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 من الاشعاعات امسالمة 

ويمكن ان تصلل  االرض فيبطريقة طبيعية , واالشعاعات قد تحدث االشعاعات في كل جزء من حياتنا توجد 
اء مللفللي ال ان تحللدث االشللعاعات طبيعيللاً  وكللكلي يمكللنالمحلليط بنللا   الفضللاء  االشللعاعات القادمللة مللن الينللا مللن

فلللي لموجلللودة والعناصلللر المشلللعة املللن االرض اللللرادون عنصلللر وفلللي ملللواد البنلللاء  او فلللي التربلللة اللللكي نشلللربو 
  االرض( 

 , محطللات توليللد ray-Xمثللل االشللعة السللينية بواسللطة االنسللان نتيجللة صللناعتيا تحللدث االشللعاعات وقللد      
االشلعاع بننلو  ويعلر  roDetect eIonization Smokايضلا فلي كاشلفات اللد ان الكيربلاء بالطاقلة الكريلة 

وتقلدر الجيلات ( Waves( او موجلات  Particles شكل جسيمات نتج عنيا اطالق طاقة عمى مية التي يالعم
 mRem360مقلدارىا جرعلات ملن االشلعاع االمريكية بنن الش ص العادي يتمقلى العممية في الواليات المتحدة 

 الثانية من االشعاعات الصناعية   %20و %80شعاعات الطبيعية لإلنسبة التعرض في السنة وتعتبر 

 :االشعاعات انواع 
 ن اساسيان لالشعاع هما :نوعاتوجد      
الشعة السينية واشعة كاما وجسليمات الفلا وجسليمات مثل ا ( :zing RadiationiIon)مؤين اشعاع  .1

 .الكونية  ةبيتا واالشع
ومنوععا ( مثعل االشععاعات الروروماناسيسعي  zing RadiationiIon -Nonغيعر معؤين )اشععاع  .2

ذات االسعععوال الموجيععع  ال  عععير  والموجعععات الرراريععع  وموجعععات العععرادار لتلفزيعععون موجعععات الراديعععو وا
 البنفسجي  والضوء المرئي .واالشع  فوق والموجات دون الرمراء )ميررويف( 

   Alpha particlesالفا دقائق 
ابخعر  او بوسعاس  جسعم االنسعان ولرعن لعو تعم استنشعاق بوساس  قسع  من الورق اي اف مسارها يمرن 
فانوععا ترععون وجععود جععر  بعع  الععا الجسععم نتيجعع  او بلعوععا او دخولوععا دقععائق الفععا التععي تشععه منوععا المععاد  
 جدًا .مؤذي  
  a particlesBetبيتا دقائق 
 وساطة قطعة منويمكن ايقا  سريان ىكه االشعة بايقا  دقائق بيتا بوساطة قطعة من الورق اليمكن 

  سبب اكى اكا ا ترق الجسم يوقد ال شب  
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  Gamma rayراما   اشع
ويمكلن اكبر بكثيلر ملن جسليمات الفلا وبيتلا عالية جدا , وليا قوة ا تراق ا طر انواع االشعاعات من      

تقسليمات اشلعة كاملا ولكنيلا اقلل الشلعة السلينية ضلمن وتقع اايقا  سريانيا بوساطة حاجز من الكونكريت 
 قدرة عمى اال تراق من كاما  

 :ال ري  لالشعاع المؤين االضرار 
ويزيلد ملن ويلؤثر االشلعاع عملى  اليلا الجسلم االنسلان عمى مستوى االشعاع الكي يتعلرض للو وتعتمد      

وفلي حاللة ملا يتعلرض اللى االطفلال , اال رى التلي قلد تنتقلل حدوث السرطان والتحوالت الجينية احتماالت 
 كبيرة من االشعاع قد تؤدي الى الوفاة  االنسان الى كمية 

 االشعاعات :ي  من الوقاوسائل 
 ثالث طرق لمحماية من  طر االشعاعات وىي : توجد 

مصلدر االشلعاع( الشل ص بجلوار يقضليو التعلرض  اللزمن اللكي فلي حاللة تقميلل زملن التعرض : زمن   1
 ليا الش ص  كميات االشعاع الكي يتعرض بالتالي سو  تقل 

 حسلللب المشلللع قملللت نسلللبة التعلللرض لالشلللعاع بلللين الشللل ص والمصلللدر : كمملللا زادت المسلللافة المسلللافة   2
 قانون التربيع العكسي(  

وكل نوع من انواع االشلعاعات  , التعرضالمشع سو  تقمل الحواجز حول المصدر بزيادة : الحواجز   3
 عزلو حسب قدرتو عمى اال تراق وضع الحواجز المناسبة ليتم 

 قياس االشعاع :وردات 
  الراد(Rad: )  الممتصة  الجرعة الممتصة (  وحدة قياس كمية الطاقة االشعاعية 
  الرونتجن(R: )  االشعة الصادرة ويست دم اساسًا لالشعة السينية  وحدة قياس 
  الريوري(Ci: )  103.7قياس لالشعة الصادرة والكيوري = يعتبرX10  انحالل في الثانية 
  الريم(Rem: )  ي( لالشعاع الممتص وحدة قياس التنثير البيولوجي  الحيو  
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 رموم -عّداد اكيكر

اإللكترونلللات  وكلللكلي واألشلللعة السلللينية أشلللعة ااملللا , مثللللاإلشلللعاعات المؤي نلللة ىلللو أحلللد أدوات اكتشلللا     
   أشعة ألفا ومنيا أنواع لقياس السريعة
 ترريب :

      مغملللللللل  مللللللللن ال للللللللارج بمللللللللادة عازلللللللللة لمتيللللللللار الكيربللللللللائيي يتكللللللللون العللللللللداد نفسللللللللو مللللللللن انبللللللللوب معللللللللدن     
كما في الشلكل  (+) Anode يمثلألنبوب سمي رفيع بطول األنبوب , ويوجد في وسط ا(−) Kathode يمثل 

 1  ) 

 

 

 

 

 

 
 
 

تكللون نافللكة واجيللة األنبللوب الدائريللة مغطللاة  أشللعة ألفللا وبالنسللبة إلللى العللدادات التللي تكللون حساسللة لقيللاس     
, وتعمللل نللود وتغطللى  مفيللة األنبللوب بمللادة عازلللة لمكيربللاء ومثبللت فييللا اال بمللادة نفللاكة ألشللعة الفللا مثللل المايكللا

 الكاثود  عن  نودعمى عزل اال

ال تحتلاج لتملي النافلكة الرقيقلة  إلكترونلات التي ىي عبارة عن أشعة بيتا لقياس كايكرتوجد أنواع من عداد      
 إلى أن مقدار نفاكية اإللكترونات في مادة النافكة تكون أطول بالنسبة لإللكترونات المنفكة لإلشعاع  وىكا يرجع

القصلليرة الضللعيفة فللال تسللتطيع  فيللي تمللتص بسلليولة فللي مللادة النافللكة بسللبب نفاكيتيللا أشللعة ألفللا أمللا جسلليمات
الد ول إلى ارفة التلنين  وتكلون نافلكة العلداد ملن طبقلة رقيقلة جلدا ملن المايكلا بحيلث تعلزل الغرفلة علن ال لارج 

 .وتسمح بنفاكية أشعة الفا في نفس الوقت

عنلللد ضللغط أقلللل ملللن الضللغط الجلللوي ويبمللل   الكريبتلللون أو األرجللون مثلللل اللاز نبيلللل يوجللد دا لللل األنبلللوب     
, وعنلدما يكلون فلرق جيلد مناسلب بلين القطبلين  تصلل  الكحلول االثيمليا  إليلو قميلل ملن مضل الباسك (200 

الى عدة مئات من الفولتات( فان مرور أي جسيم مؤين ملن  لالل النافلكة سلو  تلؤدي اللى حلدوث تلنين لمغلاز 

 مولر-( يمثل عداد رايرر 1الشرل )

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%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%BA%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
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%A5%D9%84%D9%83%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
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7
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%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%A7
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%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%88%D9%86_(%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%88%D9%86_(%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%84
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وان وجلود الكحلول االثيملي الواقع في مسلارىا وتحلدث بلكلي نبضلة كيربائيلة يمكلن اسلتقباليا فلي جيلاز العلداد , 
ىلللللو لغلللللرض كبلللللت التفريللللل  الكيربلللللائي وكللللللي بامتصاصلللللو لمفوتونلللللات المتحلللللررة نتيجلللللة التحلللللاد االيونلللللات ملللللع 

 االلكترونات دا ل االنبوبة وكلي بتحمل الكحول الى مركبات ابسط  

   سري   عمل :
يعمللل عمللى فصللل يتفاعللل االشللعاع مللع كرات اللاز االرجللون و إلللى ارفللة الغللاز  مللؤين عنللد د للول شللعاع     

جلكب اإللكترونلات الحلرة نفت طاقلة حركتلو بيا فلي مسلاره حتلى يفقلد ىكه الكرات عند اصطدامو بعض إلكترونات
فتصلطدم بلكرات أ لرى فلي طريقيلا  نلودوتتزايد سرعتيا كمملا اقتربلت ملن اال االنود بسبب المجال الكيربائي نحو

قصير  اً يحدث تيارا كيربائي نود ونتيجة لكليوتؤين بعضا منيا وبكلي ينتج شالل من اإللكترونات ينزل عمى اال
وتضلل م تمللي  لللدائرة الكيربيللة إلللى نبضللةفللي ا مقاومللة , ويتحللول ىللكا التيللار بواسللطةكللاثود وال نللودالمللدة بللين اال

النبضلللة فلللي الجيلللاز اإللكترونلللي ويظيرىلللا كصلللوت متلللردد أو يظيرىلللا بمؤشلللر يتحلللري عملللى للللوح مقسلللم أل لللك 
 (  1كما في الشكل    القراءات
بعلض األجيلزة بعلدادات رقميلة تعطلي قلراءة دقيقلة لجرعلة اإلشلعاع المقاسلة لقراءة العداد بطريقة أدق تزود      

 .لمعينة المشعة النشاط اإلشعاعي ويمكن بواسطتيا حساب
ملع المصلدر الكيربلائي كو جيلد علالي  أوم ميجلا ملن علدة R موصال بمقاومة كبيرة االنود ونومن الميم أن يك

كيربائيللة الحادثللة وت اكليللا فولللت, فتعمللل ىللكه المقاومللة عمللى تقصللير وقللت اتسللاع النبضللة ال (500 يبملل  عللادة 
    عندئك يعود الجيد إلى قيمتو األصمية ويصبح في إمكان العداد تسجيل شعاع آ ر سريعا
 لللل ابعلللد حلللدوث نبضلللة الجيلللد مباشلللرة يكلللون العلللداد فلللي حاللللة ال يسلللتطيع  الليلللا تسلللجيل شلللعاع آ لللر د     

                        وتسللللللللللللللمى ثانيللللللللللللللة (0.0001 أي  مممللللللللللللللي ثانيللللللللللللللة ( 0.1 وب, تسللللللللللللللتغرق تمللللللللللللللي الحالللللللللللللللة نحللللللللللللللو األنبلللللللللللللل
في الغرفة  األنبوب( بعد النبضة  األرجون كرات أيونات ويرجع سبب كلي إلى وجود dead time""زمن الموت

 لالل ىلكا الوقلت  وبعلدما ت تفلي سلحابة اإليونلات بتوجييلا  االنود عن الجيد الكيربي اإللكترونية وىي تحجب
عندئللك يصللبح العللداد مسللتعدا لتسللجيل شلعاع آ للر  ويعتمللد زمللن االحتجللاز ىللكا عمللى نللوع  الكللاثودوالتقاطيلا مللن 

كملا تعملل  يس أنبوب المكشلا  ونلوع الغلاز فيلوالعداد حيث يعتمد عمى مقدار الجيد الكيربائي المست دم ومقاي
  dead time إلى الغاز عمى تقصير زمن االحتجاز إيثانول أو ىالوجين إضافة
سللتطيع تحديللد نللوع الجسلليم أو اإلشللعاع تاس عللدد النبضللات الحادثللة ولكللن ال قيلل كللايكرتسللتطيع عللدادات      

الغللاز ا تالفللا كبيللرا  تللنيين عمللى امللاكشللعاع  ت تملل  عللن مقللدرة ألفللاجسلليم  وراللم أن قللدرة جسلليم مثللل المتسللبب
 ال يستطيع التفرقة بينيما   رايررعداد  وت تم  طاقة كل منيما أيضا كثيرا إال أن

 
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%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/%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%85%D9%8A%D8%AC%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AC%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%88%D9%86_(%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%88%D9%86_(%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%AF_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%AF_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B9%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B9%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%86


 جتارب امنووية        امكورس الاول                                                        

 

 اعداد/م.م. سكينة اسكندر يوسف                                                                                                 
5 

 مومر –منحين اخلواص معداد اكيكر 

 : الااي  من التجرب 
 : ىتيد  التجربة إل     
 ( لمعداد  Plateauايجاد منطقة اليضبة    1
 تعيين طول اليضبة وميميا    2
  ( لمعداد Operation Voltageايجاد جيد التشغيل    3

 نظري  التجرب  :
 وىي :( 2مولر بعدة مناطق وكما مبين في الشكل   –يتميز عداد كايكر 

( : عنلد فولتيلات تشلغيل واطئلة فلان Vs  >V  Low Applied Voltage منطقلة الفولتيلة المن فضلة  1
 العد يكون اير كي قيمة وبكلي فان العداد ال يمكنو االشتغال في ىكه المنطقة  

وىي ادنلى قيملة لمفولتيلة المسلمطة عملى االنبلوب ( : Vs  Starting Voltageمنطقة فولتية االنطالق   2
 والتي فييا يتمكن فييا الجياز من كش  نبضات العد عمى شكل محدد ومميز  

( : وفييا تلزداد نسلبة العلد بسلرعة بلين قيمتلين Vs  >VT  Threshold Voltageمنطقة فولتية العتبة   3
 ( فولت  100-50ىما  لمفولتية 

( : ىلي المنطقلة التلي يكلون فييلا التغيلر بالعلد قميلل وىلي V2 > V >V1  Plateau منطقلة اليضلبة   4
( فوللللت , وكمملللا ازداد طلللول ىلللكه المنطقلللة وقلللل 100منطقلللة عملللل العلللداد , يبمللل  طوليلللا ملللا يقلللارب  

 انحدارىا اكثر كمما اشار كلي الى ثبات قراءات االشعاع  
الكيربللائي المسللتمر : الزيللادة المسللتمرة لمجيللد تللؤدي الللى حالللة التفريلل  المسللتمر لمشللحنة  منطقللة التفريلل   5

 ويمكن ان يؤدي الى تم  االنبوب وعندىا يجب اطفاء الجياز  
 

 
 
 
 
 
 

 مولر -( مناسق عمل عداد رايرر 2الشرل )
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 سري   العمل :
 ىيء الجياز لمعمل عند اوطن فولتية    1
 الجياز   ا تار مسافة مالئمة ( ثم سجل قراءة العداد لمدة دقيقة  ضع المصدر المشع امام   2
ابدأ بتسجيل العد وبصورة تدريجية مع تغيلر الفولتيلة اللى ان تصلل اللى منطقلة التفريل  الكيربلائي   أي   3

 عند الحصول عمى زيادة واضحة بالعد عند تغير طفي  لمفولتية (  
4   

 .coun./sec  افي متوسس العد
 خلفي  االشعاعي  للمختبر (ال - العد)متوسس معدل 

متوسس معدل العد 
coun./sec. 

 .coun./secمعدل العد 
 voltالجود 

 زياد  العد ن  ان العد
     
     
     

ثلم حلدد ملا  (3( وكملا مبلين فلي الشلكل  V( والجيلد  Nارسم العالقة البيانية بين صافي متوسط العد    5
  ينتي :

 
 
 
 
 
 
 

N1 = …………. 

N2 = …………. 

V1 = …………. 

V2 = …………. 

  طول اليضبةL = V2 – V1                                    
  10يجب ان اليزيد عن ميل منطقة اليضبة%   

Slope of plateau = [( N2 – N1 / N1][100%/ (V2 – V1)]                                   
                                جيد التشغيلVop. = V2 + V1 

  Vوالجود  N( العالق  بين  افي متوسس العد 3الشرل )
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 مناقش  النتائج واالسئل  :
 ناقش الرسم البياني الكي حصمت عميو موضحا االجزاء بالتفصيل    1
 اجب عن االسئمة االتية :  2
  جيد صغير   متى يبدأ العد ؟لماكا ال يعمل العداد في بداية التجربة بالرام من تسميط 
    متلللى يكلللون عملللل العلللداد بكفلللاءة عاليلللة   اكا كانلللت اليضلللبة فلللي المنحنلللي المميلللز كات ميلللل اكبلللر ام ميلللل

 اصغر ( ؟
 ما ىي الظاىرة التي تحدث عند تفاعل اشعة كاما مع جدار االسطوانة ؟ 
  وجسيمات بيتا ؟ ىل يمكن التمييز في عداد كايكر بين النبضتين الناتجين عن اشعة كاما 
 ىل يمكن زيادة فرق الجيد في عداد كايكر الى اي قيمة دون اي شرط ولماكا ؟ 
 كي  يمكن ان نزيد من فعالية عداد كايكر ؟ 
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 حتقيق قانون امرتبيع امعكيس

 مالشعاع امنووي 

 الااي  من التجرب  :
تيللد  التجربللة الللى ان شللدة االشللعاع النللووي   اشللعة كامللا , جسلليمات بيتللا , جسلليمات الفللا ( تتناسللب مللع      

 مربع المسافة بين المصدر المشع والنقطة التي يتم القياس عندىا  
 نظري  التجرب  :

ضللع يوجللد تشللابو بللين اشللعة الضللوء واشللعة كامللا مللن حيللث كونيللا اشللعاعات كيرومغناطيسللية اي انيللا ت      
 لمقانون :

E = hν   ………………….(1) 
 اك ان :

E طاقة الفوتون : 
h  ثابت بالني : 
ν  تردد الفوتون : 

 فوتون/ثانية  N0فاكا وضعنا مصدر ضوئي عند مركز كرة فستنبعث فوتونات في جميع االتجاىات وبمعدل 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 اي ان : cm2التي ىي عدد الفوتونات الضوئية في الثانية في وحدة المساحة  I0وبالتالي فان شدة االشعاع 

    
  

  
   …….……..(2) 

 ( مخسس نظري  قانون التربيه العرسي1الشرل )

R
2 

s 
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 اذ ان :

N0   عدد الفوتونات في الثانية : 
A0  المساحة الكمية لمكرة بوحدات :cm2  وتساويA0 = 4πR0

2   
R0   نص  قطر الكرة : 

    
  

    
    ……….(3) 

 I0 αثابتة فان  N0وبما ان 
 

  
 وىكا ىو قانون التربيع العكسي    

 سري   العمل :
 اضبط الجياز عند جيد تشغيل العداد    1
 ( من نافكة العداد   cm 1( عمى بعد  Co60ضع المصدر المشع    2
 (  .coun./sec 4000 قم بالعد لفترة زمنية طويمة لمحصول عمى احصائيات معقولة   3
 ( وكرر القياس لنفس الفترة الزمنية   cm 2 بابعاد المصدر  قم   4
 (  cm 8 , 7 , 6 , 5 , 4 , 3كرر ال طوة السابقة لممسافات    5

 النتائج والمناقش  :
 سجل النتائج في الجدول االتي :  1

 cm (R) المساف  .coun./minمعدل العد  coun./minمعدل العد الم رح .
   
   

 بعد حساب ال مفية االشعاعية لمم تبر وسجل النتائج في الجدول السابق   قم بتصحيح معدل العد  2
 (2كما مبين في الشكل   R2مثل البيانات برسم بياني يمثل معدل العد المصحح و  3

 
 
 
 
 

 ما ىي نوع العالقة ؟  4
 فيما يتعمق بقانون التربيع العكسي , ماكا يمثل الميل ؟كي  تفسر النتائج والرسم البياني   5

 معدل العد المصحح

 coun./min 

1/R2 (cm-2) 

 ( 2الشرل )
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 حساب معامل الامتصاص مالشعاع امنووي

 الااي  من التجرب  :
 تيللد  التجربللة الللى توضلليح كيفيللة تللوىين االشللعة النوويللة  كامللا , بيتللا , الفللا ( فللي المللادة وتعيللين معامللل      

 االمتصاص ليا  
 نظري  التجرب  :

اشعة نووية  الل وسط فان شدة االشلعاع تتنلاقص كداللة لممسلافة فلي الوسلط الملاص ىلكه الشلدة اكا مرت      
 تعطى بالعالقة :

       
      …………………(1)  

 اك ان :
I0   الشدة االبتدائية : 
I   شدة االشعاع النافك من الوسط : 
μ والللكي يعللر  بننللو جللزء الطاقللة الللكي يللزال مللن حزمللة االشللعة  : معامللل االمتصللاص ال طللي لممللادة الماصللة

ويعتمللد عمللى الطللول المللوجي لاشللعة السللاقطة  السللاقطة عنللدما تقطللع سللمكًا مقللداره وحللدة الطللول مللن تمللي المللادة
   m-1او  cm-1ويقاس بوحدات 

X  سمي المادة الماصة : 
اللكي يعلر  بننلو السلمي  X1/2يمكن حساب معامل االمتصاص ال طي عن طريق حساب سلمي النصل       

 = Iفان  X = X1/2اي انو عند الكي يؤدي الى امتصاص نص  االشعاعات الساقطة , 
  

 
 : اكن  

  

 
      

        ……………(2)  

  
 

 
             ……………(3) 

      
   

 
          ……….…...(4) 

 

واللكي يعلر  بننلو جلزء الطاقلة اللكي يزيحلو الرام واحلد ملن الملادة الماصلة معاملل االمتصلاص الكتملي  اما     
 ويمكن ايجاده من العالقة : cm2/gmويقاس بوحدات  1cm2من حزمة مساحتيا 

       
              ……………(5) 

 اك ان :
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μm  معامل االمتصاص الكتمي لممادة : 
   

 

 
       …………….(6) 

ρ  كثافة المادة الماصة : 
 ويعتمد عمى العدد الكري لممادة الماصة وطول موجة االشعة الساقطة وفق العالقة :

           ……...(7) 
 سري   العمل :

واحسلب ال مفيلة االشلعاعية  وصلل المعلدات كملا سلبق واضلبط فولتيلة علداد كلايكر عنلد فولتيلة التشلغيل  1
   NBلمم تبر 

 من نافكة انبوبة كايكر   3cmعمى بعد  Co60ضع المصدر   2
   N0 دقائق قم بالعد وسجل قراءة العداد بدون وجود المادة الماصة 3لمدة   3
دقائق قم بالعد وسجل قراءة العداد بوجود المادة الماصة وىي عبارة عن شلريحة ملن الرصلاص  3لمدة   4

 بسمي معين حيث تكون المادة الماصة بين المصدر والكاش  وسجل قراءة العداد  
 ضع شريحة ا رى من الرصاص فوق الشريحة االولى بسمي معين وكرر ال طوة السابقة    5
ملن معلدل  %15ي المادة عمى  طوات حتى ين فض معدل العدل الى كرر ال طوة السابقة واير سم  6

 العد االصمي ودون النتائج في الجدول ادناه :
 سمك الماد  الما  

Xcm 

N1 

coun/sec. 
N2 

coun./sec. 
Nav.coun./sec Ln(Nav. – NB.)/N0 

     
 

 النتائج والمناقش  :
   μ–لتحصل عمى  ط مستقيم ميمو يساوي  lnNارسم العالقة بين سمي المادة الماصة و   1
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 الانبعاث الاجتايه ملصدر مشع

 الااي  من التجرب  :
 رسم شكل التوزيع االتجاىي لشدة االشعاع لمصدر معين  تغير العد مع الزاوية (       

 نظري  التجرب  :
الجسيمات او الكمات من النوى النشطة اشعاعيًا تعتمد بصورة عامة عمى الزاوية بين ان احتمالية انبعاث      

محللور الفتللل  البللرم ( النللووي واتجللاه االنبعللاث , وفللي الظللرو  االعتياديللة ال يعتمللد االشللعاع الكمللي عمللى ىللكه 
مصللدر فللاكا كللان الزاويللة ويللون التوزيللع منتظمللا فللي جميللع االتجاىللات الن النللوى مرتبللة بشللكل عشللوائي دا للل ال

 المصدر المشع نقطيًا فان شدة االشعاع تكون منتظمة في جميع االتجاىات  
اما اكا كان المصدر المشع كبيرًا فان شدة االشعاع تكون بصورة عامة اير منتطمة باالتجاىات الم تمفة      

 وتعتمد عمى الشكل اليندسي لممصدر  
 :خسوات العمل 

 د االشتغال لعداد كايكر   ك القيمة المناسبة لفرق جي  1
للثالث ملرات ثلم احسلب معلدليا واحسلب ال طلن المرافلق ليلا كملا  .NBسجل ال مفية االشعاعية لمم تبر   2

 في العالقة :
   

        
     ………………..(1) 

 ضللع المصللدر المشللع عمللى قاعللدة تثبيتللو فللي مركللز الللدائرة ورتللب موضللع صللمام كللايكر بحيللث تكللون  3
المصلدر المشلع ويتحلري الصلمام عملى محليط ويكلون محلوره ملارًا بمركزىلا ثلم مركلز ة اللى نافكتو موجي

 مع العمود ال طي لمستوى المصدر المشع   ϴ = 0oاجعل محور الصمام يصنع زاوية 
 ونسبة ال طن المرافق لمقراءة  .Nav ك ثالث قراءات لمعد مدة كل منيا دقيقتان واحسب معدل العد   4

            …………………...(2) 
كللرر ال طللوة السللابقة لقلليم ا للرى لزوايللا ا للرى عمللى جيتللي محللور المصللدر المشللع وب طللوات كللل منيللا   5

ϴ=5o  اوϴ=15o   
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 النتائج والمناقش  :
 رتب القراءات في الجدول ادناه :  1

ns=nN±σn σn=( Nav.+NB.)1/2 nN=Nav.-NB. 
Nav. =(N1+N2+N3)/3 

ϴ
o  الجو 

N3 N2 N1 

 اليمين       
 اليسار       

الييا الى ييا   nsوقيمتيي   σnعلين عمللى ورقللة بيانيلة وبمحللاور قطبيللة لكلل زاويللة ثللالث نقلاط تمثللل قيمللة   2

 ادواي : ( 1) ثم ارسم افضل مىحى  يمز بهذي الىقاط كما مبيه ف  الشكلوالسفل 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


