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Nukleáris mérések statisztikája 

1. Bevezetés 
Ebben a „mérésleírásban” szándékosan nincsenek elvarrva a szálak úgy, ahogy egy jó 
szakácskönyvben megszoktuk. Ennek nem annyira a lustaságom az oka, mint inkább az a 
tapasztalatom, hogy a jól előcsócsált mérésleírásokat ész nélkül követi a legtöbb hallgató. 
Én is így csinálnám. 

Annak, hogy a korábbi leírásaimat mégis a szakácskönyvi jelleg határozta meg, egyszerű 
oka volt, ti. a laboridő rendesen ki volt sámfázva, és nem szerettem volna sokat túlórázni. 

Ez a „mérés” azonban csak nagyon kevés igazi mérnivalót tartalmaz, s ha naiv módon 
bízhatom abban, hogy mindenki önállóan dolgozik, ahogy szeretném, akkor a méréssel 
kapcsolatos hallgatói munka zömét az előzetes felkészülés és az otthoni számítások és 
szimulációk elvégzése teszi ki. No meg a jelentés megírásáé, melyet kinyomtatva várok a 
régi minimumkövetelmények szerint (ki, mit, mikor, miért csinált, és mi jött ki az 
erőlködésből). Biztos, ami biztos: mindenkitől várok egy e-mailt is (nagy@chem.elte.hu), 
melynek mellékletei tartalmazzák a számításokat dokumentáló xls, opj stb. fájlokat. A 
tárgymegjelölés legyen ez: mkl_b 

Minthogy csak egyetlen olyan feladat van, melyet csakis a laborban lehet elvégezni, nem 
fogok noszogatni senkit. Aki úgy érzi, kész van, szól nekem, és már mehet is haza. 

Nem árt azonban az óvatosság, mert szándékosan írtam nem igazán jól strukturált 
útmutatót. (Tőletek persze jobb munkát várok :-) Ezért a teendőket célszerű előre 
átgondolni, ill. vázlatot írni, és ha valami kérdés merül fel azzal kapcsolatban, hogy 
igazán mit is szeretnék látni a jelentésben, azt még a bőséges laboridőben tisztázni.  

Természetesen a mérőberendezés használatát kérésre megmutatom, és egyéb tekintetben 
is bárkivel szívesen konzultálok a laboridőben. Viszont konzultáció alatt nem azt értem, 
hogy szépen elmondok mindent, amit azokban az anyagokban leírtam, amelyekre a 
szövegben hivatkozom, s amelyek vonatkozó részeit illőnek tartom előre elolvasni. (A 
súlyozott legkisebb négyzeteken alapuló illesztést mint maximum likelihood módszert 
különösen a figyelmetekbe ajánlom. Ezt nagy vonalakban szívesen felvázolom egy 
„kiselőadásban”, de csak kérésre és egyszerre.) 

Persze utólag is hajlandó vagyok konzultálni, de ha úgy gondolom, hogy a kérdés azért 
nem merült fel már a laboron, mert az illető nem készült fel rendesen a mérésre, akkor azt 
tekintetbe veszem a jegyadásnál. 

Ami a jelen útmutatóba illesztett ábrákat illeti: sokkal jobban adaptált ábrákat várok a 
jelentésben, informatív ábraaláírásokkal. Majdnem mindegyik bemutatott ábrám szinte 
teljesen nyers, s csak azért szerepel, hogy ki-ki lássa, kb. hogy néz ki egy nyers output. 
Ilyen vacak ábrákat természetesen senkitől nem fogadnék el pontlevonás nélkül. 

A hisztogramok esetében annyit erőlködtem csak pluszban, hogy az automatikusan 
készült ábrák helyett (melyek vízszintes tengelyén tört értékek szerepeltek, ami eléggé 
snassz), manuálisan beadott egész bin értékekkel újraszámolt hisztogramokat mutatok be.  

mailto:nagy@chem.elte.hu�
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2. Feladatok 

2.1. Az exponenciális élettartam-eloszlás tanulmányozása 

2.1.1. Exponenciális eloszlású véletlen számok generálása és elemzése 

A http://nasa.web.elte.hu/loadable/ValSum.pdf helyen keressük meg azt a részt, mely a 
γ(1, 1/) exponenciális eloszlású véletlen számok generálásáról szól (ill. a továbbiak miatt 
célszerű az egész 4. fejezetet átfutni). Az eloszlások részletes leírása a 
http://nasa.web.elte.hu/loadable/Distributions.pdf helyen található.  

A javasolt algoritmus segítségével ki-ki generáljon – pl. Excel segítségével – 1000 db. 
véletlen számot a gyakorlatvezető által megadott  közepes élettartammal. 
Hallgatólagosan feltesszük, hogy az egymást követő Excel-cellák éppen egy 
időegységgel vannak eltolva egymáshoz képest abban az egységben nézve, amelyben  
értékét kapjuk. 

A szimuláláshoz annyit, hogy a RAN() függvény a 0, 1)-be eső (kvázi)egyenletes 
eloszlású véletlen számokat állít elő. Nagyon pici ugyan az esély rá, hogy éppen 0 jön ki, 
de azért az ln miatt – no meg az illendőség kedvéért – zárjuk ki ennek lehetőségét. Egy 
egyszerű trükkel (0, 1-be eső számokat kapunk. 

Készítsük el az U(0, 1)-eloszlású és a γ(1, 1/)-eloszlásúnak gondolt véletlen számok 
hisztogramját. Az utóbbi esetben a gyakoriságokat lineárisan és féllogaritmikusan is 
ábrázoljuk (l. alább), hogy rögtön lássuk, jó úton haladunk-e. 
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A kapott γ(1, 1/) eloszláshoz tartozó gyakoriságadatokat vigyük át Originbe, ha 
Excelben dolgoztunk volna eddig. A pontonként ábrázolt adatokra alkalmazzuk az 
exponenciális bomlás modelljét. Az alábbihoz hasonló nyers grafikonokat kapjuk 
(átskálázás után). 

http://nasa.web.elte.hu/loadable/ValSum.pdf�
http://nasa.web.elte.hu/loadable/Distributions.pdf�
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A grafikoncímkén látható jelölések egy része kiderül az Origin help1 megfelelő pop-up 
ablakából.  

Select Analysis:Fit Exponential Decay:First Order to fit a curve to the active data plot, using the 
equation: 
y=y0+A1exp(-x/t1), where 
y0 Y offset   ↔ Ez fizikailag a hátteret/alapvonalat jelentené. 
A1 amplitude  ↔ Ez tehát az illesztett kezdőérték. 
t1 decay constant  ↔ Valójában „mean life”, azaz közepes élettartam, . 
When you select this menu command, Origin makes the necessary initialization for the 
parameters.  Origin also sets y0 to an appropriate fixed number which is close to the asymptotic 
value of the Y variable for large X values.  To obtain full control of these parameters, see  The 
Nonlinear Least Squares Fitter. 

Az illesztett görbén a következő automatikusan elhelyezett címke látható: 

Data: Data1_B 
Model: ExpDec1  
Chi^2 =  61.832   ↔ χ2, lásd alább 
R^2 =  0.97802   ↔ R2, lásd alább 
y0 0  ±0  A ±0 hiba abból ered, hogy y0 értéke rögzített volt. 
A1 233.17028 ±9.02457 
t1 9.53031  ±0.46835 

A magyarázatban nem szereplő Chi^2 az adott esetben a megfelelő szabadságfokú (itt kb. 
50-3 = 47) χ2(47) eloszlásra utal. Minthogy az ilyen χ2 várható értéke 47, a kapott 61,8 
kissé soknak mondható, bár a χ2 standard deviációja2 ~9,7, vagyis majdnem a μ ± σ 
határon belül vagyunk (37,3–56,7), a μ ± 2σ határba pedig bőven beleférünk (27,6–66,4). 

Az R^2, alias R2, az illesztés jóságát (goodness of fit) jellemzi. A jelentését a következő 
példa világítja meg.  

Tekintsük a következő két ábrát: 

                                                 
1 Megjegyzem, ha az Origin helpjét stb. egy jelentés (dokumentáció) részének tekinteném, nem adnék jeles 
osztályzatot rá, de még négyest sem. 
2 Lásd a http://nasa.web.elte.hu/loadable/Distributions.pdf helyen. 

http://www.graphpad.com/curvefit/goodness_of_fit.htm�
http://www.graphpad.com/curvefit/goodness_of_fit.htm�
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A bal oldali ábrán az y-ra kapott ● mérési pontok távolságai látszanak az átlagukat 
jelképező vízszintes vonaltól. Ezeknek a távolságoknak a négyzetösszege Stot. A második 
ábrán ugyanezen pontok távolsága az f(x) illesztő függvénytől van mérve. Ezeknek a 
távolságoknak a négyzetösszegét jelöljük Sreg-gel. (A tot index a totális/teljes szóra, a reg 
a regresszióra utal.) Az 

 10,1 2

tot

re2  R
S

S
R g  

mennyiség az illesztés jóságát hivatott kifejezni. Elvileg egy jó illesztésre 1-hez közeli 
értéket kapunk és viszont. (Hogy mennyire jó ez a paraméter, azt döntsétek el magatok.) 

Tanulságos megkísérelni az illesztést két exponenciálissal is. Ha sikerül, akkor a saját 
illesztésből, ha nem, akkor a fenti szimuláció alábbi illesztéséből vonjunk le 
következtetést ismeretlen összetételű élettartam-eloszlások kiértékelésének lehetséges 
problémáira vonatkozóan. 

 

Az ábra címkéjén ez a szöveg (nem) látszik: 

Data: Data1_B 
Model: ExpDec2  
Chi^2 =  56.34484 
R^2 =  0.98171 
y0 0  ±0 
A1 87.30623 ±42.61392 
t1 2.38619  ±2.47225 
A2 192.27444 ±42.67061 
t2 10.94104 ±1.4848 



Nagy Sándor: Nukleáris mérések statisztikája. 
Mérésleírás a kv1n4mg3 kódú Magkémia laborhoz 

Meresleiras_111208 12/8/2011 5 

2.1.2. Ténylegesen mért élettartam-eloszlás statisztikai elemzése 

A gyakorlatvezetőtől elkért (és az általatok hozott pendrive-ra opj formátumban átmásolt) 
élettartam-eloszlás pozitronok élettartamával kapcsolatos, és egy vagy több olyan 
komponensből állhat, melyek mindegyike egy meghatározott közepes élettartamú species 
exponenciális törvény szerinti bomlását tükrözi.  

A tipikusan 4096 (212) adatból álló élettartam-spektrum egy-egy adata jellemzően egy 
10 ps (10-11 s!) hosszúságú intervallumhoz kapcsolódik az időtengelyen, vagyis ennyi a 
sokcsatornás analizátorral kapott spektrum csatornaszélessége. Ez azt jelenti, hogy a 
teljes spektrum által átfogott időtartomány ~4×10-8 s (40 ns). Ilyen rövid időket csoda, 
hogy egyáltalán mérni lehet. A pontatlanság jól látszik az élettartam-eloszlás grafikonján 
is, amelynek egy jellemző részlete ehhez hasonló lehet: 

 

 Tegyük fel, hogy az időtartammérés hibája független az időtartamtól és N(0, σ2) 
eloszlású. Mi teszi hihetővé ezt a feltevést a spektrum grafikonján? 
(Természetesen a kapott spektrum segítségével kell demonstrálni a magyarázatot.) 

 Szorítkozzunk most arra az esetre, amikor csak egyetlen bomló speciesünk van. 
Hogyan lenne értelmezhető a kísérletileg kapott élettartam-eloszlás figyelembe 
véve azt, hogy maguk az élettartamok is exponenciális eloszlású valószínűségi 
változók? 

 Válasszuk ki a kapott spektrum egy olyan tartományát, amely féllogaritmikus 
ábrázolásban exponenciálisnak tűnik. Illesszük ezt a részt egyetlen 
exponenciálissal. Mit tapasztalunk, és milyen magyarázato(ka)t adhatunk rá? 

 Válasszuk ki azt a részét a spektrumnak, amely már vízszintesnek látszik, tehát 
lényegében a hátteret jelenti. Készítsünk egy ahhoz hasonló (de természetesen 
szebb) hisztogramot az adatokról, mint amit mutatok:  
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A jelölések: 

Data: BackgrHist_Count 
Model: Gauss  
Chi^2 =  42.40281 
R^2 =  0.96733 
y0 1.35949  ±2.02032 ↔ alapvonal (elvileg 0-nak kéne lennie) 
xc 41.93758 ±0.18355 ↔ μ 
w 12.84534 ±0.52559 ↔ 2σ (tehát nem a FWHM) 
A 1537.6876 ±78.32954 ↔ csúcs alatti terület (összes beütésszám) 

Mutassuk meg a saját adatok alapján (ha egyáltalán igaz), hogy a háttérbeütésszámok 
egyszerre tekinthetők Poisson-eloszlásúnak és normális eloszlásúnak. 

2.2. Beütésszámok mérése és elemzése 

Ki-ki mérjen magának 64 db 10-30 s-os beütésszámot a kapott sugárforrással, ill. ha a 
gyakorlatvezető azt javasolja, akkor csak a háttérrel. A mérési időt tetszés szerint lehet 
megválasztani, csak az a lényeg, hogy az összes beütésszámot ugyanannyi ideig mérjük. 
A GM-cső tökéletesen megfelel ehhez a méréshez. 

Vessük össze a kapott beütésszámok átlagát és empirikus szórását abból a szempontból, 
hogy a 64 adat Poisson-eloszlásúnak tekinthető-e vagy sem. Számítsuk ki az átlagos 
számlálási sebességet cpm-ben (counts per minute), azaz percenkénti beütésszámban. 
Adjuk meg az átlagos számlálási sebesség standard deviációját is az adathalmaz alapján. 

Adjuk össze négyesével a mért beütésszámokat. A kapott 16 adatra végezzük el mindazt, 
mint az eredeti 64 adat esetében. Mit tapasztalunk? Magyarázzuk meg a tapasztaltakat. 
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3. Háttéranyag 

3.1. Szorosan kapcsolódó anyagok  

 http://nasa.web.elte.hu/loadable/ValSum.pdf, különös tekintettel a 3-5. fejezetre, 
de a 4. fejezetet feltétlenül át kell nézni a labor előtt. 

 http://nasa.web.elte.hu/loadable/Distributions.pdf. Ezt nem muszáj átnézni, mert a 
legfontosabb képletek összefoglalása megtalálható az előző hely 3. fejezetét 
alkotó táblázatokban. 

3.2. Néhány lazán kapcsolódó hely a weben 

Az alábbi helyeket csak érdekességüknél fogva ajánlom azoknak, akik tudnak angolul. 
Nincsenek közvetlen kapcsolatban a méréssel, tehát a felkészüléshez nem kellenek. 

 Poisson distribution (Wikipedia) 

 Bernoulli distribution (Wikipedia) 

 Binomial distribution (Wikipedia) 

 Poisson process (pdf, nagyon jó) 

 The Poisson process (a Virtual Laboratories in Probability and Statistics 14. 
fejezetében. Zseniális! Annyira, hogy egy kis magyarázattal kiegészítve bevettem 
az Asimov Tékába (http://nasa.web.elte.hu /Asimov/). Íme: 
http://nasa.web.elte.hu/Asimov/PoissonProcess/. (Kell hozzá Java, különben nem 
megy.) 

http://nasa.web.elte.hu/loadable/ValSum.pdf�
http://nasa.web.elte.hu/loadable/Distributions.pdf�
http://en.wikipedia.org/wiki/Poisson_distribution�
http://en.wikipedia.org/wiki/Bernoulli_distribution�
http://en.wikipedia.org/wiki/Binomial_distribution�
http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38143/luennot/E_poisson.pdf�
http://www.math.uah.edu/stat/poisson/index.xhtml�
http://www.math.uah.edu/stat/index.xhtml�
http://nasa.web.elte.hu/Asimov/PoissonProcess/�
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