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19. Promieniowanie rentgenowskie - własności i zastosowania 

I. Przedmiotem zadania jest promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu długości fal 

10nm - 10pm (zakres częstości: 1016Hz - 1019Hz), tj. promieniowanie rentgenowskie. 

II. Celem zadania jest: 

1) obserwacja widma promieniowania lampy rentgenowskiej, 

2) wyznaczenie stałej Plancka, 

3) wyznaczenie stałej Rydberga i stałej ekranowania dla powłoki elektronowej K.  

III. Wymagania (minimum do uzyskania oceny pozytywnej ze sprawdzianu teoretycznego). 

1. Charakterystyka promieniowania rentgenowskiego (w szczególności wyjaśnienie mechanizmu 

powstawania widma ciągłego i widma charakterystycznego). 

2. Źródła promieniowania rentgenowskiego (lampa rentgenowska, synchrotron). 

3. Oddziaływanie promieniowania rentgenowskiego z materią: 

- rozproszenie (Thomsona, Comptona), 

- absorpcja (ogólne prawo absorpcji, współczynnik absorpcji i jego zależność od liczby atomowej, 

absorpcja fotoelektryczna, emisja fluorescencyjna promieniowania X, emisja elektronów Augera, 

prawo Moseleya), 

- odbicie od kryształu (prawo Bragga i jego zastosowanie). 

4. Budowa i idea działania spektrometru rentgenowskiego. 

5. Detekcja promieniowania rentgenowskiego. 

6. Zastosowania promieniowania rentgenowskiego. 

7. Wpływ promieniowania rentgenowskiego na żywe organizmy. 

IV. Wykonanie zadania 

1. Aparatura i materiały 

W zadaniu wykorzystuje się: 

- dydaktyczny aparat rentgenowski (X-ray apparatus 554 812, LD Didactic GmBH) z zainstalowanym w 

komorze pomiarowej goniometrem; na goniometrze umieszczony jest kryształ chlorku sodu lub 

fluorku litu (należy zapytać opiekuna zadania, który kryształ został wykorzystany do wykonania 

zadania); urządzenie jest połączone z komputerem; 

-  folie metalowe: cyrkonowa (Zr, Z=40), molibdenowa (Mo, Z=42), srebrna (Ag,=47) i indowa (In, 

Z=49), założone na pierścienie umożliwiające ich mocowanie do kolimatora wiązki rentgenowskiej. 

UWAGA! Przed włączeniem aparatury należy zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia X-ray 

Apparatus 554 811. Aparaturę można włączyć tylko w obecności opiekuna zadania lub osoby przez 

niego upoważnionej. 

 

2. Obserwacja widma emisji lampy rentgenowskiej 

(molibdenowej lub innej, zainstalowanej w urządzeniu - należy zapytać opiekuna jaki rodzaj lampy 

znajduje się w aparacie rentgenowskim). 

a. Uruchom program "X-ray Apparatus".  W ustawieniach programu wybierz długość fali jako 

wielkość wyświetlaną na osi odciętych (na osi "x"); kalibracja dla kryształu NaCl (jeśli na goniometrze 

umieszczono inny kryształ, to należy wybrać właściwą dla niego stałą sieci krystalicznej). 
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b. Ustaw napięcie lampy rentgenowskiej na wartość U=35kV, natężenie prądu I=0,8mA, przyrost kąta 

Δβ=0,1°, czas pomiaru dla pojedynczej pozycji goniometru Δt=5s. 

c. Wciśnij przycisk "COUPLED", w celu sprzężenia kąta obrotu kryształu z kątem obrotu detektora. 

d. Ustaw zakres obrotu kryształu na 2,5° - 30°. 

e. Rozpocznij pomiar wciskając przycisk "SCAN". Dane będą gromadzone na dysku komputera. Po 

zakończeniu wszystkich pomiarów należy je przenieść na zewnętrzny nośnik danych. 

3. Wyznaczanie stałej Plancka. 

Stałą Plancka h wyznacza się ze wzoru:  

 g

hc

eU
  , (1) 

gdzie: 

 λg - długość fali odpowiadająca krótkofalowej granicy widma ciągłego, 

e - ładunek elementarny, 

c - prędkość fali elektromagnetycznej (w próżni/powietrzu), 

U - napięcie między anodą i katodą lampy rentgenowskiej. 

Rozkład widmowy promieniowania lampy rentgenowskiej uzyskuje się rejestrując natężenie 

promieniowania odbitego od powierzchni monokrystalicznej płytki chlorku sodu, NaCl  (lub fluorku 

litu, LiF) w funkcji kąta odbłysku β. Kalibracji osi odciętych dokonuje się wykorzystując prawo Bragga: 

 2 sind n  ,  (2) 

gdzie: 

d - odległość pomiędzy dwiema sąsiednimi płaszczyznami krystalicznymi, 

n - liczba naturalna określająca rząd odbicia. 

Wykonanie pomiarów 

a. Ustaw napięcie lampy rentgenowskiej na wartość U=35kV, natężenie prądu I=0,8mA, przyrost kąta 

Δβ=0,1°, czas pomiaru dla pojedynczej pozycji goniometru Δt=5s. 

b. Wciśnij przycisk "COUPLED", w celu sprzężenia kąta obrotu kryształu z kątem obrotu detektora. 

c. Ustaw zakres obrotu kryształu na 3° - 8°. 

d. Rozpocznij pomiar wciskając przycisk "SCAN". 

e. Po zarejestrowaniu widma lampy rentgenowskiej dla napięcia U=35kV zmniejszaj kolejno napięcie 

o 1kV i rejestruj odpowiadające tym napięciom widma, aż do wartości U=28kV. W wyniku otrzymasz 

serię widm dla U1=35kV, U2=34kV, ..., U7=29kV, U8=28kV. 

3. Wyznaczanie stałej Rydberga i stałej ekranowania 

Stałą Rydberga i stałą ekranowania można wyznaczyć na podstawie badania krawędzi widm 

transmisji (lub absorpcji) promieniowania rentgenowskiego dla pierwiastków o różnych liczbach 

atomowych. W szczególności, dla powłoki elektronowej K zachodzi związek (podany przez Moseleya): 

  
2

K K KE h hcR Z    , (3) 

gdzie: 

R - stała Rydberga, 

σK - stała ekranowania elektronów z powłoki K, 
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h - stała Plancka, 

EK - energia wiązania elektronów z powłoki K, a νK jest odpowiadającą jej częstością drgań pola 

elektromagnetycznego, 

c - prędkość fali elektromagnetycznej (w próżni/powietrzu), 

Z - liczba atomowa pierwiastka materiału absorbującego promieniowanie. 

Ponieważ 
hc

E h


  , zatem wzór (3) można przekształcić do postaci:  
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gdzie λK oznacza długość fali krawędzi absorpcji (lub transmisji) związanej z powłoką elektronową K. 

Wzór (4) może posłużyć do wyznaczenia stałej Rydberga i stałej ekranowania. 

Wykonanie pomiarów 

a. Ustal z opiekunem zadania, metale których pierwiastków zostaną użyte w zadaniu. Typowo są to 

metalowe folie: cyrkonowa (Zr, Z=40), molibdenowa (Mo, Z=42), srebrna (Ag,=47) i indowa (In, Z=49). 

b. Ustaw napięcie lampy rentgenowskiej na wartość U=35kV, natężenie prądu I=0,8mA, przyrost kąta 

Δβ=0,1°, czas pomiaru dla pojedynczej pozycji goniometru Δt=5s. 

c. Wciśnij przycisk "COUPLED", w celu sprzężenia kąta obrotu kryształu z kątem obrotu detektora. 

d. Ustaw zakres obrotu kryształu na 3° - 8°. 

e. Zarejestruj widmo odniesienia (bez folii absorbujących promieniowanie). 

f. Zakładaj kolejno absorbenty na kolimator wiązki (upewnij się, że folie całkowicie przesłaniają  

szczelinę kolimatora). Rejestruj widma promieniowania, po przejściu przez płytki.  

V. Wykonanie sprawozdania 

Sprawozdanie wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w instrukcji przygotowania 

sprawozdania, dostępnej na stronie internetowej Pracowni Fizyki Medycznej. 

1. Obserwacja widma emisji lampy rentgenowskiej 

W części "Wyniki": 

- przedstawić wykres widma lampy rentgenowskiej, 

- opisać składniki widma (zaznaczyć na wykresie i podać w opisie położenia wszystkich linii 

charakterystycznych i położenie krótkofalowej granicy widma), 

- wykonać obliczenia pozwalające wyjaśnić  położenie "dodatkowych" linii charakterystycznych. 

W części "Wnioski": 

- porównać uzyskane położenia linii charakterystycznych z danymi literaturowymi (tablicowymi) dla 

właściwej lampy rentgenowskiej 

- przedyskutować wpływ metody eksperymentalnej na uzyskane widmo charakterystyczne. 

2. Wyznaczanie stałej Plancka 

W części "Wyniki": 

- przedstawić wykres zawierający widma lampy rentgenowskiej dla kolejno podawanych napięć, 

- opisać wpływ napięcia przyłożonego do lampy rentgenowskiej na kształt (położenie i natężenie 

maksimów) widma ciągłego i charakterystycznego, 

- do krótkofalowych krawędzi widm dopasować proste i wyznaczyć ich punkty przecięcia z osią 

odciętych (osią "x"); punkty przecięcia są krótkofalowymi granicami zarejestrowanych widm: λg1, λg2, 

..., λg8, 
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- korzystając ze wzoru (1) i tablic ze stałymi fizycznymi (należy znaleźć wartości c i e), wyznaczyć 

średnią wartość stałej Plancka i niepewność pomiaru tej wielkości. 

W części "Wnioski": 

- wyjaśnić przyczynę zmian (lub braku zmian) kształtu widma ciągłego i charakterystycznego, 

- porównać uzyskaną wartość stałej Plancka z danymi literaturowymi (tablicowymi), przedyskutować 

zgodność porównywanych wartości i wskazać możliwe przyczyny jeśli takiej zgodności nie uzyskano. 

3. Wyznaczanie stałej Rydberga i stałej ekranowania 

W części "Wyniki": 

- przedstawić wykresy transmisji promieniowania rentgenowskiego T(λ) dla metalowych folii 

wykorzystanych w zadaniu;  
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 , WODN - widmo odniesienia, WABS - widma 

zarejestrowane dla kolejnych absorbentów, 

- wyznaczyć położenia krawędzi transmisji λK widm transmisji zarejestrowanych dla kolejnych 

absorbentów, nanieść uzyskane wartości na wykres zależności 
1

K
 od liczby atomowej Z, 

- do uzyskanych punktów pomiarowych dopasować metodą regresji liniowej prostą y=ax+b, gdzie 

zgodnie z równaniem (4): a R  , Kb R  , 

- wykorzystując wyniki uzyskane metodą regresji liniowej wyznaczyć stałą Rydgberga i stałą 

ekranowania dla elektronów z powłoki K oraz wyznaczyć niepewności uzyskanych wartości. 

W części "Wnioski": 

- porównać uzyskane wartości stałej Rydberga i stałej ekranowania dla elektronów z powłoki K z 

danymi literaturowymi (tablice stałych fizycznych), przedyskutować zgodność tych wartości, 

- wyjaśnij związek między modelem Bohra atomu i wzorem Rydberga a wzorem Moseleya, 

w szczególności wyjaśnij jaki efekt opisuje stała ekranowania σK. 
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