
 
 
 

 االمتصاصمعامل 
 
 

 اهلدف من التجربة:
 ميلر-مادة الرصاص ألشعة جاما بإستخدام عداد جايجر امتصاص معامل حساب 

 

 املعادالت املستخدمة:
 

𝒍𝒏 (
𝑰𝟎

𝑰
) =  𝝁 𝒙                  𝑰 = 𝑰𝟎 𝐞− 𝝁 𝒙 

 حيث أن: 

: 𝑰𝟎  دخولها للمادة لحظةقبل  االبتدائيةاما جشدة أشعة (
counts

𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒆𝒔
). 

𝑰 :  خروجها من المادة لحظةشدة أشعة جاما النهائية بعد (
counts

𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒆𝒔
). 

𝝁 :لمستخدمةمعامل االمتصاص للمادة ا (𝑪𝒎−𝟏). 
𝒙 : المستخدمة )سمك المادة(𝑪𝒎. 

 

 نظرية التجربة:
 

يستخدم في هذه التجربة  . 𝛄  وغاما βوبيتا  αتطلق المواد المشعة بشكل عام ثالث أنواع من اإلشعاعات ألفا  

𝑪𝒐𝟐𝟕عنصر الكوبالت )
𝑵𝒊𝟐𝟕) أشعة بيتا وجاما ليتحول إلى(  الذي يطلق 𝟔𝟎

 5.27 يبلغ عمر النصف للكوبالت. ( المستقر𝟔𝟎
بارة عهي  )المنبعثة من المواد المشعة( أشعة جاما .ور هذه المدةبعثة منه إلى النصف بعد مرن، حيث تقل شدة األشعة المةنس

نويات الذرات الغير  نبعث منت (بألف مرة ذات طاقة عالية جدا )أعلى من األشعة السينية موجات كهرومغناطيسية عن
ب بسب من قبل المواد امتصاصهاحيث يصعب ، ذات نفاذية عالية من خالل المواد وهي مثل اليورانيوم والكوبالت ،مستقرة

يعتبر . ،خاص بهاال (𝝁) االمتصاصمن خالل معامل  فاإلشعاعات تعر امتصاص قدرة معينة على . لكل مادةالعاليةطاقتها 
 امتصاص ت قدرة المادة علىكلما زاد العدد الكتلي زادففي مدى نفاذية أشعة جاما.  امؤثر عامال المادة صرالعدد الكتلي لعن

تشكل السحابة  ، حيثاالمتصاصفي معامل من أعلى المواد ربة( جالت)المستخدم في هذه يعتبر الرصاص  .شعة جاماأ
ا  لرصاص مصداا مما يجعل من المرور أشعة جاما.  حائالا  هويتأنحول  كثيفة نسبيااإللكترونية ال  لنفاذية أشعة غاما لذلك قويا

 يستخدم في مجاالت متعددة )في الطب والمفاعالت النووية كجدار حماية(.
 

 مملوء ،مغلق له نافذة أسطواني أنبوب :من حيث أنه يتكون  جاماشدة أشعة  لر لقياسيم -جايجريستخدم عداد  
 ائيةالكترونات محدثتا نبضات كهربأشعة جاما على العداد تنبعث عند سقوط  .تفاعله مع األشعة النووية دقابل للتأين عن غازب

تيجة الجهد التشغيلي للعداد نيسمي بمناسب بين قطبي العداد  جهد كهربائي وبتطبيق. )المتأين(من جدار األنبوب أو من الغاز 

( أشعة 𝑰يمكن معرفة شدة ) يوبالتال العداد الى )فوتون واحد( عند دخول إشعاع واحد ةواحد تنطلق نبضةمعايرته بحيث 
 .خالل فترة زمنية معينة، دقيقة مثالا  ادجاما الساقطة على العد

. لكونيةا تسمى الخلفية اإلشعاعية ضئيلة جداا في الطبيعة بكمية  تلقائياا مع غيرها من االشعاعات تتواجد أشعة جاما   
 وغير ذلك.والطعام الصخور متواجدة بشكل طبيعي في وسبب وجودها هو وجود عناصر مشعة 

)ألن العداد يحسبها مع  األخذ بعين االعتبار تأثير الخلفية اإلشعاعية يجب د قياس الشدة اإلشعاعية لمادة ماعن  
 اصامتص ىوم بقدرته عليونافذة العداد لتميز الومنتوضع صفيحة الومنيوم بين المصدر المشع  .إشعاعات المادة المشعة(



فيحة ص العداد، وبذلك تلعب ة منه فقط في الدخول إلىثالمنبعشعة غاما وذلك للسماح ألالمشع  أشعة بيتا المنبعثة من الكوبالت
   العداد. دور فلتر يمنع دخول اشعة بيتا الى األلومنيوم

 
 
 
 
 

 


