
�wiczenie 51 cze�±¢ A

STATYSTYCZNY CHARAKTER ROZPADU

PROMIENIOTWÓRCZEGO -

ROZK�AD POISSONA I ROZK�AD GAUSSA

II PRACOWNIA FIZYCZNA

UNIWERSYTET �L�SKI W KATOWICACH

Przed rozpocz�eciem ¢wiczenia nale»y zapozna¢ si�e dokªadnie z instrukcj�a!

1 Cel ¢wiczenia

Celem tego eksperymentu jest pokazanie, »e liczba zlicze« impulsów w jednakowych

przedziaªach czasu - gdy odlegªo±¢ pomi¦dzy licznikiem a ¹ródªem (o dªugim czasie »y-

cia) jest ustalona - odpowiada rozkªadowi Poissona. Szczególn�a cech�e rozkªadu Poissona

mo»emy zaobserwowa¢ dla maªej ±redniej liczby zlicze« w przedziale czasu (n < 10): wów-

czas rozkªad jest niesymetryczny, jego maksimum odpowiada liczbie zlicze« mniejszej ni»

warto±¢ ±rednia. Taki efekt zaobserwujemy przy krótkim czasie pomiaru i maªej cz�esto±ci

zlicze«, któr�a uzyskamy np. przy du»ej odlegªo±ci pomi¦dzy licznikiem a ¹ródªem. Oprócz

rozkªadu Poissona do opisu liczby zarejestrowanych cz�astek mo»na wykorzysta¢ rozkªad

Gaussa, pod warunkiem du»ej próby oraz du»ego n, co uzyskujemy zwi�ekszaj�ac przedziaª

czasu i zmniejszaj�ac odlegªo±¢ pomi�edzy licznikiem a ¹ródªem. Celem tej cz¦±ci ¢wiczenia

jest potwierdzenie tych faktów oraz pokazanie, »e statystyczny rozkªad rozpadów promie-

niotwórczych mo»na opisa¢ przez rozkªad Gaussa, nawet gdy proces rejestracji cz�astek

jest zaburzony przez czas martwy licznika. W pomiarach zaburzonych czasem martwym

pojawiaj�a si�e natomiast odchylenia wzgl�edem rozkªadu Poissona: �uktuacje liczby zlicze«

(szeroko±¢ rozkªadu) s�a mniejsze ni» w przypadku rozkªadu Poissona.

2 Zagadnienia teoretyczne

� Rozkªad Poissona.

� Rozkªad Gaussa.

� Detektory gazowe.

� Czas martwy licznika.

� Schemat rozpadu izotopu 241Am.
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3 Aparatura pomiarowa

1. Licznik Geigera-Müllera (G-M).
2. Jednostka Cobra3 z przystawk�a do zasialania licznika G-M i elektronik�a do rejestro-

wania jego sygnaªów.
3. Podstawka do mocowania magnesów.
4. Stojak z magnesem na licznik.
5. Stojak z magnesem na pojemnik ze ¹ródªem promieniowania.
6. Pojemnik ze ¹ródªem promieniowania α (241Am; 370 kBq).
7. Komputer PC z zainstalowanym oprogramowaniem Measure oraz sterownikami do

licznika i jednostki Cobra3.

Rysunek 1: Aparatura pomiarowa � zdj�ecie pogl�adowe.

4 Przeprowadzenie pomiarów

Rozkªad Poissona

1. Ustawi¢ aparatur�e pomiarow�a tak jak na rysunku 1.

2. Uruchomi¢ program Measure, w pasku narz�edzi wybra¢ Miernik → Cobra3 Rozpad

Promieniotwórczy.

3. Ustawi¢ parametry pomiaru tak jak na rysunku 2.

4. Ustali¢ odlegªo±¢ pomi�edzy licznikiem a ¹ródªem tak, aby ±rednia liczba zlicze« wynosiªa

od 1 do 3 (±redni�a warto±¢ mo»na zmierzy¢ poprzez naci±ni�ecie przycisku pomiar tªa).

Tªo mo�.na mierzy¢ w czasie dªu»szym ni» dla pomiarów rozkªadu liczby zlicze« (by uzyska¢

dokªadniejszy wynik).

5. Wykona¢ seri�e ok. 1000 pomiarów.

6. Po zarejestrowaniu pomiarów (czyli zatrzymaniu pomiaru gdy liczba w oknie War-

to±ci pom przekroczy 1000) wybieramy nast�epuj�ace opcje (z paska narz�edzi): Analiza

2



pomiaru → Nanie± przedziaªy. Nast¦pnie wybieramy szeroko±¢ przedziaªu (wpisuj¡c

liczb¦ w odpowiednim polu, np. 1) i zatwierdzamy ok. Po tej konwersji otrzymuje si�e roz-

kªad liczby zlicze« pokazany na rysunku 3.

7.Wybieraj�ac w pasku Pomiar→Opcje wy±wietlaniamo»na w odpowiednich zakªad-

kach znale¹¢ wi�ecej opcji (jak mo»liwo±¢ ustawienia liczby cyfr znacz�acych). W zakªadce

Kanaªy pomiar w polu przeplot wybra¢ opcj�e belki.

8. Wyznaczy¢ teoretyczn�a krzyw�a Poissona dla punktów uzyskanych z pomiarów, w tym

celu wykona¢ Analiza pomiaru→ Dopasuj krzyw¡, a w menu funkcja wybra¢ Ska-

lowany rozkªad Poissona.

9. Powtórzy¢ pomiar dla wi�ekszej liczby zlicze« (zmniejszaj�a odlegªo±¢ pomi�edzy liczni-

kiem a ¹ródªem oraz, w razie potrzeby, zwi�ekszaj�ac przedziaª czasu).

* Przy pomiarach z maª¡ ±redni¡ ilo±ci¡ impulsów na sekund¦ musimy odpowiednio do-

bra¢ (zwi¦kszy¢) przedziaª czasu (w okienku pokazanym na rysunku 2), tak aby otrzymany

wykres byª czytelny.

Rysunek 2: Parametry pomiaru.

Rysunek 3: Rozkªad liczby impulsów.
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Rozkªad Gaussa

1. Aparatura powinna by¢ ustawiona tak jak w przypadku rozkªadu Poissona.

2. Uruchomi¢ program Measure, w pasku narz¦dzi wybierz Miernik→ Cobra3 Rozpad

Promieniotwórczy.

3. Ustali¢ odlegªo±¢ pomi¦dzy licznikiem a ¹ródªem tak, aby ±rednia ilo±¢ zlicze« mie±ciªa

si¦ pomi¦dzy 50 a 100. Dobra¢ odpowiedni przedziaª czasu (patrz uwaga * na poprzedniej

stronie).

4. Przeprowadzi¢ seri¦ 1000 pomiarów.

5. Post¦puj¡c analogicznie jak w przypadku rozkªadu Poissona dokona¢ obróbki danych

eksperymentalnych i dopasowa¢ krzyw¡ Gaussa (funkcja skalowany rozkªad nor-

malny) oraz Poissona do otrzymanych wyników.

6. Powtórzy¢ pomiar dla ±redniej warto±ci co najmniej 3500 impulsów na sekund¦ (zmie-

niaj�ac odpowiednio przedziaªu czasu).

UWAGA !

Bezpo±redni kontakt pomi¦dzy ¹ródªem a licznikiem mo»e spowodowa¢ ich zniszczenie!

7. Dokona¢ analogicznej obróbki danych i dopasowa¢ krzywe dla tego pomiaru.

Rysunki 4 i 5 pokazuj¡ porównanie dla obu rozkªadów przy du»ej i ±redniej ilo±ci zlicze«.

Rysunek 4: Rozkªad dla ±redniej ilo±ci zlicze« (83 impulsów/s) z dopasowan¡ krzyw¡
Gaussa (strona lewa) i Poissona (strona prawa).

Rysunek 5: Rozkªad dla du»ej ilo±ci zlicze« (248 impulsów/s) z dopasowan¡ krzyw¡
Gaussa (strona lewa) i Poissona (strona prawa).
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Wpªyw czasu martwego licznika na rozkªad liczby impulsów

1. Aparatura powinna by¢ ustawiona tak jak w przypadku rozkªadu Poissona i Gaussa.

2. Uruchomi¢ program Measure, w pasku narz¦dzi wybra¢ Miernik → Cobra3 Rozpad

Promieniotwórczy.

3. Ustawi¢ ¹ródªo radioaktywne tak blisko licznika jak to tylko mo»liwe.

UWAGA !

Bezpo±redni kontakt pomi¦dzy ¹ródªem a licznikiem mo»e spowodowa¢ ich zniszczenie!

4. Przeprowadzi¢ seri¦ pomiarów (1000 dla ka»dego ustawienia) stopniowo zwi¦kszaj¡c

odlegªo±¢ pomi¦dzy ¹ródªem i licznikiem (przykªadowe ±rednie ilo±ci zlicze« dla kolejnych

pomiarów: 6000, 3000, 1500, 1000, 400, 200, 100, 10).

5. Wykorzystuj¡c poznane ju» funkcje programu Measure dopasowa¢ do ka»dej serii po-

miarowej krzyw¡ Poissona .

6. Tworz¡c wykresy, w opcjach wy±wietlania (wspomnianych przy rozkªadzie Poissona)

zmie« w opcji przeplot ustawienie belki na proste .

Rysunek 6: Statystyczny rozkªad dla ±redniej ilo±ci 248, 207, 83 i 9 zlicze« na sekund¦ w
porównaniu z teoretycznym rozkªadem Poissona.

5 Eksport danych

1. Operacje wykonujemy maj¡c otwarty w programie ju» wykonany pomiar (dodatkowo

utworzony wykres je±li b¦dziemy go eksportowa¢).

2. W pasku narz¦dziowym wybieramy pomiar.

3. Klikamy kolejno Eksport warto±ci pom... → zapisz do pliku.

4. Zaznaczenie Eksportuj jako warto±ci liczbo sprawi, »e zapisany plik b¦dzie w

formacie .txt (dane pomiarów i dopasowane warto±ci dla danej krzywej).

5. Je±li zaznaczymy opcj¦ Eksportuj jako bitmap¦ to zapisywany plik b¦dzie w for-

macie .bmp (aktualnie otwarty wykres).

UWAGA: Je±li zapisane pliki otwieraj¡ si¦ nieprawidªowo (lub w ogóle), to w ich na-

zwie nale»y dopisa¢ odpowiednie rozszerzenie (.txt lub .bmp odpowiednio).
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