -1
 ����怠待   count / sec count /10 sec 2N count /10 sec 1N V volt 

   500 
   550 
   600 
   . 
   . 
   . 
   1500 

 

ارسم مخططا بيانيا بين معدل العد والفولتية المسلطة ومنه احسب كل من جヰد التشغيل  -2
 وطول الツヰبة وميل الツヰبة:

 

 

V0  =  V迭+V22      جヰد التشغيل                                           

 L = V2 - V1     طول الツヰبة                                         

  =  Slope     ميل الツヰبة                       
怠待待岫�2−�迭岻 �迭岫�2− �迭岻   %           
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لةواحالم  Ni (Ni - Nav) (Ni - Nav)2 

1 

2 

3 

. 

. 

  100 

   

 

 

 

 

 المدン المختار
Range 

 التردد
frequency 

70 - 79 
80 -89 
90-99 

. 

. 

. 

 

 

مجموع القراءات    ∑ Ni      
 れمعدل القراءا Nav = ∑ Nin  

اれواحعدد الم =  n حيث       

 

 thσ =���√  تساوي القيمة النظرية لانحراف القياسي

 (3) رقم تجربة

 احصائياれ العد لاشعاع النووي

∑√=σexp    →  القيمة العملية لانحراف القياسي 岫��−���岻�=��=層 匝�−層  

 الفاصل الصنفي = 10

 = れ100العدد الثلي للقراء  

( لمخطط توコيع التردداА = れالمساحة (  

れالعدد الثلي للترددا X الفاصل الصنفي   
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 قانوラ التوコيع الثاوسي    

          Y=A(2� ��ℎ2 )-1/2  exp [ − 岫��−���岻22σth2  ] 

 

Ni 

ンمنتصف المد 

 

Y 

 

75 

85 

95 

. 

. 

 

 

 



 

 

حسب ال≠عدل مرات وإ ثاثوجود ال≠÷در ال≠×ع ( أولا : أوجد القراءة الخلفية ) قراءة عداد كايكر بدون 
 : ﾞ≠ا يأتي

× 50/ 3   ] 3N + 2N + 1N ( count / sec ) = [b N  القراءة الخلفية  معدل 

 : مبي［ في ال【دول اآتيب الن『ائج ك≠ا ثانياا : رت

 

2-D 

)2-(cm 

bN - aveN = N 

count/sec) )  

50 /  aveN     

(count /sec) 
avN 

(count/50sec) 

(count / 50 sec) D 

(cm) 3N 2N 1N 

       4 

       5 

       6 

       7 

       8 

       9 

       10 

       11 

       12 

 

 

/ 4 2slope = SR                     / 4 2SR] =  2-N / D [                  2   / 4D 2 N = SR 

 

 ( 4ت『ربة رقم ) 

 ت】قيق قانون التربيع العكسي



  : اآتي رس］ الرس］ البيانيإ : اا لثثا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ميل الخط المستقيم فيبعد إيجゅد    dis / secبوحدات ( S) حسゆ فعゅليる المصدر المشعإ:  اا رابع

 اآتيる :  معゅدلるتطبيق الالرسم أعاه و

 2lope /  Rs  ×S = 4 

حسب نفس فعالية المصدر المشع إ. ثم   mm 1.05ويساوي  عدادهو نصف قطر نافグة ال  Rيث أラ ح

 れبوحداCi  و  µCi حيث  : ラأ 

dis / sec   10=  3.7 × 10 Ci1  

 



 

 (  5تجربة رقم ) 

ゆطي حساガي لألمنيوم أشعة كاماوا معامل اإمتصاص الヤقائق بيتاو د لكت 

 بدوラ وجود المصدر المشع ( ثاゐ مراれ وإحسب  رقراءة الخلفية ( قراءة عداد كايث: أوجد ال أولا   

 : يأتي  المعدل كما         

]  / 3 × 10 3+ N 2+ N 1N ( count / sec ) = [b N   معدل القراءة الخلفية 

 : رتب النتائج كما مبين في الجدول اآتي : ثانياا  
 

ln N 
 

 

bN - aveN = N 
count / sec) ) 

 

/ 10ave  N 
(count /sec) 

 

aveN 

(count /10 sec) 

 

(count / 10 sec) 
 

X 
mm)) 
 3N 2N 1N 

       0 

       1 

       2 

       3 

       4 

       6 

       8 
↓ 
14 

 : اآتيرسم الرسم البياني إ : اا ثالث

 

 

 

 

 

 



 

 لحساゆ :أعاロ الرسم  فيوجد ميل الخط المستقيم أ:  اا رابع

  cm .(.....................    = slope けμ-1 (    : متصاソ الخطي أشعة كامامعامل اإ -1

�� ...............    ) m/ g 2cm (  : معامل اإمتصاソ الثتلي أشعة كاما -2 �⁄    = m� 

     ラوتساوهي كثافة ما� و أ ュ32.733 ي  دة األمنيو gm / cm 

 بتطبيق المعادلتين اآتيتين :  ( βE( وطاقة بيتا (  βR (دقيقة بيتا مدン  إحسب : اا خامس

) VMe (...........+ 0.245 β= 0.185 R βE,       ) 2( gm / cm..........βX.  �  = βR 

 :  اآتي: رتب النتائج كما مبين في الجدول  اا سادس

βLn N � N - �,  β= N βN � N �,  βN � Ln N �,  βLn N X (mm) 
 

      0.5 

      1 

      1.5 

      . 

      . 
      βX 

     

 : اآتيرسم الرسم البياني إ : اا سابع

 

 

 

 

 

 

 لحساゆ : أعاロ الرسم  فيميل الخط المستقيم  أوجد :اا ثامن

  �cm..................slope      =く )-1 (          :  معامل اإمتصاソ الخطي لدقائق بيتا -1
 �gm ) 2m. ( c.............. � / く�=  m /    :     معامل اإمتصاソ الثتلي لدقائق بيتا -2
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 (6رقم )تجربة 
 مولر -كايكر لعداد  التحヤيلحساコ ゆمن 

G-M dead time 
 خطواれ العمل :

 الدائرة كما في الشكل. صل -1

 فرベ جヰد العداد عヤى جヰد التشغيل. اضبط -2

3- グفية اإشعععععاعية ) خヤガヤلمدة دقيقة واحدة  3قراءة العداد ل れقراءاグالمتوسععععط وبلو بدوو وجود  وخ

 . bgRمصدر مشع( ولتكن 

 سم من نافグة العداد. 2النصف اأيمن لヤمصدر عヤى بعد  ضع -4

5- グو خ )れقراءا ゐنصف اأيمن )متوسط ثاヤقراءة العداد لゥفيـة اإشعاعيـة ولتكن  اطرヤガا الヰ1منR . 

قراءة العداد )متوسععط ثاゐ قراءاれ( مع طرゥ الヤガفية  لنصععف اأيسععر مع النصععف اأيمن وخグا ضععع -6

 . tR اإشعاعية ولتكن

7- ァالنصععععف اأيمن و اخرグفية  خヤガال ゥمع طر )れقراءا ゐنصععععف اأيسععععر فقط )متوسععععط ثاヤالقراءة ل

 . 2Rاإشعاعية ولتكن 

 ( كما هو موضح.1النتائج في جدول ) دوو -8

  لヤعداد . التحヤيللحساコ ゆمن  ااتيةالعاقة  طبق -9

1 2 t
r

1 2

(R +R ) - R
T =

2 R R 

 حيث:

rT  ,يلヤمن التحコ1R  ,لنصف المصدر المشع اأيمن れ2العداR  ,سر العداれ لنصف المصدر المشع اأي

tR .ًنصفين معاヤل れالعدا 
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 استガدم قيمة هグا الزمن لتصحيح قراءة العداد باستガدام العاقة التالية: -10

o

o r

R
R=

1-R T 

 حيث:

R  ,القراءة المصححةoR .يةヤالقراءة اأص 

 ( .2النتائج )جدول  فسرقراءاれ عヤى اأقل و 10 صحح -11

 النتـائـج :

 أواً: حساゆ الヤガفية اإشعاعية بدوو مصدر مشع

=                                                                             bgR 

 ثانياً: حساコ ゆمن التحヤيل    

 (1جدول )

 1R 1Rمتوسط  tR tRمتوسط  2R 2Rمتوسط 

      

   

   

= 1R 

= tR 

= 2R 

 

= rT 
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 れاً: تصحيح القراءاんثال 

 (2جدول )

 oR (R) المصحح 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 



 (7تجربة رقم )
 كفاءة عداد كايكر اشعة كامادراسـة 

 
 

 خطواれ العمل :

 . (Volt 900) اضبط مصدر الجヰد العالي على جヰد التشغيل .1

 . (sec 60)اضبط الゴمن على  .2

 ثاゐ قراءاれ بدوラ مصدر مشع (لحساゆ الخلفية اإشعاعية( واحسب متوسطヰا. سجل .3

 امتصاソ يتم بحيث والعداد المصدر بين ملم3 سمك النحاサ او الرصاソ من صفيحه ضع .4

れالمصدرالمشع . من بيتا المنبعثة جسيما 

ثداゐ قدراءاれ  مدن عدداد كدايثر ثدم سدجل ( cm 2(باعث اشعة كاما على بعدد ضع مصدر  .5

 حسب متوسطヰا ثم اطرゥ الخلفية اإشعاعية منヰا.وا

واحسدب متوسدطヰا ثدم  れوالمصدر المشع ثم سجل ثاゐ قدراءاغير المسافة بين عداد كايثر  .6

 اطرゥ الخلفية اإشعاعية منヰا.

 . 6و  5 و 3ثم كرر الخطواれ  (sec 300)غير الゴمن الى  .7

 -من القانوラ ااتي : لثل مسافةاحسب الثفاءة النسبية  .8

Efficiency (%) = 
NA∗K  X などど  

 .  (count / 60 sec)بوحدة مسافة = صافي معدل القراءاれ لثل  Nحيث 

       K ) عامل التحويل =dis/60sec 61ηCi = 2.22 ×10)  . 

       A  من بوحدةゴفعالية المصدر المشع بعد تصحيح ال =Ciη  ويحسب من المعادلة ااتية:  

 

  ζ* t –e  . oA = A                    

 ラا علمت اクا 

  عمر النصف للمصدر المشع هو(5.27 y)  . 

 ) 2010 - 40 -00تاريخ تصنيع المصدر المشع هو. ) 

 = 1ηCi    ) oA(   

 



 

 دوラ النتائج في الجدول ااتي .  -9

 

NB.G = ( N1 + N2 + N3 ) / 3      (count / 60 sec) 

Time = 60 sec 

D 

(cm) 

Count / 60 sec N = Nave - NB.G 

Count / 60 sec 

Efficiency 

(%) N1 N2 N3 Nave 

2       

4       

6       

8       

10       

 

 

NB.G = ( N1 + N2 + N3 ) / 3      (count / 300 sec) 

Time = 300 sec 

D 

(cm) 

Count / 300 sec N = Nave - NB.G 

(Count / 300 sec) 

N 

(count/60 s) 

Efficiency 

(%) N1 N2 N3 Nave 

2        

4        

6        

8        

10        

 



  
 

 للدراساれ ااヱلية  النوヱية الفيزياء مختبر

 

شف انواع ااشعاعاれ النوヱية ヱالكوا

 في الكشف عنヰا المستعملة

 

 

 2019 - 2020 

 جامعة بغداد

 يثم/ ابن الهكلية التربية للعلوم الصرفة

 قسم الفيزياء



かالنووي きياء    /    انواع ااشعاعا季قسم الفي  /      かياء النووي季الفي 祈مختب    /    かااولي きالدراسا    /     かالرابع かامرحل 
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れية أنواع اإشعاعاヱالنو 

تقسيم اإشعاع まلى قسمين  أラ اإشعاع النوヵヱ له عدり أنواع، ヱبصفة عامة فإنه يمكن

 :رئيسين

  :اإشعاع المؤين

الグراれ التـي يمゲ خالヰا クヱلك  سمي بグلك أラ هグا النوع من اإشعاع له القدرり على تأيين    

المتعاキلة الشحنة ヱتらقى بقية الグرり الグرり بإخゲاァ جسيم )أヱ عدり جسيماヱク )れ شحنة معينة من 

れالجسيما ヱأ( ا الجسيمグヰتحمل شحنة معاكسة ل )りرグالمنطلق من ال. 

 :اإشعاع الغير مؤين

れراグعلى تأيين ال りليس لديه المقدر. 

1-  ヱأشعة ألفاجسيم ألفا أ 

     りゲاهド يق اكتشافゲヅ ألفا عن れجسيما ヱفت أشعة ألفا أゲاإشعاعيع ヅالنشا  ゲللعناص

 ベالثقيلة فوュاليورانيو ュولونيوらالヱ. 

 بヱゲتونينヱتتكوラ من  الヰليوュ نواク りرりعلى الゲغم من تسميتヰا أشعة まا أنヰا عらارり عن       

نوايا العناصゲ  ، تتحد في キاخل النواり بقوり نوヱية كらيりゲ، بحيث تعتゲら أشدヱنيوتヱゲنين

 :نيوتラヱゲ 2بヱゲتوク2  ヱ ラلك لتكونヰا من  قゲارا ヱتماسكا,است

      α =2n+2p   ----(1) 

 

هؤاء اأربعة يتميزラヱ بأكゲら فقد في الكتلة عند اندماجヰم لتكوين نواり الヰيليوヱ .ュلグヰا     

  فجسيم ألفا ينتج كثيゲا في التفاعاれ النوヱية حيث ليس من السヰل تحل⊥ل∠ه أヱ تفككه. 

     ヱク هوヱ ة مقدارهاらبائية موجゲヰاحتوائه على  2شحنة ك りحدヱ2  ラا ヵا ،れتوناヱゲらمن ال 

ヱكتلتヰا أربعة أمثاメ كتلة  اإلكتヱラヱゲبالتالي ضعف شحنة  الヱゲらتوラضعف شحنة  شحنتヰا

 300.000التي تصل まلى  سゲعة الضوء 1/10تقゲيらاً. تتحポゲ بسゲعة كらيりゲ  الヰيدرヱجين

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7_%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A9_%D8%B0%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A1
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ゲثانية/كيلومت ログاً لثقل هゲنظヱ .れا  الجسمياヰا فإنヰعتゲس チفاガانヱ ضعيفة ベاゲاخت りقو れاク

افヰا بقطعة من ヱيمكن まيق ا تنفグ بسヰولة خاメ اأجساュ،مع قدرり ضعيفة على النفاク،اヵ انヰا 

.ンالمقو ベالور  メمعد ラحيث أ キعلى تأيين الموا りゲيらك りايضا بقدرコتمتاヱالتأين  キفي الموا

على ヱعندما تسقط التي تتガللヰا جسيماれ ألفا تتناسب تناسらا キゲヅيا مع مゲبع شحنة الجسيم. 

 لوゥ مغطى بطらقة من كゲらيتيد الガارصين يحدヱ ゐميض يمكن ماحظته.

، حيث ヱالنجوュ الشمستتكوラ بكمياれ هائلة في  4-الヰيليوク ュرり نواヱりجسيماれ ألفا ヱهي     

ュيليوヰال りرク りجين مكونين نواヱيدرヰال れراク 4-تندمج أربعة من メلك التفاعل يتحوク メخاヱ ،

ヱيتولد جسيم ألفا. هグا التفاعل الヵグ يتم في الشمس  نيوتヱゲنينらحا ليص الヱゲらتوناれمن  2

 りار الحياゲائلة التي تسمح استمヰيعطي الشـمس تلك الطاقة ال ヵグبالغ العظمة هو ال メبمعد

دれ تلك  الشمسفي  الヰيدرヱجين. فらدラヱ تولد الヰيليوュ من اأرチعلى  الヰائلة  الطاقةما ヱج⊥

.りالتي تجعلنا علي قيد الحيا 

اصゲ الثقيلة )ااثقل من الゲصاソ ( بشヅゲ اラ تكوラ غيゲ يحدゐ انحاメ الفا انوية العن

مستقヱ ، りゲتتميز انوية تلك العناصゲ بانガفاチ مقدار ヅاقة الゲبط النوヱية ヱلグلك يحدゐ لヰا 

 :اضمحاク メاتي بدラヱ مؤثゲاれ خارجية , مثاメ على クلك

)2(------+5.63MeV  4He2+  237Np93→  241Am95 

      りキبعيدا في ما ベゲتガالفا ا ت れعلى  جسيما  りرキا قاヰلكنヱ .ولة تامةヰا بسヰقفヱ يمكنヱ

أラ تسらب الضゲر اヱ  الらيولوجية عندما ضゲبه احد  كسゲ الヱゲابط الكيميائيه التي يمكن

معظمم الضゲر لらواعث الفا اクا ما  هما المسؤヱاラ على クلك. لجزヵء ما ヱحجمヰا ヱكتلتヰا

 ラا اانساヰلヱخلت الىتناキヱ اヰاستنشاق ヱئتين. اゲال 

تتفاعل جسيماれ الفا بصورり رئيسية من خاメ القوン الكولومية مع االكتヱゲناれ المدارية     

.りキالما れراグلل 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D9%8A%D9%85_%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
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 النواةجسيم الفا

 

 (:انبعاゐ جسيم الفا من النواة1الشكل )

المصاキر المشعة يمكن تمتص جسيماれ ألفا بسヰولة من قらل المواキ فجسيماれ الفا المنらعثة من 

( اヱ بضع سنتمتゲاれ من mm 4اラ تمتص من قらل ヱرقة اヱ صفيحة من االمنيوュ سمكヰا )

 الヰواء .

اラ الطゲيقة الゲئيسية التي تفقد بواسطتヰا الجسيماれ المشحونة شحنتヰا هي تفاعلヰا مع 

تستطيع الكتヱゲناれ الماりキ عن ゲヅيق قوン كولوュ مسららة التヰيج ヱالتأين لグراれ الماりキ، لグلك 

جسيمة ألفا انتاァ اヱコاァ ايونية بログヰ العملية ، ヱيعゲら عن شدり التأين الヵグ تسららه جسيماれ ألفا 

. ヱيعゲف التأين النوعي بانه عدキ اヱコاァ اايوناSpecific ionization  れبالتأين النوعي 

ة キاخل لكل ヱحدり مسار . ヱالشكل اキناロ يمثل التأين النوعي كدالة للمسافة التي تقطعヰا الجسيم

.りキالما 

اラ ما تفقدロ الجسيمة من ヅاقة لكل ヱحدり مسار في بداية キخولヰا الماりキ يكوラ قليا ヱالتأين 

النوعي الヵグ تسららه يكوラ ثابت المقدار تقゲيらا ، بينما في نヰاية المسار حيث تصらح سゲعة 

، لكنه سゲعاラ الجسيمة قليلة ستزキاキ احتمالية التصاュキ فيزキاキ التأين النوعي عن قيمته الثابتة 

 ما ينガفض ヱبشكل سゲيع للصفゲ بعد فقداラ جسيمة ألفا لكل ヅاقتヰا.

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Alpha_Decay.svg
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  جسيم بيتا-2

クاれ  نوヱクン سゲعة ヅヱاقة عاليتين ヱينらعث من  بوコيتラヱゲأま  ヱلكتラヱゲعらارり عن ヱهي     

ヅشعاعي نشاま  مثلュوتاسيوらعثة هي شكل من 40-الらبيتا المن れجسيماヱ .المتأينة れاإشعاعا 

. ヱي⊥ゲمز لجسيم بيتا بتحلل بيتابيتا . ヱتسمى عملية まنتاァ جسيماれ أشعة بيتاヱتعゲف أيضاً باسم 

 (. β) بيتا بالحゲف اإغゲيقي

أラ نفاクيتヰا  まا المواキ الموجوりキ في مسارها تأيينا بقدرり ضعيفه على تمتاコ جسيماれ بيت

ملم. كما يمكن تسゲيع  3بسمك  األمنيوュبحيث أنヰا تガتベゲ صفيحة من  للمواキ ضعيفة نسらيا

 .سゲعة الضوءما يقゆゲ من فتزيد سゲعتヰا まلى  معجل جسيماれاإكتヱゲناれ في 

 : تحلاれ بيتا الرئيسية

 انبعاゐ اإلكترラヱ وβتحلل  -أ

حيث  لتحلل بيتاقد يعゲضヰا  النيوتヱゲناれعند ヱجوキ نواク りرية غيゲ مستقりゲ مع فائض من     

( للنيوتゲينو الجسيم المضاヱキهو ) ضديد نيوتゲينوまヱ ヱلكتラヱゲ بヱゲتوラيتحوメ النيوتま ラヱゲلى 

 اキلة:كما في المع

          1n→ 1p + -1β + ν  ------(3) 

     ラاりنوا りرグال  ゲالنيالالغيヱ りゲمستقヱゲوت ゐヱلى حدま ヵキتؤ りالزائد れبيتانا メاضمحا β- 

ヱينتج اإلكتヱ ラヱゲاأنتي  بヱゲتوまラلى  النيتラヱゲحيث يتحوメ  )يسمى ااضمحاメ اإلكتヱゲني(

ゲينو(ينونوتゲضديد النيوت(. 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A9_%D8%B0%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7_%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85-40
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9_%D9%85%D8%A4%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%84_%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%84_%D8%AC%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%84_%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%B6%D8%AF%D9%8A%D8%AF_%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%88&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D9%8A%D9%85_%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B6%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%88
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 -β1 (:انبعاゐ بيتا السالبة2الشكل )

ゆ- تحلل βラヱترコالبو ゐانبعا( +) 

     ラا ゲغي りرグال りالنوا りالزائد れتوناヱゲらالヱ りゲهي التي مستق ゐヱلى حدま ヵキتؤ

 نيتまラヱゲلى  الヱゲらتوヱ +ラيسمى بااضمحاメ الらوコتヱゲني، تحوβ メاضمحاメ بيتا 

ヱヱ ラヱゲتコوらينوال ينتج الゲنيوت: 

          1p→ 1n + +1β + ν  ------(4) 

العملياれ التي اラ فقداラ الطاقة بالنسらة لجسيماれ بيتا خاメ مヱゲرها بالمواキ تسヰららا نفس     

 ベヱゲا من الفキعد ラفي الكتل فا ゲيらاختاف ك ポهنا ラلكن بما اヱ  ، الفا れعلى جسيما ゲتؤث

 -المヰمة يمكن ماحظتヰا ヱكما يلي:

االكتヱゲناヱ ، れخاصة تلك التي تنらعث من انحاメ بيتا ، تسيゲ بسゲع عالية بسらب  -1

 صغゲ كتلتヰا.

2-  ラفا れراグال れناヱゲمع الكت ュキعند التصا れافاゲالساقطة تعاني من انح れناヱゲاالكت

كらيヱ りゲلグヰا فانヰا ستسيゲ بمسار متعヱ ァゲليس بガط مستقيم كما هو الحاメ بالنسらة 

 للجسيماれ الفا .

مヱゲرجسيمة بيتا بالقゆゲ من النوキ ンاخل الماりキ يمكن اラ يتعチゲ الى تعجياれ  ءاثنا -3

ته ヱبسらب クلك سゲيعة ヱمفاجゃة مما يؤヵキ الى احداゐ تغيゲاれ في اتجاهه ヱسゲع

 れة على شكل اشعاعاらلص من الطاقة المكتسガالت ラヱゲيتوجب على االكت

 (.Bremsstrahungكヱゲヰمغناヅيسية تسمى باشعة الكらح )

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86_%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Beta-minus_Decay.svg
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  اماأشعة ك-3

ائي متعامدين، أحدهما كゲヰب ヱهي تحمل أثناء انتشارها مجالين هي أشعة كヱゲヰمغناヅيسية    

من الطاقة ليس لヰا  )ヱهي عらارり عن كماれتنらعث على شكل فوتوناヱ れاآخゲ مغناヅيسي 

 )ヵキالضوء العا ソه خواらتش ソا خواヰلヱ كتلة . 

اラ التحلل بانらعاゐ اشعة كاما هو عملية انらعاゐ اشعة كヱゲヰمغناヅيسية من النواり عند انتقالヰا 

  من حالة متヰيجة الى حالة اخンゲ اقل تヰيجا اヱ الى الحالة اارضية .

ヱ هي تنتشゲ في . النظائゲ المشعةتنتج أيضا من العناصゲ المشعة مثل اليورانيوヱ ュباقي 

نفاク من الفゲاヱ パالヰواء، بسゲعة تساヵヱ سゲعة الضوء، ヱلヰا ヅاقة أعلى، ヱقدرり أكゲら على ال

ما クاれ تأثيゲ ضار كاヱأشعة  .ヱاأشعة السينية ヱموجاتヰا قصيりゲ جداً  اأشعة فوベ الらنفسجية

لガايا الحية، ヱلوا ヱجوキ الغاف الヰوائي حوメ اأرチ الヵグ يمتص ヱيشتت هログ جداً على ا

ヱالطاقة الكらيりゲ، أنعدمت الحياり  )الطوメ الموجي القصيゲ( اأشعة クاれ التキキゲ الموجي العالي

اما لヰا قدرり فائقة على النفاヱ クاختゲاベ اأجساヱ .ュتゲجع سطح اأرチ. أラ أشعة كعلى 

، أヵ أنヰا تسらب التأين في الماヱ ،りキتأين أشعة مؤينةيا الحية أنヰا قدرتヰا على تدميゲ الガا

 الماりキ الحية يعني まضゲار قد يؤま ヵキلى موれ الガلية.

 أشعة ك ゲらتعتヱاإ ゲفي اما من أخط れيسيشعاعاヅمغناヱゲヰالك メا تمتلك المجاヰأن クま ،

 الطاقة اأعلى بسらب ارتفاع تキキゲها.

  りゲصغي れلكن بكمياヱ ،الصناعيヱ يらالط ラفي المجاا ュدガي تستヰا، فヰداماتガأما عن است

جداً، حيث جゲعاれ اأشعة التي تعطى للمゲيض محسوبة بدقة كらيりゲ بحيث تدمゲ الガايا 

خايا الجسم السليمة فヰي تستعيد صحتヰا بعد فتりゲ نقاهة ヱتستطيع متابعة  ، ヱأماالسヅゲانية

 سيゲ العملياれ الحيوية في الجسم.

، ヱأما في المجاメ الصناعي فヰي الガايا السヅゲانيةヱفي العاァ الطらي فتستガدュ غالらا لقتل 

تستガدュ لتصويゲ أنابيب الらتメヱゲ لمعゲفة جوりキ اأنابيب ヱسامة اللحاま ،ュضافة まلى قتل 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%B4%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D9%81%D9%88%D9%82_%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9_%D9%85%D8%A4%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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الجゲاثيم في المواキ الغグائية المعلらة ヱتعقيم الحらوヱ ،ゆبما أنヰا نتاァ للتفاعاれ النوヱية، فإنヰا 

 نابل النوヱية.ラヱキ شك تستガدュ في المفاعل ヱالق

  الكثيف أشعة الشمس التي チゲالتعヱ ،الشيء تكمن في قوته りخطور ラكما نعلم فإヱ

 チゲالتع りخطورヱ ،ا في أشعة الشمس قليل جداヰتらنس ラا أま بالتالي تنتج أشعة غاما

クاれ التキキゲاれ العالية، ヱالتي قد يؤら  ヵキنفسجيةالاأشعة فوベ إشعاع الشمس يكمن في 

 لإصابة المらاشりゲ بسヅゲاラ الجلد.

 أشعة ييعتني الفيزيا ュداガاست れفي مجاا ラالعاملوヱ ラوゃك チゲم من التعヰاما، بوقاية أنفس

اأشعة. فヰم يستガدموラ تلك اأشعة ヱالمواキ التي تصدرها من ヱراء حائل من لتلك 

 سم. 1الゲصاソ بسمك 

 りاستطارヱ ضوئيةヱゲヰالك りゲتتمثل بالظاه ュالتي تستقطب ااهتما ゐئيسة الثاゲال れااليا

ァヱالز ァانتاヱ ラتوらكوم. 

 -(:Photoelectric effectالتأثير الكهرヱضوئي )-1

ヅاقة الفوتوラ ) اشعة كاما( الساقط كليا من قらل الكتラヱゲ مゲتらط في هログ الظاهりゲ تمتص 

بالمداراれ الداخلية للグرヱ ، りبグヰا سوف يガتفي الفوتوヱ ラينفصل االكتラヱゲ عن الグرり تاركا 

: ロناキكما موضح بالشكل اヱ اらاياها ايونا موج 

 

 

 

 
L 

k 

x-ray �� �� = �� − �. � 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D9%81%D9%88%D9%82_%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D8%A9
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 キيا مع العدキゲヅヱ الساقط ラاقة الفوتوヅ تتناسب عكسيا مع りゲالظاه ログヰاحتمالية التفاعل ب ラا

 ヵク キللمواヱ ةゃヅالوا ラالفوتو れاقاヅ ضمن キتسو りゲالظاه ログه ラالماصة حيث ا りキللما ヵرグال

 (.n=3-5حيث ) Znااعداキ الグرية الكらيりゲ. )التناسب يكوラ مع 

2- ラاستطارة كومبتوCompton scattering :- 

 ラتكو クا れراグارجية للガال れالمدارا れناヱゲالكتヱ الساقط ラبين الفوتو ゐتحد りهي استطارヱ

تلك االكتヱゲناれ ضعيفة اارتらاヅ بالنواり مما يسらب فقداラ جزء من ヅاقة الفوتوラ حيث تعطى 

 .ヱeTبطاقة حゲكية  �الى االكتラヱゲ مسららا انらعاثه خارァ حيز الグرり بزاヱية 

 

 

 

 

 

 

 

 (:pair productionانتاج الزヱج )-3

 ラヱゲالكت ァヱコ على شكل りキالى ما メيتحو ラا ラا التفاعل  سيمكن للفوتوグمثل ه ラا . ラヱゲتコبو

 りالنوا りا بمساعدドطي محفوガالزخم ال ラلك لكي يكوクヱ りالكولومي للنوا メبجوار المجا ゐيحد

لكل من  2Comالتي تأخグ جزءا من コخم الفوتوラ في عملية التحويل . اラ الطاقة السكونية 

 ヵヱتسا ラヱゲتコوらالヱ ラヱゲ0.511االكت MeV  ラヱゲالكت ァヱコ ァانتا ラلك فاグس، ل  ラヱゲتコبو

 ヵヱاقته تساヅ 1.022=0.511×2يتطلب في ااقل فوتونا MeV اقةヅ في りキياコ ヵاヱ .

+��+̅�� -الفوتوラ عن هグا المقدار تظゲヰ بشكل ヅاقة حゲكية لالكتヱ ラヱゲالらوコتラヱゲ حيث : = �� − 層. 宋匝匝  ���  

 

Te 

� , ��=�� 

��層 = ��̀ , �̀ 

� �  



かالنووي きياء    /    انواع ااشعاعا季قسم الفي  /      かياء النووي季الفي 祈مختب    /    かااولي きالدراسا    /     かالرابع かامرحل 

9 | P a g e 

 

ベأشعة كاما على ااختراヱ بيتاヱ مقارنة بين قدرة أجسام ألفا 
 

 

 مقارنة بين قدرة أجسام ألفا ヱبيتا ヱأشعة كاما على ااختراベ (:3الشكل )

 

4- ラヱالنيوتر 
     ュيك عاヱキل العالم شاらتم اكتشافه من ق ヵヱجسيم نو ラヱゲف1932النيوتグعندما ق ュ 

れبجسيما ュيليوゲيらأل ال.ュولونيوらفا الناتجة عن تحلل ال りجديد れالناتج جسيما ラلة  فكاキمتعا

 كما في المعاキلة التالية: النيوتヱゲناれ تكن معヱゲفة من قらل أヅلق عليヰا  الشحنة لم

     4Be9 + 2He4 → 6C12 + 1n +Q --------(5) 

 

متعاキلة الشحنة クま  تكوラ النيوتヱゲناれ .كتلة الヱゲらتوラ الىتقارゆ لحد كらيゲ كتلة النيوتラヱゲ  اما

يتحلل منتجا بヱゲتوラ  هأنبلنيوتラヱゲ )الحゲ( يمتاコا .المらاشゲ ا قدرり لヰا على まحداゐ التأيين

 كما في المعاキلة التالية:ヱجسيماれ بيتا السالらة ヱضديد النيوتゲينو

             1n→ 1p + -1β + ν  ------(6) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Alfa_beta_gamma_radiation.svg
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  ラヱゲالنصف للنيوت ゲعم ラعلى أ ゆلت التجارキ قدヱ ゆ قيقة 12تقدرキ. ヱ れناヱゲتصنف النيوت

 .حسب ヅاقتヰا

 ヵرグال キبع العدゲتتناسب مع م りゲالظاه ログヰاحتمالية التفاعل ب ラ2اZ  ログه キحيث تسو ،

. りゲيらرية الكグال キااعدا ヵク キللمواヱ العالية ラالفوتو れاقاヅ ضمن りゲالظاه 

ヱゲالنيوت れコا فقد امتاグا عديمة الشحنة لヰبكون れناヱゲالنيوت コا ا تعاني من تمتاヰبان れنا

 れالجسيما クل من نفوヰاس りها في النواクمما يعني نفو りا من النواヰابゲالكولومي عند اقت ゲالتناف

:れناヱゲالنيوت れمن تفاعاヱ .المشحونة- 

27Al)n,α(24Na , 14N(n,p)14C , 27Al(n,�)28Al  

ァ-: مثل ) りية الضوئية : )تفاعل اشعة كاما مع النواヱالنو れالتفاعا 

27Al(�,n)26Al , 25Mg(�,p)24Na 

 ،れالمعجا ュداガية باستヱالنو れعالية اشعة كاما من التفاعا れاقاヅ على メيمكن الحصوヱ

: ラヱゲيتم به تجزئة الديوت ヵグلك الク كاما れمن اامثلة على تفاعاヱ �層層匝 + � → [ �∗層層 ] → �層層 + �層宋層  

グكية للقゲالطاقة الح ヵا : ュキاقة التصاヅ : ية الى:ثانياヱالنو れيفة ، حيث تصنف التفاعا 

 E=0.025 eV  ( thermalتفاعاれ حゲارية ) -1

 E=1 eV   ( Epithermalتفاعاれ فوベ الحゲارية ) -2

 ���E~層  ( Slow- neutronتفاعاれ نيوتヱゲناれ بطيゃة ) -3

.E~宋  (Fast- neutronتفاعاれ نيوتヱゲناれ سゲيعة ) -4 層 − 層宋 ��� 

5-  れالجسيما れتفاعا( ةゃطيらالمشحونة الlow-energy charged )E~宋. 層 − 層宋 ��� 

 E>10 MeV(  energy reactions س highتفاعاク れاヅ れاقة عالية ) -6
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 كواشف ااشعاع  النوヱية
 ゲらتعت れية اإشعاعاヱأنوية من تصدر التي النو れراグمن ال ゲالفيزيائية الظواه れاク 

れيقاらحياتنا في الواسعة التط りゲرغم المعاصヱ ラأ りグه れاأشعاعا りا مفيدま ラا أヰمضار ل 

 شعاعية .اا الكواشف باستガداュ كمياتヰا ヱتحديد قياسヰا يجب لグلك صحية

 العوامل التي يتوقف عليها نوع الكاشف المستخدم 

يلة , جسيماれ نوع الجسيماれ اヱ ااشعاعاれ المطلوゆ الكشف عنヰا )جسيماれ مشحونة  ثق  -1

) れناヱゲمشحونة خفيفة  , اشعة سينية , اشعة كاما , نيوت. 

2-   れااشعاعا ログاقة هヅ 

 شدり ااشعاعاれ اヱكثافة تدفقヰا   -3

 مبدأ الكشف عن ااشعاع 

ااتي يوضح  المガططتفاعل ااشعاع مع الماりキ .يعتمد مらدأ الكشف عن ااشعاع على らヅيعة 
 ي الكواشف النوヱية مらدأ الكشف ف

 

 ( مらدأ الكشف عن ااشعاع في الكواشف النوヱية1) المガطط

(مادة يعتمد على ヅبيعة تفاعل ااشعة مع ال)مبدأ الكشف عن ااشعاع 

تヘاعل ااشعる مع المادة بطريقる غير 
مباشرة 

( るالسيني るكاما ,ااشع るاشع)
تي تヘاعل ااشعる ال: مبدأ الكشف 

اتحمل شحنる مع المادة بثاث 
طرベ هي اانبعاث الكヰروضوئي

اج واستطارة كومبتن وتولد اازو
وجميعヰا تぼدヵ الヴ تولد 
ほين الكتروناれ ثانويる تぼدヵ الヴ ت

ذراれ المادة اواثارتヰا وبالتالي 
 るتوليد اازواج اايوني.

ثل الجسيماれ المتعادلる الشحنる م
 れالنيوترونا

تヘاعل : مبدأ الكشف 
る  النيوتروناれ المتعادلる الشحن

 るيヤمع المادة  فيتحرر من عم
التヘاعل جسيماれ مشحونる مثل
 ヴا  تسمヘاو ال れالبروتونا
الجسيماれ الثانويる وهذه 
ほت ヴヤسوف تعمل ع れين الجسيما

ذراれ المادة وبالتالي تولد ازواج
 るالكتروني- るايوني

 るمع المادة بطريق るاعل ااشعヘت
(مباشرة

(るالمشحون れالجسيما )
る مبدأ الكشف يعتمد عヴヤ عمヤي

التほين او ااثارة لذراれ المادة 
التي يسقط عヤيヰا ااشعاع  

 るاي-فتتولد ازواج  الكتروني るوني
.
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 れاコفي الغا れاايوناヱ れناヱحركة االكتر 

ايوناれ حゲكتヰا عشوائية -ااشعة المؤينة في الغاコ سوف تتكوラ اヱコاァ الكتヱゲناれ عند مヱゲر 

  عند عدュ تسليط مجاメ كゲヰبائي

   كة اانسياقيةゲسوف الح れناヱゲاالكتヱ ةらالموج れاايونا ラبائي فاゲヰك メعند تسليط مجا:

ثيゲ تتحポゲ حゲكة انسياقية )اヵ اラ اايوناれ الموجらة ヱاالكتヱゲناれ سوف تتسارع تحت تا

المجاメ الكゲヰبائي ヱعندما تصطدュ بグراれ الماりキ سوف تفقد كل ヅاقتヰا اヱ جزء منヰا ثم 

 ( تتسارع من جديد

  ベاالتصا れراク من りرク مع コكته في الغاゲاثناء ح ゲالح ラヱゲاالكت ベهي عملية التصا :

 .  الغاコ مكوラ جزヵء سالب

   ュاالتحا りキاعا りرク موجب لتكوين ラكة مع ايوゲالح ゲالح ラヱゲاالكت キهي عملية اتحا :

  متعاキلة 

  يةヱانواع الكواشف النو: 

 الكواشف الغاコية  -1

 الكواشف الصلらة   -2

 الكواشف شらة الموصلة  -3

 ( يوضح انواع الكواشف النوヱية 2) المガطط

 

 ( انواع الكواشف النوヱية2) المガطط

كواشف 
ااشعاع 

الكواشف شبه 
  るヤالموص

ュكاشف  الجرمانيو
عالي النقاوة 

كاشف 
 ュليثي-الجرمانيو ュو

كاشف 
السヤيكون 

الكواشف 
الموصるヤ مثل 

الكواشف 
 るالوميضي

る الكواشف الغازي

عداد 
كايكر 

العداد 
التناسبي

حجرة 
التほين 



かياء    /         كواشف ااشعاع النووي季قسم الفي    /  かياء النووي季الفي 祈مختب    /    かااولي きالدراسا    /  かالرابع かامرحل 

ヱ3 | P a g e 

 

 :الكواشف الغاコية  -1

 يةコدأ عمل الكواشف الغاらم:  れاゃالى تأين جزي ヵキيؤ コر ااشعة المؤينة  في الغاヱゲعند م

 ラヱゲالكت ァاヱコا ラتكو ヵا コتعني سالغا れالشحناヱ れشحنا ラا يعني تكوグموجب ه ラايو

 تيار ヱبグلك نستطيع الكشف عن ااشعاع بقياサ مقدار الشحنة اヱ التيار . 

 : ئيسيةゲية الコمن انواع الكواش انواع الكواشف الغا ゲلكن هنالك  يوجد الكثيヱ يةコف الغا

 ثاゐ انواع رئيسية منヰا هي : 

 حجりゲ التأين  - 1

 العداキاれ التناسらية - 2

3 -    ゲكايك れاキسعدا ゲمول 

 

  ية ميكانيكية الكشف عن ااشعاعコفي الكواشف الغا 

態�) المنطقة ااヱلى  -1 − �怠岻  تنتجヱ ئيسيةゲالتأين ال れالمنطقة عمليا ログفي ه ゐتحد:

 ュاالتحا りキعملية اعا ゐヱالمنطقة كافي فقط لمنع حد ログد في هヰالج ラيكوヱ. ابتدائية れناヱゲالكت 

態�)المنطقة الثانية  -2 − �戴岻: 

 يكوラ فベゲ الجヰد اعلى من جヰد حجりゲ التأين  -أ

ゆ-  في ンゲاخ れراク مع ュキا فتتصاヰعتゲس キاキتزヱ اقةヅ اابتدائية れناヱゲتكتسب االكت

ايونية ( تسمى عملية التأين بログヰ الحالة بعملية سالغاコ مما يؤヵキ  تأينヰا ) اヱコاァ الكتヱゲنية 

التأين الثانوヱ ヵتسمى االكتヱゲناれ الناتجة باالكتヱゲناれ الثانوية .ヱيزキاキ اتساع هログ المنطقة 

キياキコالثانوية  بأ れناヱゲاالت りキياコ الى ヵキا تؤヰئيسية ( انゲاابتدائية ) ال れناヱゲاقة االكتヅ

 ラا يعني اグهヱ ا بشكل خطيヰاتساع ラيكوヱ ضة الناتجة عن ااشعاعらسعة الن りキياコ بالتاليヱ

 キالحالة يسمى العدا ログヰبヱ اقة الشعاع الساقطヅ المنطقة ينتاسب مع ログضة ضمن هらسعة الن

  ناسらي بالعداキ الت
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戴�المنطقة الثالثة   -3 − �替岻) د عنヰالج ベゲف キياキコعند ا:�戴  コالغا ゲيらتك キاキسوف يز

نتيجة لتضاعف عدキ االكتヱゲناヱ れلكن العاقة بين فベゲ الجヰد ヱسعة النらضة ايكوラ خطي 

 تسمى هログ المنطقة بمنطقة التضاعف .

替�المنطقة الゲابعة  -4 − �泰岻) د عنヰالج ベゲف キاキコعند ا:�替 سوف ي コالغا ゲيらتك キاキز

الى اقصى قيمة له ヱيصらح التأين شامل لجميع クراれ الغاヱ コتصらح سعة النらضة ثابتة مヰما 

 ゲكايك キالمنطقة بعدا ログاقة الشعاع الساقط تسمى هヅ سكانت. ゲمول 

:عند اキコياキ فベゲ الجヰد بشكل كらيゲ يحدゐ تفゲيغ كゲヰبائي لجميع  المنطقة الガامس -5

 اتاف العداキ تسمى هログ المنطقة بمنطقة التفゲيغ المستمゲ .جزيゃاれ الغاコ مما يؤヵキ الى 

 ( ميكانيكية الكشف عن ااشعاع في الكواشف الغاコية1الشكل )

 : حجرة التأين 

  دأ العملらة مらموج れايونا ラسوف تتكو りゲااشعة المؤينة الى الحج メخوキ عند:

 れاايوناヱ ة تتجة نحو القطب السالبらالموج れة فاايوناらسالヱ ة تتجة نحوらالسال

 القطب الموجب ヱسوف يتكوラ تيار التأين يتم قياسه للكشف عن ااشعاع .

  التأين りゲكيب حجゲفلزيين موصلين ت ) ンゲاخ メاشكاヱين مستويين )اらمن قط ラتتكو :

 コيملئ بالغاヱ واءヰمن ال パゲفي اناء مف ラاらد عالي يوضع القطヰفي مصدر جゲبط

وجوキ في الحجりゲ هواء. القطب الヵグ يتصل بجヰاヱ コلكن اكثゲ ااحياラ يكوラ الغاコ الم
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قياサ التيار )ااميتゲ ( يسمى المجمع اヱ اانوヱ キالقطب ااخゲ يقع تحت تأثيゲ جヰد 

عالي يسمى قطب الجヰد العالي .ヱيثらت القطらاラ باستガداュ مواキ عاコلة كゲヰبائيا في 

 ااناء الガارجي للغゲفة  .

 
 ( حجりゲ التأين2الشكل )

  المختلفةاستخدام غرفة れالتأين للكشف عن ااشعاعا 
 1-  المشحونة الثقيلة れالجسيماヱ الفا れجسيما りゲاقية الصغيゲااخت りب القدرらبس :

لجسيماれ الفا لグلك فاラ الفا تمتص من قらل جدار الغゲفة ヱاتصل الى الداخل لグلك يجب 

 コفة تمتاゲالغ ログا . هヰفة تسمح بدخولゲرقيقة في جدار الغ りグضع نافヱ りゲيらا الكヰبحساسيت

 للكشف عن التلوゐ ااشعاعي الضعيف الヵグ ايزيد نشاヅه عن جسيم ヱاحد بالدقيقة .

 2- بيتا れجسيما( امتار りتصل عد りゲيらبيتا ك れاقية لجسيماゲااخت り5: القدر  ) امتار

 れالجسيما ログحتى تتوقف ه ゲيらفة كゲاخل الغキ コضغط الغا ュيكو ラلك يجب اグواء .لヰفي ال

 ゲفة ヱيجب اラ تصنع نوافク グاれ سمك كらيキ ゲاخل الغ

 3-  في اشعة كاما りグاعي لوضع نافキلك اグاقية اشعة كاما عالية لゲااخت りالقدر :

 りاستطارヱ ضوئيヱゲヰالك ゲالتأثي( りキتفاعل اشعة كاما مع الما れفة . لكن عملياゲجدار الغ

طح الداخلي للغゲفة كومらتن ヱتولد ااヱコاァ ( تكوラ احتمالية حدヱثヰا صغيりゲ لグلك يらطن الس

بعنصゲ عدロキ الグرヵ كらيゲ مثل الゲصاソ ليزيد من احتمالية التفاعل ヱحدゐヱ عملية التأين 

االكتヱゲناれ الناتجة ,ヱلكن يجب اラ يكوラ سمك الطらقة الداخلية صغيクヱ ゲلك لكي اتمتص 

ゲاقي يمらالヱ れناヱゲيولد االكت ヵグالجزء القليل من كاما هو ال ラالثاثة .ا れمن العمليا  ラا ラヱキ
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يسجل اヵ اثゲ لグلك تتميز جميع كواشف اشعة كاما بمعامل يسمى الكفاءり الグاتية للكاشف . 

 れالكلي لاشعاعا キالمسجلة في الكاشف الى العد れااشعاعا キة بين عدらالتي تمثل النس

 الساقطة عليه. تعتمد الكفاءり الグاتية للكاشف على عدり عوامل :

 تناسب تناسب عكسي مع كفاءり الكاشفヅاقة ااشعة الساقطة حيث ت - 1

 حجم الغゲفة -2

3- コنوع الغا 

4- コضغط الغا 

 نوع الماりキ المらطنة للغゲفة . -5

 4-  れناヱゲيقة النيوتゲتأين بط ヵا ゐا اتحدヰفان りキفي الما  れناヱゲر النيوتヱゲعند م  :

مらاشりゲ . لグلك ヱجب ヱضع ماキ りキاخل الكاشف يمكنヰا اラ تطلق احدン الجسيماれ) الفا , 

بヱゲتوناれ ( اクا سقطت عليヰا النيوتヱゲناれ  مثل غاコ فلوريد الらوريوュ الヵグ ينتج جسيماれ الفا 

りグايوضع نافヱ . ب التأينらالعالية   التي تس ラヱゲالنيوت りب قدرらللكاشف بس 

 

   التناسبية れالعدادا 

تكوラ العداキاれ التناسらية على شكل اسطوانة التي توصل باارチ ) القطب السالب  للجヰد 

ヱتتجمع عليه اايوناれ الموجらة . في キاخل ااسطوانة يوجد سلك رفيع يمثل القطب  العالي (

. れناヱゲتتجمع عليه االكت キحالة في اانو りキياコ دヰبشكل الج ゲらع منطقة بعد اكらالتش ラفا 

れاقة ستكتسب المتكونة اأيوناヅ كيةゲتحت عالية ح ゲتأثي ベゲد فヰح العالي الجらتصヱ ログه 

れناヱゲاإلكت りرキتأين على قا れراク ンゲمنتجة أخ ァاヱコثانوية ايونية أ りجديد ログهヱ رهاヱبد 

 خالヰا ヱتكوラ معلمجا الى ヱصوله لغاية ヱهكグا جديدا تأينا ヱتسらب حゲكية ヅاقة ستكتسب

メنا من شاヱゲاإلكتれ  تسمىヱ ログالتناسب بمنطقة المنطقة ه  ログهヱ المنطقة ラمنطقة تكو 

 .  らيالتناس العداキ عمل
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  عداد كايكر 

 ラأسطوانة من يتكو りمملوء コبغا ラضغط 40 ضغط تحت اآرجو ヵجو キآنوヱ سلك بشكل 

 أヱ للصدأ المقاュヱ الحديد من عاヱ りキيصنع الガارجية اأسطوانة ヱهو ヱالكاثوキ التنجستن من

ュيطلي األمونيوヱ الداخل من ラبوゲح بالكらباء موصا ليصゲヰبائي القطب . للكゲヰالموجب الك 

りارらرفيع سلك عن ع ゲيم ゲらكز عゲالقطب اأسطوانة مヱ بائيゲヰجدار هو السالب الك 

 فولتية مجヰز ゲヅيق فولتيةعن تطらق . اأنらوゆ نヰايتي ヱتغلق خامل بغاヱ コيمأ اأسطوانة

 .خارجية بمقاヱمة يتصل

  دأ العملらي الى مابعد منطقة التناسب  :مらالتناس キي العداらد بين قطヰالج ベゲف りキياコ عند

يؤヵキ الى اキコياキ معامل التضاعف コياりキ هائلة ヱبグلك يزキاキ التيار コياヅ りキارئة اラ السらب 

فوتوناヱ れتنتشゲ  حالة التاين الثانوヵ الى جميع الゲئيسي  في توليد االكتヱゲناれ الثانوية هي ال

انحاء العداキ فيحصل التفゲيغ الكゲヰبائي .فينتج تيار عالي جداهグا يعني اラ جヰد النらضة 

 ァヱコ ラيكفي تكوクا. ヵヱلية الناتجة عن الجسيم النوヱاا れناヱゲاالكت キايعتمد على عد

يعتمد على ヅاقة الجسيم النوヵヱ ايوني لらدء عملية التفゲيغ اヵ اラ جヰد النらضة اسالكتヱゲني 

 キانما فقط لتسجيل عدヱ يةヱالنو れاقة الجسيماヅ لتحديد ゲكايك キعدا ュدガلك ايستグا لヰب لらالمس

 キاخل العداキ ر التيارヱゲيغ ايتوقف مゲتف ゐيحدヱ التأين ゐヱحد キゲبمج : .. れالجسيما ログه

グل りية جديدヱنو れجسيما メصوヱ ュحتى في حالة  عد ゲاما يستمヱ اتياク لك يجب ايقاف عملية

 التفゲيغ الكゲヰبائي キاخل العداキ حتى يكوラ قاキرا على استقらاメ جسيمة نوヱية جديدヱ りتسجيلヰا

   
 ( عداキ كايكゲ مول3ゲالشكل )
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ゲكايك キجاع لعداゲمن ااستコヱ الثانوية    :الزمن الميتヱ ئيسيةゲال れناヱゲعند تجمع االكت

 メدأ باانتقاらتヱ, سحابة ايونية حوله ラتتكو ) キاخل ااسطوانة ) اانوキ ヵالسلك المحور メحو

الى الكاثوキ) جدار ااسطوانة ( فينガفض لグلك المجاメ الكゲヰبائي بين القطらين اقل من جヰد 

ゲكايك-ヵا メاらاستق サحسا ゲغي キالعدا ラلك يكوグبヱゲمول  メصوヱ キゲبمجヱ جديد ヵヱجسيم نو

 メالمجا りشد キتعوヱ عةゲبس ロدヰج キجع العداゲسوف ست キالسحابة اايونية الى الكاثو ログه

الكゲヰبائي الى قيمتヰا ااصلية .اラ ىالفتりゲ الزمنية  بين لحظة キخوメ الجسيم النوヵヱ الجديد 

بالزمن الميت .   ヱヱصوメ الجヰد الى عتらة كايكゲ )اقل جヰد اュコ لتشغيل عداキ كايكゲ ( تسمى

 اما الفتりゲ الزمنية بين ヱصوメ الجヰد الى عتらة كايكヱ ゲالقيمة القصوン بزمن ااستゲجاع .

 

 الوميツي (  الكاشف الكواشف الصلبة )  -2

 يツالكاشف الومي れمكونا :   
 ةالماりキ الوميضي  -1

 انらوゆ توصيل الضوء  -2

  العاكس الضوئي  -3

  انらوゆ المضاعف الضوئي  -4

  يةمبدأ الكشف بأستخدامツالكواشف الومي : 
امتصاヅ ソاقة الجسيم النوキ ヵヱاخل الماりキ الوميضية مما يؤヵキ الى اثارり اヱ تأين   -1

りキالما れراク  

  تحوメ الطاقة الممتصة في الماりキ الى ضوء خاメ العملية الوميضية  -2

  انتقاメ الفوتوناれ الضوئية الى المらヰط الضوئي انらوゆ المضاعف  -3

  ناれ الضوئية ヱانらعاゐ الكتヱゲناれ منهامتصاソ المらヰط لطاقة الفوتو  -4

  تضاعف عدキ االكتヱゲناキ れاخل انらوゆ التضاعف الفوتوني  -5

6-   りゲيらبائية كゲヰشحنة ك ラتكوヱ الضوئي ゆوらعند المصعد لان れناヱゲاالكت ログتجميع ه

. 



かياء    /         كواشف ااشعاع النووي季قسم الفي    /  かياء النووي季الفي 祈مختب    /    かااولي きالدراسا    /  かالرابع かامرحل 

ヱ9 | P a g e 

 

  يツالكاشف الومي れمكونا 
يتكوラ انらوゆ المضاعف الضوئي من انらوبة コجاجية مفゲغة من الヰواء تفゲيغا جيدا 

 ヱيتكوラ من اربع مكوناれ اساسية هي : 

 1-  ) キط ) الكاثوらヰالم 

 2-  نيةヱゲكيز الحزمة االكتゲقطب ت 

 3-  ) れاキالثانوية ) الداينو ゆااقطا 

 4-  ) キالمجمع ) اانو 

  يツالية عمل الكاشف الومي 

تسقط ااشعة على الماりキ الوميضية فتقوュ الماりキ بأمتصاヅ ソاقة الجسيم النوヵヱ فتثار  

クراれ الماりキ فتحゲر فوتوناれ ضوئية تمゲ هログ الفوتوناれ عن ゲヅيق النافりグ الزجاجية الى 

 ログضوئي  تسقط هヱゲヰالك ゲبعملية التاثي れناヱゲر الكتゲط فلز سوف يحらヰالم ラاヱ طらヰالم

تゲكيز حزمة الكتヱゲناれ التي تعمل كعدسة لزياりキ تゲكيزها فتسقط االكتヱゲناれ على قطب 

هログ االكتヱゲناれ على الداينوキ ااメヱ فعندما تكوヅ ラاقتヰا عالية سوف تحدゐ عملية التأين 

الثانوヱ ヵيتضاعف عدキ االكتヱゲناれ ثم تسقط على الداينوキ الثاني ヱتحدゐ نفس العملية 

لى عدキ هائل من االكتヱゲناれ تسقط على اانوヱ キتستمゲ الى اخキ ゲاينوキ نكوラ قد حصلنا ع

 فتظゲヰ نらضة كゲヰبائية سالらة . 

 

 

 ( الكاشف الوميضي4الشكل )
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 ( الية عمل الكاشف الوميضي5الشكل )

 

 

 ية للكشفツاستخدام الكواشف الومي れعن ااشعاعا 
 : جسيماれ الفا ヱالجسيماれ المشحونة الثقيلة   -1

 ュدガالمشحونة الثقيلة نست れالجسيماヱ الفا れميضية من للكشف عن جسيماヱ りبلور

انヰا クاれ كفاءり عالية لتحويل ヅاقة  )ZnS)Agكゲらيتيد الガارصين المنشط بالفضة 

 ログه ゆلكن من اهم عيوヱ. اقة ضوئيةヅ المشحونة الثقيلة الى れالجسيماヱ الفا れجسيما

 ュدガالمشحونة الثقيلة نست れالجسيما ンمد ゲب صغらبسヱ اヰهو ضعف شفافيت りلورらال

 جعل ضعف الشفافية غيヵク ゲ اهميةملم مما ي 1هログ الماりキ بسمك صغيゲ حوالي 

نستガدュ بلورり ايوキيد الصوキيوュ المطعمة بالثاليوれ ュ كاما ヱااشعة السينية : اشعاعا -2

NaI)TI( . キاليوヱ ュللثاليو ヵرグال キالعد ゲらكヱ اヰكثافت ゲらب كらميضية بسヱ りキكما 

ماجظة :الكواشف الوميضية افضل في الكشف عن اشعة كاما من الكواشف الغاコية 

. れاゲالم れاゃم ヱا れاゲبحوالي عش 
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 جسيماれ بيتا :  -3

 يفضل استガداュ المواキ الوميضية العضوية للكشف عن جسيماれ بيتا لاسらاゆ ااتية : 

الوラコ الグرヵ الكらيゲ لらلورり يوキيد الصوキيوュ يؤヵキ الى تشتت كらيゲ لجسيماれ بيتا للガلف  -أ

 . りلورらال りキفي ما 

ゆ- للكشف ع ュالمطعم بالثاليو ュيوキيد الصوキيو りبلور ュداガلك صعوبة استクヱ れناヱゲن االكت

انه يجب اラ نحيط هログ الらلورり بحافظة محكمة القفل لعزلヰا عن الヰواء حتى اتتميع 

 りグبالتالي صعوبة عمل النافヱ 

4- れناヱゲالكاشف الكشف عن النيوت ュداガبأست れناヱゲص عملية الكشف عن النيوتガتتل

 الوميضي بالمガطط ااتي 

 
 يوضح استガداュ الكاشف الوميضي في الكشف عن النيوتヱゲناれ ( 3مガطط) 

る الكشف عن النيوتروناれ باستخداュ الكواشف الوميضي

れالنيوترونا
 るالسريع

استخداュ التヘاعل  
(岫�,� مقاطع れلمواد ذا

 ゆمثل الذه るعالي るعرضي
ュواانديو

ゆوالذه ュا تنتج اانديوヰان
اれ ايضا والتي تشع  جسيم
بيتا وبقياس النشاط 
ااشعاعي نكشف عن 

  れالنيوترونا

ي استخداュ  بヤورة ف
شكل خヤيط من 
د حبيباれ كبريتي

الخارصين مع 
الشمع احتوائヰا 
عヴヤ نسبる عاليه 
من الヰيدروجين 

れالنيوترونا
 るالحراري

د بヤورة يودي
 ュيثيوヤال
 るالمطعم
 ュبالثاليو

 ュيثيوヤورة الヤب
حيث تتヘاعل 

ヰمع れا النيوترونا
فتنتج الヘا 
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 الكواشف شبه الموصلة -3

حدゐ في السنواれ ااخيりゲ تحوメ كらيゲ من الكواشف الغاコية ヱالوميضية الى      

الكواشف المجヰزり من اشらاり الموصاれ خاصة في مجاメ الらحوゐ النوヱية عند 

بヰا الكواشف شらه  الطاقاれ المنガفضة . ヱيゲجع السらب في クلك الى المزايا التي تتمتع

 الموصلة , ヱهناポ تشابة كらيゲ بين عمل الكواشف شらه الموصلة ヱغゲفة التأين .

 ラالكواشفا らا  الموصلة هشヰالحساسة في りキا الماらة موصلة غالらة شらصل りキهي ما

تكوラ من ماりキ السليكوラ اヱ الجゲمانيوュ . تشتغل هログ الكاشفاれ مثل الكاشفاれ الغاコية , 

 ポالشحنة في اختاف لكن هنا れحاما ラه الموصلة هو اらشヱ يةコبين الكواشف الغا

الكواشف الغاコية هي االكتヱゲناヱ れاايوناれ اما حاماれ الشحنة في الكواشف شらه 

れالفجواヱ れناヱゲي االكتヰالموصلة ف .  

الكتラヱゲ فولت حوالي عشりゲ  35الطاقة الاコمة لتوليد اヱキコاァ ايوني في الغاコاれ هي 

  . اコمة لتوليد ァヱコ الكتヱゲني ثقらيمゲاれ الطاقة ال

تجميع هログ ااヱコاァ في كلتا الحالتين يؤヵキ الى تكوين نらضة كゲヰبائية متناسらة مع 

 . كمية ヅヱاقة ااشعاعاれ الساقطة

خصائص الكاشفاれ شらة الموصلة تعتمد على نوع الماりキ المستعملة ヱعلى ゲヅيقة 

  التصنيع ヱالمعالجة ヱعلى حجم  الكاشف . 

 خصائص المادة شبة الموصلة 

 メコا ) العاヰبائي الى ثاثة انواع منゲヰمن حيث التوصيل الك ュبشكل عا りキتنقسم الما

 ヱشらة الموصل ヱالموصل الكゲヰبائي ( 

التيار الكゲヰبائي الヵグ هو عらارり عن سゲياラ االكتヱゲناキ れاخل الماりキ يكوラ معدヱما 

 ما يصらح الجヰد عالي جدا .في الماりキ العاコلة تحت اヵ جヰد كゲヰبائي اا عند

تتحポゲ االكتヱゲناれ الحりゲ بسヰولة キاخل الموصل مكونة بグلك تيار كゲヰبائي تحت 

. ゲتلف عن الصفガد يヰج れاゲتأثي 
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ند رفع キرجة حゲارり أشらاロ الموصاれ تزキاキ كمية حاماれ الشحنة ع ماحظة :

العالي ヱالعكس  المتحゲكة ヱتقل المقاヱمة بشكل كらيヱ ゲلكنヰا ا تتصف بقابلية التوصيل

 キمة المواヱة من مقاらيゲح قらتصヱ りارゲرجة الحキ فضガمة بヱالمقا キاキصحيح حيث تز

الماりキ شらة الموصلة اتسمح لالكتヱゲناれ بالتحポゲ عندما , ヱهグا يعني اラ  العاコلة

 تكوキ ラرجة حゲارتヰا منガفضة ヱقゲيらة من الصفゲ المطلق.

 انواع الكواشف شبه الموصلة 
1-   ラالمشحونة الثقيلة مثل الفا كاشف السليكو れللكشف عن الجسيما ュدガيست :

れتوناヱゲらالヱ . 

  :ヱهوعらارり عن ثنائي ملتقى  يتميز بااتي

チゲع N-Type    れحتى اتفقد ااشعاعا ゲمتヱゲمن اقل من مايك ゲيらالساقطة جزء ك

りキالما チゲع ゲماسية عاليا لصغガكيز الشوائب الゲت ラيكو ラيجب اヱ. ا فيهヰاقتヅ . ゲらتعت

الثقらية سمنطقة ااستنزاف هي المنطقة الحساسة للكاشف . حيث اラ عدキ ااヱコاァ االكتヱゲنية 

قدها الجسيم , الناتج عن الجسيم النوヵヱ الساقط في هログ المنطقة تناسらا キゲヅيا مع الطاقة التي ف

 ヱ N-Typeيتم تسليط مجاメ كゲヰبائي فتتحポゲ االكتヱゲناれ باتجاロ المنطقة االكتヱゲنية

ゆنحو منطقة الثقو ゆالثقو ポゲتتحヱ P-Type  ورヰドヱ بائيゲヰر تيار كヱゲالى م ヵキممايؤ

 . نらضة كゲヰبائية على مァゲガ الكاشف

 

 ( مらدأ عمل كاشف السليكو6ラالشكل )
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في الكاشف صغيヱ りゲجعل منطقة ااستنزاف كافية بحيث  N-Type  سらب جعل منطقة 

انه عند اجتياコ الجسيم النوヵヱ منطقة يتوقف الجسيم النوヵヱ قらل الوصوメ الى نヰايتヰا 

الثقらية ヱلكن في سسوف تتولد ااヱコاァ االكتヱゲنية P-Typeااستنزاف キヱخوله المنطقة 

キيعني عد ゆالشحنة هي الثقو れية حاماらالمنطقة غال ログه  キعدヱ  جداゲيらك ゆالثقو

االكتヱゲناれ قليل جدا  فتتحポゲ الثقوヱ ゆيحدゐ اتحاキ بين الثقوヱ ゆاالكتヱゲناれ  فيضيع 

جزء كらيゲ من التيار ヱهグا يعني عدュ تناسب ヅاقة الجسيم الساقط مع كمية الشحنة 

فعند اجتياコ الجسيم الساقط  N-Typeالمتجمعة في هログ المنطقة . ヱكグلك عند المنطقة 

سوف تتولد ااヱコاN-Type    ァااستنزاف キヱخوله الى منطقة االكتヱゲناれ  منطقة

الثقらية ヱبما اラ عدキ االكتヱゲناれ كらيゲ جدا ヱعدキ الثقوゆ قليل جدا تتحポゲ ساالكتヱゲنية 

 チゲلك يجب جعل عグبالتالي ضياع جزء من التيار .لヱ ゆا الثقوヰفتتحد مع れناヱゲاالكت

ى التناسب بين ヅاقة الجسيم النوヵヱ الساقط ヱبين منطقة ااستنزاف كافي للمحافظة عل

الثقらية المتكونة ヱبالتالي المحافظة على التيار ヱالنらضة الناتجة سعدキ ااヱコاァ االكتヱゲنية 

 من الكاشف

2-  ュمانيوゲكاشف الج-  ュليثيو ュدガاشعة كاما هو كاشف يستヱ بيتا れللكشف عن جسيما

. ゲيらالك ヵرグال ロキعدヱ ب  كثافته العاليةらبس ュمانيوゲفيه الج ュدガيست. 

 هو عらارり عن ثنائي ملتقى يتميز بااتي : 

 ゲيらمنطقة ااستنزاف ك チゲ3-1ع  れناヱゲاالكت ヱبيتا ا れملم حتى تتوقف جسيما

الناتجة عن اشعة كاما في عملية التأثيゲ الكヱゲヰضوئي .يتم غク サゲراれ الليثيوュ في 

الجゲمانيوュ  لزياりキ مقاヱمة الماりキ شらه الموصلة عند غク サゲراれ الليثيوュ في 

 ュمانيوゲالجP-Type   らالغال ゆالثقو キة من يقل عدらيゲا قヰح توصيليتらا فتصヰية في

 キوヰمنطقة ااستنزاف حتى عند الج チゲالى ع ヵキالنقية ممايؤ りキتوصيلية الما

. りゲالعكسية الصغي 
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  فضة جداガمن りارゲح れرجاキ ب حفظ الكاشف عندらتحت  196س ( ゲوية  تحت الصفゃم

 تأثيゲ حゲارり النتヱゲجين السائل (

انه عندما تكوラ منطقة ااستنزاف عゲيضة فاラ التيار العكسي يزキاヱ キهグا التيار 

يعتمد على キرجة حゲارり الماりキ شらه الموصلة لグلك يجب خفض キرجة الحゲارり الى 

الصفヱ . ゲعند تポゲ الجゲمانيوキ  ュرجة مゃوية  تحت キ196رجة حゲارり اقل من 

المغサヱゲ بالليثيوュ  في キرجة حゲارり الغゲفة فانه حتى في حالة توصيل الجヰد العكسي 

 れراグال ログه ュمانيوゲنحو السطح فيفقد الج ポゲتتحヱ ュالليثيو れراク ベتنسا ラاليه يمكن ا

 . メيتلف الكاشف في الحاヱ 

3- : りヱعالي النقا ュمانيوゲكاشف الج 

 كاشف ゆب عيوらبس  ュمانيوゲسالج  ュاحجا ゲتمكن العلماء من تحضي ラبعد اヱ ュليثيو

مガتلفة من بلوراれ الجゲمانيوュ عالي النقاヱ りヱبالتالي コياりキ مقاヱمة الجゲمانيوュ المحيز 

عكسيا لガفض التيار العكسي حلت كواشف الجゲمانيوュ عالية النقاりヱ محلヰا . ヱلم تعد 

ين ( مطلوبة اا قらل عدり ساعاれ من キرجة الحゲارり المنガفضة ) حゲارり سائل النتヱゲج

 تشغيل الكاشف 

 

 ( كواشف الجゲمانيوュ عالي النقا7りヱالشكل )



かياء    /         كواشف ااشعاع النووي季قسم الفي    /  かياء النووي季الفي 祈مختب    /    かااولي きالدراسا    /  かالرابع かامرحل 

ヲヶ | P a g e 

 

 مزايا الكواشف شبه الموصلة 

لحجりゲ التأين ヱالعداキاれ الوميضية قدرり تحليلية  فائقة للطاقة افضل  بكثيゲ من القدرり التحليلية  -1

الثقらية اكثゲ بعشゲ مゲاれ من ااヱコاァ االكتヱゲنية اايونية في  ساラ عدキ ااヱコاァ االكتヱゲنية 

 حجりゲ التأين .

 يوجد عاقة خطية بين ヅاقة الجسيم النوヱ ヵヱبين النらضة الكゲヰبائية الناتجة . -2

قصコ ゲمن النらضة الكゲヰبائية الناتجة عن الجسيم النوヵヱ الساقط بسらب صغゲ حجم منطقة   -3

 جسيم /الثانية  1000000ااستنزاف ヱهグا يؤヵキ الى امكانية عد ヱتحليل عاメ للجسيماれ يصل 

 امكانية التحكم بعチゲ منطقة ااستنزاف عن ゲヅيق التحكم بالجヰد العكسي  -4

ع المガتلفة من الجسيماれ المشحونة الثقيلة عن بعضヰا . مثا اクا كانت له القدرり على فصل اانوا -5

 ゲبتغيي ュما نقوヰما عن بعضヰنفصل ラنا اキارヱ الفا れجسيماヱ れتوناヱゲعن ب りارらالساقطة ع れالجسيما

 りد العكسي عدヰالج ゲيق تغييゲヅ جسيمة الفا عن ンمنطقة ااستنزاف بحيث ايزيد عن مد チゲع

وناれ من هグا العラヱキ チゲ اラ تفقد جزء ملموサ من ヅاقتヰا فيتم تسجيل فولتاれ فسوف تمゲ الヱゲらت

. れتوناヱゲらال ラヱキ الفا れجسيما 

 صغゲ حجم الكاشف ヱسヰولة التعامل معه  -6

 عدュ حساسيته لتغيゲ المجاメ المغناヅيسي  -7

يمكن اعداロキ على اشكاメ هندسية مガتلفة مثل الكواشف クاれ الثقب المحورヵ اجゲاء القياساれ عند -8

 キرجة 180الزヱايا القゲيらة من 

 الكواشف شبه الموصلة ゆعيو 

 1-   العالية れا للكشف عند الطاقاヰدامガعلى است りالقدر ュعد 

 2-   بらالتلف بسヱعند السطح ا りキكيب الماゲفي ت れاゲتغي ゐヱيا اما حدらالكاشف نس ゲعم ゲقص

 れناヱゲكثيفة مثل النيوت れاشعاعا チゲالتع 

 3-  تفعةゲالم りارゲالح れرجاキ فايمكن تشغيله عند コاヰيد الجゲらت りرヱゲض 

 4- ا ュعلى العد عند ااحجا りتقل القدر ヵضة اらمن النコ りキياコ الى ヵキا سوف يؤヰل りゲيらلك

 ヱالتحليل .
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