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        فصل اولفصل اولفصل اولفصل اول

        

        Co۶۰۶۰۶۰۶۰مطالعه شماي فروپاشي و همبستگي زاويه اي مطالعه شماي فروپاشي و همبستگي زاويه اي مطالعه شماي فروپاشي و همبستگي زاويه اي مطالعه شماي فروپاشي و همبستگي زاويه اي 

        هدف هدف هدف هدف 

  .استفاده مي شود Co۶۰همبستگي زاويه اي در اين آزمايش از تکنيک همزماني براي مطالعه فروپاشي ونيز 

        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

 گاما که براي نشـان دادن اينکـه دو گامـاي حاصـل از    -آزمايش همزماني گاما) ۱. اين فصل شامل دو آزمايش است

Co۶۰ اندازه گيري همبستگي زاويه اي اين دو گاما و مشخص کردن غيـر همسـانگرد   ) ۲. در همزماني با هم هستند

  .نشان داده شده است) ۱(در شکل  Co۶۰شماي فروپاشي . همبستگي مربوطه بودن و ضرايب تابع

  

  
  Co۶۰شماي فروپاشي ) ۱(شکل 

  

. نشان داده شده است MeV۳۳۲۵/۱ و فروپاشي گاما به تراز  Ni۶۰به تراز انرژي  Co۶۰در اين شکل واپاشيهاي بتا 

 Co۶۰طيف ) ۲(در شکل . به نظر مي آينداست، عمال دو گاما همزمان  MeV۳۳۲۵/۱ Ps ۷/۰چون طول عمر تراز 

  .گرفته شده است نشان داده شده است NaI(Tl)که به وسيله يک آشکارساز 
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   NaI(Tl)به وسيله آشکارساز Co۶۰شماي فروپاشي ) ۲(شکل

  
  Co۶۰گاماي چشمه - هندسه آزمايش همزماني گاما) ۳(شکل 

  

شـکل  .  يکهاي آزمايشي که در فصل قبل بيان شد الزم مـي باشـد  استفاده از تکن  γ2و γ1 براي نشان دادن همزماني 

و هم  γ2- γ1مدارالکترونيکي آزمايش را نشان مي دهد که هم براي تأييد همزماني ) ۴(هندسه آزمايش و شکل ) ۳(

  .براي اندازه گيري همبستگي زاويه اي استفاده مي شود

. مي تواند هرمقـداري تنظـيم شـود   ) ۳(در شکل  θزاويه تقريبا همسانگرد است،   γ2و γ1چون همبستگي زاويه اي 

  . درجه است ۱۸۰زاويه رايج 
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  UNIVERSAL COINCIDENCE   NT132آزمايش همزماني به وسيله ) ۴(شکل 

        

        

        ))))۱۱۱۱((((آزمايش آزمايش آزمايش آزمايش 

        

        Co۶۰۶۰۶۰۶۰گاماي چشمه گاماي چشمه گاماي چشمه گاماي چشمه     –تأييد همزماني گاما تأييد همزماني گاما تأييد همزماني گاما تأييد همزماني گاما 

، دسـتگاه  Co۶۰ وسـکوپ، چشـمه  ، اسيلCTHVSدو عدد آشکارساز يدور سديوم، دوعدد دسـتگاه  : : : :     وسايل الرموسايل الرموسايل الرموسايل الرم

Universal Coincidence            
        روش کارروش کارروش کارروش کار

تـا   CTHVSولتاژ آشکارسازهارا به وسيله دسـتگاههاي  . برپا نمائيد) ۴(مدار الکترونيک را مطابق شکل  )۱

بهره تقويت تقويت کننده هاي هريک از دسـتگاهها را بـه وسـيله پـيچ     . مقدار معمول کاري آنها باال ببريد

تنظيم کنيد طوري که روي اسيلوسکوپ ارتفاع قله ) Amplifier gain(پنل پشتي آنها ساعتي موجود در

) Linear Output(اگر خروجي خطـي  . (برسد V ۶هر دو آشکارساز به حدود MeV۳۳/۱هاي گاماي 

و نرم افزار جمع آوري داده هـا روي کـامپيوتر جمـع     MCAرا توسط  CTHVSهريک از دستگاههاي 

  .)از اين چشمه مشاهده نمائيم) ۲(ي مشابه طيف شکل کنيم مي توانيم طيف

 Loweاختيار کرده و کنترلهاي  windowرا) ۴(شاخه بااليي مدار شکل CTHVSمربوط به  SCAمد  )۲

Level وUpper Level      ــرژي ــه ان ــا قل ــه تنه ــد ک ــيم نمائي ــوري تنظ را روي  MeV ۱۷/۱آن را ط

اين ناحيـه  ) ۲(در شکل .مشاهده نمائيد) است وصل MCAيا اگر اين دستگاه مستقيما به ( اسيلوسکوپ 

را بـه ورودي  )  LOGICيـا اصـطالحا خروجـي     (اين دسـتگاه   SCAخروجي . قرار دارد C1وC0بين 

آن  Delayداده و به اين کانال با استفاده از پتانسيومتر  Universal Coincidenceکانال اصلي دستگاه 

ns-۱۰۰ تأخير بدهيد. 

۳( Resolving Time ه دستگاUniversal Coincidence را تا انتها باز کنيد . 

پالسر را روشن کنيد و با استفاده از تنظيم کننده ارتفاع پالس، کاليبراسيون و سـوئيچهاي تضـعيف ارتفـاع     )۴

 .را روي اسيلوسکوپ مشاهده نمائيد CTHVSدستگاه  SCAپالس را طوري تنظيم نمائيد که خروجي 

بدهيد و با  Universal Coincidenceدستگاه  Aي را به کانال شاخه پايين CTHVSخروجي دستگاه  )۵

و نيز تنظـيم مقـدار تـأخير     Universal Coincidenceدستگاه  Resolving Timeاستفاده از تنظيم 

. مي توانيد خروجي همزماني را مشاهده نمائيـد ) کنار آن Delayبا استفاده از پتانسيومتر (  Aزماني کانال 

 Resolvingن مدار وتنظيمات انجام شده به اين ترتيب عمل مـي کنـد کـه در طـول     در اينجا ترکيب اي

Time      تعيين شده که به نوعي مبين عرض پالس کانال اصلي است اگـر پالسـي بـه کانـالA   وارد شـود

پالسر را خاموش کرده و بـه وسـيله چشـمه    . همزماني وجود داشته و ما خروجي همزماني خواهيم داشت

 Universalبـه کانـال اصـلي     MeV ۱۷/۱در اين آزمايش ابتـدا پـالس انـرژي    . ر کنيدآزمايش را تکرا
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Coincidence  مي رسد، آنگاه درطول مدت زماني که برايResolving Time    يا عرض پـالس ايـن

 .برسد Aبه کانال  MeV ۳۳/۱کانال گذاشته ايم تنها وقتي همزماني اتفاق مي افتد که يک پالس انرژي 

 MeV ۳۳/۱دستگاه بااليي را بـراي انـرژي     Upper Level  و  Lower Levelه تنظيم در اين مرحل )۶

انجام دهيد به طوري که فقط اين قله در اسيلوسکوپ مشاهد شود و بقيه آزمايش را مجددا تکرار نمائيـد؛  

وارد مي شود، حـال اگـر در    Universal Coincidenceبه کانال اصلي دستگاه  MeV ۳۳/۱در اينجا 

برسد،  Aبه کانال  MeV ۱۷/۱اين دستگاه يک انرژي   Resolving Time زمان تعيين شده براي طول

 .همزماني اتفاق افتاده و مي توانيم بادادن خروجي همزماني به اسيلوسکوپ آن را مشاهده نمائيم

  .تقريبا همزمان گسيل مي شوند Co۶۰اين آزمايش نشان مي دهند که دو گاماي چشمه 

  

            ))))۲۲۲۲((((آزمايش آزمايش آزمايش آزمايش 

        

        Co۶۰۶۰۶۰۶۰همبستگي زاويه همبستگي زاويه همبستگي زاويه همبستگي زاويه 

بسـياري از  . در جدول ايزوتوپها اسپين بيشتر ترازهاي هسته اي که مورد اندازه گيري قرار گرفته اند داده شده اسـت 

در حالت همبسـتگي زاويـه اي   . اين نمايش اسپينها براساس اين اندازه گيريهاي همبستگي زاويه اي ساخته شده اند

و  γ1آشکارسـاز ثابـت بـراي ثبـت     . نشان داده شده استفاده مـي شـود  ) ۳(ه در شکل گاما، آزمايشي مشابه آنچ-گاما

زاويه بـين  (  θبه صورت تابعي از زاويه  γ2 و γ1تعدا همزماني هاي بين . مي باشد γ2آشکارساز متحرک براي ثبت 

مبسـتگي زاويـه اي   ه θنمودار تعداد همزماني ها در واحد زمان نسبت به زاويـه  . تعريف  مي شوند) دو آشکارساز

در يک جهت ثابت معرف هسته هايي است که داراي يک توزيـع   γ1اندازه گيري . اندازه گيري شده ناميده مي شود

اين قضيه نتيجه توزيـع غيرهمسـانگرد چرخشـهاي    . که غير همسانگرد است مي باشند ،γ2زاويه اي از تابش نهايي، 

  . مي باشد Co۶۰اسپيني در 

شرح کامل اين قضـيه در مباحـث   . اي شکل تابع همبستگي زاويه اي ايزوتوپ را تعريف مي کنداين مومنتوم زاويه 

،  W(θ)تابع همبسـتگي از ديـد تئـوري ،    . آمده است ۲و۱تئوريکي مربوطه و اندازه گيري همبستگي ها در مراجع 

  :با رابطه زير داده مي شود  Co۶۰براي 

W (θ) = a0 + a2 COS2 θ + a4 COS4 (θ)        )۱    (  

 
  .است  = a4 ۲۴/۱و  = ۱a0 =   ،۸/۱a2که در آن  

درجـه اي نشـان مـي     ۱۰را در فواصل  ۱۸۰۰و . ۹۰۰را براي زواياي   W (θ) مقادير محاسبه شده براي) ۱(جدول 

  .دهد

  .درجه تغيير مي کند ۱۷درجه تنها  ۱۸۰تا  ۹۰در اين جدول ديده مي شود که همبستگي زاويه اي از 

  :، در يک اندازه گيري همبستگي زاويه اي به صور ت زير تعريف مي شود Aگردي ، ناهمسان

  

A = [W (1800) – W (900)] / W (900)    )۲     (  
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مقايسه مقدار ناهمسانگردي با مقدار تجربي نشان خواهد داد که اندازه گيريهـاي همبسـتگي زاويـه اي بايـد انـدکي      

  .تصحيح شوند

مقايسـه   ) ۱(و مقادير نشـان داده شـده در جـدول    ) ۱(، با معادله  W(θ)اويه اي تجربي دراين آزمايش همبستگي ز

  .مقايسه مي شوند) ۲(مي شوند وسپس مقادير حاصل از تئوري وآزمايش با معادله 

  
  

را طـوري تنظـيم نمائيـد کـه ارتفـاع       CTHVSبهره تقويت تقويت کننده دستگاه ) ۴(با استفاده از مدار شکل )   ۱

دسـتگاه     Resolving Time. برسـد  V۶روي اسيلوسـکوپ بـه حـدود     MeV۳۳/۱مربـوط بـه انـرژي    پـالس  

Universal Coincidence  راns ۱۰۰ تـأخيرخروجي هـاي   . اختيار نمائيدSCA     را بـه وسـيله پتانسـيومترهاي

  . ممکن برسدمربوط به هريک طوري تنظيم نمائيد که نرخ شمارش همزماني پالسهاي خروجي از پالسر به حداکثر 

۲  (Resolving Time  دستگاهUniversal Coincidence  راns۱۰۰ تأخيرهاي خروجي هـاي  . اختيار نمائيد

SCA  دستگاههايCTHVS     را به وسيله پتانسومترهاي تنظيم هريک طوري تنظيم کنيد مـاکزيموم نـرخ شـمارش

  .همزماني براي پالسهاي حاصل از پالسر ديده شود

۳  (SCA گاه هر دو دستCTHVS  را در حالتwindow     قرار دهيد و عرض پنجره را طوري تنظيم نمائيـد کـه

CTHVS  آشکارساز ثابت پالسهاي مربوط به انرژيMeV۱۷/۱  را اندازه بگيرد وCTHVS  مربوط به آشکارساز

  .را اندازه بگيرد MeV ۳۳/۱ متحرک پالسهاي انرژي

پالسر را خاموش کرده و شمارش کل همزمـاني را بـا وجـود چشـمه،     . درجه تنظيم نمائيد ۱۸۰را دقيقا  θزاويه ) ۴

NT ،را در مدت زمان معين ،t تعداد شمارشهاي کانالهاي اصلي و . ، ثبت نمائيدA      را نيـز در همـين مـدت زمـان )

زمـاني هـاي تصـادفي صـورت     بايد يک تصحيح هم بـراي هم . ثبت نمائيد) هاCTHVSمثال توسط شمارنده خود 

  :بنابراين همزماني هاي تصادفي را به اين صورت تعريف مي کنيم . گيرد

Nacc =2τ N1 N2                      )۳(  

  :که در آن 

= τ Resolving Time    مربوط به دستگاهUniversal Coincidence 

= N1 نرخ شمارش شمارنده آشکارساز ثابت  

= N2 آشکارساز متحرک نرخ شمارش شمارنده  

  :درجه به صورت زير داده مي شود  ۱۸۰، براي  w(θ)تابع همبستگي زاويه اي ، 

  

W (θ) = NT – Nacc               )۴(  

  .انجام دهيد) ۱(را براي ساير زواياي موجود در جدول  W (θ)را تکرار کرده و  ۴اندازه گيريهاي مرحله ) ۵

  

        تمرينتمرينتمرينتمرين
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(a ي و مقادير تئوري داده شده به وسيله معادله براي مقايسه مقادير تجرب)مي توان مقـدار  ) ۱G(θ)   را نسـبت بـهθ 

  :به صورت زير محاسبه مي شود  G(θ)رسم کرد که 

G (θ) = w (θ) / w (90)    )۵     (  

G (θ)  حاصل از آزمايش را نسبت بهθ نيز مقادير) ۱(با استفاده از جدول . رسم نمائيد G (θ)ي را به صورت تئور

  .مقايسه مقادير تجربي وتئوري اين آزمايش را به عنوان يک مثال  نشان مي دهد ) ۵(نمودار . نيز انجام دهيد

  
    Co۶۰مربوط به  w(θ)مقادير تجربي و تئوري ) ۵(شکل 

  

  

(b  اين مقدار نسبت به مقدار تئوري چگونه است. مقدار ناهمسانگردي را از داده هاي تجربي به دست آوريد.  

  

  

  Co۶۰تابع نسبتهاي زاويه اي براي ) ۱(جدول                                   

W(θ) θ(deg) 
۰۰۰۰۰/۱  ۹۰  

۰۰۳۸۱/۱  ۱۰۰  

۰۱۵۱۹/۱  ۱۱۰  

۰۳۳۸/۱  ۱۲۰  

۰۵۸۸۶/۱  ۱۳۰  
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۰۸۷۷۰/۱  ۱۴۰  

۱۱۷۱۹/۱  ۱۵۰  

۱۴۲۸/۱  ۱۶۰  

۱۶۰۴۲/۱  ۱۷۰  

۱۶۶۷/۱  ۱۸۰  
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        دومدومدومدومفصل فصل فصل فصل 

        

        و روش همزمانيو روش همزمانيو روش همزمانيو روش همزماني) ) ) ) Nuclear Lifetimes((((طول عمر هسته اي طول عمر هسته اي طول عمر هسته اي طول عمر هسته اي 

        

        هدف هدف هدف هدف 

  .استفاده مي شود Co۶۰در اين آزمايش از روش همزماني براي به دست آوردن طول عمر هسته اي در واپاشي 

  

        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

. فيزيک هسته اي مـي باشـد   اندازه گيري طول عمر حالتهاي برانگيخته هسته اي شامل يک تکنيک آزمايشي مهم در

بسياري از هسته ها ميانگين طول عمري را براي حالتهاي برانگيخته خود دارند که اين مـدت زمانهـا بـه آسـاني بـه      

يک طول عمر هسـته اي مربـوط اسـت بـه پهنـاي انـرژي       . وسيله تکنيکهاي همزماني مي توانند اندازه گيري شوند

  :شود  مربوطه که به وسيله فرمول زير معين مي

Et = ћ       )۱      (  

  :که در آن 

E = ميزان عدم قطعيت مربوط به يک انرژي  

t =   عدم قطعيت زمان مربوط به حالت مربوطه  

= ћ   ۰۵۴/۱×۱۰-۱۴ژول . ثانيه    

  :در مجموع براي طول عمر هسته اي معادله هسته اي تبديل مي شود به

τ = ћ / Г  )۲             (  

  .Гعمر ميانگين يک تراز هسته اي با پهناي انرژي  τکه در آن 

 ۹۸مقدار پذيرفته شده براي اين طول عمر . ارائه مي شود Fe۵۷در اين آزمايش تکنيکي براي اندازه گيري طول عمر 

  .نانو ثانيه مي باشد، که در زمره قابليتهاي اندازه گيري تکنيک همزماني مي باشد

واپاشي اين ايزوتوپ اساسا بيشتر بـه وسـيله دربرگيـري    . شان داده شده استن) ۱(در شکل  Co۵۷شماي فروپاشي 

 Co۵۷با رزلوشن انرژي بـاال از   Xيک طيف ) ۲(شکل . صورت مي گيرد KeV ۱۳۶ Fe۵۷الکتروني به تراز انرژي 

مي باشـد،  که در پي فرايند در برگيري تابشي  Kβو   Kαمربوط به لبه هاي   Xرا نشان مي دهد که در آن پرتوهاي 

مي تواند به وسيله يکي از دو مـد اساسـي اتفـاق     Fe۵۷ هسته KeV ۱۳۶واپاشي تراز انرژي . نشان داده شده است

 KeV۱۴و به طور مستقيم به تراز پايه يا به وسيله يک گذر به تراز انـرژي    KeV ۱۳۶به وسيله يک گاماي : بيافتد

مواقـع  % γ2  (۸۷( KeV۱۲۲مـوارد و گامـاي   % γ1۱۱ ) ( KeV۱۳۶گامـاي  . و سپس از آنجا به تراز پايه مـي رود 

) Internal Conversion(بيشتر اوقات با واپاشي به صـورت تبـديل داخلـي    γ1 ) ( KeV۱۴تراز . اتفاق مي افتد

گامـاي     . مـي باشـد   ~۹/۰، بـراي ايـن تـراز    )e/γ(فروپاشي مي کند، که نسبت پديده تبديل داخلي به گسـيل گامـا،   

KeV ۱۴  طيف گاماي با رزلوشن بااليي را از يک چشمه ) ۳(شکل . نشان داده شده است) ۲(درشکل  نيزCo۵۷   
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   Co۵۷شماي فروپاشي ) ۱(شکل 

  

مـي توانـد    γ2 و γ1 مي تواند به وسيله توزيع زماني وقايع همزمـاني بـين   KeV۱۴طول عمر حالت . نشان مي دهد

  .اندازه گيري شود

        ))))۱۱۱۱((((آزمايش آزمايش آزمايش آزمايش 

        

 ((((با استفاده از روش همزماني تأخيري   با استفاده از روش همزماني تأخيري   با استفاده از روش همزماني تأخيري   با استفاده از روش همزماني تأخيري       Fe۵۷۵۷۵۷۵۷هسته هسته هسته هسته     KeV۱۴۱۴۱۴۱۴ل عمرتراز انرژي ل عمرتراز انرژي ل عمرتراز انرژي ل عمرتراز انرژي اندازه گيري طواندازه گيري طواندازه گيري طواندازه گيري طو

Delayed Method((((        

        

        روش کارروش کارروش کارروش کار

بهره تقويت تقويت کننده شـاخه بـااليي را طـوري تنظـيم     . ترتيب دهيد) ۴(مدار الکترونيکي مانند شکل  -

 V۵حـدود   داراي دامنـه اي در  Co۵۷چشـمه   KeV۱۲۲نمائيد کـه پالسـهاي خروجـي بـراي گاماهـاي      

  .روي اسيلوسکوپ مشاهده نمائيد(باشند

- Lower Level  سيستمSCA  دستگاهCTHVS  را طوري تنظيم نمائيد که ابتداي کانالADC   در  
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  Co۵۷طيف فوتون کم انرژي ) ۲(شکل 

  .نمائيدولت باز  ۱۰را تا انتها يعني  Upper Level . ناحيه دره کامپتون بين فوتوپيک و لبه کامپتون قرار بگيرد

 Universalشـاخه بـااليي را بـه ورودي کانـال اصـلي دسـتگاه       CTHVS دسـتگاه   SCAخروجـي   -

Coincidence    بدهيـد و خروجـيSCA   دسـتگاهCTHVS     پـاييني را بـه ورودي کانـالA  دســتگاه

Universal Coincidence بدهيد.  

جلـويي دسـتگاه، تـأخيري در     به پالس ورودي به کانال اصلي به وسيله پتانسيومتر تأخير مربوطه در پنـل  -

 . بدهيد ns ۵۰۰حدود 

 .بدهيد ns ۵۰۰نيز تأخيري به اندازه  Aبه پالس ورودي کانال  -

 µs۲ماکزميموم   Resolving Time. را به وسيله سوئيچ مربوطه در حالت همزماني قرار دهيد Aکانال  -

 . را تنظيم کنيد

بـه وسـيله   . قرار دهيد ×۱۰وئيچ تضعيف را روي س. را خارج کنيد و پالسر را روشن نمائيد Co۵۷ چشمه -

کنترل گرهاي کاليبراسيون و ارتفاع پالس، ارتفاع پالسهاي حاصل از پالسرو خروجي از تقويت کننـده هـر   

 Universalشـمارنده دسـتگاه   .  برسانيد) روي اسيلوسکوپ( ~V۷را به حدود  CTHVSدو دستگاه 

Coincidence مالحظه نمائيد را روشن نموده ونرخ شمارش را .Resolving Time   دسـتگاه راµs۱ 

ميزان تأخير پالس ورودي به اين کانال را طـوري   Aتنظيم نموده و با استفاده از سوئيچ تأخير زماني کانال 

در اينجـا سيسـتم بـراي يـک همزمـاني      . تنظيم نمائيد که بيشترين نرخ شمارش همزماني را داشته باشـيم 

ns۱۰۰ تنظيم شده است. 

براي مدت زمان معين شمارش همزمـاني را  . را در محل قرار دهيد Co۵۷سر را خاموش کرده و چشمه پال -

افـزايش داده وشـمارش    ns۲۰را به اندازه  Aمقدار تأخير کانال. مقدار شمارش را ثبت نمائيد. انجام دهيد

نـانو   ۱۸۰و  ۱۶۰، ۱۴۰، ۱۲۰، ۱۰۰، ۸۰، ۶۰، ۴۰آزمايش را براي مقادير ديگر تأخير نظير . را تکرار نمائيد

 . ثانيه تکرار نمائيد

  

  

  

  
  Co۵۷طيف انرژي با رزلوشن باال براي چشمه ) ۳(شکل 
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  Co۵۷طول عمر هسته اي براي چشمه نمودار اندازه گيري ) ۴(شکل 

        

        تمرينتمرينتمرينتمرين

  .باشد) ۵(اين نمودار بايد مشابه شکل . نمودار نرخ شمارشها نسبت به تأخير هاي زماني رسم نمائيد

  .تعيين نمائيد Fe۵۷ايزوتوپ  KeV۱۴ا استفاده از اين داده ها طول عمر ميانگين را براي تراز ب

  
  محاسبه طول عمر ميانيگين) ۵(شکل 

 


