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∆ιεξαγωγή άσκησης 
 
Προκειµένου να ελέγξουµε την εµβέλεια των σωµατιδίων α στον αέρα, χρησιµοποιήσαµε µια πηγή 210Po  
η οποία είχε ηµεροµηνία κατασκευής το 2003. Φροντίσαµε να είναι όσο πιο πρόσφατη γίνεται, ούτως 
ώστε να µην είναι εξασθενηµένη και να µπορούµε να κάνουµε τις µετρήσεις µας. 
 
Όταν η διάταξη ήταν έτοιµη, ξεκινήσαµε µετρώντας πρώτα το υπόβαθρο για 4 λεπτά. Αυτό µας έδωσε 70 
κρούσεις, και κάνοντας αναγωγή προέκυψαν για τα 3 λεπτά 52.5 κρούσεις. 
 
Στη συνέχεια τοποθετήσαµε την πηγή στην υποδοχή του ανιχνευτή, παίρνοντας µετρήσεις µε σταθερά 
βήµατα, µέχρι να βρούµε σε ποιο σηµείο οι µετρήσεις  «εκτινάσσονταν» από τα επίπεδα υποβάθρου σε 
µετρήσεις σωµατιδίων α. 
 

Οι µετρήσεις που παρουσιάζονται εδώ είναι 
ταξινοµηµένες. Στην πραγµατικότητα µάλιστα οι τιµές 
των αποστάσεων έχουν διορθωθεί κατά µία ποσότητα 
+0,3cm λόγω της απόστασης που υπάρχει µεταξύ του 
παραθύρου του ανιχνευτή και της πλαστικής βάσης 
όπου τοποθετούµε τις πηγές κάθε φορά. 
 
Θα εξηγήσουµε λοιπόν το πώς προέκυψαν τα µήκη τα 
οποία αναφέρουµε στις µετρήσεις, µε τη σειρά στην 
οποία διεξήχθησαν και όχι κατά αύξουσα σειρά. 

 
Καταρχήν, µετρήσαµε την απόσταση µεταξύ των διαδοχικών επιπέδων του ανιχνευτή, η οποία ήταν 5mm. 
Επιπλέον παρατηρήσαµε ότι όταν γυρνούσαµε ανάποδα τη βάση, λόγω του βάθους το οποίο έχει 
κερδίζαµε 3mm. 

L dL Na Na-Nb DNa 
3,8 0.3 45 0 0 
3,3 0.3 47 0 0 
2,5 0.3 67 0 0 
2,0 0.3 46 0 0 
1,6 0.3 532 479 21.89749
1,5 0.3 672 619 24.88976
1,4 0.3 914 861 29.35132
1,2 0.3 1100 1047 32.3651 
0,5 0.3 1187 1134 33.68234
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Επίσης χρησιµοποιήσαµε ένα χαρτόνι το οποίο κόψαµε σε µικρά κοµµατάκια και τα οποία είχαν πάχος 
1mm. 
Λόγω όλων αυτών των µετρήσεων, οι οποίες ναι µεν έγιναν προσεκτικά αλλά πρέπει να εισάγουµε ένα 
σφάλµα που να µας εξασφαλίσει ότι οι µετρήσεις είναι αξιόπιστες, το σφάλµα µπορούµε να το 
θεωρήσουµε 0,3cm=3mm.  
 
∆εν έχει τόσο σηµασία το να ασχοληθούµε µε τις µετρήσεις που δίνουν τιµές υποβάθρου. Θα 
αναφερθούµε µόνο στις τιµές οι οποίες µας δίνουν µέτρηση σωµατιδίων α.  
 
Η πρώτη µετρούµενη τιµή έγινε στην απόσταση των 1,5 cm και η οποία έγινε στην τελευταία υποδοχή 
του ανιχνευτή. 
Στη συνέχεια γυρίσαµε τη βάση ανάποδα και βάλαµε όλα τα χαρτάκια (4), οπότε πετύχαµε απόσταση 
0,5cm και αριθµό κρούσεων 1187 . Προφανώς, στις µετρήσεις που είναι πολύ κοντά στο παράθυρο του 
ανιχνευτή, έχουµε µεγαλύτερες µετρήσεις όχι µόνο λόγω της µικρής απόστασης αλλά και λόγω αύξησης 
της στερεάς γωνίας που «βλέπει» ο ανιχνευτής. 
 
Έπειτα, βάλαµε την πηγή στην προτελευταία θέση του ανιχνευτή και τη γυρίσαµε ανάποδα, τοποθετώντας 
4 χαρτάκια, οπότε επιτύχαµε απόσταση 1,6cm (532 κρούσεις) από τον ανιχνευτή. Με τον ίδιο τρόπο και 
προσθέτονας άλλα δύο χαρτάκια επιτύχαµε απόσταση 1,4 cm ( 914 κρούσεις) και µε συνολικά 8 χαρτάκια 
επιτύχαµε απόσταση 1,2cm (1100 κρούσεις). 
 
Όλες οι µετρήσεις έγιναν για χρονική διάρκεια 3 λεπτών. Προκύπτει λοιπόν το διάγραµµα που βλέπουµε 
παρακάτω. 
 

Λογαριθµικό διάγραµµα κρούσεων συναρτήσει απόστασης
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Από την καµπύλη λοιπόν µπορούµε να εκτιµήσουµε τη µέση εµβέλεια των σωµατιδίων α. Θα είναι λοιπόν 
oR =1.8cm µε σφάλµα 0Rδ =0,3cm. 
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Η θεωρητικά αναµενόµενη τιµή θα  ήταν 3 30,32 0,32* 5,3 3,9όR cmθεωρητικ = ∗ Ε = = , δεδοµένου ότι τα 
σωµατίδια α της πηγής µας έχουν ενέργεια 5.3ΜeV.  
 
Παρατηρούµε ότι η πειραµατική τιµή η οποία προέκυψε διαφέρει αρκετά.  
 
Αναζητώντας τους λόγους οι οποίοι µας οδηγούν σε ένα τόσο µεγάλο σφάλµα σε σχέση µε το θεωρητικό 
αποτέλεσµα, µπορούµε να διαισθανθούµε ότι ο πιο σηµαντικός παράγοντας είναι η ανιχνευτική διάταξη. 
 
Τα σωµατίδια α, δεν έχουν όπως ξέρουµε µεγάλη εµβέλεια. Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι οποιοδήποτε 
υλικό µπορεί να περιορίσει δραστικά την εµβέλειά τους. 
 
Συνειδητοποιούµε λοιπόν ότι καθώς τα σωµατίδια α εισέρχονται από το παράθυρο του ανιχνευτή, το 
οποίο αποτελείται από Plexiglas, όσο λεπτό κι αν είναι το παράθυρο, περιορίζει αρκετά την εµβέλεια των 
σωµατιδίων α.  
 
Με γνώµονα αυτό το δεδοµένο και µε αρκετή διάθεση, επιχείρησα να µετρήσω µέσω του Srim2003 το 
πάχος του παραθύρου του ανιχνευτή, µε αρκετά καλή ακρίβεια. 
 
 
SRIM2003 
Ως γνωστόν βασίζεται στη µέθοδο Monte-Carlo. Βάλαµε λοιπόν ως στόχο αέρα, από τη λίστα των 
compound και µας προέκυψε το παρακάτω διάγραµµα. 
 
 
Από τα στατιστικά αποτελέσµατα που µας έδωσε το Srim είδαµε ότι η αναµενόµενη εµβέλεια σωµατιδίων 
α στον αέρα είναι 36,8mm για στόχο αέρα  
Στη συνέχεια βάλαµε Layer1 plexiglas και layer 2 αέρα. Με δοκιµές καταλήξαµε στο ότι για να έχουµε 
εµβέλεια 1,8 cm θα πρέπει το Plexiglas να έχει πάχος 0,0187mm.Ακολουθούν τα διαγράµµατα µε στόχο 
αέρα πάχους 5 cm και µε δύο στόχους (Plexiglass και 
αέρα). 

 
 
 
Με τη µέθοδο αυτή λοιπόν καταφέραµε να παρακάµψουµε το γεγονός ότι ο ανιχνευτής επηρεάζει τη 
µέτρηση, ευνοούµενοι από το γεγονός ότι το Srim µας δίνει πολύ µεγαλύτερη ακρίβεια σε σχέση µε τον 
ηµι-φαινοµενολογικό τύπο. Βέβαια, προκειµένου να λειτουργήσει αυτή η µέθοδος, απαραίτητο είναι το να 
γνωρίζουµε το πάχος του παραθύρου του ανιχνευτή. 


