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HVMCA 
 
 

Model: NT-124 
a) Front Panel 
 

 
 

  
  
  

1) Potentiometer Lower Level Discriminator 
2) High Voltage Adjustment 
3) LCD Monitor 
4) Amplifier Coarse Gain 
5) Amplifier Fine Gain 

  

  

  

   ADC کننده حد پايين پتانسيومتر تنظيم )۱

 پتانسيومتر تنظيم ولتاژ آشکارساز )۲

 نمايشگر ديجيتالي  )۳

 . بهره تقويت پالس ورودي به تقويت کننده  گسسته پتانسيومتر تنظيم )۴

 . تقويت پالس ورودي به تقويت کنندهبهره  پيوسته پتانسيومتر تنظيم  )۵

  )يت بهره پيوسته ضرب در بهره تقويت گسسته مي باشدبهره تقويت کل حاصلضرب عدد تقو( 
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b) Rear Panel 
 

  
  

1) Power Conector 
2) Power On/Off  Switch 
3) Amplifier Output 
4) USB Port 
5) Signal Input 
6) Amplifier Selector 
7) High Voltage Output 
8) Input Signal Polarity 
9) DC Adjustment 
10)  Pole Zero Adjustment 
11) Pre Amplifier feeding Output 

  

  

  

  پورت کابل تغذيه )۱

 خاموش برق/ سوئيچ سيگنال روشن   )۲

 خروجي سيگنال تقويت کننده )۳

 USBپورت  )۴

 )از پيش تقويت کننده يا آمپلي فاير خارجي( ورودي پالس  )۵

 انتخاب آمپلي فاير داخلي يا خارجي  )۶
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 .خروجي  منبع تغذيه ولتاژ باال  )۷

 کننده براي تقويت کنندهانتخاب پالريته سيگنال ورودي از پيش تقويت  )۸

با مشـاهده در اسيلوسـکوپ و تنظـيم بـه     (موجود در سيگنال خروجي از تقويت کننده  DCتنظيم مقدار  )۹

 .)وسيله اين پيچ ساعتي مي توان آن را تعديل کرد

 )انحراف لبه دنباله سيگنال خروجي از تقويت کننده از خط يا محور اصلي (  Pole Zeroتنظيم کننده  )۱۰

  يت کننده اوليهتغذيه تقو )۱۱

        ::::    توضيح مختصري راجع به راه اندازي سيستم اسپکتروسکوپيتوضيح مختصري راجع به راه اندازي سيستم اسپکتروسکوپيتوضيح مختصري راجع به راه اندازي سيستم اسپکتروسکوپيتوضيح مختصري راجع به راه اندازي سيستم اسپکتروسکوپي

        

بـه پورتهـاي مربوطـه در پنـل پشـتي دسـتگاه        زيـر از پورتهاي خروجي آشکارساز مانند شـکل   ----

NTMCA از خروجي سيگنال آشکارساز به ورودي سيگنال دستگاه به اين ترتيب که . وصل نمائيد

NTMCA ،  از خروجي تغذيهPreamplifier  دستگاهNTMCA   به پورت تغذيه آشکارساز وصـل

  .به ورودي ولتاژ آشکارساز وصل نمائيد NTMCA از خروجي منبع ولتاژ دستگاه. نمائيد

  

  

  

  
  

  

  

را  NTMCAکابل برق دسـتگاه  . کامپيوتر وصل نمائيد USBدستگاه به پورت  USBاز خروجي   -

  . وصل نمائيد

. قرار دهيد INTتقويت کننده را در پنل پشتي دستگاه روي حالت ط به مربو INT / EXTسوئيچ  -

  . قرار دهيد POSرا در حالت  POS/NEGسوئيچ 
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  .نرم افزار جمع آوري طيف را در کامپيوتر نصب نمائيد -

اصلي  on/offکليد . سيستم آماده مي باشد. را مقابل آشکارساز قرار دهيد Cs۱۳۷چشمه گاما نظير  -

آرام آرام ولتاژ را تا حد ولتاژ کـاري معمـول    ده در پنل پشتي دستگاه را روشن کنيونيز کليد مربوط

  . باال ببريدآشکارسازمورد نظر 

مي توانيد يک زمان دلخواه براي شمارش واسپکتروسـکوپي   .را روشن کنيد NTMCAنرم افزار   -

،  LLDبه وسيله پتانسـيومتر   .يدنرم افزار تعداد کانالهاي مورد نياز را انتخاب کنبا استفاده از .بدهيد

بهـره   طيف چشمه مزبور را جمع آوري کنيد؛ بـه وسـيله تغييـر   . انرژي هاي پايين و نويز را ببنديد

و نيز خود پتانسيومتر  Coarse Gainو  Fine Gainدو پتانسيومتر  با استفاده ازتقويت تقويت کننده 

   .در گستره کاناهاي انتخاب شده، جابجا نمائيدمي توانيد طيف را منبع تغذيه در پنل جلويي دستگاه 

را نيز مي توانيد روي يـک اسيلوسـکوپ   NTMCA  سيگنالهاي خروجي از تقويت کننده دستگاه -

    . مالحظه نمائيد

  

در ادامه تعدادي آزمايش ارائه مي شود که انجام آنها تمرين بيشتري در جهـت يـادگيري کـارکردن    

  .وپي استبهتر با اين سيستم اسپکتروسک
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        فصل اولفصل اولفصل اولفصل اول

        

        سنتيالتورسنتيالتورسنتيالتورسنتيالتوراسپکتروسکوپي گاما به وسيله آشکارساز اسپکتروسکوپي گاما به وسيله آشکارساز اسپکتروسکوپي گاما به وسيله آشکارساز اسپکتروسکوپي گاما به وسيله آشکارساز 

        

        هدفهدفهدفهدف

از تکنيکهاي اساسي در اندازه گيري پرتوهـاي   جويان با بعضيهدف ازاين آزمايش آشنا کردن دانش

  .مي باشد) NaI( سنتيالتوراساس کار برپايه استفاده از آشکارساز . گاما مي باشد

        

        ل گامال گامال گامال گاماپديده گسيپديده گسيپديده گسيپديده گسي

شـان پرتوهـاي    بيشتر ايزوتوپهايي که براي اندازه گيريهاي گاما به کار مي روند در شماي فروپاشي

، ايـن  به اين ترتيب که در پيامد گسيل بتا و رفتن به تراز برانگيخته هسته نهـايي . بتا نيز وجود دارد

      ش آشکارسـاز جـذب  ذرات بتـا معمـوال در مـاده پوشـ    . با گسيل گاما به حالت پايه مي رود هسته

براي اين آزمايش ذرات بتا مشکل چنداني . نمي شوند واصال داخل آشکارساز سينتيالتورمي شوند 

گاما کامال نفوذپذير هستند و به آساني از آلومينيوم که به عنوان حفـاظ  پرتوهاي . يجاد نمي کنندرا ا

  . استفاده مي شود عبور مي کنند آشکارساز نوري

خروجـي از چشـمه    هـاي اوال انـرژي گاما . مي باشـد  داراي اهميتورد چشمه گاما دو مطلب در م

در ايـن آزمـايش   . گامايي که درواحد زمان چشمه را ترک مي کننـد پرتوهاي است و ديگري تعداد 

آشکارسـاز   بـا اسـتفاده از   ،دانشجو با برخي اندازه گيريهايي که مربوط به گسيلنده هاي گاما اسـت 

  .آشنا مي شوند دو مطلب فوق الذکر، از جمله سنتيالتور

  

  
  سنتيالتورمدار الکترونيک جهت اسپکتروسکوپي گاما به وسيله آشکارساز ) ۱(شکل 
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        ))))۱۱۱۱((((آزمايش آزمايش آزمايش آزمايش 

  

        کاليبراسيون انرژيکاليبراسيون انرژيکاليبراسيون انرژيکاليبراسيون انرژي

        

، نرم افـزار جمـع آوري طيـف    NTMCA  (NT-124( ، دستگاهسنتيالتور    آشکارساز:  :  :  :  وسايل الزم وسايل الزم وسايل الزم وسايل الزم 

NTMCA  اسيلوسکوپ، چشمه ،Cs۱۳۷        

        يي آزمايشيي آزمايشيي آزمايشيي آزمايشبرپابرپابرپابرپا

دو پارامتر وجود دارد که در مجموع بهره تقويت . مدار الکترونيکي کار را برپا کنيد) ۱(مطابق شکل 

است که به بيس المپ تکثيـر  ) High Voltage(يکي منبع تغذيه ولتاژ باال: نندسيستم را تعيين مي ک

بهـره  . ستگاه مي باشدتقويت کننده دواحداعمال  مي شود و دوم تقويت مربوط به ) PMT(فوتوني 

مـي تـوان گفـت کـه در     . تقويت المپ تکثير فوتوني کـامال وابسـته بـه ولتـاژ اعمـالي مـي باشـد       

  در بهره تقويت آن  ۲تغييري را با فاکتور در ولتاژ اعمالي % ۱۰المپهاي تکثير فوتوني يک تغيير بيشتر

  

  
  Cs۱۳۷ چشمه  طيف) ۲(شکل 
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        يييينمودار کاليبراسيون انرژنمودار کاليبراسيون انرژنمودار کاليبراسيون انرژنمودار کاليبراسيون انرژ) ) ) ) ۴۴۴۴((((شکل شکل شکل شکل 

  

  

  .مقدار ولتاژ اعمالي وابسته به نوع المپ تکثير فوتوني مورد استفاده است. ايجاد مي کند

بهره تقويت کننـده را در طـول طيـف    . پالريته پالس ورودي از آشکارساز را مثبت اختيارنمائيد   -

  .گيري مي توانيد تنظيم نمائيد

- NT-MCA  اده از بهره تقويت کننده که به صورت کانال مي باشد، مي توانيد با استف ۲۰۰۰داراي

طيـف را بـه سـمت     در پنل جلوي تعبيـه شـده اسـت،    Coarse Gainو  Fine Gainدو پتانسيومتر 

   NTMCAمنتقل نموده و با استفاده از پتانسيومتر تنظيم کانالهاي پاييني  يا پايين تر کانالهاي باالتر

ر باعث مي شود که سـيگنالهاي ناشـي از پرتوهـاي    طيف را ببنديد؛ اين ام پايينمي توانيد کانالهاي 

ونويزهاي الکترونيک خود سيستم، کـه باعـث شـمارش در کانالهـاي ابتـداي       Xکم انرژي از قبيل 

MCA مي شود، کاهش بيابد که خود منجر به کاهش زمان مرده سيستم مي گردد.  

  

        روش کارروش کارروش کارروش کار

        

   .ز آشکارساز قرار دهيدسانتي متري ا ۲را در فاصله ) = MeV ۶۶۲/۰Eγ( Cs۱۳۷چشمه  )۱

 NTMCAتقويت کننده در پنل جلـويي دسـتگاه    Coarseو Fine با استفاده از کنترل هاي  )۲

 ۲۸۰آن در حول وحوش کانال  MeV.۶۶۲/۰قله  فوتوپيک را طوري تنظيم نمائيد کهمحل 
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بهره تقويت کننده را طوري تنظيم نمائيـد کـه انـرژي    ) ۳(و ) ۲(براي شکلهاي . قرار گيرد

MeV ۱  چون سيسـتم خطـي اسـت، بنـابراين     . بيافتد ۴۲۵تا  ۴۲۰تقريبا در کانالMeV ۲  

 . بيافتد ۸۵۰تا  MeV ۸۴۰مي بايست تقريبا در کانالهاي 

را براي يک بازه زماني به اندازه کافي طوالني جمع آوري نمائيد، به طوري که  Cs۱۳۷طيف  )۳

، )باشد ۱۰۰۰انال مرکزي قله حداقل ميزان شمارش در ک( .بتوان مکان قله را شناسايي کرد

 .شمارش کانال مرکزي قله را يادداشت نمائيد

را قـرار داده و جمـع    Co۶۰را پاک کـرده و چشـمه    MCAپس از جمع آوري اين طيف،   )۴

 . آوري کنيد

 .شود) ۳(طيف اين چشمه را نيز جمع آوري کنيد به طوري که مشابه شکل  )۵

        

        تمرين تمرين تمرين تمرين 

a(  جـدول  . شماره کانالهاي مرکز هر قله را ثبت نمائيـد وري طيفها پس از جمع آدر هر مرحله)۱ (

  . را پر نمائيد

(b  با استفاده از طيفهاي بدست آمده ونيز جدول)نمودار شماره کانال را برحسب انـرژي رسـم   ) ۱

  .شود) ۴(نمودار شما بايد مشابه نمودار شکل . نمائيد

ر داريد نقاط ديگري نيزمي تواند به نمودار شکل اگر چشمه هاي ديگري براي کاليبراسيون در اختبا

  .اضافه شود) ۴(

(C  مقدار بدست آمده انـرژي بـه ازاي هـر     .طيف را کاليبره نمائيد مي توانيدنيز به وسيله نرم افزار

  .مقايسه کنيد...) نرم افزار(کانال را براي هر دو روش 
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  Co۶۰طيف چشمه ) ۳(شکل 

          

  

  شماره کانال قله هاي مختلف  )۱(جدول          

Channel Number Energy (MeV) قله ها  

        ۶۶۲۶۶۲۶۶۲۶۶۲////۰۰۰۰        MeV    ۶۶۲۶۶۲۶۶۲۶۶۲////۰۰۰۰))))فوتوپيکفوتوپيکفوتوپيکفوتوپيک((((        

        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۱۱۱۱        MeV    ۱۷۱۷۱۷۱۷////۱۱۱۱))))فوتوپيکفوتوپيکفوتوپيکفوتوپيک((((        

        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۱۱۱۱        MeV    ۳۳۳۳۳۳۳۳////۱۱۱۱            ))))فوتوپيکفوتوپيکفوتوپيکفوتوپيک((((        

        Cs۱۳۷۱۳۷۱۳۷۱۳۷لبه کامپتون    لبه کامپتون    لبه کامپتون    لبه کامپتون                    

        Cs۱۳۷۱۳۷۱۳۷۱۳۷    پس پراکني پس پراکني پس پراکني پس پراکني                 

        Co۶۰۶۰۶۰۶۰    پس پراکني پس پراکني پس پراکني پس پراکني                 
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        ))))۲۲۲۲((((آزمايش آزمايش آزمايش آزمايش 

        

        گاماي ناشناختهگاماي ناشناختهگاماي ناشناختهگاماي ناشناختهآناليز انرژي يک چشمه آناليز انرژي يک چشمه آناليز انرژي يک چشمه آناليز انرژي يک چشمه 

        

        هدفهدفهدفهدف

در اينجا هدف استفاده از سيستم کاليبره شده در آزمايش اول براي اندازه گيري انرژيهاي فوتوپيـک  

        .گسيلنده هاي گاماي ناشناخته و نيز شناسايي ايزوتوپ ناشناخته مي باشد

        

        روش کارروش کارروش کارروش کار

        

چشـمه  . م نزنيـد پاک کنيد، ولي تنظيمات کاليبراسيون سيستم را بـه هـ   MCAرا از  Co۶۰طيف ) ۱

قرار دهيد و طيف را براي يک بازه زماني به اندازه کـافي   مقابل آشکارسازگاماي ناشناخته اي را در

از منحني . طوالني جمع آوري نمائيد به طوري بتوان قله هاي فوتوپيک را به خوبي شناسايي نمائيم

  .کاليبراسيون، انرژي فوتوپيک مربوطه را پيدا کنيد

  

        تمرينتمرينتمرينتمرين

        

  .براي شناسايي انرژي فوتوپيک مشخص شده استفاده نمائيد ۸و  ۷جع از مرا
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        ))))۳۳۳۳((((آزمايش آزمايش آزمايش آزمايش 

        Cs۱۳۷۱۳۷۱۳۷۱۳۷و و و و     Co۶۰۶۰۶۰۶۰آناليز طيفهاي آناليز طيفهاي آناليز طيفهاي آناليز طيفهاي 

        

        هدفهدفهدفهدف

  .هدف از اين آزمايش توصيف برخي موارد ديگر در طيف به غير از فوتوپيکها مي باشد

  .اين موارد عبارتند از لبه کامپتون و قله پس پراکني مي باشد

 آشکارسـاز  کامپتون برخوردي است بين پرتو گاما و الکترون آزاد موجـود در کريسـتال   برهم کنش

NaI(Tl) . مقدار انرژيي . طي اين فرايند گاما تنها بخشي از انرژي خود را به الکترون منتقل مي کند

. يـر که به الکترون پراکنده داده مي شود بسته به اين دارد که برخورد سر به سر انجام مي شود يا خ

    انرژي گاماي پراکنده. براي يک برخورد سربه سر گاما ماکزيموم انرژي مجاز خود را منتقل مي کند

راه حـل ايـن    .مي تواند به وسيله حل معادالت مومنتوم و انرژي براي اين برخورد بـه دسـت آيـد   

  :معادالت براي گاماي پراکنده تقريبا مي تواند به صورت زير تعريف شود 

  

Eγ '  ≈   Eγ / ( 1 + 2 Eγ (1 – cosө )        )۱(    

 
 

Eγ '    =  انرژي پرتو گاماي پراکنده برحسبMeV  

ө =  زاويه پراکندگي برايγ'   

Eγ =  انرژي گاماي فرودي برحسبMeV  

به طور مستقيم به عقـب برمـي گـردد،     'γناشي از برخورد سربه سر باشد که در آن  ө = ١٨٠ اگر

  :ديل مي شود به شکل زير تب) ۱(مغادله 

   

Eγ '  ≈   Eγ / ( 1 + 4 Eγ )                    )۲(  

   

  :عبارت است از   MeV۱براي يک پرتو گاماي فرودي با انرژي  ' Eγ به عنوان يک مثال

  

Eγ ' = 1 MeV / (1+4) =    0.2 MeV                )۳(      

    Ee = Eγ - Eγ '                                         ۴(      )      
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خواهـد بـود ايـن     MeV ۸/۰ ۴از رابطـه  براي اين برخورد ۴طبق رابطه ، Eeانرژي الکترون پراکنده،

  :مطلب صحيح است چون 

کـه  الکترون در پديده کامپتون  ماکزيموم انرژي انتقالي به يک محل لبه کامپتون، که عبارت است از

  .مي تواند محاسبه شود) ۴(به وسيله رابطه 

  

        تمرينتمرينتمرينتمرين

  

(a لبه کامپتون را براي انرژي  انرژيMeV ۶۶۲/۰   ايزوتـوپCs۱۳۷   بـا اسـتفاده از   . بدسـت آوريـد

و نمودار کاليبراسيوني که به دست آورديد آيا اين مقداري که از تئوري به دست آورديد ) ۱(جدول 

  با مقدر اندازه گيري همخواني دارد؟

(b  پس پراکني)backscatter (پديده کامپتون در محيطي غيـر از کريسـتال    افتد که زماني اتفاق مي

گرفته  ۱۰از مرجع ) ۵(شکل . اتفاق بيافتند) مثل ماده پوشش ويا محيط يا حفاظ اطراف(سنتيالتور 

 –شده است که داللت خوبي اسـت از وقـايع مختلفـي کـه مـي توانـد در يـک مجموعـه چشـمه          

اماهاي پس پراکني حاصل از ايـن بـرهم کنشـها    گ. و حفاظ سربي اتفاق بيافتد سنتيالتورآشکارساز 

)Eγ ' (انرژي قله پـس  . وقتي وارد کريستال مي شوند برهم کنش هاي فوتوالکتريک انجام مي دهند

  . به دست آيد) ۲(پراکني مي تواند از طريق حل معادله 

 Co۶۰پ ايزوتو MeV۳۳/۱و نيز گاماهاي  Cs۱۳۷حاصل از را براي گاماهاي پس پراکني ) ۲(معادله 

اصـل از  حبه انرژيهاي تئوري  تنسب) نمودار کاليبراسيون(انرژيهاي اندازه گيري شما . ، حل نمائيد

اگر قله پس پراکني در طيف شما زياد واضح نيستند، اين مسأله با قراردادن  چگونه اند؟) ۲(معادله 

يـن وضـعيت   چشمه قرار گرفته باشد، و جمع آوري طيـف بـا ا   پشتکه در يک اليه جاذب سرب 

  .بهبود يابد
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        ))))۴۴۴۴((((آزمايش آزمايش آزمايش آزمايش 

        

        هدفهدفهدفهدف

اسپکترومتر اندازه اي است از توانايي آن در تمايز دو قلـه اي کـه انـرژي آنهـا نسـبتا       توان تفکيک

  .نزديک به هم مي باشد

  :فوتوپيک ازطريق حل معادل زير به دست مي آيد توان تفکيک

  

R = (δch / ch) × 100           )۵   (   

 

R = رزولوشن بر حسب درصد.  

δch =  عرض قله در نصف شمارش ماکزيموم آن)FWHM(  

ch = شماره کانال مرکزي قله فوتوپيک.  

توان  ۵ازمعادله . کانال ۳۲آن برابر است با FWHM قرار دارد و ۲۸۰درکانالفوتوپيک ) ۲(در شکل 

  .محاسبه مي شود% ۵/۱۱ تفکيک

  

  

        تمرين تمرين تمرين تمرين 

  KeV۶۶۲ژي براي انر سيستم را توان تفکيک

  .اين مقدار را براي مرجع قبلي بدست آوريد. محاسبه کنيد Cs۱۳۷از طيف  
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  .کريستال آشکارساز و حفاظ اتفاق مي افتد–وقايع مختلفي که در ترکيب چشمه ) ۵(شکل 

        

        

        ) ) ) ) ۵۵۵۵((((آزمايش آزمايش آزمايش آزمايش 

        

        گسيلنده گاما گسيلنده گاما گسيلنده گاما گسيلنده گاما     پرتوزاييپرتوزاييپرتوزاييپرتوزايي

        ))))روش نسبيروش نسبيروش نسبيروش نسبي((((

        هدفهدفهدفهدف

يکـي   .مجهـول ارائـه شـد    انرژي چشمه گامايندازه گيري روشهايي براي ا ۳و ۱در آزمايش هاي 

است  پرتوزايي ديگر از کميتهاي مربوط به چشمه ناشناخته که معموال در واحد کوري بيان مي شود

بيشتر چشـمه هـايي کـه درآزمايشـهاي البراتوارهـاي هسـته اي       ) Ci۱  = ۷/۳×۱۰۱۰واپاشي /ثانيه(

دف اين آزمايش ارائه روشي است براي ه .مي باشد) µCi(استفاده مي شود در حدود ميکرو کوري

  . يک چشمه، که روش نسبي ناميده مي شود پرتوزاييبه دست آوردن 
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      در استفاده از روش نسبي، فرض مي شود که چشمه مجهـول بـه وسـيله انرژيهـاي گامـا شـناخته      

  .مي شوند

 پرتوزاييمجهول با چشمه  پرتوزاييدر اين . باشد Cs۱۳۷  براي اين مثال، فرض کنيد که اين چشمه

و چشمه مجهـول را   S1براي سهولت چشمه استاندارد را . مقايسه مي شود Cs۱۳۷چشمه استاندارد 

U1 مي ناميم.  

  

        روش کارروش کارروش کارروش کار

        

يا نزديک تر بسته بـه  ( آشکارساز قرار دهيد مقابلسانتي متري از ۴را در فاصله  S1چشمه  )۱

ن جمـع آوري نمائيـد، طيفـي    و طيف را براي بازه زماني معـي ) ميزان نرخ شمارش حاصل

  . حاصل مي شود) ۲(مشابه طيف شکل 

در مثـالي کـه در   . معين کنيـد  استفاده کنيد و جمع زير فوتوپيک را) ماوس و( مکان نمااز  )۲

    ۳۲۰و  ۲۴۰نشان داده شده است اين مجموع مربـوط بـه شـمار کانالهـاي بـين      ) ۲(شکل 

 .بناميد  Σs1اين مجموع را . مي باشد

را دقيقا در همـان فاصـله    U1را خارج کرده و چشمه  S1را پاک کرده چشمه  MCAطيف  )۳

طيف را براي همان مدت زمـان جمـع آوري طيـف    . نسبت به چشمه قرار دهيد S1چشمه 

 .بناميد ΣU1اين مجموع را . قبلي جمع کنيد

۴( MCA  را پاک کنيدوچشمه مجهولU1    را خارج کرده و به همان مدت شـمارش زمينـه را

 . ي نمائيدجمع آور

استفاده شد جمع  ۳و۲شمارشهاي زمينه را در همان کانالهايي که براي فوتوپيکهاي مراحل  )۵

 .بناميد Σ bاين مجموع شمارش را . بزنيد

  

        تمرينتمرينتمرينتمرين

  :، را بيابيد U1چشمه مجهول،  پرتوزاييبا استفاده از نسبت زير مي توانيد 

  

        
                                                                                            ))))۶۶۶۶((((        



 �������� 	
� ��� ����) ��� ����� ������5(  

    

 
 

 ١٦

تنها وابسته به انرژي مي باشد، چشمه هاي استاندارد و مجهول نبايد يک  چون راندمان آشکارساز

در حدي که )  ±%۱۰(تنها الزم است که انرژيهاي گاماي آنها تقريبا يکسان باشند . ايزوتوپ باشند

  .مطلق چشمه مجهول دست يافت پرتوزاييوان به تخمين خوبي از بت

  

        ))))۶۶۶۶((((آزمايش آزمايش آزمايش آزمايش 

        

        گسيلنده گاما گسيلنده گاما گسيلنده گاما گسيلنده گاما     پرتوزاييپرتوزاييپرتوزاييپرتوزايي

        ))))طلقطلقطلقطلقروش مروش مروش مروش م((((

        

        هدفهدفهدفهدف

مي تواند بـه وسـيله روش مطلـق تعريـف     ) ۵(چشمه استاندارد مورد استفاده در آزمايش  پرتوزايي

دراينجـا چشـمه اي کـه     .تکنيک اندازه گيـري هدف اين آزمايش ارائه روشي است براي اين . شود

  . مي باشد U1مي شود  اندازه گيري

        

        روش کارروش کارروش کارروش کار

  .ل آشکارساز قرار دهيدسانتي متري مقاب ۳/۹را در فاصله  U1چشمه  )۱

 .توجه نمائيد) Live Time (به زمان زنده شمارش  ،طيفي را جمع آوري کنيد )۲

را بدست آوريد، سپس طيـف   ΣU1مجموع زير فوتوپيک ) و موس( مکان نمابا استفاده از  )۳

ن مدت زمان قبلي جمع آوري را پاک کرده چشمه را خارج کنيد و طيف زمينه را براي هما

شمارش زمينه در همان کانالهاي مربوط بـه زيـر قلـه    .( را بدست آوريد Σ bنمائيد، سپس 

 )قبلي 

 :را محاسبه نمائيد  U1 پرتوزاييفرمول زير را استفاده کرده و  )۴

 

Activity of U1= [ (ΣU1 - Σ b) / t] ×1/ Gεpf       )۷ (  

 

= t ثانيه( شمارش زمان زنده(  

εp =  و مرجع  ۳شکل .( مورد نظر و اندازه آشکارساز مورد نظرراندمان ذاتي قله براي انرژي گاماي

۱۰ (  
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f =  مشخص کننده اينکه چند درصد از تاالشـي هـا منجـر بـه     (درصد يا کسر شاخه اي شدن گاما

  )۸و۷ومرجع  ۲جدول ( .وقوع انرژي مشخص مي شود

  
  براي برخي ايزوتوپهاي رايج) f(کسر واپاشي گاما ) ۲(جدول 

f انرژي گاماانرژي گاماانرژي گاماانرژي گاما (MeV)        يزوتوپيزوتوپيزوتوپيزوتوپاااا 

۹۲۹۲۹۲۹۲////۰۰۰۰        ۶۶۲۶۶۲۶۶۲۶۶۲////۰۰۰۰        Cs۱۳۷۱۳۷۱۳۷۱۳۷        

۰۹۰۹۰۹۰۹////۰۰۰۰        ۳۲۳۳۲۳۳۲۳۳۲۳////۰۰۰۰        Cr۵۱۵۱۵۱۵۱        

۹۹۹۹۹۹۹۹////۰۰۰۰        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۱۱۱۱        Co۶۰۶۰۶۰۶۰        

۹۹۹۹۹۹۹۹////۰۰۰۰        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۱۱۱۱        Co۶۰۶۰۶۰۶۰        

۹۹۹۹۹۹۹۹////۰۰۰۰        ۲۷۶۲۷۶۲۷۶۲۷۶////۱۱۱۱        Na۲۲۲۲۲۲۲۲        

۹۹۹۹۹۹۹۹////۰۰۰۰        ۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱////۰۰۰۰        Na۲۲۲۲۲۲۲۲        

۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۱۱۱        ۸۴۲۸۴۲۸۴۲۸۴۲////۰۰۰۰        Mn۵۴۵۴۵۴۵۴        

۴۴۴۴۴۴۴۴////۰۰۰۰        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۱۱۱۱        Zn۶۵۶۵۶۵۶۵        

  

        
        براي قله هاي انرژي هاي مختلف گامابراي قله هاي انرژي هاي مختلف گامابراي قله هاي انرژي هاي مختلف گامابراي قله هاي انرژي هاي مختلف گاما    NaI(Tl)راندمان ذاتي آشکارساز راندمان ذاتي آشکارساز راندمان ذاتي آشکارساز راندمان ذاتي آشکارساز ) ) ) ) ۶۶۶۶((((شکل شکل شکل شکل 

        

G =  آشکارساز  يفضايفاکتور تصحيح زاويه)cm2 / 4πs2(  

s = فاصله چشمه از آشکارساز برحسب سانتي متر  
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  ) ) ) ) ۷۷۷۷((((آزمايش آزمايش آزمايش آزمايش 

        

        ضريب جذب جرميضريب جذب جرميضريب جذب جرميضريب جذب جرمي

        هدفهدفهدفهدف

 هدف از آزمايش اندازه گيري تجربي ضـريب جـذب جرمـي در سـرب بـراي پرتوهـاي گامـاي        

KeV۶۶۲ /۰ مي باشد.  

  .در ارتباط با برخورد گاما بحث مي کند ۵و ۳و۲مراجع 

در اين .ه آساني به وسيله يک اسپکترومتر گاما اندازه گيري شودضريب جذب جرمي کل مي تواند ب

انجـام   با فرايندهاي فوتوالکتريـک و کـامپتون   ،گامايي را که از فوتوپيکپرتوهاي آزمايش ما تعداد 

يعني فوتونهايي انـدازه گيـري   (اندازه مي گيريم آشکارسازراکه در جاذب سرب بين چشمه و  شده

در مـاده جـاذب بـه    ) فوتوالکتريـک، کـامپتون و توليـد زوج   ( کنش مي شود که بـدون هـيچ انـدر   

کاهش شـدت تـابش در عبـور از    ) ۱مرجع ) (Lambert(از قانون المبرت  .آشکارساز رسيده است

  :مي شوند    يک جاذب به صورت زير داده 

I = I0 e -µx       )۸     (   

  :که در آن 

I = شدت پس از عبور از جاذب  

I0  = ز ورود به جاذبشدت قبل ا  

= µ  ضريب جذب جرمي کل)cm2 / g (  

= x  چگالشيضخامت ) g / cm2 ( 

  . مي باشد) cm(در ضخامت )  g / cm3(ب دانسيته يضخامت دانسيته حاصل ضر

به صورت ضخامتي از ماده جاذب تعريف مي شود که شدت پرتوهـاي  ) HVL(ضخامت نيمه اليه 

  :ورودي را به نصف مي رساند 

Ln I/I0 = -µx           )۹    (     

  بنابراين   و  x = HVLو   I/I0  =۵/۰اگر

HVL = .693 / µ      )۱۰     (  

. اندازه گرفتـه مـي شـود    Cs۱۳۷ مربوط به MeV ۶۶۲/۰در سرب براي گاماهاي  µدر اين آزمايش 

  .موجود است ۸مقادير براي مواد ديگر در مرجع . مي باشد cm2/g ۱۰۵/۰۰۰۰مقدار قابل قبول 
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        روش کارروش کارروش کارروش کار

        

فاصـله اي کـه در آن شـمارش هـا بـراي داشـتن يـک        (مناسبرا در فاصله  Cs۱۳۷چشمه  )۱

قرار داده و طيف را بـه   NaI(Tl)ازآشکارساز .)استاتيستيک شمارش مناسب کافي مي باشد

را بـه انـدازه کـافي     MeV ۶۶۲/۰شمارش زير قلـه انـرژي   . مدت کافي جمع آوري نمائيد

  . معين کنيد) ΣCs – Σb. (باشد ۶۰۰۰حداقل ) ΣCs – Σb(که جمع آوري کنيد به طوري 

۲( MCA  طيف را . سرب جاذب بين چشمه وآشکارساز قرار دهيدرا پاک کنيد و و يک قطعه

 .را معين نمائيد) ΣCs – Σb(مقدار . براي مدت زمان مشابه در مرحله اول جمع آوري نمائيد

۳( MCA  يک قطعه سرب ديگر قـرار دهيـد  را پاک کنيد و. )  ΣCs – Σb (  را بدسـت آوريـد .

اندازه گيري را تکرار کنيد تا جـايي کـه مجمـوع شـمارش      ،براي ضخامتهاي بيشتر سرب

 .را با اين داده ها پر کنيد ۳جدول . تا شود ۱۰۰۰از  کمتر

  

        تمرينتمرينتمرينتمرين

(a  نمودارI  را نسبت به ضخامت جاذب)mg/cm2 (  رسم کنيد کـهlive time  ) / ΣCs – Σb (I=   .

HVL  بدست آورده و مقدار  روي اين نمودار را ازµ  مقـدار شـما    .محاسبه نمائيد ۱۰را از معادله

  چگونه است؟ cm2/g  ۱۰۵/۰در مقايسه با مقدار قابل قبول يعني 

(b آزمايش فوق را براي کيت هاي جاذب آلومينيوم تکرار کنيد .µ   بـراي آلومينيـوم  cm2/g ۰۷۴/۰  

  .است

  

 وط به ضريب جذب جرميداده هاي مرب) ۳(جدول 

ΣCs – Σb  ضخامت جاذب)mg/cm2(  جاذب  

  ۰  ۱  

    ۲  

    ۳  

    ۴  

    ۵  

    ۶  

    ۷  
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        ))))۸۸۸۸((((آزمايش آزمايش آزمايش آزمايش 

  

        آناليز قله مجموعآناليز قله مجموعآناليز قله مجموعآناليز قله مجموع

  . را نشان مي دهد Co۶۰شماي فروپاشي ) ۹(شکل . را نشان مي دهد Co۶۰دو قله ) ۳(شکل 

  صـورت  Ni۶۰ايزوتـوپ   MeV ۵۰۷/۲به تـراز برانگيختـه   βبيشتر اوقات واپاشي به صورت گسيل 

 صورت مي گيـرد  )MeV ۱۷۴/۱يک گاماي (  MeV۳۳۲۵/۱ واپاشي بعدي به تراز انرژي. مي گيرد

در آزمايشـهاي  . به تـراز پايـه صـورت مـي گيـرد      MeV۳۳۲۵/۱که باالفاصله با گسيل يک گاماي 

داراي يـک  همزماني نشان داده مي شود که اين دو گاما عمـال همزمـان بـا يکـديگر مـي باشـند و       

در ايـن  . انحراف دارد% ۱۶همبستگي زاويه اي هستند که از يک توزيع همسانگرد زاويه اي حدود 

به . آزمايش ما مي توانيم فرض کنيم که هر کدام از اين گاماها به صورت همسانگرد توزيع شده اند

زاويـه اي   مي تواند در هر  γ2در يک جهت معين گسيل شود در اين صورت  γ1عبارت ديگر، اگر 

گسـيل   γ1احتمال معيني وجود دارد که در جهت همـان  . استراديان دلخواه گسيل شوند π۴در بازه 

 γ1مربوط به آشکارساز مورد نظر اتفاق بيافتد  ١اگر اين پديده در بازه زماني قابل آشکارسازي .شود

اگر مجمـوع زيـر    .با هم جمع مي شوند و بنابراين يک قله مجموع در طيف ديده خواهد شد  γ2و 

  :نشان دهيم خواهيم داشت  Σ1را با  γ1قله   

  
Σ1 = ε1Gf1tA       )۱۱     (  

 γ2 ،  Σ2 در يـک محاسـبه مشـابه، مجمـوع زيـر قلـه       . زمان است  tنمونه و پرتوزايي Aکه در آن 

  عبارت است از 

Σ۲ = ε۲Gf۲tA      )۱۲(       

  :مجموع عبارت خواهد بود از تعداد شمارشهاي زير قله  ۱۲و ۱۱از معادالت 

Σs = ε1ε2 f1f2G
2At [W (00)]            )۱۳(  

 Co۶۰بـراي مـورد   . همبستگي زاويـه اي اسـت  جمله اي است که مربوط به تابع  W (00)که در آن 

  معادله 

( Σs)60Co ≈ ε1ε2G
2At    )۱۴                     (   

  .مي باشد W (00) ≈1.0  که در آن 

                                                 
1 Resolving Time 
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بـوده و   MeV ۵۰۷/۲داراي انـرژي   Co۶۰ش مانشان مي دهيم که قلـه مجمـوع بـراي    در اين آزماي

  .داده مي شود) ۱۴(مجموع شمارش آن با معادله 

  
   Co۶۰شماي فروپاشي ) ۷(شکل 

        روش آزمايشروش آزمايشروش آزمايشروش آزمايش

  

  .را برپاکنيد) ۱(الکترونيک نشان داده شده در شکل  )۱

استفاده نمائيـد، طـوري    MCAاز چشمه هاي گامايي که در اختيار داريد براي کاليبراسيون  )۲

کـه   NTMCAبه عبارتي اگر از کـل کانالهـاي   . شود  ~MeV۳که رنج انرژي کامل حدود 

 ۴۴۳تقريبـا روي کانـال    Cs۱۳۷مربوط به  ۶۶۲/۰تا است استفاده مي کنيد قله انرژي  ۲۰۰۰

 .مي افتد

 .رسم نمائيد) ۱(منحني کاليبراسيوني مشابه آزمايش  )۳

براي بازه زماني به انـدازه  . از آشکارساز قرار دهيد cm ۳/۹فاصله  را دقيقا در Co۶۰چشمه  )۴

کافي طوالني شمارش را انجام دهيد به طوري که شمارش زير قله مجموع به حدود تقريبا 

 . شمارش برسد ۱۰۰۰

  

            

  
  Co۶۰شماي فروپاشي ) ۹(شکل 
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        تمرينتمرينتمرينتمرين

(a   با يک بازنگري به طيف از مقدارMeV ۵۰۷/۲ شمارش . نرژي قله مجموع مطمئن شويدبودن ا

صحت اين مقدار را تحقيق ) ۱۴(زمينه را از شمارش کل زير اين قله کم کنيد و با استفاده از معادله 

  .نمائيد

(b  اين آزمايش را با چشمهNa۲۲ شکل . تکرار نمائيد)شماي واپاشي) ۱۰ Na۲۲    ويک طيـف نـوعي

  .با قله مجموع موجود را نشان مي دهد

  

  
  Na۲۲قله مجموع براي ) ۱۰(ل شک
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