
 

 

 

 

 

 

 G.M. Tube شمارنده گایگر مولر

 . این شمارندهساخته شد 1928شمارنده گایگرمولر است که توسط گایگر و مولر در سال ترین انواع آشکارسازهای تابش، از قدیمی

هایی که برای انجام آزمایش نسبتا ارزان است.، به خاطر ساختار ساده همچنین، را دارد.ایکس، گاما، بتا و آلفا  هایپرتوشمارش توانایی 

، تعیین نیمه عمر (resolving-time) سازیطرف شوند با پالتوی عملکردی تیوب گایگر، تصحیح زمان بردادن این هدف طراحی می

 کار دارند. ای سروو اصول پایه شمارش هسته

ای که در های اولیههای تناسبی، برای افزایش بار حاصل از زوج یونکنند و مانند شمارندهها بر مبنای یونیزاسیون کار میاین شمارنده

شامل دو الکترود با یک گاز در فشار  آنها کنند.طول مسیر تابش تشکیل شده است، به روشی کامال متفاوت از تکثیرگازی استفاده می

الکترود بیرونی یک استوانه است، در حالی که الکترود درونی )مثبت( یک سیم نازک در مرکز  ". معموالهستندکاهیده بین الکترودها 

باعث ایجاد بهمن شود که اگر هر ذره یونیزانی وارد تیوب گایگر شود استوانه است. ولتاژ بین این دو الکترود در مقداری حفظ می

شود چون که گفته می( end-window)انتها -تیوب گایگر استفاده شده در این آزمایش یک تیوب پنجره .شودالکتریکی وسیعی می

شود که شدت هر ها میدان الکترونی بزرگی ایجاد میدر این شمارنده ای نازک جهت ورود پرتو یونساز دارد.در یک انتهایش پنجره

تواند باعث ایجاد یک بهمن ثانویه خودی خود میشود که یک بهمن به دهد. در شرایط مناسب وضعیتی ایجاد میافزایش میبهمن را 

مقدارهای بزرگ میدان الکتریکی، این زنجیره  درشود که ای دیگر از شمارنده شود. لذا، یک زنجیره خود تکثیر بهمنی ایجاد میدر نقطه

ها روی رسد، اثرات تجمعی تمام بهمنکتریگی گایگر به اندازه معینی میالشود. هنگامی که تخلیه می های متفاوتی منشعببه شاخه

 شود.  کار آمده و باعث پایان یافتن این زنجیره می

وارد )ایکس، گاما، بتا و آلفا (  گذارد؛ این شمارنده فقط اطالعاتی از تعداد ذرات ها نمیشمارنده گایگر فرقی بین انواع ذرات یا انرژی

ها آنقدری بزرگ هستند که بزرگتر از یک ولت است. این پالس "دهد. پالس ولتاژ تولید شده توسط بهمن نوعامیرا شده به آشکارساز 

   .معکوس کردن پالس الزامی استهر چند  بدون تقویت کردن شمرد. 2650تایمرشمارنده ها را مستقیما با بتوان آن

باشد. از این رو، این آشکارسازها معایب آنها زمان مرگ بسیار زیاد است که خیلی بیشتر از سایر آشکارسازهای تابش مورد استفاده میاز 

شوند. در شرایطی که آهنگ شمارش متوسط است به تصحیحات مربوط به زمان مرگ نیاز به آهنگ شمارش نسبتا پایین محدود می

 است.

 


