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Festék 
világít 

● Néhány egyszerű 
empirikus fogalomra 

teszünk egy pár 
triviális észrevételt.  

 ● Egyetlen 
iterációban finomítjuk 
a fogalmakat és kész 
a bomlástörvény!  

The Radium 
Girls 

Pl. N & A’ viszonya: 
GIF és Flash 

~dózis 

~dózis, 
biológiai 

~aktivitás (a megfigyelés, észlelés alapja: 
a  sugár-anyag kölcsönhatás) 

Rutherford & Soddy; energiamegmaradás. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Radium_Girls
http://en.wikipedia.org/wiki/Radium_Girls
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Itt számlálási 
sebességet kellett volna 
írnom. Ennek számértéke 
akkor egyezik meg a 
beütésszámmal, ha 
időegységet választunk 
számlálási időnek. 

Egyszerű de fontos  
  eredmények  

A Bq (becquerel) és a Hz (hertz) 
egyaránt s-1 jelentésű SI egység. 
Mindkettő valamilyen sűrűséget 
fejez ki az időskálán. Csakhogy a 
Hz által mért frekvencia (ha nem 

is okvetlenül állandó, de) 
determinisztikus, míg a Bq által 

mért aktivitás sztochasztikus 
hátterű (átlag, mely rövid távon 

akár „állandó” is lehet). 

Lásd a következő dia 
MŰBIZONYLAT-át. 

Ugye látjuk, hogy N(t) exponenciális? 

http://nagysandor.eu/AsimovTeka/Harrison/NuclearDecay.html


• Fajlagos aktivitás  
(Bq kg-1) 

• Aktivitáskoncentráció  
(Bq m-3) 

• Izotóphordozó 

• Hordozómentes 

• Hordozó hozzáadása 
nélkül készült  
(n.c.a.: no carrier added) 

 

Megjegyzendő fogalmak 
a MŰBIZONYLAT 
kapcsán: 

Egy szállítólevélen nyilván ezt az 
értelmezést kell tekinteni. Vajon miért? 

(Mert ez a „tisztaságot” fejezi ki.) 



„Gyakorlati” fogalmak 
 

n:     beütésszám (counts), azaz 
részecskék/jelek/impulzusok 
észlelt száma egy bizonyos 

Δt:   számlálási időintervallum 
alatt. Ezt egy bizonyos 

t:      időponthoz rendelhetjük. 
Minthogy a Δt többnyire 
nagyon rövid a  

T1/2: felezési időhöz képest, a 
hozzárendelés jelentheti az 
intervallum elejét, közepét 
vagy a végét. 

ν, R: számlálási sebesség, azaz  
n/Δt. Jelfrekvenciának is 
nevezhetjük, de tudnunk kell, 
hogy pl. a háttérimpulzusok 
követési távolsága korántsem 
egyforma, hanem 
exponenciális eloszlást 
követ, ami összefüggésben 
van azzal, hogy a  

Δt  alatt mért n értékek Poisson-
eloszlásúak: σ2(n) = μ(n). 

     Panyikovszkij időnként ég felé emelte szemét, és számolt. 
A pudot átszámította kilókra, a kilókat a régi súlyegységre, 
a zolotnyikra. És minden alkalommal olyan kápráztató szám 
kerekedett ki, hogy az egyezmény megszegője boldog 
örömében csendesen vihogni kezdett.  

Fizikai 
dózismennyiség 
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A LET-ről a 
sugár- anyag 
kölcs.h.-nál  

http://mek.oszk.hu/00400/00411/html/02.htm


Alternatív jellemzők: 

•Bomlási állandó (λ) 

•Közepes élettartam (τ) 

•Felezési idő (T1/2) 

1. Egyensúly hiánya 

2. Szekuláris 
egyensúly 

3. Tranziens 
egyensúly 

4. Ennek 0 a 
valószínűsége 

Bomlástípusok 

•Párhuzamos ≠ 

•Elágazó bomlás 

•Bomlási sor 

Párhuzamos bomlások 

     Természetesen 
ln(A/Bq) értendő! 

2 = eln2 
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N1 fogy 

N2 gyarapszik 

Ha nem volna  
lyukas az alsó, 
akkor ez lenne!  

Telik az alsó 

Ürül az alsó 

Ürül a felső 

Az exponenciális 
bomlástörvény 

sztochasztikusan 
érvényesül. A háttérben 

az élettartamok 
exponenciális eloszlása 
áll, mely a radionuklidok 
örökifjú tulajdonságát 

tükrözi. 

Ezt a két 
egyenletet 

jegyezzük meg, 
mert ezekből 
minden kijön, 

mint víz a lyukas  
 vödörből  

http://nagysandor.eu/AsimovTeka/Equilibr_iSpring/index.html


Tanulság: 
Akár van egyensúly, 
akár nincs, a rövidebb 
felezési idő 5-10-
szerese után az A (1+2) 
összaktivitás 
féllogaritmikus 
ábrázolásban egyenesbe 
megy át. 

Egyensúlyban 1 és 2 
féllogaritmikus 
egyenese párhuzamos. 
Tudjuk mit jelent ez? 

 

1. 1-szer feleződött 

2. Még nem feleződött 

3. 6-szor feleződött 

Kongruencia: 
Az A tömegszám 
maradékosztályai 4 
szerint. 

Hm… Az 
arányuk 
állandó? 

4. Kb. 2000-szer 
feleződött már 

λ1 << λ2  
T2 << T1 

λ1 < λ2  
T2 < T1 

λ1 > λ2  
T1 < T2 



A 4 fő bomlási 
sor ~egy-egy mod 
4 osztályt 
képvisel, ti. az α- 
és a β-bomlás 
dominál. 

•Három közülük 
„természetes 
bomlássor”, a 
negyedik eltűnt a 
Föld színéről, mert 
a Np-237 túl 
gyorsan bomlik. 

•Az egyensúly 
mindig mozgó, ha 
az időlépték elég 
nagy. Az egyenlő 
aktivitások mögött 
nagy különbségek 
vannak az 
atomszámokban: 

„toron” 

„radon” 

Ez 
GÁZ!   

 

http://nagysandor.eu/AsimovTeka/HarfeSoft/DecaySeriesHU/index.html
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/DecaySeries_iSpring/index.html


Lassan járj, tovább élsz! 
Ha az ősszülő lassúbb a bomlásban, 
mint utódjai, akkor egy idő után az 
egész sor mentén egyensúly alakul ki, 
akármilyen is a sebességi sorrend az 
utódok közt (l. az alsó két grafikont). 

Kis 
λuk 

Nagy 
λuk 

Nagy 
λuk 

Satöbbi… 



Vegyük át még egyszer vicces klipek 
nélkül (angolul – a komorság végett) 

Activities of members of a 3-member 
decay series if at time 0 only the parent 
was present.  

The total activity is indicated by a 
thinner gray line.  

The balanced scales show that 
whenever a parent is longer-lived than 
its daughter, (transient) equilibrium 
sets in rather soon. (Equilibrium is 
revealed by parallel lines in semi-
logarithmic plot, a characteristic of 
proportionality.) Complete lack of 
equilibrium can only be observed in the 
upper left panel where the mean-lives 
monotonically increase in the series.  

Even more interesting is the conclusion 
that can be drawn from the bottom 
panels. If the primary parent of a series 
is longer-lived than any of its 
daughters, after a while equilibrium 
will set in along the whole series, no 
matter how the mean-lives of the 
daughters are related to each other.  

 

http://nagysandor.eu/AsimovTeka/4StepSeries_Hwang/index.html


Megállapítások:  

1.  T1/2(Ra-226) >> 1 hónap, tehát az 
anya aktivitása gyakorlatilag nem 
változott. 

2. A Rn-222 (a „radon”)  nevű 
elsőszülött leány ~8-szor 
feleződött 1 hónap alatt, tehát 
egyensúlyba került az anyjával, 
továbbá minden olyan utódjával, 
amely 1 hónapos skálán igen 
gyorsan bomlik. 

3.  T1/2(Pb-210) >> 1 hónap, tehát 
ezen a ponton a bomlási sor 
„befagyott”-nak tekinthető a 
szempontunkból. 

4. Összesen 6 lépés került 
egyensúlyba, ezért 1. miatt az 
aktivitás 6-szorosára nőtt! 

Az A itt tömegszám, nem aktivitás! 

A zárt sugárforrásból csak a 
sugárzás tud kijönni, más nem. 

Még egy GÁZ sem.  



Lásd egy későbbi 
dia két példáját! 

Lásd a következő dia 
bomlássémáját a Na-22 

pozitronbomlásáról! 

(Vagy nem!)    

Detektor 
Erősítő 
Diszkriminátor (kapuzás) 
Koincidenciakör (kiszűri az időben elég 

közeli start/stop jelpárokat, melyeknek 
ugyanahhoz a pozitronhoz lehet közük) 

Lassító (amíg a jel vesztegel benne, a 
koincidenciakör dönthet, hogy érdemes-
e időméréssel bajlódni. 

Idő-amplitúdó konverter (az eltelt idővel 
arányos nagyságú jelet generál) 

Sokcsatornás analizátor (jelszortírozás) 

Ez nemigen igényel 
magyarázatot. 



Ez az 1,28 MeV-
es γ-foton 
gyakorlatilag 
rögtön a pozitron 
megszületésekor 
(pontosabban 
3,63 ps felezési 
idővel) 
kisugárzódik. 
Ezért ezt prompt 
(~azonnali) 
gammának 
hívják. Egy ilyen 
jelzi tehát egy 
pozitron születési 
időpontját.  

0,51 MeV 0,51 MeV 
Ilyen annihilációs foton jelzi egy pozitron halálát. 

START 

STOP 

Egy pozitron 
lehetséges 
élettartama Id

ő,
 t 

A 22Na 
γ-spektruma 

Energia/jelamplitúdó 

A 22Na bomlássémája 

A 3γ-annihiláció 
ritka: nem számít! 

 

Animált 
oldal 

Élettartam-eloszlás animáció 

http://nagysandor.eu/magkemia/i_positron_lifetime/index.html
http://nagysandor.eu/magkemia/i_positron_lifetime/index.html
http://nagysandor.eu/magkemia/i_positron_lifetime/index.html
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/convolution/matlab/expminus_gauss_hu/index.html
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/convolution/matlab/expminus_gauss_hu/index.html
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/convolution/matlab/expminus_gauss_hu/index.html


1. feladat 
A 2β-bomlásra (pl. 82Se → 82Kr): T1/2 ≈ 1020 a. 
Kérdés: Mekkora aktivitásra számíthatunk 1 

mol 2β-bomló (primordiális radio)nuklid 
(pl. 82Se) esetében? 

Válasz: A = (ln2/T1/2) × NA = 4159 a-1 =  
11,4 d-1 ≈ 0,5 h-1 ≈ 10-4 Bq 

Megjegyzés: A laborgyakorlatokon mérhető 
(főleg kozmikus sugárzástól eredő) 
háttérimpulzusok jellemző gyakorisága:  
A′ > 3 cps ≈ 10000 h-1.  

 

Tanulság: Az alapvető problémát tehát nem 
annyira a keresett események ritka 
előfordulása jelenti, mint azok megbízható 
kiválogatása a jóval gyakoribb (irreleváns) 
háttéresemények közül. (Tű a 
szénakazalban probléma.) 

Két feladat az A = λN témakörből 
2. feladat 
A protonok esetleges instabilitása 

(barionszám megmaradása) ma is kutatott 
kérdés. A kísérletek szerint (1984) a proton 
közepes élettartama legalább 1032 a. 

Kérdés: A fenti minimumot tényként elfogadva 
legfeljebb mekkora aktivitásra számíthatunk 
1 mol H2 gázban? 

Válasz: A = (1/τ) × 2NA ≈ 1,2·10-8 a-1 

Megjegyzés: Vegyük észre, hogy ez kb. 
egyetlen várható bomlást jelent a 
dinoszauruszok kipusztulása óta eltelt 
hetvenmillió év alatt, de a „legoptimistább” 
becslések szerint sem várható több mint  
26 évenként 1 bomlás. 

 

Tanulság: Bármennyire bizarr is tehát a proton 
instabilitásának feltételezése, abszolút 
értelemben egyáltalán nem könnyű (sőt, 
végső soron, lehetetlen) ellentmondásba 
hozni a tapasztalattal. 



Az élettartam-eloszlás ugyan 
exponenciális, de a természetes 

logaritmusa olyan unimodális eloszlás, 
melynek maximuma éppen a τ közepes 

élettartamnál van. 

Néha csak egy-
két atomot 

tudnak 
előállítani egy 

adott nehéz 
nuklidból. Az 

azonosítás 
fontos eszköze 

lenne a 
termékek 

bomlásjellemzőinek megállapítása. Csak az a 
baj, hogy ilyenkor teljesen reménytelen az 

exponenciális bomlásgörbe kimérése 

One-atom-at-a-time chemistry 
„Egyszerre csak egy atom” kémia 
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