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I. γ-spekroszkópiai mérések 

A γ-spekroszkópiai méréseknél NaI(Tl) szcintillációs mérıfejet használtunk, ami egy 

fotoelektronsokszorozóhoz csatlakozott. A fotoelektronsokszorozó jelét elıerısítés után egy 

analizáló kártyára vezettük, ami a számítógépre küldte a megfelelı adatokat. A számítógépen 

pedig megjelent a spektrum, vagyis a csatornaszám-beütésszám hisztogramm. 

 

A mőszer stabilitásának vizsgálata 

A szcintillációs számlálókkal végzett munkánál rendkívül fontos annak eldöntése, hogy 

a berendezés elegendıen stabil-e. Zavaró hibákat okozhat pl. az elektronsokszorozóra adott 

nagyfeszültség ingadozása, mely a jelnagyságokat idılegesen akár nagymértékben is 

megváltoztathatja. Most ezt a stabilitást a következıképpen ellenırizzük: Beállított 

számlálóval N=15-ször egymás után végzünk 10 másodperces méréseket. Felírjuk egy csúcs 

közepének integráljára kapott értékeket, majd vizsgáljuk az átlag értékbıl ( n ) és relatív 

szórásnégyzetbıl ( 2s ) számolt következı mennyiséget: 
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A következı táblázatban találhatóak a mért mennyiségek: 

4791 4725 4729 4847 4851 

4748 4754 4701 4754 4725 

4826 4727 4776 4701 4756 

 
Az adatok átlaga 73,4760=n , szórása 63,48=s  és az ezekbıl számolt 33,1−=K . Ez az 

érték jóval kisebb, mint 1 tehát a mérırendszer elég stabilnak, statisztikailag megbízhatónak 

mondható. 

 

A mőszer kalibrálása 

A sokcsatornás analizátor kalibrálását úgy végezzük, hogy ismert γ energiájú források 

csúcsaiból meghatározzuk a csatornaszám-energia függvényt. A kalibrációhoz a következı 

táblázat adatait használtam fel. 

 csatornaszám E (keV) 
Cs 102,83 661,66 
Co 177,5 1173,237 
Co 201,48 1332,501 
Na 78,97 511 
Na 188,94 1274,53 



A mért spektrumok láthatóak az 1-3. ábrákon, amikrıl az analizáló programmal határoztuk 

meg a csúcsokhoz tartozó csatornaszámokat. 

 
1. ábra Kobalt spektruma 

 

 
2. ábra Cézium spektruma 

 



 
3. ábra Nátrium spektruma 

 
 
Az elızı táblázat adataira egyenest illesztettem, ami a 4. ábrán látható. 

 
4. ábra A kalibrációs egyenes 

 
A kalibrációs egyenes egyenlete a következı: 

( ) ( )193312,083,6)keV( ±−⋅±= ámcsatornaszE . 



Só kálium tartalmának vizsgálata 

A konyhasókat gyakran úgy teszik egészségessé, hogy a NaCl egy részét KCl-ra 

cserélik, mert ettıl az íze nem változik, de kevésbé káros. A káliumot ki lehet mutatni, mivel 

a természetben elıforduló izotópok közül a 40K-es izotópja radioaktív. Ehhez a radioaktív 

bomláshoz tartozó γ energiát határozhatjuk meg a spektrum és az elızı kalibráció alapján. A 

5. ábrán látható a mért spektrum. 

 
5. ábra KCl spektruma 

 
A 40K -hoz tartozó csúcshoz a 215,54-es csatornaszámot kaptuk az analizáló program 

segítségével. Ezt behelyettesítve a γ energiája: 321439± keV. 

 

II. β-spektroszkópiai mérések 

A β spektrum kiértékelése sokkal összetettebb, mint a γ spektrumé, mivel a β részecskék 

energia szerinti eloszlása a keletkezı neutrínók miatt folytonos. A mérést kis rendszámú 

szerves anyagból készült szcintillációs detektorral végeztük, melynek fala nagyon vékony, 

hogy az elektronok átjussanak. A mérések célja a bomlási energia meghatározása. 

 

A mőszer kalibrálása 

A kalibrálást 137Cs izotópból kilépı ismert energiájú 630 keV-os konverziós elektronok 

spektrumával végezzük. A spektrum látható a 6. ábrán. 



 
6. ábra Cs β spektruma 

 
A csatornaszám és az energia közti lineáris kapcsolatot feltételezve itt is, a 63-as 

csatornaszámnál látható csúcshoz rendeljük a 630 keV-os energiát, a 8-as csatornához pedig a 

0 keV-os energiát. Ez alapján a két pont alapján a csatornaszám és az energia közti 

összefüggés a következıképpen néz ki: 6364,914545,11)keV( −⋅= ámcsatornaszE . 

A bomlás energiájának meghatározásához a Fermi-Curie egyenesre van szükség. Jelölje 

E a kirepülı részecske kinetikus energiáját, W pedig a részecske teljes energiáját m0c
2 

egységekben! Legyen Wm a maximális kinetikus energiájú részecske energiája, így: 
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Ha p a részecske impulzusa m0c egységekben, akkor teljesül a 12 −=Wp  egyenlet. 

Képezzük a következı mennyiséget 2GW

N
Q = , ahol N a beütésszám, G pedig a módosított 

Fermi-féle függvény, melynek értékei p függvényében megtalálhatók a jegyzetben. A 

közbülsı értékeket a megadott pontokra illesztett exponenciálisból számoltam, ami a 7. ábrán 

látható. Az illesztett exponenciális: 

[ ] )03,016,4()006,0207,0(exp)02,042,2( ±+⋅±−⋅±= pG  



 
7. ábra A módosított Fermi-féle függvény Cs esetén 

 
Ha Q-t ábrázoljuk W függvényében, a spektrum egy egyenessé transzformálódik, 

amelynek a tengelymetszete éppen Wm lesz, amibıl a bomlás energiája meghatározható: 

)( WWKQ m −=  

A transzformált spetrum látható a 8. ábrán, aminek az elejét a zaj miatt elhagytam. 

 
8. ábra Cs transzformált β spektruma 

 
Ennek a spektrumnak az elejére illesztettem az egyenest, mely a 9. ábrán látható. Az 

illesztésnél a hibákat is figyelembe kell venni. 



 
9. ábra A transzformált spektrumra illesztett egyenes 

 
Az illesztett egyenes egyenlete: ( ) ( )1747,01,37 ±+⋅±−=+−= WbKWQ . 

Ebbıl ( )07,000,2 ±== KbWm , vagyis a bomlási energia: 

( ) ( )17511keV5111 ±=⋅−= mm WE keV 

 
90Sr minta spektruma 

A 90Sr bomlásakor keletkezı 90Y szintén β-bomló. A spektrumban két β-részecske 

együttes hatását láthatjuk (10. ábra). A transzformációhoz szükséges Fermi-függvény 

értékeket, a leírásban megadott pontok alapján interpolációval határoztam meg. A 

transzformált spektrum látható a 11. ábrán. Ennek a nagyenergiás részére illesztettem 

egyenest a hibák figyelembe vételével, ami a 12. ábrán látható. 

Az illesztett egyenes egyenlete: ( ) ( )08,021,1203,034,2 ±+±−=+−= WbKWQ . 

Ebbıl a nagyobb energiás bomlás energiája: ( ) ( )422152keV51111 ±=⋅−= KbEm keV. 

Ezt az illesztett egyenest visszatranszformáljuk, majd levonjuk az eredeti spektrumból. 

Ennek eredménye látható a 13. ábrán, vagyis a kisebb energiás elektronok spektruma. Ezt újra 

transzformáljuk, és egyenest illesztünk rá (14. ábra). Oda kell figyelni arra, hogy az oda-

vissza transzformálás a relatív hibát megnöveli, tehát ez az energia pontatlanabb lesz. 

Az illesztett egyenes egyenlete: ( ) ( )36,076,2024,08.87 ±+±−=+−= WbKWQ . 

Ebbıl a kisebb energiájú bomlás energiája: ( ) ( )31685keV51112 ±=⋅−= KbEm keV. 



 
10. ábra Sr β spektruma 

 

 
11. ábra Sr transzformált spektruma 

 



 
12. ábra A transzformált spektrumra illesztett egyenes 

 

 
13. ábra A levonás után kapott spektrum 

 



 
14. ábra A kis energiás részre illesztett egyenes 


