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Povzetek 

V diplomskem delu sem zbrala najbolj zanimive in poučne poskuse z radioaktivnim 

izvorom, ki so uporabni za poučevanje študentov ali učiteljev. V teoretičnem delu so 

zajete  teme, ki se nanašajo na radioaktivna jedra (zgradba jedra, razpadi, uporaba, 

detektiranje, prejeta količina sevanja in njeni vplivi).  V eksperimentalnem delu so 

predstavljene moje meritve in izmerjeni absorpcijski koeficienti za uporabljen izotop 

stroncija 90, ki seva žarke beta. Pogledala sem, kako je število razpadov v izbranem 

časovnem intervalu porazdeljeno in kako so porazdeljeni časovni intervali med 

zaporednimi razpadi. Preverila sem tudi, če obstaja korelacija med zaporednimi časi 

razpadov. Kasneje sem preverjala ali se število jeder pri prehodu čez snov 

eksponentno zmanjšuje. V okviru teh meritev sem določila še absorpcijski koeficient 

za aluminij in zrak.  V zadnjem poglavju so zapisana navodila za dve eksperimentalni 

vaji. V okviru ene izmed vaj sem iz meritev določila še absorpcijski koeficient za 

železo. Poleg navodil so priložene tudi rešitve, ki sem jih izoblikovala na podlagi 

mojih meritev. 

Ključne besede: radioaktivni izotopi, jedrski razpad, detektorji sevanja, absorpcijski 

koeficient, doseg delca, porazdelitve. 

 

Abstract  

In this diploma thesis the most interesting and instructive experiments have been 

collected using radioactive sources, which intended for lecturing students and 

teachers. The diploma thesis begins with topics about radioactive nuclei (structure of 

nucleus, types of decays, how radioactivity is measured, radiation dose and its 

effects on human body). The experimental part presents the measurements and 

calculated absorption coefficients for the isotope Strontium 90. In the first part I 

examine how the number of decays and time periods between two decays are  

distributed. I examined correlation between the sequence of time periods between 

two consecutive decays. In the following I checked up if the number of beta particles 

decreases exponentially. I also calculated the absorption coefficients for Aluminium 

and air.  The thesis concludes by presenting instructions for two experimental 

exercises. My measurements and my analyses related to the exercises are also 

displayed. In the second exercise the absorption coefficient for iron is also calculated. 

Keywords: radioactive isotopes, radioactive decay, radiation detectors, absorption 

coefficient, particles range, distributions. 
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1.UVOD 

O učinkih radioaktivnega sevanja se je ponovno veliko pisalo in govorilo zaradi 

nesreče japonske jedrske elektrarne Fukušima. Posledice najbolj občutijo živa bitja. 

Pojavijo se mutacije telesnih in spolnih celic, anatomske anomalije, dolgoročno pa se 

poveča pogostost pojava raka in poveča se število dednih napak pri novorojencih. Na 

Japonskem se je zaradi eksplozije jedrske elektrarne na kopnem in v morju porušil 

celoten ekosistem. Zaznali so povečano radioaktivnost rib, zato znanstveniki že 

opozarjajo ribiče, naj bodo pozorni,  kje lovijo ribe za hrano,  saj se populacije 

»radioaktivnih rib« že pojavljajo ob obali celotne Japonske.  

Kot bodoči učitelji bomo učence učili tudi o vrstah in oblikah sevanj ter o njihovih 

posledicah. Učenci se bodo pri naravoslovnih predmetih seznanjali z izotopi. Prav je, 

da učitelji poznamo nevarne učinke sevanj in vrste zaščite pred njimi. Zato sem se 

odločila, da preučim radioaktivne izotope: kako razpadajo, kako merimo sevanje in 

kakšni so vplivi sevanja na ljudi.  

Prvo poglavje je namenjeno teoretičnim osnovam o radioaktivnih jedrih. Opisano je, 

kdaj je jedro stabilno. Naslednje podpoglavje je namenjeno radioaktivnosti na 

splošno. Poudarek v tem poglavju je na opisu radioaktivnih razpadov, še posebej na 

razpadu beta, saj izotop, ki ga bom uporabila pri eksperimentalnem delu, razpada 

ravno s tem razpadom. Na koncu sta omenjeni še jedrska cepitev in zlivaje jeder.  

Zaradi vse večje uporabnosti radioaktivnih jeder  je naslednje poglavje namenjeno 

opisu uporabnosti radioaktivnih jeder. Večji del poglavja je namenjen opisu uporabe v 

jedrskem reaktorju in uporabi v medicini. 

Pri svojem eksperimentalnem delu sem za detekcijo sevanja uporabljala Geiger-

Mϋllerjev števec. Da poskuse z radioaktivnimi izvori lahko izvajamo je pomembno, da 

imamo določeno vrsto detektorja, ki detektira sevanje. V četrtem poglavju so zato 

omenjene vrste detektorjev, poudarek pa je na opisu plinskih števcev, med katere 

spada tudi Geiger-Mϋllerjev števec. 

Ker se je veliko govorilo o nevarnosti sevanja, je naslednje poglavje namenjeno dozi 

sevanja in njegovih bioloških učinkih. 

Zadnji dve poglavji, ki sta hkrati večinski del vsebine diplomske naloge, sem 

namenila praktičnemu delu z izotopom.  V prvem delu sem sama naredila meritve in 

jih obdelala, v drugem delu pa napisala navodila za izvedbo eksperimentalnih vaj z 

radioaktivnim izvorom. Uporabila sem izotop stroncija 90, ki je sevalec žarkov beta. 

Na začetku sem preverila, kako je število razpadov porazdeljeno. Meritev sem 

velikokrat ponovila, da bi dobila čim boljše rezultate. Predpostavila sem, da je 
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porazdelitev Poissonova in to preverila s preizkusom hi-kvadrat. V istem podpoglavju 

sem pogledala še, kako so porazdeljeni časovni intervali med dvema razpadoma in 

predpostavila, da je porazdelitev eksponentna. Obe porazdelitvi sem za boljšo 

vizualno predstavo narisala s histogramom.  

V naslednjih dveh podpoglavij sem se posvetila merjenju odvisnosti  števila delcev pri 

prehodu skozi snov. Za začetek sem pogledala, kako se število delcev beta v curku 

spreminja s povečevanjem debeline aluminijastih plasti. Vemo, da so delci beta 

elektroni. Ti se ne absorbirajo, saj se mora skupno število le-teh ohranjati. Delci se 

razpršijo, energijo pa izgubljajo z ionizacijo atomov v snovi. Privzeto je, da lahko 

pojemanje števila delcev opišemo enako kot pri svetlobi; torej število delcev beta 

eksponentno pojema s povečevanjem debeline snovi. Zaradi takega privzetka se tudi 

pri delcih beta uporablja absorpcijski koeficient. S svojimi merjenji sem torej 

preverjala, ali je pojemanje eksponentno. Poleg aluminija sem preverila tudi, kako se 

spreminja število delcev pri prehodu skozi železo. Primerjala sem njuna absorpcijska 

koeficienta. Rešitve za železo so prikazane pri zadnjem navodilu za eksperimentalno 

vajo, kjer tudi uporabijo železove ploščice.  

Kasneje sem preverila še, kako se število delcev zmanjšuje z oddaljevanjem števca 

od izvora. Pri preletu skozi zrak delci ionizirajo atome zraka in se pri tem tudi 

razpršijo. Zaradi omenjenega sem predpostavila, da število delcev ne pojema samo s 

kvadratom razdalje, vendar tudi eksponentno (zaradi vedno debelejše plasti zraka 

med števcem in izvorom).  

Na koncu sem dodala navodili za dve eksperimentalni vaji z radioaktivnim izvorom. 

Prvo navodilo je za vajo, pri kateri upoštevamo, da izvor seva dve vrsti žarkov beta, 

ki se precej razlikujejo v energijah. Vsebuje meritve absorpcije delcev pri prehodu 

skozi snov. Vaja je enaka mojim meritvam v prejšnjem poglavju. Dodala sem še 

grafične in računske meritve.  

Sama sem v šestem poglavju dobila rezultate samo s programom Gnuplot, ki nam 

omogoča natančno statistično obdelavo meritev. Pri navodilih za eksperimentalno 

vajo pa sem prikazala tudi, kako bi do rešitev prišli samo grafično. 

Druga vaja vsebuje merjenje absorpcijskih koeficientov in poenostavljeno vajo iz 

statistike razpadov. Vzrok za to, da sem napisala tudi to navodilo je bil v tem, da so 

meritve, ki sem jih delala, težko ponovljive in lahko že sistematske napake zelo 

pokvarijo rezultate. Ta vaja je tudi manj obsežna, zajema pa več različnih področij, ki 

jih lahko preverjamo pri razpadu jedra. Primerja se doseg delcev in absorpcijska 

koeficienta pri prehodu delcev čez aluminij in železo. Vsebovana je tudi lažja vaja iz 

statistike. 
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2. JEDRSKI RAZPADI 

2.1 ZGRADBA JEDRA 
 

Jedra atomov so sestavljena iz protonov in nevtronov. Skupaj jih imenujemo 

nukleoni. Vrstno število atoma v periodnem sistemu nam pove število protonov, 

število nevtronov pa nam pove razlika med masnim številom in vrstnim številom. 

Različni jedri z enakim vrstnim številom imenujemo izotopa. Posamezne izotope 

istega elementa označujemo zgolj z masnim številom. Jedra izotopov imajo torej 

enako število protonov in različno število nevtronov. Jedra, ki vsebujejo preveč 

protonov ali nevtronov, so nestabilna in začnejo razpadati po enem od načinov, ki jih 

bom kasneje omenila. Ta jedra so radioaktivna. V naravi imamo veliko stabilnih 

izotopov. Vsako jedro pa lahko spremenimo v radioaktivno tudi z umetnimi metodami. 

Jedro je najbolj stabilno, če protoni nastopajo v parih in enako tudi nevtroni. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Graf, ki prikazuje s kakšnim razpadom bodo jedra razpadla. [26] 
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Na sliki 1 imamo prikazano odvisnost med številom protonov in številom nevtronov. 

Črna, neravna črta, predstavlja jedra, ki so stabilna, črna ravna črta pa predstavlja 

jedra, ki imajo enako število nevtronov in protonov. Vidimo, da imajo lažja stabilna 

jedra enako število protonov in nevtronov, pri težjih stabilnih jedrih pa je število 

nevtronov večje od števila protonov. Oranžno obarvan del grafa predstavlja 

nestabilna jedra, kjer proton razpade z razpadom β+, modro obarvan del pa 

predstavlja jedra, kjer razpade nevtron z razpadom β-. Pri jedrih, ki imajo 82 

nevtronov, se že začne pojavljati razpad α, vendar je zelo pogost šele pri težkih 

nestabilnih jedrih, s številom nevtronov od 126 naprej. Ta del je na grafu obarvan 

rumeno. [26] 

K stabilnosti izotopov prinesejo tudi magična1  števila. Jedra z magičnim številom 

protonov ali nevtronov so nadpovprečno vezana. Hkrati pa so jedra z dvojnim 

magičnim številom (magično število nevtronov in protonov) še močneje vezana. 

Razporeditev delcev v jedru lahko opišemo na podoben način kot pri atomu. Pri 

atomih vrstna števila žlahtnih plinov pojasnimo s številom elektronov z zapolnjenimi 

skupinami podlupin. Podobno lahko naredimo v jedru. Pri jedru privzamemo, da se 

nevtroni in protoni gibljejo v krogelno simetričnem polju. Zaradi izključitvenega načela 

(protoni in nevtroni so fermioni) tudi v jedru velja, da lahko en proton ali nevtron 

zasede samo eno stanje. Torej so tudi v jedru različni nivoji določeni s kvantnimi 

števili. Dobimo razvrstitev po lupinah in magična števila - lupinski model.  

Tako lahko opišemo razporeditev nevtronov in protonov v jedru, ki je v osnovnem 

stanju. Sama jedra pa so lahko, tako kot molekule in atomi, tudi v vzbujenih stanjih. 

Dobimo jih po absorpciji fotona, pri trkih z osnovnimi delci, pri jedrskih reakcijah ali 

razpadih. 

Najpreprosteje lahko vzbujena stanja  pojasnimo tako kot pri atomu, ko imamo en 

zunanji elektron. Zunanji elektron se preseli iz najnižje možne zasedene podlupine v 

višje. Enako velja za jedra. Jedro preide v vzbujeno stanje, če se neparni proton ali 

nevtron preseli iz najnižje podlupine v katero višjo. Tako stanje, kjer je prizadet samo 

en od nukleonov, imenujemo nukleonsko. To je najpreprostejši model, kjer lahko 

pojasnimo vzbujena stanja. V splošnem pa imamo skupaj tri modele vzbujenih stanj: 

-nukleonska stanja (prizadet en sam nukleon). 

-vrtilna stanja (prizadeti zunanji nukleoni; zasledimo jih tudi pri molekulah). 

-nihajna stanja (zasledimo jih tudi pri molekulah). 

Med prehodom iz bolj vzbujenega stanja jedra v nižje vzbujeno ali osnovno stanje se 

sprošča veliko energije v obliki sprostitve fotona ali snovnega delca. [1] 

                                                           
1
 2,8,20,28,50,82 
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2.2 RADIOAKTIVNOST 
 

Ko govorimo o vzbujenih stanjih jedra, govorimo o radioaktivnem jedru. Jedro, ki je 

nestabilno, slej ko prej razpade in preide v manj vzbujeno ali osnovno stanje. Razliko 

energije odda kot foton ali snovni delec. Oddan foton ali snovni delec sestavlja 

radioaktivno sevanje. 

 

Kako hitro bo radioaktiven izotop razpadel, je odvisno le od elementa in  od tega, 

kako močno je vzbujeno jedro. Hitrost razpada meri razpadna konstanta λ. Razpad 

jedra je neodvisen od njegove starosti, od vpliva sosednjih jeder, hkrati pa ne 

moremo na razpad vplivati z zunanjimi silami. 

 

Verjetnost, da bo neko jedro v dovolj kratki časovni enoti    razpadlo, označimo z 

  . Verjetnost je odvisna od vrste razpada in od   : 

                                                             (1) 

 

S pomočjo razpadne konstante lahko izračunamo, koliko jeder nam je po določenem 

času še ostalo. Število jeder, ki bo razpadlo, je sorazmerno s številom vseh 

radioaktivnih jeder, pomnoženo z verjetnostjo, da pride do razpada: 

 

                                                          (2) 

 Nas pa zanima, koliko jeder nam je po določenem času še ostalo. Velja: 

        

 

Če enačbo preuredimo in integriramo od 0 do t, ugotovimo, da število jeder pojema 

eksponentno s časom: 

 

     
                                                (3) 

   predstavlja število jeder na začetku. Pri eksponentnem pojemanju s časom je 

pomemben razpolovni čas. To je čas, v katerem se število jeder zmanjša za polovico 

začetnega števila. 
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Čas je enak za vsa jedra iste vrste, zato se celotno število vzbujenih jeder zmanjšuje 

s časom. Enačbo 3 lahko prepišemo v obliko: 

        
 

 

   ,                                          (4) 

 

pri čemer je   razpolovni čas, ki je obratno sorazmeren z razpadno konstanto  

        .  

Iz dobljenih enačb vidimo, da čim večja je razpadna konstanta, hitreje bo radioaktivno 

jedro razpadalo. [1,2] 

Izotope, ki imajo majhen razpolovni čas, imenujemo kratkoživi izotopi, tiste z dolgim 

razpolovnim časom,  pa dolgoživi izotopi. Primer dolgoživega izotopa je 194Hg z 

razpolovnim časom 444 let. Iz podatka o razpolovnem času in razpadni konstanti 

določenega izotopa lahko nato določimo še povprečni življenjski čas izotopa, ki ga 

označimo s  , velja: 

  
 

 
.                                                  (5) 

Radioaktiven izotop pri prehajanju iz višjega vzbujenega stanja v nižje ali osnovno 

stanje odda foton ali snovi delec, posledica tega pa je radioaktivno sevanje, ki je 

škodljivo za nas in naše okolje. V povezavi s tem nas najbolj zanima, kolikšna je 

energija oddanega delca in pogostost oddajanja delcev, zato nas zanima, koliko 

jeder v določeni časovni enoti razpade. Tej količini pravimo aktivnost. Aktivnost se 

označi z A in se zapiše kot: 

 

  
   

  
  

  

  
     

   .                                         (6) 

Slika 2: Graf, ki prikazuje odvisnost števila jeder od 
časa. [27] 
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dN  predstavlja število razpadlih jeder. Tudi aktivnost se spreminja s časom, enota pa 

je 1 Bq (becquerel) oz. 1 s-1. 1 Bq je izredno majhna aktivnost, saj v človeškem 

telesu vsako sekundo razpade skoraj 7000 jeder in je že sama aktivnost našega 

telesa 7000 Bq. Za dolgožive izotope velja, da se njihova aktivnost praktično ne 

spreminja s časom. Torej je smiselno časovno pojemanje aktivnosti opazovati pri 

kratkoživih izotopih, kot je na primer jod 131, ki se uporablja v medicini. Ta ima 

razpolovno dobo samo 8 dni. [9,34] 

Povedali smo, da jedra, ki so v vzbujenih stanjih, s sevanjem oddajo foton ali snovni 

delec in tako preidejo v nižje vzbujeno stanje. Poznamo tri različne razpade jeder, in 

sicer: razpad α, sevanje γ in razpad β. [1,2] 

 

2.3 SEVANJE γ 

 

Pri sevanju γ jedro iz vzbujenega stanja preide v manj vzbujeno ali osnovno stanje z 

izsevanjem fotona, ki ga imenujemo delec ali žarek γ. Pri oddaji delca γ se jedro iz 

vzbujenega stanja spremeni v manj vzbujeno ali osnovno stanje, pri tem pa se 

njegova zgradba nič ne spremeni. 

  
 
    

                                                  (7)  

 

Z zvezdico smo označili vzbujeno stanje.  

Energija oddanega fotona W f ni enaka razliki energij končnega in začetnega stanja 

atoma, ampak je nekoliko manjša, kar je posledica tega, da jedro prevzame odrivno 

gibalno količino, ki je po velikosti enaka gibalni količini fotona. Ker ima jedro gibalno 

količino, ima končno jedro tudi kinetično energijo W j, ki pa je zaradi velike mase 

jedra, v primerjavi s fotonom, mnogo manjša: 

                .                                         (8) 

 

Večina naravnih izotopov seva delce γ. Pri razpadu urana na primer dobimo izotop 
137Cs, ki je naravno pridobljen sevalec delcev gama.  

Tok delcev gama se v snovi absorbira. Vzporeden curek  pojema eksponentno z 

oddaljenostjo od izvira. 

 

     
                                               (9) 
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P0 v enačbi nam predstavlja energijski tok pri viru, x debelino plasti,   pa linearni 

atenuacijski2 koeficient, ki je odvisen od energije delca γ in vrste snovi . Kako debelo 

plast določenega materiala potrebujemo, da se bo delec popolnoma ustavil , nam 

pove doseg. Torej doseg je pot, ki jo naredi delec po snovi in se na koncu ustavi. 

Nekateri poleg dosega merijo še masni doseg, ki pa se ga izračuna tako, da sam 

doseg pomnožimo z gostoto snovi, skozi katero potuje delec. 

K absorpciji žarkov gama pripomore fotoefekt, Comptonovo sipanje in tvorba parov. 

Za absorpcijo žarkov gama je pomembno, da imajo elementi visoko vrstno število Z. 

V svincu se bodo žarki gama absorbirali na nekaj cm, v zraku pa na nekaj km in 

imajo tako najdaljši doseg od vseh 3 delcev. [1,2] 

 
 

2.4 RAZPAD α 
 

Razpad α je pojav, kjer iz težkega začetnega jedra nastane delec α in lažje jedro. 

Delec α je helijevo jedro (slika 3). 

 

  
      

       
                                           (10) 

 

V tem sistemu se ohrani skupen naboj in iz tega sklepamo, da se ohranja skupno 

število protonov in nevtronov. Ker razpad poteka sam od sebe, je reakcijska energija 

negativna. Hitrosti končnega jedra in helijevega jedra sta majhni. Pri težjih jedrih je 

masa končnega jedra velika in ima nastalo jedro majhno kinetično energijo, posledica 

pa je, da večino kinetične energije prevzame delec α. [1] 

Delci α imajo kinetično energijo med 4 MeV in 9 MeV. Delci z energijo 4 MeV 

ustrezajo dolgoživim izotopom, medtem ko delci z energijo 7 MeV ustrezajo 

kratkoživim izotopom. Jedra, ki oddajo delce alfa z energijo manjšo kot 4 MeV, so 

                                                           
2 ATENUACIJA: Zmanjševanje jakosti sevanja pri prehodu čez snov, ki sevanje absorbira ali ga prenese čez snov. 
[8] 

Slika 3: Razpad α.[31] 
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tako dolgoživa, da so praktično stabilna. To pojasni tudi dejstvo, zakaj opazimo 

razpad α šele pri jedrih z več kot 209 nukleoni. 

Za delec α velja: 

 razpad je mogoč samo v težkih jedrih, 

  v jedru je ujet zaradi potencialne bariere jedra, 

 klasično delec ne more uiti tej potencialni barieri, vendar v kvantni fiziki se to 

lahko zgodi s pojavom tuneliranja.  

 

Ko jedro razpade in odda delec α, nastalo jedro ni vedno stabilno. Lahko je še v 

vzbujenem stanju ali pa ima presežek nevtronov (v skladu s sliko 1). Zaradi tega 

velikokrat poleg razpada α nastopa še razpad γ, kjer potem končno vzbujeno jedro 

odda delec γ ali razpade po razpadu β- in tako preide v osnovno stanje.  [3] 

 

Delec α ima od vseh 3 delcev najkrajši doseg (v zraku samo nekaj cm). Naša koža 

zadrži delce α, če pa jih zaužijemo, lahko poškodujejo sluznico. [2] 

 

 
 

2.5 RAZPAD β 
 

Delci β so elektroni ali pozitroni z energijami od nekaj keV do 15 MeV. Začetno jedro, 

končno jedro in delec beta lahko obravnavamo kot sistem, kjer se ohranja naboj. Če 

nastane elektron, mora imeti končno jedro en proton več kot začetno. Ker se število 

nukleonov ohranja, se število nevtronov zmanjša za ena. 

   
         

                                                 (11) 

 

Natančneje lahko rečemo, da se je eden od, v jedru vezanih nevtronov, spremenil v 

proton in elektron:        . 

 

Razpad je mogoč, če je reakcijska energija negativna. Reakcijsko energijo (v našem 

primeru za razpad beta) zapišemo:  

          
 .                                             (12) 
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Kinetično energijo si po razpadu razdelita elektron in nastalo jedro. Pričakujemo, da 

bi bila kinetična energija elektrona enaka: 

   
   

       
.                                                   (13) 

 

Merjenja energij delcev beta so pokazala, da energija delcev beta pri istem razpadu 

ni vedno enaka in da zgornja zveza (enačba 13) velja samo za maksimalno kinetično 

energijo delcev beta. Sledi, da se kinetična energija in gibalna količina jedra in 

elektrona pri razpadu β v splošnem ne ohranjata.  

Proton, elektron in nevtron so fermioni. Ti imajo vsi spin 1/2  Če bi nevtron s spinom 

1/2 razpadel v proton in elektron, bi imel končni delec skupni spin 0 ali 1, kar pa je 

nemogoče, saj se mora spin ohranjati. Prav tako se ohranja fermionsko število. 

Nevtron in proton imata fermionsko število 0, elektron pa 1. Da bomo imeli na koncu 

0, mora poleg elektrona in protona nastati še nek antidelec s fermionskim številom -1. 

Ta delec imenujemo antinevtrino in ga praktično ni mogoče zaznati. Delec nima 

naboja, ima lastno maso enako 0 in spin 
 

 
 . Nastanek  antinevtrina pojasni tudi 

zagato z energijami. Torej preostanek energije, ki jo dobimo kot razliko kinetične 

energije delca in nastalega jedra, odnese antinevtrino. Elektron bo imel maksimalno 

kinetično energijo (enačba 13), ko bo antinevtrino odnesel tako malo kinetične 

energije, da jo skoraj ne bomo zaznali. Elektroni pri razpadu beta imajo torej zvezno 

porazdeljeno kinetično energijo (zvezen spekter). [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4: Spekter energije delcev beta. [35] 

 

Slika 4: Spekter energije beta delcev. 
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Sedaj lahko popravimo začetno enačbo, in sicer: 

 

   
         

                                           (14). 

 

Nevtron torej razpade:              . Takole razpade tudi nevezan nevtron, saj 

          Za prosti proton to ne velja. 

 

Meritve so pokazale, da v jedru razpade tudi proton, vendar zaradi ohranitve naboja 

pri tem nastane delec, ki je podoben elektronu, a ima pozitiven naboj. Tak delec 

imenujemo pozitron   , antidelec elektrona. Tako torej proton razpade:        

    Namesto antinevtrina nastane nevtrino: 

 

   
         

                                       (15) 

 

Opazimo torej, da lahko razpade nevtron ali proton. Ko razpade nevtron in dobimo 

elektrone, govorimo o razpadu    (slika 5), ko pa razpade proton, pa govorim o 

razpadu    (slika 6). [2,3] 

 

Podoben pojav, kot je razpad     je ujetje elektrona, pri čemer se vezan proton spoji 

z elektronom iz elektronske ovojnice v nevtron, pri tem pa odleti nevtrino. Navadno 

ujame jedro elektron iz lupine 1s in zato temu ujetju pravimo kar ujetje K. Po ujetju K 

je atom v vzbujenem stanju z vrzeljo v lupini 1s. [2] 

 

Vse 3 primere, ki sem jih naštela ( razpad   , razpad    in ujetje elektrona), s 

skupnim imenom imenujemo kar razpad β. Tudi pri razpadu beta velikokrat jedra 

Slika 5: Razpad  β-. [28] Slika 6: Razpad  β+. [28] 
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ostanejo še v vzbujenem stanju in se v osnovno stanje povrnejo z izsevanjem delca 

γ. To se zgodi v primeru, ko razpade nevtron in nastali proton ne zasede stanja v 

najnižji možni lupini, temveč mesto v višji lupini. Da preide na najnižje možno prosto 

mesto, odda delec γ. 

 

Energija delca beta je odvisna od njegove hitrosti in mase. Delcu beta se lahko 

energija zmanjša na 4 načine: z direktno ionizacijo, z oddajo žarkov delta (elektroni, 

ki jih delci beta izbijajo iz atoma in imajo veliko energijo), ki jih povzroči ionizacija, z 

zavornim sevanjem in s Čerenkovim sevanjem. Najbolj pomembna sta ionizacija in 

zavorno sevanje. [21,5,6] 

 

Ionizacija 

Pri majhnih energijah delcev beta (med 0,01 Mev in 2,5 MeV) ta izgublja energijo z 

ionizacijo atomov. Za delec beta ne moremo reči, da se absorbira, saj je fermion, 

število fermionov pa se ohranja. Ti delci ionizirajo bližnje atome, se pri tem razpršijo 

in s tem izgubljajo energijo. Dokler je kinetična energija delca dovolj velika,  iz 

atomov izbijajo elektrone in s tem povzročijo nastajanje ionskih parov. Enako se 

zgodi tudi s pozitroni. [21] 

 

 

2.6 JEDRSKA CEPITEV  
 

Elementi s konca periodnega sistema so naravno radioaktivni, zato postopoma 

razpadajo v lažja jedra. Ta razcep je zelo počasen, hkrati pa se sproti zelo malo 

energije. Energijsko bolj ugodno je, če se težko jedro razcepi na dve srednje težki 

jedri. Jedra se najpogosteje cepijo v jedrskih reakcijah. Najučinkovitejša je cepitev, 

kjer jedro obsevamo z nevtroni. Zaradi vezavne energije lahko jedra z lihim številom 

nevtronov in sodim številom protonov razcepijo že počasni nevtroni, medtem ko jedra 

s sodim številom nevtronov in protonov lahko razcepijo le hitri nevtroni s kinetično 

energijo  večjo od 1 MeV. [1] 

 

Nevtrone so odkrili pri reakciji:           
  

 
 , kjer so s poskusom detektirali 

nevtrone kot proste delce. Ker nevtroni nimajo naboja, se zlahka približajo jedrom in 

so zato najprimernejši za jedrske reakcije. Kot vir nevtronov se lahko izkoristi jedrski 

fotoefekt in nevtronski generator. Najpomembnejši vir nevtronov pa je jedrski reaktor, 

kjer z jedrsko cepitvijo nastajajo novi nevtroni. [1] 
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Poglejmo jedro    
   . Nevtron sproži cepitev jedra: 

      
      

  
                 .                          (16) 

 

 

Vmesno jedro je vzbujeno in nato razpade na dve srednje težki jedri, ki nista nujno 

vedno eni in isti jedri. Možnih je kar 100 različnih jeder, ki lahko nastanejo pri cepitvi 

   
   . Ko vmesno jedro razpade, poleg dveh srednje težkih jeder - cepitvenih 

produktov (slika 7), nastanejo še dva do trije nevtroni. V povprečju nastane 2,47 

nevtronov. Pri tem je pomembno, da nastane več kot en nevtron, zaradi česar nastali 

nevtroni omogočajo nastanek novi jedrskih cepitev. Pride do verižne reakcije. [2] 

 

 

Verižna reakcija je lahko nadzorovana ali nenadzorovana. Nadzorovana verižna 

reakcija se odvija v jedrskih reaktorjih, kjer v povprečju samo en novonastali nevtron 

sproži novo jedrsko cepitev. Primer nenadzorovane verižne reakcije pa je atomska 

bomba. 

 

Jedro, ki nastane z jedrsko cepitvijo, ima presežek nevtronov in  je zato nestabilno (v 

vzbujenem stanju). V osnovna stanja preide z razpadom beta ali gama. Zato lahko pri 

cepitvi jeder dobimo tudi delce beta in gama. [1,3] 

 

 

 

 

Slika 5: Jedrska cepitev urana. [29] 
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2.7 ZLIVANJE JEDER 

 

Zlivanje lahkih jeder je reakcija, ki je najpomembnejša v zvezdah. Z zlivanjem lahkih 

jeder zvezde dobivajo energijo. Do zlivanje jeder v zvezdi pride, če ima zvezda vsaj v 

jedru dovolj visoko temperaturo. Zvezda se po nastanku zaradi lastne gravitacije 

začne krčiti, pri tem pa se njena temperatura viša.  

 

Ko v središču doseže dovolj visoko temperaturo, da se začnejo vodikova jedra zlivati 

v helij (slika 8), se v središču pojavi sevalni tlak, ki deluje na zvezdo s silo, nasprotno 

enako veliki sili teže in se zato zvezda neha krčiti. Znotraj zvezde se zlivajo tudi 

druga jedra, vendar prav od zlivanja vodika v helij zvezda dobi največ energije. 

Sproščena energija je večja od dovedene energije.  

 

Ko v zvezdi začne primanjkovati vodika, se začne zvezda krčiti in s tem segrevati. Ko 

doseže dovolj visoko temperaturo, se začnejo helijeva jedra zlivati v ogljik. Podobno 

se nadaljuje lahko vse do železa. 

 

Do sedaj še niso iznašli naprave, kjer bi potekalo nadzorovano zlivanje in bi s tem 

dobili več energije, kot pa so jo vložili.  Poteka pa projekt, katerega cilj je ravno 

izdelava fuzijskega reaktorja in naj bi bil narejen leta 2016. [10] 

 

Slika 8: Zlivanje devterija in tritija v helij (vmesen proces 
pri zlivanju vodika v helij). [32] 
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3. UPORABA RADIOAKTIVNIH 

IZOTOPOV IN JEDRSKE ENERGIJE 

 

3.1 JEDRSKI REAKTOR 
 

Jedrski reaktor je naprava, v kateri poteka nadzorovana verižna reakcija jedrske 

cepitve. Verižno reakcijo jedrske cepitve se uporablja za pridobivanje energije. 

Cepljiva snov, npr. izotop 235U, se uporablja kot jedrsko gorivo. V naravi nastopata 
235U in 238U. Ker je izotopa 235U zelo malo, je potrebno naravni uran najprej obogatiti, 

kar pomeni, da zvečajo koncentracijo tega izotopa.  

 

To naredijo s posebnimi postopki in tako je za potrebe jedrskega reaktorja dovolj, da 

imamo 3% 235U. 238U počasni nevtroni ne razcepijo, ampak to jedro sevalno zajame 

nevtron in pri tem nastaja 239Pu. Hitri nevtroni ne morejo sprožiti nadaljnje cepitve 
235U, zato jih upočasnimo (slika 9) z moderatorjem. To je snov, ki ne absorbira 

nevtronov (grafit, težka voda…). [7,11] 

Reaktor z gorivnimi elementi in moderatorjem imenujemo heterogeni reaktor. Tak 

reaktor lahko deluje le z naravnim uranom. V homogenih reaktorjih pa nastopa 

uranova sol. Izvedljiv je samo z obogatenim uranom. Gorivni elementi in moderator 

sestavljajo sredico reaktorja. Ker se pri reakcijah sprošča veliko energije, je jedrska 

sredica zelo segreta. Hladilo odvaja toploto in jo predaja sekundarnemu krogu, kjer 

se ta pretvori v električno energijo. Sredico obdaja še plast reflektorja, ki zavrača 

uhajajoče nevtrone iz sredice. Okoli reflektorja je ščit (beton), da prepreči uhajaje 

delcev in sevanja. [2,11,13] 

 

Slika 9: Potek cepitve v jedrskem 
reaktorju. [30] 



19 
 

Delovanje jedrskega reaktorja je pravilno, če je razmerje med nastalimi nevtroni in 

nevtroni, ki smo jih potrebovali za reakcije, enako 1. Glede na razmerje ločimo 3 

stanja jedrskega reaktorja: 

 podkritično (razmerje je manj kot 1), 

 stacionarno (razmerje je 1), 

 kritično (razmerje je več kot 1). 

Za uravnavanje stanja reaktorja se uporabljajo posebne regularnostne palice iz 

snovi, ki imajo velik presek za zajetje nevtronov. Kadar želijo povečati ali zmanjšati 

število nevtronov, palice potisnejo bolj ven ali noter v reakcijo. [7] 

Jedrski reaktor se lahko uporablja za raziskovalne namene, za že zgoraj opisano 

pridobivanje energije, za pridobivanje fisijskih izotopov 3 ali za pridobivanje 

radioaktivnih izotopov. 

Poznamo več vrst reaktorjev: vrelni, tlačnovodni in visokotemperaturni. Danes se 
najpogosteje uporablja tlačnovodni reaktor. [13] 

 

 

3.2 UPORABA V MEDICINI 

Radiacija se je v medicinske namene začela uporabljati pred več kot 100 leti, ko je 

Wilhelm Conrad Röntgen odkril X žarke (rentgenski žarki). Prav on je dobil prvo 

Nobelovo nagrado za fiziko v celotni zgodovini. Z rentgenskimi žarki še danes lahko 

ugotavljamo različne zlome kosti ipd. Ker pri slikanju z rentgenskimi žarki dobimo 

sliko v samo dveh dimenzijah, so razvili še metodo računalniške tomografije (CT), 

kjer žarki potujejo okrog telesa in dobimo 3D sliko. Za preiskovanje notranjih delov 

človeškega telesa lahko uporabljamo tudi metodo pozitronske emisijske tomografije 

(PET), kjer pacientu vbrizgamo radioaktivni izotop, ki razpada po razpadu beta plus. 

[15] 

Radioaktivni izotopi se uporabljajo v neinvazivni diagnostiki in zdravljenju bolezni, kot 

so rak in srčno-žilne bolezni. S pomočjo radioaktivnih izotopov je mogoče določiti 

delovanje notranjih organov. Jodov izotop se uporablja pri CT-jih glave, natrijev 

izotop (24N) se uporablja pri preiskavah krvi, z vbrizganjem  talija (201Tl) lahko 

preučijo napake v krvnem obtoku okrog srca, tehnecij (99Tc) pa je najboljši pokazatelj 

možganskih tumorjev in srčnih napak. Prav tehnecij je najbolj uporabljen izotop v 

medicini. [14] 

Pri zdravljenju bolezni, kot je rak, pa je najpomembnejše obsevanje delov z žarki 

gama. [14] 

                                                           
3
 Težka jedra, ki imajo lastnost, da se rada cepijo, ko zajamejo termičen nevtron. 
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3.3 UPORABA V INDUSTRIJI 
 

Aktivni izotopi se uporabljajo namesto rentgenskih cevi za defektoskopijo. 

Uporabljajo jih tudi pri kontroliranju debeline trakov, kovinskih prevlek…Debelino 

preverijo tako, da postavijo trak med detektor in sevalec. Če bo trak pretanek, bo do 

detektorja prišlo več izsevanih delcev kot sicer. Z radioaktivnimi izotopi merijo tudi 

višino kapljevin, štejejo izdelke na industrijskih trakovih, merijo gostoto dvofaznih 

kapljevin4… [18] 

 

 

3.4 UPORABA V VOJSKI 
 

V vojski so uporabili jedrsko energijo predvsem v času vojne, ko so izdelali vodikovo 

bombo. Ta deluje na principu fuzije. Jedrsko energijo se uporablja tudi pri 

podmornicah. Te imajo znotraj vgrajen jedrski reaktor. Ko jedrsko podmornico ob 

izdelavi napolnijo, to zadošča za 20 let. Te podmornice so primerne za naloge na 

odprtem morju. [18] 

 

 

 

4. DETEKTIRANJE SEVANJA 

Radioaktivno sevanje merimo tako, da izkoriščamo njegovo sposobnost ioniziranja 

snovi. Delci sevanja bodo ionizirali snov. Nastali ionski pari v detektorju bodo 

povzročili efekte, ki jih ojačimo, in jih nato lahko štejemo. Detektorji se med seboj 

razlikujejo predvsem po tem, kako se efekti, ki jih povzročijo ionski pari, merijo in 

ojačijo. 

Poznamo več vrst detektorjev: meglična in mehurčna celica, fotografska emulzija, 

plinski števci, scinitilatorji in polprevodniške diode. 

 

 

 

                                                           
4
 Imamo kapljevine in pare. 
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4.1 PLINSKI ŠTEVCI 
 

Pri plinskih števcih se za detektiranje sevanja uporablja razredčen plin. Ionske pare, 

ki so posledica detektiranega sevanja, zaznamo kot električni signal. 

Vsi plinski števci so sestavljeni iz podolgovate cevi, v kateri je razredčen plin pod 

tlakom. Znotraj cevi je napeta tanka žička, ki je električno izolirana od kovinskega 

plašča. Med plaščem in žičko je napetost. Ko nabit delec radioaktivnega sevanja 

prileti v cev, pri tem ionizira atome in ustvari sled. Pozitivni ioni potujejo proti kovinski 

cevi (negativna elektroda), sproščeni elektroni pa se zaradi električnega polja 

pospešijo proti žički (pozitivna elektroda). Ker na svoji poti ponovno povzročijo 

ionizacijo atomov, se pojavi plaz elektronov, ki pade na žičko. To povzroči nastanek 

električnega pulza. 

Poznamo več vrst plinskih števcev, ki se med seboj razlikujejo po velikosti anodne 

napetosti. Prvi izmed njih, ki sem ga tudi sama uporabila, je Geiger-Mϋllerjev števec. 

[2,12] 

Geiger-Mϋllerjev števec deluje po opisanem načinu. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Anodna napetost je od 1000 do 1200 V. Plin, s katerim je napolnjena cev, je argon. 

Ionizacija atomov okrog žičke se prenese po celotni dolžini žičke (anode). To 

povzroči močan signal. Zaradi močne ionizacije se okrog anode naberejo pozitivni 

ioni, ki oslabijo električno polje. Nadaljnja ionizacija je mogoča šele, ko se ti pozitivni 

ioni odmaknejo in se električno polje obnovi. Času, ko se električno polje obnavlja, 

pravimo mrtvi čas števca, kar pomeni, da v tem času števec ne more šteti. Za 

zmanjšanje mrtvega časa so zato samemu argonu primešali različne snovi. Z Geiger-

 

Slika 10: Geiger-Mϋllerjev števec. [33] 
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Mϋllerjevim števcem lahko merimo le, ali je sevanje prisotno ali ne. V primeru, da 

poleg števca vežemo še dodaten števec pulzov (slika 10), bomo lahko s tem merili 

število pulzov in s tem posledično aktivnost vira.  

Poleg Geiger-Mϋllerjevega števca se kot plinski števec uporabljajo še: 

 ionska celica, 

 proporcionalni števec. 

Ionska celica uporablja napetost med 100 in 300 V. Ker je napetost tako majhna, je 

zato signal zelo šibak. Primerna je za merjenje močnega sevanja. 

Pri proporcionalnem števcu je napetost med 700 V in  800 V. Polnilni plin je argon 

ali metan. Ker je žička tanka, je električno polje okrog nje dovolj močno, da nastajajo 

plazovi in se izhodni signal ojači. Kljub temu da je izhodni signal odvisen od 

priključene napetosti, je  v tem primeru še vedno  premo sorazmeren s številom 

primarnih ionskih parov. Zato se uporablja predvsem za merjenje energije sevanja. 

[2,12] 

 

 

4.2 OSTALI DETEKTORJI 

 

Pri mehurčni celici imamo v posodi vlažen zrak, ki ga stiskamo in razpenjamo z 

batom. Bat hitro odmaknemo, da dobimo ohlajen zrak s prenasičeno vlago. Ko delec  

prileti, ionizira atome. Para okrog ionov se utekočini in zaradi sipanja svetlobe na 

vodnih kapljicah vidimo pot delca. 

Podobno kot meglična celica je sestavljena mehurčna celica, ki namesto plina v 

posodi vsebuje gosto kapljevino. Ta kapljevina je segreta tik pod vreliščem. Ko z 

batom tlak nenadoma zmanjšamo, nastanejo mehurčki. Ti nastanejo okrog ionov. 

Mehurčna celica je primernejša za detekcijo žarkov gama in elektronov. [10] 

 

Pri detektiranju s fotografsko emulzijo  se uporablja fotografski film z emulzijo. Ta 

se razvije in lahko opazujemo črne sledi delcev. Iz slike lahko izmerimo dolžino sledi 

in iz tega sklepamo na energijo in naboj delca. Za vsako sevanje se uporablja 

posebna emulzija. 

 

Nekatere luminiscenčne snovi (scintilatorji) po absorpciji delcev sevanja oddajo 

svetlobni blisk. V scintilatorju se del prejetega sevanja spremeni v fotone. Več kot 



23 
 

se energije absorbira, močnejši je blisk. Bliske lahko opazujemo z mikroskopom, še 

bolje pa je, da se ojačijo v fotopomnoževalki v signal. 

Fotopomnoževalka ima fotokatodo, več dodatnih katod, ki povečajo število izbitih 

elektronov in pozitivno anodo. Scinitilacijski števec uporabljajo za merjenje energije 

sevanja. Primeren je za merjenje hitro spreminjajočih se pojavov. Ker mnogo bolj 

absorbira žarke gama kot plin v plinskih števcih, je primeren za merjenje sevanja 

žarkov gama. 

 

Za detekcijo sevanja lahko uporabimo tudi polprevodniško diodo, ki je vezana v 

zaporni smeri. Vpadno sevanje prodre do zaporne plasti, kjer izbija vrzeli in 

elektrone. Ti se v električnem polju pospešijo in skozi zaključen električni krog steče 

električni tok. Ta je sorazmeren z energijo vpadnega sevanja. Polprevodniški 

detektor se uporablja podobno kot ionizacijska celica in z njim merimo energijo 

sevanja gama. [2] 

 

 

 

5. DOZIMETRIJA 

 

Dozimetrija je področje, ki se ukvarja z merjenjem doze ionizirajočega sevanja v 

snovi in tkivih ter z opazovanjem sprememb, ki se dogajajo v snovi, ki jo obsevamo z 

ionizirajočim sevanjem. Osnovna količina, o kateri govorimo, je absorbirana doza, ki 

je odvisna od energije  , ki jo določena masa   prejme. Enota za absorbirano dozo 

je gray:            . 

  

  
 

 
                                                    (17) 

Poškodbe človeškega tkiva pa niso odvisne samo od absorbirane doze, ampak tudi 

od gostote ionizacije. Ko delec prileti v tkivo, na vsakem kosu poti izgubi nekaj 

energije. Različne vplive enake doze sevanja opiše utežnostni faktor ωr, ki je odvisen 

od vrste sevanja in od njegove energije. Iz utežnostnega faktorja in absorbirane doze 

lahko definiramo novo količino, ekvivalentno dozo: 

      .                                            (18) 
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Kljub temu da utežnostni faktor nima enote, merimo ekvivalentno dozo v drugačnih 

enotah kot pa absorbirano dozo. Ekvivalentno dozo merimo v sivertih (Sv). [17,8] 

Razlika med grayi in siverti je v tem, da so poškodbe tkiva pri obsevanju z 1 Gy žarki 

alfa drugačne od obsevanja z 1Gy žarkov gama, medtem ko so vplivi na človeško 

tkivo pri 1 Sv, kateregakoli sevanja, enake (posledica utežnostnega faktorja). [15] 

 

Tabela 1: Nekateri tkivni 
utežnostni faktorji, določeni na 
podlagi raziskav na ljudeh, ki so 
preživeli Hirošimo, Nagasaki in 
Černobil. [17] 

 

 

 

 

 

Poleg ekvivalentne doze lahko vpeljemo še efektivno dozo. Vpeljemo tkivni težnostni 

faktor (tabela 1), ki nam pove, kolikšna je verjetnost, da se na specifičnem delu 

telesa razvije rakavo tkivo. 

                                                     (19) 

 

Efektivno dozo se uporablja za računanje verjetnosti, da človek razvije raka na 

specifičnem delu telesa. Tudi ekvivalentna doza se meri v sivertih. [17,16] 

 

 

5.1 BIOLOŠKI UČINKI RADIOAKTIVNEGA SEVANJA 
 

Že ob samem spoznavanju različnih sevanj so znanstveniki odkrili njihove posledice. 

Rdečkasta koža in izpadanje las so bile posledice dela z žarki X. To jih je napeljalo 

na natančno odkrivanje učinkov sevanja na različna tkiva in ostale dele telesa.  

Učinke so opazovali tudi na živalih. Pri obsevanju živali z žarki X so živali postale 

sterilne. Opazili so tudi, da izpostavljenost očesnih leč radioaktivnemu sevanju, 

povzroča prehlad tako pri živalih kot tudi pri ljudeh. 

ORGAN ALI TKIVO TKIVNI UTEŽNOSTNI 
FAKTOR 

spolne žleze ali gonade 0,20 

pljuča 0,12 

prsa  0,05 

koža 0,01 
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Nezrele in hitro cepljive celice so bolj občutljive pri izpostavljenosti sevanju. 

Posledica teh ugotovitev je bila, da so tudi rakave celice, ki se hitreje cepijo, bolj 

občutljive na sevanje. Rakave celice zato zdravijo z radioterapijo. Limfociti so celice, 

ki so še posebej občutljive na radioaktivno sevanje. Dokazano je bilo, da 

izpostavljenost X žarkom povzroča levkemijo ali anemijo. Zaradi letne izpostavljenosti 

x žarkom je za levkemijo tako umrla znanstvenica Marie Curie. 

Dokler niso poznali učinkov sevanja, je umrlo veliko radiologov. Umrli so zaradi raka, 

ki se je razvil zaradi izpostavljenosti sevanju.  

Posledice radioaktivnosti so občutile ženske v tovarnah, kjer so dnevno barvali 

pohištvo ipd. V tovarnah je bilo veliko radioaktivnega radija, ki so ga delavke 

vdihovale. Posledice so se kazale kot zelo pogosti in spontani zlomi kosti. Sumili so 

na anemijo. Kar nekaj delavk se je pozdravilo in se zlomi niso pojavljali več. Medtem 

ko nekatere delavke na začetku niso kazale vidnih znakov, so se jim po nekaj letih 

dela v tovarni začela vnetja sklepov. Ta so se kasneje pokazala kot kostni rak. Odkrili 

so, da je 90 % delavk dobilo kostnega raka zaradi sevanja alfa. 

Pljučnega raka so odkrili pri rudarjih, ki so bili izpostavljeni zraku v rudniku, ki je 

vseboval radioaktivne delce. Glavni krivec za nastanek bolezni je bil radon 222. 

[19,16] 

Izpostavljenost sevanju lahko povzroči spremembe celice in s tem tudi DNK. Sevanje 

lahko molekulo DNK pretrga in jo s tem poškoduje (neposredno delovanje sevanja). 

Posredno pa sevanje na celico deluje s prostimi radikali, ki nastanejo pri ionizaciji 

vode. Posledice so enake kot pri neposrednem stiku (slika 11). 

Če so posledice sevanja manjše, bo molekula DNK sama popravila poškodbe in bo 

tako nadaljevala svoje življenje brez sprememb. Če so poškodbe večje, lahko celica 

odmre ali pa se poškodbe prenesejo na naslednice.  V zadnjem primeru govorimo o 

mutacijah. [20] 

Slika 11: Slika prikazuje neposredno in posredno 
delovanje sevanja na DNK. V levem kotu spodaj so 
prikazane možne posledice sevanja. [20] 
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6. MERITVE S STRONCIJEM 90 

Pri vseh poskusih  sem uporabila radioaktiven izotop stroncija 90Sr. Stroncij 90 

najprej razpade z razpadom β- tako, da dobimo elektron, antinevtrino in nestabilen 

izotop itrija 90. Razpadna energija je enaka 0,546 MeV. 

    
            

   

Nato izotop itrija ponovno razpade z razpadom β-. Razpadna energija v tem primeru 

je 2,28 MeV. Ker razpade z razpadom β- , ponovno dobimo elektron in antinevtrino, 

hkrati pa nastane še stabilno jedro cirkonija 90 (90Zr). 

            
     

   

Stroncijev izotop dobimo z jedrsko cepitvijo. Najdemo ga v jedrskih odpadkih in v 

radioaktivnem prahu, v primeru jedrskih nesreč. Je najbolj nevaren izotop, ki ga 

zaznamo v radioaktivnem prahu. Uporablja se v medicini, pri zdravljenju kostnega 

raka in v industriji kot toplotni vir. [23] 

 

 

6.1 PORAZDELITEV ŠTEVILA DELCEV PRI RAZPADU STRONCIJA 

90 

 

Pri radioaktivnem jedru nikoli ne moremo vedeti,  kdaj bo razpadlo. Velja, da je v 

vsakem času enaka verjetnost za razpad. Verjetnost za razpad radioaktivnega jedra 

ni odvisna od njegove starosti. 

Kadar se opazovani dogodki pojavljajo neodvisno od časa, govorimo o Poissonovi 

porazdelitvi. V mojem primeru bom gledala, kakšna je porazdelitev števila delcev v 

nekem času t  Interval t v mislih razdelimo na Z manjših časovnih intervalov Δt = t/Z, 

torej na zaporedje Z poskusov. Pri posameznem poskusu doživimo razpad z 

verjetnostjo p, ali pa ga ne doživimo z verjetnostjo q = 1-p. p definirana kot: 

     . 

Porazdelitev števila razpadov (N) pri Z ponovitvah poskusa je binomska. Ker pa 

želimo imeti čim krajše intervale, velja, da gre Z    in p   in                

mora biti končen. Z limito binomske porazdelitve dobimo Poissonovo, oblike [22]: 

  
   

   

  
    .                                                 (20) 
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Pri poskusu sem merila število delcev, ki jih prejme števec v časovnem intervalu 10 s 

in to ponovila 300-krat. Nato sem preštela, kolikokrat je števec zaznal določeno 

število delcev in to zapisala v tabelo. V tretji stolpec sem dodala še izračunane 

vrednosti ponovitev določenega števila delcev (po predpostavki, da je porazdelitev 

Poissonova) in obe vrednosti primerjala. Vse je prikazano v spodnji tabeli. 

 

Tabela 2: Število dogodkov in njihove ponovitev. 

ŠTEVILO DOGODKOV ŠTEVILO PONOVITEV  K-izračunan 

Ni Ki
izmerjen Ki 

izračunan 

0 24 21,62 

1 51 56,87 

2 76 74,78 

3 66 65,56 

4 50 43,11 

5 21 22,67 

6 5 9,94 

7 4 3,73 

8 1 1,23 

9 2 0,36 
 

Kolikokrat naj bi se dogodek ponovil, če predpostavimo, da je porazdelitev 

Poissonova, sem izračunala po enačbi: 

 

  
           

    

   
    ;                                    (21) 

 

   je povprečna vrednost, Z = 300 je število vseh poskusov, Ni pa trenutno število 

dogodkov, ki jih opazujemo: 

   
 

 
   

        
  

 
                                                  (22) 

 

   
                                             

   
 

 

        

Porazdelitev prikažem s histogramom. Za prikaz odstranim zadnji dve meritvi. 
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Moje meritve niso popolnoma enake, kot so izračunane vrednosti, zato preverim, ali 

so napake posledica statističnih odstopanj ali pa so posledica nepravilnega merjenja. 

Vpeljemo število    kot kriterij, na podlagi katerega dobimo zanesljivo oceno: 

    
  

 
        

   
           

   
  

                                                   (23) 

  
        

 so izmerjene vrednosti,   
          pa teoretične vrednosti. 

Kadar so odstopanja od teoretične vrednosti samo statistična, govorimo o dobrem 

ujemanju. Oceno za     lahko naredimo tako, da predpostavimo, da večina meritve 

pade znotraj intervala   
  in ocenimo, da je    

        
   

              
 . Dobimo, 

da je vsota kar enaka R, ker pa   
        

niso med seboj neodvisni, upoštevamo da 

je    enak R-P, kjer P predstavlja število vezi. Število R-P imenujemo število 

neodvisnih prostostnih stopenj. Za določitev, koliko lahko    odstopa od števila 

neodvisnih prostostnih stopenj, da bodo odstopanja le statistična, si pomagamo s 

tem, da naredimo več meritev in naredimo porazdelitev po   . Porazdelitev je 

odvisna samo od števila prostostnih stopenj in se z velikim številom prostostnih 

stopenj vedno bolj približuje Gaussovi porazdelitvi. Verjetnost je statistična, če večina 

meritev pade znotraj intervala okrog vrha porazdelitve oz. je     približno enak 

prostostnim stopnjam. V primeru, da je    mnogo večji od prostostnih stopenj, velja, 

da fizikalni model ni dober ali pa so ocenjene napake veliko večje. Ko pa je    

mnogo manjši, pa velja, da so meritve prilagojene modelu ali da so napake veliko 

Slika 12: Histogram, ki prikazuje, kolikokrat je detektor zaznal določeno število delcev. 
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manjše od ocenjenih. Potrebno je še vedeti, da kljub dobremu ujemanju, še ne 

pomeni, da je model pravilen. [22] 

Iz meritve izračunam    , da preverim, ali je moja predpostavka, da je porazdelitev 

Poissonova verjetna. Iz enačbe 23 izračunam: 

 

   
           

     
 

           

     
 

           

     
 

           

     
 

           

     
 

           

     
 

         

    
 

         

    
, 

 

       . 

Število prostostnih stopenj  je enako 8. Da ugotovim, kakšno je ujemanje     in 

števila prostostnih stopenj, pogledam v tabelo. Ker imamo 8 prostostnih stopenj v 

levem stolpcu, poiščem osem (v tabeli so prostostne stopnje označene z oznako n). 

Nato poiščem, kam med podane vrednosti   , za naše število prostostnih stopenj 

pade naša vrednost   . Naša vrednost pade v srednji interval. Na podlagi 

izračunanega   , ni razloga, da bi trdila, da rezultati niso v skladu s predpostavko, da 

je porazdelitev Poissonova. [24] 

Tabela 3: Rešitve za hi-kvadrat preizkus. [24] 
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Že na začetku sem omenila, da je v vsakem trenutku enaka verjetnost za razpad. 

Lahko pa pogledamo, kolikšna je verjetnost, da bo eno jedro v vzorcu razpadlo v 

času t. Velja: 

                                                            (24) 

kjer je dp verjetnost za razpad ob času t v intervalu dt, p je verjetnost, da v času t še 

ni bilo razpada, kdt pa je verjetnost, da je v času dt prišlo do razpada. Konstanta k ne 

predstavlja razpadne konstante, saj je k odvisna od velikosti vzorca, hitrosti 

razpadanja jedra ipd. Konstanto k bomo med računanjem določili. 

Izračunamo, kolikšna je verjetnost, da do razpada ni prišlo. 

  

 
      

                                                    (25) 

Verjetnost, da do razpada ni prišlo, pojema eksponentno s povečevanjem časa t in 

konstante k. Verjetnost, da je do razpada prišlo, je enaka 1-p. 

Bolj, kot kolikšna je verjetnost, da do razpada ni prišlo, nas zanima verjetnostna 

gostota. Verjetnostno gostoto dobimo tako, da verjetnost, da je do razpada prišlo, 

odvajamo po spremenljivki. V našem primeru je to čas t. 

  

  
                                                      (26) 

 

Če bi enačbo za verjetnostno gostoto integrirali v mejah od 0 do neskončno, se lahko 

prepričamo, da je funkcija že normirana. Sedaj lahko izračunamo povprečni čas, ki 

mine med dvema razpadoma. 

     
  

  
   

 

 
                                            (27) 

 

Iz izračunanega povprečnega časa sedaj lahko določimo konstanto k, ki je kar enaka 

    . Verjetnostno gostoto lahko zapišem: 

  

  
 

 

  
  

 

   .                                       (28) 

 

Če bi določila časovne intervale, npr. od 0 do10 ms, in za vse intervale preštela, 

koliko je bilo takih, da je med dvema razpadoma minilo, npr. od 0 do10 ms, bi dobila 

eksponentno porazdelitev. 
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Bolj pregleden rezultat dobimo, če vpeljemo novo spremenljivko x, za katero velja: 

    
 

   . 

 

Vpeljem novo spremenljivko in dobim: 

 
  

  
 

  

  

  

  
  ;         . 

 

Porazdelitev je konstantna in na intervalu med 0 in 1. Če grupiram podatke v skupine 

npr. 0-0,1, 0,1-0,2 itd. potem velja, da je za vsako grupo teoretično enaka verjetnost. 

(Tako kot pri »pravični« kocki; verjetnost, da bomo vrgli 6 pik, je enaka 1/6. Enaka je 

verjetnost, da bomo vrgli 1,2,3,4 ali 5.) S takšnim poskusom lahko naredimo 

generator slučajnih števil med 0 in 1. 

Pri poskusu sem merila razlike časov med dvema razpadoma. Pomagala sem si z 

osciloskopom in naredila 305 meritev. Nato sem vpeljala novo spremenljivko x in 

grupirala podatke v 10 grup med 0 in 1. Meritve so prikazane v tabeli, porazdelitev pa 

sem narisala s histogramom. Na podlagi zgoraj napisanega sem predpostavila, da 

bodo vse grupe enako polne, odstopanja pa le statistična. 

 

Tabela 4: Tabela meritev in pričakovanih vrednosti. 

 

GRUPE PO 
SPREMENLJIVKI X 

IZMERJENE  
VREDNOSTI 

TEORETIČNE 
VREDNOSTI 

0-0,99 33 30,5 

0,1-0,19 26 30,5 

0,2-0,29 27 30,5 

0,3-0,39 31 30,5 

0,4-0,49 21 30,5 

0,5-0,59 27 30,5 

0,6-0,69 31 30,5 

0,7-0,79 34 30,5 

0,8-0,89 30 30,5 

0,9-0,99 35 30,5 
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Pričakovana vrednost je kar    
   

  
       

Za preverjanje moje predpostavke izračunam   . Napaka je v tem primeru enaka 

     . 

    
       

 

  
  
                                         (29) 

 

Število prostostnih stopenj je enako 9, saj imamo eno vez:        Iz tabele 3 

preberem, da ni razloga, da moja predpostavka ne bi bila pravilna. Ni razloga, da ne 

bi trdila, da porazdelitev po novi spremenljivki x ni konstantna. [24] 

 

Da vsak naslednji dogodek ni odvisen od dogodka, ki se je zgodil pred njim, preverim 

še z računanjem avtokorelacije. To izračunam po enačbi [25]: 

 

                                 
 

   
                              

                                          

     
    

    
 .                                          (30) 

Slika 13: Histogram, ki prikazuje, koliko je bilo tistih časov, ki so padali v določeno skupino. 
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Če so dogodki med seboj neodvisni, potem bo izračunana avtokorelacija v okviru 

napak enaka 0. Rezultati lahko odstopajo za      . Vrednosti avtokorelacij so 

prikazane v spodnjem histogramu. 

  

Naši rezultati ne odstopajo za več kot     , zato res lahko trdim, da so naši rezultati 

med seboj nekolerirani. 

 

 

6.2 PREHOD BETA ŽARKOV SKOZI ALUMINIJ 
 

Pred stroncijev izotop sem postavila stojalo z različnimi debelinami plasti aluminija in 

merila, kako se število delcev spreminja z debelino aluminijastih plasti.  

Stroncijev izotop razpade z razpadoma beta. Vemo, da delce beta predstavljajo 

elektroni. Ti se ne absorbirajo, ampak se po prehodu skozi snovi razpršijo, energijo 

pa izgubljajo z ionizacijo atomov v snovi. Kljub temu privzamemo, da pojema število 

delcev pri prehodu skozi snovi eksponentno. V literaturi uporabljajo absorpcijski 

koeficient, čeprav vemo, da nimamo prave absorpcije. Spreminjanje števila delcev v 

curku opišemo s funkcijo: 

     
    

Slika 14: Histogram vrednosti avtokorelacij. 
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kjer No v enačbi predstavlja število delcev beta pred prehodom skozi snov, x je 

debelina snovi in μ je absorpcijski koeficient, ki je za različne snovi in različne 

razpadne energije delcev različen. Sama bom absorpcijski koeficient v snovi merila v 

mm-1, v literaturi pa sem zasledila, da raje podajajo masni absorpcijski koeficient. 

Tega dobimo, če absorpcijski koeficient v enotah mm-1 delimo z gostoto snovi, čez 

katero se gibljejo delci. 

 

V primeru, kot je izotop stroncija 90, ki razpada z dvema razpadoma beta, z 

različnima razpadnima energijama, predpostavim, da je funkcija, ki ponazarja 

odvisnost med številom delcev in debelino absorberja, enaka vsoti dveh 

eksponentnih funkcij, kjer prva predstavlja prispevek drugega razpada beta in druga 

predstavlja prispevek prvega razpada beta. 

 

                 

(y predstavlja število delcev, x je debelina absorberja, d in c sta absorpcijska 

koeficienta za posamezen razpad, a in b pa sta začetni števili delcev pred 

razpadom.) 

 

 

Debelino aluminijaste folije sem izračunala po enačbi            , kjer je a 

širina, b dolžina, m masa, D pa debelina. Vzela sem 1m dolg trak aluminijaste folije s 

širino 28,5 cm. Traku sem izmerila maso in iz podatkov po naslednjem postopku 

dobila debelino aluminijaste folije. 

 

 m = 6,71 g 

 a = 28,5 cm 

 b = 100 cm 

          

               μm 

 

 

Meritve so prikazane v tabeli. 
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Tabela 5: Izmerjene vrednosti števila impulzov v odvisnosti od debeline aluminijastega absorberja.  

D [mm] št. impulzov 
 

D [mm] št. impulzov 

0,035 2724 
 

0,54 1134 

0,07 2486 
 

0,644 1096 

0,104 2379 
 

0,749 956 

0,139 2180 
 

0,818 830 

0,174 1985 
 

1,06 568 

0,209 1864 
 

1,164 574 

0,244 1785 
 

1,269 522 

0,278 1618 
 

1,33 478 

0,313 1523 
 

1,668 297 

0,348 1483 
 

1,704 326 

0,383 1438 
 

1,878 301 

0,418 1369 
 

1,982 287 

0,452 1287 
 

2,07 178 

0,487 1270 
 

2,348 186 

0,522 1196 
 

2,61 122 

 

Za risanje in analizo grafov sem si pomagala s programom Gnuplot. S pomočjo 

programa sem narisala odvisnost med številom delcev in debelino aluminija, nato pa 

z analizo ugotovila, kolikšna sta absorpcijska koeficienta za oba razpada beta. Na 

sliki 15 je prikazan graf, ki prikazuje to odvisnost. 

 

 

Program Gnuplot prilagodi naše meritve krivulji, ki smo mu jo določili. Vsak 

parameter a, b, c in d posebej prilagodi in najde najboljše ujemanje. Merilo za 

ujemanje je    iz katerega lahko ugotovimo, ali je bila naša predpostavka dovolj 

dobra ali ne.    izračuna po enačbi: 

    
          

 

   
 
   ,                                      (31) 

 

pri čemer upošteva napako, ki mu jo podamo.[22] 

 

 

Podatke shranimo v datoteko tako, da v prvem stolpcu napišemo debelino snovi (x 

koordinata-1), v drugem število impulzov (y koordinata-2), v tretjem pa zapišemo 

napako (3). Sama sem zapisala samo statistično napako. 
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Ukaze vnesem v program po naslednjem postopku: 

 y(x)=a*exp(-c*x)+b*exp(-d*x) 

 a=1250 

 b=1250 

 c=1 

 d=2.5 

 fit y(x) »podatki.txt« us 1:2:3 via a, b, c, d. 

 

 

 

 

 

Z analizo funkcije, ki opisuje odvisnost med številom beta delcev in debelino 

aluminija, dobimo vrednosti za konstante a, b, c in d tako, da se krivulja najbolj 

prilega. Poleg njihovih vrednosti program poda tudi njihove napake ter vrednost 

preizkusa  hi-kvadrat, ki je merilo za kvaliteto našega nastavka y(x).  

 

 

Slika 15: Graf odvisnosti števila impulzov od debeline aluminijevega 
absorberja. 
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Vrednosti so: 

               
             

                  
            

                    
                   

                  
                    

c predstavlja vrednost absorpcijskega koeficienta pri energiji 2,28 MeV, d pa vrednost 

absorpcijskega koeficienta pri energiji 0,546 MeV. (Za delec z manjšo energijo pri 

enaki debelini absorberja bo absorpcijski koeficient večji kot za tiste beta delce, ki 

imajo večjo razpadno energijo.)   

 

Program izračuna, da je          , pri čemer je število prostostnih stopenj enako 

26. Iz tabele 3 sicer preberem, da model ni dober, vendar je bila pri računanju      

upoštevana le statistična napaka. Kvadrati napak se med seboj seštevajo. Tako bi se 

neupoštevana sistematska napaka in statistična napaka sešteli in bi pri računanju    

dobili pod ulomkom večjo vrednost, kot jo imamo sedaj. Če predpostavim, da bi bila 

vrednost napake dvakrat večja, bi dobila    pol manjši. Tako lahko zaradi 

neupoštevanja sistematske napake in zaradi vedenja, da število delcev beta ne 

pojema eksponentno, trdim, da je moj model dober. Našli smo dober približek. 

 

Dobljene rezultate sem primerjala z rezultati, ki sem jih zasledila v članku. [4] 

V članku pridejo do zveze, ki povezuje absorpcijski koeficient in energijo delca: 

 

 
     ,                                             (32) 

kjer sta A in B konstanti. A in B se za različne absorberje, z različnimi vrstnimi števili, 

razlikujeta. Ti dve konstanti sem odčitala iz grafa, ki je bil  prikazan v članku. 

 

        

       

 

V članku podajo absorpcijski koeficient za aluminij, pri energiji delca 2,28 MeV (torej 

pri razpadu itrija), kot            
         Rezultat preračunam v enote mm-1 in ga 

primerjam z mojim rezultatom. 

 



38 
 

                                        
        

                                  
       

 

Moj rezultat in rezultat iz članka je primerljiv. Odstopanja so posledica neupoštevanja 

sistemske napake.  

V članku sicer niso merili absorpcijskega koeficienta za delce beta z energijo 0,546 

MeV (ko razpade stroncij), vendar lahko iz razmerja, ki povezuje absorpcijski 

koeficient in energijo delca, izračunam, kolikšen bi bil njihov rezultat in ga ponovno 

primerjam z mojim. 

 

                   

                        

  
          

         

 

     

 

 

Za absorpcijski koeficient delcev z energijo 2,28 MeV vzamem mojega, saj bom le 

tako dobila rezultat primerljiv mojemu načinu dela. 

                                              
         

        
                 

                                         
       

 

Tudi ta dva koeficienta se v okviru napak ujemata. Pri obeh absorpcijskih koeficientih 

sem torej dobila primerljive rezultate z rezultati iz članka. [4] 
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6.3 MERJENJE ODVISNOSTI MED ODDALJENOSTJO OD IZVORA IN 

ŠTEVILOM BETA DELCEV 

 

Merila sem odvisnost med številom delcev in oddaljenostjo od izvora. Meriti sem 

začela na oddaljenosti 1m od izvora in se nato izvoru približevala po 2,5 cm. Merila 

sem število prejetih impulzov v 60 s. 

 

 

Tabela 6: V prvem stolpcu so zapisane oddaljenosti od izvora, v drugem pa število impulzov. 

s [cm] št. impulzov 
  

s [cm] št impulzov 

100 14 
  

52,5 135 

97,5 20 
  

50 130 

95 23 
  

47,5 169 

92,5 20 
  

45 187 

90 25 
  

42,5 219 

87,5 26 
  

40 238 

85 28 
  

37,5 290 

82,5 39 
  

35 371 

80 41 
  

32,5 420 

78,5 55 
  

30 502 

75 47 
  

27,5 621 

72,5 53 
  

25 710 

70 54 
  

22,5 920 

67,5 59 
  

20 1158 

65 77 
  

17,5 1548 

62,5 80 
  

15 2169 

60 82 
  

12,5 2977 

57,5 98 
  

10 4655 

55 113 
  

7,5 8134 

 

 

 

 

Zanimalo me je, kakšna krivulja opiše odvisnost med mojima spremenljivkama. 

Kasneje sem izračunala absorpcijski koeficient v zraku. Spodnja slika prikazuje graf 

odvisnosti med oddaljenostjo števca in številom impulzov.   
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Iz grafa je razvidno, da bi lahko število impulzov pojemalo s kvadratom razdalje. To 

sem preverila v programu Gnuplot. Če bi število impulzov pojemalo samo s 

kvadratom razdalje, potem bi pri množenju dobljenih meritev s kvadratom razdalje, 

dobila konstantno funkcijo, kar pa je iz grafa razvidno, da ni (slika 17).  

 

Število impulzov ne pojema s kvadratom razdalje zaradi ionizacije delcev v zraku. 

Tako kot že pri prejšnji nalogi, delci pri preletu skozi zrak ionizirajo atome zraka in se 

Slika 16: Graf odvisnost med oddaljenostjo števca in številom impulzov. 

Slika17: Prikaz, da število impulzov ne pojema samo s kvadratom razdalje od izvora. 
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pri tem razpršijo. To potrjuje, da število delcev ne pojema samo s kvadratom razdalje, 

ampak je oblika funkcije: 

     
     

  
, 

kjer b predstavlja absorpcijski koeficient zraka, y število delcev, s oddaljenost od 

izvira, A pa začetno število delcev.  

 

 

Funkcijo logaritmiramo, da dobimo premico. Merjenje odvisnosti med oddaljenostjo 

od izvora in številom delcev je dokaj nenatančna. Meritve nekje do 30 cm 

oddaljenosti od izvora zanemarim, saj se takrat delci še niso razpršili in so izhajali v 

curku. Zaradi tega na sliki 17 izgleda,  kot da bi pri prvih nekaj meritvah, z 

oddaljevanjem od izvora, število delcev rastlo.  

 

V računanje absorpcijskega koeficienta torej vzamem samo meritve od 30 cm naprej. 

Ker sem vzela meritve od 30 cm naprej, sem pri tem izgubila delce z energijo 0,546 

MeV, zato funkcija pojema samo z enim eksponentom. [5,6] 

 

Funkcijo logaritmiram po naslednjem postopku: 

Slika18: Graf funkcije y(x). 
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               . 

 

 

Na sliki 19 sem v grafu na y os nanašala         , na x os pa oddaljenost od 

izvora (s). Iz grafa bi lahko odčitala začetno vrednost in koeficient premice, iz tega pa 

izračunala absorpcijski koeficient zraka in začetno število delcev. Tega v tem primeru 

nisem naredila, ampak sem enačbo, ki predstavlja odvisnost števila impulzov od 

oddaljenosti od izvora, zapisala samo s podatki, ki jih je v analizi grafa izračunal 

program. 

               
 
           

                 
               

                 

 

   je majhen, zato lahko trdim, da je moj model dober. 

 

Slika19: Logaritem funkcije y(x). 
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Tudi te meritve sem preverila z enačbo, ki povezuje energijo in absorpcijski 

koeficient, iz zgoraj omenjenega članka.  A in B odčitam iz grafa, kjer vzamem vrstno 

število za kisik oz. dušik. 

A = 1,45 

B = 1,48 

       

 
                                

   

 
 

             
   

 
      

  

  
      

  

  
          

                           
     

 

Velikostni red dobljenega absorpcijskega koeficienta iz mojih merjenj in 

absorpcijskega koeficienta, ki sem ga izračunala iz podatkov v članku, se ujema. To 

nam zadostuje, saj sem sama iz grafa v članku odčitavala A in B , kar je dokaj 

nenatančno. Seveda do odstopanj pride tudi zaradi vrstnega števila elementa, ki je 

zastopan v zraku. Vemo, da sta najpogostejša dušik in kisik. Sama sem za 

odčitavanje A in B iz grafa, vzela vmesno vrednost vrstnega števila. [4] 

 

 

7. EKSPERIMENTALNA NALOGA 

V zadnjem poglavju sem sestavila navodila za eksperimentalno vajo. Rešitve so 

podane na koncu in so narejene na podlagi  mojih meritev.  

 

V prvem delu sem rezultate dobila s pomočjo analize, ki jo naredi sam program 

Gnuplot. Tega pri sami vaji seveda ne bomo delali. Absorpcijska koeficienta lahko 

dobimo tudi z risanjem in logaritmiranjem funkcije. Druga eksponenta funkcija 

prispeva večji del v prvem delu grafa, saj ima funkcija z energijo 0,546 MeV majhen 

rep (ta je posledica tega, da imajo delci z manjšo energijo krajši doseg), prva 

eksponentna funkcija pa ima dolg rep in so zadnje meritve večinoma samo vpliv prve 

funkcije.  
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Zardi omenjenega  lahko z logaritmiranjem funkcije y(x) dobimo premico, iz katere 

bomo lahko izračunali a in c. Interval na x osi omejimo od 0,7 do 2,5, da res 

zajamemo samo meritve, na katere razpad z energijo 0,546 MeV ni imel vpliva. Slika 

20 prikazuje odvisnost ln(y) od debeline aluminijastega absorberja, pri čemer  y 

predstavlja število impulzov. 

 

Čez točke potegnemo premico, ki ponazarja logaritem eksponentne funkcije, ta pa je 

posledica razpada beta z večjo razpadno energijo. Iz premice lahko sedaj odčitamo 

koeficient in začetno vrednost, iz teh dveh vrednosti pa izračunamo konstanti a in c. 

Premico zapišemo v obliki y(x)=kx+n. 

 

               

                

            

            

                

 

S pomočjo premice smo dobili absorpcijski koeficient in začetno število delcev beta 

pri razpadu beta, kjer je razpadna energija enaka 2,28 MeV.  

Slika 20 : Graf prikazuje odvisnost med ln(y) in debeline aluminijastega 
absorberja. 
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Malo težje pa je izračunati absorpcijski koeficient za delce z energijo 0,546 MeV. 

Zaradi omenjene ionizacije smo izgubili začetne meritve, kjer je večji del prispeval 

razpad beta z energijo 0,546 MeV. Začetne meritve, ki jih imamo prikazane, so torej 

vsota obeh eksponentnih funkcij, kjer pa ne moremo razpada beta z večjo razpadno 

energijo kar zanemariti. Ker imamo konstanti a in c že znani, lahko prvo eksponentno 

funkcijo odštejemo od njune vsote, to logaritmiramo in s tem v prvem delu meritev 

dobimo premico, ki ponazarja kar logaritem druge eksponentne funkcije, ki je 

posledica razpada z energijo 0,546 MeV. 

 

V programu narišem graf , kjer imamo na y osi                       , x (debelina 

aluminijaste folije) os pa ostane nespremenjena. Ker je rep prve funkcije kratek, 

vzamemo območje debeline aluminijastega absorberja od 0 do 0,3 mm. Skozi vse 

točke do 0,3 mm potegnemo premico (slika 21).  

 

Iz grafa ponovno odčitam koeficient (l) in začetno vrednost (m), iz teh dveh pa 

izračunam absorpcijski koeficient za delce beta, ki nastanejo pri razpadu beta z 

energijo 0,546 MeV in začetno število le-teh. 

 

 

            

               

Slika 21: Graf, ki prikazuje odvisnost ln(št.impulzov-ae^(-cx)) od debeline aluminijastega 
absorberja. 
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Tudi v drugem delu, ko sem iskala absorpcijski koeficient zraka, lahko naredimo enak 

postopek. V prejšnjem poglavju je tudi opisano, kako. Sama tega nisem naredila, 

ampak sem samo pokazala, kako logaritmiramo meritve, da dobimo premico, iz 

katere je potem možno odčitati koeficient. 

 

Enako bodo študenti naredili pri eksperimentalni vaji. V nadaljevanju so zapisana 

navodila za dve vaji. Prva je bolj obsežna in je podobna mojemu delu. Druga pa je 

enostavnejša, vendar obsega še doseg delcev in primerjavo med dvema snovema 

(opazujemo, pri kateri je doseg delcev daljši). Sama sem si pomagala s programom 

Gnuplot, študenti pa bodo premice narisali na milimetrski papir in nato koeficiente 

določili iz narisanih premic.  
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7.1 EKSPREIMETNALNA VAJA: ABSORBCIJA BETA DELCEV 

 

1. UVOD 

Pri vaji bomo uporabili izotop stroncija 90, ki razpade z dvema razpadoma beta, da 

dobimo stabilno jedro. Za razpad beta je značilno, da kot produkt razpada dobimo 

jedro, elektron in nevtrino.  

Stroncij 90 najprej razpade z razpadom β- tako, da dobimo elektron, antinevtrino in 

nestabilen izotop itrija 90 (glej enačbo). Razpadna energija je enaka 0,546 MeV. 

    
            

   

 

Nato izotop itrija ponovno razpade z razpadom β-. Razpadna energija v tem primeru 

je 2,28 MeV. Ker razpade z razpadom β- , ponovno dobimo elektron in antinevtrino 

(glej enačbo), hkrati pa nastane še stabilno jedro cirkonija 90 (90Zr). 

            
     

   

 

Kako se delec z določeno energijo absorbira v določeni snovi, nam pove absorpcijski 

koeficient μ. Delce beta predstavljajo elektroni. Ti se ne morejo absorbirati, vendar se 

pri preletu skozi snov razpršijo. Za delce beta privzamemo, da njihovo število pojema 

eksponentno, zato tudi tukaj govorimo o absorpcijskem koeficientu, čeprav ni prave 

absorpcije. Pojemanje števila delcev v curku opišemo s funkcijo:   

     
     

No v enačbi predstavlja število delcev pred prehodom skozi snov, x je debelina 

materiala in μ je absorpcijski koeficient, ki je za različne snovi in različne energije 

delcev različen. Absorpcijski koeficient v snovi je merjen v mm-1.  

Pri poskusu bomo število delcev merili z Geiger- Mϋllerjevo cevjo. Geiger-Mϋllerjeva 

cev je vrsta plinskega števca. Znotraj cevi je plin, skozi katerega potujejo elektroni, ki 

na svoji poti ionizirajo atome plina. Pozitivni ioni potujejo proti negativno nabitemu 

ohišju cevi, elektroni pa na žičko, ki je napeta po sredini cevi in je pozitivno nabita. 

Med potovanjem elektronov k žički ti še vedno ionizirajo atome in to povzroči velik 

plaz elektronov na žičko, kar cev zazna kot električni impulz. 

Ker boš kot izvor uporabil stroncij 90, ki razpada z dvema razpadoma beta z 

različnima razpadnima energijama, število delcev ne bo pojemalo s samo eno 

eksponentno funkcijo, ampak z dvema (                    ). To je posledica 

tega, da je absorpcijski koeficient odvisen od energije delca in od materiala snovi, kar 

pa je v obeh primerih aluminij. 
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Že v drugem odstavku je omenjeno, da se delci beta ne absorbirajo. Ti izgubljajo 

energijo na več načinov, nam pa je najpomembnejša ionizacija. Z ionizacijo izgubljajo 

energijo delci beta z majhno energijo (med 0,01 Mev in 2,5 MeV). Delci beta 

ionizirajo bližnje atome in se pri tem razpršijo. Ionizacija atomov se dogaja že pri 

preletu skozi zrak. Zaradi ionizacije zraka se število delcev beta ne zmanjšuje s 

kvadratom oddaljenosti od izvora, ampak k zmanjševanju števila delcev prispeva še 

eksponentna funkcija, ki je posledica absorpcije v zraku. Če v primeru stroncija 90, 

števec postavim na razdalji vsaj 30 cm, izgubimo delce z energijo 0,546 MeV in tako 

odvisnost med številom delcev in oddaljenostjo od izvora opiše funkcija:  

     
     

  
  

Konstanta b predstavlja absorpcijski koeficient delcev beta z energijo 2,28 MeV v 

zraku. 

2. VAJE 

a. Določi debelino aluminijaste folije, ki jo boš potreboval v naslednjem delu.  

b. Preveri odvisnost med številom delcev beta in debelino aluminijastih plasti. 

Izračunaj absorpcijska koeficienta za obe energiji delcev beta. 

c. Pokaži, da število delcev beta ne pojema s kvadratom oddaljenosti od 

radioaktivnega izvora. Prikaži pravo odvisnost in izračunaj absorpcijski 

koeficient zraka.  

 

3. PRIPOMOČKI 

 radioaktivni izvor stroncija 90 

 Geiger-Mϋllerjeva cev s števcem 

 aluminijasta folija, stojalo  

 merilni trak 

 tehtnica 

 

4.  NAVODILA 

a. Za izračun debeline aluminijaste folije si pomagaj z matematičnimi enačbami, ki 

povezujejo maso, gostoto in volumen. 

b. Radioaktiven izvor postavi nekaj centimetrov od Geiger-Mϋllerjeve cevi. Pred cev 

postavi stojalo z aluminijevo folijo. Ko začneš meriti, pazi, da postavitve ne 

spreminjaš. Meri v časovnih intervalih po 60 s. Izmeri pri vsaj 10 različnih debelinah 

aluminija, tako da zajameš vrednosti med 0 in 2,5 mm.  

Druga eksponenta funkcija prispeva večji del v prvem delu grafa, saj ima funkcija z 

energijo 0,546 MeV majhen rep (ta je posledica tega, da imajo delci z manjšo 
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energijo krajši doseg), prva eksponentna funkcija pa ima dolg rep in so zadnje 

meritve večinoma samo vpliv prve funkcije. Drugi del meritev je zato večinoma vpliv 

samo eksponentne funkcije, ki je posledica večje energije delcev beta (prva 

eksponentna funkcija). Z logaritmiranjem meritev od določene debeline aluminijaste 

folije, boš dobil premico. Iz grafa nato odčitaj koeficient in začetno vrednost , iz teh 

dveh pa izračunaj začetno število delcev in absorpcijski koeficient delcev z energijo 

2,28 MeV. 

Zaradi ionizacije smo začetne meritve izgubili. Delci so se razpršili, še preden so 

vstopili v števec. Meritve pri majhnih debelinah aluminija so torej vsota obeh 

eksponentnih funkcij, kjer pa ne moremo razpada beta, z večjo razpadno energijo, 

kar zanemariti. Ker imamo prvo eksponentno funkcijo že znano, lahko prvo funkcijo 

odštejemo od njune vsote, to logaritmiramo in s tem v prvem delu meritev dobimo 

premico, ki ponazarja kar logaritem te druge funkcije. Iz grafa ponovno odčitaj 

koeficient in začetno vrednost in ju preračunaj v začetno število delcev z energijo 

0,546 MeV in absorpcijski koeficient. 

Iz obeh grafov določi še napako. 

c. Meri število delcev, ki jih prejme Geiger-Mϋllerjeva cev z oddaljevanjem od izvora. 

Meri v intervalih po 60 s. Grafično prikaži, da število delcev ne pada s kvadratom 

oddaljenosti. (Namig: posamezno število delcev pomnoži s kvadratno vrednostjo 

oddaljenostjo od izvira, kjer je števec zaznal to število delcev.) 

Meri na oddaljenosti od 30 cm pa najdlje do 100 cm. Ker boš začel meriti pri razdalji 

30 cm, boš delce z energijo 0,546 MeV že izgubil, tako da bodo prisotni samo še 

delci z energijo 2,28 MeV. Logaritmiraj funkcijo, ki opisuje zmanjševanje števila 

delcev z oddaljenostjo in nariši premico, iz katere boš lahko iz odčitanega koeficienta 

in začetne vrednosti določil A in b. Na y os nanašaj ln(ys^2), na x os pa s. Za boljšo 

preglednost nanašaj v enotah m. 

Določi tudi napako meritev. 
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REŠITVE 
 

a. Maso folije izmerijo s tehtnico, stranici a in b pa izmerijo z merilnim trakom. Nato 

debelino samo še izračunajo.  

 

            

            

 

b. Meritve podajo v tabeli. Za izračun absorpcijskega koeficienta delcev beta z 

energijo 2,28 MeV narišejo graf lnN(x), pri čemer je N število impulzov, x pa debelina 

aluminija. 

Za izračun absorpcijskega koeficienta delcev beta z energijo 0,546 MeV pa narišejo 

graf               (x), kjer sta a in c že konstanti, ki so ju izračunali v zgornjem 

delu. 

c. Za prikaz, da število delcev ne pada s kvadratom razdalje, narišejo graf N*s^2(s), 

kjer je s oddaljenost od izvira. 

Za določitev absorpcijskega koeficienta zraka narišejo graf oblike y(s), kjer y 

predstavlja          , s pa oddaljenost cevi od izvira. 
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7.2 EKSPERIMENTALNA VAJA: DOSEG DELCEV BETA 
 

1. UVOD 

Pri vaji bomo uporabili izotop stroncija 90, ki razpade z dvema razpadoma beta, da 

dobimo stabilno jedro. Za razpad beta  je značilno, da kot produkt razpada dobimo 

jedro, elektron in nevtrino.  

Stroncij 90 najprej razpade z razpadom β- tako, da dobimo elektron, antinevtrino in 

nestabilen izotop itrija 90 (glej enačbo). Razpadna energija je enaka 0,546 MeV.  

    
            

   

 

Nato izotop itrija ponovno razpade z razpadom β-. Razpadna energija v tem primeru 

je 2,28 MeV. Ker razpade z razpadom β-,  ponovno dobimo elektron in antinevtrino 

(glej enačbo), hkrati pa nastane še stabilno jedro cirkonija 90 (90Zr). 

            
     

   

 

Kako se delec z določeno energijo absorbira v določeni snovi, nam pove absorpcijski 

koeficient μ. Delce beta predstavljajo elektroni. Ti se ne morejo absorbirati, vendar se 

pri preletu skozi snov razpršijo. Za delce beta privzamemo, da njihovo število pojema 

eksponentno, zato tudi tukaj govorimo o absorpcijskem koeficientu, čeprav ni prave 

absorpcije. Pojemanje števila delcev v curku opišemo s funkcijo:   

     
     

No v enačbi predstavlja število delcev pred prehodom skozi snov, x je debelina 

materiala in μ je absorpcijski koeficient, ki je za različne snovi in različne energije 

delcev različen. Absorpcijski koeficient v snovi je merjen v mm-1.  

Pri poskusu bomo število delcev merili z Geiger- Mϋllerjevo cevjo. Geiger-Mϋllerjeva 

cev je vrsta plinskega števca. Znotraj cevi je plin, skozi katerega potujejo elektroni, ki 

na svoji poti ionizirajo atome plina. Pozitivni ioni potujejo proti negativno nabitemu 

ohišju cevi, elektroni pa na žičko, ki je napeta po sredini cevi in je pozitivno nabita. 

Med potovanjem elektronov k žički ti še vedno ionizirajo atome in to povzroči velik 

plaz elektronov na žičko, kar cev zazna kot električni impulz. 

Ker boš kot izvor uporabil stroncij 90, ki razpada z dvema razpadoma beta, z 

različnima razpadnima energijama, število delcev ne bo pojemalo s samo eno 

eksponentno funkcijo, ampak z dvema (                    ). To je posledica 

tega, da je absorpcijski koeficient odvisen od energije delca in od materiala snovi, kar 

pa je v obeh primerih aluminij. 
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Že v drugem odstavku je omenjeno, da se beta delci ne absorbirajo. Ti izgubljajo 

energijo na več načinov, nam pa je najpomembnejša ionizacija. Z ionizacijo izgubljajo 

energijo delci beta z majhno energijo (med 0,01 Mev in 2,5 MeV). Delci beta 

ionizirajo bližnje atome in se pri tem razpršijo. Ionizacija atomov se dogaja že pri 

preletu skozi zrak.  

2. VAJE 

a. Preveri, da velja:        

b. Preveri, pri kateri snovi (aluminij, železo) imajo delci beta največji doseg.         

Prikaži tudi grafično. 

c. Iz meritev določi absorpcijski koeficient aluminija in železa. 

 

3. PRIPOMOČKI 

 radioaktivni izvor stroncija 90 

 Geiger-Mϋllerjeva cev s števcem 

 aluminijaste in železne ploščice, stojalo  

 mikrometrski vijak 

 

 

4.  NAVODILA 

a. Postavi izvor in števec tako, da bo njuna medsebojna razdalja približno 5 cm. Nato 

meri, koliko impulzov zazna števec v 1 s. Meritve ponovi 30-krat. Iz meritev izračunaj 

napako po naslednji formuli: 

   
 

 
          
   . 

   predstavlja povprečno vrednost, N pa število vseh meritev. Preveri zvezo        

Nariši še histogram porazdelitve števil delcev. Podatke (število prejetih impulzov) 

grupiraj v grupe po 10 enot, npr. 10-20. 

 

b. Na voljo imaš nekaj ploščic iz železa in nekaj ploščic iz aluminija. Pri vsaki snovi 

meri toliko časa, dokler se število delcev, ki jih zaznava števec, ne ustali. Meritve 

zapiši v tabelo. 

Za vsako snov nariši graf, ki bo prikazoval, kako se število impulzov spreminja z 

debelino ploščic. Debelino ploščic izmeri z mikrometrskim vijakom. Tam kjer se 
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meritve ustalijo, v graf nariši premico (y=k, kjer je k neko število impulzov). Premica ti 

predstavlja ozadje.  

Kolikšen je doseg delcev, lahko prebereš že iz meritev. 

Ko postaviš izvor in števec, ju do konca merjenja ne premikaj.  

c. Radioaktiven izvor postavi nekaj centimetrov od Geiger-Mϋllerjeve cevi. Pred cev 

postavi stojalo z aluminijevimi ploščicami. Ko začneš meriti,  pazi, da postavitve ne 

spreminjaš. Meri v časovnih intervalih po 60 s. Izmeri pri vsaj 10 različnih debelinah 

aluminija, tako da zajameš vrednosti med 0 in 3 mm. Meri debelino aluminijastih 

ploščic z mikrometrskim vijakom. 

Razpadanje stroncija 90 opišemo s funkcijo                     . Druga 

eksponentna funkcija prispeva večji del v prvem delu grafa, saj ima funkcija z 

energijo 0,546 MeV majhen rep (ta je posledica tega, da imajo delci z manjšo 

energijo krajši doseg), prva eksponentna funkcija pa ima dolg rep in so zadnje 

meritve večinoma samo vpliv druge funkcije. Absorpcijskega koeficienta za delce 

beta z energijo 0,546 MeV ne boš mogel določiti, saj je najtanjša ploščica debela 

0,35 mm. Pri tej debelini izgubiš že ves vpliv delcev beta s to energijo.  

Drugi del meritev je zato večinoma vpliv samo eksponentne funkcije, ki je posledica 

večje energije delcev beta. Z logaritmiranjem meritev, boš dobil premico. Iz grafa 

nato odčitaj koeficient in začetno vrednost, iz teh dveh pa izračunaj začetno število 

delcev in absorpcijski koeficient delcev z energijo 2,28 MeV. 

Enako naredi za železo in iz grafa odčitaj absorpcijski koeficient.  

Pri obeh grafih določi še napako. 
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REŠITVE 

a.  

   
 

  
                 

  

   

        

 

število impulzov (X-Xpovprečn)^2 
 

število impulzov (X-Xpovprečen)^2 

83 298,14 
 

119 350,94 

84 264,60 
 

100 0,07 

109 76,27 
 

92 68,34 

91 85,87 
 

103 7,47 

98 5,14 
 

102 3,00 

106 32,87 
 

105 22,40 

99 1,60 
 

85 233,07 

107 45,34 
 

92 68,34 

98 5,14 
 

105 22,40 

103 7,47 
 

97 10,67 

97 10,67 
 

92 68,34 

83 298,14 
 

110 94,74 

100 0,07 
 

107 45,34 

106 32,87 
 

107 45,34 

110 94,74 
 

118 314,47 

 

Iz meritev: 

    
 

 
          
    

       . 

 

Po zvezi: 

          . 

Lahko potrdimo, da v obeh primerih dobimo primerljivi napaki. 
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b. 

ŽELEZO                                                  ALUMINIJ                         

d [mm] število impulzov 

0 2819 

0,24 2206 

0,48 599 

0,59 250 

   0,72 144 

0,96 32 

1,18 21 

 
Doseg je 1,18 mm. 

 

 

 

 

                               Doseg je 3,3 mm. 

Delci se bodo v železu absorbirali hitreje kot v aluminiju. 

 

d [mm] 
število 
impulzov 

0,33 2190 

0,53 1671 

0,86 1113 

0,99 856 

1,02 740 

1,32 533 

1,52 365 

1,85 189 

1,98 143 

2,31 66 

2,51 58 

2,84 32 

2,97 30 

3,3 23 

3,83 25 

3,96 27 

4,82 28 
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c.  

Enaki tabeli kot zgoraj. 

 

ALUMINIJ 

           

           
            

                
                

Absorpcijski koeficient za aluminij, delcev z energijo 2,28 MeV, je enak 1,61 mm -1. 

  

 

 

 Koeficienti, ki jih dobim, če meritve logaritmiram in narišem premico:  

        

           . 
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Oba koeficienta sta izračunana s programom Gnuplot. 

 

ŽELEZO 
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Rezultati, če meritve logaritmiram in narišem premico: 

        

           . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primerjava rezultatov z rezultati iz članka: 

ALUMINIJ 

                   

                  

 

ŽELEZO 

                   

                 . 

Oba izmerjena absorpcijska koeficienta sta primerljiva s koeficienti iz članka. [4] 

Večja odstopanja so zaradi sistematskih napak, kot je na primer sama postavitev 

poskusa ipd. 
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8. ZAKLJUČEK 

Radioaktivno sevanje, radioaktivni izotopi, uporaba jedrske energije so teme, ki v 

slovenskih šolah ne zapolnjujejo veliko učnega časa. Jedrska energija in njena 

uporaba  je imela zelo »militarističen« značaj, saj so jo omenjali pogosto le v 

povezavi z jedrskim orožjem. Danes vemo, da je uporaba jedrske energije in 

radioaktivnih izotopov v miroljubne namene nujna in neobhodno potrebna. Zato so 

obravnavane teme dobrodošla pomoč učiteljem pri ponovnem uvajanju teh vsebin v 

učne načrte. Pomembne so tudi za učinkovitejše izvajanje eksperimentalnih vaj.  

Z merjenji sem želela poiskati najbolj relevantne poskuse za poučevanje študentov 

ali učiteljev o radioaktivnosti. 

Potrdila sem, da je porazdelitev števila razpadov v izbranem časovnem intervalu 

Poissonova. Hkrati sem ugotovila, da je ta poskus dobro izvedljiv in lahko ponovljiv. 

Časovni intervali med posameznimi razpadi so eksponentno porazdeljeni. Še več, 

pokazala sem, da so odstopanja med rezultati manjša od predvidene napake in da 

so res med seboj nekorelirani. 

Meritve absorpcije števila delcev pri prehodu čez aluminij  so težko ponovljive. Sama 

sem meritve večkrat ponovila in samo enkrat dobila rezultate, iz katerih sta bili vidni 

dve eksponentni funkciji. Približek, da število delcev pojema eksponentno z 

povečevanjem debeline snovi, je dober, kar se vidi tudi iz moji meritev. Tudi merjenje 

spreminjanja števila delcev z oddaljevanjem števca od izvora ni natančno. Potrebno 

je izbrati prave oddaljenosti med števcem in izvorom. Na sliki 17 je lepo vidna ena od 

napak, ki nam lahko omogoči napačno interpretiranje rezultatov. Sama sem z 

upoštevanjem vseh posebnosti dobila dobre rezultate, ki so bili primerljivi tudi z 

rezultati iz članka. [4] 

Zaradi omenjenih težav sem pripravila dvoje navodil za izvajanje eksperimentalne 

vaje. S tem sem dosegla, da bodo eksperimentatorji prišli do rezultatov, ki so 

pomembni za podrobnejše poznavanje radioaktivnih izvorov. 

Ob delu sem ugotovila, da bi z učenci v osnovnih šolah lahko merili le sevanje v 

učilnicah, brez bližnje prisotnosti radioaktivnega izvora. Tako bi ugotovili, kje na šoli 

je največ sevanja in zakaj. Ob tem bodo spoznali, da smo ves čas izpostavljeni 

naravnemu sevanju, ki pa ne sme preseči dovoljenih mej. Tako bodo naši učenci 

radioaktivnost sprejeli kot naraven pojav, ki ga lahko s pomočjo znanja in tehnologije 

uporabimo v dobro človeštvu. 

Upam, da bo vsebina diplomske naloge pomagala učiteljem in študentom pri razlagi 

in razumevanju sicer povsem naravnega pojava: radioaktivnega sevanja. 
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