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GAMAbeta 2007  souprava pro pokusy z jaderné fyziky
PETER ILAVÝ
Katedra didaktiky fyziky, MFF UK Praha
Pro demonstraci základních jev z oblasti jaderné fyziky a ochrany p ed ionizujícím
zá ením se dnes na kolách v R tém výhradn pouívá souprava Gamabeta, její
výroba byla ale p ed n kolika lety ukon ena. P ísp vek p edstavuje sou asný stav
jejího p ipravovaného nástupce - soupravu GAMAbeta 2007.

Úvod
Pro demonstraci elementárních jev z oblasti jaderné fyziky na základní i st ední
kole existuje pouze málo u ebních pom cek. Na kolách v R se pro p ímou demonstraci n kterých vlastností zá ení beta a gama a základních zp sob ochrany p ed
tímto zá ením ( as, vzdálenost, stín ní) zatím tém výhradn pouívá souprava Gamabeta dodávaná do kol v rámci vzd lávacího programu spole nosti EZ, a.s. Výroba této soupravy vak byla ji p ed n kolika lety ukon ena.
V tomto lánku je p edstaven p ipravovaný nástupce této soupravy (s názvem "GAMAbeta 2007") reflektující jak sou asné technologie, tak i nové poadavky u itel
fyziky (monost po íta em podporovaného experimentu p es standardní rozhraní
USB, rozí ení moností po ítání impuls atd.). Souprava GAMAbeta 2007 vzniká
ve spolupráci s autorem p vodní soupravy Gamabeta, jednotlivé sou ásti nové soupravy jsou slu itelné (zam nitelné) se sou ástmi p vodní soupravy.

Souprava GAMAbeta 2007
Souprava se skládá z následujících ástí: kolní zdroj zá ení ZZ GAMA, detektor,
íta impuls (v etn propojovacích kabel ), soubor absorp ních desti ek z r zných
materiál , demonstra ní stativ, plastový kuf ík a návod k pouití (v etn p ísluných
certifikát a prohláení).
Souprava umo uje provád t mimo jiné tyto experimenty:
ukázka existence p írodního pozadí (kosmické zá ení, radioaktivita prost edí)
vliv vzdálenosti od zdroje zá ení na detekovaný po et ástic (demonstrace ochrany vzdáleností)
vliv doby expozice na detekovaný po et ástic
vliv tlou ky a materiálu stínící bariéry na po et detekovaných ástic (demonstrace ochrany stín ním)
demonstrace nahodilosti (statistické povahy) d je radioaktivní p em ny
m ení vlastností zdroje zá ení (vyza ovací diagram).
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kolní zdroj zá ení ZZ GAMA
Klí ovou sou ástí soupravy je zdroj zá ení ZZ GAMA. Je osazen radionuklidovým
zá i em 241 Am kruhového tvaru o pr m ru 8 mm a aktivit 30 kBq, který produkuje
zá ení o energii 60 keV a zá ení o energii 5,44 MeV a 5,49 MeV (výstupu zá ení
ze ZZ GAMA je vak zabrán no). Parametry zá i e (aktivita, geometrie ) byly
zvoleny tak, aby (i vzhledem k p írodnímu
pozadí) bylo moné v pom rn krátkém ase
dostupném v hodin fyziky pro fyzikální
experiment prokazateln demonstrovat nap íklad závislost po tu ástic registrovaných
detektorem za jednotku asu na vzdálenosti
od zdroje zá ení i na tlou ce a materiálu
stínící bariéry apod. Je pouit stejný radionuklidový zá i , jako byl v p vodní souprav
Gamabeta.
kolní zdroj zá ení ZZ GAMA je typov schválen (09/2007) Státním ú adem pro
jadernou bezpe nost pro pouití v rámci výuky fyziky pro demonstra ní ú ely, ákovské experimenty a laboratorní práce student .
Mechanické uspo ádání kolního zdroje zá ení
Základ mechanické sestavy ZZ GAMA tvo í duralové t lo, v jeho horní ásti je
umíst n zá i 241 Am kruhového tvaru. Horní ást t la je p ekryta oto nou mosaznou hlavicí (clonou) opat enou dv ma otvory (pro získání více nebo mén kolimovaného svazku ástic  viz obrázek), která také umo uje uzav ení (zakrytí)
samotného zá i e po ukon ení m ení. Clona je opat ena prunou západkou (4 polohy) pro zajit ní správné polohy otvor clony v i samotnému kruhovému zá i i i pro
zajit ní poloh, kdy je zá i uzav en.

Fotografie zdroje zá ení ZZ GAMA bez ochranného plastového potahu. Na obrázku
vlevo je vid t v otvoru clony radionuklidový zá i kruhového tvaru.
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Clona je p ekryta plastovým ochranným potahem odsti ujícím sloku alfa zá ení vycházející z pouitého zá i e 241 Am . Potah sou asn slouí i jako mechanická ochrana
proti nahodilému rozebrání i pokození zá i e.
Spodní ást t la ZZ GAMA umo uje jeho pohodlné a stabilní zasunutí do stativu
s otvory nap . pro m ení závislosti po tu ástic registrovaných detektorem na vzdálenosti od zdroje zá ení. Nov je také dopln na monost naroubování ty ového nástavce pro umíst ní kolního zdroje zá ení do standardního laboratorního stojanu i
optické lavice.
Ozna ení polohy zá i e a otvor clony
Umíst ní zá i e v t le ZZ GAMA je vyzna eno zna kou (te kou) na jeho horní ásti. Dv zna ky vedle sebe na hlavici (clon ) ozna ují polohu otvoru pro rozptýlený
svazek, jedna zna ka pak polohu otvoru pro kolimovaný svazek ástic. Hlavici je
mono nato it do ty aretovaných poloh: A - rozptýlený svazek ástic, B  kolimovaný svazek ástic, C a D  poloha uzav eno.

A

B

C

D

Detektor
Základem detektoru je Geiger-Müllerova trubice SBM-20, která je napájena z vnit ního zdroje nap tí 400 V. Celý detektor je napájen 9 V desti kovou baterií. Detektor
akusticky a opticky indikuje zachycenou ástici. K jeho výstupu je moné p ipojit
íta impuls .

íta impuls
Dalí sou ástí soupravy je íta impuls z výstupu detektoru. Je opat en velkým maticovým displejem s moností podsvícení, který zobrazuje po et na ítaných impuls ,
as a popis tla ítek se zvýrazn ním aktuální volby.
Uivatel má monost výb ru ze t ech reim ítání: 10 s, 100 s a nekone no.Volba
reimu se provede stiskem tla ítka vedle p ísluného ozna ení na displeji (viz obrázek  zvolen reim nekone no).
V p ípad reim 10 s a 100 s íta po ítá impulzy po zvolenou dobu od stisku tla ítka START/STOP, na displeji se zobrazuje as do ukon ení ítání. Ukon ení doby
ítání p ístroj oznámí zvukovým signálem. Po ode tení hodnot je pak mono íta
vynulovat tla ítkem Nul.
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V p ípad reimu nekone no p ístroj po ítá impulzy od stisknutí tla ítka
START/STOP do jeho op tovného stisknutí. Displej v tomto reimu zobrazuje as od
za átku ítání. Po ode tení hodnot je pak mono íta op t vynulovat tla ítkem Nul.

íta je napájen 6-ti tukovými akumulátory (lze pouít i klasické tukové baterie AA) nebo p es sí ový adaptér. P i pouití sí ového adaptéru se vloené akumulátory nabíjejí.
P ipojení íta e k PC
íta bude mono p ipojit k po íta i p es standardní rozhraní USB (v dob psaní p ísp vku byl ji p ipraven komunika ní modul, vzniká software). Propojení
s po íta em bude umo ovat:
zobrazení údaj z íta e p es dataprojektor pro celou t ídu p i demonstra ních
experimentech
ovládání íta e prost ednictvím po íta e
v reimu nekone no monost p enosu jednotlivých impuls p ímo do po íta e
(nap . pro demonstraci a m ení nahodilosti d je, studium rozd lení asových interval mezi jednotlivými impulsy atd.)
monost tvorby uivatelských aplikací

Pod kování
Inovace a p íprava soupravy GAMAbeta 2007 do výroby byla podporována z prost edk vzd lávacího programu EZ, a.s. Sv t energie.
V p ípad zájmu o soupravu, její ásti i o dalí informace kontaktujte dodavatele:
RNDr. Peter ilavý, Ph.D., Vítkova 1007, 390 01 Tábor,
e-mail: zilavy@kdf.mff.cuni.cz, tel: 602 822 831
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