
Ćwiczenie 57
Badanie absorpcji promieniowania α

II PRACOWNIA FIZYCZNA

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH

Cele doświadczenia

Głównym problemem, który będziemy badać w tym doświadczeniu jest strata energii w ele-
mencie grubości (gęstości powierzchniowej) materiału dEdx dla cząstki alfa przechodzącej przez
materię. Przeprowadzone doświadczenia dotyczą cząstek alfa przechodzących przez folię. Uży-
te źródło składa się z trzech promieniotwórczych izotopów, dzięki czemu w pomiarach będzie-
my obserwować trzy piki i badać, jak zmieniają się położenia pików w zależności od grubości
folii.

Zagadnienia teoretyczne

1. Rozpad α.

2. Oddziaływanie cząstek naładowanych z materią.

3. Zasada działania półprzewodnikowego detektora cząstek naładowanych.

4. Podstawy działania i funkcje przedwzmacniacza, wzmacniacza oraz analizatora wielo-
kanałowego (AWK).

5. Zasada działania pompy próżniowej.

6. Schematy rozpadu izotopów użytych w ćwiczeniu.

Wstęp teoretyczny

Cząstki α pochodzące ze źródeł naturalnych mają energie z zakresu od 3 do 8 MeV. Podczas
przechodzenia przez materię tracą one energię na jonizacje i wzbudzenia. Ponieważ cząstki α
są znacznie cięższe od elektronów, z którymi oddziałują w materii, poruszają się w materii po
linii prostej. Energia wymagana do wybicia elektronu z gazu jest zwykle w przedziale od 25
do 40 eV. Dla powietrza średnia energia jonizacji wynosi 32, 5 eV. Liczba powstałych par
jonów jest więc prosta do wyliczenia. Oczywiście bȩdzie to wartość średnia, bo straty energii
na jonizacjȩ maja̧ charakter statystyczny
Jonizacja właściwa jest zdefiniowana jako liczba par jonów produkowanych na jednostkę drogi.
Wielkość ta jest zależna od energii cząstki.
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Straty energii naładowanych cząstek

Straty energii cząstek naładowanych (jonów) można opisać wzorem Bethego-Blocha:

dE

dx
=

2πZ2i e
4NZ

m0c2β2
ln

(
2m0c2β2Qmax − 2β2

I2(1− β2)

)
gdzie:
Zi - liczba atomowa jonu
e - ładunek elementarny
m0 - masa spoczynkowa elektronu
c - prędkość światła
β - stosunek prędkości cząstki do prędkości światła
NZ - liczba elektronów na jednostkę objętości materiału
Qmax - maksymalny przekaz energii od cząstki (jonu) do elektronu
I - średnia energia jonizacji
E - energia cząstki (jonu)
Pod koniec ruchu cząstki, blisko jej zatrzymania w materii, pojawiają się dodatkowe proce-
sy, np. przyłączania elektronów, które nie są uwzględnione w powyższym wzorze. Wtedy też
większa jest utrata energii na jonizację, co obserwujemy w postaci tzw. piku Bragga.

Strata energii cząstek alfa o energii 5 MeV w powietrzu
(źródło: http://en.wikipedia.org/wiki/Bragg_peak):

Na tej podstawie możemy stwierdzić, że dla cząstek α o energii 5 MeV dE
dx jest w przybliżeniu

stałe dla cienkich absorbentów.
Zasięg cząstek alfa można wyznaczyć poprzez scałkowanie zmodyfikowanego równania na dEdx :

R =
∫ E=0
E0

dE
dE
dx

.

http://en.wikipedia.org/wiki/Bragg_peak
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Detektory półprzewodnikowe

W doświadczeniu tym do detekcji cząstek naładowanych użyty jest krzemowy detektor pół-
przewodnikowy. Półprzewodnikowe detektory cząstek były używane od lat 60-tych ubiegłego
wieku w doświadczalnej fizyce jądrowej. Od tego czasu zrewolucjonizowały one detekcję pro-
mieniowania jądrowego. Najnowsze publikacje w dowolnym czasopiśmie naukowym poświę-
conym fizyce jądrowej wskazują na to, że ten typ detektorów niemal całkowicie zdominował
detekcję jonów.

Półprzewodnikowe detektory cząstek naładowanych mogą być używane w rozległym zakresie
energii. Zakres ten zawiera elektrony o energii 20 keV na jednym końcu spektrum oraz ciężkie
jony o energiach 200 MeV na drugim. Zakres właściwy dla tych detektorów jest przekracza-
ny jedynie przez spektrometry magnetyczne. Wydajność tych detektorów na detekcję cząstek
naładowanych jest właściwie równa 100%, a zależność sygnału wyjściowego od energii cząstek
jest liniowa w szerokim przedziale.

Jeden z popularnych rodzajów detektora półprzewodnikowego zbudowany jest w postaci
zła̧cza półprzewodnika typu p i typu n, czyli jest diodą spolaryzowaną zaporowo. Na gra-
nicy obszarów p i n dochodzi do dyfuzji elektronów i dziur. To prowadzi do wystąpienia
rekombinacji (wpadania elektronów do dziur), wskutek czego w pobliżu styku powstają jo-
ny dodatnie i ujemne stanowiące barierȩ potencjałuwarstwę zaporową. Podłączenie napięcia
do detektora powoduje zwiększenie warstwy zaporowej. Jednocześnie warstwa zaporowa jest
warstwa̧ zubożona̧ w swobodne nośniki pra̧du. Przejście cząstki α przez warstwę zaporową
wywołuje jonizację - uwolnione pary elektron-dziura są zbierane przez elektrody. O detekcji
cząstki informuje nas przejście przez złącze impulsu elektrycznego.

Źródło cząstek alfa

Uwaga: Nigdy nie dotykaj czoła źródła palcami. Większość źródeł cząstek alfa jest umiesz-
czonych na płytkach z metali szlachetnych. Właściwe źródło ma średnicę rzędu kilku mm
i znajduje się w środku dysku.
Źródło użyte w ćwiczeniu: 239Pu + 241Am + 242Cm; aktywność około 5.5 kBq.

Aparatura pomiarowa

1. Pompa próżniowa

2. Komora próżniowa z zamontowanym wewnątrz detektorem krzemowym ORTEC UL-
TRA.

3. Przedwzmacniacz 124A

4. Oscyloskop

5. Układ elektroniczny użyty w doświadczeniu (zasilacz, wzmacniacz 575A ORTEC)
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W doświadczeniu rozkład wysokości impulsów można obserwować na oscyloskopie oraz na kom-
puterze przy pomocy oprogramowania Analizatora Wielokanałowego (AWK) Tukan 8k.

Przebieg Pomiaru

Przed przystąpieniem do pomiarów zapoznaj się z instrukcją analizatora Tukan 8k.

Pomiar bez folii aluminiowej

1. Połącz aparaturę pomiarową.

Sposób połączenia poszczególnych modułów: Do przedwzmacniacza podłącz zasilacz,
następnie wyjście E przedwzmacniacza połącz z dodatnim wejściem wzmacniacza, na-
tomiast wyjście (unipolarne) wzmacniacza podłącz do oscyloskopu bądź do analizatora
wielokanałowego Tukan 8k. Zasilanie detektora - polaryzacja dodatnia, podnoszenie róż-
nicy potencjałów powoli do wartości zalecanej dla użytego detektora.

2. Za pomocą pompy uzyskaj próżnię w układzie. Podaj powoli na detektor napięcie po-
czątkowe (np. +5 V, +10 V)

3. Obejrzyj na oscyloskopie impulsy wychodzące ze wzmacniacza. Zapisz otrzymany obraz.

4. Usuń dane z programu Tukan 8k. Zbieraj widmo dla źródła przez 1000 sekund (lub inny
ustalony z prowadzącym ćwiczenie czas). W razie konieczności czas trwania pomiaru
można zmienić wybierając w menu: Pomiar → Kryteria stopu.
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5. Zwiększaj napięcie stopniowo zbierając przy tym widma (np. co 10 V), aż do osiągnięcia
napięcia nominalnego +50 V. Każdorazowo stosuj taki sam czas zbierania widma, jak
w punkcie 4. Wyznacz pozycje pików. Określ pola pod pikami (W module ”Analizator”:
ROI → Szukaj pików).

dE
dx
dla cząstek alfa przechodzących przez folię aluminiową

1. Obniż powoli napięcie do zera. Wyłącz pompę, zapowietrz system używając zawo-
ru, otwórz system próżniowy i umieść najcieńszą folię między źródłem a detektorem.
Nie zmieniaj geometrii układu, w czasie całego eksperymentu akceptacja kątowa detek-
tora musi pozostać taka sama.

2. Zamknij zawór zapowietrzający, za pomocą pompy przywróć próżnię w układzie, zwięk-
szaj różnicę napięć stopniowo. Po osiągnięciu napięcia nominalnego (+50 V) zbierz wid-
mo analizatorem wielokanałowym TUKAN. Czas zbierania widma powinien wynosić
tyle, co w poprzedniej części ćwiczenia. Wyznacz pozycje pików i pola pod nimi.

3. Powtarzaj kroki 1 i 2 dla różnych grubości folii (czyli dla różnej liczby warstw). Typ
i liczbę folii określa prowadzący.

Przykładowe widmo otrzymane na oscyloskopie i w programie TUKAN:

Opracowanie wyników

1. Określić, jakie napięcie jest wystarczające do właściwej pracy detektora (analizując wid-
ma zebrane przy różnych wartościach napięcia zasilającego).

2. Wykonać kalibrację energetyczną na podstawie widm zebranych przy napięciu nominal-
nym pracy detektora: przyporządkować odpowiednie piki izotopom i wyznaczyć współ-
czynniki kalibracji liniowej.

3. Określić straty energii w folii (pojedynczej, podwójnej itd.).

4. Określić straty energii w pojedynczej warstwie folii (pierwszej, drugiej itd.) i narysować
wykres strat energii w pojedynczej warstwie od liczby warstw; na tym etapie można już
uśredniać wyniki dla trzech energii pochodza̧cych od trzech radioizotopów.

5. Narysować wykres strat energii w pojedynczej warstwie od energii cza̧stki alfa padaja̧cej
na tȩ foliȩ.
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6. Na podstawie powyższej zależności określić grubość folii. W przypadku folii z alumi-
nizowanego Mylaru (zakładamy, że grubość aluminium jest zaniedbywalna) określić tę
grubość korzystając z:
http://physics.nist.gov/PhysRefData/Star/Text/ASTAR.html.
Przedyskutowć wyniki uzyskane na poszczególnych warstw. Wyznaczyć średnia̧.
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