
Abszolút aktivitás mérési beállításai

A két szcintillációs detektor egy-egy TC246 DD egységbe megy. Ezeken beállítható, hogy milyen
jelet szeretnék detektálni. Ezt egy alsó küszöb értékének és egy ablakszélességnek az állításával
tehetjük  meg.  A küszöb  [V]   dimenziójú,  ezért  kalibráció  szükséges  az  ismert  bomlási  sémák
alapján.
A nagyfeszültségű tápegység (H.V.SUPPLY Model 3102D) 0.8 kV értéken legyen! Ez a Voltage
potméter  4.0  állásával  érhető  el.  (Ennek  állítása  nem  szükséges,  kifejezetten  tilos.  Mielőtt
bekapcsoljuk  a  készüléket  ellenőrizzük!)  Mielőtt  kikapcsoljuk  a  teljes  berendezést,  előbb  a
tápegységet kapcsoljuk ki, várjuk meg, míg az 0.00 értéket jelez és csak azután kapcsoljuk ki a
műszert!

Csúcsok keresése:

• Mindkét izotóp esetén ASYM állást használjunk a DD-okon!

• 22Na esetén a két csúcsot 511 keV és 1280 keV Ezek keresésére az alsó küszöböt 0.6 V-tól
0.1 V-os ablakszélességgel emeljük 2.7 V-ig.  Az első csúcs 0.8-1.0 V környékén lesz,  a
másodikat 2.0 – 2.2 V környékén várjuk.

• 60Co esetén a küszöböt 1 V-tól emelve 0.1 V-os ablakszélességgel 2.7 – 3 V-ig emeljük. A
kobalt két csúcsa 1173 keV és 1333 keV, (mely pontos értékeket a nátrium méréséből nyert
kalibráció alapján ellenőrizzün!) így ezek 2.2 V és 2.5 V környékén találhatóak.

Koincidencia mérések:

• A koincidencia mérések során a DD-okon használjuk az INTG állást.  Ez a küszöb felett
minden jelet összegyűjt. (Így az ablakszélességgel nem kell foglalkoznunk.) Általános elv,
hogy a küszöböt úgy állítjuk be, hogy mindkét csúcsot mérjük. Ez azt jelenti,  hogy a jó
beállítás a kisebb energiás csúcs alá helyezett küszöb.

• 22Na esetén a küszöböt állítsuk a mért adatoknak megfelelően. Általában ez 0.6 – 0.8 V
értéket jelent.

• 60Co esetén a küszöb szintén a mért adatoknak  megfelelően legyen beállítva, mely általában
1.8 – 2.1 V-ot jelent.

Műszerek pontos beállításai:

• Nagy.fesz.tápegys.: H.V.SUPPLY Model 3102D 0.8 kV, positive polarity, Voltage pot at 4.0
• Koincidencia: TC404: 250 ns
• Késleltetés: LC222: nincs késl: 1 μs, késl:  100 μs
• Mérési idő beállítás: TENELLEC 512: MODE → PROG SET → STD TMR A → ENTER

→ nyilakkal  beállítani  (1  perc  100 egység,  pl.:  0.12  min  =  20 sec)  → ENTER → 3x
SCROLL → ENTER

• Mérés elindítása: A koincidencia (és a többi) berendezéshez közelebb eső TENELLEC 512-
es egységen kezdve: RESET → COUNT → RESET → COUNT → COUNT

Az  itt  leírtak  a  2015  tavaszi  félév  méréseire  érvényesek.  Esetleges  változtatás  esetén  a  mérés  aktuális  vezetője
tájékoztatást nyújt!


