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Rysunek 3: Schemat aparatura pomiarowej (z instrukcji �rmy PHYWE) oraz fotogra�a
ukªadu detekcyjnego - pomiar kwantów rozproszonych pod k�atem φ.

3. Zmieni¢ szeroko±¢ kanaªu na 20.

4. Wykona¢ dla ka»dego z k�atów nast�epuj�ace czynno±ci:

� ustawi¢ kolimator tak, aby jego o± pokrywaªa si�e z lini�a na stole;

� ustawi¢ stalowy pr�et rozpraszaj�acy;

� ustawi¢ osªon�e z cegieª oªowianych pomi�edzy ¹ródªem a detektorem, aby zmniej-

szy¢ tªo kwantów lec�acych od ¹ródªa (kolimatory nie s�a tak grube, by je wystar-

czaj�aco eliminowa¢);

� zoptymalizowa¢ geometri�e osªony usuwaj�ac chwil�e pr�et stalowy i wykonuj�ac 10-

sekundowe pomiary z u»yciem analizatora wielokanaªowego - najlepsza osªona

pozwoli zminimalizowa¢ liczb�e zlicze« (szybko±¢ zliczania tªa nie powinna prze-

kracza¢ 10 s−1, dla k�atów powy»ej 45◦ - nie wi�ecej ni» kilkana±cie zlicze« na

sekund�e);

� ustawi¢ pr�et rozpraszaj�acy i wykona¢ pomiar dla bramki czasowej ustawionej na

1000 s (w przypadku badania rozpraszania wstecznego, tj. dla k�atów wi�ekszych

od 90◦, zwi�ekszy¢ czas pomiaru do 2000 s); pomiar zapisa¢, dane wyeksportowa¢;

� usun�ac pr�et (bez zmiany pozostaªych parametrów), powtórzy¢ pomiar w czasie

1000 s; pomiar zapisa¢, dane wyeksportowa¢;

� porówna¢ ksztaªt widm uzyskanych w obu wypadkach;

� dla jednego wybranego k�ata, np. 60◦, wykona¢ pomiar porównawczy z wykorzy-

staniem pr�eta o mniejszej ±rednicy (odpowiednio wydªu»y¢ czas pomiaru).

3 Opracowanie wyników

W sprawozdaniu powinny si�e znale¹¢ wszystkie uzyskane w toku ¢wiczenia widma wraz

z ich analiz�a.
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3.1 Kalibracja energetyczna

Wykona¢ kalibracj�e energetyczn�a. W tym celu nanie±¢ na jednym wykresie warto±ci ka-

naªów odpowiadaj�ace ±rodkom dopasowanych gaussów do fotopików (odci�eta) i odpowia-

daj�ace im energie promieniowania gamma (rz�edna) dla 3 badanych ¹ródeª. Do otrzymanych

punktów dopasowa¢ prost�a kalibracyjn�a, wyznaczy¢ jej parametry i ich niepewno±ci, na-

nie±¢ prost�a na wykres.

3.2 Analiza rozpraszania komptonowskiego

Dla danego k�ata rozproszenia:

1. Odj�a¢ histogram tªa od histogramu uzyskanego w pomiarach z pr�etem rozpraszaj�acym.

2. Wyznaczy¢ poªo»enie (w kanaªach) fotopiku odpowiadaj�acego kwantom rozproszo-

nym.

3. Na podstawie prostej kalibracyjnej przeliczy¢ uzyskan�a warto±c na energi�e.

Otrzymane wyniki nanosimy na wykres zale»no
sci 1E′γ od (1−cos θ) i dopasowujemy prost�a.
Wspóªczynniki otrzymanej prostej nale»y porówna¢ z przewidywaniami teoretycznymi.

Przedyskutowa¢ ewentualne ¹ródªa bª�edów systematycznych. Elementem tej dyskusji mo»e

by¢ porównanie wyniku dla pomiarów z wykorzystaniem pr�etów o ró»nych ±rednicach.
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