
Zadanie „Rozpad”

Przypominam polecenie:
„Sporządź wykres zależności aktywności preparatu promieniotwórczego od czasu i wyznacz z wykresu 
czas połowicznego rozpadu. Zrzuty ekranu/zdjęcia tabelki z danymi i podpisanego wyniku oraz z zeszytu:
wykresu i wyznaczonego czasu połowicznego rozpadu wyślij do oceny.”

Oto przykład, który rozwiązuję:

1. Skalowanie osi układu współrzędnych 
Czas do 259 s, zatem na osi czasu co najmniej do 260 s, opis na osi np. 20, 40, 60 itd. 
Aktywność do 180 Bq i tyle musi się zmieścić – na osi np. 40, 80, 120 itd. Nie należy stosować 
dziwnych jednostek np. 78.

2. Zaznaczanie punktów np. czas 218 s to u mnie 109 mm czyli 10 cm 9 mm.
3. Rysujemy gładką krzywą – nie łamaną, nie prostą (wykres w podręczniku s. 181). Oczywiście 

w zeszycie, z linijką.



Z tego wykresu nie da się odczytać czasu połowicznego rozpadu. Można jedynie stwierdzić, że jest on 
większy od 340 s.
I to jest całe rozwiązanie. Ocena bdb!

Rozwiązanie z wykorzystaniem „szybkiego wykresu” proponowanego przez program jest znacznie 
trudniejsze. Po wprowadzeniu danych program proponuje typ regresji czyli przypisania jakiejś funkcji. 
Zależność aktywności próbki od czasu nie jest liniowa! Tego się właśnie nauczyliśmy!
Jeżeli wybieramy liniową, to program narysuje prostą i poda jej równanie. Wykres jest oczywiście błędny.
 





Wykres jest oczywiście błędny. Poza tym nie pozwala na odczyt czasu połowicznego rozpadu, ponieważ 
połowa ze 180 Bq to 90 Bq,, a ta wartość nie mieści się na wykresie.

Można obliczyć z równania prostej, utworzonego przez program y = - 0,2675x + 178,01.
Za y trzeba podstawić 90 (połowa z początkowej wartości równej 180). Otrzymuje się 329 s. Oczywiście 
nie jest to prawidłowa wartość, ale za metodę i obliczenie już jest dst.

To jak prawidłowo rozwiązać zadanie, korzystając z „szybkiego wykresu”?

Wybrać typ wykresu „spadek wykładniczy”.



Teraz wykres jest prawidłowy, ale czasu połowicznego rozpadu nadal nie odczytamy! Nie mieści się na 
wykresie. To może obliczyć z równania? Podstawić za y = 90 i obliczyć x. Czy znacie funkcję y = e^x?
Nie bardzo. A nawet gdyby, to współczynnik przy x jest równy 0,00. Nawet umiejąc rozwiązywać 
równanie wykładnicze, z tym zerem nic się nie da zrobić.
Konieczne jest przeskalowanie osi, bo przy takiej jednostce stała przy x jest za mała. Tylko wtedy czas 
nie będzie w pojedynczych sekundach.
Gdzie się to zmienia? Pod tabelką, w wierszu „Rząd wielkości”. Jeżeli zmniejszymy 10 razy, to np. 
20 s = 2·10 s, czyli czas będzie wyrażony w dziesiątkach sekund. W naszym przypadku trzeba zmniejszyć
co najmniej 100 razy, i to trzeba uwzględnić w opisie osi.



Teraz jest dobrze.
Co dalej? Teraz już można niedokładnie odczytać czas połowicznego rozpadu: więcej, ale niewiele 
więcej od 350 s. A dokładniej? Odczytujemy z równania stałą rozpadu (tak się nazywa liczba przed x) 
równą 0,19. Jak ją wykorzystać? Podręcznik s. 181: λ T≈0,693 czyli 0,19 T≈0,693

T≈0,693
0,19

≈3,65

Jeszcze uwzględnić, że 3,65 na wykresie to nie sekundy, ale setki sekund. Ostatecznie czas połowicznego 
rozpadu wynosi 365 s. Uff! Koniec pracy. Naprawdę chcieliście to wszystko robić? 
Acha, jeszcze co mówi program na taką odpowiedź?

 Jaka ocena? Celujący


