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Badanie zjawiska Comptona

II PRACOWNIA FIZYCZNA

UNIWERSYTET �L�SKI W KATOWICACH

1 Cel ¢wiczenia

Celem ¢wiczenia jest pomiar energii rozproszonego promieniowania γ w funkcji k�ata

rozproszenia.

1.1 Zagadnienia do kolokwium wst¦pnego

1. Emisja promieniowania γ - reguªy wyboru.

2. Oddziaªywanie promieniowania γ z materi�a:

� zale»no±¢ przekroju czynnego od parametrów cz�astek i materiaów,

� zjawisko Comptona, teoria Kleina-Nishiny,

� ksztaªt rejestrowanego widma promieniowania γ.

3. Opis korpuskularno-falowy cz�astek.

4. Zasada dziaªania detektorów scyntylacyjnych.

5. Schematy rozpadu dla ¹ródeª u»ytych w ¢wiczeniu

6. Nale»y si�e zapozna¢ z zamieszczonym w Materiaªach dla studenta opisem: Przekrój

czynny na zjawisko Comptona - SAGE i zastosowa¢ program do prze±ledzenia zale»-

no±ci k�atowej przekroju czynnego dla ró»nych energii kwantu. Sformuªowa¢ wnioski

jako±ciowe.

1.2 Wst�ep

Rozpraszanie komptonowskie fotonu na elektronie mo»emy opisa¢ jak rozpraszanie

cz�astek. Zaªó»my, »e k�at wylotu kwantu rozproszonego wynosi θ (w stosunku do kierunku

p�edu kwantu padaj�acego), a k�at wylotu elektronu - φ. Je±li energia pocz�atkowa kwantu

to Eγ = hν, a ko«cowa - E′γ = hν ′, natomiast elektron uzyskaª energi�e kinetyczn�a Ee,

wówczas mo»emy zastosowa¢ zasady zachowania energii:
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hν = hν ′ + Ee (1)

oraz p�edu (dla dwu skªadowych):

hν

c
=
hν ′

c
cos θ + pe cosφ (2)

0 =
hν ′

c
sin θ − pe sinφ. (3)

Powy»szy ukªad równa« mo»na przeksztaªci¢:

pec cosφ = hν − hν ′ cos θ (4)

pec sinφ = hν ′ sin θ, (5)

a nast�epnie podnie±¢ do kwadratu i doda¢ stronami, otrzymuj�ac:

p2ec
2 = (hν)2 + (hν ′)2 − 2hνhν′ cos θ. (6)

Mo»na teraz z równania (1) wyznaczy¢ Ee = hν − hν ′ i skorzysta¢ ze zwi�azku

Ee =
√
(pec)2 +m2ec4 −mec

2,

otrzymuj�ac: √
(pec)2 +m2ec4 = hν − hν ′ +mec

2 (7)

a po podniesieniu obustronnie do kwadratu:

(pec)2 = (hν)2 + (hν ′)2 − 2hνhν′ + 2mec
2(hν − hν ′). (8)

Mo»emy teraz przyrówna¢ prawe strony wzorów (6) i (8):

(hν)2 + (hν ′)2 − 2hνhν′ cos θ = (hν)2 + (hν ′)2 − 2hνhν ′ + 2mec
2(hν − hν ′), (9)

co prowadzi do wzoru:

− 2hνhν ′ cos θ = −2hνhν′ + 2mec
2(hν − hν ′), (10)

a po podzieleniu obustronnie przez 2hνhν′mec
2 dostajemy:

− cos θ
mec2

=
−1
mec2

+
1
hν ′
− 1
hν

(11)

i ostatecznie
1
E′γ
=
1
Eγ
+
1

mec2
(1− cos θ) (12)

Wynika st�ad, »e je±li wykre±limy zale»no±¢ 1
E′γ

od (1 − cos θ), to otrzymamy prost�a.

Warto zauwa¹y¢, »e wspóªczynnik nachylenia tej prostej, 1
mec2

, nie zale»y od energii kwantu

gamma.
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Rysunek 1: Schemat poª�acze« aparatura pomiarowej: zasilacz wysokiego napi¦cia,
analizator wielokanaªowy, detektor scyntylacyjny wraz z kolimatorem (schemat pochodzi

z instrukcji dostarczonej przez �rm¦ PHYWE).

2 Metoda i przebieg pomiaru

Pomiar polega na rejestracji przy pomocy detektora scyntylacyjnego z krysztaªem

NaJ(Tl) kwantów γ emitowanych ze ¹ródªa 137Cs, rozproszonych w pr�ecie stalowym.

2.1 Aparatura

� detektor scyntylacyjny z krysztaªem NaJ(Tl) umieszczony w osªonie z kolimatorem

szczelinowym

� zasilacz wysokiego napi�ecia

� analizator wielokanaªowy poª�aczony zªaczem USB z komputerem

� pr�et stalowy o ±rednicy 25 mm

� kolimator oªowiany

� ¹ródªo 137Cs

� ¹ródªa do kalibracji energetycznej: 22Na, 241Am

� osªony z oªowiu

2.2 Przygotowanie aparatury

UWAGA:Krysztaª NaJ jest wra»liwy na uszkodzenia mechaniczne

1. Przed wªaczeniem aparatatury nale»y sprawdzi¢ prawidªowo±¢ poª�acze« jak na Ry-

sunku 1. Na pokr�etle zasilacza HV musi by¢ ustawione 0.

2. Wªaczy¢ zasilacz i ustawi¢ pocz�atkowo na pokr�etle warto±¢ 7,40 - w miar¦ potrzeby

ustawienie zostanie zmienione, patrz punkt 5.
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Rysunek 2: Sposób ustawienia ¹ródeª do pomiaru kalibracyjnego.

3. Ustawi¢ ¹ródªo 137Cs w kolimatorze na wprost szczeliny wlotowej kolimatora detek-

tora (patrz Rysunek2, lewa strona) na odpowiedniej wysoko±ci wzgl�edem detektora.

Uruchomi¢ program Measure, w menu Miernik wybra¢ Analizator wielokana-

ªowy, a nast�epnie wybra¢ Rejestrowanie spektr

4. Ustawi¢ parametry pomiaru: wspóªczynnik wzmocnienia - stopie« 1, o�set: 1 %,

szeroko±¢ przedziaªu [kanaª]: 1

5. sprawdzi¢, czy fotopik obserwowany na widmie znajduje si�e okoªo kanaªu 3700, je±li

nie, to dopasowa¢ odpowiednio napi�ecie na zasilaczu.

2.3 Kalibracja energetyczna

Wykona¢ pomiar widma 137Cs w wy»ej opisanej kon�guracji, ustawiaj�ac czas bramki

na 200 s. Po zako«czeniu pomiaru klikn�a¢ w przycisk Akceptuj dane i nast�epnie zapisa¢

plik w swoim katalogu na dysku dane_pracownia. Zaznaczy¢ obszar widma wokóª fotopiku

i dopasowa¢ do niego skalowany rozkªad normalny z o�setem. Odczyta¢ parametry dopaso-

wanej krzywej i jeszcze raz zapisa¢ plik. Dane mo»na te» eksportowa¢ do pliku tekstowego

(menu Pomiar).

Podobnie nale»y wykona¢ i zanalizowa¢ pomiary widm γ dla 241Am i 22Na. Sposób

uªo»enia ¹ródªa jak na Rysunku 2, prawa strona. Nale»y zwróci¢ uwag�e na ustawienie

odpowiedniej wysoko±ci ¹ródªa wzgl�edem detektora (w poªowie wysoko±ci szczeliny).

2.4 Pomiar rozpraszania Comptona

Schemat ukªadu pomiarowego i jego fotogra�a w przypadku pomiaru z pr�etem rozpra-

szaj�acym znajduj�a si�e na rysunku 3.

Wszystkie pomiary b�ed�a wykonywane z wykorzystaniem ¹ródªa 137Cs umieszczonego

w kolimatorze. UWAGA: Linia narysowana na kolimatorze wskazuje rzeczywisty przebieg

otworu kolimacyjnego i to jej poªo»enem nale»y si�e kierowa¢ przy ustawianiu kolimatora

pod okre±lonym k�atem.

1. Ustali¢ z prowadz�acym zestaw k�atów do przebadania, np. 20◦, 40◦, 60◦, 90◦, 100◦,

110◦.

2. Zaznaczy¢ na stole linie, odpowiadaj�ace tym k�atom.


