
FYSA2002/K2 GEIGERIN JA MÜLLERIN PUTKI 

1 Johdanto 

Työssä tutustutaan Geigerin ja Müllerin putkeen. Geigerin ja Müllerin putkella 

tarkoitetaan tietynlaista säteilymittaria. Samaisesta laitteesta käytetään myös nimityksiä  

Geiger–Müller-laskuri (tai ilmaisin), GM-laskuri tai geigerputki.  Työssä mitataan 

geigerputken kuollut aika ja beetasäteilyn kantama väliaineessa sekä määritetään 

säteilylähteen aktiivisuus. Oppikirjan lisäksi suositellaan luettavaksi 

- Instrumenttianalytiikka 6. Säteilymittaukset, geigerlaskuri s.138-143 (on 

oppilaslaboratoriossa) 

- K. Krane, Introductory Nuclear Physics, Luku 7.2 Gas-filled counters  

 

Työhön liittyvä kotitehtävä on tämän työohjeen lopussa. 

 

2 Käytettävä laitteisto 

Geigerin ja Müllerin ilmaisin on rakenteeltaan yksinkertainen eikä vaadi 

monimutkaista elektroniikkaa. Sitä käytetään lähinnä aktiivisuusmittauksissa sekä 

säteilynvalvontamittareissa. Jokaisesta havaitsemastaan tapahtumasta putki välittää 

samanlaisen pulssin laskurille, jolloin ainoa välittyvä informaatio on tapahtumien 

lukumäärä. Säteilyn energiasta ei suoraan saada tietoa. Itse putki on jalokaasulla 

(neonilla) täytetty ja sylinterin muotoinen, jonka keskellä on hyvin ohut anodilanka. 

Ulkokuorella on katodi (ruostumatonta terästä). Putken päässä on säteilyä läpäisevä 

ikkuna (tässä berylliumia, pintatiheys 2 mg/cm2). 

 

Putkeen osuva (-, -, tai -) säteily ionisoi (neon-)atomeja. Sähkökentän vaikutuksesta 

ionisaatiossa syntyneet elektronit sinkoutuvat anodia ja ionit katodia kohti. Matkalla 

liikkuvat varaukset ionisoivat lisää atomeja, jolloin syntyy ionisaatiovyöry ja mitattava 

virtapulssi. Ionit neutraloituvat saadessaan puuttuvan elektronin, mutta jäävät 

virittyneeseen tilaan. Tämän energian absorboimiseksi ja ionisaatiovyöryjen 

lopettamiseksi putkessa on jalokaasun lisäksi halogeenikaasua sammutuskaasuna. 

Ionisaatiovyöryjen aikana sähkökenttä on heikentynyt eikä putki havaitse uusia 

tapahtumia. Tätä aikaa kutsutaan kuolleeksi ajaksi. Työn geigerputkessa kuollut aika 

on noin 200 μs. Tässä työssä käytettävä mittauslaitteisto, joka koostuu Geigerputkesta 

ja jännitelähde/pulssilaskuri –yksiköstä,  on esitetty kuvassa 1.  
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Kuva 1. Valokuva mittauslaitteistosta.  

 

3 Kuollut aika 

3.1 Lähtökohdat 

Kun ilmaisimeen osuu impulssi, on se hetken aikaa kyvytön käsittelemään uusia 

impulsseja. Tätä aikaa kutsutaan kuolleeksi ajaksi . Kuolleen ajan vuoksi mitattu 

pulssimäärä N on pienempi kuin ilmaisimeen todellisuudessa osunut pulssimäärä N0. 

Näiden välinen yhteys voidaan kirjoittaa muodossa 
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missä t on mittauksen kokonaisaika. Kuolleen ajan merkitys mittauksissa korostuu, kun 

tapahtumien määrä aikayksikössä on suuri. Tämän vuoksi lähteen ja ilmaisimen välinen 

etäisyys on valittava tarpeeksi suureksi. 

 

3.2 Kuolleen ajan mittaaminen 

Kuolleen ajan mittauksessa käytetään kahta puolikkaan kiekon muotoista 204Tl 

(tallium) –säteilylähdettä. Ensin mitataan pulssimäärät molemmista puolikkaista 

erikseen (NA ja NB). Sitten mitataan molemmat säteilylähteet vierekkäin (NAB), jolloin 

saadaan edellisten mittausten summaa (NA+NB) pienempi tulos. Tämä ero kertoo 

kuolleen ajan suuruudesta. 

 

Molempien puolikkaiden (A ja B) mittaukset noudattavat yhtälöä (1) 
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samoin puolikkaiden mittaus yhtäaikaa 
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Näistä yhtälöistä ratkaisemalla (kotitehtävä) saadaan kuolleelle ajalle yhtälö  
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4 Beeta-säteily 

4.1 Lähtökohdat 

β -hajoaminen voi tapahtua kahdella tavalla: 
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Hajoamisessa vapautuva energia jakautuu β-hiukkasen eli elektronin e- (positronin e+) 

ja antineutriinon   (neutriinon  ) liike-energioiksi. Tämän vuoksi spektrissä ei eroteta 

kapeita viivoja kuten alfa- ja gammaspektroskopiassa vaan jatkuva jakauma eri 

energisiä hiukkasia. Beetasäteily ei noudata absorptiolakia eikä ole oikein puhua 

absorptiokertoimista tai puoliintumispaksuudesta. Sen sijaan hajoamistapahtumalle 

luontaisia ovat β-hiukkasen maksimienergia ja kantama tietyssä väliaineessa. Kantama 

on väliaineen paksuus, jonka läpi ei pääse enää yhtään β-hiukkasia. 

β-hiukkasten absorptio tapahtuu törmäyksissä väliaineen atomien kanssa. Elektronien 

pienen massan vuoksi ne muuttavat suuntaansa rajusti joka törmäyksessä. Tästä johtuen 

elektronin radan todellinen pituus väliaineessa on huomattavasti kantamaa pidempi. 

 

4.2 Beetasäteilyn kantaman ja maksimienergian määrittäminen 

Mittauksissa käytetään 90Sr (strontium) – 90Y (yttrium) –säteilylähdettä, joka hajoaa 

kuvan 2 mukaisesti. Siirtymiin on merkitty hajoamistapa, (maksimi)energia (yksikkönä 

MeV) sekä suluissa hajoamishaaran suhteellinen todennäköisyys. Huomataan, että 

lähde emittoi lähes pelkästään beetahiukkasia. 

 

90
Sr (28.5a)

β
-
 0.513 (0.02)

β
-
 0.546 (100.0)

90
Y (64.1h)



β
-
 2.274 (99.98)

90
Zr (stabiili)

 
 

Kuva 2. Beetalähteen hajoamiskaavio 
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Mittauksissa säteilylähteen ja ilmaisimen väliin asetetaan alumiinilevyjä (joiden 

pintatiheys on mitattu) ja mitataan läpi päässyt säteily. Sijoittamalla tulokset 

puolilogaritmikoordinaatistoon saadaan kuvan 3. näköinen käyrä. Havaitaan, että 

mitattu pulssimäärä laskee tasaisesti kunnes se saavuttaa (taustasäteilyn 

+säteilylähteen) gammasäteilyn tason.  Gammataustan loiva lasku johtuu gamma-

säteilyn absorptiosta alumiinissa. Säteilylähteestä emittoituvia elektroneja absorboituu 

myös säteilylähteen Al-kuoreen, jonka pintatiheys on 130 mg/cm2. Maksimienergiaa 

määritettäessä kuoren pintatiheys on lisättävä absorbaattoreiden pintatiheyteen.  

 

 
 

Kuva 3. Beeta-säteilyn absorptiokäyrä alumiinilevyjen pintatiheyden funktiona 

Lisäksi beetahiukkasia absorboituu ilmaan ja geigerputken ikkunaan. Nämä korjaukset 

ovat mitättömän pieniä ja ne voidaan tässä unohtaa. 

 

Kantaman määrittämiseksi piirretään kuvan 3 absorptiokäyrän laskevaan osaan ja 

taustan suoraan osaan jatkeet, joiden leikkauspiste a on käytännöllinen kantama Rk. 

Maksimikantamaa Rmax, josta β-hiukkasen maksimienergian voi laskea, ei voida 

määrittää yhtä tarkasti. Määritys tapahtuu silmämääräisesti katsomalla, milloin β-

hiukkasia ei enää erotu taustasta (kuvan pisteessä b).  

 

Kantaman riippuvuutta β-hiukkasen maksimienergiasta kuvaa kohtalaisella tarkkudella 

yhtälö 

BEAR  maxmax ,       (5) 

missä Rmax on yksiköissä mg/cm² ja energia on ilmoitettu megaelektronivoltteina. 

Vakiot A ja B ovat kokeellisesti määritettyjä parametreja, jotka ovat kullekin 

väliaineelle ominaiset. Alumiinille A = 540 mg/(cm²·MeV) ja B = 132 mg/cm². 
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4.3 Beeta-lähteen aktiivisuuden määrittäminen 

Säteilylähteen aktiivisuus kertoo, montako hajoamistapahtumaa siinä tapahtuu 

aikayksikössä. Yleisimmin käytetty yksikkö on becquerel Bq (1/s).  

 

Aktiivisuus määritetään edellämainitusta absorptiokäyrästä. Luetaan aluksi käyrältä 

nollapaksuutta vastaava pulssimäärä.  Tähän korjaamattomaan pulssimäärään tehdään 

seuraavat korjaukset:  

1. Kuolleen ajan korjaus. Laskuri laskee vain osan ilmaisimeen osuvista 

impulsseista, koska osan ajasta se on toimintakyvytön. Korjattu pulssimäärä 

saadaan kaavalla (1). 

2. Gammataustan korjaus. Gammataustasta aiheutuva pulssimäärän lisäys NG 

saadaan ekstrapoloimalla tausta nollapaksuuteen kuvan 3 mukaisesti. 

3. Avaruuskulmakorjaus. Säteilylähde emittoi elektroneja yhtä suurella 

todennäköisyydellä joka suuntaan, joten kokonaismäärä saadaan kertomalla 

pulssimäärä pallonkuoren ja geigerputken ikkunan pinta-alojen suhteella. 

Ikkunan pinta-ala on 4,9 cm2, mutta suojaverkko peittää ikkunasta osan niin, 

että efektiivinen ikkunan pinta-ala on 4,0 cm2. 
 

Säteilylähteen valmistajan ilmoituksen mukaan 90Sr-lähteen aktiivisuus (nominal 

activity) oli 10.1.2002 likimain 74 kBq. 

 

 

Kotitehtävä: Laske, mikä on 90Sr-lähteen aktiivisuus tätä työtä tehdessäsi. Isotoopin 
90Sr puoliintumisaika on annettu kuvassa 2. 


