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.α וחלקיקי

 מדידת תוצרי ביקוע בהתלכדות תוך בדיקת הקורלציה הזוויתית.2

.ביניהם

.חישוב האנרגיה והמסות של תוצרי הביקוע.3

 הכרת העבודה עם מערכות אלקטרוניות ומערכת איסוף ועיבוד נתונים.4

.מתקדמת
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נושאים ומושגים –: הכנה

 לכידת נויטרון המובילה, י ריאקציות"ביקוע גרעין ע: תהליך הביקוע.1

 .דפורמציה של הגרעין, ביקוע ספונטני). ואי זוגי, גרעין זוגי(לביקוע 

התוצרים מסת  התפלגות  של  פליטת, אסימטריה  שרשרת   תהליך 

בביקוע מאוחרים, נויטרונים   האנרגיה, �פליטת , נויטרונים 

.המשתחררת בביקוע

.תכונות, עקרונות פעולה, שיטת מדידת האנרגיה במונה מצב מוצק.2

.הבנת תפקידי המרכיבים האלקטרונים ואיסוף הנתונים.3
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שאלות הכנה – 
CF בניסוי משתמשים במקור.1  .mci5 -19.2.88 שעצמתו בתאריך 252

 ,י נתוני המקור והתא בניסוי העריכו את מספר הביקועים לשנייה"עפ

.אותו אתם מצפים למדוד

mm2 100.שטח פנים של המונה ) cm 10.8(המרחק בין המונה למקור       

 ?מהם שלבי תהליך הביקוע? מהו המכניזם המאפשר ביקוע גרעיני.2

.וכיצד מתרחש ביקוע ספונטני
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?יהיה לכייל את המונים בניסוי

?י הנויטרונים הנפלטים "כיצד ניתן למצוא את האנרגיה הנישאת ע.4

.כיצד מוצאים את מסת התוצרים מידיעת האנרגיה שלהם.5

 מהם הגורמים, תארו את המבנה והפעולה של מונה מצב מוצק.6

.היכולים להביא לאי ליניאריות במדידת אנרגיות של יונים כבדים

ביצוע הניסוי

 בתום. בכל זמן הניסוי יש לענוד את תג הקרינה בגובה החזה

 בשום. או למדריך, היום יש להחזיר את התג לשלמה במשרד

.פנים ואופן אין להוציא את התג מהמעבדה

 אין להתחיל את הניסוי ללא קריאת הוראות בטיחות ואישור
.מהמדריך

 אין לפתוח את כיסוי המתכת שעל התא כאשר יש: זהירות 
!!!מתח על המונים 

 אם חסרה. חובה להשתמש בחוברות של המכשירים השונים
.חוברת הסבר של מכשיר מסוים לפנות למדריך

 אי שימוש נכון מבחינת כיוון מכשיר מסוים עלול להשפיע על
 או במקרה הגרוע ביותר יכול להגיע למצב, המערכת כולה

.של הריסת המכשיר עצמו

כיול המונים

?לבדוק את הוואקום – מהו הערך הרצוי .1
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?מהו מתח הפריצה של הגלאים .2

 biass- מתח הלהעלות את . המתלווה אל פולס" רעש"בדקו את ה.3

 יש לבצע זאת בהדרגה ובזהירות תוך כדי בדיקה.וולט בלבד 75עד 

 תוך כדי עלית המתח ניתן- שלא זורם זרם גבוה מדי דרך המונה 

יורד  לפני ואחרי עליית" רעש"רשמו את גובה ה, לראות כי הרעש 

?  המתח 

.α- יש לדאוג להגברה זהה של פולסי ה.4
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זמן ההגעה ליחידת ההתלכדותכיול 

.לחבר את המערכת לפי השרטוט.1

 ,צריך לגרום לשני הפולסים להגיע באותו הזמן ליחידת ההתלכדות.2

?כיצד תעשו זאת 

 מבחינת(יש לבדוק כי מגיעים שני פולסים זהים ליחידת ההתלכדות .3

.ניתן להיעזר בפולסר לבדיקה זו) גובה הפולס

כיול הזווית בין המונים

.לכל כיוון 150אין להזיז את הגלאי הנייד יותר מ – .1

גבוה של.2 כך שיתקבל מספר מספיק  יש לקחת מדידה  זווית   בכל 

.מאורעות ושגיאה סטטיסטית שתאפשר קבלת צורת התפלגות זוויתית

 ? 1האם מספר המניות שקיבלתם מתאים למה שחישבתם בשאלה .3

                             

כיול המערכת

1.– ההפעלה  בחוברות  להסתכל  צריך  הבאים  מהשלבים  אחד   בכל 

 ישנים תנאים שונים איך כל פולס. אחרת הכיולים לא יוצאים בסדר

.גובה ומיקום, רוחב- צריך להיות

 ,ADC- ב Gate- אחד מגיע  אל ה: בשלב הבא הפולס מתפצל לשניים.2

 במחשב ונותן אות למחשב )LAM(Look at Me-והשני מגיע אל ה

.לקריאת הנתונים

? איך תכוונו את שני היציאות הללו .3

עבודת בית

כדי לקבל.1 יחסית של מניות בהיסטוגרמות  גדול   יש לאסוף מספר 

.סטטיסטיקה טובה המאפשרת מיקום מדויק של שני שיאי המניות

כיול.2 ולקבל  הפרמטרים  את  למצוא  יש  התוצרים  אנרגית   בידיעת 

.MeV(ביחידות (אנרגיה 

 השוו את, AMU(יחידות (בשלב זה ניתן לקבל את ספקטרום המסות .3

.התוצאות לספרות
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