
Setul de surse radioactive gama spectrometrice din Laboratorul de Masură şi Aplicaţii a 
Radiaţiilor Ionizante (LaMAR) al Departamentului de Fizică din UPB conţine următoarele 
surse monoizotopice: 152Eu, 60Co, 137Cs, 133Ba, 57Co şi 22Na şi a fost fabricat la data de 
29.06.2009. Radioizotopii din aceste surse au caracteristicile de dezintegrare prezentate în 
Tabelul din ANEXA 1.  

Fotonii gamma emişi de aceste surse sunt măsuraţi cu ajutorul unui spectrometru de înaltă 
rezoluţie cu germaniu hiperpur (GeHP) obţinându-se pentru fiecare sursă monoizotopică  
spectrul energetic experimental (numărul de evenimente înregistrate în funcţie de energia 
acestora) care poate fi analizat spre exemplu cu programul Maestro, obţinând poziţiile (energiile) 
şi numărul de evenimente din spectru corespunzător acestor energii. Comenzile primare necesare 
din "Maestro" sunt sintetizate în ANEXA 2. 

Sunt cunoscute următoarele definiţii/aproximaţii: 

• Prin activitatea  Λ a unei surse radioactive se înţelege numărul de dezintegrări ale sursei în 
unitatea de timp (unitatea de măsură Becquerel (Bq):  1Bq≡1 dezintegrare/secundă). 
Activitatea scade în timp după o lege exponenţială cu T1/2 perioada de înjumătăţire a 
activităţii. 

• Prin Intensitatea Ii  a unei linii gamma se înţelege procentul din numărul de dezintegrări ale 
sursei radioactive în care se emite fotonul gamma având energia Ei. 

• Se admite o dependenţă liniară între aria unui fotopic (Ai) din spectru  corespunzător 
fotonilor gama de energie Ei şi Activitatea Λ a sursei: 

Ai=Λ× Ii× efi × tm 

unde (efi ) este eficacitatea de detecţie corespunzătoare fotonilor de energie Ei iar tm 
timpul de măsură 

• Se pot aproxima fotopicurile din spectru cu triunghiuri 
• La măsură toate sursele sunt aşezate în aceeaşi poziţie faţă de detectorul GeHP. 

 

 

Problemă de rezolvat: Cunoscând faptul că activitatea sursei de 152Eu la 
momentul fabricării setului a fost de  47,9±8,3 KBq  şi utilizând datele 
experimentale aflate la dispoziţie să se determine activitatea sursei de 137Cs la 
momentul fabicaţiei şi incertitudinea  valorii obţinute. 
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ANEXA 2: Comenzi din "Maestro" utilizate în lucrare: 

1). Incărcarea unui spectru măsurat: File/Recall/Agarbiceanu2017/nume_spectru/Open 

 în care nume_spectru este : Spectru_152Eu şi Spectru_137Cs 

2). Timpul de măsură (tm) al spectrului este afişat în dreapta sus (se neglijează timpul mort) 

3). Manevra "lupei" : +/- din keypad, săgeţi up/down, mouse 

4). Energia corespunzătoare poziţiei cursorului şi numărul de evenimente din spectru 
corespunzător acelei energii sunt afişate în  stânga jos  


