
Laboratorinis darbas Nr. 1 

 

Alfa ir beta dalelių sugerties medžiagoje tyrimas 

 

Tikslas: 

Išmatuoti alfa ir beta spinduliuotės sugerties kreives, kai spinduliuotę sugeria įvairios medžiagos. Pagal 

matavimo duomenis nustatyti dalelių siekius; be to, alfa dalelių atveju nustatyti dalelių energiją. Gautuosius 

rezultatus palyginti su žinomomis vertėmis, kurios pateiktos literatūroje arba apskaičiuotos pagal empirines 

formules. Palyginti alfa ir beta dalelių sugerties ypatybes. 

 

Užduotys: 

1. Išmatuoti alfa dalelių skaičiavimo spartos priklausomybę nuo atstumo tarp alfa dalelių šaltinio ir 

detektoriaus. 

2. Išmatuoti beta dalelių skaičiavimo spartos priklausomybę nuo aliuminio arba organinio stiklo sugėriklio 

storio. 

3. Nubraižyti alfa dalelių srauto kampinio tankio priklausomybę nuo oro sluoksnio storio. 

4. Nubraižyti aliuminio ir organinio stiklo beta spindulių sugerties kreives. 

5. Pagal matavimų rezultatus apskaičiuoti nuklido 
241

Am spinduliuojamų alfa dalelių siekį ore. Naudojantis 

empiriniais sąryšiais tarp siekio ir energijos, apskaičiuoti alfa dalelių energiją, palyginti ją su tikrąja 

verte. 

6. Pagal matavimų rezultatus apskaičiuoti nuklido 
90

Y beta spinduliuotės sugerties koeficientus μ, masinius 

sugerties koeficientus μ/ρ ir siekius R bei jų paklaidas aliuminio ir organinio stiklo atvejais. Palyginti R 

vertes su tomis, kurios išplaukia iš empirinės formulės. 

7. Aptarti pastebėtas alfa ir beta dalelių sugerties medžiagoje ypatybes . 

 

Kontroliniai klausimai: 

1. Jonizuojančiosios spinduliuotės rūšys. 

2. Elektringųjų dalelių energijos nuostolių medžiagoje priežastys. 

3. Sunkiųjų elektringųjų dalelių (pvz.,  dalelių) ir elektronų judėjimo medžiagoje skirtumai. 

4. Paaiškinkite dalelės siekio sąvoką. 
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