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I.  Wstęp 
 
1. Podstawowym celem fizycznym ćwiczenia jest wyznaczenie rozkładu kątowego 

promieniowania kosmicznego. 
 

Promieniowanie kosmiczne stanowi przedmiot zainteresowania różnych dziedzin, m.in.: 
1. Fizyki cząstek elementarnych – zanim powstały akceleratory dostarczające 

wysokoenergetycznych wiązek cząstek naładowanych, badania promieniowania 
kosmicznego doprowadziły do odkryć wielu cząstek elementarnych. 

2. Astrofizyki – rozkład i widmo promieniowania kosmicznego dostarcza informacji 
o jego odległych źródłach i oddziaływaniu z polami magnetycznymi.  

3. Badań atmosfery - np. rozkład temperatur w różnych warstwach atmosfery wpływa na 
widmo i rozkład kątowy mionów docierających do ziemi. 

4. Badań promieniotwórczości naturalnej, m.in. pomiarów zależności dawki 
promieniowania od wysokości nad poziomem morza (patrz np. [1]). 

5. Różnorodnych badań opartych na pomiarze ilości radioizotopu węgla 14C (np. 
datowania w badaniach archeologicznych), gdyż radiowęgiel jest głównie 
produkowany w reakcjach neutronów promieniowania kosmicznego z jądrami azotu w 
atmosferze. 

 
Cele pośrednie ćwiczenia to zastosowanie ważnych metod badawczych: 

1. Techniki detekcji opartej na zjawisku scyntylacji, wykorzystywanej w 
eksperymentalnej fizyce jądrowej, ale także m.in. w badaniach środowiska – 
promieniotwórczości naturalnej i sztucznej 

2. Wyznaczanie strumienia cząstek oraz dawek promieniowania – istotne zwłaszcza 
w badaniach narażenia ludności na promieniowanie pochodzenia naturalnego 
i sztucznego oraz jako podstawa wyznaczania dawek w radioterapii. 

 
2. Informacje o promieniowaniu kosmicznym 
 

Promieniowanie kosmiczne pochodzi głównie z odległych źródeł, jak wybuchy supernowych, 
czy dyski akrecyjne czarnych dziur. Część promieniowania o enegiach do 1010 eV pochodzi ze 
Słońca. Z drugiej jednak strony cząstki o takich energiach są spowalniane przez wiatr 
słoneczny, stąd ostatecznie zwiększona aktywność Słońca powoduje zmniejszenie strumienia 
cząstek w tym zakresie energii. Promieniowanie o najwyższych energiach, powyżej 1018 eV, 
pochodzi ze źródeł spoza naszej galaktyki. 

 
Promieniowanie kosmiczne tuż poza granicą atmosfery ziemskiej to w 86% protony, w 13% 
cząstki α, a pozostały 1% tego promieniowania to elektrony i jądra pierwiastków ciężkich 
(Z≥3). Docierając do atmosfery ziemskiej cząstki te oddziałują z jej atomami, produkując 
promieniowanie wtórne, rozwijające się zwykle w postaci tzw. pęków atmosferycznych. 
Schemat i rozwój takiego pęku, zapoczątkowanego wysokoenergetycznym protonem, 
przedstawia rysunek 1. 
 
W promieniowaniu wtórnym wyróżnia się zwykle trzy składowe: 

• składową hadronową (pierwotną) obejmującą głównie protony i neutrony; 
wysokoenergetyczne nukleony w oddziaływaniach z atomami atmosfery produkują 
głównie piony, które są źródłem kolejnych składowych, 
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• składową elektronowo - fotonową (miękką), w której elektrony produkowane są 
w procesach zderzeń, rozpadów mionów powstałych z rozpadów pionów oraz podczas 
kreacji par e+e- przez promieniowanie γ, 

• składową mionową (twardą) - część mionów, będących produktem rozpadu pionów, 
dociera do powierzchni Ziemi, a nawet głębiej.  

 
Na poziom morza promieniowanie wtórne dociera głównie w postaci mionów (składowa 
twarda – 75 - 80%), elektronów i fotonów (~20%) i nukleonów (~1%). 
 

 
 

Rysunek 1 Promieniowanie kosmiczne i jego składowe (rysunek wykonany na podstawie pracy [2] oraz 
http://www.iwiedza.net/materialy/astr_m040.html). 

 
Cząstki promieniowania kosmicznego, jak podano wyżej, są w dużej części cząstkami 
naładowanymi elektrycznie. Z tego właśnie powodu pole magnetyczne Ziemi ma wyraźny 
wpływ na bieg strumienia cząstek naładowanych pierwotnego promieniowania kosmicznego. 

Cząstki przybywające do Ziemi od kierunku zenitu na równiku są przez otaczające tam Ziemię 
pole magnetyczne bardzo silnie odchylane, co osłabia strumień promieniowania pierwotnego, 
a zatem i promieniowania wtórnego w okolicach równikowych. 
 
Zależność natężenia promieniowania od kąta δ względem kierunku pionowego jest dana 
następujących wzorem: 
 

dN
dAdΩdt

=I0 cos2 δ  
 
gdzie: I0=100 m-2sr-1s-1, dN – liczba cząstek padających w kąt bryłowy dΩ, na powierzchnię 
dA w czasie dt. 
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II. Zagadnienia do kolokwium wstępnego 
 

1. Podstawowe rodzaje cząstek elementarnych i ich własności, rozpad mionu. 
2. Wiadomości na temat promieniowania kosmicznego: skład promieniowania pierwotnego 

i wtórnego, widma energetyczne. 
3. Oddziaływanie cząstek naładowanych z materią, strata energii na jednostkę drogi. 
4. Zasada działania detektora scyntylacyjnego. 
5. Funkcja modułów elektronicznych użytych w doświadczeniu. 

 
III. Aparatura 
 
Układ detekcyjny składa się z dwu detektorów scyntylacyjnych ze scyntylatorami plastikowymi. 
Plastikowy scyntylator w formie płytki o wymiarach 25 cm x 10 cm x 0.5 cm połączony jest 
z fotopowielaczem przy pomocy odpowiednio uformowanego światłowodu, zapewniającego 
możliwie jak najmniejsze straty w natężeniu błysków scyntylatora, wywołanych przelotem 
cząstek rejestrowanego promieniowania. 

Detektory można montować w trzech różnych konfiguracjach: A, B i C, przestawionych na 
rysunkach 2-4. Konfiguracja C oznacza zamontowanie detektorów na wspólnym ramieniu 
obrotowym, pozwalającym na regulację i pomiar kąta δ względem pionu.  
 

 
 
Rysunek 2 Schematyczne przedstawienie układu detektorów i źródła w konfiguracji A; widok z boku i z góry 
(widok z góry przedstawia scyntylatory bez światłowodów). 
 
 

 
 
Rysunek 3 Schematyczne przedstawienie układu scyntylatorów w konfiguracji B; widok z góry. 
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Rysunek 4 Schematyczne przedstawienie układu detektorów w konfiguracji C;. 
strona  lewa: widok z boku w przypadku ustawienia kąta δ=0o;  
strona prawa: widok samych scyntylatorów „od przodu”, przy czym linią grubą ciągłą narysowano układ 
ustawiony pod kątem δ=0o, a linią cienką przerywaną przypadek, gdy układ został obrócony o kąt δ większy 
od 0o. 
 
Schemat elektroniki przedstawiony jest na rysunku 5. Do obserwacji impulsów wykorzystuje 
się 2-kanałowy oscyloskop cyfrowy o częstości 100 Mhz. 

 
 
Rysunek 5 Schemat elektroniki oraz sposób zgrania czasowego impulsów na wejściach układu 
koincydencyjnego (proponowane długości sygnałów to 100 ns i 40 ns, do uzgodnienia z prowadzącym).  

Rysunek 6 Schemat elektroniki do punktu (*) 
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Rysunek 7 Schemat elektroniki do punktu (**) 
 
Do wykonania ćwiczenia w fazie wstępnej wykorzystywane jest źródło β-promieniotwórcze 
90Sr. Stosunkowo wysoka energia maksymalna emitowanych z tego źródła elektronów zapewnia 
możliwość przenikania części z nich przez detektor 1 (deponowania w nim części energii) do 
detektora 2 (deponowania w nim reszty energii), co imituje przejście przez te detektory cząstek 
wtórnego promieniowania kosmicznego. W ramach przygotowania do ćwiczenia należy się 
zapoznać ze schematem rozpadu 90Sr.  
 
UWAGA:  
Załącznikiem do niniejszej instrukcji jest dostępna na stanowisku pomiarowym 
Technologiczna Instrukcja Pracy.  
 
IV. Przebieg ćwiczenia 
 
1. Przygotowanie parametrów układu pomiarowego z wykorzystaniem promieniowania β 

emitowanego ze źródła 90Sr  
 

• Ustawić detektory w konfiguracji A, pokazanej na rysunku 2, z zachowaniem odległości 
scyntylatorów równej 6 cm.  

• Zmierzyć tę odległość i sprawdzić równoległość powierzchni scyntylatorów.  
• Włączyć kratę – UEP15 – ON 
• Sprawdzić polarność na zasilaczu wysokiego napięcia – powinna być taka, jak napisana 

na obudowach detektorów. 
• Podać na detektory napięcie zasilające o wartościach podanych na obudowach 

fotopowielaczy (możliwe przy ustawieniu HV ON).  
• Podłączyć wyjścia sygnałowe detektorów do dwóch kanałów oscyloskopu.  
• Na środku górnego detektora (1) położyć źródło 90Sr stroną okienka w dół.  
• W tej konfiguracji dokonać obserwacji i zapisu impulsów dla następujących 

przypadków:  
a. oscyloskop jest wyzwalany impulsem z detektora 1, 
b. oscyloskop jest wyzwalany impulsem z detektora 2  

i zinterpretować obserwowane różnice. W obu wypadkach poziom wyzwalania ustawić 
na minimalny tuż nad poziomem szumów. 
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• Odczytać amplitudę najwyższych impulsów pochodzących od źródła i rejestrowanych 
w detektorze 1.  

• Ułożyć źródło na detektorze 2 (okienkiem w dół) i tak dopasować napięcie zasilające 
detektor 2, aby amplituda impulsów rejestrowanych w detektorze 2 była taka jak 
poprzednio w detektorze 1.   

• Przywrócić poprzednią pozycję źródła na det.1. 
• Podłączyć impulsy wyjściowe detektorów 1 i 2 na dwa kanały dyskryminatora. Ustawić 

progi dyskryminacji tuż powyżej szumów (obserwując ilości impulsów wyjściowych 
z dyskryminatora na przeliczniku lub, w porozumieniu z prowadzącym, obserwując na 
oscyloskopie impulsy z detektora wyzwalane sygnałem z dyskryminatora – wymaga to 
rozdzielenia impulsów – * schemat elektroniki na rysunku 6).  

• Ustawić szerokości impulsów z dyskryminatorów i opóźnienie dla impulsu z detektora 2, 
aby uzyskać zależność jak na rysunku 5.  
◦ Obejrzeć impulsy wyjściowe z układu koincydencyjnego (** dodatkowy schemat 

elektroniki na rysunku 7).  
◦ Wykonać pomiary trwające 100 sekund: liczby zliczeń z detektora 1, detektora 2 

i ich koincydencji.  
• Po zakończeniu pomiaru należy zdjąć i schować do pojemnika źródło promieniotwórcze. 
 

2. Wstępne pomiary promieniowania kosmicznego.  
 
• W identycznej jak poprzednio konfiguracji detektorów dokonać obserwacji na 

oscyloskopie i zapisu obrazu impulsów wyjściowych z detektorów dla przypadków 
kiedy: 

a. oscyloskop jest wyzwalany impulsem z detektora 1, 
b. oscyloskop jest wyzwalany impulsem z detektora 2. 

• Bez zmiany warunków wykonać pomiary trwające 100 sekund liczby zliczeń detektora 1 
i detektora 2  oraz pomiar 1000 - sekundowy ich koincydencji.  

• Oczekiwana szybkość zliczania wynosi 5-10 s-1.  
• Przejść do konfiguracji B pokazanej na rysunku 3 (zachowując odległość między 

detektorami równą 6 cm) i wykonać pomiar liczby ich koincydencji w czasie 1000 s.  
• Po zakończeniu pomiarów zdjąć napięcie z detektorów. 
 

3. Pomiary rozkładu kątowego promieniowania kosmicznego. 
 

• Zamontować ponownie detektory równolegle na ramieniu obrotowym (konfiguracja C). 
• Ustawić ich odległość równą 12 cm (obracając górny detektor wokół własnej osi –

 możliwe bez wyciągania z obejmy).  
• Zmierzyć ustawioną odległość między scyntylatorami.  
• Podać napięcia na detektory.  
• Ustawić układ pod katem 0o i wykonać pomiary kontrolne (100 sekund) liczby zliczeń 

dla każdego z detektorów z osobna. Szybkość zliczania nie powinna się zmienić 
znacząco w porównaniu do konfiguracji A.  

• Zmierzyć liczbę koincydencji detektorów w czasie 1000 sekund. Liczba koincydencji na 
jednostkę czasu powinna zmaleć w porównaniu do konfiguracji A z uwagi na 
zmniejszenie się kąta bryłowego obejmowanego przez parę scyntylatorów.  
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• Wykonać pomiar liczby zliczeń (koincydencji) dla kilku kątów od 0o do 90o (np. co 15o). 
Czas pomiaru należy dobrać tak, aby niepewność statystyczna wyniku dla każdego z 
kątów nie przekraczała kilku procent (zwykle, dla odległości 12 cm wystarczają pomiary 
trwające 1000 sekund). 

• Po zakończeniu pomiarów zdjąć napięcie z detektorów. 
 
V. Wymagania dotyczące opracowania wyników 
 
1. Obliczyć energię deponowaną przez miony kosmiczne w stosowanym scyntylatorze.  
• Znaleźć w tablicach wartości strat energii na jednostkę drogi (stopping power) dla mionów.  
• Określić, jaka jest energia elektronów, których zasięg w scyntylatorze jest równy grubości 

stosowanego w ćwiczeniu scyntylatora (jest to jednocześnie największa energia, jaką mogą 
zdeponować elektrony w stosowanym detektorze).   

• Ile w takim razie zdeponują w detektorze 2 elektrony o maksymalnej energii emitowane ze 
źródła 90Sr?  

• We wszystkich oszacowaniach założyć, że cząstka pada prostopadle do powierzchni 
scyntylatora.  

• Otrzymane wyniki należy zinterpretować porównując obrazy z oscyloskopu uzyskane 
w pomiarach ze źródłem i bez niego.  

2. Na podstawie liczby koincydencji i powierzchni przekrywania się detektorów obliczyć 
strumień mionów zmierzony w konfiguracjach  A, B i C. 

3. Wykonać wykres zależności liczby zliczeń od kąta obserwacji. 
• Porównać z krzywą teoretyczną podaną w instrukcji.  
• W obliczeniach przyjąć, że kąt bryłowy jest równy powierzchni dA detektora podzielonej 

przez kwadrat odległości między detektorami.  
• Wykonać drugą krzywą "teoretyczną" przy założeniu, że I0 to wynik pomiaru dla kąta 0o. 

W razie rozbieżności między pomiarem, a krzywymi teoretycznymi podać możliwe 
przyczyny takiej różnicy. Rozważyć wpływ geometrii układu detektorów na wyniki 
pomiarów. 

4. Na podstawie pomiarów strumienia i znajomości strat energii mionów na jednostkę drogi 
oszacować roczną dawkę pochłoniętą przez człowieka i dawkę równoważną. Założyć, że 
człowiek składa się w 100% z wody. 
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