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ДОСЛІДЖЕННЯ РІЗНИХ ЗАРЯДЖЕНИХ ЧАСТИНОК І 
ВИЗНАЧЕННЯ ПОЧАТКОВОЇ ШВИДКОСТІ ТА ЗМІНИ ЕНЕРГІЇ 

ПРОТОНА ЗА ФОТОГРАФІЯМИ ЇХ ТРЕКІВ, СТВОРЕНИХ У КАМЕРІ 
ВІЛЬСОНА 

 
Основні теоретичні відомості  

 
Треком називають видимий слід, який залишає заряджена частинка або ж атомне 

ядро у речовині детектора частинок. Трек відтворює траєкторію руху частинки. 
Якщо заряджена частинка рухається у нейтральному середовищі детектора (у газі, 

у рідині, у твердому тілі), то вона за рахунок прояву електромагнітних сил викликає його 
іонізацію, а також здійснює збудження та поляризацію атомів середовища. При цьому 
вздовж траєкторії руху частинок з’являються електрони та іони. За певних умов 
«доріжку» вільних електронів та іонів (її трек), створених зарядженою частинкою, яка 
пролітає у середовищі, можна візуалізувати, тобто зробити видимою. Це здійснюється у 
приладах, які називають трековими детекторами. Зокрема у трековому детекторі, який 
називається камерою Вільсона, трек утворюють дуже малі крапельки рідини. 

Камера Вільсона складається з посудини, яка закрита прозорою скляною кришкою. 
У її нижній частині, яка заповнена насиченою парою води, спирту або ефіру, знаходиться 
поршень. Джерело досліджуваних частинок може бути розташоване або всередині камери, 
або поза нею. У цьому випадку частинки залітають у камеру через прозоре для них вікно. 
Пара у камері повинна бути ретельно очищена від пилу, щоб у молекул води, спирту або 
ефіру до прольоту частинок не було центрів конденсації. Коли поршень опускається, то за 
рахунок адіабатного розширення пара охолоджується і стає пересиченою. Заряджена 
частинка, що рухається у камері, залишає на своєму шляху ланцюжок іонів. Пара 
конденсується на іонах. Це приводить до візуалізації сліду частинки у вигляді крапель, 
тобто до утворення її треку. Якщо краплі, з яких складається трек, досягають помітних 
розмірів, то трек можна сфотографувати. 

У 1927 г. П.Л. Капиця і Д.В. Скобельцин запропонували поміщати камеру Вільсона 
в сильне магнітне поле, яке викривляє треки. У цьому випадку за їх виглядом можна 
ідентифікувати частинки та визначити деякі їх кількісні характеристики, зокрема їх 
питомий заряд, масу, енергію та початкову швидкість. 

Встановлено, що за однакових умов експерименту товщим є трек тієї частинки, яка 
має більший заряд. Наприклад, при однакових швидкостях трек α- частинки товщий за 
треки протона та електрона. Якщо частинки мають однакові заряди, то трек товщий у тієї 
частинки, яка рухається повільніше. Так як у кінці руху частинки в камері Вільсона її 
швидкість зменшується внаслідок втрати енергії на іонізацію, то трек цієї частинки у кінці 
її руху буде товщим за трек , який вона залишила при русі на його початку. 

На рис.1 наведена фотографія треків ядер кількох легких хімічних елементів на 
останніх 22 см їх пробігу, які рухалися в однорідному магнітному полі індукцією B = 2,17 
Тл, створеному в камері Вільсона. Відомо, що вектор індукції магнітного поля B


 

перпендикулярний до площини фотографії, а початкові швидкості всіх ядер однакові і 
направлені перпендикулярно до ліній магнітної індукції магнітного поля і до правого 
краю фотографії. Відомо, що один з треків, які представлені на цій фотографії, був 
утворений внаслідок руху в камері Вільсона протона. Як відомо його заряд 
q = 1,6·10-19 Кл, а маса m = 1,6726·10-27 кг. 

На кожну із частинок, яка має заряд q і масу m, що рухалась у камері Вільсона 
перпендикулярно вектору індукції магнітного поля з початковою швидкістю v, з боку 
магнітного поля діяла сила Лоренца ЛF qBv . Вона надавала їй доцентрового 
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Рис. 1 [5]  
 

 
 

Рис. 2 [4]  

прискорення 
2v

R
. R – радіус кривизни траєкторії частинки. Для цієї частинки можна 

записати закон руху 
2mv

qBv
R

 , а з нього визначити радіус кривизни траєкторії частинки  
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Як видно з формули (1) радіус кривизни треку R залежить від маси m, швидкості v і 
заряду частинки q. Радіус кривизни треку тим менший, тобто відхилення частинки від 
прямолінійного руху тим більше, чим менша її маса і чим більший у неї заряд. Наприклад, 
в одному і тому ж магнітному полі при однакових початкових швидкостях відхилення від 
прямолінійного руху електрона буде більшим за відхилення протона. Якщо частинка 
рухається зі швидкістю, яка набагато менша за швидкість світла (тобто частинка є 
нерелятивістською), то співвідношення між її кінетичною енергією та радіусом кривизни 

має такий вигляд 
2 2( )

2 2

mv BRq

m
 . 

Таким чином, якщо визначити радіус кривизни траєкторії частинки на початку її 
руху R1 та у кінці її руху R2, то за їх різницею  

1 2R R R        (3) 

можна визначити на скільки змінилась кінетична енергія частинки за час її пробігу в 
камері Вільсона 
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Ідентифікацію невідомої частинки, трек якої під номером 3 представлений на рис. 

1, можна здійснити шляхом порівняння її питомого заряду x

x

q

m
 з питомим зарядом 

протона p

p

q

m
. Це можна зробити завдяки вимірювання і порівняння радіусів кривизни 

треків Rp протона та невідомої частинки Rx на початкових ділянках їх руху в камері 
Вільсона. 

Таким чином, відношення питомого заряду протона p

p

q

m
 до питомого заряду 

невідомої частинки x

x

q

m
, яку потрібно ідентифікувати, за умови що B const , а початкові 

швидкості руху частинок v  однакові, можна визначити за відношенням радіусів кривизни 
траєкторій (радіусів кривизни їх треків), які вони мали на початку руху в камері Вільсона 

,p

p p

q v

m BR
 .x

x x

q v

m BR
  Тобто /p x x

p p p

q q R

m m R
 . Звідси виходить, що питомий заряд невідомої 

частинки можна визначити за формулою: 
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.     (5) 

 
Порядок виконання роботи та обробки результатів 

 
Завдання №1. Ідентифікація невідомої частинки 

1. Визначте радіуси кривизни треків протона та частинки, яку потрібно 
ідентифікувати, трек якої позначений на рис. 1 цифрою 3, на початку їх руху. Для 
цього скориставшись рис.1, наведеним у збільшеному вигляді в Додатку 1, 
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переведіть обидва треки та лінію, яка обмежує правий край фотографії, на кальку 
або на іншу прозору плівку. 

2. На зображенні кожного з треків на початку пробігу частинок, накресліть дві хорди, 
початок яких виходить з початків обох треків (див. рис. 2). 

3. З використанням лінійки визначте середину кожної хорди. Позначте їх точками на 
рисунку і поставте перпендикуляри до кожної з хорд, які виходять з їх середини 
(див. рис. 2). 

4. Визначте точки перетину цих перпендикулярів для кожного з треків. Позначте їх 
літерою О. 

5. Проведіть з точок О, які є центрами кривизни, до початків обох треків прямі лінії R 
(див. рис 2). Їх довжини, які потрібно виміряти на рисунку лінійкою (у м), а потім 
перерахувати з врахуванням масштабу, позначеного на рис. 1, дорівнюють 
радіусам кривизни треків протона Rp та частинки, яку потрібно ідентифікувати Rx. 

6. Розрахуйте за формулою (5) питомий заряд частинки, яку потрібно ідентифікувати. 
7. Скориставшись даними, наведеними в Таблиці 1, ідентифікуйте частинку. 
8. Визначте відносну похибку дослідження, провівши порівняння отриманого 

значення питомого заряду цієї частинки з табличним значенням. 
9. Дані, отримані в результат проведених досліджень, занесіть у Таблицю 2. 
10. Сформулюйте висновок щодо результатів проведених досліджень. 

Таблиця 1 
Назва частинки 

Питомий заряд 
q

m
, Кл/кг 

Електрон 1,759·1011 

Протон 9,579 107 
α-частинка 4,822 107 

 
Таблиця 2 

Назва треку Радіус кривизни 
треку на 
початку 
пробігу, м  

Радіус кривизни 
треку на 
початку пробігу 
з урахуванням 
масштабу, м 

Питомий заряд 
частинки 
q

m
, Кл/кг 

Знак заряду 
частинки 

Трек протона   9,579 107  
Трек частинки, 
яку потрібно 
ідентифікувати 

    

 

 
Рис. 3  
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Завдання №2. Визначення початкової швидкості та зміни енергії протона 
 
1. Визначте радіус кривизни треку протона R2 приблизно у кінці його пробігу, 

скориставшись методикою вимірювань, наведеною вище та схемою, 
представленою на рис. 3.  

2. За формулою (2) визначте початкову швидкість протона на початку його руху в 
камері Вільсона. 

3. За формулою (3) визначте різницю радіусів кривизни треку протона R . Значення 
радіуса кривизни треку протона на початку його пробігу в камері Вільсона R1 = Rp, 
яке було отримане при виконанні Завдання № 1, візьміть із таблиці 2.  

4. За формулою (4) визначте на скільки змінилась кінетична енергія частинки за час її 
пробігу в камері Вільсона. 

5. Сформулюйте висновок щодо результатів проведених досліджень. 
 
Завдання №3. Ідентифікація треків, утворених при проходженні у камері 
Вільсона ядер дейтерію та тритію.  
1. Проаналізуйте вигляд треків №2 та № 4. За методикою, наведеною вище у завданні 

№ 1, визначте радіуси кривизни їх траєкторій на початку руху. 
2. Скориставшись експериментальними даними та даними, наведеними в таблиці 3, 

визначте який з цих треків належить ядру ізотопу гідрогену дейтерію (дейтрону), а 
який – ядру ізотопу тритію (тритону). 

3. Обґрунтуйте здійснене вами визначення. 
4. Сформулюйте висновок щодо результатів проведених досліджень. 

Таблиця 3 
Назва ізотопу гідрогену Заряд, Кл Маса, а. о. м 

протій 1,6·10-19  1,00782503207(10) 
дейтерій 1,6·10-19 2,0141017778(4) 
тритій 1,6·10-19 3,01550 
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Контрольні питання для самопідготовки 
 

1. Сформулюйте фізичні принципи, які лежать в основі роботи камери Вільсона. 
2. Наведіть схему роботи камери Вільсона. 
3. Які частинки може реєструвати камера Вільсона? 
4. Яка речовина є робочою у камері Вільсона? 
5. Що означає термін «пересичена пара»? 
6. Який характерний час відновлення робочого режиму камери Вільсона? 
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7. Яку характеристику частинки можна визначити за довжиною треку частинки? 
8. Яку характеристику частинки можна визначити за кількістю крапель, що 

припадають на одиницю довжини треку? 
9. Якою буде траєкторія частинки у магнітному полі, якщо частинка влітає у магнітне 

поле із швидкістю, яка перпендикулярна до силових ліній індукції поля? 
10. Які параметри частинки можна визначити у камері Вільсона? 
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Додаток 1 
 

 
Рис. 1 [5] 


