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 (3)تجربة رقم 
 في المادة𝛄 لبعض المعادن بواسطة قياس توهين أشعة( الخطي والكتمي)قياس معامل االمتصاص 

Measures the absorption coefficient (Linear and Mass) for several metals by measuring 𝛾-ray 
attenuation in matter  
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  :-النظرية

ٚبّا أْ اإلشؼاع ع١خفاػً ِغ . ِذٜ حٕالض شذة اإلشؼاع ح١ٓ ِشٚسٖ خالي ِادٖ ِؼ١ٕٗفٟ ٘زٖ اٌخضشبت ع١خُ ل١اط 

٠ّىٓ اٌمٛي باْ أشؼت واِا ٟ٘ ع١ً ِٓ اٌفٛحٛٔاث، ٌزٌه فأْ  .اٌّادة، فأْ شذحٗ عخخٕالض وٍّا حمذَ داخً حٍه اٌّادة

. ِغ صغ١ّاث ب١خا ٚاٌفاٚرٌه ػٍٝ خالف األِش " (gamma ray)شؼاع واِا "اغٍب اٌّظادس حش١ش ٌٙا بّظطٍح 

ٚاٌّؼشٚف بأْ اٌفٛحْٛ ". فٛحٛٔاث ِغ اٌّادة"ٚبزٌه فؼٕذ دساعت ح١٘ٛٓ ٘زٖ األشؼت فٟ اٌّادة فإٔٔا ٔخىٍُ ػٓ حفاػً 

𝑚𝑟)اٚ ٚع١ظ ٔمً اٌطالت اٌىٙشِٚغٕاط١غ١ت ٚاٌزٞ ٠ّخاص بىْٛ وخٍٗ اٌغىْٛ ٌٗ طفش  (quanta)٘ٛ وُ  = 0)  ،

وْٛ وخٍٗ اٌغىْٛ ٌٗ طفش رٌه . حضٙا شحٕخ١ٓ ٠غ١ّاْ اٌبٛصْٚ اٌّٛصب ٚاٌغاٌبٚ٘ٛ ِخؼادي اٌشحٕت وْٛ ٠شافمٗ َ

رٌه ٠ؼٕٟ بأْ عشػٗ . ٠ؼٕٟ أٗ فٟ حاٌٗ حشوٗ ِٕز ٚالدحٗ ٌح١ٓ فٕاءٖ، ٚبأْ عشػخٗ حبمٝ رابخت بٕفظ عشػت اٌضٛء
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طاس باٌخظادَ ِغ احذ اٌفٛحْٛ ال حخباطأ ٔخ١ضت اٌخ١٘ٛٓ فٟ اٌّادة ٚإّٔا اِا اْ ٠خُ اِخظاص وً طالخٗ اٚ اْ ٠غج

ِزً صغ١ّاث اٌفا اٚ )ٚ٘زا اٌٛضغ ٠خخٍف حّاِا ػٓ حاٌٗ حفاػً صغ١ّاث ِشحٛٔت ِغ اٌّادة . صغ١ّاث رساث اٌّادة

اِا وْٛ اٌفٛحْٛ ِخؼادي اٌشحٕت فاْ رٌه ع١مًٍ ِٓ حأر١ش اٌخفاػالث اٌى١ٌِٛٛت ٌٗ ِغ االٌىخشٚٔاث اٚ إٌٛاة، ِغ (. ب١خا

اٌفٛحْٛ ٠ّخٍه ِضا١ٌٓ وٙشبائٟ ِٚغٕاط١غٟ ِخؼاِذ٠ٓ ٠ّٚخٍىاْ ٔفظ اٌطٛس ٚرٌه ٠ضؼٍٗ  األخز بٕظش االػخباس بأْ

ػٕذ ِشٚس أشؼت واِا خالي اٌّادة فأٔٙا حخفاػً ِؼٙا بشىً أعاعٟ بزالد طشق .٠خفاػً ِغ اٌّضاالث اٌفاػٍت فٟ اٌزسة

:- سئ١غ١ت ٟ٘

٠حذد ػٕذ عمٛط فٛحْٛ ػٍٝ إٌىخشْٚ حش ف١ىخغب اإلٌىخشْٚ صضءاُ  (Compton Scatering) حشخج وٛبخٓ  .1

. ِٓ طالت اٌفٛحْٛ ٠ٕٚطٍك بغشػت ِؼ١ٕت ب١ّٕا ٠خشخج ٠ٚح١ذ اٌفٛحْٛ ػٓ ِغاسٖ بطالت ألً ِٓ طالخٗ االبخذائ١ت 

 فٟ ػذاداث صا٠ضش حخفاػً) ٠ٕخش ػٓ حفاػً أشؼت صاِا ِغ اٌّادة   (Phot-electric) اٌظا٘شة اٌىٙشٚضٛئ١ت .2

اٌغالطت ِغ أحذ اإلٌىخشٚٔاث اٌّشحبطت باٌزسة ( اٌفٛحٛٔاث)فخخظادَ أشؼت صاِا ( أشؼت صاِا ِغ اٌغاص فٟ األٔبٛبت 

 .فخٕخمً طالت اٌفٛحْٛ إٌٟ رٌه اإلٌىخشْٚ ف١خشن اٌزسة 

٠ٕخش ٠حذد حفاػً ب١ٓ اٌفٛحْٛ اٌغالظ ٚاٌّضاي اٌىٙشبٟ ٌٍٕٛاة ف:   (Pair Production)ح١ٌٛذ اٌضٚس االٌىخشٟٚٔ .3

 ( .بٛصحشْٚ)ٚ إٌىخشْٚ ِٛصب ( ب١خا)صٚصاُ ِٓ إٌىخشْٚ عاٌب (  إٔخاس)ػٕٗ فٕاء اٌفٛحْٛ ٚحٌٛذ 

إْ شذة اإلشؼاع اٌخاسس الً ِٓ شذة أٞ )رٌه اٌٛعظ ٚح١ذ إْ شذة اإلشؼاع حمً وذاٌت ٌٍّغافت اٌّمطٛػت فٟ 

 :-رٌه س٠اض١ا باٌّؼادٌت اٌخا١ٌت، ٠ّٚىٕٕا حّز١ً (اإلشؼاع اٌغالظ

(1)                      Ix = I0  e
- µ L x 

: حيث ان
 I0 = الشدة األصمية لمحزمة الساقطة
 Ix =ة عن وسط سمكه ذشدة األشعة الناف(x )
µL  =كما يمكننا إعادة ترتيب تمك المعادلة بالشكل التالي,معامل االمتصاص الخطي لموسط الماص -:
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µL = (0.693/ X1/2 ) 
. سمك النصف وهو السمك الذي يسبب انخفاض شدة األشعة الى نصف قيمتها األصمية(  (X1/2حيث

 :-طريقة العمل
 .العداد وضْع إمامه صفيحة نحاسية وسجل القراءات لمدة دقيقة هيئ الجهاز لمعمل وضْع مصدر مشع لكاما إمام .1

  .من كل قراءة تحصل عميها(B.G) استمر بزيادة عدد الصفائح المطموبة مسجاًل القراءات في كل حالة ثم اطرْح  .2

. ارسْم العالقة بين السمك والقراءة المسجمة   .3

 . µLجد قيمةوأو X1/2))ومن ثم ( N0/2)ومنها  Noمن الرسم احسب قيمة  .4

 
 µL = (0.693/ X1/2 )     (cm-1) 

(cm-2/gm)               µm = µL /  

    
 µm   =  معامل االمتصاص الكتمي(Linear Absorption Coeffcient) 
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االسئمة 
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