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I. Zagadnienia do opracowania

1. Natura i  własności promieniowania   (zasięg cząstek  ,  związek między zasięgiem a energią
cząstek).

2. Oddziaływanie cząstek  z materią.
3. Budowa  i  zasada  działania  licznika  scyntylacyjnego  (charakterystyka  licznika,  scyntylator,

powielacz).

II. Zestaw pomiarowy

Zestaw  pomiarowy  zawiera:  zasilacz  wysokiego  napięcia  (wkładka  ZWN  –  21),  przelicznik

elektroniczny (wkładka P – 44A), licznik scyntylacyjny, mechanizm przesuwu źródła promieniowania ,

osłonę ołowianą źródła promieniotwórczego)

III. Przebieg ćwiczenia

1. Badanie charakterystyki licznika scyntylacyjnego w przedziale napięć 660 – 1000 V.

a. Sprawdzić, czy helipot wkładki ZWN – 21 jest ustawiony w pozycji zero (jeśli nie, ustawić). 

PAMIĘTAJ O ODBLOKOWANIU HELIPOTA!

Wybrać na wkładce ZWN – 21 zakres napięć zasilających 0 1000 V¸ .

b. Na przeliczniku P – 44A nastawić czas pomiaru t = 50s. W tym celu wcisnąć klawisz „preset

time” oraz klawisze „multiplier 5x” i „seconds 10”.

c. Umieścić preparat tuż pod licznikiem. 
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Gdzie:

1-podstawa metalowa,
2-śruba( skok śruby 1 mm)
3-oś prowadzenia preparatu,
4-zabudowany preparat cząstek,
5-licznik scyntylacyjny,
6-osłona ołowiana

W tym celu śrubę mechanizmu przesuwu źródła wkręcić maksymalnie do góry.

d. Włączyć aparaturę wciskając klawisz „power” na płycie czołowej wkładki P – 44A.

e. Ustalić  napięcie  zasilania  licznika  U = 660 V przekręcając helipot  wkładki  ZWN – 21 w

pozycję 6,60 działki.

f. Uruchomić pomiar klawiszem „start”.

g. Wpisać wynik do Tabeli 1.

h. Skasować wynik pomiaru klawiszem „reset”.

i. Podnieść napięcie pracy o 15 V przekręcając helipot o 0,15 działki.

j. Powtórzyć czynności z pkt. <f – i > aż do osiągnięcia napięcia zasilającego U = 1000V. 

k. Narysować wykres zależności liczby zliczeń od napięcia zasilającego.

l. Wybrać punkt pracy licznika.

2. Pomiar zasięgu cząstek  w powietrzu.

a. Helipotem wkładki ZWN – 21 ustawić napięcie pracy licznika scyntylacyjnego otrzymane w

wyniku wyboru punktu pracy (część 1 ćwiczenia).

b. Uruchomić pomiar liczby zliczeń.

c. wynik zapisać do tabeli 2.

d. Skasować otrzymany wynik.

e. Odsunąć  źródło  promieniotwórcze  od  licznika.  W  tym  celu  przekręcić  w  dół  śrubę

mechanizmu przesuwu źródła o pół obrotu.

f. powtórzyć czynności () aż do momentu przesunięcia źródła na odległość 5mm.
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g. kontynuować czynności (pkt. b – e) dla całego obrotu mechanizmu przesuwu źródła.

3. W oparciu o pomiary ilości  zliczeń  dla  dużych  odległości  źródła od licznika  scyntylacyjnego

wyznaczyć  wielkości  tła  promieniotwórczego  i  jego  wpływ  na  wyniki  przeprowadzonych

pomiarów.

IV. Tabele pomiarowe

Tabela 1

Napięcie pracy
U [V]

Ilość impulsów
[imp] [imp/s]

645
660
675
690
705
..
…
…

Tabela 2

Przesunięcie źródła Ilość impulsów
Obroty

mechanizmu
[cm] [imp] [imp/s]

0
0,5
1,0
1,5
…
….
….

0
0,05
0,1
0,15
…
…
…

V. Opracowanie wyników 

1. W oparciu o Tabelę 1 narysować charakterystykę licznika scyntylacyjnego tzn. wykres zależności

liczby zliczeń na jednostkę czasu (z uwzględnieniem szacowania przeprowadzonego w punkcie

III.3.) od wartości napięcia zasilającego licznik. Wyznaczyć punkt pracy licznika.
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2. Narysować wykres zależności liczby zliczeń na jednostkę czasu (z uwzględnieniem szacowania

przeprowadzonego w punkcie III.3.) od przesunięcia źródła względem licznika [cm]. Z wykresu

odczytać  zasięg średni  ( )R ,  zasięg ekstrapolowy  ( )Re  i  zasięg maksymalny  ( )maxR  cząstek  

w powietrzu.
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Zasada sporządzania wykresów 

Prawidłowe opracowanie wyników pomiarów wymaga wykonania odpowiedniego wykresu. Podczas robienia
wykresu należy kierować się następującymi zasadami:

1. Wykres wykonuje się na papierze milimetrowym. Na układzie współrzędnych definiujemy liniowe
osie liczbowe w przedziałach zgodnych z przedziałami zmienności wartości X i Y ; oznacza to, że na
każdej z osi odkładamy tylko taki zakres zmian mierzonej wielkości fizycznej, w którym zostały
wykonane pomiary. Nie ma zatem obowiązku odkładania na osiach punktów zerowych, gdy nie
było  w  ich  okolicy  punktów  pomiarowych  ( chyba,  że  w  dalszej  analizie  konieczne  będzie
odczytanie  wartości  Y  dla  X=0).  Skalę  na  osiach  układu  nanosimy  zazwyczaj  w  postaci
równooddalonych liczb.  Ich wybór i  gęstość na osi  musi zapewniać jak największą prostotę  i
wygodę korzystania z nich.
Na osiach  wykresu  muszą  być  umieszczone odkładane wielkości  fizyczne  i  ich  jednostki  lub
wymiary.

2. Punkty nanosimy na wykres tak, by były wyraźnie widoczne, zaznaczamy je kółkami, trójkątami,
kwadracikami  itp.  Na  rysunku  należy  zaznaczyć  również  niepewności  pomiarowe  w  postaci
prostokątów lub odcinków .
Graficzne przedstawienie niepewności systematycznej: 
Załóżmy, że wartości x i y otrzymane z pomiarów są obarczone odpowiednio niepewnościami  ∆x   i ∆y.
Oznacza to, że rzeczywiste wartości tych wielkości mieszczą się w przedziałach od              x-∆x  do x +
∆x  oraz od  y-∆y  do y + ∆y . Na wykresie  zależności  Y(X)  przedziały te wyznaczają  wokół punktów
(x,y)   prostokąty o bokach  2∆x i   2∆y  .  Niepewności  te  można  również  zaznaczać  wokół  punktu
pomiarowego (  x,y  ) poprzez  odcinki o długości 2∆x  i  2∆y  (rys.1)

            

                      Rys.1 Zaznaczanie niepewności wokół punktów pomiarowych.

Uwaga:  Jeżeli wartość zmiennej X jest dokładnie znana (czyli ∆x=0), to na wykresie zaznaczamy
tylko niepewności na osi zmiennej zależnej (na osi y). 

3. Rozmiar wykresu nie jest dowolny i nie powinien wynikać z tego, że dysponujemy takim, a nie
innym  kawałkiem  papieru  (na  rys.2  arkusz  papieru  milimetrowego  zaznaczony  jest  kolorem
niebieskim).  Rozmiar  powinien  być  określony  przez  niepewności  pomiarowe  tych  wielkości,
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które odkłada się na osiach. Niepewność ta powinna w wybranej skali być odcinkiem o łatwo
zauważalnej, znaczącej długości . 

4. Następnie prowadzimy odpowiednią krzywą ( nie może to być linia łamana!) tak, by przecinała w
miarę możliwości punkty pomiarowe, ale nie należy dążyć do tego, aby przechodziła ona przez
wszystkie  punkty,  ponieważ każdy z nich obarczony jest  niepewnością.   W przypadku dużych
rozrzutów staramy się, by  ilość punktów poniżej                  i powyżej krzywej była zbliżona- w ten
sposób uśredniamy graficznie wyniki pomiarów. W przypadku zależności nieliniowych korzystamy z
krzywików.

5. Każdy rysunek  powinien  być  podpisany.  Etykieta  wykresu  wyjaśnia,  co  rysunek  zawiera,  co
reprezentują zaznaczone krzywe.

PODSUMOWANIE: 

Rys.2 
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