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Zagadnienia do kolokwium wstępnego: 
 Detektory scyntylacyjne: budowa i zasada działania. 

 Jądrowe przejścia elektromagnetyczne, reguły wyboru. 

 Oddziaływanie promieniowania  z materią. 

 Funkcje modułów elektronicznych użytych w ćwiczeniu. 

 Schematy rozpadu : 60
Co i 

137
Cs. 

Źródła promieniowania  wykorzystywane w doświadczeniu to: 
60

Co i 
137

Cs.                          

W detektorze użytym w tym ćwiczeniu stosuje się scyntylator NaJ(Tl). 

Wysokość napięcia pracy licznika podana jest na obudowie sondy.  

1. Narysować schemat aparatury (wersję z wykorzystaniem analizatora jednokanałowego i wielo-

kanałowego). 

2. Po włączeniu aparatury i podaniu prawidłowego napięcia zasilającego na licznik 

scyntylacyjny  przeprowadzić przy pomocy oscyloskopu obserwację impulsów ze źródła:  

o zaobserwować i zapisać  kształt impulsów przed wzmocnieniem,  

o zaobserwować, jak zmieniają się kształty impulsów po ukształtowaniu we wzmacniaczu, 

gdy zmieniamy kształtowanie (shaping) oraz wzmocnienie (gain); ustawić odpowiednie 

wzmocnienie (patrz notatka poniżej)  
Źródło 

60
Co charakteryzują stosunkowo wysokie energie emitowanych kwantów: 1.17 i 1.33 MeV. 

Z tego względu źródło 
60

Co używamy do ustawienia parametrów pracy aparatury.  

Wzmocnienie należy ustawić tak, aby wysokości  impulsów obserwowanych po wzmacniaczu nie 

przekraczały 8 V. Wtedy zapisujemy obraz z oscyloskopu (ważne, by podczas zapisu parametr 

wyświecania "persistence" ustawiany w menu "Display" był większy od 0) 

 

 

 
Rys.1. Aparatura pomiarowa 

 

 

Wyznaczanie współczynnika absorpcji promieniowania  w metalach 

Al, Fe, Cu, Pb dla różnych energii kwantów. 



 

 

3. Wykorzystując analizator wielokanałowy i program TUKAN zebrać widma impulsów 

promieniowania  izotopów 
60

Co i 
137

Cs.  

Źródło umieszczaj na miseczce, w miejscu na absorbenty. 

Wykonać pomiary widma w czasie 1000 s dla 
60

Co, 
137

Cs oraz tła. 

4. Dla porównania zebrać widmo dla 
137

Cs  stosując analizator jednokanałowy i przelicznik. 

Aby wybrać tryb pracy analizatora 1-kanałowego z ustaloną szerokością okna wciskamy przycisk 

"Window 2V". Wówczas wartość 1 na pokrętle obok (UL) oznacza szerokość okna = 0,2 V.  

Na pokrętle poniżej (LL) ustawiamy położenie środka okna w zwykłej skali, tj. np. 1,10 oznacza 

1,10 V. „Okno” analizatora jednokanałowego należy ustawić na szerokość  0,2 V,  a położenie 

okna zmieniać też co  0,2 V, zaczynając od 0,2V. 

5. W programie TUKAN wybrać kursorami zakres odpowiadający danemu „fotopikowi". 

Okno dobieramy tak, aby możliwie najwydajniej zliczać impulsy z tych fotopików, a jednocześnie 

zminimalizować wpływ innych zdarzeń, np pochodzących od sąsiedniego fotopiku. 

6. Przeprowadzić pomiary krzywych absorpcji promieniowania  w metalach: Al, Fe, Cu i Pb. 

Do pomiarów używać kompletów płytek w/w metali. Grubość każdej płytki należy zmierzyć 

suwmiarką lub śrubą mikrometryczną. Stopniowo dokładamy płytek, przy czym w przypadku 

płytek o różnych grubościach (np. Al, Pb) zaczynami od płytek najcieńszych. W miarę postępu 

pomiarów można na bieżąco wykreślać krzywą absorpcji dla danego materiału. Czas pomiaru 

należy dobrać umieszczając pod detektorem jedną najgrubszą płytkę ołowianą -   niepewność 

liczby zliczeń nie powinna znacznie przekraczać 5% . Skonsultować z prowadzącym. 

7. Punkty 5-6 należy wykonać dla wszystkich trzech energii kwantów (dwie energie dla 
60

Co 

i jedna dla 
137

Cs). 

 

8. Opracowanie wyników: 

 

Wykonać wykresy widm (po odjęciu tła) i oznaczyć obszary linii fotoelektrycznych oraz 

położenie krawędzi komptonowskich. Określić energetyczną zdolność rozdzielczą detektora dla 

trzech energii kwantów (szerokości FWHM i położenia Ctr "fotopików" można odczytać 

w programie TUKAN). 

Na podstawie widma tła wyznaczyć liczbę zliczeń tła w każdym z zakresów fotopików. 

Przeliczyć te wartości na czas odpowiadający pomiarom  krzywych absorpcji. Po odjęciu tła 

wykonać wykresy krzywych absorpcji w skali półlogarytmicznej (na osi pionowej ln(N)). 

Do wszystkich 12 wykresów absorpcyjnych (cztery absorbenty, trzy energie kwantów) 

dopasować linie proste i wyznaczyć ich współczynnik nachylenia wraz z ich niepewnościami 

statystycznymi (tym samym współczynniki absorpcji dla danej energii i materiału). 

Otrzymane wartości współczynników absorpcji należy porównać z wartościami tablicowymi. 
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