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Ćwiczenie nr 2 

 

DETEKCJA I WŁAŚCIWOŚCI PROMIENIOWANIA   

 

I. Literatura 

1. Szczeniowski Sz., Fizyka doświadczalna, cz. VI 

2. Herman M.A., Kalestyński A., Widomski L. Podstawy fizyki dla kandydatów na 

wyższe uczelnie i studentów, Wyd. PWN 

3. Strzałkowski A., Wstęp do fizyki jądra atomowego 

4. Hilczer T., Ćwiczenia z pracowni jądrowej 

5. Kaczmarek F. (red.), II pracownia fizyczna 

6. England  J.B.A, Metody doświadczalne fizyki jądrowej 

7. Aglincew K., Dozymetria promieniowania jonizującego 

8. Overman  R., Clare H., Izotopy promieniotwórcze 

9. Piątkowski A., Scharf W., Elektroniczne mierniki promieniowania jonizującego 

 

II. Wymagania do kolokwium 

1. Budowa jąder. Kroplowy i powłokowy modeli jąder. Naturalne i sztuczne 

przemiany jądrowe. Prawo rozpadu. Reguła przesunięć. Parametry rozpadu 

promieniotwórczego. 

2. Właściwości promieniowania  ,   i  . Rodziny promieniotwórcze. Neutrino. 

3. Oddziaływanie promieniowania   i   z materią. Zasięg. Absorpcja 

(współczynnik absorpcji). Energia cząstek. 

4. Detekcja promieniowania  ,   i  : licznik Geigera-Müllera; licznik 

scyntylacyjny; komora Wilsona; komora pęcherzykowa. Określanie 

współczynnika absorpcji. 

 

III.  Cel ćwiczenia 

Celem ćwiczenia jest badanie charakterystyk licznika Geigera-Müllera oraz wyznaczanie 

współczynnika absorpcji promieniowania   w aluminium. 

 

IV.  Przebieg ćwiczenia 

Podstawowym wzorem, z którego korzystamy w tym ćwiczeniu jest wzór 

 xNN  exp0  ,                                                (1) 

gdzie 0N  - liczba cząstek   padających na płytkę (z aluminium) o grubości x ; N  - liczba 

cząstek   zarejestrowanych licznikiem Geigera-Müllera. 
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W celu wykonania ćwiczenia należy: 

1. Umieścić przed wejściem licznika Geigera-Müllera źródło   cząstek (pierwiastek - 

Sr90 -stront) i w zakresie od 600U  V do 800U  V z krokiem 10 ÷ 20 V (gdzie U  

- napięcie na liczniku) wykonać pomiary )(UN  (gdzie N  - liczba cząstek, 

zarejestrowanych licznikiem za czas 200 sec). Wyniki pomiarów wpisać do tabeli 

i przedstawić w postaci wykresu. 

2. Na podstawie otrzymanej charakterystyki licznika Geigera–Müllera wybrać napięcie 

rabU  przy którym będą przeprowadzone następne badania. 

3. Dla wybranego napięcia rabU  wykonać pomiary )(xN  dla próbek z aluminium różnej 

grubości x . Dane doświadczalne )(xN , tN  (gdzie tN  - promieniowanie „tła”) oraz 

tNxN )(  wpisać do tabeli. 

4. Zależność ))(ln( tNxN   od x  przedstawić w postaci wykresu i korzystając 

z równania (1) znaleźć )0(N  i  . Porównać otrzymaną wartość współczynnika 

absorpcji   ze współczynnikiem tablicowym. 

 

V.  Sprawozdanie musi zawierać 

 
1. Krótki teoretyczny opis podstawowych pojęć 

2. Cel prowadzonego badania 

3. Opis doświadczalnej aparatury oraz metody pomiarowej 

4. Wykresy i tabeli wyników pomiarowych 

5. Wnioski – przeprowadzić dyskusję otrzymanych wyników. 

6. Spis wykorzystanej literatury. 


