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A mérés célja 
 

A mérés folyamán elsődleges célunk a röntgenforrásokról, valamint a röntgensugárzás 

elnyelődéséről szerzett elméleti ismereteink gyakorlati alátámasztása, elsősorban a Duane-

Hunt törvénynek, a röntgenteljesítmény anódáramfüggésének, és a fotoeffektus 

rendszámfüggésének vizsgálata. 

 

A mérés során felhasznált eszközök 

A gyakorlat első felében a röntgensugárzás elnyelődését vizsgáljuk ismert fizikai 

paraméterekkel rendelkező anyagokban. Az intenzitás mérését Geiger-Müller számlálóval 

végezzük. A méréshez egy Wolfram anódú röntgencsövet használunk, melynek anódárama és 

az elektronok gyorsító feszültsége beállítható. A gyakorlaton elvégzett mérések során a 

röntgencsőben I = 1 mA anódáramot, és U = 35 kV-os gyorsító feszültséget használunk. 

 

Az óra második részében a Duane-Hunt törvény és a teljesítmény spektrum 

anódáramfüggésének vizsgálatához archív adatokat használunk, melyek NaCl kristályon, mint 

optikai rácson szórt röntgensugárzás teljesítményspektrumát tartalmazzák a hullámhossz 

függvényében. Mivel az adatokat és a grafikonokat a labori számítógépről nem lehetett 

letölteni, a jegyzőkönyvben csupán a mérés eredménye kerül ismertetésre. 

 

 

A mérés menete és a mért értékek 

 
Első mérés: 

 

A mérés első lépéseként beállítjuk a már említett I = 1 mA anódáramot, és U = 35 kV-os 

gyorsító feszültséget. Ezután 20 másodperces méréseket végzünk, és a röntgensugárzás 

intenzitást a GM cső ez idő alatt számolt, majd egy másodpercre átlagolt beütéseivel 

jellemezzük. 
 

Az első méréssel meghatározzuk a csillapítatlan intenzitást, oly módon, hogy a röntgenforrás 

és a GM cső közé nem helyezünk be semmilyen elnyelő anyagot. Ez lesz a J0 érték. 

Ezután méréseket végzünk a különböző elnyelő anyagokkal, és a kapott intenzitásokat (vagyis 

az azokat jellemző másodpercenkénti GM beütéseket) rendre feljegyezzük. A mérések 

eredményeit az alábbi táblázat foglalja össze: 

 

Abszorbens Rendszám (Z) log(Z) Sűrűség [g/cm3] elnyelési út (x) [cm] J [beütés/s] 

Nincs 
    

146 
Al 13 1,1139 2,7 0,05 122 
Fe 26 1,4150 7,86 0,05 8,87 
Cu 29 1,4624 8,92 0,007 72,5 
Zr 40 1,6021 6,49 0,005 66,83 
Mo 42 1,6232 10,28 0,01 13,03 
Ag 47 1,6721 10,5 0,005 30,3 

 

 

 



Az elnyelődésből meghatározható az elnyelési együttható az alábbi képlet alapján: 

 

  
    

  
  

 
 

 

Amiből kiszámolható a tömeg-elnyelési együttható: 
 

   
 

 
 

 

A Compton-szórás tömegelnyelési együtthatóját konstans σm = 0,2-nek véve meghatározható 

a fotoeffektus tömegelnyelési együtthatója: 

 

          
 

A tanultak szerint: 

            
 

Így ha    logaritmusát ábrázolom a rendszám függvényében, egy 3 meredekségű egyenest 
kell kapnom, mely áthalad az origón. 

A feladat során a párkeltés elnyelési együtthatóját elhanyagoljuk, mivel ez a jelenség a 

vizsgált energiatartományban nem zajlik le. 

 

A számítási eredmények és ábrázolásuk: 

 

Abszorbens µ µm τm log(τm) 
Al 3,592 1,330 1,130 0,053 
Fe 56,019 7,127 6,927 0,841 
Cu 100,003 11,211 11,011 1,042 
Zr 156,291 24,082 23,882 1,378 

Mo 241,635 23,505 23,305 1,367 
Ag 314,492 29,952 29,752 1,474 
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Equation y = a + b*x

Weight No Weighting

Residual Sum of 

Squares

0,02319

Pearson's r 0,99432

Adj. R-Square 0,98584

Value Standard Error

log(tm) Intercept -3,60984 0,2476

log(tm) Slope 3,09862 0,16581

Második mérés: 

 

Az második mérést nem hajtjuk végre, a feladathoz egy archív mérés adatait használjuk fel a 

laborban lévő elemző szoftver segítségével. Az egyetlen szükséges beállítás, hogy a 

programmal közöljük: a méréséhez NaCl kristályon végeztük el a röntgensugárzás spektrális 

szétbontását. A továbbiakban az elemzőszoftver beépített integráló és egyenes fektető 

moduljait használjuk a teljes spektrum leméréséhez és a határhullámhossz meghatározásához.  

 

Az első számítás keretében a Duane-Hunt törvény igyekszünk igazolni. E szerint: 

 

     
   

  
 

 

         
 

A különböző gyorsítófeszültségek mellett mért határhullámhosszt úgy olvassuk le a 

teljesítmény spektrum függvényről, hogy annak nagy frekvenciás, utolsó szakaszára egy 

egyenest illesztünk, és a tengelymetszettel közelítjük a határhullámhosszt, mivel a mérés 

önmagában ezt nem képes meghatározni. 

 

Az általam leolvasott eredmények az alábbiak: 

 

U [kV] ʎmin [pm] 
35 34,1 
30 39,8 

26 45,7 
23 55,2 



20 60,2 
Ahhoz, hogy igazolhassuk az összefüggést, meg kell határozni a mért adatokból az U és a 

határhullámhossz közti összefüggést. Mivel az arányosság fordított, két lehetőség van: 

Vesszük az értékek logaritmusát, és egyenest illesztünk azokra. Ekkor a tengelymetszetekből 

leolvasható 
   

  
 értéke, mely papíron 1240 pm*kV. 

 

Tekintve azonban, hogy az általam használt Origin 8.6 minden nehézség nélkül tud általános 

hiperbolát rögzíteni, melyről azonnal leolvasható a 
   

  
 érték, én ezt az utat választom. 
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minimal lambda K 1214,38237 15,87992

minimal lambda a 0 0

minimal lambda b 0 0

Mivel a     
 

   
   képletben a és b értékét kézzel nullára választottam, a kapott K 

megegyezik 
   

  
-el. 

A tapasztalati érték tehát 1214 pm*kV. Az egyezés éppen hibahatáron belüli, ami mindenképp 

szép eredmény. 

 

Harmadik mérés: 

 

Ebben a feladatban sem végzünk funkcionális mérés, hanem a kapott archív adatokat 

elemezzük. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy a gyakorlatban is lemérhető-e a röntgen 

teljesítmény anódáram függése. 

 

Az előadás alapján: 

                           
      

  



Az archív adatok elemzésével az alábbi eredményekre jutottam: 

 

I  [mA] Pössz Pkarakterisztikus Pfékezési 
0 0 0 0 

0,2 7637,5 2366,3 5271,2 
0,4 14780,5 4343,4 10437,1 

0,6 21389,5 6107,3 15282,2 
0,8 27704,8 7550,7 20154,1 

1 33621 8936,6 24684,4 

 
A fékezési röntgensugárázás számolására azért van szükség, mert az említett, teljesítmény 

számolására szolgáló képlet valójában ezt az értéket adja, és nem számol a karakterisztikus 

röntgensugárzással. 

Az eredmények elemzéséhez azokat grafikonban ábrázolom, és rájuk egyenest illesztek. 

Ideális esetben ez a regressziós egyenes jól illeszkedik, és offsetje 0. 

Ehhez képest a valós eset: 
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P fékezési Intercept 287,0381 195,20955

P fékezési Slope 24702,25714 322,37795

 
 

 

Az eredmények értékelése 
 

A    vizsgálatakor kapott eredmények minőségre helyesek. Az illesztett 3,1-es meredekségű 

egyenes közel áll az elméleti hármas meredekséghez. Bizonyára pontosabb eredményt 
kaptunk volna, ha hosszabb ideig mérünk, valamint ha szelektíven vesszük figyelembe az 

egyes anyagok Compton szórását. Bemutató mérésen azonban az eredmény elfogadható, azzal 

együtt is, hogy háttérismeretek nélkül hibát még becsülni sem tudunk. 

 



A Duane-Hunt törvény vizsgálatakor kapott 
   

  
            az illesztés hibáján belül 

közelíti a hivatalos 1240-es értéket, a méréssel tehát elégedettek lehetünk. Szemléletesebb 

lehetne azonban, ha a hallgatók lementhetnék az archív adatsort, és annak grafikonjait a 

jegyzőkönyvbe emelhetnék. 

 

Végül a teljesítmény anódáram függésének meghatározása is jellegre helyes eredményt 

hozott. Az y tengelymetszet hibája gyakorlatilag megegyezik annak mértékével, és mindkét 

érték a full scale teljesítménynek csak nagyjából 1%-a, tehát az illesztett egyenes hibahatáron 

belül metszi a 0 pontot, az illesztés nagy pontossága pedig jelzi, hogy az összefüggés valóban 

lineáris. 

A mérést javítani esetleg azzal lehetne, ha a hallgatókat részletesebb ismeretekkel látják el 

azzal kapcsolatban, miért szükséges a számításoknál a karakterisztikus sugárzás levonása. 


