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 المصادر المشعة :

ٌستخدم الكثٌر من المصادر ذات االشعاع النووي فً تجارب مختبرات الفٌزٌاء النووٌة وهذه المصادر اما 
ومكشوفة . كما ان لبعضها ان تكون محاطه بغالف والً او تكون مرسبة على لطع معدنٌة او بالستٌكٌة 

 اشعاع لوي وللبعض االخر اشعاع ضعٌف . من المواعد االساسٌة المتبعة فً المختبر

 عدم االكل اوالشرب او التدخٌن فً المناطك التً تحتوي على مصادر مشعة مكشوفة. -1

 استخدام المفازات الوالٌة من التلوث مع المصادر المشعة السابلة .    -2

 دٌن جٌدا بعد مسن او نمل المصادر المشعة المختلفة .غسل الٌ --3

اما المصادر المشعة للنٌترونات فانها خطره جدا ولذلن ٌجب حفظها داخل وعاء والً مناسب وعدم  -4

 التعرض لالشعاعها مباشرة وانما تستخدم الماللط  المناسبة عند مسكها عن بعد .

 -ٌتم التعامل معها بصورة صحٌحة وفما للفمرات التالٌة :ٌجب معرفة فعالٌة المصادر المختلفة لكً   -5

( : ذات الفعالٌة الل من واحد ماٌكروكوري ٌمكن مسكها بالٌد                مصادر المغطاة ) -أ
 بعناٌة دون خطر .

كروكوري ٌمكن (: ذات الفعالٌة الل من واحد ماٌ                مصادر غٌر مغطاة )) -ب
 مسكها بالٌد من االطار دون مس او مسح المادة المشعة وبامان .

المصادر المغطاة وغٌر المغطاة ذات الفعالٌة اكبر من الواحد ماٌكركوري ٌجب ان ال تمس بالٌد  -ج
مباشرة وانا ٌستخدم الملمط او اي واسطة لً لنملها عند االستخدام وكذلن ٌجب عدم التعرض الشعاعها 

 (             ثر من خمسة ملً رٌم لكل ساعة )اك

مصادر النٌترونات ٌجب ان ال تستخدم مباشرة بل ٌجب استخدامها عن طرٌك مسكها بمجسات او  -د
                   ماللط ذات اطوال مناسبة وعن بعد دون التعرض لالشعاع وبحدود 

شعة على اختالف انواعها مباشرة وانا تستخدم المراٌا لرؤٌة ٌجب عدم النظر الى المصادر الم -6

 المصادر عن بعد فً حالة اختٌار مصدر ما من الخزانة الخاصة لحفظ المصادر ذات االشعاع النووي .

ٌجب استخدام وحدات لٌاس االشعاع دوما وحسب التعلٌمات الخاصة بها عند العمل فً المختبرات  -7

 المواد المشعة .النووٌة او مخازن 

ٌجب ان ٌزود العاملٌن فً المختبرات او المخازن النووٌة بوسابل المسح االشعاعً كالالم لٌاس  -8

مستوى التعرض الشخصً واجهزة الدوزمٌتر وغٌرها من وسابل التً ٌمكن بواسطتها حساب ممدار 
 التعرض الحمٌمً لالشعاع.

 

 

  



 جسم لها:  ووحدات لٌاس جرع االشعاع ومعدل تعرض ال  

 وحدات لٌاس االشعاع  -1

( : هً وحدة لمٌاس جرعة التعرض لالشعة السٌنٌة او اشعة كاما والذي ٌسبب  Rontgenرونتكن ) -أ

( من الهواء تحت الظروف المٌاسٌة حٌث ممدار شحنة      اٌون موجب فً ) –انتاج ازواج الكترون 

 (        كل نوع ٌساوي )

                     

وفما للنظام العالمً للوحدات فمد عرفت الوحدة ) 
 

  
 ( كوحدة تعرض    

              
 

  
     

                  

                    
  

( جول لكل غرام من الهواء اما اذا         وهذه الكمٌة من االشعاع تسبب تحرٌر طالة ممدارها )
امتصت االشعة السٌنٌة او كاما من لبل االنسجة الحٌة بدل الهواء فان واحد رونتكن ٌخلف طالة ممدارها 

 ( جول لكل غرام من االنسجة .        )

هنان انواع وسلبٌات الرونتكن هو انه ٌطبك على تاثٌر اشعة اكس او اشعة كاما فً الهواء فً حٌن ان 
النٌوترونات و.... (  واوساط عدٌده غٌر الهواء.  لذا فمد  –البروتونات  -بٌتا  -اخرى من االشعاع ) الفا 

جرعة االشعة الممتصة .  radiation absorbed dose)       عرفت وحدة جدٌدة للجرع هً )

(جول      لذي ٌخلف طالة ممدارها )( من الوسط وا   من الطالة ٌمتصها))        باعتبارها )

 لكل غرام من المادة الممتصه فان 

                   
          )   )(( او   ( ان وحدات معدل الجرعة الممتصة هً )(    ووفما للنظام العلمً للوحدات 

       
 

  
          

 

  Rontgen Equivalent physical(rep) -ب

( الي نوع من االشعاع الذي ٌخلف طالة ممدارها  Integral Intensityهً الشدة المتكاملة )

 ( جول لكل غرام من نسٌج الجسم الحً .        )

                                         Rالفعالٌة الحٌاتٌة النسبٌة لالشعاع المؤٌن -ج 

( والتً        ( من اشعة اكس طالتها حوالً )      هً النسبة بٌن الجرعة الممتصة بوحدات )
ول التالً ( الشعاع مؤٌن ٌولد نفس التاثٌر والجد    تولد تاثٌر معٌن الى الجلرعة الممتصة بوحدات )

 ٌوضح الفعالٌة الحٌاتٌة النسبٌة لمختلف انواع االشعاع 



 

 RBE نوع االشعاع
 1 بٌتا -كاما  –اشعة اكس 

 5 -2 النٌوترونات الحرارٌة
 11 النٌوترونات السرٌعة

 21 - 11 واالٌونات الثمٌلة –دلابك الفا 
 

       رٌم   -د

 (                         هً وحدة جرعة االشعاع الحٌاتٌة ) 

 وتعرف بالعاللة التالٌة 

                

                  معدل التعرض  - 2

 هً كمٌة االشعاع المستلم فً وحدة الزمن ومماسة بوحدات برونتكن / ساعة 

 تعتمد  اضرار االشعاع على الجسم البشري على عدة عوامل منها :  

 الجرعة الممتصة  -1

 معدل التعرض  -2

 الجزء المعرض من الجسم  -3

( او             وٌعتبر الحد االمن بالنسبة لشخص ٌعرض جمٌع جسمه الشعاعات نووٌة هو )

 ساعة  41ل = ( على اعتبار اسبوع عم            )

  -وتاثٌرات االشعاع المضاد على الجسم البشري معرض بالكامل لالشعاع هً :

 رونتكن ٌسبب تاثٌر للٌل فً الدم  51الى  21من  -أ

 رونتكن ٌسبب مرض شدٌد ولكن ٌتم الشفاء منه خالل ستة اشهر  251الى  111من  -ب

ة من االشخاص المعرضٌن وتدعى احٌانا رونتكن تعتبر جرعة ممٌته بالنسبة لخمسٌن بالماب 411 -ج

 (                                    بالجرعة الممٌته المتوسطة )

 رونتكن تعتبر جرعة ممٌته للجمٌع .  611 -د

 



 Detectorsالكواشف :

الكترونٌة معبرة عن شدة تعمل الكواشف بصورة عامة على تحوٌل االشعاع الكهرومغناطٌسً الى نبضات 
 االشعاع وتصنف الكواشف حسب الشكل الى :

 High voltage supplyمجهز لدرة العالٌة  -1

ٌعمل مجهز المدرة على تجهٌز الكاشف بالفولتٌة المناسبة ضمن منطفة   االستمرار النسبً للكاشف 
 للكشف عن االشعاع وتفاعالته مع اجزاء الكاشف 

( : تحتاج النبضة التً ٌنتجها الكاشف الىى تغٌر فً شكلها لكً Preamplifier)المضخم االبتدابً  -2

ٌمكن تمبلها و معالجتها فً دوابر اخرى ولتغٌر شكل النبضة ٌتضمن بصورة ربٌسٌة تغٌٌر اتساعها 
والتملٌل من التشوٌش المصاحب لها مما ٌؤدي هذا الى تغٌر سعتها . وٌوفر المضخم االبتدابً عادة مهمة 

كٌل النبضة )اي تغٌر شكلها ( . لذا ٌربط بعد الكاشف مباشرة بواسطة كابل وٌكون بالل طول ممكن , تش
 فٌتم تجمٌع الشحنة وتحوٌلها الى نبضة فولتٌة .

(: ٌموم بتكبٌر سعة النبضة الناتجة من المضخم االبتدابً لكً ٌمكن Amplifier)المضخم الربٌسً  -3

وان تكبٌر النبضة ٌعمل على تحسٌن النسبة بٌن النبضة الى لتً تلٌها . استخدامها فً الدوابر االخرى ا
التشوٌش فً السلن حٌث ٌوفر المضخم الربٌسً الخطً عاللة خطٌة مباشرة بٌن سعة النبضة الداخلة 

 الى سعة النبضة الخارجة وٌطلك على هذه النسبة بالكسب او الربح .

 وهنان العدٌد من المضخمات وبنبضات احادٌة المطبٌة او ثنابٌة المطبٌة )موجبة وسالبة ( 

 Timer &Counterالعداد والمؤلت :

ٌمكن تغذٌتها الى دابرة  المناة (: ان النبضات الناتجة من المضخم او المحلل االحاديCounter)العداد -1

 عداد على شاشة صغٌرة معدة لذلن .العداد التً ٌسجل عدد النبضات وٌعرضها بهٌبة  ا

الذي ٌتطلب استخدام  دوابر المؤلت (: وهو ٌعمل على تثبٌت زمن معدل العد Timer)المؤلت  -2

 االلكترونً التً ٌثبت علٌها الزمن المطلوب . عند انتهابه تنتج نبضة تولف العد فً العداد 

( : ٌعد الممٌز للدابرة االساسٌة فً المحلل Single channel analyzer) المحلل االحادي للمناة-3

االحادي للمناة حٌث توفر دابرة الممٌز نبضة خارجٌة منطمٌة اذا كانت سعة النبضة الخطٌة الداخله 
. وكذلن ان ( فولت  11 – 1.1) فً الممٌز العتبة  حهدتتجاوز سعتها فً دابرة الممٌز حٌث تتراوح لٌمة 

 منطمٌة ٌوفر غرضٌن  اساسٌٌن هما :تحوٌل النبضة الخطٌة الى 

 سهولة العد للنبضات  -أ

 حذف النبضات التً تمل سعتها عن جهد العتبة وتعتبر نبضات تشوٌش . -ب

(:   تموم هذه المنظومة باستالم النبضات Multi-channel analyzer)المحلل متعدد المنوات  -4

خزنها فً موالع اخرى تعتمد على السعة ثم الخطٌة من المضخم الربٌس وتصنفها حسب سعتها ومن ثم 
 ٌتوفر فً معظم االنواع االنماط التالٌة :عرضها على هٌبة صورة للطٌف التفاضلً .



 نمط تحلٌل النبضة : وهو ٌستخدم فً تجمٌع االطٌاف وٌعتبر االكثر استخداما  -ا

  نمط مسح المنوات : وهو ٌستخدم فً لٌاس معدل النظابر المشعة والتً لها اعمار انصاف لصٌرة.  -ب

  counter etectordEfficiency of كفاءة العد للكاشف :

  وهو ٌمثل النسبة بٌن عدد الجسٌمات التً ٌسجلها العداد الى عدد الجسٌمات المنبعثة من المصدر المشع

   (Radio activity)النشاط االشعاعً :

 وهو ٌمثل لدرة بعض نوى الذرات على التحول التلمابً الى نوى اخرى وٌرافك هذه العملٌة صدور اشعة
  مثل :

: وهً تمثل نوى ذرات الهلٌوم اي انها موجبة ولها لدرة فابمه على تاٌٌن الذرات االخرى .  اشعة الفا -1

 ملم  1.16لكنها ضعٌفة ٌمكن حجبها بمطعة من الورق المموى او صفٌحة من االلمنٌوم سمكها 

رة على : وهً تكون على نوعٌٌن سالبة ) االلكترونات ( والموجبة ) البوزترونات( الل ممداشعة بٌتا  -2

التاٌٌن من اشعة الفا لكنها تملن لدره فابمة على اختراق االجسام ونحن نحتاج الى صفٌحة من االلمنٌوم 
 ملم لحجبها  3سمكها 

: وهً تمتاز بمدرتها على اختراق االجسام ونحتاج لحجبها صفٌحة من الحدٌد او الرصاص اشعة كاما  -3

 سم  31سمكها 

    Apparatus:االجهزة

 ٌجب مراعاة بعض النماط المهمة عند استخدام االجهزة عند اعداد التجارب فً المختبرات 

تجارب محاوال تسجٌل مالحظاتن على كٌفٌة استخدامها واهمٌة الالتعرف على االجهزة المستخدمة فً  -1

 لكل جهاز .المفاتٌح واالزرار المختلفة 

 تجربة .ترتٌب مولع االجهزة حسب ما مبٌن فً دابرة ال -2

 استخدام االسالن ذات االطوال المناسبة للتوصٌل بٌن النمط وخاصة فً الدوابر واالجهزة االلكترونٌة . -3

اذا حدث خلل فً اي جهاز اثناء التشغٌل الطع التٌار الكهربابً فورا وحاول اٌجاد مصدر الخطأ  -4

 واصالحه لبل البدأ بالتشغٌل مرة ثانٌة .

و االشتغال الذاتً افضل وسٌلة للحفاظ على االجهزة فً حالة االستخدام الغٌر الفاصم الكهربابً ذ -5

 صحٌح لها 

بعض االجهزة تحتاج الى عناٌه خاصة اثناء نملها او اعدادها للعمل فٌجب مراعاة ذلن عند  -6

 استخدامها .



بعض االجهزة االلكترونٌة تتعرض الى التلف فً درجات الحرارة العالٌة وخاصة اثناء التشغٌل فٌجب  -7

 مراعاة تكٌف المحٌط لبل تشغٌل مثل هذه االجهزة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التجارب العملية للفيزياء النووية

 كايكر عداد خصائص   -1

 ملر –تعين جهد التشغيل لعداد كاكلر   - -2

 الخلفية االشعاعيةدراسة   -3

) طريقة المصدر  ملر –التحليل ) زمن الخمود(  لعداد  كايكر  تعيين زمن   -4
 مشعين( المزدوج او مصدرين

 الشعة كاما  ي   س التربيع العكتحقيق ق انون   -5

 تحديد عمر النصف - -6

 𝛃جسيمات بيتا    لعدكف اءة عداد كايكر   -7

 𝛄قياس كف اءة عداد كايكر لكشف عن اشعة كاما   -8

 المختلفة المواد في كاما اشعة امتصاص معامالت -9

 تحديد طاقة نقطة النهاية لجسيمات بيتا وحساب المدى في مادة االلمنيوم -11

 الجرعة االشعاعية  قياس   -11

 احصائيات العد لالشعاع   -12

 

 



 (1تجربة رقم )

(Characteristics of Geiger counter) كايكر عداد خصائص    
  Theoryنظرٌة التجربة :

( والذي اخترعة العالم االلمانً غاٌغر ثم لام Geiger counterعداد كاٌكر او عداد جاٌجر باالنكلٌزٌة )

 Geigerمولر ) –تلمٌذه مولر بادخال تعدٌالت لٌمة على العداد , ولذلن ٌسمى احٌانا عداد غاٌغر 
mailer counter). ملر من اسطوانة معدنٌة مغلفة من الخارج بمادة عازلة للتٌار  –عداد كاٌكر  ٌتكون

وٌوجد  فً وسط  , وٌسلط علٌه فولتٌة سالبة (-سم ٌشكل الكاثود ) 15الكهربابً وٌبلغ طوله حوالً 

, ة وٌسلط علٌه فولتٌة موجب االنود )+( ٌمثلوهو االنبوبة سلن دلٌك مثبت بموازاة محموراالسطوانة 
 %( 11) حوالً للٌلمع  مثل االركون اوالكرٌبتون , وتحتوي االسطوانة على غاز خامل(1الشكل ) الحظ 

, باسكال  211وٌبلغ  ضغط منخفض الل من الضغط الجويتحت  االثٌلً , كحولغاز مادة عضوٌة كلمن 

وكذلن جعل ,  ذات لٌمة معٌة بٌن االنود واالرض لتبدٌد الطالة الناشبة من التاٌٌن  وتربط المماومة  

تدخل االسطوانة تحدث  )او فوتون(( للتٌار صغٌرا الى درجة ان كل دلٌمة Time constantثابت الزمن )

نود بٌن اال فعند تسلٌط فرق جهد كهربابً مناسب   ,نبضة انٌة ٌسجلها الممٌاس عند فرق جهد معٌن 
لذلن تكون عدد وٌكون فرق الجهد المثبت مالبم بٌن هذٌن المطبٌن  ,والكاثود ممداره عدة مبات فولت

( . 2الحظ الشكل ),النبضات فً وحدة الزمن التً ٌسجلها العداد ٌتغٌر بتغٌر ذلن فرق الجهد المسلط 

بمادة عازلة للكهرباء ومثبت فٌها االنود وتعمل على عزل االنود عن  وكذلن تغطى خلفٌة االنبوب
 مادة من عادة تصنع والتً) الكاثود .اٌضا تكون نافذة واجهة االنبوبة الدابرٌة مغطاة بمادة نافذة لالشعة 

ل خال  𝛄او فوتون اشعة (  𝛂 𝛃جسٌمات مثل اشعة مؤٌنة ). فان دخول اي ( الزجاج او كالماٌكا رلٌمة
نافذة سوف تؤدي الى حدوث تأٌن للغاز الوالع فً مسارها وتحدث نبضة كهربابٌة ٌمكن استمبالها فً ال

وعندما تكون الفولتٌة المسلطة عل لطبً العداد للٌلة فان احتمالٌة تعادل الشحنات ستكون  .جهاز العداد
سرع االٌونات للٌلة فان مساوٌة الحتمالٌة وصول الشحنات الى الطاب المناسبة لها , حٌث تكون 

احتمالٌة تصادمها وتعادلها تكون كبٌرة . وبزٌادة الفولتٌة تزداد احتمالٌة وصول الشحنات الى االلطاب 
وتمل احتمالٌة تعادلها . حٌث تزداد سرع االٌونات وتمل احتمالٌة تصادمها وتعادلها باستمرار زٌادة 

كتسب طالة كافٌة لتسبب تاٌن ثانوي مما ٌزٌد ممدار الول تالفولتٌة فان االلكترونات المحررة فً التاٌن ا
الشحنة المتجمعة على المطبٌن وبالتالً زٌادة حجم النبضة المتولدة بسبب دخول الجسٌمة النووٌة 

 بٌن المطبٌن  كدالة لفرق الجهد    ٌتناسب مع التاٌن االول ٌسمى هذا الجزء من منحنً معدل العد 

وعند زٌادة الفولتٌة ٌتولف هذا التناسب حٌث  .  Combination region اسب ()التن بمنطمة االتحاد

ٌبلغ حجم النبضة حدا معٌنا ٌعتمد على طبٌعة الكاشف واالجهزة المساعدة االخرى فً الدابرة الكهربابٌة 
ٌط ٌسمى بٌن المطبٌن افمٌا تمرٌبا مع مٌل بس    كدالة لفرق الجهد  حٌت ٌكون المنحنً الذي ٌمثل العد 

, حٌث نختار فولتٌة تشغٌل   Plateau regionهذا الجزء من المنحنً بمنطمة الهضبة ) االستمرار( 

زٌادة الفولتٌة اكثر من ذلن سٌزداد معدل العد فً وحدة الزمن   العداد فً منتصف هذه المنطمة . وبعد
وعندها ٌجب تولف عن  Continues dischargeبممدار كبٌر جدا حٌث تحدث ظاهرة التفرٌغ المستمر 

 ( .2الحظ الشكل رلم )زٌادة الجهد 



( التفرٌغ الكهربابً وذلن بامتصاصه للفوتونات  Quenchingهو لغرض كبت ) ان وجود الكحول

المتحررة نتٌجة التحاد االٌونات الموجهة مع االلكترونات داخل االنبوبة وبذلن ٌتحلل الكحول الى مركبات 
 ابسط .

لحساب الطالات . بل ٌخبرنا فمط بٌن انواع الجسٌمات وال ٌستخدم  ملر ال ٌمكنة التفرٌك –ان عداد كاٌكر 
بان عدد من الجسٌمات دخلت الكشاف خالل فترة العمل . كما ان سهولة استعمالة تجعله مفضال لمٌاسات 

ة المصنوعة تمرٌبٌة لالشعاع وهنان انواع عدٌدة من انابٌب كاٌكر تعتمد على سمن نافذتها ونوع الماد
 عند لٌاسومنها االمر الذي ٌؤدي الى اختالف لابلٌتها فً السماح لالشعاعات المختلفة بالدخول الٌها, 

تمتص  فهً,  الماٌكا مثل  لالشعة نفاذة بمادة مغطاة االنبوب واجهة نافذة تكون الفا اشعة جسٌمات
 غرفة الى الدخول الفا  اشعة بنفاذٌة وتسمح الضعٌفة المصٌرة نفاذٌتها بسبب النافذة المادة فً بسهولة
 المنفذة الرلٌمة النافذة لتلن تحتاج ال الكترونات عن عبارة هً التً بٌتا اشعة لمٌاس اما, التاٌن

 . لاللكترونات بالنسبة اطول تكون النافذة مادة فً االلكترونات نفاذٌة ممدار الى ٌرجع وهذا,  لالشعاع

 

 

 

                                             

 

 (2شكل رلم )                                        (                      1شكل رلم )      

 

 

 

 



 Apparatusاالجهزة المستخدمة :

 وتتكون من :( 3كما فً الشكل )ملر  –منظومة كاٌكر 

 ( ووحدة التولٌت  Counter( , وحدة عد ) عداد High voltageوحدة تجهٌز الفولتٌة العالٌة ) -1
 (.Timer ) مولت 

 Geiger tubeانبوبة كاٌكر  -2

 

 

 

 

 ( ٌمثل الترتٌب الهندسً للمنظومة3شكل رلم) 

 

 Materialsالمواد :

  مشع مصدر -1

  Procedureطرٌمة العمل: 

 واتبع الخطوات التالٌة :( 3ان ترتٌب اجهزة هذه التجربة موضحة فً الشكل رلم )

 ضع مؤشر فولتٌة العداد عند اوطأ فولتٌة . -1

 كاٌكر.سم من شبان  2ضع المصدر المشع على بعد  -2

 او الزمن الذي ٌحدده لن المشرف ( ) .واحدةاضبط المؤلت الزمنً عند زمن دلٌمة  -4

 starting)   هذه النمطة بفولتٌة البداٌة  )تسمىلم بزٌادة الفولتٌة حتى ٌبدا العداد بالمراءة  -5
voltage) كرر المراءة ثالث مرات عند كل فولتٌة واعتمد على لراءة المعدل ومن ثم    واحسب 

     . 

فولت فً كل مرة وسجل المراءات . كما مبٌن فً الجدول ادناه الى ان تصل  21زد الفولتٌة بممدار  -5

( حٌث تحصل على زٌادة محسوسة   continuous dischargeالمستمر ) الكهربابًالى منطمة التفرٌغ 

الموضحة فً الشكل     فً لراءة العداد ) فً هذه الحالة تجنب زٌادة الفولتٌة بشكل كبٌر عن النمطة 
 ( الن فً هذه الحالة ٌحصل تفرٌغ كهربابً مستمر ٌؤدي الى تملٌل عمر الصمام وسرعة تلفه(2رلم )



  Calculationسابات :الح

 ( لتعٌٌن :2استعن بالشكل رلم )

        ( حٌث ان     بعد تعٌٌن ممادٌرها ) طول الهضبة           الفرق بٌن   -1

 بعد تعٌن ممادٌرها .         الفرق بٌن     -2

 من المعادلة التالٌة :Plateau جد مٌل الهضبة الـ  -3

          
     

         
  

                                   

     

     

   

 

  

 Questionsاالسبلة 

 نالش التجربة والتنابج التً حصلت علٌها ؟ -1

 لماذا ٌجب تشغٌل عداد كاٌكر بفولتٌة فً منتصف منطمة االستمرار؟ -2

 . ولماذا؟هل من المستحسن ان ٌكون مٌل منطمة االستمرار كبٌره ام للٌلة  -3

 

 

 

 

 

 



 (2تجربة رقم )

 ملر –تعين جهد التشغيل لعداد كاكلر  

Of A G. M. counter       Operating potential 
 Theoryنظرٌة التجربة :

ملر كافة على فولتٌة معٌنة بسبب اختالف فً عملٌة  صناعة هذه االنابٌب . فاذا  –ال تعمل انابٌب كاكٌلر 
تم وضع مصدر باعث الشعة بٌتا تحت انبوب كاٌكر , وتم زٌادة الفولتٌة ببطء ابتداءا من الفولتٌة صفر , 

 Startingفان الجهاز ال ٌبدا بالعد حتى تصل الفولتٌة الى جهد معٌن ٌدعى بجهد االبتدابً   
potential   وعندما تتم زٌادة الفولتٌة الى ممدار اكبر للٌال من الجهد االبتدابً فانه ٌحدث زٌادة سرٌعة .

فولتٌة الى حد معٌن ٌدعى فً ممدار العد , وتستمر الزٌادة فً معدل العد بزٌادة الفولتٌة حتى تصل ال
وق ذلن فانه ٌحدث زٌادة ال تكاد تذكر فً واذا تم زٌادة الفولتٌة ف .   Threshold voltageالعتبة بفولتٌة

 .   Break downمعدل العد حتى تصل الى حد ٌدعى بفولتٌة االنكسار 

  Plateau regionبمنطمة الهضبة وتعرف المنطمة الممتدة بٌن جهد العتبة وجهد االنكسار 

 وتتمٌز هذه المنطمة باالتً :

 على المطبٌن ) الى حد ما (ال ٌتاثر معدل العد بالجهد الكهربابً المسلط  -1

ان ممدار الجهد المسلط فً هذه المنطمة ٌكفً  لالبماء على تباعد االٌونات عن بعضها , لذلن تسمى  -2

اٌضا بمنطمة االشباع . والجهد ضمن هذه المنطمة  ٌصلح لتشغٌل منظومة كاٌكر لمٌاس النشاط االشعاعً 
 للنظٌر المشع .

 دار االستهالن فً انبوبة كاٌكر .تتاثر سعة هذه المنطمة بمم -3

 ٌتم اختٌار حهد التشغٌل المناسب لعداد كاٌكر فً نهاٌة الربع االول من منطمة الهضبة . -4

ان زٌادة الجهد بعد جهد االنكسار ٌسبب زٌادة حادة فً لٌمة العد الذي ٌسجله الجهاز وتسمى المنطمة 
. وان لٌم العد فً هذه المنطفة ال تمثل النشاط  بابًنكسار بمنطمة التفرٌغ الكهرالممتدة  بعد جهد اال

االشعاعً وذلن الن الجهد فً منطمة التفرٌغ ٌنتج عنها تصادم االٌونات مع بعضها مما ٌتسبب بحصول 
عملٌات تاٌن ثانوٌة لٌس لها عاللة باالشعة المنبعثة من المصدر المشع , والبد من التنوٌة بان العمل 

مة سٌؤدي الى تعطٌل عداد كاٌكر واتالفة مما ٌعطل المنظومة عن المٌام بوظٌفتها المستمر فً هذه المنط
 لمٌاس النشاط االشعاعً . 

لعاللة بٌن الجهد المسلط على المطبٌن فً انبوبة كاٌكر وممدار معدل العد الذي ٌمثل ا (1رلم )الشكل 

 ٌسجلة الجهاز حٌث تمثل 

    



 
 Starting voltage او الفولتٌة االبتدابٌة    Starting voltageاالبتدابٌة   جهد     

 Threshold potential العتبة هد ج    

 Break down potentialهد االنكسارج   

 combination region منطمة الالتحاد ) التناسب(   

 Plateau region ة الهضبة ) االستمرار(منطم   

 Discharge region الكهربابًنطمة التفرٌغ م    

 

 

 العد لالشعاع معدل وممدار كاٌكر عداد على المسلط الجهد بٌن العاللة ( ٌمثل1الشكل رلم )

 



 Apparatusاالجهزة المستخدمة :

 وتتكون من :( 2كما فً الشكل )ملر  –منظومة كاٌكر 

 ( ووحدة التولٌت  Counter) عداد العد( , وحدة  High voltageوحدة تجهٌز الفولتٌة العالٌة ) -1
 (.Timer ) مولت 

 Geiger tubeانبوبة كاٌكر  -2

 للمنظومة الهندسً الترتٌب ٌمثل( 2) رلم شكل

 Materialsالمواد :

    ع باعث الشعة بٌتا شمصدر م -1
       

        
    

  Procedureطرٌمة العمل: 

 . فولتٌة اوطأ عند العداد فولتٌة مؤشر ضع  -1

 .كاٌكر شبان من سم 2 بعد على المشع المصدر ضع  -2

 ( المشرف لن ٌحدده الذي الزمن او) واحدة  دلٌمة زمن عند الزمنً المؤلت اضبط -3

 اضغط على مفتاح العد وابدا برفع الفولتٌة حتى تصل الى الجهد االبتدابً . -4

فولت (  21( بزٌادة الفولتٌة )3الولت المذكور فً الخطوة )ابتداء من الجهد االبتدابً سجل العد خالل  -5

% اكثر من المراءة لمنطمة الهضبة عندها ٌتولف العمل وتملٌل 11فً كل مرة فاذا زاد معدل العد بنسبة 

 الفولتٌة الى منطمة الهضبة .

 

 

 



  Calculationالحسابات :

      .ومعدل العد   ارسم مخططا بٌانٌا ٌوضح العاللة بٌن الفولتٌة -1

                                   

     

     

 حدد على الرسم البٌانً كال مما ٌاتً . -2

   الجهد االبتدابً  -أ

   حهد العتبة  -ب

 منطمة الهضبة  -ج

   جهد االنكسار -د

( لعداد كاٌكر فً نهاٌة الربع االول من منطمة الهضبة من العاللة    احسب جهد التشغٌل المناسب ) -3

 التالٌة :

        
  

           
 

 

 Questionsاالسبلة 

ملر احد اجهزة الكشف عن االشعة . ماهً الماعدة التً بنً علٌها االساس فً  –: ٌعد عداد كاٌكر 1س/

 تصمٌم العداد ؟

وال ٌجوز تمدٌدها : لماذا ٌتم تحدٌد جهد تشغٌل المناسب لعداد كاٌكر ضمن فولتٌة المنطمة الهضبة 2س/

 الى منطمة االتحاد او التفرٌغ ؟

 : ما هً العوامل التً تتولف علٌها عملٌة تضاعف االٌونات ولمها فً عداد كاٌكر؟3س/

 : ارسم مخططا ٌوضح فٌة مكونات انبوبة كاٌكر ؟ 4س/

 فولت فما هو التغٌٌر النسبً للعد ؟ 21اذا حدث تغٌٌر فً لٌمة جهد التشغٌل ممدارة : 5س/

 

 



 (3تجربة رقم )

 study of Back groundدراسة الخلفية االشعاعية  
 Theory: التجربة نظرٌة

ال ٌدرن اغلب الناس العادٌٌٌن باننا نتعرض باستمرار الى مدى واسع ومتنوع من االشعاعات الطبٌعٌة 
(Natural radiations  الن اي مكان على وجه االرض فً والع , ) ال ٌخلو من خلفٌة اشعاعٌة الحال ,

ناجمه عن النشاط االشعاعً للنظابر المشعة الطبٌعٌة الموزعة فً لشرة الكرة االرضٌة وباطنها وحتى 
( المشع ,     من )فً غالفها الجوي , اذ ٌحتوي ثانً اوكسٌد الكاربون فً  الجو على نسبة  ثابتة 

توضح هذه النظابر المشعة الطبٌعٌة , وفضال عن ذلن فان الطبٌعة وان سالسل النظابر المشعة الطبٌعٌة 
حالٌا تحتوي على مجموعة من النظابر المشعة الصناعٌة الناتجة عن التفجٌرات النووٌة . وكذلن , 

لة الولود النووي وغٌرها . واهم هذه النظابر الفضالت المشعة من المفاعالت النووٌة ومصانعاعادة معام

    المشعة الصناعٌة  
       

         
التً   Cosmic raysوكما ان االشعة الكونٌة غٌرها.   ,   

  تصل االرض من الفضاء الخارجً هً المسببة لتولٌد 
المشع فً الجو .وفضال عما ذلن فان     

االشعاع ٌاتٌنا اٌضا من الذرات المشعة الموجوده فً اجسامنا او فً التربة ومن مواد اخرى حولنا مثل 
مثل السمنت والسٌرامٌن وغٌرها . وهذه العوامل مجتمعة تشكل  المواد االنشابٌة المستخدمة فً البناء 
نها ولكن ٌمكن خفضها الى حد ما  باستخدام جدران والٌة من الخلفٌة االشعاعٌة ال ٌمكن التخلص م

الرصاص , مثال . وعلى اٌة حال هنان خلفٌة اشعاعٌة تسجلها اجهز الكشف عن االشعاع . وكلما كانت 
المماسة اكبر . حٌث ان اي نشاط اشعاعً فان لٌمة كفاءة الجهاز اعلى كانت هذه الخلفٌة االشعاعٌة 

مماسة اكبر .وكاي نشاط اشعاعً فانه لٌمة الخلفٌة االشعاعٌة المماسة تخضع الخلفٌة االشعاعٌة ال
لالعتبارات احصابٌة . وعندما نمٌس النشاط االشعاعً الي مصدر مشع فاننا فً الوالع نمٌس النشاط 

مع الخلفٌة االشعاعٌة . لذلن , الجل تحدٌد النشاط االشعاعً بدلة عالٌة ٌتوجب علٌنا االشعاعً للمصدر 
لٌاس الخلفٌة االشعاعٌة بغٌاب المصدر .ولما كان توزٌع المٌم للنشاط االشعاعً وللخلفٌة االشعاعٌة 

ومن الممكن منع  .  لذا,  فان معدل النشاط االشعاعً للمصدر ٌشكل الفرق بٌن المعدلٌٌن توزٌعا اعتٌادٌا.
هذه االنبوبة ومولع المٌاس الكثٌر من االشعاعات من الوصول الى انبوبة عداد كاٌكر اذا ما احٌطت 

بتركٌب والً من لطع رصاصٌة احاطة تامه . وفً هذه التجربة سوف نموم بممارنة معدل العد للخلفٌة 
 الرصاصً الوالً وعدمه .االشعاعٌة بوجود التصفٌح  

( صورة توضٌحٌة للمٌاس بوجود صفابح الرصاص الةالٌة حول مولع المٌاس 1ونالحظ من الشكل رلم )

 بة كاٌكر وانبو

 

 

 

     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 (1شكل رلم )
 

 Apparatusالمستخدمة : ةاالجهز

 وتتكون من : ( 2كما فً اشكل ) ملر –منظومة كاٌكر 

 ( ووحدة التولٌت  Counter( , وحدة العد ) عداد High voltageوحدة تجهٌز الفولتٌة العالٌة ) -1
 (.Timer ) مولت 

 Geiger tubeانبوبة كاٌكر  -2

 

 للمنظومة الهندسً الترتٌب ٌمثل( 2) رلم شكل

 Materialsالمواد :

     مصدر مشع ٌبعث  جسٌمات  بٌتا -1
    

 



  Procedureطرٌمة العمل: 

 شغل المنظومة وابدا برفع الفولتٌة تدرٌجٌا الى فولتٌة التشغٌل المناسبة . -1

 .ضع مفتاح المؤلت على الزمن خمس دلابك  -2

 العد بدون ىوجود حاجز ) لرمٌد من الرصاص ( واٌضا عدم وجود المصدر المشع .سجل معدل  -3

                         
 سجل معدل العد بوجود الحاجز ) لرمٌد من الرصاص (  وعدم وجود المصدر المشع . -4

                         

 ص (  ووجود المصدر المشع .سجل معدل العد بدون  وجود حاجز ) لرمٌد من الرصا -5

                         

 جد الخلفٌة االشعاعٌة  -6
                               

 
 
 جد فعالٌة المصدر المشع  -7

                               

 

 Questionsاالسبلة 

 االشعاعٌة ؟: اذكر انواع مصادر االشعاع التً تسبب الخلفٌة 1س/

     22 -الصيودٌوم ليٌس مصيدر مشيع وليٌكن   : 2س/
  min 10باسيتخدام عيداد كياٌكر لميدة         

 500ولٌسيت الخلفٌية االشيعاعٌة بيدون المصيدر المشيع فكانيت الميراءة   count 3500فكانيت الميراءة  

count      15فً فترة min    ؟فما هً لٌمة النشاط االشعاعً المصحح للمصدر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (4) رقم تجربة

) طريقة المصدر  ملر   –لعداد  كايكر    التحليل ) زمن الخمود( تعيين زمن   
 (مشعين او مصدرينالمزدوج  

Resolving (Dead) Time of Geiger counters (Double source 
method and Double source of radiation) 

 Theory: التجربة نظرٌة

 
وجب           ان عداد كاٌكر ٌعتبر جهازا بطٌبا ولذا عند استخدامة لتسجٌل العدات التً تزٌد عن 

الن عدد من الدلابك تمر تصحٌح لراءة العداد بالنسبة لزمن الخمود للحصول على المراءة الحمٌمٌة له 
االشعاعات  ) الفا , بٌتا , كاما ( عندما تسبب  ٌرجع ذلن دون ان ٌسجلها .خالل العداد اثناء فترة الخمود 

, فان االلكترونات تصل الى االنود ) المطب الموجب ( بسرعة عالٌة وبفترة زمنٌة فً انبوبة كاٌكر تأٌنا 
بٌنما ٌتطلب وصول االٌونات الموجبة الى الكاثود ) المطب السالب ( زمنا          لصٌرة تمدر بحوالً 

وبعد وصول االلكترونات الى االنود ) سلن انبوبة كاٌكر ( فانه                  ٌتراوح بٌن 
ً ٌصبح محاطا بسحابة من االٌونات الموجبة , وهذه االٌونات تعمل على اختزال تدرٌج الجهد الكهرباب

المراءة التالٌة ,  الى حد ان ٌتولف فٌه تكاثر االٌونات ولهذا السبب ٌفمد العداد حساسٌته فً تسجٌل
وٌستعد العداد لتسجٌل شعاع اخر بعد ان تصل االٌونات الموجبة الى الكاثود وعندما تنطلك منه الكترونات 

على دخول االشعة الى العداد ولٌس  ثانوٌة مكونة تفرٌغا كهربابٌا بعد مرور عدة مبات من الماٌكروثوانً
لهذاالتفرٌغ الكهربابً الذي لد ٌنتج من انبعاث اشعة كهرومغناطٌسٌة  نتٌجة تعادل االٌونات الموجبة عل 
            سطع الكاثود ) المطب السالب ( اٌة عاللة بالنشاط االشعاعً ولد ٌستمر هذا التفرٌغ او النهٌار

(A vachanche  فترة طوٌلة ) عن تسجٌل االحداث المتعالبة وتدعى هذه بحٌث ٌصبح العداد عاطال

 (dead timeاو الضابع ) (Resolving timeالتبٌن  التحلٌل ) او زمن  الفترة الزمنٌة بالزمن

 -ولطرٌمة االخماد الكهربابً بعض النوالص منها :
 زٌادة زمن االستفالة للعداد بزٌادة لٌمة المماومة  -1

 انخفاض منطمة الهضبة فً حالة انخفاض المماومة  -2

 وٌمكن معالجة الظاهرتٌن باستخدام دابرة الكترونٌة مناسبة 
وان الفترة الزمنٌة الدنٌا الالزمة للعداد لكً ٌسجل حدثٌن متعالبٌن تعرف بزمن الخمود او االحتجاز وان 

العداد معطال تدعى ضٌاع التزامن  الزمنٌة التً ٌصبح فٌهاالنبضات الضابعة خالل تلن الفترة 
(Coincidence  والتً تمثل الدلابك والكمات  االشعاعٌة التً تدخل العداد خالل تلن الفترة الزمنٌة )

وٌعجز عن تسجٌلها العداد . وعندما تصل كل من االلكترونات واالٌونات الموجبة الى الطابهما تتكون ما 

عبر المماومة . وٌعتمد زمن الخمود على نوع العداد حٌث  ( Pulse voltageٌعرف بـ )نبضة جهدٌة 

ٌعتمد على ممدار الجهد الكهربابً المستخدم ومماٌٌس انبوب المكشاف ونوع الغاز فٌه , وكما تعمل 
ٌوضح شكل ( 1الشكل )الى الغاز الموجود داخل النبوبة على تمصٌر زمن الخمود . واضافة الهلوجٌنات 



( و ) زمن االستفالة  Dead timeالذي ٌتكون من ) الزمن المٌت او الضابع  ل التحلٌالنبضة خالل زمن 

Relaxation time ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الضابع او المٌت الزمن)  من ٌتكون الذي  التحلٌل زمن خالل النبضة شكل ٌوضح( 1الشكل رلم )

Dead time  االستفالة زمن  و Relaxation time ) 

 
ونتٌجة لضٌاع التزامن فان ممدار العد الذي ٌتم تسجٌلة ٌكون دابما الل من العد الحمٌمً , وعلٌه فانه 

% لكل    1.5عند لٌاس ورصد النشاط االشعاعً ٌتم المٌام بتصحٌح مالبم لضٌاع التزامن وذلن باضافة 

وبذلن ٌتم تصحٌح            من معدل العد المسجل . اذا افترضنا بان زمن التحلٌل كان فً حوالً 
 عدد النبضات التً ٌسجلها العداد باضافة ما ضاع منها اثناء تلن الفترة . 

( فً هذه التجربة سنموم بمٌاس  Coincidence correctionوهو ما اصطلح علٌة بتصحٌح التزامن )

او مصدرٌن مشعٌن    Paired Sourceالمصدر المزدزج   اكثر دلة لزمن التحلٌل باستخدام طرٌمة

Double source of radiation  : ًوذلن كماٌل 

(  back ground( مع المراءة الخلفٌة ) counting rateالعد فً وحدة الزمن ) تمثل   اذا فرضنا ان 

تمثل العد فً وحدة الزمن مع المراءة الخلفٌة    الذي ٌسجله العداد عند استعمال المصدر االول فمط و 
تمثل العد لوحدة الزمن مع المراءة الخلفٌة     الذي ٌسجله العداد عند استعمال المصدر الثانً فمط و 

تمثل المراءة الخلفٌة ) العد الذي ٌسجلة العداد فً    عند استعمال المصدرٌن معا و الذي ٌسجله العداد 
وجود اي مصدر .  فعندبذ ٌمكن حساب زمن التحلٌل ) زمن الخمود ( للعداد المستعمل وحدة الزمن بدون 

 بصورة تمرٌبٌة من المعادلة التالٌة :

𝝉  
 ̅   ̅    ̅  

    
̅̅ ̅̅     

̅̅ ̅̅
              

للعداد وان        Dead time ( او زمن الخمود Resolving timeحلٌل )ٌمثل زمن الت  𝝉حٌث 

             ̅ و           ̅ و            ̅ 

 
  لممدار العد الذي ٌسجلة العداد  ( ) لٌمة معدل العد المصحح فً الدلٌمة الواحدة وبصورة عامه فان 

 ٌمكن اٌجادها من المعادلة التالٌة :



  
  

     𝝉 
                 

      ̅   ̅ حٌث
والتً ٌسجلها             وهذه المعادلة تستعمل لتصحٌح جمٌع المراءات التً تزٌد على حوالً  

 .العداد 

 Apparatusاالجهزة المستخدمة :

 وتتكون من :( 2كما فً الشكل )ملر  –منظومة كاٌكر 

 ( ووحدة التولٌت  Counter( , وحدة العد ) عداد High voltageوحدة تجهٌز الفولتٌة العالٌة ) -1
 (.Timer ) مولت 

 Geiger tubeانبوبة كاٌكر  -2

                   صندوق من الرصاص ذو لسمٌن منفصلٌن مع غطابٌٌن  من الرصاص -3

  للمنظومة الهندسً الترتٌب ٌمثل( 1) رلم شكل      

 

 Materialsالمواد :

         جسٌمات  بٌتاان مشعان لمصدر -1
   . 

  Procedureطرٌمة العمل: 

 (1رتب الجهاز كما فً الشكل ) -1
 شغل المنظومة وابدا برفع الفولتٌة تدرٌجٌا الى فولتٌة التشغٌل المناسبة . -2

 ضع مفتاح المؤلت على الزمن خمس دلابك . -3

على بعد مناسب  والرصاص  من  المصدران المشعان فً صندوق نضع و ستخدم مصدرٌن منفصلٌنا  -4

. احسب ممدار العد العداد و لمدة خمس دلابك ولثالث مرات وخذ المعدل وسجل لراءة  من واجهه العداد
    لوحدة الزمن ولٌكن  

العداد و لمدة خمس دلابك ولثالث احجب المصدر الثانً بواسطة غطاء من الرصاص وسجل لراءة  -5

   دة الزمن ولٌكن  . احسب ممدار العد لوحمرات وخذ المعدل 



جب  المصدر االول  بواسطة غطاء من الرصاص وسجل لراءة ارفع الغطاء من المصدر الثانً وٌح -6

 .  . احسب ممدار العد لوحدة الزمن ولٌكن  العداد و لمدة خمس دلابك ولثالث مرات وخذ المعدل 

العداد و لمدة خمس وسجل لراءة باعادة غطاء المصدر الثانً الى وضعه السابك  احجب المصدرٌن  -7

    . احسب ممدار العد لوحدة الزمن ولٌكن  دلابك ولثالث مرات وخذ المعدل 
 رتب المراءات كما فً الجدول التالً . -8

                  

 

 
 .مالحظة : ٌجب عدم تحرٌن المصادر المشعه بالنسبة للعداد اثناء التجربة

 

  Calculationالحسابات :
 
 الخلفٌة االشعاعٌة كماٌلً : احسب معدل المراءات بطرح المراءة -1

 ̅          

 ̅           

 ̅            
 

  
 ( .1احسب زمن التحلٌل ) الخمود ( لعداد كاٌكر باستخدام المعادلة رلم ) -2

 (. 2باستخدام المعادلة رلم )  ̅ و   ̅ و    ̅ احسب معدل الصحٌح لكل من المراءات  -3

 Questionsاالسبلة 

 ؟ ٌفضل استخدام مصدر دلابك بٌتا فً هذه التجربة . لماذا  : 1س/

ومعدل العد لمصدر     cps 3500 ر مشع باستخدام عداد كاٌكر ٌساوياذا كان معدل العد لمصد  : 2س/

. احسب زمن   cps 3611بالعداد نفسه . ومعدل العدد لمصدرٌن معا     cps  411 مشع اخر ٌساوي

 معدل العد 1 2 3                  ̅ 

           

 

 

 

           

     

 

        



                                . الخمود للنبضة الواحدة . ثم احسب النسبة المبوٌة لضٌاع التزامن من العاللة التالٌة 

       
   

     
 ؟    

 : اشتك العاللة الرٌاضٌة اعاله ؟3س/

 وضح سبب ذلن ؟    و    اصغر من مجموع      : تكون 4س/

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (5) رقم تجربة

 الشعة كاما    ي   س ق انون التربيع العكتحقيق ق انون  

Verification of the inverse Square law for Gamma Rays  
 

 نظرٌة التجربة :
والمصدر المشع حٌث ان المصدر الضوبً ٌبعث الضيوء  هنان تشابه بٌن خواص الضوء الطبٌعً 

وكييذلن المصييدر المشييع ٌبعييث اشييعة بيينفس الطرٌميية . وخييواص فييً جمٌييع التجاهييات وبصييورة متجانسيية 

امييا فكالهمييا عشييعاع كهرومغناطٌسييً وٌخضييعان ليينفس المييوانٌن والفييرق بييٌن النييوعٌن كوأشييعة  الضييوء

 الموجً )أي الطالة(.السابمٌن هو فً اختالف التردد أو الطول 

فوتونات اشعة كاما  فً الثانٌة الواحيدة بصيورة متجانسية  دلابك او  من  مصدر نمطً ٌبعث    ذا وضعا

. فيان    ونصيف لطيره    مين نافيذة العيداد اليذي مسياحته   على بعيد )متساوي فً جمٌع االتجاهات ( 

 طى حسب العاللة التالٌة :وتع    هً احدة على مساحة النافذة بالثانٌة الوات السالطه عدد االشعاع

  
  

  
           

 اي ان 

 
 ⁄   

  ⁄            

  الممابلة لنافذة العيداد وراسيها عنيد المصيدر المشيع و ( solid angle ) هً الزاوٌة المجسمة    حٌث 

على شكل حلمة وعلى بعد  من المصدر ) الحيظ    تمثل فعالٌة المصدر المشع . ٌاخذ جزء من المساحة 

 (( ممكن برهنة ان 1الشكل )

                   

                 

 وبذلن ٌكون 

   ∫
  

  
 ∫            

𝛃

 
             

𝛃
          𝛃    



    (  
 

√     
)           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1شكل رلم )                                                   

 

 

 فان      عندما تكون 

   (   

  ⁄ ){   
   

   
   }           

 ( نحصل 1بالتعوٌض بالمعادلة رلم )

   (   

   ⁄ ){   
   

   
   }           

 

 . فان الحد االول ٌؤخذ بنظر االعتبار اي ان  (   كون بعد المصدر كبٌر جدا اي ان  ) حالة  فً   

               
   

   
                       

بما ان 
   

 
 كمٌة ثابتة لمصدر او عداد معٌن فان  



                      
   

 
                         

  

  

 بالشكل التالً ( 6تصبح المعادلة رلم )  

   
 

   
                       

و      وهذه العاللة تمثل لانون التربٌع العكسً والخط البٌيانً  
 

   
ٌكيون خطيا مسيتمٌما مٌلية ٌسياوي    

   

 
 وٌمر بنمطة االصل     

 Apparatusاالجهزة المستخدمة : 

 وتتكون من :( 2كما فً الشكل )ملر  –منظومة كاٌكر 

 ( ووحدة التولٌت  Counter( , وحدة العد ) عداد High voltageوحدة تجهٌز الفولتٌة العالٌة ) -1
 (.Timer ) مولت 

 Geiger tubeانبوبة كاٌكر  -2

  للمنظومة الهندسً الترتٌب ٌمثل( 2) رلم شكل

 

 Materialsالمواد :

 .  لالشعة كاما   مشع  مصدر -1

  Procedureطرٌمة العمل: 

 (2رتب الجهاز كما فً الشكل ) -1



 شغل المنظومة وابدا برفع الفولتٌة تدرٌجٌا الى فولتٌة التشغٌل المناسبة . -2

  ضع مفتاح المؤلت على الزمن خمس دلابك . -3

سجل لراءة العداد وللزمن اعاله ثم استخرج معدل العد بالثانٌة  , هذة المراءة تمثل الخلفٌة االشعاعٌة  -4

  . 

( ثيم  ثانٌية 300سم مثال من نافذة العداد واحسيب مميدار العيد لفتيرة زمنٌية )  4ضع المصدر على بعد  -5

 احسب معدل العد فً الثانٌة الواحدة .

سم عن سابمتها ثم جد معدل العيد فيً الثانٌية  2لمسافات اخرى تزٌد كل منها مسافة ( 5كرر الخطوة ) -6

 الواحدة لكل مسافة .

 رتب لراءتن كما فً الجدول التالً  -7

                  

 
  ⁄                ̅                                        

       

       

 

  لس نصف لطر نافذة صمام عداد كاٌكر  -8

  Calculationالحسابات :
 

و      بٌانٌا بٌن   ارسم خطا  -1
 

   
اي     ٌكون خطا مستمٌما مٌلة ٌسياوي ( 2كما فً الشكل )   

   

 
    

 وٌمر بنمطة االصل .

 حٌث :  (6رلم  من مٌل الخط ) الحظ المعادلة   عٌن فعالٌة المصدر   -2

 

        
       

  
 

 
 
 
 
 

 (2الشكل )                     
 



 

 Questionsاالسبلة 

ٌفضل وضع لطعة مناسيبة السيمن مين االلمنٌيوم اميام المصيدر المشيع لبيل اخيذ الميراءات . اشيرح : 1س/

 ؟سبب ذلن 

 ؟ وضح ذلن .: هل ٌمكن تحمٌك لانون التربٌع العكسً دونتاثٌر عامل خارجً 2س/

 : اٌهما افضل لتحمٌك لانون التربٌع العكسً.  ولماذا؟3س/

 صمام  كاٌكر ذا نافذة مساحتها كبٌرة ام صغٌرة ؟ -1

 ٌكون بعد المصدر المشع عن  نافذة عداد كاٌكر  بعٌدا  ام لرٌبا ؟  -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (6تجربة رقم )



 تحديد عمر النصف لمصدر مشع   

Half – life for source of radiation 
 Theory: التجربة نظرٌة

لٌس هنان طرٌمة ٌمكن ان ٌؤثر من خاللها انحالل الذرات المشعة . اذن , لٌس باالمكان تغٌٌر معدل 

االنحالل باستخدام الحرارة او الضغط او اٌة وسٌلة اخرى . لذلن . فان لٌمة االشعاع او عدد الذرات 

لحظة زمنٌة محددة تمر فً حالة تغٌٌر ثابته ومستمره . فان هذا المشعة التً تكون متوفره فً اي 

 التغٌٌر فً عدد الذرات المشعة تخضع لعملٌة منظمه جدا . فاذا عرفت الذرات الموجوده وثابت انحاللها

( فان من الممكن حساب عدد الذرات التً ستبمى فً اي لحظة زمنٌة فً                   )

 (التالExponential Lawً  ل . الن  انحالل النوى للذرات المشعة ٌخضع لمانون االسً )المستمب

                             

 

 ( عدد ذرات النظٌر المشع فً زمن صفر   )

 ( ( عدد ذرات النظٌر فً الزمن ) )

( ثابت االنحالل وٌعتمد على نوع النظٌر المشع وال ٌتاثر بالمؤثرات الفٌزٌاوٌة او الكٌمٌاوٌة ال فً   )

 .حاالت خاصة جدا 

 – Halfومن المصطلحات المهمة التً كثٌرا ما ٌهتم بها الكٌمٌاوي االشعاعً مصطلح عمر النصف )

life ذرات المشعة وٌرمز له بالرمز )( الذي ٌمثل الفترة الزمنٌة االزمة النحالل نصف عدد ال   
 ⁄

 )

  ( فً لانون االنحالل الذي سبك ذكره تكون مساوٌة الى ) وعلٌه فان )
 ⁄

   ( عندما تصبح 

(  
 

 
  ( وٌمكن حساب )  

 ⁄
 .( بالتعوٌض كما مبٌن ادناه1( من المعادلة رلم )

 
 

 
       

    
 ⁄               

 

 
   

    
 ⁄                    

    
 

 
      

 ⁄
                  



          
 ⁄
                  

   
           

  
 ⁄

 
            

  
 ⁄

  
     

  
 ⁄

         

  
 ⁄

  
     

  
                 

 

وكذلن ٌمكن استخدام عمر النصف او ثابت االنحالل لتشخٌص اٌة عٌنة مجهولة تحتوي فمط على     

صنف واحد من نظٌر مشع . وٌمكن تعٌٌن او تحدٌد عمر نصف النظٌر المشع بالتجربة وذلن بمٌاس 

لعٌنة كما النشاط االشعاعً للنظٌر المشع فً فترات زمنٌة مختلفة . ان معدل العد الممروء او المسجل 

ٌمؤراء من عداد كاٌكر ٌتناسب طردٌا مع عدد الذرات المشعة . لذلن. فان من الضروري معرفة عدد 

الذرات الموجودة لغرض تحدٌد عمر النصف وثابت االنحالل بدلة متناهٌة .ٌمكن تعوٌض معدل العد 

 -( فً لانون النشاط االشعاعً كما موضح فً ادناه : ( عن لٌمة )  )

    
  

   
                   

 ( نحصل على صٌغة معادلة االنحالل بالشكل التالً 1( فً المعادلة رلم )8وبتعوٌض معادلة رلم )

                           

 وٌمكن كتابتها بالصٌغة اللوغارتمٌة التالٌة :

              
 

     
               

 

( على المحور السٌنً امكن الحصول  ( على المحور الصادي ممابل  زمن االنحالل )     )فاذا رسم 

        على خط بٌانً مستمٌم مٌله )
     

  
( كما ٌتضح ذلن فً       ( وممطعه الصادي )

( ٌمكن 7المعادلة ). ومن مٌل الخط المستمٌم  ٌمكن حساب لٌمة ثابت االنحالل وبتعوٌضة ب (1)الشكل 

حساب عمر النصف للنظٌر المشع . ان عمر النصف الي نظر مشع ال ٌعتمد على عدد الذرات ذلن النظٌر 

( فكلما كان ثابت االنحالل صغٌرا كان الولت االزم  وانما ٌتناسب تناسبا عكسٌا مع ثابت االنحالل )

نشاط االشعاعً الي نظٌر ٌتناسب طردٌا لتحلل نصف الذرات المشعة طوٌال والعكس صحٌح . وبما ان ال

مع عدد ذراته فبعد مرور ضعف هذه المدة ٌمل النشاط الى الربع . وبعد مرور ثالثة اضعاف المدة ٌمل 

النشاط الى الثمن وهكذا ٌتناصف النشاط االشعاعً بعد كل عمر نصف ولكنه ال ٌصبح صفرا . اال بعد 



انصاف االعمار للنظابر المشعه الطبٌعٌة او المحضره  مرور ما ال نهاٌة من الزمن . حٌث تتراوح

   مختبرٌا من الل من جزء بالملٌون من الثانٌة كما فً النظٌر الطبٌعً )
 ⁄

            
( الى    

  ( كما فً النظٌر المشع )         اكثر من )
 ⁄

                      
    ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1شكل رلم )

 

 Apparatusاالجهزة المستخدمة :

 وتتكون من :( 1كما فً الشكل )ملر  –منظومة كاٌكر 

 ( ووحدة التولٌت  Counter( , وحدة العد ) عداد High voltageوحدة تجهٌز الفولتٌة العالٌة )-1  
    Geiger tubeانبوبة كاٌكر  -2 (.Timer ) مولت 

 
 

 للمنظومة الهندسً الترتٌب ٌمثل( 2) رلم شكل



 Materialsالمواد :

 مجهول مصدر مشع -1

    مصدر مشع مرجع ذو نصف عمر طوٌل   -2
    او    

     

  Procedureطرٌمة العمل: 
 (2رتب االجهزة كما فً الشكل رلم ) -1
بالدلٌمة الواحدة هذه تمثل لراءة الخلفٌة  المعدل جد ثمسجل لراءة لزمن معٌن ولثالث مرات  -2

 .  االشعاعٌة 

ضع المصدر المشع المرجع على رف مناسب ثم سجل معدل العد مع مالحظة الوضع الهندسً للمصدر  -3

 نسبة الى انبوبة كاٌكر وذلن لضبط الوضع الهندسً للمصدر المرجع او المجهول فً المٌاسات المادمة .
لمجهول على الرف نفسة وعلى الوضع الهندسً نفسه . ثم سجل معدل العد ضع المصدر المشع ا -4

وكذلن رلم الجهاز ورلم الرف ورلم المجهول وتارٌخ المٌاس ) الن كافة المٌاسات المستمبلٌة ٌجب ان تتم 
 تحت نفس الظروف جمٌعا للمصدر المشع  المجهول والجهاز نفسٌهما (

 رتب المراءات فً الجدول التالً   -5 

 
                  

        ̅ ̅ 

 

 ̅                            

 

             

      

 
 

     

 

  Calculationالحسابات :
  
 . و عمر النصف    ( ثم احسب 1كما فً الشكل )       و   ارسم خطا بٌانٌا بٌن الزمن  -1
بعد ان ٌتم تعٌن النظٌر المشع من لبل المشرف فً المختبر , لارن نتابجن مع المٌم فً الجدول   -2

 النووي 

 Questionsاالسبلة 
: كٌف ٌؤثر التغٌر فً العامل الهندسً فً لٌمة عمر النصف؟1س/  

: عرف ماٌاتً :2س/  

   Decay of radiation    2- االشعاعً النحالل Half life   1- فعمر النص  



 

.          وان ممدار معدل العد هو   24-من نظٌر الصودٌوم             : وجد ان 3س/

 احسب عمر النصف لهذا النظٌر . 

 ملر : –لعداد كاٌكر  11-: امكن الحصول على المٌاسات التالٌة لمعدل العد لنظٌر الفضه  4س/ 

  22 11 12 1 2         

 

351 557 851 1373 2157        

 

 البٌانات على معتمدا. باالٌام والزمن مشع لعنصر المتبمٌة االنوٌة بٌن العاللة ادناه الشكل ٌبٌن: 5س/

 ؟لٌمته اشتك العاللة الرٌاضٌة  لعمر النصف مع توضٌح الرموز واٌجاد    الشكل. على المثبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (7تجربة رلم )

 جسٌمات بٌتا لعدكفاءة عداد كاٌكر   

Efficiency of Geiger counter for Beta particles 

 Theory: التجربة نظرٌة

الثانٌية لنسبة بٌن عدد الميراءات المسيجلة  فيً ا بانها كفاءة عداد كاٌكر فً الكشف عن الجسٌمات تعرف 

 الى عدد الجسٌمات المؤٌنة الداخلة الى انبوبة العد خالل نفس الزمن اي ان  الواحدة 

  (
   

  
)                   

   و  الثانٌة الواحيدة المراءات المسجلة فً  تمثل   هً كفاءة العداد للكشف عن الجسٌمات و    حٌث  

تمثيل الزاوٌية المجسيمة الممابلية    ( عنيد اجيراء التجربية و   source strengthتمثل فعالٌة المصدر )

) الحيظ تجربية ليانون  . تعطيى بالعاللية التالٌية لنافذة االنبوبة وراسها عند المصدر المشع وهيذه الزاوٌية 

  التربٌع العكسً (

    (  
 

√     
)            

تمثيل نصيف لطير نافيذة االنبوبية اميا فعالٌية    حٌث تمثل بعد المصيدر المشيع عين نافيذة االنبوبية و     

 ٌمكن اٌجادها من المعادلة التالٌة :     المصدر

      
                    

 Decay) هً ثابت التحلل    و  ) هذه تكون عادة مسجلة علٌه (  المصدر عند التصنٌع فعالٌة    حٌث 

constant )  وتيارٌخ (     المصيدر المشيع ) هً الفترة الزمنٌة بٌن تارٌخ  تصنٌع   و  للمصدر المشع

 حٌث (  )اجراء التجربة 

                         ) 

 

 

 

 



 Apparatusاالجهزة المستخدمة :

 :وتتكون من ( 1كما فً الشكل )ملر  –منظومة كاٌكر 

 ( ووحدة التولٌت  Counter( , وحدة العد ) عداد High voltageوحدة تجهٌز الفولتٌة العالٌة ) -1
 (.Timer ) مولت 

 Geiger tubeانبوبة كاٌكر  -2

  للمنظومة الهندسً الترتٌب ٌمثل( 1) رلم شكل

 

 Materialsالمواد :

 . لجسٌمات  بٌتا  مشع  مصدر -1

  Procedureطرٌمة العمل: 

 (.1رتب االجهزة كما فً الشكل رلم ) -1

 شغل االجهزة واحصل على جهد التشغٌل .-2

بالثانٌيية الواحييدة هييذه تمثييل لييراءة الخلفٌيية  المعييدل جييد ثييمسييجل لييراءة لييزمن معييٌن ولييثالث مييرات  -3

   االشعاعٌة 

خيذ مسيافة  ) فً حالة كون فعالٌة المصدر عالٌيةسم  2على بعد مناسب لٌكن    دلابك بٌتامصدر ضع  -4

 .من نافذة االنبوبة ثم سجل لراءة العداد ولثالث مرات ثم جد المعدل بالثانٌة الواحدة  اكبر (

( ورتييب لراءاتيين كمييا فييً 4( سييم وكييرر الخطييوة ) 46668611عيين نافييذة االنبوبيية )بعييد المصييدر  اجعييل -5

  الجدول  .

 



                                                                                     

 

 

  (
   ̅

  
)      

 

 

    (  
 

√     
) 

 

 ̅             

 

        

 

       

 

      

 

      

      2 

   
 

   4 

 
 

     6 

 
 

     8 

 
 

     10 

  

 لس نصف لطر نافذة االنبوبة -6

   ( وتارٌخ الصنع     فعالٌة المصدر االبتدابٌة )سجل  -7

 للمصدر المستعمل من الجداول الخاصة     جل لٌمة ثابت االنحالل  س -8

  Calculationالحسابات :
 (3احسب فعالٌة المصدر من المعادلة رلم ) -1
 (2من المعادلة رلم )  لكل االبعاد    احسب الزاوٌة المجسمة  -2
 ( ثم لارن بٌن هذه النتابج.1من المعادلة رلم )  احسب كفاءة االنبوبة لكل لٌمة من لٌم   -3

  

 Questionsاالسبلة 

 ؟ماهو تاثٌر سمن نافذة انبوبة عداد كاٌكر فً كفاءته  -:1/س

 هل تختلف كفاء انبوبة عداد كاٌكر باختالف نوع االشعاع النووي . ولماذا؟ -:2س/

 

 (8تجربة رقم )

 قياس كف اءة عداد كايكر لكشف عن اشعة كاما  



Measuring Geiger counter Efficiency to Detect for 
Gamma- Rays 

 Theory: التجربة نظرٌة

العداد الى عدد الفوتونات  المسجلة من لبل  كفاءة عداد كاٌكر بالنسبة الشعة كاما هً النسبة بٌن المراءة 
تم اذا الكشف عنها بواسطة عداد كاٌكر من الممكن الواصلة الى كاثود  الكشاف حٌث ان اشعة كاما 

بحٌث انه الغاز الموجود فً العداد فً ترونات كامتصاصها من لبل جدران انبوبة العداد مسببا انبعاث لالل
فان معدل المراءة المصححة . ا من لبل الغاز نفسة من الممكن اهمال اشعة كاما التً لد تم امتصاصه

 ستكون 

   (
  

  
)                     

(   Solid Angle( هً) )منبعثة من المصدر فً وحدة الزمن و( هً عدد الفوتونات كاما ال فاذا كانت )

بالنسبة الى اشعة كاما علما بان (هو ممدار النفوذٌة الفعلً لجدار العداد     و )التً ٌكونها العداد 
 (هً ممدار هندسً ولٌس بالضبط سمن جدار العداد. )

 ( تصبح كاالتً 1للعداد فان المعادلة ) االجمالٌة( على اساس كونها الكفاءة       لنضع )

   (
  

  
)                   

 -:تعتمد على  ( للعداد )الذاتٌة الكفاءة االجمالٌة    حٌث
 سمن ونوع جدران العداد . -أ
 الطالة السالطة الى اشعة كاما . -ب
 الترتٌب الهندسً الناشا من ترتٌب معدات التجربة . -ج

( عالً .  ذري )ها الباستعمال جدران مصنعة من مادة ذات عددلذا ٌمكن زٌادة لٌمة الكفاء االجمالٌة 
 لماذا؟

)   الممدار من اجل الحصول على معادلة مختصرة ٌمكننا ان نعوض عن  
  

  
)  

 ( هً الكفاءة الهندسٌة االجمالٌة للعداد بالنسبة الى اشعة كاما   حٌث )

 ٌتم تعٌٌن الكفاءة االجمالٌة للعداد الشعة كاما من العاللة التالٌة: اخٌرا 

           
 

 
                    

 
والتً   تمثل عدد الفوتونات المنبعثة من المصدر المشع فً وحدة الزمن     ولراءة العداد     حٌث ان 

 .ٌمكن حسابها من المعادلة التالٌة 
  

                                      

 Apparatusاالجهزة المستخدمة :

 وتتكون من :( 1كما فً الشكل )ملر  –منظومة كاٌكر 



 ( ووحدة التولٌت  Counter( , وحدة العد ) عداد High voltageوحدة تجهٌز الفولتٌة العالٌة ) -1
 (.Timer ) مولت 

 Geiger tubeانبوبة كاٌكر  -2

 
للمنظومة الهندسً الترتٌب ٌمثل( 1) رلم شكل  

 Materialsالمواد :

      احادي الطالة مثل   مصدر مشع  -1
   

  Procedureطرٌمة العمل: 
 (.1رتب االجهزة كما فً الشكل ) -1
الواحييدة هييذه تمثييل لييراءة الخلفٌيية  بالدلٌميية المعييدل جييد ثييمسييجل لييراءة لييزمن معييٌن ولييثالث مييرات  - 2

   االشعاعٌة 

ملم بمواجهة المصدر لكً ٌتم امتصاص جسٌمات بٌتيا  3سمن  صفٌحة من النحاس او الرصاص ضع  -4

سم ) فً حالة كون فعالٌة المصدر عالٌة خذ  2 وٌكون على بعد مناسب لٌكن المشع المنبعثة من المصدر 

 الواحدة . بالدلٌمة مسافة اكبر ( من نافذة االنبوبة ثم سجل لراءة العداد ولثالث مرات ثم جد المعدل 

ً ( ورتب لراءاتن كما ف4( سم وكرر الخطوة ) 46668611اجعل بعد المصدر عن نافذة االنبوبة ) -5

 الجدول  
  

               

   
 ̅

 
 

 

  
      

   
cm 

 ̅                                                  

         

         

 

و   ̅ ارسم عاللة بٌن  -3
 

  
 (4من العاللة رلم )  ثم جد لٌمة  ( 2كما فً الشكل )  

 ( وجد معدلها .3احسب ممدار الكفاءة باستخدام العاللة ) -4



 
 
 
 
 
 
 
 
 (2الشكل ) 
 
 
 
 
 

 Questionsاالسبلة 

 ؟فً كفاءته  من المصدر المشع نبوبة عداد كاٌكربعد اماهو تاثٌر  -:1/س

  على فعالٌة المصدر    االنبوبة  ماهو تاثٌر نصف لطر -:2س/

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (9تجربة رقم )

 تحديد طاقة نقطة النهاية لجسيمات بيتا وحساب المدى في مادة االلمنيوم   



Determination of end-point energy for beta particles by 
measuring their range in aluminum  

 Theory: التجربة نظرٌة

 
ٌمكن اٌجاد طالة جسٌمات بٌتا من لٌاس لابٌلٌة امتصاصها فً المواد المختلفة وٌمضل استخدام صفابح 

( نالحظ العاللة بٌن نسبة العد كدالة لسمن المادة الماصة . كذلن فً 1االلمنٌوم لهذا الغرض . فً الشكل )

ات بٌتا النافذة ٌمل اسٌا مع ( رسم لوغارتم نسبة العد كدالة للسمن وهنا ٌظهر ان عدد جسٌم2الشكل )

زٌادة سمن المادة الماصة . كما ٌبدو ان نسبة العد المماسة ال تصل الى الصفر عند زٌادة السمن الى لٌمة 
فتنحرف من العاللة كبٌرة . ولكن عملٌا تصبح لها لٌمة ثابته تتمثل بالمراءة الخلفٌة . اما نهاٌة المنحنً 

( والذي ٌعرف ) بانه المسافة 𝛃 ءة الخلفٌة تسمى مدى جسٌمات بٌتا )االسٌة ونمطة التمابها فً المرا

التً تمطعها جسٌمات بٌتا ٌمكن استخدام عاللة المدى والطالة للحصول على اعظم طالات اشعة بٌتا . 
 ولد اشتمت عاللة النمدى والطالة لمادة االلمنٌوم كما ٌلً :

 𝛃         
                          

 
 𝛃                         

 

   
     

  
    

                 

 
 تماس بوحدات )   حٌث 

  

   
 (    بوحدات )     ( و

 
 

 راجع المصدر التالً  هالت اعالدمالحظة:  لمعرفة تفاصٌل اكثر حول المعا

k. Mahesh and S. M. Mustafa Nuclear Radiation 
detectors and Experiments Mosul Iraq 1976 

 

 

 Apparatusاالجهزة المستخدمة :

 وتتكون من :( 1كما فً الشكل )ملر  –منظومة كاٌكر 



 ( ووحدة التولٌت  Counter( , وحدة العد ) عداد High voltageوحدة تجهٌز الفولتٌة العالٌة )-1  
   صفابح من االلمنٌوم  -Geiger tube 3انبوبة كاٌكر  -2 (.Timer ) مولت 

 للمنظومة الهندسً الترتٌب ٌمثل( 1) رلم شكل

 

 Materialsالمواد :

 مصدر مشع  -1

  Procedureطرٌمة العمل: 
 
 (.1رتب االجهزة كما فً الشكل ) -
بالدلٌميية الواحييدة هييذه تمثييل لييراءة الخلفٌيية  المعييدل جييد ثييمسييجل لييراءة لييزمن معييٌن ولييثالث مييرات  - 2

 .  االشعاعٌة 

ضع  المصدر المشع على بعد مناسب من نافذة االنبوبة ) ٌبمى هذا البعد ثابت الى نهاٌة التجربية ( ثيم  -3

 .هذه المراءة تمثل السمن صفر ) بدون سمن ( سجل لراءة العداد ولثالث مرات ثم جد المعدل 

سجل لراءة العداد كاٌكر ثم  بوبة ا( بٌن المصدر المشع وانبالل سمك منٌوم ) مبتداااللضع صفٌحة من  -4

 .   وجد المعدل  لزمن معٌن لثالث مرات ثم 

 ( لصفابح متعدده .4سمن وكرر الخطوة ) اللاستبدل الصفٌحة االولى باخرى  -5

                                                     رتب نتابجن كما فً الجدول التالً -6

    ̅  ̅                                        

      

      

 (2والسمن المادة الماصة )الشكل  ̅    ارسم خطا بٌانٌا بٌن    -7
    ثم جد لٌمة الطالة    جد مٌل المنحنً الذي ٌمثل  -8

 



 
 
 
 
 
 
 

  (1شكل رلم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2شكل رلم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (11تجربة رقم )

 معامالت امتصاص اشعة كاما في المواد المختلفة  



Absorption coefficients of Gamma – rays in Different 
Material  

  

 Theory: التجربة نظرٌة

 
وٌتم هذا  ٌمتص نتٌجة تفاعلها مع المادةعندما تمر اشعة كاما خالل مادة فان جزء من هذه االشعة 

 .الزوج االلكترونً  انتاج و كومبتون تشتت و لكهروضوبًاالتاثٌر  -:طرق ربٌسٌة هً ثالث التفاعل ب
 :كالتالً للتفاعل الثالثة االنواع تعرٌف ٌمكن بإٌجاز حٌث

  photoelectric الكهروضوًٌ التاثٌر

 فتتصادم ) االنبوبة فً الغاز مع اماك أشعة تتفاعل جاٌجر عدادات فً ( المادة مع اماك أشعة تفاعل عن ٌنتج

 ذلن الى الفوتون طالة فتنمل  ة بالذر المرتبطة اإللكترونات أحد مع السالطة الفوتونات (  اما)ك أشعة

 . الذرة فٌترن اإللكترون

  Compton scattering كومبتون تاثٌر

 بسرعة وٌنطلك الفوتون طالة من جزءا   اإللكترون فٌكتسب حر علكترون على فوتون سموط عند ٌحدث 

 . االبتدابٌة طالته من ألل بطالة مساره عن الفوتون وٌحٌد بٌنما ٌتشتت معٌنة

    pair productionااللكترونً  الزوج انتاج

 من زوجا )انتاج ( وتولد الفوتون فناء عنه ٌٌنتج للنواة الكهربً والمجال السالط الفوتون بٌن تفاعل ٌحدث

 . موجب وبوزٌترون علكترون سالب

.  الماص الوسط فً كدالة اسٌة فً المسافة تتنالص اإلشعاع شدة فان وسط خالل ماكا عشعاعات مرت وعذا

( كما تعطى X( خالل مادة ذات سمن )  ( ٌمثل الشدة االصلٌة لشعاع كاما فان الشدة  النافذة )  اذا  كان )

 بالعاللة التالٌة : 

     
              

 

  .الوسط من النافذه االشعة  شدة      
 ) .السالطه االشعه شدة( االبتداٌٌة الشدة   
 .الماصه المادة سمن    =



هو معامل االمتصاص االلخطً والذي ٌمثل جزء الطالة النسبً الذي ٌحذف من االشعة فً كل   حٌث  
 سنتمتر واحد من مسارها . 

 ( بالشكل التالً :1كتابة المعادلة )وٌمكن 

   
 

   
                   

فان ذلن  2الى  1عندما تكون نسبة االشعة النافذة من خالل سمن معٌن الى االشعة السالطة هً كنسبة 

) سمن المادة الذي تنمص عنده ( والذي ٌعرف بانه Half - thicknessالسمن ٌدعى بالسمن النصفً )

 شعة السالطة الى النصف بعد اخترالها تلن المادة ( وبذلن :شدة اال

   
 

 
     

 ⁄
             

 لذا ٌمكن اٌجاد معامل االمتصاص الخطً من العاللة التالٌة :
           

 ⁄
            

 عتمد على عاملٌن هما :تاما فً مادة الرصاص او االلمنٌوم كوبما ان امتصاص اشعة 
 كثافة مادة الرصاص او االلمنٌوم 

 السمن المادة الذي تخترله االشعة -2    

(   ٌمكن لٌاس شدة االشعة بواسطة عداد كاٌكر الن لراءته تتناسب طردٌا مع شدة االشعة فان كانت )و
(  ا )سمكه التً  ماصةالمادة ال( تمثل معدل العد بوجود  تمثل معدل العد بدون وجود المادة الماصة و )

 ماٌلً :كفٌمكن كتابة 
 

   
 

 

  
                  

   
 

   
                    

                          
( ٌساوي     ( ونمطة تماطعة مع محور )  ( تمثل معادلة خط مستمٌم مٌلة ٌساوي )7والمعادلة )

(     .) 
 massٌسمى معامل االمتصاص الكتلًهنان معامل امتصاص اكثر اهمٌة من معامل االمتصاص الخطً 

absorption coefficient  (  ( ٌماس بوحدات ) 
   

  
 ( وٌعطى بالعاللة التالٌة :

    
 

 ⁄               

 تمثل كثافة المادة   حٌث  
(   الرصاص او االلمنٌوم بوحدات الكثافة السطحٌة ) ٌاس سمنوكذلن توجد طرٌفة اخرى عن طرٌك ل

 معامل استخدمنا عذا .       والتً ٌمكن الحصول علٌها بضرب سمن المادة فً كثافتها 
 -( بالشكل التالً :6اذن تكون المعادلة رلم )   بالرمز له ٌرمز السمن فان    الكتلً  االمتصاص

     
                                      

 كما فً العاللة التالٌة :   نتبع نفس الخطوات السابمة للحصول على  معامل االمتصاص الكتلً 
            

              
  g/cmᵌ 11.3 .وكثافة الرصاص  g/cmᵌ 2.7  االلمنٌوم مع العلم أن كثافة  



 Apparatusاالجهزة المستخدمة :

 وتتكون من :( 1كما فً الشكل )ملر  –منظومة كاٌكر 

 ( ووحدة التولٌت  Counter( , وحدة العد ) عداد High voltageوحدة تجهٌز الفولتٌة العالٌة )-1  
 صفابح من االلمنٌوم والرصاص  -Geiger tube 3انبوبة كاٌكر  -2 (.Timer ) مولت 

 للمنظومة الهندسً الترتٌب ٌمثل( 1) رلم شكل

 

 Materialsالمواد :

          مصدر مشع  -1

  Procedureطرٌمة العمل: 
 
 (.1رتب االجهزة كما فً الشكل ) -1
بالدلٌمة الواحدة هذه تمثل لراءة الخلفٌة  المعدل جد ثمسجل لراءة لزمن معٌن ولثالث مرات  - 2

 .  االشعاعٌة 
االنبوبة ) ٌبمى هذا البعد ثابت الى نهاٌة التجربة ( ثم  ضع  المصدر المشع على بعد مناسب من نافذة -3

 سجل لراءة العداد ولثالث مرات ثم جد المعدل .
ضع صفٌحة من الرصاص بالل سمن بٌن المصدر المشع واالنبوبة وسجل لراءة العداد ) كما فً  -4

  ( وجد المعدل 3الخطوة 
 ( لصفابح متعدده .4طوة )استبدل الصفٌحة االولى باخرى اكثر سمن وكرر الخ -5

 كرر الخطوات اعاله متخذا صفابح من االلمنٌوم  -6

 رتب نتابجن كما فً الجدول التالً  -7
                  

̅       نوع الشرٌحة                                         

       

      

 



  Calculationالحسابات :
 فً حالة الرصاص  

( . 7من المعادلة )    ثم احسب  (2كما فً الشكل )      و   ارسم خطا بٌانٌا بٌن سمن الرصاص   -1

 . (8من المعادلة )    استخدم هذه المٌمة لحساب 
وعند نمطة التمابه احسب      مد الجزء المستمٌم من البٌانً على استمامة الى ان ٌمطع محور -2

  ( ثم عٌن سمن النصف )    )
 ⁄

 ( على التوالً.8و7) المعادلتٌنمستخدما            ( واحسب  

( المحسوبة من الخط البٌانً مع المٌمة المحسوبة من لراءة العداد وكذلن بٌن     ) لارن بٌن لٌمة  -3

 (2و1من الخطوات )      ,    لٌمتً  
 

 فً حالة االلمنٌوم 
 (3كما فً الشكل )       و X  االمنٌوم   سمن بٌن بٌانٌا خطا ارسم -1
    ثم احسب     من مٌل الخط المستمٌم   μ  احسب   -2

  
 
 
 
 
 

 (2الشكل رلم )
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 (3الشكل رلم )
 
 
 
 



 

 Questionsاالسبلة 
 ماالممصود بمعامل االمتصاصً الخطً ؟ -1

 ؟عندما تم وضع الشرٌحة بٌن المصدر والكاشف وما تفسٌر ذلن تالحظ ماذا  -2

 اما فً المادة الممتصة ؟كٌعتمد امتصاص اشعة  من   عال -3

 االمتصاصمعاملً  اكتب العاللة التً توضح بٌن  . و    ما هً وحدة معامل االمتصاص الخطً  -4

 ؟    فً المادة لالشعاع والكتلً الخطً 

  السمن النصفً   عرف-5
 ⁄

  االمتصاص   معامل  بداللة المعادلة المستخدمة لحسابه  واشتك   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (11تجربة رقم )

  Calculation of Radiation Dose :الجرعة االشعاعية    حساب
 Theory: التجربة نظرٌة

 
بانها تفاعل االشعة الكهرومغناطٌسٌة المؤدي الى  Roentgen (Rالرونتجٌن )تعرف وحدة التعرض 

من درجة حرارة  الهواء تحت الظروف المٌاسٌة  فً(     ) تحرٌر شحنة كهربابٌة واحدة لكل 
 والضغط الجوي  .

            
  ⁄            

( هً الجرعة  ) الجرعة الممتصة هً معدل الطالة المفمودة من لبل االشعة فً وحدة الكتلة حٌث
 هً معدل الطالة المفمودة كما هو موضح فً العاللة التالٌة   الممتصة و  

  
 

 
                  

 
ان وحدات معدل الجرعة الممتصة هً ( (    ووفما للنظام العلمً للوحدات هً الكتلة   حٌث ان  

          )   )(( او    )

       
 

  
          

فمد ان اختالف اسلوب تفاعل االشعة النووٌة مع المواد ٌؤدي الى تاثٌر حٌوي ) باٌلوجً ( مختلف لذلن 

( لكل شعاع وان حاصل ضرب عامل النوعٌة Q: Quality factorتم االتفاق على تحدٌد عامل النوعٌة )

(Q( بالجرعة الممتصة )Dٌعطً ما ٌسمى مكافا ال ) جرعةDose equivalent  (    ًوحداتها ه )

(   )                               

 (Q( مضروبة ب )معامل التاثٌر الحٌوي    ب ) Absorbed dose وتعادل لٌمة الجرعة الممتصة 
                           

 
 

 (               للوحدات فوجدة مكافا الجرعة ٌسمى )اما بالنسبة للنظام العالمً 
 

                     
 

                    
 

      𝛄 𝛃                  𝛂                        
( طردٌا مع فعالٌة    ب معدل التعرض الخارجً )( على نوع االشعاع وطالته وٌتناس تعتمد لٌمة )

( ثابت  ( وٌسمى ثابت التناسب ) ( وعكسٌا مع مربع المسافة عن المصدر ) المصدر المشع )
 التعرض 



     
 

  
                

 ( ٌمثل عامل التعرض ووحدته هً ) حٌث )
    

     
 المعادلة التالٌة :(من  ( ولعٌنة مشعة ٌمكن حساب )

      ∑                  

و     ( ممدره بـ     ( او اشعة كاما من العٌنة وبطالة )  ( تمثل نسبة انبعاث االشعة )  حٌث ان )

( معامل االمتصاص الكتلً للهواء لهذه الطالة ممدرا بـ )   )
   

 
 ) 

 
االشعاع وطالته ونسبة انبعاثة وٌمكن حساب او لٌاس ثابت التعرض حٌث ٌعتمد ثابت التعرض على نوع 

 المشعة . حٌث لٌمته لمصدر  الكوبلت هو من المصادر المٌاسٌة 
 

                 
علما ان عامل النوعٌة لالشعة كاما ٌساوي واحد من شروط العاملٌن فً حمل االشعاع ان ال ٌمل عمرهم 

 ( عمر الشخص بالسنوات  تتجاوز الجرعة )سنة و ال  18عن 

 
                         

 
والمبادئ االساسٌة فً التعامل مع االشعاع هو تملٌل التعرض الى االشعة النووٌة الى الصى حد ممكن 

 بالمواعد التالٌة :
 تملٌل زمن التعرض الى الل حد ممكن  -1

 مكن االبتعاد عن المصدر المشع اكبر ما ٌ -2

 استخدام التدرٌع الالزم  -3

هنان اجهزه عدٌدة لمٌاس التعرض والجرع وٌزود بعظها بمضخم صوتً وتصنف لٌاس التعرض والجرع 
 الى 
 اجهزة المٌاس الخاصة بالمختبرات ) كواشف االشعاع ( -أ
 .كواشف شخصٌة مثل الملم الحساس ) الباج ( حٌث ٌعرف ممدار الجرعة من االسوداد -ب

 Apparatusزة المستخدمة :االجه

 وتتكون من :( 1كما فً الشكل )ملر  –منظومة كاٌكر 

 ( ووحدة التولٌت  Counter( , وحدة العد ) عداد High voltageوحدة تجهٌز الفولتٌة العالٌة )-1  
     Geiger tubeانبوبة كاٌكر  -2 (.Timer ) مولت 

 للمنظومة الهندسً الترتٌب ٌمثل( 1) رلم شكل



 Materialsالمواد :

     مصدر مشع  -1

  Procedureطرٌمة العمل: 
 
بالدلٌمة الواحدة هذه تمثل لراءة الخلفٌة  المعدل جد ثمسجل لراءة لزمن معٌن ولثالث مرات  -1

 .  االشعاعٌة 

 سم وٌمراء معدل العد  2على بعد ٌوضع المصد المشع  -2

 تكرر الخطوة الثانٌة البعاد مختلفة عن الكاشف   -3

 رتب المراءات فً الجدول التالً  -4

                  

      
 

  
 

 

 ̅                            

 

            

      

 
 

     

 
    التالٌة . نحسب الفعالٌة من العاللة -5

     
    

  .نحسب معدل التعرض من العاللة التالٌة  -6

     
 

  
 

 على المحور الصادي     على المحور السٌنً و  ̅ ارسم العاللة بٌن    -7

لحساب معدل الجرع المتراكمة ) بمعدل       و  ̅ بٌن   ٌستخدم خط المعاٌرة ) المٌل ( بٌن    -8

 ساعتٌن تعرض لكل مختبر ( للطلبة والعاملٌن اسبوعٌا من العاللة .
   

 
 
 
 
 
 



 ( 12تجربة رقم )

 Counting statistics   :احصائيات العد لالشعاع 
 Theory: التجربة نظرٌة

 
ال تعتمد على المٌاسات السابمة وذلن كما هو معلوم ان كل المٌاسات التً تعمل الي عٌنة من مادة مشعة 

                             .                                                  ضمحالل االشعاعًالن عملٌة اال

 عدد كبٌر من المٌاسات الفردٌة( ولكن بالنسبة عند اخذ                بطرٌمة عشوابٌة  دثحت
سمى ( للمٌاسات النووٌة عن ما ٌ         ( فان االنحراف )                         )

ٌمكن التنبؤ به , حٌث تكون االنحرافات                        لٌمة معدل العد لوحدة الزمن 
ات الكبٌرة . فً هذه التجربة سنتمكن من مالحظة حدوث الصغٌرة عن المعدل اكثر حدوثا من االنحراف

معدل العد فً وحدة حساب انحراف معٌن عن المعدل ضمن مدى معلوم هو امر ٌمكن معرفته من خالل 

 )المستملة ( من المعادلة التالٌة :( من المٌاسات الفردٌة  الزمن لـ )

  ̅  
               

 
               

 

( ٌمثل عدد المٌاسات المستملة ,  ( ٌمثل العد لوحدة الزمن للمٌاس االول ....... الخ و )  ان ) حٌث

 ( كماٌلً :1ٌمكن كتابة المعادلة رلم )

 ̅    ∑      

   

   

            

 فمن الواضح ان

 ∑      ̅   

   

   

            

( وٌرمز له  ̅ ( والمعدل الحسابً )  المراءة المماسة )هو الفرق بٌن :(           االنحراف )

 اي ان ( وهو ٌشٌر الى الدلة فً المٌاس    بـ)

        ̅ 



 Theoretical   Standard(   ٌرمز له ) ( المٌاسً) المعٌاري ٌمكن حساب المٌمة النظرٌة لالنحراف 
Deviation   :وٌحسب احصابٌا بموجب المعادلة التالٌة                                                                     

                                  

    √ ̅                

 

 Experimenter Mean Square     وٌمكن حساب المٌمة العملٌة لمتوسطة مربع االنحراف 

Deviation   :بموجب المعادلة التالٌة 

        ∑       ̅   

   

   

            

 Apparatusاالجهزة المستخدمة :

 وتتكون من :( 1كما فً الشكل )ملر  –منظومة كاٌكر 

 ( ووحدة التولٌت  Counter( , وحدة العد ) عداد High voltageوحدة تجهٌز الفولتٌة العالٌة )-1  
     Geiger tubeانبوبة كاٌكر  -2 (.Timer ) مولت 

 للمنظومة الهندسً الترتٌب ٌمثل( 1) رلم شكل

 Materialsالمواد :

     مصدر مشع  -1

  Procedureطرٌمة العمل: 
 
 (1رتب االجهزة كما فً الشكل )  -1
  عداد كاٌكر مساوٌا لجهد التشغٌل   انبوبةاجعل  لٌمة فرق الجهد المسلط على   -2

( 21 -11ملر بحٌث تحصل عليى )–ضع المصدر المشع على بعد مناسب من نافذة انبوبة عداد كاٌكر   -3

 عدة فً الثانٌة .
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مسييتملة  لييييييراءة 

منهيييييييييا  كيييييييييييييل 

لفتيييييييرة  11

بيييييييدون  ثيييييوانً 

تحييييييرن  ان 

او  المصدر 

   انبوبة كاٌكر مرتبا لراءتن فً الجدول ادناه.  

 

 

 

 

 

 ( تكون موجبة او سالبة او صفرا لذا ٌجب اخذ االشارة بنظر االعتبار ̅     ان لٌم ) مالحظة :

 

 (4)( من المعادلة رلم    احسب المٌمة النظرٌة لالنحراف المٌاسً ) -5

( ولارن النتٌجة مع 5( من المعادلة  رلم )    احسب المٌمة العملٌة لمتوسط مربع االنحراف ) -6

 (   المٌمة النظرٌة )

( مناسبة لتمسٌم المراءات العملٌة الى اجزاء ثم عٌن التكرار  Class Intervalsخذ فواصل صنفٌة ) -7

 لمختار ) الفاصلة ( الحظ المثال التالً :او التردد الذي تمع به كل لراءة ضمن المدى ا

Selected Range                                                           frequency         

 المدى المختار                                                        التكرار ) التردد(    

12                                                                          140-149 

11                                                                     150-159 

      ̅   
       

 

     ̅      

 
 

 
 

      

  
 

 المحاولة

    

    

    

∑      ̅   

   

   

 ∑      ̅   

   

   

   



28                                                                    160- 169 

51                                                                    170-179 

56                                                                   180-189 

35                                                                190-199 

14                                                                 200-209 

13                                                             210-219 

11                                                             229-220 

 11الفاصل الصنفً هنا=العدد الكلً للمٌاسات                                           

( بٌن تردد ظهور كل مدى وممدار المدى المختار . ثم           مخطط توزٌع الترددات ) ارسم -8

 ( لمخطط توزٌع الترددات . ( وجد المساحة )2( التردد الحظ الشكل )        ارسم مضلع )

 العدد الكلً للمراءات    ( = الفاصل الصنفً  المساحة )

   (              عاله  )وفً المثال  التوضٌحً ا

 ( ( جد التردد )                          مستعمال لانون التوزٌع الكاوسً ) -9

         
  

 ⁄         
   ̅  

   
           

 ان  حٌث

      √ ̅ 

(  ) ٌفضل ان تساوي منصفات المدى ( واحسب لٌم ) ( من الرسم البٌانً خذ عدة لٌم مناسبة الى )
المناظرة لها ثم ارسم مخطط كاوس النظري لهذه المٌم على نفس المحاور مخطط  توزٌع التردادت 

 (2التجرٌبً الحظ الشكل )



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2شكل رلم )


