
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

 
 
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
 

  
  αآشکارساز 

  

  
NT-126  

  
  

  
  αاتاقک خأل جهت اسپکتروسکوپی 

 
  
  
  
  



  
  
  
  

  
  

  
  

  اسپکتروسکوپی– αمجموعه 

 
 
 
 
 
  



 
 

NTMCA 
 

Model: NT126 
  

  
  
  

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

 
 
 
 

کـه بـه    ( Analog to Digital Converter NTMCA) (ADCپتاینسیومتر تنظیم کانالهـای اولیـه     )1
وسیله آن می توان تعداد کانالهای مورد نیاز برای ذخیره اطالعات انرژی، ماکزیموم تعـداد کانالهـای ایـن                   

MCA کانال می باشد2000 حدود ( .  
 پتانسیومتر تنظیم ولتاژ آشکارساز آلفا )2

 )زمان ( یشگر نما )3

 ولـت را    1به این وسیله می توان تقویتی در بازه صفر تا           . پتانسیومتر تنظیم ریزتر ودقیق بهره تقویت کننده       )4
 .روی پالس ورودی به تقویت کننده دستگاه انجام داد

به این وسیله می توان تقویت های بزرگتر از صـفر           . پتانسیومتر تنظیم واحدی و بزرگتر برای تقویت کننده        )5
  . ولت روی پالس ورودی به تقویت کننده دستگاه انجام داد10تا 



  

 
  

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

  پورت کابل تغذیه )1
 خاموش برق/ سوئیچ روشن   )2

 خروجی پالس تقویت کننده )3

 USBپورت  )4

 ورودی پالس از آشکارسازسد سطحی )5

 خروجی تقویت کننده/ سوئیچ انتخاب ورودی  )6

 )Preamplifier(ورودی منبع تغذیه از تقویت کننده  )7

 تنظیم پالریته پالس ورودی از تقویت کننده اولیه برای تقویت کننده )8

که با مشاهده در اسیلوسکوپ و تنظـیم بـه          ( پالس خروجی از تقویت کننده       موجود در    DCتنظیم بخش    )9
 .)وسیله این پیچ ساعتی می توان آن را تنظیم کرد

انحراف لبه پایین رونده پالس خروجی از تقویت کننـده از خـط یـا محـور      ( Pole / Zeroتنظیم کننده  )10
 )اصلی 

  تغذیه تقویت کننده اولیه )11



  :وه راه اندازی سیستم  نحدر خصوص ی مختصراتتوضیح
  
  :سیستم را به این ترتیب انجام دهیداتصاالت   -
این محل در شکل    .  قرار داهید   خال  درپوش اتاقک    زیر را درمحل مربوطه     سدسطحیشکارساز    آ  -

  .زیر نشان داده شده است
  

  
عیـین    چشمه را نیز در محل آن مقابل چشمه در فاصله ای نسبت به آشکارساز کـه در آزمـایش ت   -

  .می شود قرار دهید
  درپوش اتاقک را بگذارید خروجی سیگنال آن را مانند شکل به ورودی سـیگنال تقویـت کننـده                    -

  .اولیه ونیز شلنگ پمپ خأل را مانند شکل به ورودی خأل آن متصل نمائید
  
  

  
  



  
ده اولیـه بـه     خروجی پالس را از تقویـت کننـ       : مانند شکل زیر مابقی اتصاالت را نیز انجام دهید            -

ذیه تقویـت کننـده اولیـه بـه پـورت تغذیـه ایـن        تغاز .  وصل کنید NTMCAورودی پالس دستگاه    
 تقویت کننده اولیه یک کابل به پـورت مربوطـه   High Voltageاز . دستگاه مانند شکل وصل نمائید

  . نیز وصل نمائیدNTMCAدر پنل پشتی دستگاه 
  
  

  
  
  

  
  
  



 آن را نیز بـه کـامپیوتر   USB نیز به برق شهر وصل کرده و کابل  را NTMCA کابل برق دستگاه  -
  . وصل نمائید

  در این مرحله پمپ خأل را روشن نموده و به مدت زمانی که در آزمایش قیـد شـده اسـت خـأل      -
  .دهید

آن را روشن نمـوده نـرم افـزار جمـع آوری طیـف را کـه قـبال                   .   سیستم آماده اندازه گیری است      -
 را تا ولتـاژ معمـول کـاری     NTMCA نموده اید باز کرده و آرام آرام ولتاژ دستگاه           درکامپیوتر نصب 

روی نمایشگر دستگاه می توانید عدد دیجیتالی ولتاژی که می دهیـد مالحظـه              . آشکارساز باال ببرید  
بعد شیر خألشکن کنار اتاقک را بازکنیـد تـا          .  طیف چشمه را با وجود خأل جمع آوری کنید         .نمائید
  .آنگاه مجددا طیف بگیرید و مقایسه کنید. فتدخأل بیا

در ادامه چند آزمایش برای استفاده از این سیستم ارائه می شود که تمرین خوبی برای اسـتفاده                  
  .کننده از این مجموعه می باشد

  فصل اول
  

  αاسپکترومتری 
  

  هدف 
ت بـاردار و مطالعـه   استفاده از آشکارسـازهای ذرا نحوه هدف از این آزمایش آشنا شدن دانشجو، با      
  .برخی خصوصیات گسیلنده آلفا می باشد

  
  کاربرد

. مورد استفاده قرار گرفته اند    تجربی  هسته ای    در تحقیقات    سالهاست که آشکارسازهای ذرات باردار  
  .آنها آشکارسازی ذرات باردار را دچار تحول نموده اند

  .سیار توسعه یافته اند و گاما در بحث آشکارسازی فوتونی بxآشکارسازهای نیمه هادی 
آشکارسازهای نیمه هادی ذرات باردار در بسیاری بازه های انرژی می تواننـد مـورد اسـتفاده قـرار                   

 مـی توانـد    MeV200 تا یونهای سنگین با انـرژی        گرفته KeV 20الکترونهای با انرژی    از  گیرند که   
آشکارساز به سرعت باال مـی      پالسهای خروجی   . می باشند  باال این آشکارسازها رزلوشن ذاتی   . باشد
مدارهای تبدیل زمـان بـه ارتفـاع        بنابراین در کاربردهای زمان گیری به وسیله مدار همزمانی یا           آیند  
  .گزینه بسیار مناسبی هستتند) TACs (پالس



 درصد می باشد و منحنیهای ارتفـاع        100راندمان این دتکتورها برای حجم حساسشان به طور موثر          
آنهـا داری پایـداری ارتفـاع پـالس خـوبی در      . ها در برد موثر آنها خطی می باشـد     پالس به انرژی آن   

طوالنی مدت می باشند؛ به خصوص وقتی با آشکارسازهای دیگری نظیـر سـینتیالتورها، اتاقکهـای                
امکان قرار  در نهایت، اندازه کوچک و فشرده بودن آنها به آسانی           . یونش و تناسبی مقایسه می شوند     

علت دیگر اهمیت آنها در بازار آمـوزش، ایـن       . سه شمارش ممکن می سازد    در هر هند  گرفتنشان را   
  . است که آنها نسبتا ارزان هستند

  
  تئوری

  
  چشمه های آلفا

 می باشند که برای رسیدن به       )1شکل ( زا عمدتا هسته های سنگین ناپایداری      αهسته های    :  توجه
 که حاوی دو نوترون و دو       ،)آلفا(ظیر هسته هلیوم    حالت پایداری به بکباره با گسیل ذرات سنگینی ن        

 با نیمه عمر واپاشی معـین، در هـر واپاشـی             تکرار این نوع فروپاشی به دفعات،       و ،پروتون می باشد  
 واحد از جرم اتمی خود را از دست داده و تبدیل به هسته دختر سبک تری نسبت بـه هـسته                      4آلفا  

  .مادر می شوند
همواره خطر احتمال آلودگی توسـط افـرادی کـه آن را حمـل مـی کننـد              مورد چشمه های آلفا       در

اکثر چشمه های آلفا بـه صـورت        . بنابراین هرگز روی چشمه را با انگشت لمس نکنید        . وجود دارد 
چشمه رادیواکتیو واقعی معموال یک لکـه       .  ساخته می شوند   الیه نشانی شده روی الیه ای از پالتین       

اگر شما بـه دقـت      . لی متر که در مرکز دیسک الیه نشانی شده است         ای است به قطر تقریبی یک می      
چشمه آلفارا همواره با گرفتن کنـاره هـای دیـسک           . نگاه کنید، قادر به مشاهده این الیه خواهید بود        

  .حمل کنید
   

  
  
  
  



  
)a(  

  
)b(  

  α شمای واپاشی)bو جایگاه هسته های سنگین در آنجزیره پایداری هسته ها )a) 1(شکل 
  
  
  شکارسازهای سد سطحیآ

در بسیاری کاربردهای آشکرسازی تابشهای هسته ای، استفاده از محـیط آشکارسـازی جامـد دارای                
برای اندازه گیری الکترونهای پرانرژی و پرتوهای گاما، ابعـاد آشکارسـاز            . مزیت زیادی    می باشد      

 دانـسیته جامـدات حـدود       می تواند بسیار کوپکتر از آشکارساز گازی معادل نگاه داشته شود، چون           
  .هزار بار بزرگتر از آشکارسازهای سینتیالسیون می باشد 

زنجیـره  . یکی از محدودیتهای اساسی شمارنده های سینتیالتور تفیک انرژی ضعیف آنها مـی باشـد              
وقایعی که باید در تبدیل انرژی تابش فرودی به نور اتفاق بیافتد و تولید بعدی سـیگنال الکتریکـی                   

یک فوتـو   (بنابراین، انرژی مورد نیاز برای تولید یک حامل بار          . حل غیر موثر زیادی است    شامل مرا 
 الکترون ولت یا بیشتر می باشد، و تعداد حاملهـای بـار تولیـد شـده در بـرهم                    100تفریبا  ) الکترون



توزیع آماری پالس خروجی بزرگ می باشد       . کنش یک تابش نوعی تقریبا بیشتر از چند هزار نیست         
  .ر راستای بهبود آن کاری نمی توان انجام دادو د

اسـتفاده از   . تنها راه کاهش توزیع آماری افزایش تعداد حاملهای بار مولد پالس مربوطـه مـی باشـد                
در . مواد نیمه هادی به عنوان آشکارساز می تواند منجر به تولید تعداد بیشتری از حاملهای بار شـود                 

حاملهـای اطالعـات   . شکارسازهای نیمه هادی حاصل مـی شـود  با استفاده از آبهتری  نتیجه تفکیک   
 حفره می باشد که در طول مسیر عبـور ذرات بـاردار             - الکترون  در آشکارسازهای نیمه هادی    بنیادی

  جفت . ید می شودتولدر آشکارساز، ) تابش اولیه یا ذرات ثانویه (
  

  
  ه رساناهاساختار باندهای انرژی الکترونی برای رساناها و نیم) 2(شکل 

  
  
  

حرکـت آنهـا در     . زهای گـازی مـی باشـند      ا حفره شبیه جفت یون ایجاد شده در آشکارس        -الکترون
  .میدان الکتریکی اعمالی، سیگنال الکتریکی مورد نظر را در آشکارساز تولید می کند

از . ز مـی باشـند    ، آشکارسازهای حالت جامد دارای مزیت های دیگری نی        عالوه بر تفیک انرژی باال    
ه آنها، مشخصات زمان گیری نسبتا سریع آنها و صخامت موثر آنها که می تواننـد                جمله اندازه فشرد  

جـود، سـیلیکون در بـین       از میـان مـواد نیمـه هـادی مو         . شـوند بر هـر کـاربرد مـورد نظـر منطبـق            
  . آشکارسازهای دیودی اولین بار برای اسپکترسکوپی ذرات باردار مورد استفاده قرار گرفت

بنابراین الکترونها می توانند به آسانی در ماده ازتعاش کنند          . باالترین باند انرژی پر نمی باشد     در فلز   
بنابراین فلـزات بـا رسـانایی باالیـشان         . به خاطر اینکه خود را به حالت پایدار پر یا نیمه پر برسانند            

عه عبور کننـد تـا بـه بانـد     در نیمه رساناها وعایقها الکترون ابتدا باید از باند ممنو. شناخته می شوند 
  )2شکل . (ظرفیت برسند بنابراین رسانایی چندین بار کمتر ازفلزات است



از . در دمای غیر صفر برخی از الکترونها می توانند با به دست آوردن انرژی به باند ظرفیـت برسـند             
، به طوری که    بعد فیزیکی این فرایند بیانگر برانگیختگی الکترونی در بخشی از باند کوواالنس است            

فراینـد  . الکترون می تواند بانـد انـرژی خـود را تـرک کـرده و در سراسـر کریـستال منتـشر شـود                       
خالی ظرفیت از طرف دیگر خألیی به جـا          برانگیختگی با تولیدالکترون، عالوه بر به جاگذاشتن باند       

ه می تواند مـشابه      حفره نامیده     می شود ک         –ترکیب این دو زوج الکترون      . می گذارد به نام حفره    
الکترون باند ظرفیت می توانـد تحـت تـاثیر میـدان الکتریکـی بـه حرکـت                  . زوج یون در گاز باشد    

حفره که معرف بار الکتریکی مثبت محض می باشد در میدان الکتریکـی بـه حرکـت                 . واداشته شود 
 الکتریکـی   حرکت هر دوی این بارها هـدایت      . واداشته  می شود،  ولی در جهتی مخالف با الکترون          

  .حاصل می شود
در یک نیمه رسانای خالص، همه الکترونها در باند هدایت و همـه حفـره هـا در بانـد ظرفیـت بـه                        

چنـین مـاده ای     . وسیله برانگیزش حرارتی ایجاد می شوند و تعداد الکترون حفره ها برابر می باشد             
بـسته بـه سـطوح ناخالـصی     خصوصیات الکتریکی مواد واقعی وا  . نیمه رسانای ذاتی نامیده می شود     

در حالت عادی   .  بیانگر غلظت الکترونها در باند رسانایی می باشد        nماده نوع   . کوچکی در آنهاست    
  برانگیزش وواانگیزش الکترونها از باند ظرفیت به رسانش 

  
وعکس آن و بازترکیب الکترونها وحفره ها،  تعادلی را بین آنهـا برقـرار مـی کنـد، یعنـی درحالـت         

  . عداد جمعیت  الکترونها و حفره ها برابر می باشدعادی ت
ni = pi 

  -nناخالصی نوع 
حال اگر اندکی ناخالصی در نیمه رسانا اعمال شود مثال ماده ای از گروه پنج جدول تناوبی به مـاده                    
افزوده شود، این ماده الکترون اضافه ای به ماده خالص می افزاید که این الکترون اضافه مـی توانـد                    

به این نوع ناخالصی که یک الکترون به سـاختار          . نهای خالی موجود در کریستال را اشغال نماید       مکا
چون ایـن ناخالـصیها   ) . donor impurities . ( ماده دهنده می گویند"بلور اضافه می کند اصطالحا

 ممنوعـه  بخشی از کریستال نیستند الکترونهای اضافی مربوط به آنها می توانند مکانهایی داخل بانـد            
این الکترونها انرژیی نزدیک به انرژی  انتهای باند ممنوعـه خواهنـد داشـت ماننـد                 . را اشغال نمایند  

این فاصله انرژی بین این سطوح الکترونهای دهنده و باند هدایت به قدر کافی کوچـک                ) . 3(شکل  
الـصی هـای    است و احتمال برانگیزش حرارتی بسیار زیاد است به طوری کـه کـسر بزرگـی از ناخ                 

  . دهنده یونیزه می شوند
 -pناخلصی نوع 



افزودن ناخالصی از نوع سه ظرفیتی نظیر عناصر گروه سوم جدول تنـاوبی بـه کریـستال سـیلیکون                   
چنانچه این ناخالصی ها جانـشین  . نشان داده شده است) 4(شرایطی را منجر  می شود که در شکل  

این خال الکترونـی تولیـد یـک        . ت خالی می باشند    شوند دارای یک الکترون ظرفی     یاتمهای کریستال 
جالی خالی نظیر حفره خواهد کرد که شبیه همان حفره ای است که وقتی در حالت عادی الکتـرون                   
از باند ظرفیت به باند هدایت می رود به جا می ماند، ولی مشخصه های انرژی آن اندکی متغیر مـی        

 خالی را پر نمایـد ایـن الکتـرون وارد یـک پیونـد               هر گاه الکترونی جذب شود که این مکان       . باشد
کوواالنسی با کریستال خواهد شد که نسبت به پیوند الکترونهای خود کریستال پیوند ضعیف تـری                

بنابراین این ناخالصی های از نوع پذیرنده سایتهای الکترونـی را در میـان بانـد انـرژی                  . خواهد بود 
ح پذیرنده نزدیک باند ممنوعه قرار مـی گیدرنـد، چـون            الت سطو حدر این   . ممنوعه ایجاد می کنند   

  .خصوصیاتشان کامال شبیه به سایتهای اشعال شده به وسیله الکترونهای باند ظرفیت می باشد
  
  

  
سطوح انرژی ماده دهنـده تولیـد شـده در بانـد انـرژی ممنوعـه       )Si bدر کریستال ) فسفر(ناخالصی نوع دهنده )  a)3(شکل 

  سیلیکون
  

  
سطوح انرژی مربوط به ماده پذیرنده در بانـد         ) bافزوده شده به کریستال سیلیکون      ) بورون(ناخالصی نوع گیرنده  ) a) 4(شکل  

  انرژی ممنوعه کریستال



  
 از باند ظرفیت به بانـد هـدایت         ادی برهم کنش می کنند، الکترونها     زمانی که ذرات فرودی با نیمه ه      

یر می کند و در برخی از مـواد مـی توانـد بـه کـوچکی یـک                   اندازه باند ممنوعه تغی   . انتقال می یابند  
 الکترون ولت است جهت تویـد یـک         3-4 مورد نیاز حدود     در این مورد انرژی   . لکترون ولت باشد  ا

 مگا الکترون ولـت متوقـف       1زمانی که یک ذره باردار با یک انرژی جنبشی          .  حفره –زوج الکترون   
این نتایج منجر به یک توزیع آماری در حـدود          . شود زوج الکترون حفره تولید می       3*105می شود   

 درصد خواهد شد که به این معنی است که رزلوشن آشکارسازهای نیمه هادی بـسیار بیـشتر از    2/0
حتی اتاقک یونش گازی دارای رزلوشـن کمتـری اسـت چـون             . آشکارسازهای سینتیالتور می شود   

  . یک جفت یونی در گاز می باشد تولید برای الکترون ولت انرژی 30 "نیازمند تقریبا
یک ماده آشکارسازی خوب باید دارای ناخالصیی نباشد که حاملهـای بـار را خیلـی سـریع جـذب                    

  .این شرایط در برخی نیمه هادیها دیده می شود. نماید
 این حرکت الکترونها در باند هدایت است که رسانایی را منجر می شـود و      nدریک نیمه هادی نوع     

های با بار مثبت که تولید شده اند می         و فاز  الکترونها مابین اتمهای اطراف      pساز نوع   در یک آشکار  
  .توانند حرکت کنند

 و پذیرنده نامیـده مـی شـوند    ههر دو نوع مواد آشکارسازمی توانند از طریق افزودن موادی که دهند   
آنها  سطوح انـرژی     . دسیلیکون می تواند برای مثال به وسیله فسفر یا ایندیوم دوپ شو           . تولید شوند 

تولید خواهند کرد که زیر باند رسانایی ولی باالی باند ظرفیت قـرار مـی گیردکـه برانگیختـی هـای             
فرایندهای رسانایی مربوطه سپس بـا      . حرارتی تولید می کند به سمت باند هدایت یا به باند ظرفیت           

ـ  (یا با استفاده از حفره ها       ) nدر نوع (استفاده از الکترونها     اگـردر یـک    . انجـام مـی شـود     ) pوع  در ن
 پراکنده می شوند، برخی از آنهـا بـه سـمت      n ایجاد نماییم الکترونها در فضای       p-nکریستال اتصال   

در فرایندی مشابه حفـره هـا از        .  که در آن تعداد الکترونها اندک می باشند، پخش می شوند           pناحیه  
 و پذیرنده های با بـار       nبا بار مثبت را در ناحیه       ما این القاگرهای    .  نفوذ می کنند   n  به ناحیه  pناحیه  

این اتمهای اخاللگر ثابت هستند و نمـی  .   را به عنوان اتمهای اخاللگر می شناسیمpمنفی در ناحیه  
-pتوانند از فرایند پخش حاملهای اکثریت پیروی نمایند؛ این مساله باعث می شود در ناحیه اتصال                 

n      ار ناحیه    مقداری بار فضایی مثبت در جوn           ومقداری بار فضایی منفـی در ناحیـه  p    ایجـاد شـود  .
 ایجاد مـی کنـد کـه موجـب          pوnمیدان الکتریکی حاصل از این بارها اختالف پتانسیلی بین نواحی           

ما تعـادل دینـامیکی   . تولید جریانی از الکترونها برانگیخته یا حفره ها در خالف جهت هم می شوند      
فـضای بـین بارهـای فـضایی        . انتقال خالص باری نخـواهیم داشـت      را حس خواهیم کرد که در آن        



نسبت به سایر فضای کریستال دچار نقصان بار خواهد شد و مـی توانـد یـک میـدان الکتریکـی را                      
  . ناحیه ای است که به ناحینه تهی معروف است   این همان. حفظ کند

 V0یز پتانسیل الکتریکی اعمـالی،       ، وابسته به تعداد ناخالیها در واحد حجم ون         Z0عرض ناحیه تهی،    
 n مقاومـت ناحیـه      ρاگر  . ) مثبت تر می کند    P را در مقایسه با ناحیه       Nبایاس معکوس که ناحیه     (،  

  :باشد 
  

Z0 ≈ (ρ .V0)1/2                                                             
  

  . مقاومت به قدر کافی باال باشد هم رسید اگر mm5 می توان به ناحیه تهی تا حدود Siبرای 
  : توسعه پیدا کرده است p-nدو نوع آشکارساز 

آشکارسازهای نوع دیفیوژن که در آن یک ناخالصی دهنده نظیـر فـسفر بـه یـک کریـستال                 )1
افزوده می شود و یک ناحیه تهی ایجاد        ) که مثالبا بورون دوپ شده است      (pسیلیکون نوع   

  .می کند
 افزوده می شود بـه      p به سطح سیلیکون نوع      n آن ی الیه نوع    آشکارساز سد سطحی که در     )2

اتصال از طریق نشاندن بخار طـال روی آن   . pوسیله دیفیوز اتمهای فسفر در کریستال نوع      
 .حاصل می شود

با استفاده از دستورالعملهایی که به صورت تجربی        )آشکارسازهای سد سطحی  (تشکیل مدل سطحی    
یکی از روشهای معمول الیه نشانی سطح است، به وسیله بخـار            . دشکل گرفته اند صورت می گیرن     

بهترین نتایج زمانی اصل مـی شـود کـه بخـار دادن             . دادن یک الیه نازک طال برای اتصال الکتریکی       
الیه اکسید بـین طـال و       . تحت شرایطی صورت گیرد که اکسیداسیون اندکی را به سطح تحمیل کند           

.  خصوصیات نهـایی آشکارسـاز سدسـطحی خواهـد داشـت           سیلیکون به وضوح نقش مهمی را در      
 وبخاردادن آلومینیـوم    pآشکارسازهای سدسطحی همینطور می توانند با شروع از یک کریستال نوع            

  .ساخته شوند  nبرای ساختن یک اتصال نوع 
یـک پنجـره ورودی کوچـک       . یکی از معایب آشکارساز سد سطحی حساسیت آنها بـه نـور اسـت             

ر است، و فوتونهای برخوردی به سطح آشکارساز از طریق آن می توانند به حجم               شفاف به عبور نو   
 الکترون ولت می باشد کـه بزرگتـر از انـرژی بانـد              2-4انرژی فوتونهای نور مرئی     . حساس برسند 

 حفره می تواننـد از طریـق بـرهم کـنش     –ممنوعه بیشتر نیمه رساناها می باشد، و جفتهای الکترون         
نور معمولی اتاق می تواند نویز نوری را در این آشکارساز موجب شـود، ولـی                . دفوتونی تولید شون  

ایـن اتاقـک خـأل نویزهـای        . برای آشکارسازی بسیاری از ذرات باردار اتاقک خأل الزم مـی باشـد            
پنجره باریک موجود خـود مـی توانـد موجـب آسـیب دیـدن               . حاصل از نور را نیز کاهش می دهد       



، بنابراین پنجره جلویی دتکتور نباید مستقیما به وسیله دست لمس شود            دتکتور به واسطه بخار شود    
.  

 
  )1(آزمایش 

  کالیبراسیون انرژی
  :ابزار مورد نیاز

 ، نرم افـزار جمـع       NT126اسپکتروسکوپی  ، دستگاه   Preamplifierاتاقک خأل به همراه پمپ خأل،       
  ،   Po210:  شامل α، چشمه های  اسیلوسکوپ و کامپیوتر،NTMCAآوری طیف 

  
  :روش کار

  
  . را مطابق نمونه به هم وصل کنید)5(ابزار نشان داده شده در شکل  )1
  : تنظیمات را انجام دهید دستورات ذیلمطابق )2
 . سانتی متر تنظیم نمائید1فاصله چشمه را تا آشکارساز، در داخل اتاقک خأل ، به اندازه  -

 . وصل نمائیدPreamplifierبه ورودی ) یا آشکارساز (  خألاز خروجی اتاقک -

 . وصل نمائیدNT126 به ورودی سیگنال Preamplifierز خروجی ا -

 .وصل نمائید) MCA )5 به پورت تغذیه Preamplifierاز تغذیه  -

 . وصل کنید)NT126 )11 به پورت منبع تغذیه Preamplifier تغذیهاز پورت منبع  -

اگر شـیر تنظـیم خـأل وجـود         ( .  میکرو متر خأل دهید    500اتاقک خأل را به وسیله پمپ تا         -
  .)  دقیقه جهت رسیدن به خأل مورد نظر کاقی می باشد2نداشته باشد مدت زمان پمپاژ 

  
  

  
  αمدار اسپکتروسکوپی )  5(شکل 

 



 را به وسیله سویچ مورد      )8 ( پالریته مثبت تقویت کننده    NT126در قسمت تنظیمات پشت      -
 .نظر انتخاب نمائید

ریته مثبت را برای پالس خروجی آن انتخاب نمائید، و خروجی           پالسر را روشن نموده و پال      -
 .را انتخاب نمائید) attenuated(تضعیف شده

منقی اختیار کرده و ولتاژ را به آرامـی بـاال ببریـد، تـا               را    ) پالسر( مولد پالس  بایاسپالریته   -
اید مقداری که در مشخصه آشکارساز جهت ولتاژ کاری آن قید شده است؛ ولتاژ به قدری ب               

 . جبران شودPreamplifier باال رود که افت ولتاژ ناشی از مقاومت بزرگ موجود در

ی از آن جارتفاع پالس خروNT126 با افزایش بهره تقویت کنندگی تقویت کننده موجود در -
مورد اسـتفاده در ایـن آزمـایش          Po210  آلفا  چشمه . دی برسان ~V5را روی اسیلوسکوپ به     

و هندسه شمارش باید چنـان      ) ~µCi1(اکتیویته چشمه   . ی باشد  م MeV31/5دارای انرژی   
باشند که نرخ پالس در اسیلوسکوپ جهت یک کار اسپکتروسکوپی مناسـب وقابـل قبـول                

 .باشند

 مارش کانـال   جمع آوری کنید به حدی کـه شـ         NTMCAطیف چشمه را توسط نرم افزار        -
  .باشد) 2(طیف باید مشابه شکل .  برسد400 مورد نظر به حدود قله

در .  بنامیـد  C0 معـین کنیـد و آن را          را   MeV31/5شماره کانال مرکزی پیک آلفا با انـرژی          -
 چـشمه آلفـای     MeV315/5 می باشد، که معرف مکان انرژی        520این کانال ) 6(مثال شکل   

Po210 تعداد کانالهای   . استFWHM        16  اندازه گیری شده برابـرδ=    پالـسر را   .  مـی باشـد
  . تنظیم نمائید1000/531سومتر تنظیم ارتفاع پالس را چرخانده وروی روشن نمائید و پتان

کالیبراسیون را طوری تنظیم کنید کـه       ساعتی    گر و کنترل ) attenuators(تضعیف کننده ها     -
در اینجا پالسهای خروجی    .  باشد ~V5  روی اسیلوسکوپ  ارتفاع پالس خروجی مولد پالس    

ی باشـد، تقریبـا دارای ارتفـاع یکـسانی هماننـد            از تقویت کننده که مربوط به مولد پالس م        
پالسهای حاصل از هر دو چشمه مـی تواننـد   .  می باشندPo210 ارتفاع پالس آلفاهای چشمه

 . همزمان روی اسیلوسکوپ دیده شوند

.  جمـع آوری کنیـد    NTMCA ثانیه پالسهای حاصل از پالسر را در نرم افزار           20برای مدت   
کالیبراسیون را طـوری تنظـیم      ساعتی    کنترل گر   می افتند؟  C0ل  آیا این پالسها هم روی کانا     

  کنید که پالس مولد دقیقا روی 
مولد پالس شما اکنون در این سیستم کالیبره شده است به طوری که انرژی . بیافتدC0 کانال 
MeV31/5      روی مولـد پـالس، و بنـابراین        ) ارتفاع پالس  (1000/531 منطبق است بر درجه



 =MeV6بـرای مثـال   .  این مولد بیانگر یک انرژی تعریف شده مـی باشـد  هر تنظیم دیگر

 ... .  و1000/600

 پاک کرده و پالسهای مولد پالس را برای هـر یـک از              MCAپنجره جمع آوری طیف را در        -
بـه وسـیله    .  ثانیـه جمـع آوری کنیـد       20 "به مدت حـدودا   ) 1(مقادیر داده شده در جدول      

 . ین پالسها اشاره کرده وشماره هر کانال را بیان نماییدماووس روی کانال هر کدام از ا

  
  

  
 Po210طیف جمع آوری شده توسط یک سیستم اسپکتروسکوپی آلفا از چشمه ) 6(شکل 

  
  تمرین

a(    در جدول)جاهای خالی را با مقادیر اندازه گیـری شـده در       ) 1MCA   پـر کنیـد و 
. ر یک کاغـذ رسـم نمائیـد   نمودار مقادیر انرژی را نسبت به شماره کانال مربوطه د    

مقایـسه  ) 7(این نمودار را بـا نمـودار شـکل          )  باشد     می    MeVانرژی برحسب   (
  . نمائید

b(  شیب شکل)3 (∆E / ∆Cمعمـوال ایـن کمیـت    .   ، انرژی در واحد کانال می باشد
 /KeV" این مقدار حدودا) 7( بیان می شود، و در شکل KeV/Channelبر حسب 

Channel   مقدار . می باشد ١٠ KeV/Channel     را بـرای نمـودار خـود بدسـت 
 .آورید

c(     مقدار تقکیک انرژی)  از طریق زیر محاسبه می شـود       طیف بدست آمده    ) رزلوشن
:  

 Resolution = ∆E / ∆C × δ (ch)        )1  (         



  
  

 تعیین شماره کانال انرژیهای مختلف استفاده از پالسر کالیبره شده ) 1(جدول 

 قله در شماره کانال
MCA 

مقادیر مورد نظر جهت   )MeV(انرژی معادل 
  تنظیم ارتفاع پالس

  )تقریبی(زمان جمع آوری 

  0/1  1000/100  20  
  0/2  1000/200  20  
  0/3  1000/300  20  
  0/4  1000/400  20  
  0/5  1000/500  20  
  0/6  1000/600  20  
  0/7  1000/700  20  

  
  

 FWHM بـرای δ (ch)  )6(برای مثال در شکل . FWHMی کانالهاتعداد  عبارت است از δ (ch)که 
این شماره کانالها مربوط به نقاطی از پالس         . است 528 تا   512 کانال که از کانال      16عبارت است از    

 در آن شمارش به نصف شمارش ماکزیموم مربوط به کانل پیک انرژی آلفای چـشمه مـی                  هاست ک 
 KeV 160 .δ برابـر اسـت بـا     FWHMبوط به این  مر)رزلوشن (مثال تفکیک انرژیاین در . رسد

(ch)خود محاسبه کنید طیفی را برای قله آلفای و تفکیک انرژ  .  
  

  
  منحنی کالیبراسیون برای اسپکترومتری آلفا) 7(شکل 

  
  

  )2(آزمایش 
  

  مشخص کردن انرژی یک چشمه مجهول
  هدف



انرژی یـا انرژیهـای   . باشدهدف از این آزمایش مشخص کردن انرژی یک چشمه آلفای مجهول می   
  . می توان بدست آورد) 1(آن را از طریق سیستم کالیبره شده آزمایش 

  
  روش کار

  
پمپ خأل را خاموش نمائید و شیر خأل شکن را باز           . ولتاژ آشکارساز را صفر کنید     - 1

  Po210و چـشمه   برداشـته  اتاقـک را در. کنید تا فشار اتاقک بـه فـشار جـو برسـد    

. مجددا خأل را باال ببریـد     . نمائیدک چشمه آلفای مجهول جانشین      استاندارد را با ی   
پالـسر را خـاموش     . ولتاژ را نیز به آرامی تا مقدار معمول کاری آن افـزایش دهیـد             

  .کنید
وری نمائید تا قله مربوطه در طیف قابـل شناسـایی           طیف چشمه مجهول را جمع آ      - 2

 . باشد

  تمرین
 را روی منحنـی  انرزیهای ایـن قلـه هـا        ده، از روی طیف،     با داشتن شماره کانال قله های مشاهده ش       

ه باشـد یـا تعـداد       چشمه می تواند فقط شـامل یـک قلـ         . مشخص نمائید کالیبراسیون به دست آمده     
  ..بیشتری انرژی آلفا  داشته باشد

 

  
   Pa231بخشی از طیف آلفای ) 8(شکل

  
 Pa231بخشی از طیف    ) 8(ثال شکل   برای م . چشمه را به وسیله انرژی یا انرژیهای آن شناسایی کنید         

 گرفته شده اسـت  KeV 5/25با تفکیک انرزی  U234طیف ) 9(شکل . و دختران آن را نشان می دهد
  را نشان می دهد



  )3(آزمایش 
  

  کالیبراسیون انرژی به وسیله دو چشمه آلفا
  

ان مثـال بـا داشـتن       با در اختیار داشتن دو چشمه آلفا می توان کالیبراسیون انرژی انجام داد؛ به عنـو               
  . MeV31/5( Po 210( و)Am241) MeV48/5چشمه های 
  روش کار

  
پمـپ را روشـن نمـوده و ولتـاژ را بـاال             .  را در داخل اتاقک خأل قرار دهید       Am241چشمه   - 1

 را طــوری تنظــیم کنیــد کــه قلــه  )NT126در پنــل پــشت (ه بهــره تقویــت کننــد. ببریــد
 800برای مثـال، کانـال       الیزور جمع آوری شود،    آن  نیمه باالیی کانالهای  در  ) MeV48/5(آن

  .کانال قله مربوطه باشد
ن مناسـب طیـف را جمـع     کرده و برای یک زمـا Am241  چشمه را جایگزینPo210 چشمه - 2

اگر صفرآنالیزور دقیقا برصفر انرژی تنظیم شده باشـد،  .  مکان قله معین شود    آوری نمائید تا  
ی بـه دسـت آوردن منحنـی کالیبراسـیون در           اکنـون بـرا   ) 48/5 و   MeV0  ،31/5(سه نقطه   

 بهترین خط راست را بین این . اختیار می باشند
  
 

  
   را نشان می دهدTh230 آلفاهای دوتراز هسته ای U234طیف آلفای اصل از ) 9(شکل 

  



  
 مستقیمی که بین قله های چـشمه هـا رسـم        اگر صفر تنظیم نشده باشد،  خط      . نمائیدسه نقطه رسم    
  .نالیزور عبور خواهد کردشود از صفر آ

  تمرین
  

.  و رزلوشن را مانند آزمایش اول به دست آورید         KeV/Channelی کالیراسیون تعریف شده     حناز من 
  .از بین روشهای نام برده روش پالسر بهترین روش جهت کالیبراسیون سیستم می باشد

  
  

  )4(آزمایش 
  

  اکتیویته مطلق چشمه آلفا
  هدف 

 ،  Po210ست آوردن اکتیویته مطلق چشمه آلفا، در اینجا به وسـیله چـشمه              هدف از این ازمایش به د     
  . می باشد

 درصـد   100به ازای حجم فعال خـود دارای رانـدمان          قبال گفته شده که آشکارسازهای سد سطحی        
  .بنابراین یافتن اکتیویته یک چشمه مجهول به وسیله آن به راحتی میسر می باشد. می باشند

  
  روش کار 

)  سانتی متری از آشکارساز4دقیقا در فاصله    (  را داخل اتاقک خأل قرار دهید        Po210 چشمه - 1
 داخـل آنـالیزور     MeV31/5بهره تقویت کننده را طوری تنظـیم نمائیـد کـه انـرژی آلفـای                

مـدت  . و یک طیف جمع آوری نمائیـد      .) تقریبا در اواسط پنجره جمع آوری طیف      .( بیافتد
α∑(دامه دهید به طور ی که مجموع شمارش زیر پیـک            زمان شمارش را به اندازه کافی ا      

 
α∑ مقدار دقیق . شمارش باشد~2000تقریبا ) 

  . را بدست آورید
 :اکتیویته چشمه را از طریق معادله زیر محاسبه نمائید  - 2

  
  

     )2             (π r2 / S2 π4        t/  ∑α
  ) آلفا /ثانیه(   اکتیویته =     

  که در آن 



S = سانتی متر4در مثال ما (  فاصله چشمه تا آشکارساز (  
R = شعاع آشکارساز  )cm(   
t =زمان برحسب ثانیه   

∑α
   مجموع شمارش زیر پیک=

  
مـی توانـد بـه آسـانی        ) 2(، جـواب معادلـه       واپاشی در ثانیه می باشد     µCi1 = 7/3 ×104از آنجا که    
چـشمه نوشـته نـشده      اگر این اکتیویتـه روی      . (  شود و با اکتیویته واقعی مقایسه شود       µCiتبدیل به   

  نیمـه عمـر     یادآور می شویم که    .باشد می توانید از مسؤل آزمایشگاه اکتیویته واقعی را سؤال نمائید          
Po210 138   بـا   اکتیویته چشمه در زمان تولید را به شـما بدهـد،           اگر مسؤل آزمایشگاه  .  روز می باشد

- ) A = A0 exp    . ( مـی توانیـد بـه دسـت آوریـد      نیزانجام یک تصحیح از رابطه اکتیویته با زمان

0.693 t /t1/2 ) که در  A0     اکتیویته زمان تولید چشمه مورد نظر می باشد (  
  

  )5(آزمایش 
  

  Am241ای  بر )Decay Ratios (درصدهای واپاشی

  
  هدف

  
 را به اندازه کـافی جمـع        Am241 را پاک کنید و طیف       MCAپنجره جمع آوری طیف      - 1

  .ببنید) 9(آوری نمائید تا طیفی مشابه طیف شکل 
ایــن را بــه دســت آورده و MeV 476/5 مجمــوع شــمارش زیــر قلــه MCAاز روی  - 2

2∑مجموع را   
شـکل  (  NP237از برانگیختـه دوم     ، چون از واپاشی آلفا به تـر        بنامید 

4∑ مــشابه بــه طــور حاصــل مــی شــود؛  ) 10
) MeV 433/5 (  5∑و

) MeV 
 . را به دست آورید) 378/5

  
 تمرین

5∑با استفاده از معادله
+   ∑4

+  ∑2
=  ∑T

  :  عبارت است از  α2، درصد واپاشی برای 

  )3         (  ∑T
 / ∑2

  

  



نسبتهایی کـه شـما   .  را به دست آوریدα5 و α2 ، α4از روی داده هایی که به دست آورده اید مقادیر        
  گونه اند؟چ) 10(به دست آورده اید نسبت به شکل 

  
  
 

  
  Am241طیف ) 10(شکل 

  

  

  

  
  Am241شمای واپاشی ) 11(شکل 

  
، MeV682/4 مربـوط بـه قلـه مربـوط بـه انـرژی              FWHM را داده اسـت      Th230طیف  ) 12(شکل  
KeV22می باشد .  

  



  

  
   Ra226 آلفاهای مربوط به تراز پایه و اولین حالت برانگیختگی Th230طیف آلفای مربوط به واپاشی ) 12(شکل 
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  فصل دوم
  

  )ذرات آلفا( ر انرژی ذرات بارداافت 
  

  هدف
 ، یک ذره آلفا در حین عبور آن از ماده           dE/dxدر این آزمایش یونیزاسیون ویژه و نرخ افت انرژی ،           

در راسـتای    ،دو آزمایش مربوط به عبور ذرات آلفا از فویل مس  و نیز از هوا              .  می باشد       مد نظر 
  .خواهد شدتفهیم این موضوع انجام 

  تئوری
dE/dx  رژی است که یک ذره در عبور از بک ماده طی برهم کـنش بـا آن بـه جـای مـی                        میانگین ان
مطابق آزمایشهای انجام شده در مورد آلفا، چشمه های طبیعی آلفا عمدتا            )از دست   می دهد     (گذارد

) ~ برابر جـرم الکتـرون     8000(آلفا در مقایسه با الکترون      .  دارند MeV 8 تا   3انرژیهایی در محدوده    
زمانی که ذره آلفا داخل ماده می شـود، انـرژی خـود را از طریـق          .  سنگین می باشد   یک هسته نسبتا  

بزرگتر از الکترونهایی مـی باشـد کـه بـا     چون ذره آلفا . یونیزاسیون و برانگیختگی از دست می دهد  
انرژی الزم جهت جداسـازی     .  نماید آنها برهم کنش می کند، در یک مسیر مستقیم از ماده عبور می            

 eV 5/32برای هوا، پتانسیل یونش میـانگین حـدود         .  می باشد  40 تا   eV 25ن ازگاز بین    یک الکترو 
تعداد جفت یونهایی که از نظر تئوری می توانند تولید شوند به آسانی می تواند               بر این اساس    . است

  .محاسبه شود
یـژه  یونش و . یونش ویژه به صورت تعداد جفت یونهای تولید شده در واحد طول تعریف می شود              

دلیل وابستگی به انرژی این است که سرعت عبور این ذرات از محیطـی              . وابسته به انرژی می باشد    
؛ آلفاهای با کمترین انرژی زمان بیـشتری را در واحـد            استکه درحال یونش است وابسته به انرژی        

ات منحنـی بـراگ بـرای ذر      ) 1(شکل  . مسیر عبوری صرف می کنند، نسبت به ذرات با انرژی باالتر          
  .آلفا می باشد

  
  

dE/dxتوان توقف با واحد  برای ذرات آلفا ،ergs/cm  به وسیله فرمول زیر داده می شود ، :  
  

dE/dx  = ( 2πZi
2e4NZ ) /  ( m0c2β2)  ln [ ( 2m0c2β2Qmax - 2β2)/ (I2(1-β2))]  ) ]     )1      (  

  



  
  منحنی براگ برای ذرات آلفا) 1(شکل 

  :که در آن 
Zi = اتمی ذره فرودی عدد  
e = بار الکتریکی )esu(   

m0 =باردر حال سکون الکترون   
c =سرعت نور   
β  =نسبت سرعت ذره آلفای فرودی به سرعت نور   

NZ = الکترون/ حجم ( تعداد الکترونها در واحد حجم جاذب (  
Qmax = ماکزیموم انرژی انتقالی از یک الکترون به آلفا  )ergs(  

I =یانگین تارگت پتانسیل یونش م )ergs(  
E = انرژی ذره فرودی )ergs(   

 بـرای جـاذب هـای       dE/dx نشان می دهند کـه       MeV 5برای ذرات آلفای    ) 1(محاسبه دقیق معادله    
 تقریبا مقدار ثـابتی     ر از انرژی خودرا از دست می دهد،        یا کمت  MeV1نازک که در آنها ذره آلفا تنها        

  .می باشد
 به دست آید، که     E0رتب کردن و انتگرال گرفتن از معادله فوق از صفر تا            ا م برد ذره آلفا می تواند ب     

در . مثالی از منحنی انرژی نـسبت بـه بـرد اسـت           ) 2(شکل  .  انرژی اولیه ذره آلفا می باشد      E0درآن  
  . می باشدmg/cm2اینجا برد بر حسب 

، س در مـ   E0فای با انرژی     برد ذره آل   R0از عبور از فویل،      انرژی اولیه ذره آلفا قبل       E0) 2(در شکل   
Ef  ،انرژیی ذره آلفا پس از عبور از فویل Rf برد ذره آلفا با انرژی Ef  و∆x ضخامت فویل برحسب 

mg/cm2می باشد  .  
از بعد تئوری افت انرژی که برای یک ضخامت فویل انتظار می رود، می تواند به وسیله روشی کـه                    

، و  E0در آزمایشگاه انرژی آلفا حاصـل از چـشمه،          . نشان داده شده است تعریف شود     ) 2(در شکل   
 سـاده مـی باشـد،    Rfتعریف کردن بـرد   موجود می باشند؛ بنابراین ، mg/cm2( ∆x(ضخامت فویل،

برخـی  )  1(جـدول  .  را بـه دسـت آورد  Ef می توان به سـرعت  Rf ، از مقدار  Rf = R0- ∆xچون 
ایـن کمیتهـا را در مـورد        ) 3(شـکل   . ی کند برد را در مورد مس،طالو هلیوم بیان م       -اطالعات انرژی 



 مناسب هستند مس، نیکـل      dE/dx اندازه گیریهای    ایفولهایی که بر  .مس روی نمودار نشان می دهد     
  . و طال می باشند

  

  
  برد ذرات باردار نسبت به انرژی آنها)2(شکل 

  
  انرژی برای ذرات آلفا در فویلهای جاذب مختلف-مقادیر برد) 1(جدول 

  (mg/cm2) برد   
E0(MeV) 

   مس نیکل طال  هلیوم
181/0  
245/0  
316/0  
399/0  
490/0  
601/0  
850/0  
14/1  
48/1  
86/1  
29/2  
76/2  
27/3  
82/3  
41/4  
70/5  

31/1  
90/1  
50/2  
12/3  
79/3  
47/4  
97/5  
59/7  
34/9  
0/11  
1/13  
2/15  
4/17  
7/19  
1/22  
1/27  

74/0  
02/1  
29/1  
58/1  
88/1  
21/2  
91/2  
68/3  
50/4  
44/5  
39/6  
40/7  
51/8  
66/9  
87/10  
46/13  

79/0  
09/1  
38/1  
69/1  
01/2  
36/2  
11/3  
93/3  
82/4  
80/5  
81/6  
9/7  
1/9  
3/10  
6/11  
3/14  

25/0  
5/0  
75/0  
0/1  
25/1  
5/1  
0/2  
5/2  
0/3  
5/3  
0/4  
5/4  
0/5  
5/5  
0/6  
0/7  

  



  
  

  
  انرژی نسبت به برد ذرات آلفا در مس) 3(شکل 

  
  
  

  )1(آزمایش 
  

dE/dxفا در فویل مس برای ذرات آل  
  :ابزار الزم

، NT126  ،Preamplifier، اتاقک خأل و پمپ خأل،       )در صورت وجود  ( ، گاز هلیوم     α Po210 چشمه
  نرم افزار جمع آوری طیف و کامپیوتر 

  روش کار
  

کـالیبره   Po210سیستم را بـه وسـیله چـشمه          .برپا کنید ) 4(وسایل آزمایش را همانند شکل       )1
منحنـی  .  این چشمه در ربع باالیی آنالیزور ذخیره شود        MeV31/5نمایید، طوری که انرژی     

کالیبراسیون را رسم نموده و رزلوشن را برای چـشمه آلفـا و نیـز بـرای پالـسر بـه دسـت                       
 )همانند آزمایش اسپکتروسکوپی آلفا( .آورید

 
  نحوه تنظیم وسایل آزمایش

تـضعیف شـده آن     جی  خرو، پالریتـه مثبـت پالـسرو      )NTMCA(سیستم تقویت کننده    ورودی منفی 
)attenuated( بایاس ولتاژ را به آرامـی تـا ولتـاژ کـاری              را اختیار نمائید؛      آشکارساز  منقی  بایاس  و 

  . آن باال ببریدمعمول



2( MCA   پالس را خاموش کرده و طیف         مولد . را پاک کنید Po210        را برای مدت کـافی جمـع
  ..مارش برسد ش4000آوری کنید به طوری که جمع شمارش زیر قله آلفا به 

را بین چـشمه و   سیستم خأل را باز کنید ونازکترین فویل مس. ولتاژ را تا صفر کاهش دهید    )3
هـر  . آشکارساز را در طول این آزمایش تغییـر ندهیـد       -هندسه چشمه . آشکارساز قرار دهید  

 .دو فاصله و زاویه برخورد پرتوها باید ثابت بمانند

مرحلـه اول  ، طیـف را بـه مقـدار زمـانی     افزایش دهید  خأل را باال ببرید، ولتاژ را به تدریج      )4
 .مکان قله و ومجموع زیر قله را به دست آورید.  کنیدجمع آوری

برخی داده هـایی    ) 5(شکل  .  تکرار کنید  د را برای تمام ضخامتهای فویل موجو      4و3مرحله   )5
  . نشان می دهد، را که برای ذرات آلفا در فویل مس دیده شده است

  
  

  
  dE/dxلکترونیک مربوط به اندازه گیری ا) 4(شکل 

  
  
  
  

  
  افت انرژی اندازه گیری شده برای ذرات آلفا در فویل مس) 5(شکل 

 



  تمرین
a(   و داده هـای      که ابتدای آزمایش به دست آورده ایـم        از منحنی کالیبراسیون MCA ،

 توجه . ، را برای هر ضخامت فویلی اندازه بگیرید ) E)E0-Ef∆مقدار افت انرژی، 
 افـزایش پیـدا کننـد رزلوشـن رو بـه             E∆ید که اگر ضخامتهای فویل و مقـادیر         کن

  .خراب شدن می رود
b(      انرژی را نسبت به برد برای مس رسم کنیـد           نمودار  روی یک ورق کاغذ)  جـدول

را از طریق روش تئـوری گفتـه         Efاز روی نمودار و با داشتن ضخامت فویل         ) . 1
) 2(ده نموده و جـدولی مـشابه بـا جـدول          استفا E∆ داراز مق . شده به دست آورید   

 . برای داده های خود ساخته و آن را پر نمائید) 5شکل (

c( )و فویلهای جاذب موجود    آزمایش اول را برای فویلهای دیگر مثل نیکل         ) . دلخواه
 .دیگر انجام دهید

  
  
  
 

  )5(داده های مربوط به افت انرژی برای شکل ) 2(جدول 
∆E ( MeV) ذره آلفا  

 *انرژی )KeV(رزلوشن  اندازه گیری  محاسبه
)MeV(  

ویل ضخامت ف
)mg/ cm2(  

  
  منحنی

00/0  
54/0  
91/0  
10/1  
71/1  
98/1  
40/2  
09/3  

00/0  
53/0  
93/0  
12/1  
79/1  
03/2  
45/2  
15/3  

30  
64  
106  
112  
160  
170  
202  
223  

47/5  
95/4  
55/4  
36/4  
69/3  
44/3  
03/3  
33/2  

00/0  
23/1  
06/2  
50/2  
74/3  
22/4  
00/5  
24/6  

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

  پس از عبور از فویل مس*
  
  
  



  )2(آزمایش 
  

dE/dxذرات باردار در گاز   
  

در استفاده از گاز به عنوان یک محیط جاذب مزیتهای زیادی است، چون فشار گاز می تواند تا هـر                    
ـ   هوافشار. مقداری تغییر داده شود، به طوری که هر ضخامتی از آن را بتوان ایجاد کرد               د بـه    می توان

  :کار عبارت است ازروش . وسیله یک شیر کنترل در مسیر تولید خأل کنترل ومونیتور شود
 قـرار دهیـد تـا بـه          یا اگر الزم بـود نزدیکتـر، بـه آشکارسـاز           ، ~cm2در فاصله   را  چشمه   -

  .استاتیستیک مناسب در مدت زمان قابل قبول برسید
  .مائیدپمپ خأل را روشن کنید و تا رسیدن به خأل کامل پمپ ن -
 .پمپ خأل را خاموش کنید -

) هـوا یـا هلیـوم     (ک باز کردن خألشکن گـاز       برای ایجاد هر فشار مورد نظر می توان با اند          -
 گاز می توانـد از      mg/cm2 عدد مربوط به ضخامت گازبر حسب     . داخل اتاقک را نشت داد    

 . تعریف شود STPطریق شرایط

  
  روش کار

. لیوم به عنوان محیط جاذب تکـرار نمائیـد  تمام مراحل آزمایش قبل را این بار با ه    )1
ازحـالتی   E∆ مقدار   6اندازه گیری را آنقدر انجام دهید به طوری که دارای حداقل            

  .باشد، به دست آوریم MeV 4 =  ∆E جاذبی نباشد تا حالتیکه چکه هی
  

 )6(داده های افت انرژی مربوط به شکل ) 3(جدول 

∆E ( MeV) ذره آلفا  
 *انرژی )KeV(رزلوشن  اندازه گیری  محاسبه

)MeV(  

  هواضخامت
)mg/ cm2(  

  
  منحنی

00/0  
54/0  
91/0  
10/1  
71/1  

00/0  
53/0  
93/0  
12/1  
79/1  

30  
64  
106  
112  
160  

47/5  
95/4  
55/4  
36/4  
69/3  

00/0  
23/1  
06/2  
50/2  
74/3  

A 

B 

C 

D 

E  
  هواپس از عبور از *
  



رژی برای هوا را مـی تـوان از          ان -منحنی برد . را برای هوا تکرار نمائید    ) 1(مرحله   )2
 .مقایسه کنید) 6(و شکل ) 3(نتایج خود را با جدول .  به دست آورد]4[مرجع 

  
  
  

  
   در هواα برای ذرات dE/dx) 6(شکل 
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  فصل سوم

  
  βاسپکتروسکوپی 

  
  هدف 

ی دهـد و روشـی را جهـت تعریـف           این آزمایش تکنیکی را برای مشاهده یک طیف ذره بتا ارائه م           
βmax  دهد-به دست می .  

  
  تئوری

 ذرات بتا می تواند به وسیله آشکارساز سـد سـطحی، بـا اسـتفاده از تکنیکهـای                   اندازه گیری انرژی  
واپاشی بتا زمانی اتفاق می افتـد کـه یـک           . مشابهی که برای ذرات آلفا به کار برده شد صورت گیرد          

بـرای مثـال،    . امال پایدار خود دارای تعدادی نوترون اضافی مـی باشـد          هسته در مقایسه با ایزوبار ک     
Tl204   به Pb204    یکـی از    به منظور رسـیدن بـه پایـداری       . ذره بتا تابش می کند    یک   واپاشی می کند و 

  :این فرایند به صورت زیر می باشد .  به پروتون تبدیل می شودTl204 نوترونها در هسته
n             p + β- +  ¯υ                   )1(      

  
. دیده می شود که در نهایت سه ذره تولید می شـود      ) 1(در معادله   .  نوترینو می باشد   υ¯که در اینجا    

تا  می تواند هر انرژی      -βاز لحاظ تئوری    .  تقسیم می شود   -β و   υ¯انرژی برانگیختگی بین ذره های        
 منتقل شود بسیار کـم      βنکه انرژی ماکزمیموم به     ولی احتمال ای  . داشته باشد ) βmax(انرژی ماکزیموم   

  .می باشد
ل نـسبی   توزیـع احتمـا   بـه   نشان داده شده اسـت، اشـاره دارد         ) 2(، که در شکل     ف بتا نوعی  طییک  

 . های با انرژی های مختلف است      β¯این توزیع معرف    . Tl 204حاصل از     βmaxفوتونهای  بخشی از   
مـی   βmaxانـرژی   )350حول وحوش کانـال     ( قطع می شود  انرژی انتهای طیف که به وسیله منحنی          

این سیـستم مـی توانـد بـه وسـیله انـرژی             . است MeV 766/0حدود   Tl204این انرژی برای    . باشد
فرایند تبدیل داخی به این صورت رخ می دهد که هسته بتازا            الکترونهای تبدیل داخلی کالیبره شود،      

هسته دخترجهت رسیدن   . ه هسته دختر تشکیل می شود     پس از انجام یک تابش بتا در تراز برانگیخت        
به حالت پایدار می بایست یک تابش گاما انجام داده و با از دست دادن انرژی به حالت پایدار خود                    

گاهی اوقات این فوتون گاما در عبور از ترازهای اتمی با انتقال انرژی خود به الکترون یکـی                  . برسد



منجر به کنده شدن الکترون از این تراز و پرتاب شـدن آن             ) L,K,…(از ترازهای اتمی مجاور هسته      
پیامـد ایـن واقعـه یکـی از         . این الکتـرون هماننـد الکتـرون اوژه مـی باشـد           . به بیرون اتم می گردد    

ال مـی    به جامانده در تراز پایین را اشـغ        الکترونهای ترازهای باالیی اتم با نزول به پایین جای خالی         
 از اتم گـسیل مـی       Xبین ترازهای دو الکترون مربوطه به صورت یک تابش          کند که اختالف انرژی     

ایـن انـرژی بـه      . می باشد ) Ee( که اتم را ترک می کند دارای انرژی          الکترون تبدیل داخلی  اما  . شود
  : این شکل تعریف می شود

Ee = Ex -  EB                                      )2(  
  :که در آن  

Ee = ندازه گیری شده تبدیل داخلی   انرژی ا  
Ex =انرژی برانگیختگی که در واپاشی هسته به دست می آید   
EB =انرژی بستگی الکترون در اتم    

، Bi207دیده شود که طیف الکتـرون تبـدیل داخلـی بـرای             ) 5(و) 4(،  ) 3( این سه کمیت در شکل      
Sn113 و Cs137نشان داده شده است .  

ه یک هسته می تواند انرژی حالت برانگیخته خودرا از دست بدهد            روشهای مختلفی ک  ) 1(درشکل  
  .نشان داده شده است

  

  
  

انتقال انرژی به ) 2(گسیل یک فوتون گاما    ) 1(بیان روش های مختلف واپاش یک هسته برانگیخته جهت رسیدن به حالت پایدار            ) 1(شکل  
حفـره الکترونـی بـه جـا مانـده          که در این رویداد     ) ن تبدیل داخلی  الکترو(یک الکترون مدار اتمی و کندن و پرتاب کردن آن به بیرون اتم              

 اختالف انرژی ترازهـای اتمـی   xبه جای گسیل   ) 4( از اتم است     xکه پیامد این قضیه تابش      ) 3(توسط الکترون ترازهای باالتر اتم پرشده       
   . نماید که این الکترون را الکترون اوژه می نامندمی تواند به یک الکترون دیگر اتمی منتقل شده و آن را به بیرون اتم پرتاب



  
  .:ضریب تبدیل داخلی به صورت زیر تعریف می شود

  
αik = Ie / Iγ 

Ieشدت الکترونهای تبدیل داخلی   
Iγشدت تابش گاما است   
Iγ        جهـت محاسـبه    . مربوطه محاسـبه شـود      گامای  زیر قله انرژی     می تواند از طریق محاسبه فضای

ری راه دیگر نیز انـدازه گیـ      یک  . دیل داخلی نیازمند آشکارساز ذرات باردار می باشیم       الکترونهای تب 
ایـن  .  است که پس از پرتاب الکترونهای تبدیل داخلی از اتم، از اتم ساطع می شـود Xشدت تابش   

 در  xشدت باید برای الکترونهای اوژه اصالح شود، چون فرایند گسیل الکترون اوژه نیز بـا گـسیل                  
 به وسیله رابطه زیـر داده  الکترون اوژه  ، به نسبت شدت  X، Ixنسبت بین شدت پرتو .سترقابت ا

  :می شود 
η = Ix / Iik  

. مسأله دیگر این است که ما باید تصحیح راندمان آشکارساز را نیز روی کمیت مربوطه انجام دهـیم                 
بـا انـدازه گیـری شـدتهای       را راندمان وابسته به انرژی است، بنابراین می توان یک منحنی رانـدمان           

بـا اسـتفاده از منحنـی       .  چـشمه هـای اسـتاندارد، رسـم کـرد          مربوط به بعـضی   برخی قله های گاما     
 می تواند به صورت زیـر  γ   راندمانهای پرتوهای   بهXکالیبراسیون نسبت بین راندمانهای پرتوهای 

  :محاسبه شود 
ε = εγ / εx 

 
  . اسبه کرد را محαikبا ترکیب روابط باال می توان 

 
  

  
  

  Tl204طیف بتا مربوط به ) 2(شکل 
  



  
  Bi207طیف الکترون تبدیل داخلی برای ) 3(شکل 

  

  به کارگیری آشکارساز سد سطحی
  

راجع به آشکارسازهای سد سطحی در بخش مربوط به اسپکتروسکوپی آلفا توضیحات کـاملی داده               
این طیف در   . ون به چه شکلی می باشد     شد، در این بخش تنها اشاره می شود که طیف بتا در سیلیک            

  .نشان داده شده است) 6(شکل 
آنچه از این شکل برمی آید آن است که اگر انرژی ماکزیموم مربوط به چشمه بتا برای مـا شـناخته                     

مثال . شده باشد به راحتی می توان ضخامت آشکارساز مورد نیاز جهت آشکارسازی را بدست آورد              
 می باشـد، کـه از روی        Bi207 برای هسته    MeV 048/1رون تبدیل داخلی    ماکزیموم انرژی برای الکت   

.  در سـیلیکون مـی باشـد       ~µm 1700این منحنی می توان گفت چنین الکترونی دارای بـرد حـدود             
 µm نیست، لذا یک آشکارساز بـا ضـخامت حـدود            تچون مسیر عبور بتا به صورت یک خط راس        

  . کفایت می کند جهت آشکارسازی آن نیز1500
  
  
  
  



.  
  Sn113طیف الکترون تبدیل داخلی برای چشمه ) 4(شکل 

  
  

  
  Cs137طیف الکترون تبدیل داخلی مربوط به چشمه ) 5(شکل 

  



  
  برد ذره بتا در برابر انرژی در سیلیکون) 6(شکل

  
  

  )1(آزمایش 
  

  کالیبراسیون انرژی به وسیله پالسر
  :ابزار الزم 

 ،  و کامپیوترNT126 و پمپ خأل، دستگاه اسپکترومتری       ، اتاقک خأل   Bi207 و   Cs137 شامل βچشمه  
Preamplifier  

  
 داشتیم، و رعایت کلیه مواردی      فصل اول  که در آزمایش      است همانند سیستمی سیستم مورد استفاده    

انجـام دادیـم، در اینجـا نیـز         ... که راجع به نحوه اعمال بایاس ولتاژ، خأل و نحوه تعویض چشمه و            
  .رعایت می شود

  کارروش 
  

  .به هم متصل نمائید) 6(وسائل آزمایش را مطابق شکل 
  

پالسر را برای خروجی مثبت و حالت تضعیف        . ورودی مثبت تقویت کننده را اختیار نمائید       -
خروجی مثبت منبع تغذیه را انتخاب کنیـد ولتـاژ را بـه تـدریج بـاال                 و  ) attenuated(شده  
  . ببرید

- Cs137     را در فاصله in4/1   ا روشن نموده و خأل     پمپ خأل ر  . ارساز قرار دهید   نسبت به آشک
 و آرام آرام تـا ولتـاژ کـاری      را به آشکارسـاز اعمـال       ) +(را باال برده وبایاس ولتاژ مناسب       

  .معمول باال ببرید



 حـول   KeV624طیف را به اندازه کافی جمع آوری نمائید به طوری که مکان قلـه انـرژی                  -
 را خوانـده و آن را    KeV624 شماره کانـال قلـه       . قرار گیرد  MCAوحوش کانالهای اواسط    

C0 بنامید. 

 کـه روی    بچرخانیـد  پالسر را روشـن کـرده و مقـسم تنظـیم ارتفـاع پـالس آن را طـوری                     -
 کالیبراسیون را طوری    سوئیچهای تضعیف کننده و پیچ تنظیم ساعتی      . ار گیرد  قر 1000/624

پالسر اکنون کالیبره است به طوری      .  قرار گیرد  C0تنظیم نمائید که مکان قله پالسر در کانال         
  . درجه مقسم کنترل گر ارتفاع پالس استKeV1000= 1000که 

  
  تمرین

a( جدول )را کامل نمائید) 1.  
b ( نقاط کالیبراسیون حاصل)را رسـم کـرده و   ) انرژی نسبت به کانالKeV/Channel   مربوطـه را  

 KeV 624ن سیستم آشکارساز را در انرژی        رزلوش Cs137از داده های حاصل برای طیف       . پیدا کنید 
  .رزلوشن یکی از قله های مربوط به پالسر را نیز پیدا کنید. به دست آورید

طیف آن را برای مدت به اندازه کافی طـوالنی  .  جابجا کنید  Cs137 را باچشمه    Bi207چشمه   -
نید و سپس طیـف     آنالیزور را بخوا  . جمع آوری نمائید، تا به وضوح مکانهای قله ها را ببنید          

  ) )3(شکل . (را پاک نمائید
  
  
  

  
  مدار اسپکترومتری بتا) 7(شکل 

  
  
  
  
  



  تعیین شماره کانال انرژیهای مختلف استفاده از پالسر کالیبره شده) 1(جدول 
شماره کانال قله در 

MCA 
مقادیر مورد نظر جهت   )MeV(انرژی معادل 

  تنظیم ارتفاع پالس
  )تقریبی(زمان جمع آوری 

  0/1  1000/100  20  
  0/2  1000/200  20  
  0/3  1000/300  20  
  0/4  1000/400  20  
  0/5  1000/500  20  
  0/6  1000/600  20  
  0/7  1000/700  20  

  
  
  

طیف را برای پریـود زمـانی بـه انـدازه کـافی             .  کنید Bi207 را جانشین چشمه     Sn113چشمه   -
 تقریبـا   KeV365اخلـی   طوالنی جمع آوری کنید به طوری که شمارش زیـر قلـه تبـدیل د              

 .آنالیزور را بخوانید و سپس طیف را پاک کنید) ) . 4(شکل.( شود~1000

d(                 با استفاده از اطالعات آنالیزور و نیزخود منحنی کالیبراسیون انرژیهـای قلـه هـا را
 . قرار دهید) 2(بخوانید و در جدول 

یـز جمـع آوری      نیز در اختیار دارید طیف مربوط به این چـشمه را ن            Ba133اگر چشمه   
جزئیـات طیـف    ) 8(شکل  .را برای این چشمه نیز جمع آوری کنید       ) 2(کرده و جدول    

 .این چشمه را نشان می دهد
  
  
  

  چشمه های مختلفمقادیرانرژی به دست آمده از روی منحنی کالیبراسیون برای  چشمه ) 2(جدول 
Energy 

Calculated Theoretical (KeV) 
Source  

  
  624  Cs137  

  626  Cs137  
  266  Cs137  
  238  Cs137  
  1040  Bi207  

  972  Bi207 

  365  Sn113  

  



  

  
  Ba133طیف تبدیل داخلی مربوط به چشمه ) 8(شکل

  
  )2(آزمایش 

  
  نسبتهای تبدیل الکترونی 

  تئوری
ـ                  ه یکـی   چنانچه در آزمایش اسپکتروسکوپی آلفا بیان شد در فرایند تبدیل داخلی انرژی حالت برانگیخته می تواند ب

 می باشند که به هسته نزدیـک  M وL،K این الکترونها عمدتا متعلق به  ترازهای . الکترونهای مدار اتمی داده شود
  :انرژی الکترون تبدیل داخلی از طریق زیر می تواند محاسبه شود . هستند

Ee = Ex – EB                             )3(          
  :که در آن 

Ee =زه گیری شده تبدیل داخلی  انرژی اندا  
Ex =انرژی حالت برانگیخته که در واپاشی هسته به دست می اید .  
EB =انرژی بستگی الکترون در اتم .  

 را 048/1وMeV976/0این شـکل خطـوط انـرژی    . نشان داده شده است) 3( در شکل Bi207طیف تبدیل داخلی  
  .   در فرایندهای تبدیل گسیل می شودK , Lهای اینها خطوطی هستند که به ترتیب از الیه . نشان می دهد

ایـن  .  نشان می دهد   MeV 570/0 به تراز  MeV 634/1 ، همچنین گسیل گامایی را از تراز         Bi207شمای واپاشی   
  .  می باشد که توسط گامای گسیلی حمل می شودMeV064/1اختالف انرژی در حدود 

ــراز    ــستگی تـ ــرژی بـ ــرای K ، EBانـ ــدود  Pb207، بـ ــد KeV 88 حـ ــی باشـ ــن  .  مـ ــرای ایـ ــدیل                    بـ تبـ
MeV976/0= 88/0-064/1Ee = یا  KeV976 انرژی بستگی . استL در Pb207      بـرای ایـن تبـدیل حـدود
KeV 86/15 064/1-01586/0=048/1:  است که در آن= Ee.   



ـ    KeV570به طور مشابه انرژیهای تبدیل داخلی الکترون برای حالت برانگیخته            د محاسـبه    مـی توان
ـ   .  می باشند  554 و   KeV 482این مقادیر   . شود  ]7[رای تمـام عناصـر در مرجـع         انرژیهای بستگی ب

  . را اندازه گرفتK/Lاز این مقادیر می توان مقادیر نسبت . آورده شده است
  

  روش کار
  

  . که برای کالیبراسیون به کاربرده شد استفاده نمائید) 1(از سیستم ازمایش  )1
 .ساز خود را مجدد به دست آورید رزولوشن آشکار )2

 را برای مدت زمان کافی جمع آوری کنید به طوری کـه مقـدار شـمارش قلـه                   Bi207طیف   )3
MeV 048/1شمارش برسد1000 به حدود. 

  تمرین
  
a (    مجموع زیر قلهMeV 048/1    064/1این مقدار را    .  را به دست آورید∑ L  شـمارش زیـر    .  بنامیـد

 راکـه عبـارت اسـت از        K/Lنسبت  .   بنامید  K∑064/1 را به دست آورده و آن را         KeV 976قله  
 KeV554 و   KeV482این مراحـل را بـرای خطـوط          .  محاسبه نمائید  )L/∑K∑(064/1نسبت  

∑ [ 570/0  نیز تکرار گرده و مقدار نسبت + LM/ [ ∑K [     توجـه داشـته   .  را به دسـت آوریـد
کامال تشخیص داده نمی شوند و در طیف شما هم بـه طـور   ) 2( در شکل Lو M خطوط باشید که 

  .چگونه اند] 7 [مرجعدقیق قابل تمایز نخواهند بود مقداری که شما به دست آوردید نسبت 
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