
Zadanie 1: 

Pięciocentymetrowa warstwa pewnego materiału zmniejsza 1,5 raza 

natężenie wiązki promieniowania γ. Jak gruba warstwa tego materiału 

osłabi wiązkę sześciokrotnie? 

 

Zadanie 2: 

Jak gruba musi być warstwa absorbentu, aby zmniejszyła natężenie 

wiązki promieniowania γ o 99%, jeżeli grubość połówkowego 

osłabienia wynosi x1/2 = 0,8 cm? 

 

Zadanie 3: 

Dana jest pewna liczba płytek o różnych grubościach wykonanych z 

różnych materiałów. Udowodnić, że osłabienie wiązki promieniowania 

γ spowodowane przez te płytki umieszczone jedna z a drugą nie zależy 

od kolejności ich ustawienia. 

 

Zadanie 4: 

Poniżej przedstawiono kilka wartości linowych współczynników 

osłabienia dla różnych materiałów. Odpowiadają one energii 1,5 MeV. 

Jedna z podanych wartości jest błędna. Która? 

μ(Al) = 0,136 cm-1; μ(Fe) = 0,392 cm-1; μ(Ni) = 0,447 cm-1; 

μ(Cu) = 0,346 cm-1; μ(Zn) = 0,356 cm-1; μ(Ag) = 0,529 cm-1. 

 

Zadanie 5: 

Płytka cynkowa o grubości d = 3,6 cm ustawiona na drodze wąskiej 

wiązki promieniowania γ zmniejsza natężenie tej wiązki o 75%. 

Obliczyć przekrój czynny oddziaływania kwantów γ z materią. 

Task 1: 

A five-centimeter layer of some material reduces the intensity of the γ 

radiation beam by 1.5 times. How thick layer of this material would 

weaken the beam six times? 

 

Task 2: 

How thick must the absorbent layer be to reduce the γ beam intensity by 

99% if the half-value thickness is equal to x1/2 = 0.8 cm? 

 

 

Task 3: 

A number of plates of different thicknesses made of different materials 

is given. Prove that the weakening of the γ radiation beam caused by 

these plates placed one after the other does not depend on the order in 

which they are arranged. 

 

Task 4: 

Below are provided some values of linear attenuation coefficients for 

different materials. They correspond to 1.5 MeV energy. One of the 

given values is incorrect. Which one? 

μ(Al) = 0.136 cm-1; μ(Fe) = 0.392 cm-1; μ(Ni) = 0.447 cm-1; 

μ(Cu) = 0.346 cm-1; μ(Zn) = 0.356 cm-1; μ(Ag) = 0.529 cm-1. 

 

Task 5: 

A zinc plate with a thickness of d = 3.6 cm set in the path of a narrow γ 

ray beam reduces the intensity of this beam by 75%. Calculate the cross 

section of the interaction of γ quanta with matter. 


