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روز و ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺪرﯾﺲ :ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ 10-12

ﻣﮑﺎن ﺗﺪرﯾﺲ :آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓﯿﺰﯾﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ

ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ :ﻧﯿﻤﺴﺎل دوم 95-96
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ﻫﺪف ﮐﻠﯽ:
ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ داﻧﺶ -ﻧﮕﺮش و ﻣﻬﺎرت داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي دزﯾﻤﺘﺮي
ﺷﯿﻮه ﺗﺪرﯾﺲ :آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن :ﺣﻀﻮر و ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ،اﻧﺠﺎم دﻗﯿﻖ آزﻣﺎﯾﺸﺎت و اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ از وﺳﺎﯾﻞ
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه

ﺟﻠﺴﻪ

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ

اﻫﺪاف اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ

آﺷﻨﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ:

در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ اراﺋﻪ ﺷﺪه از داﻧﺸﺠﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود:

اول

اﻧﺪازهﮔﯿﺮي و ﺧﻄﺎ

دوم

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ آﺷﮑﺎرﺳﺎز
ﮔﺎﯾﮕﺮﻣﻮﻟﺮ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ
ﮐﺎر آن

-1
-2
-3
-4

ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﻮارد ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺸﻌﺸﻪ را ﺑﺪاﻧﻨﺪ
ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮔﺰارش ﮐﺎر آﺷﻨﺎ ﺷﻮد
ﮔﺎﯾﮕﺮﻣﻮﻟﺮ و اﻧﻮاع دزﯾﻤﺘﺮﻫﺎ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﻧﺤﻮه ﮐﺎر آنﻫﺎ را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻫﺪ

-1
-2
-3
-4

ﻣﺪار آزﻣﺎﯾﺶ را ﺑﺒﻨﺪد
ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﮔﺎﯾﮕﺮ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ
ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﮔﺎﯾﮕﺮ را رﺳﻢ ﮐﻨﺪ
ﺷﯿﺐ ﺳﮑﻮي آﺷﮑﺎرﺳﺎز و وﻟﺘﺎژ آن را از روي ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﺪ

ﺳﻮم

ﺗﻌﯿﯿﻦ زﻣﺎن ﻣﺮگ ﮔﺎﯾﮕﺮ

ﭼﻬﺎرم

ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﮑﺲ ﻣﺠﺬور
ﻓﺎﺻﻠﻪ

ﭘﻨﺠﻢ

ﺷﺸﻢ

ﻫﻔﺘﻢ

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺮد اﺷﻌﻪ  Bو اﻧﺮژي
ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻢ

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿرﯾب ﺟذب اﺷﻌﮫ
ﮔﺎﻣﺎ و ﻧﯾﻣﮫ ﺿﺧﺎﻣت در
ﺳرب

ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻧﺮژي ﮔﺎﻣﺎي ﭼﺸﻤﻪ
ﻣﺠﻬﻮل

 -1زﻣﺎن ﻣﺮگ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ
 -2ﻣﺪار آزﻣﺎﯾﺶ را ﺑﺒﻨﺪد
 -3زﻣﺎن ﻣﺮگ آﺷﮑﺎرﺳﺎز را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو ﭼﺸﻤﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﺪ
 -1ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺷﮑﺎرﺳﺎز  GMرا وﺻﻞ ﮐﻨﺪ
 -2ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﻌﺪاد ذرات را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ آﺷﮑﺎرﺳﺎز را رﺳﻢ
ﻧﻤﺎﯾﺪ
 -3از روي ﻣﻨﺤﻨﯽ رﺳﻢ ﺷﺪ ،ﻋﻤﻖ ﻧﻔﻮذ اﺷﻌﻪ در داﺧﻞ آﺷﮑﺎرﺳﺎز را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﮐﻨﺪ
-1
-2
-3
-4
-5

ﻣﺪار ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺎﯾﮕﺮ را ﺑﺒﻨﺪد
ﻣﯿﺰان ﺷﻤﺎرش ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﺪه ﺑﺮاي زﻣﺎن ﻣﺮگ و زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺪﺳﺖ آورد
ﻣﻨﺤﻨﺲ ﺷﻤﺎرش ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺟﺮﻣﯽ را رﺳﻢ ﮐﻨﺪ
از روي ﻣﻨﺤﻨﯽ ،ﺑﺮد ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ  Bرا ﺑﺮاي ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ
اﻧﺮژي ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ  Bرا ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﮐﻨﺪ

 -1ﻣﺪار ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺎﯾﮕﺮ را ﺑﺒﻨﺪد
 -2ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺷﻤﺎرش ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺿﺨﺎﻣﺖ را رﺳﻢ ﮐﻨﺪ
 -3از روي ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻧﯿﻤﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ و  µرا ﺑﺪﺳﺖ آورد
-1
-2
-3
-4

ﻣﺪار آزﻣﺎﯾﺶ را ﺑﺒﻨﺪد
ﭼﺸﻤﻪ ﻣﺠﻬﻮل را در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﺷﮑﺎرﺳﺎز ﻗﺮار داده و ﻃﯿﻒ ﮔﺎﻣﺎي آن را رﺳﻢ
ﮐﻨﺪ
وﻟﺘﺎژ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺘﻮﭘﯿﮏ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ
از ﻣﻨﺤﻨﯽ ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن ،ﻧﻮع اﯾﺰوﺗﻮپ ﻣﻤﻤﺠﺠﺠﻬﻮل را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﺪ

