
Laboratorinis darbas Nr. 3 

 

Alfa dalelių energijos matavimas 

 

Tikslas: 

Išmatuoti alfa dalelių energijos spektrą puslaidininkiniu spektrometru; patikrinti kai kurias alfa dalelių 

energijos spektro bei jo matavimo metodo ypatybes (dalelių energijų diskretumas, tipiškos alfa dalelių 

energijos, detektoriaus impulso vidutinės amplitudės proporcingumas jį sukėlusios dalelės energijai), ištirti 

alfa dalelių sąveikos su medžiaga įtaką dalelių spektro pavidalui (dalelių vidutinės energijos mažėjimas ir jų 

energijos skirstinio platėjimas, joms pereinant per sugėriklį). 

 

Užduotys: 

1. Išmatuoti radžio izotopo 
226

Ra, kuris yra radioaktyviojoje pusiausvyroje su savo skilimo produktais, 

 dalelių energijos spektrą. 

2. Naudojant atvirą americio 
241

Am šaltinį, išmatuoti kalibracinį spektrą tomis pačiomis matavimų 

sąlygomis, kaip ir atliekant pirmąją užduotį. 

3. Apskaičiuoti dalelių energijas, kurios atitinka 
226

Ra spektro smailes. 

4. Apskaičiuoti energijų, atitinkančių įvairias 
226

Ra spektro smailių poras, skirtumus. 

5. Palyginti apskaičiuotus energijų skirtumus su tikrųjų (pradinių) energijų, atitinkančių įvairias 
226

Ra 

skilimo grandinės nuklidų poras, skirtumais. Jeigu visos alfa dalelės praranda vienodą energijos kiekį 

šaltinio apvalkale, eksperimentiniai energijų skirtumai turėtų būti lygūs pradinių energijų skirtumams. 

Remiantis to palyginimo rezultatais, nustatyti 
226

Ra skilimo grandinės nuklidus, kurie atitinka išmatuoto 

spektro smailes. 

6. Aptarti spektro ypatybes (
241

Am ir 
226

Ra spektrų smailių pločių skirtingumas, 
226

Ra spektro smailių 

padėtys, jų aukščių panašumai ir skirtumai), paaiškinti jas remiantis teorinėmis žiniomis apie alfa dalelių 

sąveiką su medžiaga (t. y. su uždarojo 
226

Ra šaltinio apvalkalu) ir apie radioaktyviąją pusiausvyrą. 

 

Kontroliniai klausimai: 

1. Kas yra radioaktyvumas? Pagrindinis radioaktyviojo skilimo dėsnis. Pusėjimo trukmės sąvoka. 

2. Skilimų grandinės ir radioaktyviosios pusiausvyros sąvoka. 

3. Kas yra alfa skilimas? Kokie yra jo pagrindiniai dėsningumai? 

4. Kas yra detektoriaus impulsų amplitudžių spektras? 
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