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 چکیده:

هاوا  گازها باا تاکیاد بار الکتریکی بررسی تاثیر پرتوهای رادیواکتیو بر رسانندگیهدف ما  هدف: 

 است.
ر معار  پرتوهاای در این پژوهش ابتدا مبانی نظری رسانندگی گازهاای دپژوهش:شناسی روش

-شود. سپس با دستگاهی که طراحی کردیم با اعمال ولتاژ به دو الکترود، یاونیونیزان بررسی می

بسیار ضعیف ایجاد شده  آوری کرده و جریاناثر پرتوهای  رادیواکتیو  را جمعهای ایجاد شده در 

ندگی الکتریکای گااز را تاوانیم رساانگیری شده مایکنیم. از روی جریان اندازهگیری میرا اندازه

 دهیم.بدست آوریم و عوامل دخیل در آن را مورد بررسی قرار می

هاای متتفاف بدسات توانستیم در قسمت بررسی مبانی نظری، روابط جریان را در مدل :هایافته

گیاری کارده و الکتریکای گازهاای ماورد بررسای را انادازهگی بیاوریم. در قسمت تجربی رسانند

 یم.دها را بدست آوربرآوردی از ضریب بازترکیب یون
تاوانیم استفاده از آمپرسنج بسیار حساس در مقیاس فمتو آمپر و پیکاو آمپار مایبا  گیری:نتیجه

-این پژوهش مایهای بسیار ضعیف را مورد بررسی قرار دهیم. یکی از کاربردهای فعالیت چشمه

 باشد.گیری مقدار رادون موجود در هوا میتواند اندازه

 یونش. رادیواکتیو، یونیزاسیون، اتاقک پرتوهای های کلیدی:واژه

 
 



 مقدمه و هدف -1

 

 مقدمه -1-1

ای هارادیواکتیاو بار سایمتی انساان، شاناخت و بررسای رو با توجه به تأثیر ماواد 

گاران و بارای پاژوهش زیاادی اهمیات سنجش پرتوهای رادیواکتیو و سنجش دقیا  آن

بشر از بدو شناخت مواد رادیواکتیاو در . به همین سبب استداشته  محققان در این زمینه

و کااری خاود باا دقات تی  بوده تا میزان تاثیر ماواد رادیواکتیاو را در محایط زنادگی 

الیات مناابع رادیواکتیاو داشاته گیری کند و شناخت خوبی از چگاونگی فعبیشتری اندازه

 باشد.

ای از میزان پرتوهای تواند به عنوان سنجهبه این دلیل که رسانایی الکتریکی گازها می

ت خواهاد ندگی گازها نیز دارای اهمیااکتیو بر رسانکتیو باشد، بررسی اثر مواد رادیورادیوا

 .  اهدافمان از این پژوهش گام برداریمکند در راستای تحقبود که ما را مجاب می

های مهام خاواا الکتریکای جاو اسات. هادایت هدایت الکتریکی هوا یکی از ویژگی

کند، توساط لفظات الکتریکی هوا که توانایی هوا در عبور جریان الکتریکی را مشتص می

-هاا تعیاین مایپذیری آنمثبت و منفی در جو و تحرکسبک از هر دو قطبیت  هاییون

انتشاار طاول  -1 :عبارتناد از هااکار آمدترین در میان منابع طبیعی یونیزاسیون هوا شود.

-)رادیوایزوتاوپ های رادیواکتیاوایزوتوپ -3 کیهانی پرتوهای -2  (UV)موج ماوراء بنفش

 .ها(

 تقریبااًکند. اشعه فرابنفش تغییر میاین منابع با ارتفاع  میزان اثردر جو زمین معموال 

 کیهانی با شود. در حالی که درگیری پرتوهایبه طور کامل در فضای باالیی جو جذب می

بشارهای گساترده افتد و منجر به آتراپوسفر پایین اتفاق می-راتوسفردر است اتمسفر عمدتاً



 

-هم میهای رادیواکتیو از منابع ایزوتوپ شود.می ذرات یونیزه و اشعه الکترومغناطیسی از

و ساپس  کنادها نفوذ میسنگ به طور طبیعی از خاک و توان به گاز رادون اشاره کرد که

گاهی اوقات ممکان اسات در نزدیکای . کندفروپاشی میو در نزدیکی سطح زمین در هوا 

 ند.باش موجود زمانهمطبیعی به طور بع یونیزاسیون منچندین زمین سطح 

پرتوهاای حضاور رسانندگی گازها در اثر که:  بررسی این مسائل بادر این کار پژوهشی ما 

پرتوهاای رادیواکتیاو  با نوعوابستگی رسانندگی گازها کند، تغییر پیدا میچه اندازه به رادیواکتیو 

یم سعی خاواه به چه صورت استرسانندگی گازها به انرژی پرتو بستگی وااست و به چه صورت 

 کید بر هوا بررسی کنایمواکتیو بر رسانایی گازها را با تأکرد اثر انواع متتفف پرتوهای رادی

 .و اهدافمان را که پاسخ به مسائل باال است دنبال کنیم

آشکارسازهای پرتوهای رادیواکتیو معموال پرتوهای یاونیزان را براسااس اثاری کاه آن 

تواناد باه کنند. ایان تااثیر مایسازی میآشکارکنند، پرتوها در داخل آشکارساز ایجاد می

شاود. اساس آن آشکارسازهای متتففی نیز طراحای مایهای متتففی رخ دهد که برشکل

)صافحه  های متتفف الکترودیونش است که با هندسهیکی از انواع این آشکارسازها اتاقک

گیارد. اسااس کاار ساخته شده و مورد استفاده قرار مای ای و کروی(تتت موازی، استوانه

-باز همان هاوا مایهای یونشاین آشکارسازها بر یونش گاز داخل آشکارساز که در اتاقک

های دیگر نیاز هساتند کاه بار باشد، توسط پرتوی یونیزان خارجی استوار است. اما پدیده

های مثبت و منفای ایجااد ها بازترکیب یونترین آنگذارند که عمدهاین مکانیزم تاثیر می

هاای مثبات اسات. از دیگار عوامال های ایجاد شده با یونبا هم و بازترکیب الکترون هشد

های ها به یونهای خنثی و تبدیل آنهای ایجاد شده به مولکولتوان به اتصال الکترونمی

هاای ایجااد چون پتاش یاونباز عوامل دیگری هم های یونشمنفی اشاره کرد. در اتاقک

های طبیعی موجود در هوا، رطوبت هاوا و طور پتش یونو همینشده به خارج از محفظه 

کاه در روناد  اشااره کارد دهنادها به داخل محفظه آشکارسازی نیاز رخ مایسایر هواویز

 آشکارسازی تاثیرگذار هستند.

اولاین باار  های دور آلاز شده کاهبررسی جریان در اتاقک یونش صفحه موازی از سال

 تامساون .(Thomson et. Al., 1896) مورد بررسی قرار گرفات تامسون و راترفورد توسط



 

 

ها در میدان الکتریکی باین صافحات معادالت دیفرانسیل حاکم بر حرکت و بازترکیب یون

 ,Thomson) حل تقریبی نیز ارائه دادرا با صرف نظر از انتشار تنظیم کرد و یک راه موازی

 بارای کاه تحفیفای حال راه و ای داردپیچیده ریاضی تامسون دیفرانسیل معادالت. (1899

حل تقریبی بر اساس یک یک راه نیز 1. میهنشده است یافت باشد معتبر اشباع منحنی کل

هاای های کوچک و جریانرویکرد تکراری را برای معادالت تامسون با توجه ویژه به جریان

 شاکل زیااد، و کام آوریکاارایی جماع دو هر رتقریبا به اشباع رسیده به دست آورد که د

 حل تقریبی را بیان کردیک راه هم 2سیفگر .) ,1904Mei( دهدمی ارائه ای راساده تحفیفی

)1910Seeliger, (. های یونش پر شده با هاوا نشاان داد کاه ی اتاقبرای محدوده 3سیمن

-انادازهای از مجموعه گسترده .(Seemann, 1912) حل میه و سیفگر در تواف  هستندراه

کاه با فر  این 4ندتانز .خوبی را با تحفیل میه نشان داد های آزمایشی سیمن تواف گیری

در نزدیکای  حل پارامتری به دست آورد کاهکنند یک راهها با سرعت ثابت حرکت مییون

 .(Townsend, 1915) باشدمیاشباع تقریبا درست 

 تواناد درتجزیه و تحفیل ابعاادی رریفای از متغیرهاایی کاه مای 6و ویفسون 5بوگ اما

ها نشان دادند گیری شده تاثیر گذارد، انجام دادند. آناندازه مرتبه اشباع یک جریان یونش

متناساب باا جریاان اشاباع،  باه Iکه برای یک گاز در شارایط اساتاندارد نسابت جریاان 

𝑑2 𝑞
1

2/𝑉  در آن است کهd ،فاصفه بین صفحات ،q  و نرخ یونیزاسیونV  شده  اعمالولتاژ

ناد، اماا باا های مشابه باه تانزفر با پیش  بوگ و ویفسون .(Boag, et. Al., 1952) است

اگار از هاوا . یل تامسون را به دست آوردندهای متفاوت، معادالت دیفرانساستفاده از رو 

هاا برابار در نظار ده کنیم و موبیفتی یاونکه یک گاز معمولی است در اتاقک یونش استفا

 ویفساون، بیاان باوگ و-میاه، بیاان باوگ اشباع نزدیک ند با بیانتانز گرفته شود راه حل

 منحنای کل در حل راه این و .است کم هماهنگ آوریجمع کارایی میه در بیان همچنین

 بهباود هاایتقریاب بارای خاوب مبنای عنوان یک به دهد وارائه می اشباع فیت مناسبی

 .کندمی عمل یافته

                                                                                                                               
1- mei 
2- Seeliger 
3-Seemann 

4- Townsend 
5- Boag 

6- Wilson 



 

 نتستین چشم پوشی از بارهای فضایی یافتند این با کفی حل راه یک 8و جورج 7روزن

 اتاقاک به شده اعمال ولتاژ را به ،(I)بود که جریان ایجاد شده توسط حرکت بارها  حل راه

 باین رابطاه حال این با. بود بارها فضایی یک بیان از توزیع کرد ومرتبط می ،(ΔV) یونش

 ,F(I مثاال عناوان باه) متغیر دو هر از ضمنی یک فرمول به صورت اعمالی جریان و ولتاژ

ΔV)=0  را لیار قابال  مربعاات حاداقل رو  داده باا فیت کردنکه  ( به دست آمده بود

 یاک عنوان به VΔ نوشتن برای راهی 9اخیرا چابود .)1975et. Al.,  Rosen( کندانجام می

توان باه صاورت تجربای ( که با این بیان میΔV = f (I)مثال، عنوان به) کرد پیدا I از تابع

 ولتاژ را در یک اتاقک یونش با اساتفاده از راه حال دقیا  مساتفه تامساون-نمودار جریان

 .(Chabod, 2008) نظری فیت کرد مفروضات از برای تتمین برخی

-همچنین باه لحااظ انادازهموضوع بررسی رسانش الکتریکی گازها، به لحاظ تتوری و 

و محاسابات ریاضای و  های اخیر نیز مورد توجه قارار گرفتاه اساتگیری تجربی در سال

های کامپیوتری زیادی در این خصوا انجام گرفتاه های تجربی و شبیه سازیگیریاندازه

های متتفاف ایان مساتفه را بررسای اند در شرایط متتفف و با تقریباست که سعی کرده

 از و همکارانش 10سران. به عنوان مثال کاربردهای جدیدی برای این مستفه بیابندکنند و 

ن هاوا گیاری میازان رادوای برای اندازهگیری رسانایی الکتریکی هوا به عنوان سنجهاندازه

 .(Seran et. Al., 2017) باشد، که از کاربردهای اتاقک یونش میمورد بررسی قرار دادند

های قوی و فواصل الکترودی پایین )مثی انجام شده تا بحال با چشمههای گیریاندازه

حدوده نانو آمپر یا حتی باالتر جریان اشباعی در مبه متر(  انجام شده که منجر چند میفی

 ه است.شد

های ضعیف و در فواصل الکترود زیاد برای چشمهرا ها گیریاندازهما  در این پژوهش

به فمتو آمپر یا ها از مرتایم که جریان اشباع برای آنام دادهانج متر()مثی چند سانتی

های موجود، کار گیریبرابر بیشتر از اندازه 1000آمپر است یعنی با دقتی حداقل پیکو 

های خاصی در طراحی سیستم آشکار های بسیار پایینی ررافتکردن در چنین جریان

                                                                                                                               
1- Rosen 

2- George 
3- Chabod 
4- Seran 



 

 

ها به عنوان عای  استفاده ی معمولی از آنهاساز دارد مثی بسیاری از موادی که در جریان

کند از مواد خاصی برای ها رسانا خواهند بود که ما را مجبور میشود در این جریانمی

اتیفنی دار پفیدرپو ثایت کردن قطعات استفاده کنیم. که ما از یک محفظه بندی و عای 

جریان الکتریکی و از یک برای حفارت سیستم از جریان هوای داخل آزمایشگاه و نشتی 

ایم. نویزی که امواج کربنی به عنوان پایه برای الکترودهای مسی استفاده کردهعای  پفی

تر از پاسخ بامعنی دستگاه کند خیفی بزرگالکترومغناطیسی محیط در دستگاه ایجاد می

زم طور الکند و همیناست که این امر شیفد کردن دستگاه با پوشش ففزی را الزام می

های ناخواسته های متتفف مدار برای حذف نویزهای الکترونیکی در قسمتاست از فیفتر

 استفاده گردد.

که در اختیار داریم،  یآمپرمتر در این کار پژوهشی ما با استفاده از دستگاه فمتو

های بتا طور برای پرتوهای بسیار پایین و همیناتاقک یونشی برای ذرات آلفا با اکتیویته

های دهیم. جریانی که در اتاقکهایمان را انجام میگیریکنیم و با آن اندازهطراحی می

 Aاکتیویته   ی آلفا باشود جریان بسیار ضعیفی است که در مورد چشمهیونش ایجاد می

𝐴𝐸𝑒تقریبا برابر،  Eو انرژی  × است که از مرتبه پیکو آمپر است و برای ذرات  106/35

تر خواهد بود. تر بوده و از مرتبه فمتو آمپر و پایینه جریان بسیار کوچکبتا و گاما انداز

گیری موجود های اندازهدستگاه kBq  330های آلفا با اکتیویته حدودهرچند برای چشمه

تر یا برای پرتوهای بتا های آلفا با اکتیویته بسیار پایینو متداول هستند ولی برای چشمه

شود، کوچکی که بر اثر یونش هوای بین الکترودها ایجاد میبه لحاظ جریان بسیار 

یونش وجود ندارد و ما در این مطالعه برای اولین دستگاهی برای جریان سنجی در اتاقک

هایی در رنج فمتو آمپر تا چند پیکو آمپر که به ما امکان گیریبار توانستیم اندازه

های بتا و چشمه لیت بسیار پایین وهای آلفا با فعاگیری چشمهآشکارسازی و اندازه

 .ها با دقت زیاد را انجام دهیمهمچنین یافتن مشتصه جریان ولتاژ  این چشمه

 

 

 



 

  نمودار اشباع در شدت یونیزاسیون باال -2-1

یک مدل برای بررسی رسانندگی گازهاا تحات تاابش شادید پرتوهاای  ،بتش این در

. (Boag, et. Al., 1952) همکاران ارائه شاده اساتوسط بوگ و ایم که تآورده الکترونی را

هدایت الکتریکی گااز داخال اتاقاک تجربی متغییرهای این مدل که یک تحفیل ابعادی از 

خوبی از نحوه کاار اتاقاک یاونش و دهد به ما کمک خواهد کرد تا شناخت یونش ارائه می

  متغییرهای آن داشته باشیم.

 نشان ه وگرفت قرار بررسی مورد تجربی و تتوری صورت بهمنحنی اشباع  در این مدل 

 صافحه اتاقک یاونش یک در متتفف شرایط تحت اشباع منحنیوقتی  که است شده داده

 باه شاودطراحی شده رسام مای متغیر چندین از بعد بدونضرب بر حسب، حاصل موازی

 الکترودهاای با یونش اتاقک یک با آزمایشی کار .شودمی تبدیل واحدعمومی  منحنی یک

 هایالکترون پرتو توسط هافویل بین شکل ایسکه ناحیه یک. انجام شده است نازک فویل

. تغییار داد تاوانمای e.s.u./cm3 ⨯ sec 000 100 تارا  دز میزان. است شده یونیزه سریع

 باشاد، کوچاک صافحات فاصافهکه اگر در یک اتاقک صفحه موازی  است شده داده نشان

 شود. گیریاندازه تواندمی باال بسیار یونش شدت

 گااز یاک در ماوازیصافحه  الکترودهاای باین را اشباع منحنی که تجربی متغیرهای

 هااایان .است شده آورده( 1-1) جدول دردهند می قرار تأثیر تحت یکنواخت شده یونیزه

 .شاوندمای پدیاده بار حااکم دیفرانسایل معادله وارد که هستند مستقل هایکمیت همه

 در اسات ممکانمثبات نیاز  صافحه از x فاصفه در E میدان قدرت مانند دیگر متغیرهای

معادله دیگر به  ها متغییرهای وابسطه هستند و با یکاین اما شود راهر دیفرانسیل معادله

∫ شکل Edx
d

0
اشباع  منحنیذکر شده است ربط داد.  در پایین توان به متغییرهایی کهمی 

 باه متغیرها این .استنیز  آن فشار و حرارت درجه ،استفاده مورد گاز نوع تاثیر تحتالبته 

 ضاریب باه تنهاا هااآن کاه کنایممی فر  زیرا شوددیده نمی (1-1) جدول در صراحت

 گذارند.تاثیر می μ2 و μ1 ،منفی و مثبت هاییون موبیفتی و αبازترکیب، 

 

 



 

 

 فرمول ابعادی و بررسی تجربی آن -1 -2-1

 :کنیممی فر 

-مای رخ ثانیه درمکعب  مترسانتی هر ازای به یون جفت 𝛼𝑛1𝑛2 نرخ با ترکیبباز( 1)

 یاک 𝛼 و اساتمتر مکعب سانتی در مثبت و منفی هاییون تعداد 𝑛1، 𝑛2 آن در که دهد

)− e.s.u  شاکل باه توانادمای عبارت این .است گازدر  ثابت ویژگی
𝛼

𝑒
)𝜌1𝜌2، باار تعاداد 

 دهناده نشان ρ در آن که، شود نوشته ثانیه هر درمتر مکعب سانتی هر دربازترکیب شده 

 .است الکترون بار e ومتر مکعب سانتی هر در واحد بار

 اسات  Eباا قادرت  الکتریکی میدان در یک که زمانی مثبت یون حرکت سرعت( 2)

μ1𝐸 𝑐𝑚/𝑠𝑒𝑐 منفی یون و میدان جهت در μ2𝐸 اسات، میادان خیف جهت درμ1 و μ2 

 .هستند ثابت

 

 (Boag, et. Al., 1952) : تحلیل ابعادی1-1جدول 

 (Q)بار ، (T)، زمان (L)واحدهای اصلی: طول 

 فرمول ابعادی نماد نام واحد

 آوریولتاژ جمع

 فاصله الکترود

 شدت یونش

 ضریب بازترکیب

 هاموبیلتی یون

 چگالی جریان یونش

V 

d 

q 

𝛼/𝑒 

𝜇1 𝑎𝑛𝑑 𝜇2 

I 

𝑄𝐿−1 

L 

𝑄𝐿−3𝑇−1 

𝑄−1𝐿3𝑇−1 

𝑄−1𝐿3𝑇−1 

𝑄𝐿−2𝑇−1 

 

 

 زمان طول، یعنی) شده انتتاباصفی  واحدهایکه به عنوان  متغیر چندابعادی  فرمول

به شکل کفای زیار  متغیرها( حاصل ضرب توانی این است آمده( 1-1) جدول درکه  بار، و



 

 است:

(V)β(d)γ(q)δ(α/e)κ(μ1)
λ(μ2)

μ(i)υ 

برابر گارفتن ایان  و عبارت این در متغیرها از یک هر برای ابعادی فرمول جایگذاری با

 دسات باه متغیار هفات بارای را زیار معادلاه سهبوگ و ویفسون  ،سه واحد اصفی با صفر

 :اندآورده

{

β + δ − (κ + λ + μ) + υ = 0                   

−β + γ − 3δ + 3(κ + λ + μ) − 2υ = 0

−δ − (κ + λ + μ) − υ = 0                       

                                              (1 − 1) 

 ضاربلاصاح دیگار، هاایبر حساب متغییر γ ،δ ،𝛌 برای( 1-1) معادالت حل از پس

 :آیدمی دست بهمعادله زیر  عمومی بدون واحد

(
V√μ1

d2√q
)

β

(
α

eμ1
)
𝛋

(
μ2
μ1
)
μ

(
i

qd
)
𝛖

                                                                 (2 − 1) 

 ایان از یاک هار ،دارد تاوان دلتاواه براکت هر درون یمتغیرها ترکیب که ییجاآن از

مساتفه را  ایان کفیمعادله  پس. دهند تشکیل را بعد بدون ضربحاصل یک باید هاترکیب

 نوشت: توان به شکل زیرمی

i

qd
= ∅ [

μ1
μ2
.  
α

eμ1
.
d2√q

V√μ1
]                                                                            (3 − 1) 

 معادلاه ایانسامت چا   .است بعد بدونمتغیر  سه از ناشناخته تابع کی ∅ که جایی

 f ،آوریاست که هماان کاارایی جماع اشباع جریان چگالی به واقعی جریانچگالی  نسبت

 باار و ترکیابباز ضاریب ،ماوبیفتی شاامل نهات ∅ تابع ازبعد  متغیر دو این بر عیوه. است

پاس  .هساتند ثابات هاااین استاندارد شرایط در شده داده گاز یک برای .شودمی الکترون

 :شرایط این در که گرفت نتیجهتوان می

f = ∅(
d2√q

V
)                                                                                               (4 − 1) 

-می آن شکلبا این حال  اما شود،می خوانده ناشناخته تابع یک عنوان به ∅ جااین در

 تعیاین فشاار و دماا اساتاندارد شرایط تحت خاا گاز یک برای آزمایشی صورت به تواند

 .شود



 

 

 با استفاده از یاکرا  اشباع منحنی مکارانشبوگ و ه (1-4رابطه )ی تجرببرای بررسی 

کناد تابش می از آن یکنواخت نسبتا و باال یونیزاسیون شدت که MeV 2/1 الکترونی پرتو

 .اندبه دست آورده

 در e.s.u./c.c. x sec 1000 میازان باه یونیزاسایون شدت ها،گیریاندازه اول سری در

 ،الکتارود فاصافه بارای اشاباع منحنای و شاده تنظایم اتاق دمای و معمولی فشار در هوا

 درآوری جمع کارایی .شد گرفته مترسانتی 25/0 و مترسانتی 125/0 متر،سانتی 0625/0

 هر برای نقاط( آزمایشی خطای در) که بدست آمده  𝑑2√𝑞/𝑉بر حسب هاگیریاندازه این

 .دارند قرار واحد منحنی یک روی بر الکترود فاصفه سه

 هشاد داشاته نگه ثابت رمتسانتی 126/0 در الکترود فاصفه هاگیریاندازه دوم سری در

و  e.s.u./c.c. x sec ،18800 e.s.u./c.c. x sec 1890 در ترتیاب باه یونیزاسایون شدت و

118000 e.s.u./c.c. x sec کامال اشاباع منحناییاک  شادت هر برای .ه استشد تعیین 

آورده   𝑑2√𝑞/𝑉حساب بارشده  گیریاندازه نقطه هر برای آوریجمع کارایی ورسم شده 

 واحاد منحنی یک در شدت سه هر برای نشان داده شده که نقاط ،همانند قبل. شده است

 نقل هایمحدوده در کهدهد نشان میتایج تجربی بوگ و همکاران ن .گرفته شده است قرار

 118000 تا e.s.u./c.c. x sec 1000 و مترسانتی25/0 تا مترسانتی 0625/0 یعنی – شده

e.s.u./c.c. x sec – آوریکارایی جمع f ی از تابعفقط  واقع در𝑑2√𝑞/𝑉 و با تحفیل  است

 .خوانی خوبی داردها همابعادی آن

 روز یاک در هماه تجربی که برای توجیاه تحفیال ابعاادی بدسات آوردنی هامنحنی

کاه در روزهاای  ییهاامنحنای .باشاد ثابات جاوی شرایط که طوری به ه استشد گرفته

 باااماا  انادنزدیاک بسایارکه به یکادیگر است با این شده گرفتهمتتفف در طول یک ماه 

 .وجود دارد پایین ولتاژ در عمدتا هاتفاوتنیستند و  تواف یکدیگر در 

 

 

 



 

  های تقریبی بوگتئوری -2-2-1

 تامساون معادلاه بارای تقریبی حل راه یک ییفضا بار گرفتن نادیده بابوگ و ویفسون 

 ٪90تاا  کاه دهادمای نشاان میه عددی حل راه .اندآورده بدستاشباع  نزدیک منطقه در

 از ٪20 حدود از تنها میدان قدرت اتاق، دمای و اتمسفر فشار در هوا درآوری جمع ییکارا

 .بود خواهد کمتر تغییرات باالتر آوریجمع کارایی در .است متغیر آن متوسط مقدار

در  متتفاف هاایرو  باه اسات ممکان صفحات بینبودن شدت میدان  ثابت فرضیه

 نادکمای فار ند تانز .انجامدمی متفاوت کمی هایحل راه به این و شود معرفی معادالت

 حرکات الکترودهاا باین میادان در 𝜇2𝑉/𝑑و  𝜇1𝑉/𝑑 ثابت، سرعت با یون هر دو نوع که

 :شودمی تعریفزیر  معادالت توسط پایدار حالت پس. کنندمی

q =
α

e
ρ1ρ2 +

d

dx
(ρ1u1)                                                                              (5 − 1) 

i = ρ1u1 + ρ2u2                                                                                            (6 − 1) 

-سرعت یون 𝑢2 و 𝑢1های مثبت و منفی، به ترتیب چگالی بار یون 𝜌1 و 𝜌2که در آن 

 باشد.چگالی جریان یونش می iهای مثبت و منفی، 

 را ثابت بگیریم: 𝑢2 و 𝑢1اگر 

√(
4qu1u2
(α/e)i2

− 1) tan [
α

e

di

4u1u2
√(
4qu1u2
(α/e)i2

− 1)] = 1                           (7 − 1) 

 با قرار دادن:

𝑢1 = 𝜇1𝑉/𝑑 ،𝑢2 = 𝜇2𝑉/𝑑 ،𝑖 = 𝑓𝑞𝑑  وξ = √
𝛼

𝑒𝜇1𝜇2

𝑑2√𝑞

𝑉
= 𝑚

𝑑2√𝑞

𝑉
 

 ثابت است، خواهیم داشت: mکه در آن 

√(
4

f2ξ2
− 1) tan [

fξ2

4
√(

4

f2ξ2
− 1)] = 1                                                 (8 − 1) 

تاوان باه فارم بیان کرد، اماا معادلاه را مای 𝝃را برحسب   fتوان به صورت صریح نمی

0یک پارامتر متغیر است قرار داد، ωپارامتری زیر که در آن  < ω < ∞. 

{
f =

ω

(1 + ω2) tan−1ω

ξ = 2√(1 + ω2) tan−1ω

                                                                        (9 − 1) 



 

 

 از خطای صورت به الکترودها بین مثبت یون چگالی کهاین فر  با تقرییب دیگر یک

 یون چگالی و یابدمی افزایش منفی صفحه درخود  مقدار حداکثر به مثبت صفحه در صفر

 واقعاا میادان این اگر .آیدبه دست می کندمی تغییر متالف جهت در خطی طور به منفی

 باه نزدیاکاین تقریب درست خواهد بود. پس  ی رخ ندهدترکیبباز هیچ و باشد یکنواخت

 سارعت و 𝜌1 𝑚𝑎𝑥 آن تراکم که مثبت هاییون توسط کامل طور به i جریان منفی صفحه

 پس: .شودمی انجاماست  μ1𝑉/𝑑 آن

{
 
 

 
 ρ1 max =

i

μ1(V/d)
=
fqd2

μ1V
                                        

ρ2 max =
i

μ2(V/d)
=
fqd2

μ2V
                 ∶ به طور مشابه

                           (10 − 1) 

 از صفحه مثبت خواهد بود: xهای مثبت و منفی در هر فاصفه، چگالی یون

{
 
 

 
 ρ1 (x) = (1 −

x

d
)
fqd2

μ1V

ρ2 (x) =
x

d

fqd2

μ2V
            

                                                                           (11 − 1) 

 باشد:فضا به صورت زیر می کل در بازترکیب متوسط نرخ رواین از و

ℛ =
1

d
∫

α

e

d

0

ρ1 (x)ρ2 (x)dx =
α

e

f2q2d4

6μ1μ2V
2
                                            (12 − 1) 

از باین  ترکیبباز توسط که حجم واحد در شده تولید کل بار از کسری حاضر حال در

 .است (f-1)رود می

ℛبنابراین  = (1 − 𝑓)𝑞، :پس 

f = 1 −
ℛ

q
= 1 −

f2

6

α

eμ1μ2

d4q

V2
= 1 −

1

6
f2ξ2                                       (13 − 1) 

 :استبه شکل زیر  آن مثبت ریشه تنها که است f برای دوم درجه معادله یک این

𝑓 = 2/ [1 + √(1 +
2

3
 ξ2  )]                                                                    (14 − 1) 

( 1-14) معادلاه از ،مقایساه برای و کنیم محاسبه( 1-9) معادله از را 𝝃 و f مقادیر اگر

( 1-14) و( 1-9) معادلاه دوبینایم کاه می کنیم، تعیین 𝝃 مقادیر از یک هر برای f مقدار



 

 .هستند معادل کامل طور به تقریبا

 شاود،مای ارائاه( 1-14) معادله توسط که f ترساده بیان به را خود توجه توانمی پس

 باه عناوان m در نظر گارفتن با تجربی نتایج در برابر را فرمول این توانمی و کرد محدود

نزدیاک  منطقاه در تنهاا نه فرمول این که است آورشگفت .آزمایش کرد تجربی ثابت یک

-نیز فیات مای منحنی بیشتر روی بر بفکه است،فیت  شدهزده  تقریببرای آن  که اشباع

 هایچ باه انادشاده گازار  هانوشته در که یونیموبیفتی  و ترکیبباز ضریب مقادیر .باشد

 بارای مقادار چندین ،C 0° دمای و اتمسفر فشار در هوا برای .نیستند سازگار همگی وجه

α/𝑒  است 3200 مقدار ترینکوچککه  شده گزار  .(Thomson, 1899)کاار  به توجه با

 7/3باا تاوان  متقابل صورت به α/𝑒 11گزار  اریکسن( به نقل از 1952بوگ و همکاران )

α/𝑒گارادساانتی درجه 20در باید بنابراین. کندتغییر می مطف  از دمای = . باشاد  2730

بارآورد  . اسات شاده گازار  هوا در μ2 و μ1 برای متتفف نارران توسط مقادیر متتففی

 ترین هستند:که مقادیر زیر محتملکند تامسون توصیه می

{
μ1 = 1 ∙ 36 𝑐𝑚/𝑠𝑒𝑐 𝑝𝑒𝑟 𝑣𝑜𝑙𝑡/𝑐𝑚 
μ2 = 2 ∙ 1 𝑐𝑚/𝑠𝑒𝑐 𝑝𝑒𝑟 𝑣𝑜𝑙𝑡/𝑐𝑚   

  

ماوبیفتی  ه اساتگرفت شکل تازه که هنگامی مثبت یون دریافت اریکسون وجود این با

α/𝑒دادن قارار باادارد.  نرماال منفای یاون با مشابهی = k1و  2730 = k2 = 2 ∙  در  1

 داریم: m عبارت

𝑚 = √(𝛼/𝑒k1k2) = √2730/2 ∙ 1 × 2 ∙ 1 = 24 ∙ 9                           (15 − 1) 

تار از مقادار کوچاک m مقدار دارند تمایل کهشده  انتتاب هاثابتی از مقادیر چه اگر

 این .است 4/19 تجربیمقدار  ازبیشتر  بسیار این نتایج رقمبا این حال  ،بدست آید ممکن

 یاا اسات معماول حاد از تارکوچک α/𝑒یا  آزمایشاتاین  در که گرفت توانرا می نتیجه

μ1μ2 یاون  اسات منفای یاون ماوبیفتی تفاوت اینکه به احتمال زیاد دلیل  .است بزرگتر

شود و نیز در بعضی می تشکیل مولکول یک به آزاد الکترون یک چسبیدن با معموالمنفی 

 بهدو اتمی  مولکول به طور مستقیم یک شودمی باعث سریع هایالکترون با بمباران موارد

 در که میدان نیروی زیاد و الکترود بین کوتاه فاصفه با .شود تبدیل منفی و مثبت هاییون

                                                                                                                               
1- Erikson 



 

 

 شاکاف از است ممکن هاالکترون ازتعدادی  شودمی استفاده های بوگ و همکارانآزمایش

 .دهدمی افزایش را μ2 راهری مقدار بنابراین کنند، عبورچسبیدن  بدون

 آزاد هاایمولکاول و هااالکتارون باین هایبرخورد همه از l/n کوچک، کسر یک فقط

 احتمال داده نشان تامسون .شودمی الکترونبا به دام انداختن  منفی یون تشکیل به منجر

 باه برخاورد مناساب  بادون E قدرتبا  یکنواخت میدان دررا  d یفاصفه الکترونی کهاین

 شود:، با رابطه زیر داده میطی کند مولکول یک

𝑃(𝑑) = 𝑒
−

𝑣𝑑

𝑛𝜆𝜇𝐸 = 𝑒−𝜓 

 در گااز در الکتارون ماوبیفتی μ و آزاد مسایر میانگین 𝛌 ،شفتگیآ سرعت v که جایی

باه طاور  الکتارود دو صافحه فضای بین در هاالکترون اگر .است شده داده فیزیکی شرایط

 خواهاد بادون چسابیدن انتقال احتمال پس تولید شوند هم از d یک فاصفه یکنواخت در

 :بود

𝑃 ́(𝑑) =
1

𝑑
∫ 𝑃(𝑑)𝑑𝑥 = (1 − 𝑒−𝜓)/𝜓
𝑑

0

                                                 (16 − 1) 

 و آوریجماعرید  و هیفی توسط μ𝐸 رانش سرعت و n، v، 𝛌 مقدار به مربوط هایداده

 .اسات بیفای و تیازرد و ندتانز آزمایشات براساس هاآن مقادیر هوا برای .است شده منتشر

 میدان و اتمسفر 1 در هوا برای .است گاز فشار به میدان قدرت نسبت تابع همه مقادیرکه 

 :رید به دست آمده است و هیفی جداول در یابیدرون بازیر  مقادیر ،𝑘𝑉/𝑐𝑚 2الکتریکی 

𝑛 = 2 ∙ 9 × 106 
υ = 6 × 107 𝑐𝑚/𝑠 

 λ = 4 ∙ 2 × 10−5 𝑐𝑚  
μ𝐸 = 2 ∙ 1 × 106 𝑐𝑚/𝑠 

 پس:

𝜓 =
𝑣𝑑

𝑛𝜆μ𝐸
=

6 × 107 × 𝑑

2 ∙ 9 × 106 × 4 ∙ 2 × 10−5 × 2 ∙ 1 × 106
 

    = 0.234 d                               

    = 0.0234        for d = 0.1 cm 

𝑃 مورد، این در ́(𝑑) = (1 − 𝑒−𝜓)/𝜓 = 0 ∙  هااالکترون از ٪5/1 تنها بنابراین و 985

 شاود، باه یاوناعمال مای آن طول در ولت 200 ی که ولتاژمترمیفی 1 شکاف از عبور در



 

 قارار اساتفاده ماورد بایاد کاه n مقادار کرد توجه باید وجود این باشود. منفی تبدیل می

 هاایمیادان بارای اتمسافر فشاار درو  هاوا درالوب  بناابراین .است نامعفوم بسیار گیرد،

0را برابر  n کوچک ∙ 7 − 6 ∙ 4 ×  هاوای باهریاد  و هیفی این مقدار بر عیوه .، یافت104

 .دهدمی افزایش را اتصال احتمال رطوبت کمی مقدار و دارد اشاره خشک

 باشاد ماا باال در شده استفاده مقدار 1/0آزمایش بوگ  شرایط برای n واقعی مقدار اگر

 برای که رسدمی نظر بهشود. می P'= 0.386 باشد 01/0 اگر ،P'= 0.893 داشته باشیم باید

 قادرت رنج از معمول طور به که مترسانتیبر  تول کیفو 2 میدان و مترمیفی 1 شکاف یک

 از تاوجهی قابال بتاش اسات، آزمایشات از بسیاری در اشباع تولید برای نیاز مورد میدان

 .رسندمی مثبت صفحه به یون تشکیل بدون شکاف در شده آزاد هایالکترون

 فار  این اساس بر اشباع منحنی دادن نشان برای باال در بدست آمده تقریبی فرمول

 آزاد هاایالکترون .بود میدان قدرت از مستقل منفی و مثبت هاییون هایموبیفتی که بود

میادان در میاان  کاه بر این باود فر  این بر عیوه .دهندنمی نشان را ثابت موبیفتی یک

 از تاوجهی قابال نسابت اگارتقریبا یکنواخت خواهد باود.  اشباع نزدیک منطقه در شکاف

 ووجاود خواهاد داشات  بار فضایی مثبت جا مانده یک د،باش الکترون منفی بار هایحامل

 مثبات صافحه دربیشتر از مقادار آن  بسیار الفب و بیشتر همیشه منفی صفحه در میدان

 در. شاود اتتااذ بایاد متفااوت رویکارد یک شرایط این در که رسدمی نظر به .بود خواهد

 عادم صاورت در و دهادنمای رخ الکترون چسبیدن هیدروژن و آرگون مانند گازها بعضی

 .خواهد شد حمل هاالکترون و مثبت هاییونتوسط  تنها جریان، هاناخالصی وجود

 

 

 هاهای مثبت و الکترونرسانایی به وسیله یون -3-2-1

 مثبات هااییاون برابار 1000 حدود الکتریکی میدان یک در هاالکترون رانش سرعت

 به. است ناچیزمثبت  هاییون به نسبت ونالکترفضایی  بار اشباعنزدیک  ناحیه در و است

 بارای را میادان فضاایی تغییارات توانمی شکاف میان در میدان قدرت ثابت گرفتن جای

  توزیع این که کرد فر  وتعیین کرد  دهدنمی رخ ترکیبیباز هیچ آن در که یمورد
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Abstract 

 

Research Aim:  The purpose of this study is to investigate the effect of 

radioactive sources on the electrical conductivity of gases with emphasis on 

air. 

 

Research method:  In this study, first, the theoretical bases of conduction of 

gases exposed to ionizing radiation are investigated. Then, we apply the 

voltage to the two electrodes of the device we designed, to collect the ions 

created by the radiation and measure the very weak current generated. From 

the measured current we can obtain the electrical conductivity of the gas and 

examine the factors involved in it. 

 
Findings:  In the review of the theoretical foundations, we were able to obtain 

electrical current relationships in different models. In the experimental 

section, we were able to measure the conductivity of the investigated gases, 

and in addition to obtain an estimate of the recombination coefficient of the 

ions. 

 
Conclusion: Using highly sensitive ampermeters at the femtoamper and 

picoamper range, we can investigate the activity of very weak sources. One 

application of this study could be the measurement of radon content in the air. 

. 
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