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IDENTYFIKACJA BADANEGO PRZEDMIOTU NA

PODSTAWIE ANALIZY WIDMOWEJ

PROMIENIOWANIA X

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 ¢wiczenia jest identy�kacja badanego przedmiotu na podstawie analizy widma

promieniowania charakterystycznego X.

Analiz¡ widm i wyja±nianiem mechanizmów ich powstawania zajmuje si¦ spektroskopia.

Ta metoda badawcza wykorzystywana jest w wielu dziedzinach nauk do±wiadczalnych,

gªównie �zyce, chemii i astronomii. Poza naukami podstawowymi znalazªa równie» wiele

zastosowa« praktycznych (np. w medycynie). Widma zawieraj¡ zwykle elementy charak-

terystyczne dla substancji obecnych w badanej próbce, widoczne w postaci tzw. linii b¡d¹

pików. Analiza widmowa jest to dziaª analizy instrumentalnej, w którym na podstawie

charakteru widma, poprzez poªo»enia tych linii i pasm oraz ich nat¦»enia, mo»na ustali¢

skªad ilo±ciowy i jako±ciowy danej substancji.

Analiz¦ widmow¡ wykorzystuje si¦ w kryminalistyce i medycynie s¡dowej. Cz¦sto na

miejscu zbrodni zdarza si¦ tak, »e sprawca nie pozostawiª po sobie praktycznie »adnych

widocznych ±ladów, jednak»e zawsze zostaj¡ mikro±lady. Wªa±nie do ich badania wykorzys-

tuje si¦ dziaªy spektroskopii. Cz¦sto dzi¦ki takiemu mikro±ladowi oraz analizie widmowej

(oraz pokrewnych jej technik analitycznych) zostaje uj¦ty sprawca przest¦pstwa. U»ycie

tej techniki w medycynie s¡dowej jest bardzo podobne, z t¡ ró»nic¡, »e owe mikro±lady s¡

znajdowane przez patologa na o�erze. Nawet niewielka ilo±¢ substancji wystarczy do jej

zidenty�kowania dzi¦ki niezwykªym wªa±ciwo±ciom widm.

Metod¦ analizy widmowej wykorzystuje si¦ tak»e w technice do badania próbek stopów

czy stali, oraz do kontrolowania procesów technologicznych np. podczas wytopu szkªa.

Metoda ta powszechnie jest równie» stosowana w geologii i mineralogii do oceny zawarto±ci

pewnych pierwiastków w wodzie, rudach czy mineraªach.

Najszersze zastosowanie znajduje w dziedzinie sygnaªów akustycznych. Szczególne miejsce

znajduj¡ tu badania audiometryczne prowadz¡ce do okre±lenia cz¦stotliwo±ciowych charak-
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terystyk sªuchu, haªasu, a tak»e akustyki pomieszcze«. Bardzo wa»n¡ dziedzin¦ zastosowa«

stanowi przetwarzanie sygnaªu mowy. Z sygnaªami akustycznymi s¡ blisko zwi¡zane bada-

nia geo�zyczne obejmuj¡ce obserwacj¦ zjawisk naturalnych (trz¦sienia ziemi, wybuchy

wulkanów) oraz zjawisk sztucznych zwi¡zanych z poszukiwaniem surowców, gªównie ropy

i gazu ziemnego.

Kolejne, to diagnostyka urz¡dze« technicznych. Obejmuje ona badania stanu maszyn,

urz¡dze« i konstrukcji w celu oceny ich jako±ci, stopnia sprawno±ci lub zu»ycia. Wa»nym

parametrem s¡ tutaj drgania mechaniczne (wibracje). Analiza widmowa wibracji pozwala

w por¦ wykry¢ stany niesprawno±ci oraz wyeliminowa¢ zu»yte elementy. Typowym przykªa-

dem s¡ tutaj drgania ªopatek turbiny w elektrowni.

Analizy widmowe stosowane s¡ równie» w diagnostyce medycznej. Organizm ludzki jest

obiektem generuj¡cym wiele sygnaªów elektrycznych które s¡ wykorzystywane w procesie

diagnozowania. Do najbardziej znanych nale»¡ elektrokardiogram (EKG) oraz elektroence-

falogram (EEG).

Kolejna dziedzina to telekomunikacja oraz telemetria, gdzie cz¦sto wyst¦puj¡ sygnaªy

bardzo zªo»one (modulacja amplitudy, modulacja cz¦stotliwo±ci, modulacje impulsowe).

Ostatnio coraz szersze zastosowanie analizy widmowe znajduj¡ równie» w dziedzinie rozpoz-

nawania obrazów.

2 Zagadnienia teoretyczne

� Promieniowanie α, β, γ, X.[1][4]
� Oddziaªywanie promieniowania γ z materia[1][4]
� Detektory póªprzewodnikowe[1][4]
� Spektrometria promieniowania elektromagnetycznego.[4]
� Rozkªad Gaussa
� Schemat rozpadu izotopu 241Am.

3 Aparatura pomiarowa

1. Metalowy cylinder na ¹ródªo i próbk¦.
2. Detektor promieniowania γ oraz promieniowania X XR-100T-CZT[2].
3. Zasilacz wysokiego napi¦cia oraz wzmacniacz.
4. Analizator wielokanaªowy TUKAN.
5. Komputer PC z zainstalowanym oprogramowaniem.

Rysunek 1: Aparatura pomiarowa � zdj�ecie pogl�adowe.
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4 Przeprowadzenie pomiarów

W ¢wiczeniu nale»y na±wietla¢ próbk¦ promieniowaniem γ o energii 59.5 keV pochodz¡-

cym z 241Am. Promieniowanie to oddziaªywuje z próbk¡ na kilka sposobów, m.in. poprzez

efekt fotoelektryczny, w którym to powstaje, oprócz fotoelektronu, promieniowanie charak-

terystyczne X. To promieniowanie zostaje zarejestrowane w detektorze.

W pierwszym kroku nale»y zebrac widma promieniowania X próbek o znanym skªadzie

chemicznym (Fe, Ag, Pb) dzi¦ki czemu mo»liwe b¦dzie wykonanie kalibracji energety-

cznej detektora. Nale»y równie» zebra¢ widmo tªa. Nast¦pnie nale»y zmierzyc widmo

promieniowania X nieznanej probki. Zbieranie widma dla ka»dej probki powinno trwa¢

60min.

1. Zapoznaj si¦ z instrukcj¡ obsªugi komputerowego analizatora impulsów TUKAN.

Zwró¢ szczególn¡ uwag¦ na sposób zapisywania zebranych widm w wybranych kat-

alogach i pod wybranymi nazwami, obserwacj¦ jednocze±nie kilku zebranych widm,

sposób dodawania widm.

2. Podª¡cz aparatur¦ pomiarow¡ tak, jak pokazane jest to na schemacie.

Rysunek 2: Schemat ukªadu pomiarowego.

3. Wªó» próbk¦ Ag do cylindra w ten sposób, by promieniowanie γ z 241Am padaªo na

próbk¦.

4. Ustaw na wzmacniaczu wzmocnienie na warto±¢ 5.0.

5. Uruchom program TUKAN.

6. Ustaw czas pomiaru na 100 s: menu: Pomiar → Kryteria stopu...
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7. Rozpocznij akwizycj¦ danych.

ikona:

lub

menu: Pomiar → Start.

Po upªywie 100s program sam zaprzestanie zbierania danych.

8. Odczytaj poªo»enie linii Kα promieniowania charakterystycznego X.

9. Powtarzaj czynno±ci od 7-8 dobieraj¡c przy tym wzmocnienie w taki sposób, by linia

Kα promieniowania charakterystycznego X le»ala w okolicach kanaªu nr 360.

10. Rozpocznij pomiar wªa±ciwy:

(a) Ustaw czas pomiaru na 3600 s.

(b) Uruchom akwizycje danych.

(c) Po upªywie 1h odczytaj poªo»enie wszystkich linii promieniowania charakterysty-

cznego X.

(d) Zapisz pomiar w formacie txt oraz wdm.

menu: Plik → Export ASCII

menu: Plik → Zapisz jako.

(e) Czynno±ci (b)-(d) powtórz dla Pb, Cu ora tªa.

(f) Pomiar nieznanej próbki powinien dokona¢ prowadz¡cy ¢wiczenie.

5 Opracowanie wyników

1. Narysuj i opisz widma promieniowania X materiaªów u»ytych do kalibracji detektora.

Od ka»dej próbki odejmij tªo.

2. Okre±l poªo»enie ±rodków linii promieniowania charakterystycznego X pochodz¡cego

z Fe, Pb i Ag. Zalecane jest tutaj dopasowanie widma funkcj¡ Gaussa.

3. Przypisz liniom promieniowania X ich energie.

4. Sporz¡d¹ krzyw¡ kalibracyjn¡ E [keV] = f(kanal)

5. Metoda regresji liniowej dopasuj do krzywej wielomian I stopnia.

6. Wykorzystuj¡c parametry kalibracyjne, sporz¡d¹ skalibrowane widmo nieznanej próbki.

7. Okre±l energie promieniowania X nieznanej próbki i na tej podstawie okre±l jej skªad

chemiczny.

8. Na podstawie podpowiedzi prowadz¡cego ¢wiczenie zidenty�kuj badany przedmiot.
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