
Ćwiczenie 52
Spektroskopia β

II PRACOWNIA FIZYCZNA

UNIWERSYTET ŚLA̧SKI W KATOWICACH

1 Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest wyznaczenie przy użyciu spektrometru magnetycznego
widm energetycznych elektronów i pozytonów z rozpadów β dla dwu źródeł
promieniotwórczych 90Sr i 22Na.

1.1 Zagadnienia do kolokwium wstępnego

1. Rozpady promieniotórcze.

2. Rozpad trójciałowy i dwuciałowy. Odkrycie neutrina.

3. Oddziaływanie cząstek naładowanych w polu magnetycznym.

4. Licznik Geigera-Mullera. Zasada działania detektorów gazowych promieniowa-
nia jonizującego.

5. Efekt Halla. Histereza magnetyczna.

6. Schematy rozpadów promieniotwórczych 90Sr i 22Na.
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1.2 Wstęp historyczny

Na początku lat 30-tych Wolfgang Pauli na podstawie wyników badań spek-
troskopii β zapostulował istnienie obojętnej cząstki, obdarzonej małą masą
spoczynkową i nazwanej neutrinem. Od chwili ogłoszenia postulatu Pauliego
musiało minąć 20 lat, aby potwierdzono fakt istnienia neutrin w sposób
doświadczalny. Główna przyczyną postawienia tezy o istnieniu neutrin przez
Pauliego była analiza rozpadów dwu i trójciałowych. Produkty rozpadu dwu-
ciałowego mają ściśle określoną energię, obliczoną na podstawie zasad za-
chowania energii i pȩdu. W przypadku rozpadów trójciałowych rówań jest
zbyt mało, by ściśle określić wszystkie składowe pȩdów cza̧stek (otrzymu-
jemy cały zakres dopuszczalnych rozwia̧zań).

2 Metoda pomiaru

Pomiar polega na obserwacji oddziaływania wiązki elektronów (lub pozy-
tonów) z jednorodnym polem magnetycznym skierowanym prostopadle do
kierunku ruchu. Pole w układzie pomiarowym jest wytwarzane za pomocą
cewki indukcyjnej (patrz rys. 2). Schemat pomiaru naładowanych cząstek
przedstawia rys. 1.

Figure 1: Schemat pomiaru cząstek β: 1 - niemagnetyczna ściana, 2 - miejsce
na źródło, 3 - miejsce na detektor, 4 - miejsce na sondę Halla. Promień
krzywizny toru, po którym porusza siȩ cza̧stka od źródła do detektora bez
zderzenia z przesłonami, wynosi r = 50 mm.
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Powyższa grafika przedstawia sposób rozmieszczenia źródła i sondy Halla
oraz budowę ściany niemagnetycznej. Na koncu każdego otworu (zarówno
na źródło jak i na sondę Halla) znajdują się przesłony (iris) zapobiega-
jące dostępowi światła do wnętrza układu. Źródło oraz sondę Halla należy
umieszczać ostrożnie, bez użycia większej siły fizycznej.

3 Aparatura pomiarowa

Figure 2: Aparatura pomiarowa: 1. Teslomierz. 2. Źródło promieniotwór-
cze. 3. Sonda Halla. 4. Spektrometr magnetyczny, zbudowany z żelaznych
rdzeni i cewki (uzwojenie pierwotne) oraz komory spektometrycznej (uzwo-
jenie wtórne). 5. Układ elektroniczny licznika Geigera-Müllera. 6. Zasilacz.
7. Miernik uniwersalny (wykorzystywany w ćwiczeniu jako amperomierz).

Powyższy rysunek przedstawia schemat prawidłowego podłączenia aparatury
pomiarowej. Źródło oraz sondę Halla należy umieścić w spektrometrze, sondȩ
opieramy na podstawce, by unikna̧ć jej wygiȩcia podczas pomiaru.
UWAGA! Teslomierz mierzy dodatnie wartości indukcji pola mag-
netycznego, jeśli linie sił pola przecinają sondę Halla prostopadle
na wprost naklejonej na sondzie tabliczki. Ujemne wartości oz-
naczają pole skierowane przeciwnie.
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4 Przebieg ćwiczenia

1. Prawidłowe podłączenie aparatury jest pokazane na rys. 2. Początkowe
pomiary powinny być wykonane bez źródła.

2. Wyzerować teslomierz - sonda powinna siȩ znajdować poza spektrome-
trem - a nastȩpnie wprowadzić sondȩ styczna̧ Halla poprzez boczny
otwór w spektrometrze.

3. Wykonać kalibracjȩ B(I): zmieniaja̧c napiȩcie zasilaja̧ce regulować
(i mierzyć) wartość pra̧du I płyna̧cego przez cewkȩ oraz zapisywać
odpowiadaja̧ca̧ mu wartość pola magnetycznego B.

4. Kalibracjȩ przeprowadzić z rosna̧cym i maleja̧cym napiȩciem - należy
zwrócić uwagȩ na zjawisko histerezy magnetycznej - i dla obu po-
larności napiȩcia, tj. kierunków pola magnetycznego. Zakres pomia-
rowy należy ustalić z prowadza̧cym.

5. Pomiary widm pȩdowych są przeprowadzane ze źródłem umiesz-
czonym w żelaznym elemencie obudowy oraz podłączonym licznikiem
G-M (rys.1). Czas pomiaru określamy na podstawie wymaganej dokład-
ności statystycznej wyniku. Przeprowadzenie pomiarów polega na od-
czytaniu i zapisaniu liczby zarejestrowanych przez licznik zliczeń oraz
odpowiadającego im natężenia prądu.
UWAGA! Biorąc pod uwagȩ, że w ćwiczeniu mierzymy roz-
pady β+ i β− należy określić odpowiednio kierunek pola mag-
netycznego

6. Na wstȩpie należy oszacować tło poprzez pomiar dla pola "odwrotnego"
niż wymagane do rejestracji elektronów/pozytonów ze źródla.

7. Nastȩpnie wykonujemy pomiary widma przy właściwym kierunku pola.
Krok zmian napiȩcia ustalamy tak, by zarejestrować miȩdzy 20 a 30
punktów.

8. Powyższe pomiary (punkty 5-7) należy przeprowadzić dla obu źródeł
promieniotwórczych (22Na, 90Sr); można wykonać pomiar z polem
rosna̧cym i maleja̧cym.
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5 Opracowanie wyników

1. Nanieść na jednym wykresie pomiary indukcji pola magnetycznego B

w zależności od natężenia prądu płynącego w cewce I dla rosnących
oraz malejących wartości indukcji magnetycznej, określić obszar linio-
wy i dopasować do niego prosta̧ kalibracyjna̧.

2. Siła Lorentza działająca na naładowaną cząstkę pełni w tym przy-
padku rolę siły dośrodkowej, sta̧d jej wartość :

evB = v2

r

i otrzymujemy zwia̧zek:

p = mv = eBr

Na podstawie relatywistycznego wzoru na energię całkowita̧ możemy
napisać :

E2 = p2c2 + m2c4

E2 = (eBrc)2 + m2c4

Ponadto możemy określić wyrażenie wiążące całkowitą energię cza̧stki
z jej energią kinetyczną:

E = Ekin + m0c2

Ostatecznie energia kinetyczna cząstki jest określona wzorem:

Ekin =
√

(eBrc)2 + m2c4 − m0c2

Na podstawie powyższego wzoru należy obliczyć energię cząstek β

dla różnych wartości pola magnetycznego. Promień toru po którym
poruszają się cząstki ma wartość r = 50 mm.

3. Narysować zależność częstości zliczeń (w s−1) dla tła w funkcji pola B
i określić wartość średnia̧, odrzucaja̧c ewentualne punkty statystycznie
różne od pozostałych. Średnie tło odja̧ć od pomiarów przy właściwy̧m
kierunku pola.

4. Sporządzić zależności częstości zliczeń (w s−1) od pȩdu (w keV/c),
a nastȩpnie od energii (w keV). Na wykresie powinny zostać nanie-
sione niepewności pomiarowe.
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5. Odczytać z wykresu wartość energii najbardziej prawdopodobnej Eh

i wartość energii maksymalnej Em. Sprawdzić, czy zachodzi związek:

Eh ≈ 1
3

Em

6. Wykonać wykresy Kurie i określić energiȩ maksymalna̧ oraz jej niepewność.
Porównać wynik z wartościa̧ tablicowa̧.
Punkty 3-6 wykonać dla obu źródeł.
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