
Ćwiczenie 55 
 

 
 

 
 

 
Zagadnienia: 

• Detektory scyntylacyjne i półprzewodnikowe: budowa, zasada działania, zdolność 
rozdzielcza. 

• Oddziaływanie promieniowania γ z materią. 
• Funkcje modułów elektronicznych użytych w ćwiczeniu. 
 
1. Zapoznać się z instrukcją obsługi komputerowego analizatora impulsów  TUKAN. 

Zwróć szczególną uwagę na sposób zapisywania zebranych widm w wybranych katalogach i pod 
wybranymi nazwami, obserwację jednocześnie kilku zebranych widm, sposób dodawania widm. 

 
2. Źródła promieniowania γ wykorzystywane w doświadczeniu to: 60Co, 137Cs, 22Na, a także 

w miarę możliwości 65Zn, 75Se i 54Mn (jeśli ich aktywność jest wystarczająca) oraz tzw. źródło 
nieznane, które należy zidentyfikować. Jedynie w przypadku scyntylatora plastikowego 
stosujemy bardziej ograniczony zestaw źródeł (patrz dalsza część niniejszej instrukcji). Należy 
się zapoznać ze schematami rozpadu i energiami kwantów wysyłanych przez w/w źródła.  
Źródło 60Co charakteryzują stosunkowo wysokie (w porównaniu z pozostałymi) energie emito-
wanych kwantów: 1.17 MeV i 1.33 MeV. Dlatego tego źródła używamy do ustawienia parame-
trów pracy aparatury. Należy pamiętać, że z uwagi na specyficzną kaskadę kwantów γ w 60Co 
można też obserwować sumaryczną linię „fotoelektryczną” obu kwantów przy energii 2.50 MeV. 
 

3. Zapoznać się z aparaturą stosowaną w doświadczeniu. Mamy do dyspozycji trzy detektory: 
detektor scyntylacyjny z kryształem NaJ(Tl), detektor scyntylacyjny ze scyntylatorem plas-
tikowym oraz detektor półprzewodnikowy Ge(Li). Obecnie zamiast detektora Ge(Li) może 
być  używany detektor HPGe!  Oba detektory scyntylacyjne korzystają z tego samego 
zasilania, toru elektronicznego i komputera, nie można więc ich używać równo-cześnie. Detektor 
półprzewodnikowy posiada niezależny układ elektroniczny. Należy obejrzeć elementy układów i 
stworzyć ich schemat blokowy oraz określić, które parametry układu należy wyregulować i na 
jakiej podstawie można to zrobić. Praca z poszczególnymi detektorami jest podobna, dlatego 
poniżej podana jest kolejność czynności wspólna dla pomiarów przy pomocy wszystkich 
detektorów, z podkreśleniem ewentualnych różnic. 

 
4. Podawanie napięcia na detektory 

Należy zwrócić uwagę, że detektor półprzewodnikowy jest najbardziej wrażliwy na szybkie 
zmiany napięcia, dlatego przy podawaniu napięcia na ten detektor i zdejmowaniu go należy za-
chować szczególną ostrożność, ściśle stosując się do poniższej instrukcji, i wykonywać te czyn-
ności tylko w obecności i za wiedzą prowadzącego. 

 
Napięcie na detektor półprzewodnikowy przykłada się przy pomocy specjalnego zasilacza.  
Przed przekręceniem na zasilaczu pokrętła wyboru z "OFF" na "REG" należy sprawdzić, czy 
ustawiona wartość napięcia wynosi 0. Zmiany napięcia dokonuje się przy ustawieniu „REG”. Bardzo 
ważne, aby napięcie pracy podawać bardzo powoli – pełne napięcie (-1000V) powinno się osiągnąć 
przez czas 1 – 2 min. Po osiągnięciu napięcia należy przełączyć pokrętło wyboru na „PROT”. 
Zdejmowanie napięcia dokonuje się po przełączeniu z „PROT” na „REG” ; należy obniżać napięcie 
równie powoli jak podawać– w czasie 1-2 min.  
Po zdjęciu napięcia pokrętło regulacji przestawić na „OFF”. 

Obserwacja i rozszyfrowanie widm promieniowania γ zbieranych 
przy pomocy detektorów scyntylacyjnych i półprzewodnikowego. 



 
 
Bardzo ważnym parametrem jest wysokość napięcia podawanego na detektor:  
wartości dla detektorów scyntylacyjnych są podane na sondach. 

5. Zebrać widma impulsów dla podstawowych izotopów.  
Detektor scyntylacyjny ustawić pionowo tak, aby scyntylator był na górze. Niezależnie od uży-
wanego w danej chwili detektora, wszystkie źródła należy kłaść bezpośrednio na osłonie dete-
ktora. 

a) Umieścić na detektorze źródło 60Co. Korzystając z oscyloskopu obejrzeć i zapisać impulsy 
wychodzące z detektora (przed wzmacniaczem) i impulsy ukształtowane we wzmacniaczu. 
Ustawić wzmocnienie tak, aby wysokości impulsów nie przekraczały 5 V (wtedy linia suma-
cyjna będzie widoczna podczas pomiaru na ekranie analizatora). 

b) Zebrać widmo dla 60Co. Tak ustawić czas pomiaru, aby linia sumacyjna była dobrze widoczna 
(nie dotyczy scyntylatora plastikowego).  

c) Zebrać widmo dla pozostałych źródeł wzorcowych, stosując ten sam czas pomiaru. 
 
Uwaga: w przypadku detektora ze scyntylatorem plastikowym, z uwagi na 
niskie Z atomów scyntylatora, nie obserwuje się zjawiska fotoelektrycznego dla 
kwantów γ o energii powyżej 300 keV. Takie widmo bez linii fotoelektrycznej 
trudno identyfikować, więc wykonujemy pomiary tylko dla 22Na, 137Cs i 54Mn. 
Należy określić położenie krawędzi comptonowskiej. 
 

d) Stosując ten sam czas pomiaru zebrać widmo sumaryczne, gdy na detektorze leżą 
równocześnie wszystkie poprzednio używane źródła (tego punktu nie wykonujemy dla 
scyntylatora plastikowego). 

e) Zebrać widmo pochodzące od nieznanego źródła. 
f) Zebrać widmo tła promieniowania. 

6. Wykorzystując możliwości oprogramowania  TUKAN  opracować zebrane widma.  
(dla scyntylatora plastikowego tylko w ograniczonym stopniu - częściowo punkt a oraz f). 

a) (Po odjęciu tła ) określić położenia wszystkich charakterystycznych „pików” na każdym z 
zebranych widm (jeśli możliwe określić też położenia krawędzi comptonowskich). 

b) Określić szerokości linii fotoelektrycznych. 
c) Bazując na znajomości energii emitowanych przez wzorcowe izotopy kwantów γ i położenia 

„fotopików” w ich widmach, utworzyć krzywą kalibracyjną detektora. Jeśli punkty leżą 
wzdłuż prostej, to określić jej parametry (wraz z niepewnościami statystycznymi). Na tej 
podstawie można zidentyfikować inne charakterystyczne struktury w widmach. 

d) Wykorzystując kalibrację określić energie kwantów z nieznanego źródła i zidentyfikować ten 
izotop (porównać energie otrzymane z tablicowymi). 

e) Określić zdolność rozdzielczą detektora w zależności od energii. 
f) Wydrukować wykresy zebranych widm i zaznacz na nich charakterystyczne, zidentyfikowane 

struktury (maksima, krawędzie). 
 
7. Po opracowaniu szczegółowym zebranych widm skomentować  zauważone różnice w 

kształtach i czasach trwania impulsów wyjściowych z wykorzystywanych detektorów. 
Skomentuj też ewentualne różnice pomiędzy sumą  widm a widmem zebranym dla 
wszystkch źrodeł na raz. 

8. Analiza może też obejmować badanie szerokości połówkowej (FWHM) i energetycznej 
zdolności rozdzielczej w funkcji energii: 

a) Analizę należy przeprowadzić dla każdego z detektorów (NaJ i półprzewodnikowy) z osobna, 
pomijając pik o energii 511 keV dla 22Na. 

b) Jeśli wykorzystujemy HPGe, to możliwe jest wyznaczenie poszerzenia dopplerowskiego linii 
511 keV. W tym celu na podstawie zależności skalibrowanego FWHM od energii określamy 
wartość FWHM511 dla energii 511 keV i porównujemy tę wartość z wielkością zmierzoną dla 
kwantu anihilacyjnego FWHManihil . Korzystając z faktu, że splot dwu funkcji Gaussa 



(określających np. zdolność rozdzielcza detektora FWHM511 i poszerzenie dopplerowskie linii 
FWHMdoppler ) jest funkcją Gaussa o  σ =√(σx

2+σy
2) można określić wartość poszerzenia linii 

511 keV związanego z ruchem pozytonu anihilującego z elektronem 
 

  
Literatura: 

• A. Strzałkowski: Wstęp do fizyki jądra atomowego, PWN, Warszawa 1978. 
• J. Araminowicz: Laboratorium fizyki jądrowej, PWN, Warszawa 1984. 
• T. Mayer-Kuckuk: Fizyka jądrowa, PWN, Warszawa 1987. 
• J. England: Metody doświadczalne fizyki jądrowej, PWN, Warszawa, 1980.  
• F. Kaczmarek: II Pracownia fizyczna. 
• J.Dryzek: Charakterystyki procesu anihilacji pozytonu w fazie skondensowanej, 

Wydawnictwo UJ, Kraków, 1997. 
 


