
 

 

Рис.1. а – будова спінтарископа Крукса (М – закрита труба мікроскопа; А – досліджувана речовина на вістрі 
голки; Е – екран, вкритий шаром сірчаного цинку; Р – регулятор положення голки); б – сцинтиляції на екрані 
спінтарископа; в – зовнішній вигляд спінтарископа Крукса; г – Вільям Крукс – англійський хімік та фізик, 
член (з 1863 року) і Президент (в 1913—1915 роках) Лондонського Королівського товариства. 
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Тема: Методи реєстрації елементарних частинок 

Мета уроку: 

ознайомити учнів з основними  методами спостереження та реєстрації йонізуючого 

випромінювання; 

пояснити фізичну суть роботи приладів, для реєстрації йонізуючого 

випромінювання; 

показати практичну значущість здобутих знань; 

розвивати інтерес до вивчення фізики. 

 

Матеріали до уроку: 

1. Методи спостереження та реєстрації йонізуючого випромінювання. 
Усі сучасні методи реєстрації ядерних частинок і випромінювань можна розбити на 

дві групи: 

а) трекові методи, що дозволяють відтворити слід частинки; 

б) обчислювальні методи, засновані на використанні приладів, які обчислюють 

кількість частинок того чи іншого типу. 

Метод сцинтиляцій (спінтарископ Крукса). 

При попаданні швидких α- та β- частинок радіоактивного випромінювання на деякі 

люмінофори, наприклад, екран, покритий сірчаним цинком, частинки під час ударів 

спричиняють такі інтенсивні збудження і випромінювання люмінофора, що в 

темряві їх можна бачити неозброєним оком у вигляді окремих спалахів — 

сцинтиляцій. Кожний спалах відповідає удару однієї частинки по екрану. 

Практично спалахи на екрані Е ,  зумовлені випромінюванням досліджуваної 

речовини А  ( м і с т и т ь с я  н а  в і с т р і  г о л к и ) ,  спостерігають у закритій трубі М  

мікроскопа незначного збільшення; для зручності рахунку в окуляр мікроскопа 

вводять окулярну сітку. Такий прилад називають спінтарископом Крукса (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


 

 

Рис.3. Камера Чарльза Томсона Різа Вільсона (1911р.). 

Рис.4. Чарльз Томсон Різ Вільсон — 
шотландський фізик, лауреат Нобелівської 
премії з фізики 1927 р. за метод візуального 
виявлення траєкторій електрично заряджених 
частинок за допомогою конденсації пари. 

 

Камера Вільсона. 

Одним з перших приладів, що зіграв важливу роль у розвитку фізики елементарних 

частинок та ядерної фізики є камера Вільсона (рис.3). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сам Вільсон (рис.4) описує історію виникнення камери так: « У вересні 1894 р. я 

декілька тижнів працював в обсерваторії, котра знаходилась на вершині Бен Невіс, 

самої високої гори Шотландії. Дивовижні оптичні явища, що виникали при 

освітленні сонячними променями оточуючих вершину хмар, і особливо різнобарвні 

кільця довкола Сонця або навколо тіней від вершини чи спостерігача на оточуючий 

туман або хмари, надзвичайно зацікавили мене, і я вирішив отримати їх у 

лабораторії. На початку 1895р. я провів декілька експериментів, створюючи хмари 

шляхом розширення пари. Але одразу ж я наштовхнувся на дещо таке, що обіцяло 

стати більш цікавим, аніж ті оптичні ефекти, які я намагався вивчати». 

Камера Вільсона — прилад, за допомогою якого можна спостерігати і 

фотографувати треки елементарних частинок. На своєму шляху заряджена частинка 

іонізує середовище і залишає після себе слід (трек) у вигляді пар позитивних і 

негативних йонів. В середовищі пересиченої пари йони стають центрами 

конденсації пари і на них утворюються краплини рідини, які залишають видимий 

трек частинки. При підсвічуванні його можна спостерігати візуально та 

фотографувати. 

 

Бульбашкова камера. 

Недоліком камери Вільсона є мала густина і мала гальмуюча здатність її 

середовища, через що швидка частинка пролітає камеру, не викликаючи в ній 

помітних змін. Цей недолік усувається в бульбашковій камері, сконструйованій у  

1952 р. Дональдом Артуром Глазером (рис.10). Вона є прозорою циліндричною 

посудиною, наповненою ефіром, фреоном або пропаном при температурі кипіння. 

Підвищений тиск у камері до 3 · 10
5
 - 22 · 10

5
 Па (залежно від рідини) затримує 

кипіння. Заряджена частинка, пролітаючи через камеру, залишає йонний слід. Після 

раптового зниження тиску до нормального рідина в камері починає кипіти і на іонах 

як центрах кипіння утворюються пухирці пари. Саме вони дають слід частинки, 

який при підсвічуванні можна спостерігати візуально та фотографувати (рис.11). 



 

 

Рис.11. Перші треки зафіксовані у 
бульбашковій камері. 

  І 

Рис.10. Дональд Артур Глазер — 
американський фізик і нейробіолог, 
лауреат Нобелівської премії з фізики 
1960 року «за винахід бульбашкової 
камери». 

Рис.14. Лев Володимирович 
Мисовський – радянський фізик, 
доктор фізико-математичних 
наук. 

Рис.15. Олександр Павлович 
Жданов – радянський фізик, один 
із учасників створення 
радянської атомної бомби. 
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Бульбашкова камера Глазера була вдосконалена Луїсом Уолтером Альваресом який 

використав у якості перегрітої рідини водень. Також, для аналізу сотень тисяч 

фотознімків, які отримували при дослідженнях за допомогою бульбашкової камери, 

Альварес вперше застосував комп'ютерну програму, яка дозволяла аналізувати 

отримані дані з великою швидкістю. 

 

Метод товстошарових (ядерних) фотопластинок (фотоемульсій). 

Цей метод розробили фізики JI. В. 

Мисовський (рис.14) і О. П. 

Жданов (рис.15) у 1927 p., але 

особливого поширення він набув з 

1945 p., коли було розроблено 

технологію виготовлення 

пластинок зі спеціальними 

емульсіями. Ці пластинки 

відрізняються від звичайних 

фотопластинок значно більшою 

товщиною емульсії (від 0,6 до 1,2 

мм проти 0,1 мм у звичайних), 

більшим вмістом бромистого 

срібла (до 85—87 % за масою). 

Вони більш дрібнозернисті 

(розміри зерен бромистого срібла 

~ 0,1мкм проти 0,5 - 5 мкм у звичайних), а також більш однорідні. 

Товстошарові пластинки реєструють заряджені частинки, які проходять крізь шар 

емульсії. Під дією зарядженої частинки на шляху її руху в емульсії відбувається 

порівняно легке вивільнення електронів з іонів брому. Ці електрони, приєднуючись 

до йонів срібла, перетворюють останні в нейтральні атоми срібла. Після проявлення 

і закріплення приховане зображення у вигляді скупчення атомів срібла стає 

видимим. На світлому фоні пластинки з'являється чорний слід – трек. Треки 

вивчають у мікроскоп великого збільшення. Аналіз треків дає змогу з високим 

ступенем точності визначити заряд і масу частинки, напрям її руху, енергію і час 

а б 



 

 

Рис.16. Треки заряджених частинок Рис.17. Вибух ядра атома срібла 

життя. Зокрема, чим більша енергія частинки, тим більша довжина її пробігу в 

емульсії; чим більший заряд, тим ширший трек (рис. 16). 

Отже, за треком частинки можна провести повну її ідентифікацію. За допомогою 

пластинок відкрили π- і µ- мезони, зафіксували «вибухове» розщеплення ядра атома 

срібла, спричинене космічною частинкою великої енергії (рис. 17) та ін. 

 

Домашнє завдання: 

Зробити конспект матеріалу. 

 

Знайти інформацію та зробити записи в зошит про Лічильник Черенкова та про 

Газорозрядний лічильник.  
!!!!!В записі повинна бути інформація про роки створення даних лічильників, про їх 

конструкторів, про будову та принцип роботу лічильників. 

 

Зворотній зв'язок  

Viber/Telegram 0932186792 
E-mail vitasergiivna1992@gmail.com 
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