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Neutrino mass – תדריך ניסוי 
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 :הניסוי מטרות

 .בפרט βבכלל והתפרקות α,β,γ)  (ות גרעיניהתיאוריה של התפרקויות  הכרת

 .שיטות וסוגי גלאים לגילוי חלקיקים הכרת

 .בפיסיקה גרעינית) data acquisition(מערכות לרכישת מידע הכרת 

 . Tl204של  βספקטרום האנרגיה של אלקטרונים בהתפרקות  מדידת

 .Kurie plotי יצירת "חישוב חסם עליון למסת הנויטרינו של האלקטרון ע
 :הכנה

 ניתן, ההכנה למידת כמדד. לניסוי הרקע חומר את לקרוא יש לניסוי ההכנה שבוע במהלך
 .להכיר יש אותם ונושאים מונחים ותהכוללעל שאלות ההכנה  לענות

 :הכנה שאלות

 גובה המתרחשת בגרעין עבור כל רשום את הת? אילו התפרקויות גרעיניות קיימות  .1
 .ההתפרקויות מסוגיאחד  
 ?ת התפרקות גרעינית מדוע מתרחש .2
     נות של הן תכו איזו מבין התכונות הבאות הן תכונות של חומר רדיואקטיבי ואיזה .3

 זמן ,סוג התפרקות, אנרגית פליטה ,אקטיביות, ן מחצית חייםזמ: מקור רדיואקטיבי       
  . חיים      

A מה משמעות הסימון .4
Z X ? הגרעין המשמש אותנו בניסוי בסימון זהרשום את. 

 ? βאילו חוקי שימור מתקיימים בהתפרקות  .5

 ? βכיצד ניתן למדוד את מסת הנויטרינו בהתפרקות  .6

  של המקור בו נשתמש   ,β הנפלטת בהתפרקות תהמקסימאליחשב את האנרגיה  .7
 .בניסוי      

  . של נויטרון בודד, βחשב את האנרגיה המקסימאלית הנפלטת בהתפרקות  .8
 מהם הגדלים המבוטאים בו וממה הם (ומהם מרכיביו  Kurie plot -מדוע יש צורך ב .9
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 ?) מורכבים 

  ציין את , Kurie plot -הסבר מהיכן מתקבל הקשר בו אנו משתמשים ליצירת ה .10
    .בפיתוח הצעדים העיקריים      
 .פעולתם פרט שלושה סוגי גלאים לגילוי חלקיקים והסבר את עקרון .11
 . barrier surface detectorהסבר את עקרון הפעולה של גלאי מוליך למחצה מסוג  .12
 ?מדוע יש צורך במתח גבוה על פני הגלאי בניסוי  .13
 ?הגלאי של  על קיבול המתח הגבוהאיך משפיע  .14
 .שרטט באופן סכמטי את מערכת הניסוי והסבר את תפקידי מרכיביה השונים .15

 ?הנוצר בהתפרקות  β -האנרגיה המרבית של חלקיק ה את בניסוי תמדוד כיצד .16
 ?מגבר להגברת האות המתקבל בגלאי -מדוע יש צורך במגבר ובקדם .17
 ?) ADC  )Analog to digital converter-כיצד נבדוק את הליניאריות של ה .18
 ?של סט מדידות תוחלתאת המה היא שגיאת המדידה כאשר מודדים  .19
 .מנה שלושה צעדים להקטנת החשיפה לקרינה בזמן שימוש במקורות רדיוארטיבים .20

  :הניסיונית המערכת תיאור

 ובו מודולים שונים) 4001C/4002E Crate/Bin(עם ספק כוח סל מ מורכבת המערכת

). 480(ופולסר ) 575A(מגבר , )428( ספק מתח גבוה הניתן לכיוון -ORTECמתוצרת חברת 

 surface barrierהמחובר לגלאי, )142A(מגבר ולים מחוברים באמצעות כבלים לקדם המוד
)CA-014-025-1500 (משאבת ואקום שואבת את . בחלקו העליון של תא ואקום המצוי

בתוך תא הואקום מצויה גם . האוויר מתא הואקום ומדיד לחץ מודד את הלחץ המצוי בו
. ים במרחק הניתן לשינוי מפני הגלאייביהרדיואקט ותתושבת עליה ממקמים את המקור

  ADC-ו) DSO1022A(לאוסצילוסקופ מחובר  המגברבלים ושני כ Tבאמצעות מחבר 

 .למחשב USBהמחובר באמצעות כבל  Toivelמתוצרת חברת 
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ORTEC: 

 :המערכת בהפעלת הדרושים הזהירות לאמצעי לב שים

 .פעיל את המערכת מבלי לקבל אישור להפעלתה ממדריך הניסוילה אין •

סכנת  –אין להפעיל את מקור המתח הגבוה כאשר הכבלים אינם מחוברים אליו  •
 .התחשמלות

 .פעולה זו תהרוס אותו -אין לגעת בפני השטח של הגלאי •

יש להשתמש בפינצטה כדי להוציאם  -הרדיואקטיביים בידייםאין לגעת במקורות  •
 .מהקופסא בה הם מאוחסנים ולהניחם בזהירות על התושבת בתא הואקום

 .תגי קרינהבכל מהלך הניסוי יש לענוד  •
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 :הניסוי ביצוע

. ל"חברו את חלקי המערכת השונים באמצעות הכבלים המתאימים כמתואר בתרשים הנ
 .הכבלים הקואקסיאליים הרגילים לכבל המיועד למתח גבוהשימו לב לשוני בין 

 ).סובבו את החוגות נגד כיוון השעון עד הסוף(לאפס מתח בספק המתח הגבוה כוונו את ה

 .שלילית בפולסרובמגבר היא חיובית ואילו  ודאו כי הקוטביות במקור המתח הגבוה

 ).מתג ההפעלה נמצא בתחתית צידו הימני(  bin-הדליקו את ספק המתח של ה

 .הפעילו את הפולסר

המתקבל כך שאמפליטודת אות הפולסר כוונו את הפולסר כאשר הגברת המגבר מינימלית 

 .שנו כעת את ההגברה במגבר ובדקו כיצד משתנה האות בסקופ .100mV-כבסקופ היא 
 .ר הגברות שונותשל הספקטרום המתקבל עבו באמצעות תוכנת המחשבבצעו מדידה 

 .מ מפני הגלאי"מ 6-על התושבת המיועדת לו במרחק כBa133  -מקמו את מקור ה

פתחו את ברז , למקומו) עם התושבת המחוברת אליו(החזירו את מכסה תא הואקום 
 .הואקום והפעילו את משאבת הואקום

 .ויתייצבmbar 0.1  -המתינו עד אשר הלחץ בתא הואקום ירד מתחת ל

למתח ) י סיבוב החוגה המתאימה עם כיוון השעון"ע( המתח בספק המתח הגבוהכוונו את 
על ההדקים המיועדים לכך  מודד-המופיע בדף היצרן של הגלאי ומדדו אותו בעזרת רב

 .בספק המתח

כדי לחשב את  100MΩ-הכפילו אותו ב, המתקבל בספק המתח µA-זרם במדדו את ה
לקבלת המתח שנדרש להוסיף למתח שכיוונתם  מגבר בגלל זרם זה-המתח הנופל על הקדם

 .כפיצוי על נפילת מתח זו

   

של הגלאי  depletion depth-ה D, המשוער לגלאי leakage current -הוא ה LIכאשר 

 .cm2-שטח הגלאי ב A-ו cm2-הספציפי ל leakage current -הוא ה 1i, במיקרונים

 .C7°כל  2בטמפרטורת החדר ומשתנה בפקטור  /cm2 nA 100-ל 20נע בערך בין  1iערכו של 

 .ם הנמדד לזה המופיע בנתוני היצרן ולזה המשוערהשוו את הזר

י שילוב של בחירת ערך כלשהו בחוגה העדינה "ע(כוונו את החוגות במגבר להגברה כלשהי 
 ).וערך כלשהו בזו הגסה

יה האות כך שלא תההנחתת והסיטו את כל מתגי , פולסר לערך כלשהוכוונו את החוגה ב
 .הנחתה

המתקבל  הפולסרכוונו את הפולסר והמגבר כך שאמפליטודת אות הפעילו את הפולסר ו

 .3volt-האות המרבי המתקבל מהגלאי וגודלו כ שלכבסקופ היא 

 .כבו את הפולסר ובצעו מדידה של הספקטרום המתקבל באמצעות תוכנת המחשב

 .מבלי לשנות את מצב המערכת) Cs137( ר רדיואקטיבי נוסףחזרו על המדידה עם מקו

 Tl204.-את ספקטרום האנרגיה עבור מקור המדדו 
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 :התוצאות עיבוד

 : לכלול צריך התוצאות עיבוד

 .ADC -אריות של היהצגת תוצאות עבור לינ .1
 .לאנרגיה באמצעות גרף כיול ADC -מציאת היחס בין מספר הערוץ ב .2
 ומציאת הרזולוציה של האנרגיה , מציאת הרזולוציה של האנרגיה באנרגיות השונות .3
 .  של הגלאי והשוואתה לנתוני היצרן 
 .Kurie plotעם הגדלים המתאימים הדרושים ליצירת הכנת טבלה  .4

 .β -ומציאת האנרגיה המרבית של חלקיק ה Kurie plotשרטוט  .5

)שרטוט גרף של  .6 )N Eה לאכפונקציה של האנרגיה והשוו- Kurie plot. 

 .חישוב חסם עליון למסת הנויטרינו .7

 :הניסוי ח"דו

 באתר חות"דו להכנת בתדריך כמתואר מדעי מאמר של במבנה כתביי הניסוי ח"דו
 .המעבדה

 :ח"הדו להכנת דגשים

 .ומסקנות תוצאות, שיטות, הקדמה, מטרה וכולל ח"הדו כל של סיכום מהווה התקציר •

   ,שימוש נעשה בהם למקורות הפנייה, המכין ח"הדו לשאלות תשובות תכלול ההקדמה •
 .שיתואר הניסוי מטרת לגבי מסכם ומשפט

 :זה ובכלל שימוש נעשה בהן השיטות כל של פירוט לכלול צריך והחומרים השיטות פרק •
 .המערכת להפעלת הנוגעים הטכניים הפרמטרים כל .א
 .האותות רכישת אופן .ב
 .שימוש נעשה בו הניסוי פרוטוקול .ג
 .האנליזה ביצוע אופן .ד

 שיאפשר באופן והאנליזה הניסוי משלבי אחד כל של מלא שיחזור לאפשר אמור זה פרק
 .ח"בדו המתוארות התוצאות את לשחזר לקורא

 :השאר בין לכלול צריך התוצאות פרק •
 והאופן התוצאות, המערכת איכות לתיאור שנדגמו מייצגים אותות של תרשימים .א

 .האנליזה בוצעה בו
 .התוצאות את המתארים גרפים .ב
 .מסכמות טבלאות .ג
 .בפרק ןהמצוי גודל לכל שגיאה הערכות .ד

 :השאר בין יכלול והמסקנות הדיון פרק •
 .לתיאוריה התוצאות של ההתאמה במידת דיון .א
 .שימוש נעשה בהן השונות השיטות מהימנות של השוואתית הערכה .ב
 .לשיפור הצעות .ג

 של הטיוטה דפי את אליו לצרף יש, PDFבפןרמט  לקריאה ונעים רהוט להיות צריך ח"הדו

 .אנליזה לשם שנכתבו וקבצים) הערות עם( ותוכנות, )Log Book( הניסוי
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