
Promieniowanie rentgenowskie � wªasno±ci i zastosowania

Bezpo±rednim celem zadania jest wyznaczenie staªej Plancka h, wyznaczenie staªej Rydberga R, i staªej
ekranowania σK oraz zapoznanie si¦ z pomiarami sterowanymi komputerowo.

Celem dodatkowym jest nabycie wzgl¦dnie przypomnienie teoretycznej wiedzy dotycz¡cej ró»nych aspek-
tów promieniowania rentgenowskiego i ich powi¡zania z budow¡ materii (powstawanie, rodzaje i wªasno±ci
widm rentgenowskich, oddziaªywanie z materi¡ i skutki tych oddziaªywa«).

1 Wykonanie zadania

UWAGA! Przed wª¡czeniem aparatury nale»y zapozna¢ si¦ z instrukcj¡ obsªugi urz¡dzenia X-ray apparatus
554811. Szczególn¡ uwag¦ nale»y zwróci¢ na pozycje A1 i pozycje A4 � A10 wª¡cznie. Aparatur¦ mo»na
wª¡czy¢ tylko w obecno±ci opiekuna zadania lub osoby przez niego upowa»nionej.

1.1 Wyznaczanie staªej Plancka

Dla wyznaczenia staªej Plancka h wykorzystuje si¦ zale»no±¢

λg =
hc

eU
(1)

gdzie λg jest dªugo±ci¡ fali krótkofalowej granicy widma ci¡gªego, e � ªadunkiem elementarnym, c �
pr¦dko±ci¡ ±wiatªa, U � napi¦ciem pomi¦dzy katod¡ i anod¡ lampy rentgenowskiej. Warto±¢ λg wyznacza
si¦ z rozkªadu widmowego promieniowania lampy. Rozkªad widmowy otrzymuje si¦ badaj¡c nat¦»enie
promieniowania odbitego od powierzchni monokrystalicznej pªytki chlorku sodu, NaCl (lub �uorku litu,
LiF) w funkcji k¡ta odbªysku β. Wykorzystuje si¦ przy tym prawo Bragga

2d sinβ = nλ, (2)

w którym d oznacza odlegªo±¢ pomi¦dzy dwiema s¡siednimi pªaszczyznami w krysztale, a n jest liczb¡
naturaln¡, okre±laj¡c¡ rz¡d odbicia.

W zadaniu nale»y wyznaczy¢ rozkªady widmowe promieniowana rentgenowskiego przy ró»nych napi¦-
ciach U (1), U (2), U (3), . . . , U (k) na lampie. Korzystaj¡c z tych widm nale»y wyznaczy¢ graniczne dªugo±ci
fal, λ(1)

g , λ(2)
g , λ(3)

g , . . . , λ(k)
g , a nast¦pnie sporz¡dzi¢ wykres zale»no±ci (1) metod¡ najlepszego dopasowa-

nia. Posªuguj¡c si¦ t¡ procedur¡ nale»y wyznaczy¢ ±redni¡ warto±¢ staªej h oraz warto±¢ bª¦du (odchylenie
standardowe) tej ±redniej.

Korzystaj¡c z otrzymanych widm nale»y ponadto wyznaczy¢:

1. poªo»enie i wysoko±¢ maksimum widma ci¡gªego przy napi¦ciu U = 35 kV oraz poªo»enia linii cha-
rakterystycznych Kα i Kβ ;

2. przeanalizowa¢ zachowanie si¦ poªo»e« i wysoko±ci maksimów widm w funkcji napi¦cia U (i) na lampie
oraz porówna¢ otrzymane przebiegi do±wiadczalne z odpowiednimi wzorami teoretycznymi.
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1.2 Wyznaczanie staªej Rydberga i staªej ekranowania

Wyznaczanie staªej Rydberga R i staªej ekranowania σ opiera si¦ na badaniu widm absorpcji lub przepusz-
czalno±ci (transmisji) promieniowania rentgenowskiego dla pierwiastków o ró»nych liczbach atomowych
Z. Widma te posiadaj¡ charakterystyczne, skokowe zmiany wspóªczynnika absorpcji (przepuszczalno±ci),
zwane kraw¦dziami absorpcji. Energia hν fotonów promieniowania absorbowanego na kraw¦dzi absorpcji
jest równa (w przybli»eniu) energii wi¡zania elektronu na odpowiedniej powªoce (podpowªoce) atomu. W
szczególno±ci, dla elektronów powªoki K zachodzi zwi¡zek:

hνK = hcR(Z − σK)2, (3)

który po niewielkich przeksztaªceniach mo»na zapisa¢ w postaci:

1√
λK

=
√
R(Z − σK), (4)

gdzie λK oznacza dªugo±¢ fali kraw¦dzi absorpcji zwi¡zanej z powªok¡ K, R jest staª¡ Rydberga, σK �
staª¡ ekranowania, Z � liczb¡ atomow¡ pierwiastka absorbuj¡cego.

W celu wyznaczenia R i σK wykonujemy pomiary widm absorpcji (lub widm przepuszczalno±ci, które
s¡ wygodniejsze i daj¡ dokªadniejsze wyniki) pierwiastków o ró»nych liczbach atomowych Z(1), Z(2), Z(3),
. . . . Z widm tych odczytujemy dªugo±ci fal kraw¦dzi absorpcji λ(1)

K , λ(2)
K , λ(3)

K , . . . , dla odpowiednich
pierwiastków. Otrzymane wyniki do±wiadczalne nanosimy na wykres metod¡ najlepszego dopasowania do
wzoru (4). Procedura ta pozwala wyznaczy¢ ±rednie warto±ci obu szukanych wielko±ci oraz okre±li¢ warto±ci
bª¦du dla ka»dej z nich.

2 Wymagania

Wymagana jest umiej¦tno±¢ uzasadnienia wszystkich podanych wy»ej wzorów oraz rozumienie zjawisk
zachodz¡cych w do±wiadczeniu lub blisko zwi¡zanych z do±wiadczeniem. Dotyczy to w szczególno±ci:

1. �ródeª promieniowania rentgenowskiego � lampa rentgenowska, synchrotron, inne ¹ródªa.

2. Widmowych charakterystyk promieniowania lampy rentgenowskiej:

• widmo ci¡gªe (hamowania) � mechanizm powstawania, zale»no±¢ od napi¦cia, granica krótko-
falowa,

• widmo charakterystyczne � mechanizm powstawania, prawo Moseley'a (ze znajomo±ci¡ uza-
sadnienia w oparciu o wiedz¦ dotycz¡c¡ budowy atomu).

3. Oddziaªywania promieniowania rentgenowskiego z materi¡:

• odbicie od krysztaªu, prawo Bragga i jego zastosowanie,

• absorpcja - wspóªczynnik absorpcji (wspóªczynnik przepuszczalno±ci); widmo absorpcji i zjawi-
ska towarzysz¡ce przechodzeniu promieniowania przez materi¦,

• kraw¦dzie absorpcyjne w widmie pierwiastków i ich zwi¡zek z prawem Moseley'a (wzór (3) i
(4)),

• �ltry rentgenowskie.

4. Analizy bª¦dów.
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