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 :מטרות הניסוי

 

 .הכרת מונחים בסיסיים בספקטרוסקופיה   

 .XRFהכרת תופעת    

 .הכרת אופן פעולת הגלאי ומבנהו   

 .זמני-והכרת עקרונות הכיול הבו כיול מערכת המדידה בעזרת מקורות   

 .ספקטרום של חומרים ידועים ימדידת קוו   

 . ספקטרום וזיהוי של חומרים לא ידועים ימדידת קוו   

 .מדידת יחסי חומרים בסגסוגת    

 .מדידת עובי רדידים    

 .ייםסטמאתהתמודדות עם מקורות שגיאה סי    

 .ת של הנתוניםאנליזה סטטיסטית מיטבי    

 

 :שאלות הכנה

 

 ?XRFמה הם עקרונות של     

 ?   Fluorescence yieldמה זה    

 ? הן התופעות המקטינות את  מה    

 ? Absorption edgeמה זה     

 ?MCA -כיצד עובד ה ?באיזו שיטה עובד הגלאי    

 ?בניסויואם תרומתו משמעותית , מהו אפקט קומפטון    

 ?XRFמהי השיטה למציאת עובי רדידים דקים באמצעות     

 ?XRFכיצד ניתן למדוד הרכב של סגסוגת באמצעות     

 ?זמני-בומהו כיול ? כיצד מכיילים אותו? כיצד מוגדרת הרזולוציה של ספקטרוגרף? מהו ספקטרום    

 

 :המערכת הניסיונית

     

לכן אין בשום פנים ואופן לגעת , בפעם הראשונה המדריך יראה לכם איך להפעיל את המערכת .1

 . במערכת ללא אישורו

שימרו  –במידה וביצעתם שינויים בהגדרות . אין לערוך את קובץ ההגדרות ללא אישור המדריך .2

 .חזרו את ההגדרות המקוריות בסיום העבודהוש שינויים אלה בקובץ משלכם

חלון הגלאי מאד ) אין להסירו ללא אישור המדריך. על הגלאי ישנו מכסה פלסטיק אשר מגן עליו .3

 (.דק ויקר והוא בקלות עלול להישבר

 -אלקטרי גורם לחימום ה-הקירור התרמו. ב להיות מקורר במשך ביצוע הניסויהגלאי חיי .4

board . שאתם מודדים רק לאחר התייצבות הטמפרטורה של השימו לב- board , ושהפרש

 (.set point -העלו את ה –אם כן )מעלות  56הטמפרטורות בינו לבין הגלאי לא עולה על 

בכל פעם שאתם מקרבים את המקור . אין לקרב מקור רדיואקטיבי יתר על מידה לכיוון הגלאי .6

 .יש לראות שקצב הפעימות סביר

Cd)יש לוודאות  שהתריס של המקור הרדיואקטיבי  :תיתהערה בטיחו .5
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סגור כל עוד ( 

ולא לשכוח להחזירם )בכל זמן ביצוע הניסוי יש לענוד תגי קרינה . המדידות אינן מתבצעות

 (.לארון לפני היציאה מהמעבדה



 :מהלך הניסוי

  

Feמקורות הבעזרת ( מציאת קשר בין אנרגיות לערוצים)כיול המערכת  .1
55

Cd -ו 
109

ובעזרת , 

 .(Fe)וברזל , (Zn)אבץ  ,(Ni)ניקל  ,(Cu)כגון נחושת , עם קווי פליטה ידועיםמתכות 

 .של מתכת לא ידועה וזיהוי הרכבה XRFמדידת קווי ספקטרום  .2

יש לכלול בדוח הסבר מתמטי )וזיהוי הרכבן , (₪ 6פליז ומטבע של )מדידת סגסוגות פשוטות  .3

 (.?כיצד? בחשבון ו תופעות נלקחואיל – כיצד מחושב ההרכב מהתוצאות הניסיוניות

 .מדידת עובי של רדידים דקים על ידי מדידת החזרות והעברות .4

אופן פעולת , טמפרטורה, מרחק, תלות בזווית)מדידת אפקט סיסטמאתי כלשהו  .6

 .בהתייעצות עם המדריך –( 'וכו רעש אלקטרוני, MCA -הפילטרים של ה

או אנליזה מיוחדת של התוצאות /נוספים באמצעות המערכת ו הצעות לניסויים .5

 !מתקבלות בברכה הניסיוניות

במערכת המדידה ישנם אפקטים סיסטמאתיים העלולים להשפיע על תוצאות  :הערה .7

כיצד ניתן לתקן , חישבו כיצד ניתן לזהות אותם -במהלך הניסוי . המדידה ועל דיוקה

באחד הניסויים שנערכו , לדוגמא. וכיצד לקחת אותם בחשבון השגיאות ,עבורם

 2 ~עלה בהצבת המטרה גורמת לשגיאה של מ ~ל ג התגלה כי שגיאה ש"בשנת תשע

 ?מדוע זה קורה -חישבו . עובי הרדידמדידת מיקרון ב


