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چند کاناله4 یا MCA وارد می شوند. MCA قادر به اندازه گیری توزیع 
سیگنال های ورودی متشکل از پالس هاست. بنابراین دستگاه، تعداد 
رویدادهای رخ داده در هر بازه ی انرژی )کانال( را ثبت می کند ]10[.

 
1-2- نحوه چینش صفحه های ثابت و متحرک

برای انجام آزمایش ابتدا شمارش زمینه انجام گرفت. سپس طبق 
ش��کل-1 صفحه ثابت در جلوی آشکارس��از و چش��مه قرار داده 

شد. صفحه متحرک نیز پش��ت صفحه ثابت قرار گرفت. پرتوهای 
پراکنش ش��ده به مدت 300 ثانیه ش��مارش شدند. در جدول-1 
نح��وه چینش صفحه های نازک و ضخیم در حالت های مختلف را 

مالحظه می نمایید. 

2- نتایج آزمایش
ب��رای هر حال��ت از ج��دول-1، صفح��ه متح��رک را در فواصل 
مختل��ف صفر تا 15 س��انتی متری از صفحه ثاب��ت قرار داديم. در 
 هر فاصله کل ش��مارش ها ثبت می ش��وند. حاصل این تست ها در 
جدول-2 آورده شده اند. همچنين، شکل-2 رفتار داده های حاصل 
از ش��مارش نسبت به فاصله دو صفحه را برای حالت های مختلف 

نشان می دهد.

3- بحث بر روی نتایج تست ها
نتیجه گیری های به دس��ت آمده از شکل-2 می تواند به شرح ذیل 

باشند:

3-1- اثر ضخامت بر رفتار منحنی تعیین فاصله بین دو صفحه فوالدی
منحنی شکل- 2 رفتار مناسبی ندارد و اندازه گیری دقیقی را برای 
تعیین فاصله بین دو صفحه با این شرایط به ما نمی دهد. بنابر این، 
وقتی صفحه ثابت ضخامتی کمتر از صفحه متحرک دارد، خطای 
اندازه گیری افزایش می یابد، به خصوص زمانی که اختالف ضخامت 

دو صفحه فوالدی خیلی زیاد باشد. 
عل��ت این مش��کل مربوط به رفت��ار پرتوها در هن��گام برخورد به 
صفحه ها می باشد. وقتی صفحه ثابت ضحامت زیادی دارد هم عامل 
جذب پرتو و هم عامل پراکنش نس��بت ب��ه حالت با صفحه ثابت 
نازک، افزایش می یابد. بنابرای��ن، پرتو کمتری به صفحه متحرک 
می رس��د. از طرفی، به علت ن��ازک بودن ضخامت صفحه متحرک 
پرتو کمتری نیز از این صفحه منعکس یا پراکنده می ش��ود. چون 
این پرتوهای پراکنده شده جهت رسیدن به آشکارساز باید دوباره 
از صفح��ه ثابت بگذرند، به علت ضخیم ب��ودن این صفحه جذب 
پرتوها پیش می آید، به طوری که نهایتاً پرتو کمتری به آشکارس��از 
خواهد رسید. بدین ترتیب منحنی سنجش فاصله با خطای زیادی 

روبه رو خواهد شد.

3-2- محدودیت اندازه گیری فاصله
همانطور که ش��کل-2 نشان می دهد، حداکثر اندازه گیری برای 
تعیین فاصله بین دو صفحه فوالدی حدود 9 الی 10 سانتی متر 

 2   شمارش ها برای فواصل مختلف در حالت های مختلف

)cm( فاصله دو صفحه)حالت )شمارش کل

1234
026071398134088646361

125756421974109845214

225013402494064044952

324354367304118044444

423539339854084143336

522918302474077642664

621810278724031342178

721334258914073341156

821152237464056141093

920156223284048939972

1020156213844074139834

1120083204114001140021

1220245193873981639730

1319916189174011239472

1420171182614030239721

1520025183984059339405

 1   ضخامت صفحات برای حالت های مختلف

ضخامت صفحه متحرک )mm(ضخامت صفحه ثابت )mm(حالت

10/51
20/510
3101
41010
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می باش��د. لذا به کارگیری ای��ن روش محدودیت خاص خود را 
دارد. دلی��ل چنین رفتار در دورتر ش��دن دو صفحه از یکدیگر 
نهفته است. چون با دور شدن دو صفحه پرتوهای منعکس شده 
از صفحه متحرک در زاویه فضایی بیش��تری انتش��ار می یابند، 
به طوری که پس از فاصله حدی تعداد پرتوهای نسبتاً ثابتی به 

آشکارساز خواهند رسید.

3-3- تشخیص محل صفحه نازک و ضخیم
اگر ضخامت تش��خیص داده ش��ده را از صفر تا 10 س��انتی متر 
 بگیری��م. بر اس��اس ش��کل-2 و مقادیر نش��ان داده ش��ده در 
جدول-2 مش��اهده می ش��ود که ام��کان تش��خیص نازک تر یا 
کلفت تر بودن صفحه ی فوالدی نزدیک به چش��مه وجود دارد. 

این کار با مقایسه حالت 2 و 4 کاماًل قابل درک خواهد بود. در 
ش��کل-2. ب. شیب منحنی تندتر از شیب منحنی شکل-2.ت. 
اس��ت ک��ه در منحنی اول، صفحه ی ثابت، ن��ازک و در منحنی 

دوم، صفحه ی ثابت، ضخیم می باشد.

3-4- حذف داده مربوط به فاصله صفر
همانطور که در ش��کل-2 مشاهده می ش��ود، داده های مربوط به 
فاصل��ه صفر بر منحنی تعیین فاصله اثر منفی می گذارد. لذا برای 
دقت بیشتر در تعیین فاصله دو صفحه بهتر است از آن صرف نظر 

کنیم. شکل-3 منحنی این رفتارها را نشان می دهد.
بنابرای��ن طبق ج��دول-3 فرمول منحنی های فیت ش��ده بر این 
داده ه��ا تغییر خواهند ک��رد )در این جدول D هم��ان فاصله بر 

 2  منحنی رفتار بستگی شمارش نسبت به فاصله برای صفحه های فوالدی: الف. حالت 1، ب. حالت 2، پ. حالت 3، و ت. حالت 4 
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   4، و ت. حالت 3، پ. حالت 2، ب. حالت 1هاي فوالدي: الف. حالت . منحني رفتار بستگي شمارش نسبت به فاصله براي صفحه2شكل 

  
ها. بحث بر روي نتايج تست4

  مي تواند به شرح ذيل باشند: 2نتيجه گيري هاي بدست آمده از شكل 
  

  اثر ضخامت بر رفتار منحني تعيين فاصله بين دو صفحه فوالدي. 4-1
وقتي صفحه  ،ايندهد. بنابرگيري دقيقي را براي تعيين فاصله بين دو صفحه با اين شرايط به ما نميو اندازه داردن ي. پ رفتار مناسب2شكل منحني 

  خصوص زماني كه اختالف ضخامت دو صفحه فوالدي خيلي زياد باشد. هب ،يابدگيري افزايش ميثابت ضخامتي كمتر از صفحه متحرك دارد، خطاي اندازه
باشد. وقتي صفحه ثابت ضحامت زيادي دارد هم عامل جذب پرتو و هم عامل ها ميپرتوها در هنگام برخورد به صفحهعلت اين مشكل مربوط به رفتار 

به علت نازك بودن ضخامت صفحه  ،رسد. از طرفيپرتو كمتري به صفحه متحرك مي ،يابد. بنابراينپراكنش نسبت به حالت با صفحه ثابت نازك، افزايش مي
شود. چون اين پرتوهاي پراكنده شده جهت رسيدن به آشكارساز بايد دوباره از صفحه ثابت منعكس يا پراكنده مي ز از اين صفحهمتحرك پرتو كمتري ني

ترتيب منحني سنجش پرتو كمتري به آشكارساز خواهد رسيد. بدين آيد. بطوريكه نهايتاًپرتوها پيش ميجذب بگذرند، به علت ضخيم بودن اين صفحه 
  .شدرو خواهد هخطاي زيادي روبفاصله با 

  
  گيري فاصلهمحدوديت اندازه. 4-2

 يريكارگهباشد. لذا بيمتر ميسانت 10 يال 9حدود  يدو صفحه فوالد نيفاصله ب نييتع يبرا يريگدهد، حداكثر اندازهينشان م 2-همانطور كه شكل
 نعكسم ينهفته است. چون با دور شدن دو صفحه پرتوها گريكديرفتار در دورتر شدن دو صفحه از  نيچن ليخاص خود را دارد. دل تيروش محدود نيا

  .ديبه آشكارساز خواهند رس يثابت نسبتاً يتعداد پرتوها يكه پس از فاصله حد يبطور ،ابندييانتشار م يشتريب ييفضا هيشده از صفحه متحرك در زاو
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 3  منحنی هــای فیت شــده مربوط به شــکل2 وقتــی داده مربوط بــه فاصله، صفر 
سانتی متر در نظر گرفته نمی شود
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  شود.متر در نظر گرفته نميصفر سانتي ،وقتي داده مربوط به فاصله 2هاي فيت شده مربوط به شكل. منحني3شكل 

  
  باشد).متر ميهمان فاصله بر حسب سانتي D(در اين جدول  كردها تغيير خواهند هاي فيت شده بر اين دادهفرمول منحني 3-بنابراين طبق جدول
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پانویس هاپانویس ها
1. Scintillator
2. Preamp

3. Spectroscopy Amplifier
4. Multichannel Analyzer
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حسب سانتی متر می باشد(.

نتیجه گیری 
 امکان به کارگیری روش رادیوگرافی برای تعیین فاصله بین دو 
صفحه فوالدی وجود دارد. در این روش بهتر است از چشمه های 
نقطه ای و از نوع چشمه های گاما استفاده شود. اساس این روش 

نیز بر پدیده پراکنش کامپتون استوار است.
 این روش بسیار ساده است، به طوری که می توان با اندازه گیری 

شمارش کل طیف این کار را انجام داد. 
 بهتر اس��ت برای رس��م منحنی تعیین ضخامت از فاصله صفر 

صرفنظر شود.
 ب��ا این روش نوع صفح��ه اول و دوم را از نظر ضخامت یعنی 

نازک یا ضخیم بودن می توان تشخیص داد.

 3   تغییر فرمول شمارش منحنی های فیت شده بر داده ها
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