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11 кл. Лабораторна робота “Дослідження поглинання речовиною
γ- випромінювання”
Лабораторна робота призначена для проведення під час лабораторного практикуму.
Мета роботи: визначити радіоактивний фон оточуючого середовища, побудувати
графічну залежність інтенсивності випромінювання від товщини
поглинаючого шару речовини, визначити товщину шару половинного
послаблення випромінювання.
Обладнання: демонстраційна шкільна камера Вільсона, побутовий дозиметр “Белла”,
набір калібровочних пластин, штангенциркуль.
Теоретична частина.
Поглинаюча властивість матеріалів є важливим показником для створення
протирадіаційних екранів, що використовуються у випадках роботи з джерелами
радіоактивного випромінювання. Основним показником є середня товщина шару
половинного послаблення випромінювання d1/2. Товщина цього шару дає можливість
вирахувати товщину шару d, що буде послаблювати випромінювання у задану кількість
раз n.
d=d1/2 log2 n
Шкільна камера Вільсона є гарним джерелом не тільки -випромінювання, але й випромінювання, що реєструється побутовими дозиметрами. Середній радіоактивний
потік від камери складає 700 мкРн/год. Цей потік зменшується активно в повітрі, а
особливо у речовині. В роботі використовується набір калібровочних пластин, що мають
однакову товщину (8,5 мм), виготовлених з інструментальної сталі. Їх можна замінити
будь-якими іншими. Дозиметр “Белла” відраховує кількість -квантів у автоматичному
режимі з повторним обрахунком через 40 с. Це дає можливість більш зручно оцінювати
інтенсивність випромінювання.

Хід роботи.
1. Ввімкнути дозиметр і перевірити працездатність
елементу живлення , натисканням клавіші “Контроль”.
2. Виміряти радіоактивний фон середовища, здійснивши 5
окремих вимірів з послідуючим вирахуванням середнього
значення Афс (джерела випромінювання повинні бути
віддаленими від дозиметра).
3. Розмістити дозиметр на поверхні камери Вільсона та
виміряти рівень середньої активності А0с, на основі 5-ти
дослідів.
4. Між дозиметром і камерою розмісти послідовно одну, дві
і т.д. пластин, щоразу вимірюючи середній рівень
активності Аnс на основі 5-ти дослідів.
5. Результати вимірювань занести в таблицю, враховуючи величину фону,
побудувати графічну залежність А = Асn – Асф від товщини поглинаючого шару d,
попереднього визначивши штангенциркулем товщину кожної пластини (при
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можливості скористатися електронними таблицями Excel з побудовою “гладкого
графіка).
6. За графіком визначити товщину шару половинного послаблення випромінювання
d1/2.
Таблиця результатів.
Фонове випромінювання
А1 (мкРн/год)

А2 (мкРн/год)

А3 (мкРн/год)

А4 (мкРн/год)

А5 (мкРн/год)

Афс (мкРн/год)

Випромінювання препарата
№

d
(мм)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

0

А1
(мкРн/год)

А2
(мкРн/год)

А3
(мкРн/год)

А4
(мкРн/год)

А5
(мкРн/год)

Ас
(мкРн/год)

А
(мкРн/год)

d1/2
(мм)

Приблизний вигляд графіка

Поглинаюча здатність
1000
900
800

мкРн/год

700
600

Активність у залізі

500

Активність у повітрі
Половинна проникність

400
300
200
100
0
8,5

17

25,5

34

42,5

Товщина пластини (мм)
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