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 مللر بطريقة المصدر المزدوج -كايكرزمن الخمود ألنبوب حساب 

 Determination of dead time for Geiger–Müller tube by double - source 
method  
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تصدحي  دقيقدة اانده مدن الردرورخ لدخدال  عدد    0111عندما يكون معدل القراءات بواسطة عداد كايكر أكثر من  -النظرية:
( بحيث تمر دقائق خالل العداد لدي  DTللى معدل القراءات هذه للحصول على القراءات الحقيقية بسبب ما يعرف بزمن الخمود )

بمقدوره تسجيلها وذلك بسبب تكون السحابة الموجبة حول السلك المركزخ األمر الذخ يؤدخ للحصول على قدراءات ييدر حقيقيدة 
  الزمنية التي تلدي كدح حالدة تدأين مدن التأيندات التدي تحددث داخدح العدداد نتيجدة مدرور األشدعة او يعرف زمن الخمود بأنه الفتر  .

وبدذا نالحدا ان مدن  الدقائق المشحونة او الدقائق المشحونة المنبعثة من المصدر ويكون العداد اي هذه الفتر  اي حالدة خمدود.
تعماله لإلشعاعات العالية افي هدذه الحداالت قدد يسدجح الجهداز نقاط رعف عداد كايكرملر هو طول اتر  خموله التي تحد من اس

 .قراءات هي اقح بكثير من القيمة الحقيقية
 -طريقة العمح:

( 0111رع احد المصدرين المشعين لمام العداد وعلى مسااة محدد  بحيث تحصح علدى األقدح قدراءات أكثدر مدن ) .0
 عد   دقيقة.

 العملية العملية كح نصف على حد  مع مراعا  مواقعها بصور  جيد .( دقائق وكرر 0سجح قراء  النصفين لمد  ) .2



 

 

 -( من العالقة التالية:DTاحسب زمن الخمود ) .3
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 -تصحي  لجميع القراءات التي لديك وحسب العالقات التالية: أجر 4.
N´= N1   (1- N1 .TD)                                                       

  N´القراء  الحقيقية لعداد كايكر =
  1Nالقراء  الواقعية لعداد كايكر =

 يمكنك االستعانة بالمخطط ادناه الجراء التجربة

 
 النتائج التي حصلت عليها: 
 معدل العد 

Count/3min 
 معدل العد

Count/3min   
 صااي معدل العد

Count/min 
N1    

N2    

NT    

 
TD=                                                                              
N1' =                                                                             
N2'=                                                                              

=                                                                      'NT   
 : ماذا ستالحا بالنسبة للعد قبح وبعد التصحي ..ايهما اكبر ؟اسر ذلك؟0 
 ؟التجربة عد  قبح البدء ب 0111لماذا نعد 2 
 :ماهو الزمن الميت )الخمود(..ماهي اسبابه؟3 


