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  علوم يدانشکده         

 فیزیکگروه آموزشی          

  

  

  ي کارشناسی ارشدبراي دریافت درجه نامهپایان

  هسته اي گرایش فیزیکي در رشته

  

  :عنوان

پرتوهاي گاماي حاصل از چشمه  يفرود همو نا  يفرود هماندازه گیري توزیع زاویه اي 

  Cs137و  Co60هاي  

  

  

   :راهنما استاد

  دکتر فرهاد ذوالفقارپور

  

  :استاد مشاور

  ينیار دکتر مقصود سعادتی

  

  

 :پژوهشگر

 الهام صحرایی

  

  1396 شهریور
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  :تقدیم به
  

  

  پدر و مادر صبور و بردبارم 

  و                                                                              

                                                                                                                     

  همسر مهربانم 

              

                                                                                                                   

  و

  

                                                                                                                                

   مهنیا دختر زیبایم 

  

 

  

 :سپاسگزاري
  

که سخنوران، در ستودن او بمانند و شمارندگان، شمردن نعمت های او ندانند و  سپاس خدای را

و سالم و دورد بر محمّد و خاندان پاك او، طاهران معصوم، . کوشندگان، حق او را گزاردن نتوانند

 ...هم آنان که وجودمان وامدار وجودشان است؛ و نفرين پيوسته بر دشمنان ايشان تا روز رستاخيز

جایگاه و منزلت معلم، اجّل از آن است که در مقام قدردانی از زحمات بی شائبه ی او،  بدون شک

  .با زبان قاصر و دست ناتوان، چیزی بنگاریم
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اما از آنجایی که تجلیل از معلم، سپاس از انسانی است که هدف و غایت آفرینش را تامین می کند   

من لم یشکر " مین؛ بر حسب وظیفه و از باب و سالمت امانت هایی را که به دستش سپرده اند، تض

  " :المنعم من المخلوقین لم یشکر الل�ه عزّ و جلّ

که همواره بر کوتاهی و درشتی من، قلم عفو ... این دو معلم بزرگوارم... ازپدر و مادر عزیزم  

بی چشم کشیده و کریمانه از کنار غفلت هایم گذشته اند و در تمام عرصه های زندگی یار و یاوری 

که در  ذوالفقارپورر فرهاد  دکتاز استاد با کماالت و شایسته؛ جناب آقای    داشت برای من بوده اند؛

کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتنی، از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند و 

  سزحمت راهنمایی این رساله را بر عهده گرفتند؛

زحمت مشاوره این رساله را  کهی ر مقصود سعادتی نیاردکتصبور و با تقوا ، جناب آقای از استاد   

  متقبل شدند ؛

که زحمت داوری این رساله را متقبل شدند؛  مهسا نوری اصلدکتر  خانمو از استاد فرزانه و دلسوز؛ 

  کمال تشکر و قدردانی را دارم

  

  .پاس گویدباشد که این خردترین، بخشی از زحمات آنان را س  
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  الهام: نام                                                    صحرایی:  دانشجو خانوادگی نام

پرتوهاي گاماي حاصل از چشمه  يفرود همو نا  يفرود هماندازه گیري توزیع زاویه اي   :نامهپایان عنوان

  Cs137و  Co60هاي  

  

  فرهاد ذوالفقار پوردکتر  :راهنما )اساتید( استاد 

  يدکتر مقصود سعادتی نیار: رمشاو )اساتید( استاد 

                     فیزیک :      رشته                                            کارشناسی ارشد :یتحصیل مقطع 

    اردبیلی محقق :دانشگاه                                                                هسته اي:  گرایش

  110  :اتصفح تعداد               29/6/1396   :دفاع تاریخ                    علوم :دانشکده 

  :چکیده

هاي گیري و آشکارسازي تابشهاي بسیار خوب در اندازهفرودي یکی از روش هم فرودي و نا هاي همتکنیک

تحلیلی  و در نتیجه افزایش حسایت هاي زمینهتابشهاي پیچیده در کاهش این تکنیک. باشنداي میهسته

ها و همچنین ي واپاشیها، ترتیبات پیچیدهبا استفاده از این تکنیکاي فیزیکدانان هسته. آشکارسازها مفید هستند

یدور Tl(NaI  )( رسازدر این پژوهش با استفاده از دو آشکا .کردندمشخص  را ايهاي هستهي ترازاسپین و پاریته

پرتوهاي  يفرود هم و نا يفرود همطیف  و نرم افزار کیسی لب، تقویت کننده و تحلیلگر چند کانالهو پیش ) یمسد

که  بود به این صورتروش کار  .و ثبت شد گیريبه صورت ترکیبی اندازه Cs137و  Co60ي گاماي حاصل از دو چشمه

را هم در  Tl(NaI(دو آشکارساز . تنظیم کردیمي مدرج شده مرکز صفحههاي مورد نظر را روي هم و در چشمه

 براي کاهش .درجه باشد، قرار دادیم 180ي بین آشکارسازها ي یکسان، به طوري که زاویهها، در فاصلهطرفین چشمه

-این حفاظ. مهاي سربی قرار دادی، آشکارسازها را در حفاظعامل پراکندگی کامپتون که یک عامل افزایش خطا است

و  يفرود همطیف در حالت  سپس . ندساخته شد گري و تراشکاريریختهبا هاي سربی متناسب با کار ما، طراحی و 

گاماهاي  فرودي، هاي همگیريدر اندازه .گردیدثبت  اندازه گیري وهاي مختلف بین آشکارسازها، در زاویه عادي

اي و توزیع زاویه، سپس طیف هاي ثبت شده ندحذف شد تا حدودي دشتندا با هم زمینه که وابستگی زمانی تصادفی

 هاي مختلفدر زاویهبت شده ث يفرود همهاي طیف. قرار گرفتندمورد مطالعه مربوط به پرتوهاي گاماي حاصل، 

  .دهدهاي مختلف را میدر زاویه Co60هاي ضعیف امکان تشخیص چشمه

  

  

  گاما  يفرود هم -فرودي گاما هم نا  -Cs137 چشمه ي -  Co60چشمه ي  -توزیع زاویه اي : هاواژه کلید
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-ي طیف گاماي آنی و تاخیري حاصل از هستهها، مطالعهي ساختار هستههاي مطالعهیکی از روش

در طیف نگاري . هاي برانگیخته است که این روش در فیزیک هسته اي به طیف نگاري گاما معروف است

گذارهاي هسته اي و ي قوانین گاماها و ترتیب گذارها در مطالعه ماي حاصل از هسته ها، دانستن منشأگا

گیري همبستگی زمانی گاماهاي ثبت شده در نیاز به اندازهها، ها و چگونگی واپاشی هستهآن منشأ

ثانیه را بین زمان گسیل ي پیکوتوانند تفکیک زمانی از مرتبهوسایل الکترونیکی امروزه می. آشکارساز دارد

  ). 2008،  2؛ گیلمور1988، 1کرین( گیري کنندو گاماها را اندازه β- و  β+گاماها و یا 

هاي مختلف، هاي مختلف ثبت شود و در طیف ثبت شده در زاویهدر صورتی که طیف در زاویه

ي توان به تکانهاي گاماها خواهد بود که از این مراتب میاختالفی مشاهده شود، این بیانگر وابستگی زاویه

شوند پی برد که وابستگی زمانی نسبت به هم گسیل میاي نسبیتی حمل شده بین دو گاما که با زاویه

در این پایان نامه  . ي هسته کمک کندهاي برانگیختهاي حالتي زاویهي تکانهتواند در مطالعهاین می

  .نیمکاثر فوق را در آزمایشگاه مشاهده سعی کردیم 

ي زمانی میکروثانیه تا بازه هایی را درتوانند پالسساز یدور سدیم میگاماهاي وارد شده به آشکار

سازها بتوانند گاماهایی که با فاصله زمانی ثابت و از شود که آشکارثانیه تولید کنند و این باعث میپیکو

ي زمانی فوق واردشان می شوند را شمارش نموده و گاماهایی که وابستگی زمانی دارند را از مرتبه

تفکیک زمانی گاماها ). 1990، 4سمکاو و همکاران ؛1966، 3آبله و همکاران(گاماهاي دیگر تفکیک کنند 

ها و گسیل گاماها در طیف گاما مشخص شده و با استفاده از آن، دهد که ترتیب واپاشیاین امکان را می

 2003همکاران، و  6؛ کروالس1961، 5کانتله(ها مورد شناسایی قرار گیرد کار واپاشیساختار هسته و ساز

 .(  

  هاي گاماهاي و امکان ثبت طیف 7گاماها، کاهش زمینه يفرود همگیري اصلی در اندازهي مساله

_______________________________ 
1-Krane 

2- Gilmore 
3- Auble & et al 
4- Semkow & et al 
5- Kantele 

6- Krolas & et al 

7- Back ground 

؛ سمکاو 2000، 1سیما( .پذیر استهایی امکاناز الگوریتم که این نیز با استفاده باشدمیزمینه از  ترضعیف

   ).1990و همکاران، 

ي هاگاما يفرود هم و نا يفرود همطیف   Tl(NaI(در این پژوهش با استفاده از دو آشکارساز 

ي با ارائه نمودیمو سعی  کردیمگیري به صورت ترکیبی اندازهرا  Cs١٣٧ و Co۶٠ يحاصل از دو چشمه
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که یک عامل را ، عامل پراکندگی کامپتون ندها که طراحی و ساخته شدمناسب از حفاظي هندسه

هاي مختلف فرودي را در زاویه همنا فرودي و  هاي همگیرياندازه .برسانیمافزایش خطا است به حداقل 

ییر زاویه، غاینکه آیا با ت ؛هاي مربوط را انجام دادیمبررسی و هاي حاصل را ثبت کردهانجام دادیم و طیف

هاي ما در این پژوهش داده. دهداي چه چیزي را نشان میو این توزیع زاویه کند یا نهطیف هم تغییر می

  .یج یکسانی رسیدیماتجربی را با تئوري مقایسه کرده و به نت

   :ضرورت پژوهش و هدف - 2- 1

هاي چشمه پرتوهاي گاماي ناشی از يفرود هم و نا يفرود همهدف از این پژوهش، ثبت طیف 

Co۶و ٠ Csاي مربوط به توزیع زاویه( ي متفاوت فضاییهاي ثبت شده در هندسهو بررسی طیف١٣٧

گاما داراي کاربردهاي فراوانی در تشخیص  يفرود همنگاري طیف. باشدمی )پرتوهاي گاماي حاصل

-می) 2011، 2زانگ(طیف زمینه اتمی است هاي ضعیف اورانیم و پلوتونیم که حتی طیف آنها زیر چشمه

  . باشد که در افزایش امنیت در مقابل کارهاي تروریستی حائز اهمیت است

 ، 3متوالی و همکاران(سازي نوترونی نگاري کاربرد وسیعی در آنالیز مواد به روش فعالاین طیف

اي و ساختار برخوردهاي هستهاي و هاي هستهي واکنشمطالعهو  )1998، 4؛ ژاکوبک و همکاران 2004

). 1958،  6؛ مک گاون و استلسون2011، 5؛ خانگ و همکاران2003کروالس و همکاران، (ها دارد هسته

و ) 2011، 7باترلینگ و همکاران(نگاري پوزیترون در طیف يفرود همنگاري بیشترین کاربرد تجاري طیف

  ).1971، 11کوپر(رادیوآنالیز است  و )2013، 10گرانو و همکاران( 9تیسیو پت 8اسکنهاي پتدر دستگاه

____________________ 
1- Sima 
2- Zhang 
3- Metwally & et al 
4- Jakubek & et al 
5- Khang & et al 
6- McGowan & Stelson 
7- Butterling & et al 
8- Pet scan (Positron emission tomography)   
9- Pet-Ct (Positron emission tomography-Computed tomography) 
10- Granov & et al 
11- Cooper 

- مطالعه ،و کاربردهاي صلح آمیز آن ايفرودي گاما در فیزیک هسته ي همبا توجه به کاربرد مطالعه

فرودي  هاي هماي طیفبا بررسی توزیع زاویه .از اهمیت فراوانی برخوردار استفرودي گاما  همي 

   .شوداي مشخص میهاي هستهي الیهپرتوهاي گاما، اسپین و پاریته

  :ي پژوهشپیشینه - 3- 1
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گردد بر می 1به زمان ساخت آشکارسازهاي گایگر مولر يفرود همي ي پژوهش در زمینهپیشینه

به میزان ر زمان ساخت این آشکارسازها، مشاهده شده که با افزایش شدت پرتو د .)1938، 2سولفانیدیس(

که این به دلیل قدرت تفکیک ها نشان داد شود که بررسیمثال دو برابر، شمارش کمتر از دو برابر ثبت می

ي زمانی کمتر از یک مقدار، وارد آشکارساز زمانی آشکارسازها است، یعنی در صورتی که دو گاما با فاصله

، این زمان تفکیک که به موقعدر آن . شوندشوند، فقط یک پالس تولید کرده و فقط یک بار شمارش می

١٠ي آشکارسازهاي گایگرمولر از مرتبه براي بود،زمان مرگ آشکارسازها معروف 
�٣

١٠تا  
�۴

ثانیه به  

اي به فکر آشکارسازهایی با تفکیک و باعث شد که دانشمندان هسته) 1938سولفانیدیس، (دست آمد 

نتیالسیون شد که ساخت آشکارسازها یي سوسوزن و سزمانی بهتر باشند که منجر به ساخت آشکارسازها

١٠اختراع ترانزیستور بود که باعث شد قدرت تفکیک تا  از قبل
�٨

ثانیه بهبود یابد اما با اختراع وسایل  

  . الکترونیکی بر پایه ي نیمه هادي ها، قدرت تفکیک تا مرتبه ي پیکو ثانیه افزایش یافت

، پژوهشی را انجام دادند که در 5در ماساچوست 4از دانشگاه کمبریج 1947در سال  3بریدي و دیتچ

، (�)W ،هاي متوالیکوانتوم بیناي ي نظري مربوط به همبستگی زاویهآن به اثبات تجربی رابطه

فرودي بین پرتوهاي گاماي متوالی  براي این اثبات، هم .که قبل از این، بی نتیجه مانده بود پرداختند

بین آشکارسازها، انجام  90°و 180° هاياویهرا در ز Cs١٣۴و  Y٨۶و  Sc۴۶و  Co۶٠هاي هستهساطع شده از 

بنابراین . کندي تجربی مطابقت میفرودي به دست آمده با رابطه نرخ همبه این نتیجه رسیدند که . دادند

و  2و  4اي هاي هستهاي حالتي زاویهو تکانه  هستند چهار قطبی هايتابش Sc46و  Co60پرتوهاي گاماي 

  .)1947بریدي و دیتچ، ( تطابق خوبی با قوانین گزینش دارد ،اسپین انتخابو این است  0

_____________________ 
1- Geiger muller 
2- Soulfanidis 
3- Brady & Deutsch 
4- Cambridge 
5- Massachusett 
 

 هم فرودي و نا نگاري همدر هلند، پژوهشی را در رابطه با طیف 1966همکاران در سال آبله و 

در این پژوهش، . نجام دادندا  NaI (Tl)و Ge (Li)فرودي پرتوهاي گاما با استفاده از آشکارسازهاي 

 احاطه شده با یک آشکارساز بزرگ Ge (Li(نگاري پرتوهاي گاما شامل یک آشکارساز سیستم طیف

NaI(Tl)   به ابعاد)cm 3/20  cm×3/20 (فرودي به عنوان  هم فرودي و نا هاي همگیريبود که در اندازه

هاي کامپتونی را به طور قابل مالحظه در آشکارساز زمینهکرد و نگار ضد کامپتونی عمل مییک طیف
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Ge(Li)  اي مثلي پیچیدهمخصوصاً در مورد چشمه. دادکاهش می Co۵۶  . ها با پژوهش، آزمایشدر این

نگاري هاي طیفهمچنین کاربرد سیستم. صورت گرفت Cs١٣٧و  Co۶٠هاي مربوطه براي پیکربندي

  ). 1966آبله و همکاران، ( بررسی شد Sb١١٩به  Te١١٩گانه در واپاشی همفرودي سه

که شامل نگاري پرتوي گاما را با چندین تکنیک در هلند، طیف 1973در سال  1کاتچرا و همکاران

 �-p-n يگانههاي سهفرودي گاما و هم- فرودي گاما اي پرتوي گاما و همگیري اکتیویته، توزیع زاویهاندازه

در . ي آن را به دست آوردندانجام دادند و طی این پژوهش سطوح انرژي و اسپین و پاریته Cr۴٨ بود، براي

 Ge(Li( نسبت به محور پرتو و شمارشگر ٩0°و  ۶0°و  30°و  0 °اي در زوایاي توزیع زاویه ،این پژوهش

میلی متر  2هدف شامل . سانتی متري از هدف قرار داشت، انجام شد 8ي که در فاصله 50 ��٣به حجم 

  .)1973کاتچرا و همکاران، ( ضخامت فویل بود

پژوهشی را انجام داد که در آن با استفاده از دو تا  3از دانشگاه ماریلند 2008در سال  2مولبرگر

اي را براي پرتوهاي گاماي ساطع فرودي، توابع همبستگی زاویه آشکارساز سینتیالسیون و یک مدار هم

هاي هاي خود، نشان داد که شمارشگیرياو در اندازه. گیري کرداندازه Co۶٠و  Na٢٢هاي شده از هسته

θفرودي به شدت در  هم = همچنین اطالعات . یابدافزایش می) ي بین دو آشکارساززاویه(درجه  180

. ها را بررسی نمودمونت کارلو مقایسه کرد و سازگاري آن شبیه سازي  به دست آمده را با نتایج حاصل از

شکل نظري آن را براي  4است که دکتر دي آر هامیلتون W(θ)ي پژوهش او، اثبات تجربی رابطه در واقع

  ).2008مولبرگر، (  هاي دوقطبی و چهارقطبی استخراج  کرده بودتابش

 پژوهشی را انجام دادند که در آن همبستگی  6از دانشگاه مینسوتا 2013در سال  5النگ و پی فیفر

______________________ 
1- Kutschera & et al 

2- Muhlberger 

3- Maryland 

4- D.R. Hamilton 

5- Lange & Pfeifer 

6- Minnesota 

، با استفاده از دو Co۶٠در واپاشی مربوط به اي گاماهاي متوالی ساطع شده از یک تک هسته زاویه

اي به دست آمده توسط هامیلتون هاي تجربی با تابع همبستگی زاویهداده. آشکارساز سوسوزن مطالعه شد

، Ni۶٠ي هاي برانگیختههسته =4j →2 → 0چهارقطبی - رقطبیابراي اثبات گذارهاي چه. مقایسه شد

 و =114/0�١±041/0به صورت  ،اي، به طور تجربیضرایب مشخص شده در تابع همبستگی زاویه
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بینی از مقدار پیش 49/0و  27/0ي این مقادیر به ترتیب به اندازه. مشخص شدند =03/0±061/0�٢

  .)2013النگ و پی فیفر، ( اند، اختالف دارندمحاسبه شدهکه با تئوري  0417/0و  125/0شده 

در کانادا، پژوهشی را انجام داد که در آن براي بررسی  2از دانشگاه گیلف 2016در سال  1مکلین

اي ، زیرسازي براي تحقیقات بنیادي هسته)HPGe(آشکارساز ژرمانیم با خلوص باال حساسیت 

)3
GRIFFIN ( هاي زاویههایی هستند که براي بررسی همبستگیگیرياندازهصورت گرفت که یک سري-

را  Ga۶٢و  Ga۶۶و  Co۶٠هاي زنجیري مربوط به  او در این پژوهش، واپاشی. گیرندگاما انجام می- اي گاما

- در اندازه .ها را مشخص کرداي، اسپین مربوط به آنهاي همبستگی زاویهگیريبررسی نمود و با اندازه

٠اسپین به صورت واپاشی زنجیري انتخاب، به این نتیجه رسید که Co۶٠گیري مربوط به 
�

 → ٢
�

 → 

۴
�

  ).2016مکلین، (باشد تر میبسیار منطقی 
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  مقدمه  - 1- 2

اي پرتوزا هاست و اینگونه واپاشیمد نظر  شمارش پرتوها،  ايهاي هستهدر واپاشیبا توجه به اینکه 

، تا گیردي پرتو ها صورت میهایی که در جهت مشاهدهگیريدر نتیجه اندازههم طبیعت تصادفی دارند، 

به . هاي خود، خطاهایی خواهیم داشتگیريپس در اندازهد بود نمعرض تغییرات آماري خواهحدي در 

ري الزم براي بررسی هاي آمای اختصاص دادیم که تحلیل، این فصل را به  بحث آمار شمارشهمین علت

-گیريدازهاي از انبه این صورت که  مجموعه. اي را در بر داردهاي مربوط به شمارش هستهنتایج آزمایش

 باشد ورات آماري میدهند و این به علت تغییي یکسان نمیصورت گرفته در شرایط یکسان، نتیجههاي 

ي ، نشان دهندهشوند و در صورت ناسازگاريهاي آماري مقایسه میهاي مدلینیبیشاین تغییرات با پ

  . )2000، 1نول( گیري شمارشی استناهنجاري در اندازه

  هاتوصیف داده -2- 2

شروع  اندازه گیري مستقل یک کمیت فیزیکی را در اختیار داریم، Nبا فرض این که مجموعه اي از 

 x١ , x�,..., x�                                       , x٢ ,..., x٣ :کنیممی

 .مقادیر صحیح داشته باشدتواند تنها می از این مجموعه، �xکنیم که یک تک مقدار نوعی پیشتر فرض می

  :ها عبارتند ازدو ویژگی اصلی این مجموعه داده

∑ ≡     جمع                                                                )١- ٢(  x�
�
��١

                        ∑  

  x� ≡ 
∑

�
میانگین تجربی                                                                                        )٢- ٢(   

متناظر،  F(x) 2ي یک تابع توزیع بسامدها به وسیلهي دادهن مجموعهنشان داد در بیشتر مواقع،

  ها نشان ي دادهرا در مجموعه xبسامد نسبی است که تعداد دفعات رخداد  F(x)مقدار  .باشدمناسب می

  :طبق تعریف . دهدمی

_______________________ 

1- Knoll 

2- frequency distribution function 

F(x)  =  
تعداد دفعات وقوع مقدار �  

هاگیرياندازه  تعداد 
                                                                                    )٣-٢(  
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  طوري که  شود،توزیع به طور خودکار بهنجار می

∑ F(x)�
��� =٢(                                                                                                ١-۴(  

 هاي اولیه را نشان می دهدي دادهتمام اطالعات موجود در مجموعه F(x)هاي کامل تابع توزیع داده

  ).٢٠٠٠ل،ون(

میانگین تجربی متمرکز است و از لحاظ کیفی شکل نسبی اي در اطراف مقدار تابع توزیع تا اندازه

یک  در واقع پهناي تابع توزیع، .دهدها نشان میي دادهر مجموعهمقدار تغییر داخلی را د تابع توزیع،

هاي معین گیري نسبی از مقدار تغییر یا پراکندگی در اطراف میانگین اصلی در یک مجموعه از داده اندازه

  :ها به صورت زیر به دست می آیدمیانگین تجربی با استفاده از تابع توزیع داده .است

x� = ∑ xF(x)�
���                                                                                           )٢-۵(     

مقدار تغییر داخلی در  شود که براي تعیینتعریف می 1همچنین پارامتر دیگري به نام انحراف معیار

اي به هر نقطه داده2تعریف باقیمانده ،اولین گام در تعریف انحراف معیار، .رودها به کار میي دادهمجموعه

  :صورت اختالف آن از مقدار میانگین تجربی است

��=x�-x�                                                                                                       )٢ -۶(       

تعریف  xاي معین را به صورت اختالف آن از مقدار میانگین درست ي دادهیک نقطه 3انحراف ،در گام بعد

  :کنیممی

ε�=x�-x                                                                                                         )2 -7(  

ها پس از مربع کردن نحراف معیار را به صورت مقدار میانگین هر کدام از این انحرافاتوانیم اکنون می

  :تعریف کنیم

 �٢ ≡  �٢=
١

�
∑ (�� − �)٢�

��١
                                                                  )2-8(  

_____________________ 

1- Sample variance 
2- residual 
3--deviation 

  
  



١٠ 
     

- محدود از نقاط داده اي نمیآوري یک تعداد نارا بدون جمع x چون ما هرگز مقدار دقیق میانگین درست

است که اندازه گیري کرده ایم و بنابراین از رابطه  �xبهترین کار استفاده از مقدار میانگین تجربی . دانیم

  :و در نتیجه انحراف معیار از رابطه  زیر محاسبه خواهد شد کنیماستفاده میها ي باقیمانده

 �٢=
١

��١
∑ (x� − x�)٢�

��١
                                                                               )٩-٢(  

است و در  هاداخلی در دادهگیري مطلق از مقدار پراکندگی یک اندازه ،توجه به این نکته که انحراف معیار

 همچنین می. باشدداراي اهمیت می، ها وابسته نیستي دادهاولین تقریب به تعداد مقادیر در مجموعه

  :محاسبه کنیم ، F(x) ،هارا مستقیما از تابع توزیع دادهتوانیم انحراف معیار 

 s٢=∑(x − x)٢ F(x)                                                                                   )١٠-٢(                 

  :)٢٠٠٠ل،ون( دهدي معروف زیر را به دست مینتیجهي فوق، که بسط رابطه

 �٢=x٢-(x)٢
                                                                                                                                      )١١-٢(  

 هاي آماريمدل - 3- 2

گیري معین را توانیم تابع توزیع که نتایج تکرارهاي زیادي از یک اندازهتحت شرایط خاص، می

از تعداد هاي حاصل گیري را به صورت شمارش تعداد موفقیتیک اندازه. بینی کنیمکند، پیشتوصیف می

است که در آن تنها دو  1شود هر دنباله یک فرایند دودوییفرض می. کنیمها تعریف میمعینی از دنباله

احتمال موفقیت هر دنباله را با . موفقیت است یا یک موفقیت نیست هر دنباله یک: ي ممکن استنتیجه

p ٢٠٠٠ل، ون( ها ثابت استکنیم که احتمال موفقیت براي تمام دنبالهفرض می کنیم ومشخص می.(  

گیري لزوماً یکسان ي اندازهنتیجه ،شودوقتی یک آزمایش در شرایط یکسان به دفعات تکرار می

بنابراین بهتر است که بدانیم آیا . اندمگر در موارد استثنایی، متفاوتها، نتیجه معموالً ،در واقع. نیستند

با وجود چنین قانونی، اوالً از تعداد . آزمایش حاکم باشد یا نهقانونی وجود دارد که بر تک تک پیامدهاي 

هاي بعدي گیريهاي مورد انتظار اندازهآزمایشگر ممکن است اطالعاتی پیرامون نتیجه ،گیريکمی اندازه

  اگر معلوم شد  .توان براي اطمینان از درستی آن انجام دادگیري را میثانیاً یک رشته اندازه .ندککسب 

_____________________  
1- binary 
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ي مفروضی از پیامدهاي چنین آزمایشی کنند و رشتههاي یک آزمایش از قانون خاصی پیروي مینتیجه

ه دقت از آن قانون پیروي نکند، در این صورت آن رشته پیامد مشکوك است و باید پیش از پذیرفتن آن، ب

  ).1938سولفانیدیس، (آن را مورد بررسی قرار داد 

ها را که به عنوان سه مدل آماري خاص مطرح گیريدر اینجا سه تا از قوانین حاکم بر نتایج اندازه

  :کنیمهستند معرفی می

  توزیع دو جمله اي -1- 3- 2

. ثابت قابل کاربرد است pترین مدل است و به طور وسیعی براي تمام فرایندها با این مدل رایج

ها همیشه بسیار زیاد است، متاسفانه، این روش از نظر محاسباتی در واپاشی پرتوزا که در آن تعداد هسته

توزیع دو جمله اي براي  .شوداي استفاده میطاقت فرسا است و به ندرت در کاربردهاي شمارش هسته

  :شودسبه میي زیر محامتغیرهاي گسسته کاربرد دارد و طبق رابطه

P(x)=
�!

(���)!�!
��(1 − �)���                                                                           )2 -12(  

 xي شمارش دقیقا بینی شدهاحتمال پیش P(x)احتمال موفقیت هر دنباله و  pها و تعداد دنباله nکه 

  . دهدموفقیت را نشان می

  :اولین مورد، توزیع بهنجار شده است .اي داراي اهمیت هستندتوزیع دو جملهبعضی از ویژگی هاي 

∑ �(x)�
��� =1                                                                                                )٢-

13(  

  :شودي زیر داده میدانیم که مقدار میانگین یا متوسط توزیع با رابطهمیچنین هم

x = ∑ x�(x)�
��� =pn                                                                                    )2-14(               

گیري از پراکندگی در اطراف کنیم که یک اندازهرا تعریف می �2 1هبینی شداکنون یک انحراف پیش

  :است (x)� ،میانگین شده از یک مدل آماري خاص

�٢= ∑ (x − x)٢�(x)�
���                                                                                 )2 -15(  

 : دهدي زیر را میاي نتیجهي فوق براي توزیع دو جملهکه رابطه

____________________ 



1- Predicted variance  

�٢=np(1-p)                                                                     

  :)٢٠٠٠ل،ون( متداول است

�=�x(1 − �)                       

  

  ) 1938سولفانیدیس، 

شود که احتمال توزیع پواسون در مورد متغیرهاي گسسته کاربرد دارد و بر رویدادهایی اعمال می

→nتوان از توزیع دو جمله اي با فرض  →و ∞ ٠ p  به دست

، توزیع pتوان نشان داد که براي یک احتمال موفقیت ثابت و کوچک 

P(x)= 
(��)�����

�!
                                                      

  :عالوه بر توزیع دو جمله اي اصلی براي این توزیع نیز برقرار است

P(x)= 
(�)����

�!
                                                                    

ها در نمونه زیاد و اي است که در آن تعداد هسته

ها مقدار میانگین را به نحوي زا کوتاه است که در آن

 یکی از .ي نمونه نداریماي در مورد احتمال جداگانه یا اندازه

١٢ 
     

                                                                                                 

متداول است �2ي مربعی همچنین تعریف انحراف استاندارد به صورت ریشه

                                                                              

 

سولفانیدیس، ( =1/0pو  =n 10اي براي توزیع دو جمله: 1- 2شکل 

 

  پواسونیتوزیع 

توزیع پواسون در مورد متغیرهاي گسسته کاربرد دارد و بر رویدادهایی اعمال می

توان از توزیع دو جمله اي با فرض این توزیع را می. ها کم و ثابت است

توان نشان داد که براي یک احتمال موفقیت ثابت و کوچک پس می .)1938سولفانیدیس، 

  :یابداي به شکل زیر کاهش می

                                                                                           

عالوه بر توزیع دو جمله اي اصلی براي این توزیع نیز برقرار است 

                                                                                      

اي است که در آن تعداد هستههاي شمارش هستهکاربرد توزیع پواسونی در آزمایش

زا کوتاه است که در آنهاي پرتوزمان مشاهده در مقایسه با نیمه عمر گونه

اي در مورد احتمال جداگانه یا اندازهگیري کنیم، اما هیچ ایدهتوانیم اندازه

  

               )2-16(  

همچنین تعریف انحراف استاندارد به صورت ریشه

                                          )2 -17(  

توزیع  -2-3-2

توزیع پواسون در مورد متغیرهاي گسسته کاربرد دارد و بر رویدادهایی اعمال می 

ها کم و ثابت استرخداد آن

سولفانیدیس، ( آورد

اي به شکل زیر کاهش میدو جمله

                       )2 -18(                       

 =x pn چون

)2 -19(                    

کاربرد توزیع پواسونی در آزمایش

زمان مشاهده در مقایسه با نیمه عمر گونه

توانیم اندازهمی

  هايیژگی

  



  :یعنی. هاي توزیع پواسونی این است که یک توزیع بهنجار شده است

∑ �(x)�
��� =١                         

اي آید که متفاوت با توزیع دو جملهي توزیع پواسون به صورت زیر به دست می

 �2= np= x                             

 ):٢٠٠٠ل، ون ( بینی شده است

σ=√x                                                               

  

  ) 1938سولفانیدیس، 

لب غاي و پواسون هر دو در مورد متغیرهاي گسسته کاربرد دارند در حالیکه ا

بنابراین نیاز به توزیعی است که به . اند

در واقع  .)1938سولفانیدیس، ( چنین توزیعی، توزیع بهنجار گاؤسی است

در صورتی که است و  ≫1pاي در حد 

منجر به تواند انجام شود، که سازي بیشتري می

P(x)= 
1

�2��
 exp�−

(���)2

2�
�                                
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هاي توزیع پواسونی این است که یک توزیع بهنجار شده است

                                                                                              

ي توزیع پواسون به صورت زیر به دست میبینی شدهو انحراف پیش

  

                                                                                                

بینی شده استي دوم انحراف پیشبینی شده دقیقاً ریشهو انحراف استاندارد پیش

                                                                                                      

سولفانیدیس، (  x =5توزیع پواسون براي  :2-2شکل

  

     توزیع گاوسی یا بهنجار

اي و پواسون هر دو در مورد متغیرهاي گسسته کاربرد دارند در حالیکه اهاي دو جمله

اندها سروکار داریم پیوستهها با آناي که در آزمایشمتغیرهاي کاتوره

چنین توزیعی، توزیع بهنجار گاؤسی است .پیوسته بیایدکار متغیرهاي 

اي در حد سازي ریاضی از توزیع دو جملهتوزیع پواسونی به صورت یک ساده

سازي بیشتري میمقدار میانگین توزیع هم بزرگ باشد، به طور کلی، ساده

  :)2000ل، ون( شودتوزیع گاوسی می

�                                                                           

  

هاي توزیع پواسونی این است که یک توزیع بهنجار شده استویژگی

                       )2 -20(       

و انحراف پیش

  :        است

      )2 -21(  

و انحراف استاندارد پیش

      )2 -22(     

توزیع گاوسی یا بهنجار -2-3-3

هاي دو جملهتوزیع

متغیرهاي کاتوره

کار متغیرهاي 

توزیع پواسونی به صورت یک ساده

مقدار میانگین توزیع هم بزرگ باشد، به طور کلی، ساده

توزیع گاوسی می

                                   )2 -23(                



  .هاي ذکر شده براي توزیع پواسونی، براي توزیع  گاؤسی هم برقرار است

  

  ) 1938سولفانیدیس، 

این توزیع فوق العاده مفید است، . هاست

ها، با نتیجهي گیري که به تعداد زیاد انجام شده باشد، بسامد رخداد همه

- هر چه تعداد  آزمون .دهدها تشکیل می

دهد که ي آماري نشان میعالوه بر این، نظریه

ها خواهد جار پیروي نکند، میانگین آن

شوند که این مشاهده، اي و پواسون، به توزیع گاؤسی شبیه می

ها، در اکثر موارد، به صورت گیري تابش

ي این هستند که ها نشان دهندهاین شمارش

ي این ذرات، به نوبه. که ثبت شده است

  در هر مورد، . انداي تولید شدهي یک واکنش هسته

١۴ 
     

هاي ذکر شده براي توزیع پواسونی، براي توزیع  گاؤسی هم برقرار است

سولفانیدیس، (گاؤسی توزیع بهنجار : 3- 2شکل 

  

  گیري پرتوهااهمیت توزیع گاؤسی در اندازه

هاستگیريتوزیع بهنجار، مهمترین توزیع براي کاربرد در اندازه

گیري که به تعداد زیاد انجام شده باشد، بسامد رخداد همهزیرا براي تقریباً هر نوع اندازه

ها تشکیل میتقریب خوبی، یک توزیع گاؤسی در اطراف مقدار میانگین نتیجه

عالوه بر این، نظریه. ها با یک گاؤسی بهتر استها بیشتر باشد، نمایش آن

جار پیروي نکند، میانگین آنهاي مورد مطالعه از یک توزیع بهني نتیجهحتی اگر جمعیت اولیه

اي و پواسون، به توزیع گاؤسی شبیه میهاي دو جملهدر بعضی شرایط، توزیع

گیري تابشهاي اندازهنتیجه .ها مهم استگیري تابشدر اندازه

این شمارش. شوندبیان می هاي ثبت شده در یک شمارشگر

که ثبت شده استاند کنش کرده و یک تپ تولید کردهذرات با یک آشکارساز برهم

ي یک واکنش هستهخود، یا بر اثر واپاشی یک رادیوایزوتوپ و یا در نتیجه

  

هاي ذکر شده براي توزیع پواسونی، براي توزیع  گاؤسی هم برقرار استویژگی

اهمیت توزیع گاؤسی در اندازه -2-4

توزیع بهنجار، مهمترین توزیع براي کاربرد در اندازه

زیرا براي تقریباً هر نوع اندازه

تقریب خوبی، یک توزیع گاؤسی در اطراف مقدار میانگین نتیجه

ها بیشتر باشد، نمایش آن

حتی اگر جمعیت اولیه

   .کرد

در بعضی شرایط، توزیع

در اندازه مخصوصاً

هاي ثبت شده در یک شمارشگرشمارش

ذرات با یک آشکارساز برهم

خود، یا بر اثر واپاشی یک رادیوایزوتوپ و یا در نتیجه
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با این همه، اگر میانگین تعداد  .کندذره داراي طبیعت آماري است و توزیع پواسون را دنبال می گسیل

کند و انحراف معیار آن توزیع باشد، توزیع پواسون به گاؤسی میل می 20هاي مربوط بیش از شمارش

�گاؤسی  = √x 1938سولفانیدیس، ( است.(   

  هاگیري تابشخطاي آماري اندازه - 5- 2

 x√ کند و انحراف معیار آنباشد و از توزیع پواسون پیروي مییک فرآیند تصادفی میواپاشی پرتوزا 

میانگین . شمارش داشته باشیم nي آن، گیري انجام دهیم و در نتیجهبه فرض اینکه فقط یک اندازه. است

  .بودخواهد  n√ بنابریان انحراف معیار هم. باشدمی nگیري، عدد واقعی این اندازه

شود و این به بیان می ± n n√ ورتبه ص n منفرد ي یک تک شمارشدر واقع، در عمل، نتیجه

 هم به عنوان n√خودش به عنوان میانگین واقعی است و انحراف معیار، یعنی  nمعناي این است که پیامد 

  .شودتعریف می n خطاي استاندارد
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Abstract:   

Coincidence and anticoincidence techniques are one of very efficient methods in 

measurment and detection nuclear radiation . This complicated techniques are usefull in 

decreasing backgrounds radiation and consequently increasing analetical sensitivity of the 

detectors. Nuclear physicist determined complex arrangments of decays as well as spine 

and parity of nuclear levels. In this research, coincidence and anticoincidence of gamma 

rays emitted from 60Co and 137Cs sources were measured using two NaI(TL) detectors and 

pre-amplifier and multichanel analyzer and it was tried to minimize compton scattering 

increasing the error through providing suitable geometry for protecters designed and 

created by casting and turning. Finally, the rays were measured and recorded in 

coincidence and normall modes for different angels between detectors. In coincidence 

measurment, background gamma rays that had randomly time correlation with eath other 

were omitted,  then the recorded rays and angular distribution corresponding to emitted 

gamma rays were studied. recorded coincidence rays make possible detecting weak 60Co 

sources at different angels.  
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