
 

 

FYSA2002/K4 (FYSA2002/1)  VIRITYSTILAN ELINAIKA 

 

Työssä tutustutaan hajoamislakiin ja määritetään 137Ba:n viritystilan 661.7 keV 

keskimääräinen elinaika ja puoliintumisaika. Työn voi tehdä joko lapputyönä tai 

arvosteltavana bonustyönä. 

 

1 Lähtökohdat 

1.1     Radioaktiivinen hajoaminen 

 

Lukemista: 

- Harris: Nonclassical Physics. Ch. 10.6 

- Williams: Nuclear and Particle Physics Ch. 2.3, 2.4 (Luettavissa  salissa FYS4) 

- Kai Siegbahn (ed.): Alpha-, Beta- and Gamma-ray Spectroscopy. Chapter VIII, 

§10.1. ”The Disintegration Cs137 Ba137 33years”. Sivuista on kopio 

oppilaslaboratoriossa. 

 

Radioaktiivinen hajoaminen on tilastollinen tapahtuma, jossa yksittäisen nuklidin 

elinaikaa ei voida ennustaa, mutta suurelle määrälle nuklideja voidaan määrittää 

keskimääräinen elinaika. 

 

Radioaktiivinen hajoamisnopeus eli aktiivisuus A on suoraan verrannollinen nuklidien 

lukumäärään N 

N
dt

dN
A  ,        (1) 

missä  on hajoamistodennäköisyys [1/s]. Koska ytimien hajoaminen vähentää niiden 

lukumäärää, on 

N
dT

dN
 .         (2) 

Tämän differentiaaliyhtälön ratkaisu on hajoamislaki 

teNN  0 ,         (3) 

missä N0 on nuklidien lukumäärä aluksi ja N nuklidien lukumäärä ajan t kuluttua. Koska 

(1) pätee, pätee luonnollisesti myös 

tt eAeNNA    00       (4) 

Kuvassa 1 on 137mBa:n hajoamislain mukainen kokeellinen käyrä. 
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Kuva 1. Kokeellinen hajoamiskäyrä 

 

Puolilogaritmikoordinaatistossa kuvaaja on suora 

t
N

N











0

ln         (5) 

Nuklidien keskimääräinen elinikä  saadaan hajoamistodennäköisyydestä 




1
           (6) 

ja puoliintumisaika t1/2 hajoamislaista merkitsemällä 

2/12
t

NeN


 , josta 

2ln
2ln

2/1 


t         (7) 

 

Jos emoydin A hajoaa tilalle B, joka myös on epästabiili, noudattaa hajoaminen yhtälöä 

  t

AB

B
AABB

ABeNN





 




 1      (8) 

Jossain vaiheessa tytärytimiä hajoaa yhtä paljon kuin muodostuu, jolloin systeemi on 

tasapainossa ja tytärydinten määrä saavuttaa maksimiarvon (edellyttäen, että B > A). 

 

1.2     Isotooppigeneraattori 

 

Esimerkiksi lääketieteessä käytetään kuvausaineina lyhytikäisiä isotooppeja, jolloin 

niitä pitää olla jatkuvasti saatavilla. Sairaaloissa ei kuitenkaan ole mahdollisuuksia 

isotooppien valmistamiseen eikä lyhytikäisiä isotooppeja voida kuljettaa kovin kaukaa. 

Tällöin käytetään isotooppigeneraattoria, jossa pitkäikäinen isotooppi hajoaa 
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lyhytikäiseksi isotoopiksi. Generaattorin läpi valutetaan nestettä, esim. happoa, joka 

reagoi tytäratomien, mutta ei emoatomien kanssa. Näin saadaan nestettä, jossa on vain 

haluttua lyhytikäistä isotooppia. Prosessia sanotaan uuttamiseksi (elution). 

 

Tässä työssä käytetään generaattoria, jossa on 137Cs – 137mBa –isotooppisysteemi. 

Generaattorissa tapahtuva hajoamistapahtuma on kuvan 2 mukainen. 94.4% 137Cs -

emoytimen hajoamisista johtaa 137mBa –viritystilalle (m = metastate), jonka 

puoliintumisaika on 2.55 min. Viritystilan purkautuessa emittoituu 661.7 keV:n 

gammakvantti. 137Cs:n hajoamistapa on β- ja puoliintumisaika 30 vuotta. 

 

Uuttamisessa suurin osa 137mBa-ytimistä poistuu hapon mukana generaattorista, minkä 

jälkeen määrä alkaa palautua ennalleen (12 minuutin päästä 96 prosenttia tasapainotilan 

määrästä). Saadussa nesteessä on bariumin lisäksi pieniä määriä pitkäikäistä 137Cs:a, 

minkä vuoksi nestettä on käsiteltävä varoen. 137mBa:n aktiivisuus putoaa puolessa 

tunnissa promilleen alkuperäisestä. 

 

 

2 Työn suoritus 

Spektrin mittaus tehdään samalla laitteistolla kuin työssä Röntgenfluoresenssi. Uutena 

piirteenä mittaussovelluksesta Grain käytetään MCS- ja multispektritoimintoja. Ohjeita 

mittaussovelluksen käytöön löytyy työpaikkaohjeesta. Lisäksi työssä käytetään 137Cs – 
137mBa –isotooppigeneraattoria, jonka käyttöohje on työpaikalla. Hajoamiskäyrä 

piirretään piirto-ohjelmalla.  

Aluksi tehdään energiakalibraatio. Asetetaan 60Co -säteilylähde ilmaisimen eteen ja 

kerätään kalibraatiospektri. Määritetään piikkien paikat ja lasketaan kanavaluvun ja 

energian välinen riippuvuus muodossa Eγ = a + bx, missä x on kanavaluku.  

 

 

Kuva 2. 137Cs:n hajoamiskaavio (Lähde: http://atom.kaeri.re.kr) 
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Seuraavaksi mitataan suoraan generaattorista tulevan säteilyn spektri ja paikannetaan 

661.7 keV:n piikki. Valmistellaan Grain kirjaamaan tapahtumien energia- ja 

aikainformaatiot, jolloin spektrien aikariippuvuutta voidaan jälkeenpäin tarkastella. 

Ennen uuttoa spektrometrin käyttö on hyvä harjoitella kunnolla. 

 

Uutossa generaattorin läpi ruiskutetaan 0.04M HCl -liuos, jossa on 0.9% NaCl:a. 

Generaattorista neste valutetaan koeputkeen, joka asetetaan suljettuna ilmaisimen eteen 

mitattavaksi. Tässä kannattaa olla rauhallinen mutta ripeä (kts. kuva 1), jotta riittävän 

moni barium-ydin olisi viritystilalla mittauksen alussa. 

 

Elinaika määritetään mittausdatasta kahdella tavalla. Multiscaling (MCS) –

menetelmässä peräkkäisiin kanaviin kerätään tapahtumat peräkkäisiltä aikaväleiltä. 

Esim. ensimmäiseen kanavaan väliltä 0…10s, toiseen kanavaan väliltä 10…20s, 

seuraavaan väliltä 20…30s jne. Tästä käytetään jatkossa nimeä aikaspektri. 

 

Toinen tapa määrittää elinaika on multispektri-mittaus. Siinä mitataan peräkkäisiltä 

esim. 3 minuutin ajanjaksoilta energiaspektri, yhteensä viisi spektriä. Näistä spektreistä 

voidaan piikin pinta-ala määrittämällä saada viisi pistettä, joiden avulla elinaika 

määritetään graafisesti. 

 

Viidestä energiaspektristä määritetään mittaussovelluksen piikinsovitustoiminnolla 

661.7 keV:n piikin pinta-alat. Piirretään kuvaaja (t,I) puolilogaritmipaperille, pisteet 

asettuvat suoralle. Piirretään kuvaan myös virhejanat, joiden suuruudet saadaan 

pulssimäärän keskihajonnasta, joka on likimain N . Piirretään suora ja virhesuorat 

sekä luetaan kuvaajasta puoliintumisaika virheineen. Lasketaan keskimääräinen 

elinaika kaavalla (7). 

 

MCS-menetelmän aikaspektri (ascii-muotoinen) avataan piirto-ohjelmalla. Määritetään 

hajoamistodennäköisyys graafisesti sovittamalla kuvaajaan kaavan (4) muotoa oleva 

käyrä. Virhe luetaan sovituskäyrän yhtälöstä. Edelleen laskemalla saadaan 

keskimääräinen elinaika ja puoliintumisaika. Merkitään kuvaajaan myös virhejanat. 

Kuvaajat laitetaan vastauskaavakkeen liitteeksi. 

 

Vertaa puoliintumisajan määrittämisessä käytettyjä menetelmiä toisiinsa. 


