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1 Uvod 

V naravi lahko najdemo veliko poučnih in uporabnih pojavov. Veliko je takih, ki jih znamo 

izkoristiti za preživetje ali udobje. Eden izmed takšnih je radioaktivnost. Znanstveniki so v 

radioaktivnosti videli veliko prihodnost. Pri radioaktivnih razpadih se namreč sproščajo 

ogromne količine energije [1]. Danes to s pridom izkoriščamo v jedrskih elektrarnah, 

radioaktivnost pa se uporablja tudi v medicini, v arheologiji za datiranje vzorcev, v industriji 

za preiskave na materialih, v javljalnikih požarov itd. Kljub temu, da so sevanja, ki nastanejo 

pri radioaktivnih razpadih, ionizirajoča sevanja, ki so za ljudi škodljiva, se radioaktivnost 

uporablja na področjih človekovega delovanja, kjer brez njegove uporabe ne moremo doseči 

enako dobrih rezultatov. 

V fiziki lahko s posebnimi napravami detektiramo visoko energijske fotone gama, ki jih 

izsevajo radioaktivni elementi, in določimo njihovo energijo. Ker je energija izsevanih 

fotonov gama, ki nastanejo pri določenih jedrskih razpadih, specifična za posamezni 

radioaktivni razpad, lahko na podlagi meritve energijskega spektra sevanja gama določimo, 

katere radioaktivne elemente opazovana snov vsebuje in v kolikšnem deležu se ti elementi 

pojavljajo v preiskovani snovi. To metodo imenujemo gama spektrometrija in jo bomo 

nekoliko podrobneje predstavili v tej seminarski nalogi. V seminarski nalogi bomo z 

omenjeno metodo preučili, ali gobe vsebujejo kakšen radioaktiven element, ki je sevalec 

gama. Znano je, da se je leta 1986 ob nesreči jedrske elektrarne v Černobilu v ozračje 

sprostila precej velika količina radioaktivnega cezija 137 [2]. Ob dežju se je nekaj tega cezija 

akumuliralo v zemlji. Razpolovni čas cezija 137 je približno 30 let, zato sklepamo, da je cezij 

v zemlji še vedno prisoten, kar preverimo s spektrometrijo gama. Za merjenje ne bomo 

uporabili zemlje, temveč gobe, ki iz zemlje črpajo vodo in s tem tudi minerale, ki se v gobah 

kopičijo (med drugim tudi cezij 137), zato je na enoto mase vsebnost cezija v gobah veliko 

večja kot v zemlji. Namen našega eksperimenta je torej s spektrometrijo gama pokazati 

vsebnost cezija v gobah in izračunati njegovo aktivnost. Osnovni in najpomembnejši sestavni 

element merilnega sistema je scintilacijski detektor, katerega delovanje bomo tudi spoznali v 

seminarju. 

V drugem poglavju seminarja je na kratko opisano fizikalno ozadje radioaktivnosti. Podan je 

opis splošnih fizikalnih zakonitosti. V tretjem poglavju je prikazana postavitev eksperimenta 

in oprema, ki jo za eksperiment potrebujemo. Osrednji del seminarske naloge je namenjen 

opisu in izvedbi eksperimenta. Seminar je zastavljen v obliki navodil za izvedbo 

eksperimenta, zato so v njem nekoliko podrobneje opisani programska oprema in posamezni 

koraki krmiljenja eksperimenta preko računalnika. Na koncu seminarske naloge so podani 

rezultati meritev ter njihova analiza. 

2 Radioaktivnost 

V naravoslovnih znanostih se je uveljavilo pravilo, da se kemijski elementi zapisujejo v obliki 

  
  [3], kjer X predstavlja simbol za določen kemijski element, A masno število, ki predstavlja 

skupno število protonov in nevtronov v jedru tega elementa, Z pa vrstno število, ki je enako 

številu protonov v jedru. Atome istega kemijskega elementa z enakim vrstnim številom in 

različnim masnim številom imenujemo izotopi. Kemijski elementi so v periodnem sistemu 

elementov razvrščeni po naraščajočem vrstnem številu v periode in skupine.   
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V jedru atoma se nahajajo pozitivno nabiti protoni ter električno nevtralni nevtroni. V 

klasičnem fizikalnem opisu se negativno nabiti elektroni gibljejo okoli atomskega jedra po 

tirnicah, na katerih imajo točno določeno energijo in kjer jih najdemo s 95 % verjetnostjo. Te 

tirnice imenujemo orbitale. K takšnemu gibanju elektrone sili električna privlačna sila med 

pozitivnim jedrom in negativno nabitimi elektroni. Število orbital v atomu, ki jih zasedajo 

elektroni, določa periodo, v katero je v periodnem sistemu elementov razvrščen nek element. 

Na različnih orbitalah je točno določeno število elektronov. Orbitale bližje atomskemu jedru 

so polno zasedene. Število elektronov na zadnji orbitali ima odločujoč vpliv na kemijske 

lastnosti elementa in pove skupino, v katero je razvrščen element v periodnem sistemu [1].  

Težja atomska jedra nastanejo z zlivanjem lažjih atomskih jeder. Ta proces imenujemo fuzija. 

Atomska jedra ''težijo'' k temu, da imajo čim večjo vezavno energijo na nukleon. Največjo 

vezavno energijo ima jedro železa, kar pomeni, da je najbolj stabilno. Zelo nizka vezavna 

energija pomeni, da je jedro nestabilno in takšna atomska jedra običajno razpadejo. Pri tem 

nastanejo nova, bolj stabilna jedra, izsevajo pa se tudi delci z visoko kinetično energijo ali 

elektromagnetno valovanje z visoko energijo [1]. Pojav imenujemo jedrski razpad. V 

splošnem lahko radioaktivna jedra razpadejo na tri različne načine z razpadom alfa, beta ali 

gama. Mi se bomo osredotočili le na razpad gama. Jedra pa se lahko tudi cepijo, kar 

imenujemo fisija. Pri tem se prosti nevtron pri trku z jedrom združi z njim in ga zaradi 

prenasičenosti in neugodne razporeditve nukleonov v njem naredi nestabilnega, zato se jedro 

naključno razcepi na dve novi jedri. 

Razpad gama se zgodi čisto spontano in naključno in pogosto sledi razpadu alfa ali beta, po 

katerem dobimo jedro, ki se nahaja v vzbujenem stanju [1,4]. Predstavljamo si lahko, da je en 

ali več nukleonov v stanju z višjo energijo, oziroma v vzbujenem stanju. Jedro je grajeno po 

določenem vzorcu razporeditve protonov in nevtronov, ki je energetsko najbolj ugoden. Po 

razpadu alfa ali beta se zaradi drugačnega števila protonov in nevtronov v jedru spremeni 

njihova razporeditev, ki ni nujno najugodnejša. Zato jedro višek energije izseva v obliki žarka 

gama: 

  
           
               

 
 
   

kjer simbol    pomeni, da je jedro v vzbujenem stanju. Za razpad gama je značilno, da se 

vrstno in masno število ne spremenita. Žarki gama so elektromagnetno valovanje, ki je zelo 

prodorno. Tipične valovne dolžine žarkov gama so nižje od nekaj pikometrov (10
-12

 m). Žarki 

gama na svoji poti ionizirajo snov. Za žive organizme so zelo nevarni zaradi izjemno kratke 

valovne dolžine in s tem visoke energije. Pogosta posledica interakcije tkiva z žarki gama je 

odmiranje tkiva, tvorba rakastih celic itd. Tipični red velikosti energije žarkov gama je 1 MeV 

[1,4]. 

Primer za razpad gama, ki sledi razpadu beta, je jedro cezija 137. Jedro cezija 137 najprej 

razpade z razpadom beta v jedro barija 137, ki je nestabilno. Zato izseva še foton gama, da se 

stabilizira. Podoben primer je izotop americija 241, katerega jedro razpade z razpadom alfa v 

neptunij 237, ki je nestabilen. Zato poleg delca alfa izseva še nizkoenergijski foton gama 

(59,5 keV) [5]. Praviloma je za vsak izotop določeno, po kateri poti razpada. Ker pa lahko 

pride v jedru po razpadu alfa ali beta do različnih vzorcev razporeditve protonov in nevtronov, 

se jedra lahko znajdejo v različnih vzbujenih stanjih. Posledično pri razpadu gama jedra 

izsevajo fotone gama z različnimi energijami. Zato običajno jedra določenega izotopa poleg 

karakterističnih fotonov izsevajo še fotone z drugimi energijami. Tako na primer jedra izotopa 
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kobalta 60 v največji meri izsevajo fotone z energijo 1173 keV in 1332 keV, v manjši meri pa 

fotone z drugimi energijami [5]. 

Število radioaktivnih jeder v neki snovi od trenutka nastanka eksponentno pada s časom [1,4]. 

To opišemo z enačbo: 

        
            (1) 

kjer je      število radioaktivnih jeder v nekem vzorcu ob času t,    število radioaktivnih 

jeder ob času njihovega nastanka (   ) in   razpadna konstanta [1,4]. V praksi se namesto 

razpadne konstante običajno uporablja razpolovni čas     . Ta je specifičen za posamezni 

radioaktivni element in pove, v kolikšnem času se število radioaktivnih jeder v nekem vzorcu 

razpolovi. Iz enačbe (1), ob pogoju N(t1/2) = 0,5N0, sledi: 

     
   

 
           (2) 

Podobno kot število radioaktivnih jeder tudi aktivnost vzorca pada eksponentno s časom [1,4]. 

Aktivnost (A) vzorca je definirana kot hitrost spremembe števila radioaktivnih jeder s časom: 

t

N
A

d

d
 .          (3) 

Iz enačb (1) in (3) z odvajanjem dobimo: 

        
    ,        (4) 

kjer je A(t) aktivnost vzorca ob času t in        začetna aktivnost vzorca.  

3 Postavitev in izvedba eksperimenta 

Za natančno meritev vsebnosti posameznega radioaktivnega elementa v neznanem vzorcu 

potrebujemo referenčni vzorec, katerega aktivnost je znana. V našem primeru je referenčni 

vzorec preparat s cezijem z znano aktivnostjo, neznani vzorec pa so suhe gobe, katerih 

aktivnost želimo določiti eksperimentalno s spektrometrijo žarkov gama. Eksperiment 

izvedemo na merilni opremi proizvajalca Leybold: s scintilacijskim detektorjem, 

visokonapetostnim virom, večkanalnim pretvornikom ter s programsko opremo Cassy Lab 

[6]. 

Vstopni del scintilacijskega detektorja (slika 1), kamor vpadajo žarki gama, je iz t.i. 

scintilacijskega materiala, ki je v primeru našega scintilatorja natrijev jodid (NaI) z dodanim 

talijem. Žarki gama v scintilacijskem materialu v veliki meri vzbudijo fluorescenco, pri čemer 

ima fluorescirana svetloba nižjo energijo oz. daljšo valovno dolžino. V primeru vpada žarkov 

gama in omenjenega scintilacijskega materiala je fluorescirana svetloba v rangu UV svetlobe. 

Sam mehanizem nastanka fluorescirane svetlobe pa izvira iz načinov interakcije žarkov gama 

s snovjo. Možni so trije načini - fotoefekt, Comptonovo sipanje in tvorba para. Kateri od teh 

mehanizmov prevladuje, je odvisno od energije fotonov. Pri nižjih energijah prevladuje 

fotoefekt, pri višjih pa tvorba parov. V primeru Comptonovega sipanja lahko posamezni foton 

izgubi energijo tudi v več zaporednih sipanjih. UV svetloba v primeru kristala NaI izvira 

predvsem iz interakcije fotonov gama z elektroni joda (ki imajo večje vrstno število) iz 
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najbolj notranje lupine, pri čemer en izbiti elektron prejme energijo fotona, ki preneha 

obstajati. Prazno mesto zapolni elektron iz elektronske lupine z višjo energijo. Pri tem 

prehodu se izseva foton z energijo, ki je enaka razliki energij elektronskih stanj. Le-ta je za 

jod v področju UV svetlobe. Fluorescirana UV svetloba nato s fotoefektom izbije elektron iz 

fotokatode, ki je sklopljena s scintilacijskim materialom (glej sliko 1). Izbiti elektron 

(fotoelektron) pospeši dinoda v t.i. fotopomnoževalki, ki izbije različno število elektronov. To 

število je odvisno od energije fluoresciranega fotona in s tem kinetične energije elektrona. 

Elektrone, ki jih izbije vpadni elektron na prvo dinodo, nato pospeši naslednja dinoda, ki je 

priključena na višjo napetost kot predhodna dinoda, itd. (glej sliko 1). Več tako priključenih 

dinod ojači signal, kar je primarna funkcija fotopomnoževalke [1,4]. Jakost dobljenega 

signala se potem preko večkanalnega pretvornika zabeleži kot dogodek pod določenim 

kanalom, ki se mu kasneje na podlagi referenčne meritve vzorca pripiše točno določeno 

energijo. 

S številom kanalov, ki jih lahko sami izberemo v programu, je določena resolucija 

energijskega spektra. Med izvedbo same meritve se na zaslonu izrisuje najprej porazdelitev 

dogodkov po posameznih kanalih, kar kasneje z umeritvijo prevedemo v energijski spekter 

[1,4]. 

 

Slika 1. Scintilacijski detektor. Sestavljen je iz scintilatorja in fotopomnoževalke [7]. 

 

3.1 Postavitev eksperimenta 

Eksperimentalno opremo priključimo tako, kot prikazuje slika 2. Preparat s cezijem  

postavimo na scintilacijski detektor in ga pokrijemo s svinčenim ščitom, da zmanjšamo vpliv 

okolice na meritev [6]. Meritev je potrebno izvajati v prostoru, kjer ni drugih morebitnih 

sevalcev žarkov gama, kajti tudi svinčeni ščit ne nudi dovolj zaščite pred njimi. 

Preden vključimo vir visoke napetosti, se prepričajmo, da je nastavljen na vrednost 0 V. Po 

vklopu počasi povečujemo napetost na vrednost 800 V. Če napetost višamo ali nižamo 

prehitro, lahko pride do preboja in uničenja katere od naprav [6]. 
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Slika 2. Postavitev eksperimenta (levo). a) Pretvornik signala; b) visokonapetostni vir; 

c) scintilacijski detektor v stojalu; d) svinčeni ščit. Shema postavitve eksperimenta 

(desno) [6]. Vsi trije z rdečim krogom označeni priključki potekajo iz scintilacijskega 

detektorja in so si različni, kar preprečuje napačno priključitev. Pretvornik signala preko 

USB priključka povežemo z računalnikom, ki ima instalirano opremo Cassy Lab. 

Na računalniku zaženemo program Cassy Lab. Če so aparature pravilno priključene, program 

samodejno zazna pretvornik signala. V prvem oknu programa Cassy Lab (slika 3) se izriše 

slika tega pretvornika, če je eksperimentalna oprema pravilno priključena. V nasprotnem 

primeru je slika prekrižana z rdečim križem. To je znak, da računalnik ne zazna pretvornika 

ali da je prišlo do napake pri nalaganju gonilnikov naprave. S klikom na poljubnega od treh 

gumbov, označenih na sliki 3, se odpre novo okno (slika 4), kjer nastavimo parametre 

meritve. 

 

Slika 3. Prvo okno po zagonu programa Cassy Lab 

V oknu "Measuring Parameters" (slika 4) označimo večkanalno meritev ("Multichannel 

Measuring"), nastavimo število kanalov na npr. 1024 in čas merjenja na 600 s. Ostalih 

vrednosti ne spreminjamo. Čas merjenja prilagajamo glede na aktivnost vzorca. Če je le-ta 

velika, je čas krajši in obratno. Število kanalov vpliva na resolucijo energijskega spektra. 

Večje število kanalov pomeni boljšo resolucijo, po drugi strani pa krajši čas zajemanja, ki je 

namenjen posameznemu kanalu. V okvirčku "High Voltage" je izpisana trenutna napetost na 

scintilatorju [6]. 
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Slika 4. Nastavitve parametrov meritve 

Po nastavitvah parametrov merjenja in postavitvi vzorca v Marinellijevi posodi (angl. 

Marinelly beaker) nad scintilacijski detektor zaženemo meritev s tipko    ali s klikom na 

ikono v obliki štoparice na orodni vrstici programa Cassy Lab [6]. Po pretečenem času 600 s 

se meritev samodejno prekine. Program že sproti izrisuje spekter po kanalih (slika 5). 

 

Slika 5. Porazdelitev števila dogodkov (sorazmernih s količino vpadnih fotonov gama) 

(N) po kanalih (n) Modri del spektra predstavlja interval, ki ga na oko izberemo za 

določitev sredine vrha (opisano spodaj). 

Za prikaz spektra po energijah namesto po kanalih, je potrebno spekter umeriti. Umeritev z 

dvema znanima energijama je bolj natančna kot z eno samo. Energijski spekter izsevanih 

žarkov gama pri razpadu cezija 137 vsebuje dva karakteristična vrha. Prvi vrh je dejansko 

posledica izbitja elektrona iz prve orbitale, ki absorbira foton gama, emitiran iz jedra pri 

razpadu. Tega zapolni elektron iz druge orbitale, pri tem pa izseva rentgenski žarek z energijo 

32 keV, kar je ravno razlika energij med prvo in drugo orbitalo. Do tega pojava pride 

približno v 10 % razpadov. V ostalih 90 % razpadih (drugi vrh) jedro izseva žarek gama z 

energijo 662 keV [4].  

Umeritev spektra izvedemo tako, da z desnim klikom na grafu odpremo meni, izberemo 

"Other Evaluations" in funkcijo "Calculate Peak Center". S klikom na grafu določimo interval 

(glej sliko 5), ki predstavlja širino vrha [6]. Program na tem intervalu vrhu prilagodi 

Gaussovo krivuljo in izračuna njen vrh, ki ga označi z izrisom navpične črte, v spodnjem 

levem kotu pa izpiše vrednost kanala. Enak postopek opravimo za drugi karakteristični vrh in 

zapišemo obe vrednosti kanalov. Na grafu nato z desnim klikom odpremo meni in izberemo 

"Energy Calibration" ali pritisnemo kombinacijo tipk "Alt+E" [6]. Odpre se pojavno okno 
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(slika 6). Vklopimo opcijo umeritve z dvema kanaloma. Nižjo vrednost kanala vpišemo pod 

prvi kanal, višjo pa pod drugega. Vsakemu kanalu nato pripišemo ustrezno energijo. Ob kliku 

na puščico se odpre padajoči meni, ki vsebuje informacije o pogosto uporabljenih vrednostih 

energij radioaktivnih izotopov, zato lahko vrednosti izberemo kar s seznama. Nato postopek 

ponovimo še za drugi vrh in potrdimo z "Accept" [6]. Rezultat je energijski spekter, prikazan 

na sliki 7. Pri enakih nastavitvah parametrov trenutne meritve istemu kanalu vedno ustreza 

enaka energija. Zato lahko te vrednosti apliciramo tudi na druge meritve vzorcev.  

 

Slika 6. Pojavno okno za kalibracijo energij. Številke kanalov lahko odstopajo, ker so 

odvisne od napetosti na scintilacijskem detektorju. Višja kot je napetost, bolj raztegnjen 

je spekter. 

 

Slika 7. Energijski spekter cezija 137. Porazdelitev števila dogodkov (sorazmernih s 

številom vpadnih fotonov gama) (N) po energijah fotonov gama (E). 

Pri eksperimentu kot vzorec za analizo uporabimo suhe gobe. Stresemo jih v Marinellijevo 

posodo in jo postavimo na scintilacijski detektor, to pa pokrijemo s svinčenim ščitom. Zaradi 

nizke aktivnosti gob izberemo daljši čas merjenja, 2 uri.  

Z grafa na sliki 8, ki prikazuje energijski spekter emitiranih fotonov gama suhih gob in 

ozadja, sta razvidna vrhova pri energijah, ki sta karakteristični za cezij 137 (32 keV in        

662 keV). Da bi potrdili, da sta ta dva vrhova resnično posledica sevanja gob, je potrebno 

odšteti naravno ozadje. Le-tega merimo pod enakimi pogoji, kot gobe, le brez vzorca. 
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Odštejemo energijski spekter ozadja od energijskega spektra suhih gob, da dobimo graf, ki je 

prikazan na sliki 9. 

 

Slika 8. Energijski spekter suhih gob (rdeča črta) in ozadja (črna črta). 

Porazdelitev števila dogodkov (sorazmernih s številom vpadnih fotonov gama) 

(N) po energijah fotonov gama (E). 

 

Slika 9. Energijski spekter suhih gob z odštetim ozadjem. Porazdelitev števila dogodkov 

(sorazmernih s številom vpadnih fotonov gama) (N) po energijah fotonov gama (E). 

3.2 Analiza eksperimentalnih podatkov 

Namen merjenja energijskega spektra žarkov gama, izsevanih iz neke snovi, je ugotoviti 

vsebnost določenega izotopa v tej snovi in njegovo aktivnost. V našem primeru želimo 

potrditi vsebnost cezija 137 v gobah. Iz energijskega spektra, kateremu je odšteto naravno 

ozadje (slika 9), lahko razberemo podatek o številu dogodkov, ki jih je zaznal scintilacijski 

detektor pri posamezni energiji oz. intervalu energij. To število je premo sorazmerno številu 

izsevanih fotonov gama iz merjenega vzorca [8]. Sorazmernostni faktor k je moč določiti iz 

znane aktivnosti referenčnega vzorca v trenutku meritve in izmerjenih vrednosti s 

scintilacijskim detektorjem. S temi podatki lahko določimo aktivnost neznanega vzorca. 
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Ker je faktor k odvisen od energije vpadnih fotonov,  ga je potrebno določiti za vsako energijo 

posebej. To pomeni, da mora vsebovati referenčni vzorec enak radioaktivni element (v našem 

primeru cezij 137), kot ga določamo v drugem vzorcu (v našem primeru v gobah). Iz 

podatkov o aktivnosti referenčnega vzorca ob nastanku je potrebno preračunati trenutno 

aktivnost v trenutku meritve. Preparat je bil umerjen leta 2010, ko je njegova aktivnost 

znašala 5,24 kBq. Iz podatka o razpolovnem času (    ) za cezij 137, ki je 30,17 let [8], po 

enačbi (2) izračunamo razpadno konstanto ( ). Ta za cezij 137 znaša 0,02297 let
-1

. Ker smo 

eksperiment izvajali leta 2013, so od umeritve minila 3 leta. Izračunana aktivnost 

referenčnega vzorca ob času meritve (po enačbi (4)) je, upoštevajoč natančnost vhodnih 

podatkov, približno 5 kBq. 

Določimo še aktivnost referenčnega vzorca iz izmerjenih podatkov (R). To storimo v 

programu Cassy Lab. Z desnim klikom na grafu se odpre meni, kjer izberemo "Calculate 

Integral" in funkcijo "Area to X-Axis" ter izberemo interval energij, ki pripadajo vrhu pri 

energiji 662 keV [8]. Širino vrha določimo kar na oko. V našem primeru je to interval kanalov 

od 268 do 326 (oz. energije od 610 keV do 708 keV). Izbrano območje se obarva črno in v 

levem spodnjem kotu se izpiše število vseh detektiranih dogodkov na tem izbranem območju. 

Dobljeno vrednost delimo s celotnim časom merjenja, da dobimo povprečno število dogodkov 

na sekundo (R) v tem intervalu energij. Faktor k je podan kot razmerje med dejansko 

aktivnostjo referenčnega vzorca cezija (ACs) in aktivnostjo, določeno iz meritve (RCs) [8]: 

    
   

   
        (5) 

Iz vrednosti kCs določimo aktivnost cezija v gobah, saj velja enako razmerje tudi za gobe. Po 

enakem postopku kot zgoraj določimo aktivnost iz meritve (Rgobe) gob. Nato po enačbi 

    
     

     
       (6) 

določimo aktivnost gob (Agobe). Za lažjo primerjavo vzorcev je smiselno aktivnost izraziti 

relativno glede na maso vzorca (mgobe). Aktivnost vzorca na enoto mase (Am) je podana z 

enačbo: 

   
     

     
        (7) 

Po zgoraj zapisanih enačbah lahko izračunamo aktivnost cezija 137 v suhih gobah. Pri tem 

uporabimo podatke, pridobljene iz meritev, ki so podani v tabeli 1. Povprečno število 

dogodkov R na prej izbranem intervalu kanalov (energij) za referenčni vzorec cezija in za 

vzorec suhih gob pri energijski vrednosti 662 keV je: 
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Tabela 1. Podatki o času merjenja (t) posameznega vzorca in podatki o številu 

dogodkov (N) brez ozadja (pridobljenih iz grafa na sliki 8) na intervalu kanalov od 268 

do 326 za posamezni vzorec [8]. 

 

 t [s] N 

Preparat cezija 137 600 19659 

Suhe gobe (m = 200 g) 7200 4597 

Iz enačbe (5) izračunamo kalibracijski faktor (kCS) za energijsko vrednost 662 keV, ki znaša 

149. Sedaj lahko iz enačbe (6) izračunamo aktivnost gob (Agobe), ki je 95,5 Bq. Iz enačbe (7) 

izračunamo relativno aktivnost gob na maso vzorca (Am) in dobimo 0,48 Bq/g, kar je v okviru 

podatkov Urada RS za jedrsko varnost, kjer navajajo vrednosti za aktivnost gob med 0,2 in 

0,9 Bq/g [9]. Čeprav v zelo majhnih količinah, smo vseeno pokazali prisotnost izotopa cezija 

137 v gobah. 

Na podoben način izvajamo analizo za poljubne vzorce pri poljubnih energijah. Vedno pa 

moramo imeti na razpolago referenčni radioaktivni vir, kot je to v našem primeru vzorec 

cezija 137. 

4 Zaključek 

Eksperimentalno smo potrdili, da je izotop cezija 137 v majhnih količinah v gobah res 

prisoten. Za določitev njegove aktivnosti smo potrebovali referenčni vir radioaktivnosti, torej 

preparat izotopa cezija 137. Na podlagi izmerjene aktivnosti preparata in znane aktivnosti 

preparata ob umeritvi smo določili kalibracijski faktor naprave. Ta je pogojen s samo zgradbo 

scintilatorja in predstavlja razmerje med emitiranimi in detektiranimi fotoni gama. Z 

določitvijo kalibracijskega faktorja smo iz meritve aktivnosti gob določili njihovo dejansko 

aktivnost, oziroma aktivnost cezija v njih. S primerjanjem z referenčno meritvijo smo 

izračunali aktivnost gob, ki znaša 95,5 Bq oziroma 0,48 Bq/g. 

Za opravljanje in analiziranje meritev smo uporabili strojno in programsko opremo podjetja 

Leybold. Aktivnost cezija 137 v gobah smo merili s scintilacijskim detektorjem, ki detektira 

emitirane fotone gama. V scintilatorju se energija fotona pretvori v električni signal. Ta se v 

fotopomnoževalki ojači, večkanalni pretvornik pa ga zabeleži pod pripadajoči kanal, glede na 

jakost signala. Na tak način dobimo spekter vzorca po kanalih, ki ga s kalibracijo naprave 

lahko pretvorimo v energijski spekter. 

Za določitev aktivnosti gob smo uporabili metodo, imenovano spektrometrija žarkov gama. 

Ta metoda omogoča prepoznavanje radioaktivnih izotopov v neznani snovi na podlagi 

detektiranja emitiranih žarkov gama. 
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