
[Type text] 
 

 

Универзитет у Нишу 

Природно математички факултет 

Департман за физику 

 

 

 

 

 

 

М А С Т Е Р   Р А Д 

 

Eфикасност детекције Гајгер-Милеровог бројача 

 

 

 

 

 

 

 

      Ментор:                            Студент: 

Проф. др Јасмина Јекнић Дугић        Мирјана Николић 

 

у Нишу,  

jануар 2020. 

 



[Type text] 
 

 

ПРИРОДНO - MАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

НИШ 

КЉУЧНА ДОКУМЕНТАЦИЈСКА ИНФОРМАЦИЈА 

Редни број, РБР:  

Идентификациони број, ИБР:  

Тип документације, ТД: монографска 

Тип записа, ТЗ: текстуални  /  графички 

Врста рада, ВР: мастер рад 

Аутор, АУ: Мирјана Николић 

Ментор, МН: Јасмина Јекнић Дугић 

Наслов рада, НР: Eфикасност детекције Гајгер-Милеровог бројача 

Језик публикације, ЈП: српски 

Језик извода, ЈИ: енглески 

Земља публиковања, ЗП: Р. Србија 

Уже географско подручје, УГП: Р. Србија 

Година, ГО: 2020. 

Издавач, ИЗ: ауторски репринт 

Место и адреса, МА: Ниш, Вишеградска 33. 

Физички опис рада, ФО: 

(поглавља/страна/ 

цитата/табела/слика/графика/прилога) 

60 стр. ; граф. прикази 

Научна област, НО: физика 

Научна дисциплина, НД: нуклеарна физика 

Предметна одредница/Кључне речи, ПО: Гајгер–Милеров бројач, ефикасност детекције 

УДК 539.1.074.2 

Чува се, ЧУ: библиотека 

Важна напомена, ВН:  

Извод, ИЗ: 

У ужем  смислу, детекција нуклеарног зрачења означава  одређивање  природе  и  

мерење  активности  зрачења. Прилком одређивања природе и активности зрачења, 

значајну улогу има ефикасност детекције. Под ефикасношћу се подразумева 

вероватноћа да нуклеарна честица  приликом проласка кроз тзв. ефикасну запремину 

детектора буде детектована. Укупна ефикасност детекције се може раздвојити на 

унутрашњу и геометријску ефикасност. Унутрашња ефикасност је функција врсте 

зрачења, његове енергије и материјала детектора.  Геометријска ефикасност зависи 

од облика извора зрачења, активне запримине сонде детектора, као и од њиховог 

међусобног растојања. Циљ овог рада, је увођење лаботоријске вежбе која указује на 

значај, како унутрашње тако и геометријске ефикасности детекције нуклеарног 

зрачења.  

 Датум прихватања теме, ДП: 14.01.2020. 

Датум одбране, ДО: 22.01.2020. 

Чланови комисије, КО: Председник:   

 Члан:  

 Члан:  

 Члан, ментор:  

Образац Q4.09.13 - Издање 1 



[Type text] 
 

 

ПРИРОДНО - МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

НИШ 

KEY WORDS DOCUMENTATION 

Accession number, ANO:  

Identification number, INO:  

Document type, DT: monograph 

Type of record, TR: textual / graphic 

Contents code, CC: Master thesis 

Author, AU: Mirjana Nikolić 

Mentor, MN: Jasmina Jeknić - Dugić 

Title, TI: Detection efficiency of the Geiger-Muller counter 

Language of text, LT: Serbian 

Language of abstract, LA: English 

Country of publication, CP: Republic of Serbia 

Locality of publication, LP: Serbia 

Publication year, PY: 2020 

Publisher, PB: author’s reprint 

Publication place, PP: Niš, Višegradska 33. 

Physical description, PD: 
(chapters/pages/ref./tables/pictures/graphs/appendixes) 

60 p. ; graphic representations  

Scientific field, SF: physics 

Scientific discipline, SD: nuclear physics 

Subject/Key words, S/KW: Geiger – Muller counter, efficiency of detection 

UC 539.1.074.2 

Holding data, HD: library 

Note, N:  

Abstract, AB: In the narrow sense, nuclear radiation detection is signifying determination of nature and 

measurement of radiation activity. During determining the nature and activity of 

radiation, detection efficiency plays an important role. Efficiency is means the 

probability that a nuclear particle, when passing through a so called the effective volume 

of the detector, is detected. Total detection efficiency can be separated into internal and 

geometric efficiency. Internal efficiency is a function the type of radiation, its energy and 

the material of the detector. Geometric efficiency depends on the shape of the radiation 

source, of the active volume of the detector’s probe as well as  distance between them. 

The aim of this paper is to introduce a laboratory exercises that indicate the importance, 

both internally and geometric efficiency of nuclear radiation detection. 

 Accepted by the Scientific Board on, ASB: 14.01.2020. 

Defended on, DE: 22.01.2020. 

Defended Board, DB: President:  

 Member:  

 Member:  

 Member, Mentor:  



[Type text] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захваљујем се ментору Проф. др Јасмини Јекнић – Дугић на 

великој помоћи и стрпљењу приликом израде мастер рада. Неизмерну 

захвалност дугујем својој породици и пријатељима за сву пружену љубав 

и подршку у досадашњем школовању и животу.  



[Type text] 
 

Садржај: 
Увод ........................................................................................................................................................ 1 

1. Основне карактеристике радиоактивног распада и врсте зрачења .............................................. 3 

1.1 Алфа распад ........................................................................................................................... 5 

1.2 Бета распад ............................................................................................................................ 6 

1.3 Гама распад ............................................................................................................................ 9 

2. Детекција зрачења ........................................................................................................................... 11 

2.1 Ефикасност детекције ............................................................................................................... 11 

2.2  Мртво време бројачког уређаја ............................................................................................... 17 

2.3  Фактор трансмисије кроз прозор бројача .............................................................................. 17 

2.4  Апсорпција и самоапсорпција ................................................................................................ 17 

2.5  Фактор повратног расејања (backscattering) .......................................................................... 18 

2.6 Ефикасност детекције     и   зрачења .................................................................................. 19 

3. Мерења и анализа резултата мерења ............................................................................................ 22 

4.Закључак ........................................................................................................................................... 42 

5. Лабораторијска вежба: „Ефикасност детекције Гајгер-Милеровог бројача“ ............................ 43 

Литература ........................................................................................................................................... 51 

Додатак ................................................................................................................................................ 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

Увод  

                                                      „Откриће радиоактивности је по својој                                   

револуционарности равно открићу ватре које је учинио праисторијски човек.” 

А.Ајнштајн 

 

Година открића радиоактивности сматра се годином рођења нуклеарне физике и 

нуклеарне хемије. До великих открића која су променила свет je дошло сасвим 

случајно. Управо тако је дошло и до открића радиоактивности. Анри Бекерел (Antoine 

Henri Becquerel) (1896. године) је заслужан за то. 

Бекерел се у то време интензивно бавио појавом флуоресценције. Сплетом 

околности, у истој фиоци је држао фотографске плоче и разне минерале које је 

намеравао касније да употреби. Фиока му је служила за складиштење и одлагање 

материјала. Касније када је желео да искористи фотографске плоче, констатовао је да 

су плоче јако засенчене, у присуству минерала (минерал уранијума) који се налазио у 

фиоци, иако су биле прописно умотане и складиштене. Даљом анализом је установио 

да се ради о зрачењу које слаби пролазећи кроз материјале. У почетку није схваћен 

значај открића, све до момента када су Пјер и Марија Кири  (Pierre Currie, Marie 

Currie) из минерала уранијума издвојили радијум и полонијум, који су били далеко 

радиоактивнији од урана.  

Откриће радиоактивности намeтнуло је потребу за његовим проучавањем, а 

самим тим и детектовањем.   

Током двадесетог века, развијено је више типова детектора, а рад свих се 

заснива на истом  темељном принципу - преношење дела или целе енергије зрачења у 

тзв. активну запремину детектора где се претвара у неки други облик, приступачнији 

људској перцепцији. Ово указује да се детекција нуклеарног зрачења заснива на  

мерењу ефеката који прате узајамно дејство (интеракцију) нуклеарног зрачења и  

одређене материјалне средине.  Наелектрисане честице преносе своју енергију на 

материју директним сударима са атомским електронима, изазивајући тако побуђење 

или јонизацију атома. Ненаелектрисано зрачење ( -зрачење и неутрони) се мери  

индиректно, преко секундарно изазваног наелектрисаног зрачења које настаје 

приликом проласка неутралног зрачења кроз  материју.  

Методе  детекције се могу  класификовати  на различите начине.   Према   

потреби   и   намени уобичајене   су   ове поделе:   
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- по  природи  и  типу зрачења - детекција   ,  ,   -зрачења  и  неутрона;   

- по  активности  зрачења - детекција  зрачења мале, средње  и  велике  

активности;   

- према  енергијама  - детекција зрачења  ниских  и  високих    енергија; 

- по  типу  регистровања  и режиму   рада детекторски   системи се деле на -   

импулсне и интегралне;  у  импулсном  режиму  региструју  се  пролази  

појединих радиоактивних честица или  зрака  кроз  детектор; у  интегралном  

режиму  мере  се  глобални  ефекти  интеракције   укупног    зрачења   које  у  

јединици  времена   пролази  кроз детектор;   

- по  релативној  тачности  резултата мерења   постоји подела на  релативне и  

апсолутне  методе мерења;  тачност  релативних  метода мерења креће  се  

просечно у границама  од       до    , а  апсолутних  у  границама  од  

      до    ,  а  за  неутроне  до     ; 

- и  по врсти  интеракције  зрачења  са  материјом.    

Прилком одређивања природе и активности зрачења, значајну улогу има 

ефикасност детекције. Под ефикасношћу се подразумева вероватноћа да нуклеарна 

честица  приликом проласка кроз активну запремину детектора буде детектована. 

Укупна ефикасност детекције се може раздвојити на унутрашњу и геометријску 

ефикасност. Унутрашња ефикасност је функција врсте зрачења, његове енергије и 

материјала детектора.  Геометријска ефикасност зависи од облика извора зрачења, 

активне запримине сонде детектора, као и од њиховог међусобног растојања.  

У раду је одређивана ефикасност,  Гајгер- Милеровог бројача (ГМ бројача) –  

бројача који спада у гасне детекторе  ( о којем ће бити више речи у оквиру припреме 

лабораторијске вежбе, дате на крају рада) који су  дизајнирани тако да директно 

прикупљају електроне настале јонизацијом под дејством зрачења.   

Вршена су мерења зрачења извора различите активности и геометрије у 

функцији растојања извора и детектора, за три различита ГМ бројача, и тиме је 

директно одређивања укупна ефикасност ових бројача.  Затим је рачуната геометријска 

ефикасност, а преко ње је одређена и унутрашња ефикасност. Након тога су  

анализирани добијени резултати и упоређивани са  резултатима  мастер рада кандидата 

Милене Митровић    , у коме су одрађена мерења са само једним бројачем.    

На основу свих прикупљених и анализираних резултата устновљен је прецизан 

поступак за увођење нове лабораторијске вежбе из предмета Нуклерна физика, што је и 

био циљ овог рада.  
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1. Основне карактеристике радиоактивног распада и врсте зрачења 

  

Радиоактивни распади покоравају се законима статистике. Ово је први уочио 

Радерфорд што је касније доказао у својим теоријским објашњењима. Радефорд и Соди 

(Ernest Rуtherford, Frederick Soddy) су 1903. године мерењем брзине распада дошли до 

закључка да се распад радиоактивних атома покорава експоненцијалном закону, што 

указује да је  број атома који се распадају у јединици времена, пропорционалан 

укупном броју атома те врсте који су у то време присутни. Предпоставимо да у датом 

тренутку времена има   атома извесног радиоелемента, и да за врло кратки временски 

интервал број атома који се распадне износи   , тада  је брзина распада дефинисана 

као: 

 
  

  
   

(1) 

 

Како је брзина распада пропорционална укупном броју атома  , следи: 

 
  

  
     

(2) 

 

при чему је        константа којој су Радефорд  и Соди дали име радиоактивна 

константа или  константа пропорционалности.   

Константа   означава који се део од укупног броја присутних радиоактивних 

атома распадне у јединици времена, односно дефинише вероватноћу распада. 

Интеграцијом једначине (2) добија се да је: 

 

      
    (3) 

 

при чему је     број присутних атома у неком произвољном нултом временском 

тренутку, а     број који преостаје после истека времена. ( Слика 1.)  

Ова једначина представља закон распада радиоактивних атома. 
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Слика 1. Графички приказ закона  радиоактивног распада 

 

Осим константе радиоактивног распада, једна од значајних величина за 

описивање радиоактвних распада је период полураспада. По дефиницији, то је време за 

које се распадне половина од првобитно присутног броја радиоактивних језгара (Слика 

1.), што је на основу (3) једнако:  

   
  

 
  

(4) 

 

Следи да је период полураспада једнак:  

 

     
     

 
   

(5) 

 

Период полураспада, независан је од количине присутног радиоактивног елемента и за 

различите изотопе
1
 креће се  интервалу од милионитих делова секунде до билиона 

година. 

 У пракси, се за мерење радиоактивности користи се број распаднутих језгара у 

јединици времена, односно активност:   

                                                           
1
 Изотопи су атоми истог елемента, који у језгру имају различит број неутрона. Они имају исти број 

протона и исти атомски број, али им се масени бројеви разликују.   
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(6) 

 

Ако пoчетну активност у тренутку     означимо са   , онда је активност по истеку 

времена   једнака:  

  =    =   
    

 

(7) 

Јединице за активност су: 

- Бекерел (  ): активност од 1    означава број распада у секунди;  

- Кири (  ): активност од 1    има онај извор у коме се у једној секунди дешава 

          распада, на основу чега следи да је веза ових јединица дата изразом: 

                  . 

У практичне сврхе, код експерименталних мерења користи се још једна 

јединица дефинисана на следећи начин: 

                  

где је     - број распада у минути (Disintegratons per minute). 

 У литератури се најчешће срећу три врсте радиоактивних распада:  

- алфа распад; 

- бета распад 

- и гама распад.  

 

1.1 Алфа распад 

 

При алфа распаду долази до емисије језгра атома хелијума (     
 
  , одоносно α-

честице. при томе се масени број радионуклида смањује за 4, а наелектрисање (редни 

број) језгра за 2, што се може записати на следећи начин:  

  
      

        
  (8) 

Након открића α-зрачења дуго се сматрало да је то зрачење моноенергијско, тј. 

да језгро емитује честице једне енергије. Касније је откривено да се α-зрачење може 

састојати од честица различитих енергија. Даља истраживања су показала да те 

енергије нису било какве, већ да су квантоване, те да је спектар α-зрачења дискретан. 

Такав α-распад при којем се емитује више група честица са дискретним енергијама 

доводи до стварања потомака чија су језгра на различитим нивоима побуђености. То 
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даље доводи до емисије γ-зрачења ( о којој ће бити више речи у поглављу      ) чији 

спектар такође мора бити дискретан. 

Енергије α-честица леже у интервалу       до       , а времена полураспада 

од     до      година. 

Због велике масе и двоструко позитивног налектрисања α-честице имају велики 

степен јонизације  или ексцитације атома средине кроз коју пролазе, због чега  брзо 

губе енергију и имају веома мали домет.  Зауставља их слој папира, слој изумрлих 

ћелија коже или слој ваздуха од само      (Слика 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 2.  График домета алфа честица у ваздуху ( у cm),  

у функције енергије алфа честице ( реф). 

 

1.2 Бета распад 

 

 Постоје три врсте бета распада: бета минус (  ), бета плус или позитронски 

распад (  ) и електронски захват (ЕC, electron capture). Сви они су варијатети основног 

процеса бета минус распада слободног неутрона: 

 

            (9) 

При овом распаду неутрон се трансформише у протон који остаје у језгру, а језгро 

напуштају електрон и антинеутрино
2
: 

                                                           
2
 Антинеутрино је честица без наелектрисања и јако масе мировања, а креће се брзином светлости. 
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         (10) 

 

Претходни израз указује да  при овом распаду редни број изотопа расте за један.   

 Будући да је бета минус распад слободног неутрона, описан изразом (9) 

фундаментални процес, сходно томе, можемо га схватити као праву математичку 

једначину, у смислу да симболе можемо пребацивати са једне на другу, и да им притом 

мењамо знак. Промена знака је овде специфична и не своди се на промену 

аритметичког знака, већ на његову такозвану конјугацију
3
. Разликујемо две могућности 

( горе поменути варијатети) које могу да се реализују.  

 Прва је она која се добија када само антинеутрино пребацимо са десне на леву 

страну: 

          (11) 

 

 

Претходни израз се назива инверзним бета распадом. Ако се прочита у супротном 

смеру, добија се процес: 

           (12) 

 

Овај процес се назива електронски захват и представља један од облика бета распада. 

 У електронском захвату, један од електрона, обично из   љуске, бива захваћен од 

стране протона из језгра. Протон се при томе трансформише у неутрон, а из језгра се 

емитује само неутрино. Упражњено место електрона попуњава неки од електрона са 

виших нивоа, при чему настаје пратеће X- зрачење. При електронском трансформацијa 

језгра се одвија на следећи начин: 

  
         

     (13) 

 

При овом процесу редни број елемента се смањује за један.  

 Коначно, ако у једначини      са леве на десну страну пребацимо електрон и 

притом га конјугујемо, добија се: 

         (14) 

 

                                                           
3
 Замена дате честице њеном античестицом. 
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бета распад слободног протона или    распад. Како је маса мировања протона мања од 

масе мировања неутрона (                                       ), 

вероватноћа за овај процес је изузетно мала (период полураспада је          . У  

језгрима у којима постоји више протона (нутрон дефицитарна језгра)  него што их има 

код стабилних језгра, процес има већу вероватноћу, јер се мањак енергије надокнађује 

из језгра као целине.  И код овог распада се редни број изотопа тако смањује за један, 

односно: 

  
       

       (15) 

 

Овај процес је конкурентан
4
 процесу електронског захвата.  

 Електрони при проласку кроз материју такође врше ексцитацију (побуђивање) 

и/или јонизацију електрона у орбитама атома материје.  Поред тога, услед  њиховог 

наглог успоравања  у пољу језгра атома материјала кроз који пролазе, емитује се и тзв. 

закочно  -зрачење. Домет  -честица у ваздуху не прелази неколико метара ( Слика 3.)  

Зауставља их и танак слој плексигласа.  Због пратећег закочног зрачења,  за заштиту од 

овог зрачења, је неопходно изабрати материјале са високим редним бројем. 

Јонизациона способност бета зрачења је      пута мања него алфа честица. 

                                                           
4
 Ови процеси се међусобно искључују једни друге 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Слика 3.  График домета бета честица  ( у   ) у ваздуху,  

у функције енергије бета честице ( реф). 
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1.3 Гама распад 

 

 Као што је већ познато, језгра се осим у основном стању (стању најниже 

енергије), могу наћи и у неком од својих побуђених стања. Језгро у побуђено стање 

може доспети на различите начине. Један од начина је ексцитација са основног или са 

неког од предходно побуђених стања. Најчешће, емисија гама зрачења која прати 

деекситацију језгра са неког од побуђених стања је последица горе наведених 

спонтанох распада.  При  оваквом процесу не долази до промене ни редног ни атомског 

броја језгра: 

 

  
 
    

     (16) 

 

  

На Слици 4  је приказан бета распад изотопа  јода    , на два побуђена стања изотопа 

ксенона    .   

 Емитовано гама зрачење може бити различитих енергија, због чега се може 

поделити неколико категорија: меки гама зраци (до        ), зраци средње тврдоће 

           , тврди  -зраци            и врло тврди  -зраци (енергије преко 

      ).  

 

 

 

 

Слика 4. Шема распада побуђених стања ксенона 131. 
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Гама зраци због своје неутралности имају највећи домет и предају материји своју 

енергију у неколико процеса: 

1.Фотоелектрични ефекат – потпуно предају енергију електронима атомских 

омотача који излазе из атома материјала апсорбера. Такви електрони, слично  -

честицама, у секундарном ефекту јонизују средину кроз коју се крећу. Овај ефекат је 

доминантан при ниским енергијама  -кваната; 

2. Комптоново расејање – процес када  -кванти само делимично губе енергију  

приликом расејања на атому. Ослабљењи  -кванти губе енергију путем 

фотоелектричног ефекта. Ови електрони се даље понашају као и  -честице и врше 

ексцитацију и/или јонизацију атома материје. Овај ефекат је доминантан при средњим 

енергијама  - кваната; 

3. Стварање пара електрон-позитрон – када фотони  -зрака имају енергију већу 

од двоструке енергије мировања електрона          , тада у пољу језгра атома 

апсорбера може доћи до стварања електрона и његове античестице, позитрона. Настали 

електрон и позитрон ексцитују и јонизују средину кроз коју се крећу. Ако им је 

енергија мала, они анихилирају – поново се стварају 2 -кванта, који затим преко 

фотоелектричног ефекта и Комптоновог расејања интерагују са материјом. 

 Гама зрачење је око     пута продорније од бета зрачења. Лако може да продре у 

ткиво тела. За апсорпцију је потребно неколико центиметара олова или око   метар 

бетона. 
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2. Детекција зрачења 

2.1 Ефикасност детекције 

 

 Нуклеарни детектори могу се разврстати према начину како детектују јонизацију 

или ексцитацију атома медијума насталу услед проласка нуклеарног зрачења. Процес 

јонизације и ексцитације неке, за то, погодне средине може се установити помоћу 

електричних или оптичких метода. Ако се детектује јонизација или ексцитација која 

одговара појединачној честици нуклеарног зрачења, такви су детектори 

диференцијалног типа. Ако се, међутим, детектује укупан ефекат јонизације или 

ексцитације медијума услед зрачења, ради се о детекторима интегралног типа. Једним 

истим детектором може се детектовати различито нуклеарно зрачење.  

 Гајгер-Милеров бројач (ГМ-бројач) представља један од најстаријих типова 

детектора. Пуни се племенитим гасовима уз додатак алкохолних пара. ГМ-бројач 

користи се искључиво као диференцијални детектор. ГМ-бројачем могу се детектовати 

 -честице и  -честице преко процеса јонизације и ексцитације гаса, којим се ГМ-

бројач пуни (у целој запремини сонде бројача), док се  - зрачење може такође се 

детектовати,  али идиректним путем, преко процеса навдених у предходном поглављу, 

који се могу  одиграти, како у самом гасу, тако и са материјалом од кога је направљен 

зид сонде бројача.   

 Детектори зрачења, који се употребљавају у пракси, обично не региструју све 

распаде радиоактивног узорка који се мери. Колики проценат радиоактивних распада 

од укупног броја распада ће детектовати бројач, зависи од његове ефикасности 

детекције.  

 Ефикасност детекције је мера вероватноће да зрачење одређене енергије 

емитовано из радиоактивног извора буде потпуно апсорбовано у активној (осетљивој) 

запремини детектора. 

 Ефикасност детекције зависи од великог броја фактора. Пре свега од од врсте 

уређаја који се користи за детекцију зрачења, од врсте и енергије зрачења које се 

детектује, као и од геометрије мерења детектованог зрачења.   

У литератури се обично помињу две врсте ефикасности се када говори о 

детекцији зрачења: апсолутна или укупна ефикасност и унутрашња ефикасност 

детекције. 
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 Апсолутна  (укупна) ефикасност ( abs ) је дефинисана је односом броја 

регистрованих импулса у јединици времена према теоријском броју распада 

мереног узорка:  

     
                           

                                                
   

(17) 

 

Апсолутна ефикасност је функција геометрије детектора и вероватноће за интеракцију 

у детектору. Као пример се може узети  тачкасти извор који се налази на удаљености   

у односну на цилиндрични детектор (Слика 5.). Ако извор изотропно емитује зрачење, 

тада је вероватноћа да се честица емитује под углом  :  

 

       
  

  
  

(18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вероватноћа да ће честица која удари у детектор имати интеракцију у детектору у 

интервалу дужине        дата је са: 

              
  

 
  (19) 

 

где је   – средња дужина слободног пута честице у детектору, која зависи од густине 

центара интеркације  и ефикасног пресека за тај процес.  

Комбиновањем овa израза (18) и (19) следи:  

             
  

 
  

  

  
   

(20) 

 

Укупна ефикасност се добија интеграцијом по целој запремини  детектора. У многим 

случајевима,  члан у средњој загради  не варира много дуж осе цилиндра детектора, па 

се апсолутна ефикасност може раздвојити на производ два дела: унутрашњу 

ефикасност и геометријску ефикасност: 

 

Слика 5. Тачкасти извор наспрам цилиндричног детектора 
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                 (21) 

 

 Унутрашња ефикасност ( int ) се дефинише као однос броја забележених 

догађаја и броја инцидената квантне радијације који падне на активну површину  

детектора.  

 

     
                           

                                                 
   

(22) 

 

 

Поређење израза      и      даје :  

 

         

 

  
   

(23) 

 

На основу      се може дефинисати геометријски фактор, као удео укупног 

просторног угла који формира извор са отвором детектора.  

Унутрашња ефикасност зависи од пресека за интеракцију упадног зрачења и 

детектора. Стога је унутрашња ефиксаност функција врсте зрачења, његове енергије и 

материјала детектора. За наелектрисане честице, унутрашња ефикасност је углавном 

добра за већину детектора, јер су ретки случајеви да наелектрисана честица приликом 

пролазка кроз сонду детектора, не изазове јонизацију атома средине. Међутим, кад су у 

питању теже честице, може доћи до ефекта „гашења“ у неким материјалима, што значи 

да свака јонизација неће бити регистрована од стране детектора. За регистрацију 

неутралних честица, димензије детектора играју значајну улогу, јер су интеркције 

много ређе, те са повећањем запремине детектора, расте вероватноћа за интеракцију 

ових честица са средином.  

 С друге стране геометријски фактор  зависи само од угаоне расподеле упадног 

зрачења (Слика 5.), због чега у потпуности зависи од геометријске конфигурације 

детектора и извора.  

 За израчунавање геометријске ефикасности, непоходно је одредити просторни 

угао  , који се дефинише интегралом над површином детектора:   
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(24) 

   

где   представља растојање између извора и елемента површинe   , а   је угао између 

нормале на елемент површине и смера извора. Уколико запремина извора није 

занемарљива, онда је неопхпдно извршити интеграцију и по целој запремини извора.   

 За уобичајене случајеве тачкастог извора (извор занемарљивих димензија) 

постављеног дуж осе циркуларног цилиндричног детектора (Слика 6.), просторни угао 

 је дат као: 

       
 

      
  

(25) 

 

   

а   је растојање између извора и детектора, као на Слици 6.: 

 

   

 

Слика 6. Тачкасти извор наспрам детектора кружног прозора 

 

 

 Када    , израз за просторни (25)  угао се редукује на однос фронталне 

површине равни детектора и квадрата растојања: 

  
 

  
  

   

  
  

(26) 

 У случају када је активна површина детекције облика елипсе, горе приказан израз 

(25) за просторни угао се може записати на следећи начин:  

 

  
 

  
  

   

  
   

(27) 
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У пракси се често врше мерења већих површина које су контаминиране зрачењем, и 

тада се користе детектори већих активних површина детекације ( pan-cake детектори). 

Када су извор и активна површина сонде детектора кружног облика незанемрљивих 

полупречника у односу на њихово међусобно растојање (Слика 7.)  просторни угао се 

може израчунати  решавањем интеграла: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

 
 

                    

 

 

 

   
(28) 

 

при чему је )(1 xJ  Беселова (Bessel) функција, док су   и   полупречници извора и 

активне површине детектора, респективно.  

 Овај интеграл нема аналитичко решење, тако да се може решавати само 

нумерички. Приближно решење је облика: 

 

        
 

        
 

 

 

  

        
                

(29) 

 

где средње заграде у      и      означавају одбацивање децималних бројева. Функције  

   и    се рачунају на ледећи начин:  

   
 

  

 

        
 

  

  

  

        
 

(30) 

 

 

Слика 7.Извор кружне површи наспрам детектора кружног прозора.  
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(31) 

 

 

док су   и   дати као:  

   
 

 
 
 

      
 

 
 
 

  
(32) 

 

 Приближно решење представљено у  (29) добре резултате за  широки опсег 

димензија извора и детектора, осим у случају када су када пречници извора или 

детектора много већи од њиховог међусобног растојања.   

 Одређивање пре свега апсолутне ефикасносности детектора, а затим и 

унутрашње, екперименталним путем, постиже се најчешће мерењем активности (7) 

узорка.  

У пракси детектор региструје одређени број импулса  , који је  пропорционалан 

активности   : 

               

 

(33) 

а коефицијент прпороционалности је управо апсолутна ефикасност дететекције.  

 За одређивање  ефиксаности  бројачког уређаја  на зрачење неког изотопа 

најбоље је да се изврши баждарење са неким узорком тог истог радиоизотопа. За  

стандардни узорак треба знати датум када је стандардизован и његову апсолутну  

активност у тренутку када је извршено стандардизовање. Ради поједностављења, 

такође се претпоставља да извор емитује зрачење у свим правцима и да нема никаквих 

сметњи (пригушења) између извора и детектора.  И мерење стандарда и узорка 

непознате активности треба да се изврши под истим геометријким условима.  

 На ефикасност детекције осим геометрије и врсте и енергије зрачења утиче још 

неколико фактора. Сходно томе ефикасност бројачког уређаја је дефинисана је 

односом броја  коригованих регистрованих импулса (у односу на неки од тих фактора, 

или више њих)  у једници времена према теоријском броју распада мереног узорка за 

исту јединицу времена изражену у процентима:  

     
    

 
      

(34) 

 

 У наредном одељцима биће описани неки од фактора који могу да имају додатни 

утицаја не ефикасност детекције. 
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2.2  Мртво време бројачког уређаја 

 

 После детекције једног догађаја, следећи може бити детектован тек после 

извесног времена. Време за које детектор није у стању да детектује догађај, назива се 

мртво време детектора, и представља карактеристику самог детектора. Мртво време 

узрокује губитак детектованих догађаја, што се може кориговати на следећи начин:   

 

            

 

(35) 

при чему је   измерени број импулса који даје неки извор, а    теоријски број импулса 

који би требало да региструје детектор када не би постојало мртво време.  Ако је 

  представља онај део временског интервала за које је бројач неосетљив тада  разлика 

     представља изгубљени број импулса услед мртвог времена бројачког уређаја.  

 

2.3  Фактор трансмисије кроз прозор бројача  

  

 Други ограничавајући фактор је материјал који покрива активну површину сонде 

детектора. У зависности од карактеристика (врсте) и  дебљине овог материјала, може 

доћи до значајне апсорпције дела зрачења које детектор треба да региструје. Који удео 

зрачења ће бити апсорбован, зависи пре свега енергије емитованог зрачења. Овај 

ефекат је  посебно изражен код алфа и бета честица нижих енергија, које се у 

потпуности могу апсорбовати при самом улазку у детектор. Произвођач ГМ бројача 

треба да обезбеди график трансмисије алфа и бета честица кроз прозор бројача.  

 

2.4  Апсорпција и самоапсорпција 

 

 У преходном поглављу је поменуто, да алфа зрачење услед велике интеракције са 

средином кроз коју пролази, нема велики домет чак ни у ваздуху (Слика 2.) , што 

значајно може да утиче на ефикасност детекције ових честица за одређена растојања 

извора и детектора. За бета и гама зрачење овај ефекат у вазудуху је у потпуности 

занемарљив  и за велика растојња извора и детектора.  

 Значај утицај на ефикасност детекције бета честица може имати ефекат 

самоапсорпције, односно сам узорак може апсорбовати део зрачења који емитује. 
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Ефекат самоапсорпције зависи од дебљине узорка и енергије емитованих бета честица 

и утиче на ефикасност детекције зрачења. Ефикасност детекције зависи од дебљине 

извора   (под претпоставком да полупречник извора остане исти) док је  ефикасност 

апсорпције дата на  следећи начин: 

                       
 

      
        

       

 
   

(36) 

 

где је   – масена полудебљина узорка (       ), која се апроксимативно може узети 

да је        .   - домет бета честице, који се за електроне у опсегу енергија       

     може израчунати на основу следеће једнакости:  

                 

 

(37) 

тако да је  

                     (38) 

 

за енергију бета честица       . 

 Број бета честица који ће стићи до активне површине детектора (фактор 

трансмисије)  на основу (36) једнак је:  

                              

 

(39) 

 Самоапсорпција се може занемарити приликом коришћења довољно танких 

извора. 

2.5  Фактор повратног расејања (backscattering)  

 

 Фактор повратног расејања, се јавља као последица расејавања бета честица у 

самом узорку и од зидова суда у коме се налази радиоактивни узорак. Урачунавањем 

овог фактора број детектованих импулса се може повећати до           у односу на 

укупан број регистрованих импулса.  

 Број расејаних честица зависи од атомског броја и дебљине материјала као и од  

енергије бета честица. Удео  повратно  расејаних честица се израчунава помоћу 

следећег израза: 
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(40) 

 

где је   кинетичка енергија електрона изражена у јединицама масе мировања електрона 

(        ), док коефицијенти    зависе од редног броја материјала на којем се врши 

расејање: 

             
     

         
    

      
  

 
  

 

 

(41) 

   

Константе    су добијене из великог броја мерења  за интервал еенергија       

       и редних  бројева        :  

                               

                                              

                              

                             

 

 

(42) 

Коефицијент позадинског расејања на основу (40) може се изразити: 

         (43) 

   

 На основу експерименталних мерења ефикасних пресека за расејања електрона и 

позитрона, утрвђено је веће повратно расејање електрона него позитрона (слаба 

зависност од редног броја), и тај однос износи    . Теоријски рачуни дају нешто нижу 

вредност од     за      .  

 

 Укупна ефикасност детекције (21) може се представити као производ свих 

урачунатих фактора.  

 

2.6 Ефикасност детекције         зрачења 

 

 Као што је већ речено у уводном делу текста овог поглавља, наелектрисано 

зрачење, попут алфа и бета зрачења је веома лако детектовати јер долази до  
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интеракције у облику јонизације или побуђивања атома, одмах након уласка честице у 

активну запремину детектора. Након што пређе мали део свог пута, типична честица ће 

формирати довољно јонских парова којима се обезбеђује довољно јак сигнал на излазу 

бројача.  Под овим условима за детектор се каже да има ефикасност бројања од %100 . 

Оваква ефикасност се односи на унутрашњу ефикасност детектора, и то за честице које 

доспеју  у активну запремину детектора, и тада ће, када је упитању бета зрачење,  

сасвим сигурно ће бити регистроване. На  укупну ефиасност детекције, као што је већ 

речено, утиче геометрија мерења, односно, облик радиоактивног извора који се мери 

као и углови под којима се радијација емитује у поређењу са величином (тј. 

површином), обликом и конфигурацијом детектора  Уколико замислимо мали (у 

односу на величину детектора) извор за проверу  - честица,  - честице ће се 

емитовати мање-више подједнако око просторног угла од      (односно 4

стерадијана
5
). Уколико се ГМ бројач постави насупрот извора, онда ће се у најбољем 

случају само половина  - честица емитовати у правцу детектора, претварајући ГМ 

бројач у 2  детектор. Под претпоставком да се само једна  - честица емитује 

приликом једног  распада, онда је максимална теоријска ефикасност    . Ефикасност 

ГМ бројача за бета емитере не прелази         , без обзира на енергију честице, али 

је ефикасност мања за ниже вредности енергије емитованог зрачења (Слика 7.).   Када 

се  - честица емитује из извора, губи део своје енергије у интеракцији са атомима 

ваздуха као и са атомима заштитног омотача детектора, и тек након тога интерагује са   

са гасом детектора.  - зрачење трицијума има максималну енергију од         чији 

домет у ваздуху         и самим тим се уопште не може детектовати ГМ бројачем 

 Угљеник C14  је најнижи енергијски  - емитер максимална енергије честице од 

      , који се може детектовати помоћу ГМ детектора, а ефикасност детекције 

износи   .  Овако ниска ефикаснот је последица интеракције са прозором бројача.   

 Највећу ефикасност приказану на Слици 7. од     имају стронцијум    – 

итријум 90 у равнотежи (           ).  При овом распаду се јавља бета зрачење 

маскималне енергије од         .  

 Може се закључити да је ефикасност пропорционална максималној енергији 

емитованог зрачења.  

  

                                                           
5
 Стерадијан се дефинише као „просторни угао око центра лопте полупречника r  затворен делом 

површине кугле са површином 
2r “ Како је површина сфере 

24 r , следи да лопта има 4  стерадијана. 
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Слика 8.  Ефикасност ГМ детектора у зависности од енергије извора    

 Имајући у виду Слику 2. Гајгер- Милерови бројачи се могу користити и за 

детекцију алфа честица. Међутим, како  ово зрачење има врло мали домет у ваздуху   

(чак и алфа честице енергије од       се у потпуности неутралишу до растојања од 

десетак центиметара) , за њихову детекцију је неопхопдно да растојање између извора 

и детектора буде веома мало. Ефикасност детекције   - честица је око %15 , и много 

су мање варијације ефикасности услед различитих енергија  - честице, него код  - 

честица. 

За неутрално зрачење, као што је гама зрачење,  да би било регистровано 

потребна је већа активна запремна детектора. Чак и тада, без обзира на енергију овог 

зрачења ефикасност детекције ГМ бројачима не прелази        .  
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3. Мерења и анализа резултата мерења 

 

 У раду су коришћена три детекторам и извори зрачења стронцијума, кобалта, 

америцијума, цезијума, радијума, као и површински извор KCl. 

Сва мерења су вршена у лабораторији ПМФ-а у Нишу. 

 

Детектор 1 

 Детектор приказан на Слици 9. носи назив  GM-NPS-1. Детектор се састоји од 

цилиндричне сонде која је постављена вертикално и која је каблом повезана са мерним 

уређајем. Полупречник активне површине сонде је       , што указује на веома малу 

активну површину детекције зрачења. Детектор ради у ручном режиму. Мери се 

укупан број импулса за одређени временски интервал.  

  

Слика 9. Детектор  GM-NPS-1 

Детектор 2 

 На Слици 10. је дата фотографија детектора GMK 32D. Сонда је цилиндричног 

облика, али је хризонтално постављена. Активна површина сонде је приближно облика 

елипсе, са већом полуосом  дужине           и мањом дужине          и она је 

каблом повезана са мерним делом. Активна површина је            Детектор ради у 

ручном режиму. Почетак и крај рада подешава се ручно. Резултат мерења је број 

регистрованих импулса. 
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Слика 10. Детектор GMK 32D 

 

 

Детектор 3 

 Детектор на слици је RMK – 10N, који се састоји од детекционе сонде S8 велике 

површине прозора            и мерног дела међусобно повезаних каблом. То је ГМ 

детектор облика pan-cake, који је предвиђен за мерење површинских контаминација, са 

великом ефикасношћу за детекцију бета зрачења. Прозор је заштићен од механичких 

оштећења танком челичном мрежицом. Инструмент може да ради аутоматски или 

ручно.  У аутоматском режиму рада резултат се добија континуално, сваке секунде. Он 

представља средњу вредност скупа резултата једносекундних мерења у задатом 

временском интервалу. У ручном режиму почетак рада се иницира ручно, а резултат 

мерења је број регистрованих импулса као и брзина бројања. Детектор је калибрисан са 

више извора површинске контаминације:    ,     ,         ,      ,      . 

 

Слика 11. RMK – 10N 
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Приликом мерења су, геометријски гледано, посматрани случајеви: 

1) када се извор сматра тачкастим и сонда детектора, такође, тачкаста – детектор 1. 

За овај случај је геометријска ефикасност рачуната на основу израза (25); 

2) када се извор сматра тачкастим, а активна површина сонде је апроксимирана 

површином елипсе – детектор 2. 

У овом случају је коришћен израз (27) и то за растојања    ; 

3) и трећи случај је разматран када нису занемарљиви ни површина извора ни 

површина сонде бројача - детектор 3. 

У циљу елиминсања ефекта самоапсорпције, коришћен је површински извор веома 

танког слоја. Коришћени су узорци извора зрачења два полупречника, а 

геометријска ефикасност је рачуната на основу израза (29). 

 

Мерена је активност бета и гама зрачења. Алфа зрачење није разматрано због 

малог домета у ваздуху (Слика 2.),  иако су коришћени извори који и њега емитују. 

За сваки извор зрачења вршена су мерења за различита растојања извора и 

детектора. За свако растојање је вршено само једно мерење (због великог броја 

мерења), а интервал растојања извора и детектора је зависио од активности извора -

највеће растојање је било до на граници фона, а најмање од израза за израчунавање 

геометријског фактора. 

Ради прецизнијег одређивања ефикасности детекције може се вршити већи број 

мерења за свако растојање  и узети средња вредност мерења за процену укупне и 

унутрашње ефикасности. Самим тим се може проценити и грешка мерења 

ефикасности, максимална апсолутна (за три мерења) или стандардна девијација (за пет 

и више мерења). 

Фон је мерен на истим уређајима пре почетка сваке групе мерења. Сва мерења 

су рађена за временски интервал од     . Мртво време  детектора је одређено методом 

два извора. Број измерених импулса који потиче од извора   
   

 
  је коригован на 

активност фона и мртво време бројачког уређаја. Мерење фона је рађено три пута и 

приликом рачунања је узета средња вредност. 

1) мерења детектором 1 вршена су дана 03.07.2019. Фон је износио 0,37 
   

 
 , а 

мртво време бројачког уређаја 0,017 2; 

2) мерења детектором 2 вршена су дана 04.07.2019. Фон је износио 0,365 
   

 
 , а 

мртво време бројачког уређаја 0,0111 ; 
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3) мерења детектором 3 вршена су дана 11.07.2019. Фон је износио 1,8 
   

 
 . 

 

Цезијум 137 

Извор цезијума сматрали смо тачкастим, а мерења су вршена детекторима GM-

NPS-1 и GMK 32D .   

 Цезујм се распада    распадом (Слика 12.), који је праћен емисијом фотона 

енергије          . Активност извора цезијума је у тренутку мерења износила 

             . 

 

       Слика 12. Шема распада цезијума 

 

 

1. Мерења детектором GM-NPS-1 

Мерења су рађена за растојања од       до    . Већ на деветом центиметру се 

број импулса који је детектован поклапао са фоном. За израчунавање унутрашње 

ефикасности коришћен је израз (25) за просторни угао. У Табели 1. су приказани 

добијени резултати. 

        
   

 
       

   

 
         

  

 
        

         
    

     

         
    

     

1.5 1.641111 1.688781 0.008191526 38.97366596 0.319254 0.025658 0.051317 

2 1.146667 1.169737 0.005673876 66.984845 0.380064 0.014929 0.029857 

3 0.557778 0.563181 0.00273174 146.9931504 0.401547 0.006803 0.013606 

4 0.38 0.3825 0.001855338 258.996124 0.480525 0.003861 0.007722 

5 0.291111 0.292576 0.001419157 402.9975124 0.571917 0.002481 0.004963 

6 0.185556 0.18615 0.00090293 578.9982699 0.522795 0.001727 0.003454 

7 0.18 0.180559 0.000875812 786.9987277 0.689263 0.001271 0.002541 

8 0.168889 0.169381 0.000821592 1026.999025 0.843774 0.000974 0.001947 

Табела 1. 
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График 1. Укупна ефикасност       
 

 

График 2. Унутрашња ефикасност       

График 1. показује зависност укупне ефикасности од растојања и даје поређење 

са предвиђеном теоријском зависношћу. Добијена крива упоређивана је са  теоријским 

предвиђањима за ефикасност детекције од  % и   . На почетку се види мало 

одступање од теоријске зависности, али, у другом делу графика, теоријска и мерена 

вредност се поклапају. 

График 2. даје нам зависност унутрашње ефикасности од растојања. Вредности 

су ниже од теоријски предвиђених. Унутрашња ефикасност, иако се очекује да је 

константна, има благи пораст са порастом растојања и тиме се приближава датим 

теоријским предвиђањима. 

 

2. Мерења детектором GMK 32D 

У раду су рађена мерења за растојања од     до       . Израз (27), по коме је 

рачунат просторни угао, а који фигурише при израчунавању унутрашње ефикасности, 

има ограничења, због чега је узето да је    . Због великог времена полураспада 

цезијума, узета је иста активност извора, као и у претходном мерењу. Добијени 

резултати приказани су у Табели 2. 
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5 0.973889 0.984532  0.004775 61.53846154 0.293879 0.01625 0.0325 

6 0.696111 0.701532  0.003402 88.61538462 0.301542 0.011285 0.022569 

7 0.551667 0.555066  0.002692 120.6153846 0.324742 0.008291 0.016582 

8 0.446111 0.448331  0.002174 157.5384615 0.342592 0.006348 0.012695 

8.5 0.351667 0.353045  0.001712 177.8461538 0.304555 0.005623 0.011246 

9 0.312778 0.313867  0.001522 199.3846154 0.30355 0.005015 0.010031 

9.5 0.290556 0.291496  0.001413 222.1538462 0.314107 0.004501 0.009003 

10.5 0.285 0.285904  0.001386 271.3846154 0.376355 0.003685 0.00737 

11.5 0.212778 0.213282  0.001034 325.5384615 0.336781 0.003072 0.006144 

Табела 2. 

 

  

 

График 3. Укупна ефикасност       График 4. Унутрашња ефикасност       

 

На Графику 3. јe дато поређење  мерених вредности  укупне ефикасности и 

теоријских предвиђања. Иако формула даје добре резултате за    , нема драстичних 

одступања ни при нижим вредностима за   , што се види на Графику 4. 

Средња вредност унутрашње ефикасности код мерењем цезијума - детектор 

GMK 32D је          , а детектором GM-NPS-1 је            И једна и друга 

вредност су мање од теоријски предвиђене. 

Унутрашња ефикасност за обе групе мерења је истог реда величине. Вредности 

унутрашње ефикасности се незнатно разликују, иако је, приликом рачунања 

просторног угла, резултата који су добијени детектором GMK 32D, коришћена грубља 

апроксимација. Укупна ефикасност спорије опада са повећањем растојања, због тога 

што је активна површина сонде детектора GMK 32D већа од активне површине сонде 

детектора GM-NPS-1. 
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Америцијум 241 

Америцијум се у литератури сматра гама емитером, иако се емитују алфа 

честице енергије          до растојања у ваздуху од     (Слика 2.). 

Активност извора америцијума на дан мерења је                . 

1. Мерења детектором GM-NPS-1 

Растојања која смо разматрали у раду су од           , a за растојања већа од 

   , број детектованих импулса улазио је у фон. Резултати који су добијени приказани 

су у Табели 3. 

 
Слика 13. Шема распада америцијума 
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График 5. Укупна ефикасност           График 6. Унутрашња ефикасност       

 

На Графику 5. примећује се да је мерена вредност укупне ефикасности нижа од 

теоријски предвиђене. Унутрашња ефикасност скоро да је константна, иако је на 

мањим растојањима присутно и алфа зрачење (График 6.). 

2. Мерењем детектором GMK 32D  

У овој групи мерења растојања која смо разматрали крећу се од     до     , 

због примене формуле (27) за рачунање просторног угла - Табела 4.  

 

 

        
   

 
       

   

 
         

  

 
        

         
    

     

         
    

     

3 0.385556 0.388129 0.000782472 74.98648402 0.058675 0.013336 0.026671 

4 0.163333 0.163793 0.000330209 130.9923072 0.043255 0.007634 0.015268 

5 0.063333 0.063402 0.00012782 202.9950494 0.025947 0.004926 0.009852 

6 0.074444 0.07454 0.000150273 290.9965517 0.043729 0.003436 0.006873 

7 0.041111 0.04114 8.29389E-05 394.9974619 0.032761 0.002532 0.005063 

Табела 3. 
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5 0.368333 0.369845 0.0007456 61.53846154 0.045884 0.01625 0.0325 

6 0.268333 0.269135 0.0005425 88.61538462 0.048081 0.011285 0.022569 

7 0.257222 0.257959 0.0005201 120.6153846 0.062725 0.008291 0.016582 

8 0.190556 0.190959 0.0003849 157.5384615 0.060648 0.006348 0.012695 

9 0.129444 0.129631 0.0002613 199.3846154 0.052106 0.005015 0.010031 

10 0.118333 0.118489 0.0002388 246.1538462 0.0588 0.004063 0.008125 

Табела 4. 

 

  

График 7. Укупна ефикасност         График 8. Унутрашња ефикасност       

 

График 7. показује зависност укупне ефикасности од растојања између извора и 

детектора. Има одступања од теоријски предвиђене криве, јер америцијум има ниску 

енергију гама зрачења.  

График 8. приказује промену унутрашње ефикасности са растојањем. Она је 

константна, али њена вредност је испод теоријски предвиђене. 

Средња вредност унутрашње ефикасност мерењем зрачења америцијума 

детектор GMK 32D је           , а детектором GM-NPS-1 је           . Вредности 

су мање од теоријски предвиђених.  

Горе добијене средње вредности за унутрашњу ефкасност, су веће него средња 

вредност ефикасности од          добијена мерењем  детектором RMK – 10N  

(      Додатак). Иако је детектором RMK – 10N  урађено више мерења, са већим 

интервалом растојања  од    –        , ниже вредности ефикасности могу бити 

последица неадекватне геометрије мерења, у контексту да су мерења вршена 
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детектором велике активне површине, намењене пре свега површинској 

контаминацији. 

 

Кобалт 60 

 Кобалт има бета и гама распад, али због великог доприноса два инцидентна 

гама прелаза (Слика 14.),  он се сматра типичним представником гама емитера свуда у 

литератури. Тако је посматран и у раду.  

Активност извора кобалта на дан мерења износила је         . 

  
Слика 14. Шема распада кобалта 

 

1. Мерења детекотром GM-NPS-1 

Растојања која смо разматрали у раду су од     до     , а добијени резултат 

приказан је у Табели 5.  

За мерења овим детектором, рађена су два различита рачуна, за геометријски 

фактор и унутрашњу ефикасност детекције.  

Резултати приказани у Табели 5. добијени су када смо и извор и детектор 

сматрали тачкастим, а просторни угао рачунали на основу израза (25). На Графицима 

9. и 10. представљени су добијени резултати.  Средња вредност унутрашње 

ефикасности је           

 

        
   

 
       

   

 
                

 

  
 

         
    

     

         
    

     

1 0.496667 0.500946 0.064306301 1.218236 0.052786 0.052786 0.105573 

2 0.274444 0.275746 0.035397444 2.371092 0.014929 0.014929 0.029857 

3 0.168889 0.169381 0.021743379 3.196128 0.006803 0.006803 0.013606 

5 0.052222 0.052269 0.006709778 2.704024 0.002481 0.002481 0.004963 

Табела 5. 
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График 9. Укупна ефикасност      

 
График 10. Унутрашња ефикасност      

 

У Табели 6. и на Графицима 11. и 12. представљени су резултати када смо извор 

кобалта третирали као површински. Рачун унутрашње ефикасности рађен је преко 

просторног угла коришћењем израза (29). Средња вредност унутрашње ефикасности је 

         . 

 

  

График 11. Укупна ефикасност      График 12. Унутрашња ефикасност      

 

      
  

   

 
       

   

 
  

         

 
 

                
    

     

         
    

     
1 

0.496667 0.500946 0.064306 21.73973 1.398002 0.045999 0.091997 

2 
0.274444 0.275746 0.035397 69.92013 2.474994 0.014302 0.028604 

3 
0.168889 0.169381 0.021743 149.9627 3.260697 0.006668 0.013337 

5 
0.052222 0.052269 0.00671 405.9862 2.724078 0.002463 0.004926 

Табела 6. 
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На основу резултата горе приказаних Табела 5. и 6. и Графика 9.,10.,11. и 12. 

види се да су добијени слични резултати  и за један и за други метод рачунања, као и 

средња вредност унутрашње ефикасности. Оба резултата показују нешто већу 

унутрашњу ефикасност од теоријски добијене, што је и очекивано, због емисије два 

инцидентна гама прелаза, чиме се повећава вероватноћа за интеракцију у активној 

запремини сонде детектора. 

 И у овом случају средње вредности унутрашње ефикасности за оба рачуна  су 

веће су него вредност од       добијена мерењем pan-cake детектором (    , Додатак), 

која је у оквиру очекиваних       . Разлика у резултатима се може објаснити на 

исти начин као у претходном случају. 

Урађена су мерења и рачун ефикасности  и за детектор GMK 32D, али није 

давао добре резултате. 

 

Радијум     

Извор радијума сматрали смо тачкастим. Радиоактивно зрачење детектовано је 

детекторима  GM-NPS-1 и GMK 32D .  

Иако извор зрачења емитује све врсте радиоактивног зрачења, Највећи 

допринос активности овог извора потиче од гама зрачења бизмута и полонијума 

(Слика 15.).  

Активност извора је на дан мерења износила              . 

 

 

 

Слика 15. Шема распада радијума 
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1. Мерење детектором GM-NPS-1 

 

Растојања која смо разматрали су од     до     . Извор зрачења смо 

третирали као тачкасти  (25). 

 

 
 

График 13. Укупана ефикасност       График 14.Унутрашња ефикасност       

 

График 13. даје зависност укупне ефикасности од растојања и поређење са 

теоријским предвиђањем. Као и до сада, укуна ефикасност опада са порастом 

растојања.  

        
   

 
       

   

 
         

  

 
        

         
    

     

         
    

     

4 3.23 3.420002 0.018693385 258.996124 4.841514 0.003861 0.007722 

6 1.73 1.783057 0.009746009 578.9982699 5.642922 0.001727 0.003454 

8 1.102222 1.123522 0.00614106 1026.999025 6.306862 0.000974 0.001947 

10 0.602222 0.608525 0.003326139 1602.999376 5.331799 0.000624 0.001248 

12 0.402222 0.405024 0.002213822 2306.999566 5.107286 0.000433 0.000867 

14 0.252222 0.253321 0.001384628 3138.999681 4.346347 0.000319 0.000637 

16 0.207778 0.208523 0.001139766 4098.999756 4.6719 0.000244 0.000488 

18 0.185556 0.18615 0.001017475 5186.999807 5.277645 0.000193 0.000386 

22 0.096667 0.096828 0.00052925 7746.999871 4.100102 0.000129 0.000258 

28 0.068889 0.068971 0.000376986 12546.99992 4.730049 7.97E-05 0.000159 

Табела 7. 
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Унутрашња ефикасност је константна. Више него дупло је већа од теоријски 

предвиђене вредности, што је последица чак три гама прелаза: два бизмута енергија 

           и            и једног полонијумовог од         Иако распадом радијума 

    долази до емисије бета и алфа (релативно високих енергија) зрачења, њихов 

допринос је занемарљив чак и на малим растојањима, што се види на основу 

приказаних резултата у Табели 7. 

 

2. Мерење детектором GMK 32D 

Ефикасност је рачуната на основу  (27) за растојања од      до     . 

        
   

 
       

   

 
         

  

 
        

         
    

     

         
    

     
12 2.123889 2.175169 0.011889255 354.46153 4.214283 0.002821 0.005642 

14 1.585 1.613385 0.008818601 482.46153 4.254636 0.002073 0.004145 

16 1.279444 1.297877 0.007094064 630.15384 4.470351 0.001587 0.003174 

18 1.029444 1.041344 0.00569188 797.53846 4.539493 0.001254 0.002508 

20 0.818333 0.825835 0.00451393 984.61538 4.444485 0.001016 0.002031 

25 0.635 0.639508 0.003495484 1538.4615 5.377668 0.00065 0.0013 

30 0.390556 0.392256 0.002144032 2215.3846 4.749856 0.000451 0.000903 

35 0.296111 0.297088 0.001623851 3015.3846 4.896535 0.000332 0.000663 

Табела 8. 

 

 

 

Мерена вредност укупне ефикасност је  и овде већа од теоријски предвиђене, 

али са порастом растојања одступања су мања (График 15.).  

 

 

График 15. Укупна ефикасност       График 16. Унутрашња ефикасност       
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Унутрашња ефикаснст је скоро константна за цео интервал мерења.  Већа је од 

теоријски предвиђене, што се и види на Графику 16. 

 Средња вредност унутрашње ефикасности мерења зрачења радијума детектором 

GMK 32D је          , а детектором GM-NPS-1 износи           . Средња 

вредност унутрашње ефикасности изности     , за мерења pan-cake детектором (   , 

Додатак). Највећа вредност добијена је детектором GM-NPS-1, за коју је приликом 

израчунавања коришећена најгрубља апроксимација. 

Стронцијум    

Треба узети у обзир да је извор стронцијума тачкасти, ограничен зидом 

конусног облика који ограничава просторни угао зрачења. На основу шеме распада, 

види се да је стронцијум чист бета емитер.  

  

Слика 16.  Шема распада стронцијујма 

 

1. Мерења детектором GM-NPS-1 

За стронцијум су приказана  мерења само  детектором 2, јер рачун за други 

детектор није давао добре резултате. Активност извора на дан мерења је     

            . Резултати су приказани у Табели 9.  за растојања од     до       
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8 27.53556 52.31033 0.018012 1026.999 18.49813 0.048686 0.077897 

10 16.92444 23.87425 0.011071 1602.999 17.74646 0.031192 0.049906 

12 11.99667 15.11568 0.007847 2307 18.10389 0.021673 0.034677 

14 8.846667 10.43439 0.005787 3139 18.16497 0.015929 0.025486 

16 6.774444 7.667913 0.004431 4099 18.16416 0.012198 0.019517 

18 5.096667 5.586384 0.003334 5187 17.29284 0.009639 0.015423 

20 4.107778 4.420073 0.002687 6403 17.20498 0.007809 0.012494 

22 3.424444 3.63877 0.00224 7747 17.35352 0.006454 0.010327 

24 2.685556 2.815613 0.001757 9219 16.19503 0.005424 0.008678 

26 2.396667 2.499711 0.001568 10819 16.96128 0.004621 0.007394 

28 1.88 1.942823 0.00123 12547 15.42985 0.003985 0.006376 

30 1.541111 1.583074 0.001008 14403 14.51947 0.003471 0.005554 

Табела 9. 

 

 

На Графику 17. представљена је укупна ефикасност у зависности од растојања, 

док је на Графику 18. приказана унутрашња ефискасност.  За мерење је  коришћен 

детектор мале активне површине,  због чега је унутрашња ефикасност  од           

нижа од очекиване за стронцијум-итријум која износи      (Слика 16.) што је 

последица врло неповољне геометрије мерења. Унутрашња ефикасност благо опада са 

порастом растојања, из истог разлога. Резултати мерења (     Додатак) у овом случају 

дају бољу средњу вредност -       , јер се, због много веће активне површине 

детектора, знатно мање расипа зрачење услед геометрије мерења. 

 

 

  

График 17. Укупна ефикасност      График 18. Унутрашња ефикасност      
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Калијум 40 

 
 

Слика 17.  Шема распада калијума 

 

Радиоактивни изороп      се налази у природном калијуму са уделом од свега 

        На основу овог удела,  израчуната је активност калијума у узорку     , на 

основу које  је регистровано бета зрачење.  

  За један од уређаја који је коришћен у раду (детектор RMK – 10N), произвођач 

даје да унутрашња ефикасност овог уређаја за бета емитере износи од          

Притом, је важно напоменути да је уређај намењен за мерење површинске 

контаминације меког бета зрачења. На основу шеме распада Слика 17  може се уочити 

да на сваких 10 емитованих    честица, иде по један   распад, због чега се калијум пре 

свега може сматрати бета емитером.  

Као узорак мерења коришћен је калијум хлорид велике чистоће. На основу 

измерене укупне масе калијум хлорида, преко стехиометријске формуле
6
 израчуната је 

маса калијума. Након тога, на основу удела     у укупном калијуму израчуната је 

активност     на основу  следећег израза:  

  
  

 
    

где су    атомска маса датог радионуклида,    – Авогадров број који износи: 

                 ,   - маса калијума,   - удео     у укупном калијуму, а   је 

константа распада и једнака је   
   

  
 

  

Мерења су вршена детектором RMK – 10N, а извор зрачења је узет у 

прашкастом облику.  Због малог удела калијума у калијум хлориду, потребна је већа 

маса узорка, а да би се избегла самоапсорпција неопходно је да то буде извор 

површинског типа.  

                                                           
6
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Због велике површине извора детектори GM-NPS-1 и GMK 32D нису погодни за 

мерење, зато је коришћен детектор RMK – 10N  .  

Коришћени су извори полипречника:                 , а мерења су коригована 

само на фон, који је на дан 11.07.2019. год . износио     
   

 
.  

 

Први узорак  

Маса узорка -        . Маса израчунатог калијума         . Полупречник 

извора:          .  Активност калијума је  била             . Мерења су вршена у 

интервалу растојања:         . 

Резултати су приказани на Графицима 19. и 20. и у Табели 10.  

 

 

           
   

 
         

  

 
        

         
    

      

         
    

      

3 4.857778 4.062027 9.521049 40.96314 5.251522 8.402435 

4 4.235556 3.541731 12.48183 46.47082 4.005823 6.409316 

5 3.43 2.868133 16.09212 48.04966 3.107111 4.971377 

5.5 2.913333 2.436101 18.17339 45.80689 2.751276 4.402042 

6 2.785556 2.329255 20.44428 49.19586 2.445672 3.913076 

6.5 2.368889 1.980842 22.90654 46.64494 2.182783 3.492453 

7 2.068889 1.729985 25.56116 45.29817 1.956093 3.129748 

7.5 1.841111 1.539519 28.40876 44.68188 1.76002 2.816032 

8 1.557778 1.302599 31.44976 41.71369 1.589837 2.54374 

8.5 1.552222 1.297953 34.68444 45.837 1.441568 2.30651 

9 1.507778 1.260789 38.11306 48.90045 1.311886 2.099018 

9.5 1.33 1.112133 41.73581 47.13673 1.198012 1.916819 

10 1.296667 1.08426 45.55284 50.13878 1.097626 1.756202 

Табела 10. 
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График 19. показује нам зависност укупне ефикасности од растојања, као и 

поређење са теоријском кривом.  На основу  карактеристика детектора које је 

произвођач навео, фитовање експерименталних вредности  је рађено за ефикасности од 

    и    .  Добија се добро поклапање  са теоријском кривом од       

График 20. показује нам зависност унутрашње ефикасности од растојања, која је 

скоро константа на целом интервалу.  

Треба имати у виду да је полупречник узорка за       мањи од полупречника 

сонде детектора, што обезбеђује већу покривеност просторног угла извора.  

 

Други узорак  

Маса узорка -         . Маса израчунатог калијума           . Полупречник 

извора:            . Активност калијума је  била               . Мерења су вршена у 

интервалу растојања:         . 

У овом случају, полупречник извора је за         већи од полуречника сонде , 

што води смањењу ефикасности детекције.  Резултати су приказани на Графицима 21. и 22. 

и у Табели 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

График 19. Укупна ефикасност    
 График 20. Унутрашња ефикасност    
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3 5.768889 5.702547 6.500282 3.692089 23.99962 7.691974 12.30716 

4 4.374444 4.324138 8.652858 2.799644 24.22493 5.778438 9.2455 

5 3.974444 3.928738 11.17706 2.543644 28.43046 4.47345 7.157519 

5.5 3.291111 3.253263 12.59984 2.106311 26.53919 3.968303 6.349285 

6 2.985556 2.951222 14.13668 1.910756 27.01173 3.536899 5.659038 

7 2.541111 2.511888 17.56488 1.626311 28.56596 2.846589 4.554543 

8 2.268889 2.242797 21.47873 1.452089 31.18902 2.327884 3.724615 

9 1.835556 1.814447 25.88763 1.174756 30.41164 1.931424 3.090279 

10 1.357778 1.342163 30.79717 0.868978 26.76206 1.623526 2.597641 

11 1.102222 1.089547 36.21088 0.705422 25.54396 1.380801 2.209281 

13 0.918889 0.908322 48.55936 0.588089 28.55722 1.029668 1.647468 

15 0.618889 0.611772 62.94437 0.396089 24.93157 0.794352 1.270963 

Табела 11. 

 

 
 

График 21. Укупна ефикасност    
 График 22. Унутрашња ефикасност    

 

 

На основу резултата овде две групе мерења, може се уочити да у случају када је  

полупречник  извора мањи од полупречника активне површине онде детектора, 

добијамо резултате приближније  резултатима теоријских вредности.  

Средња вредност унутрашње ефикасности за први узорак  je          , док за 

други износи          . 

 У раду из 2013.године (   , Додатак), урађена су мерења различитих  

полупречника извора,  и резултати су слични разултатима овог  рада. У оба рада се 

добија већа унутрашња ефикасност детекције, када су  полупречници извора мањи од 

полупречника сонде детектора, што је у складу са очекиваним.  
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4.Закључак 

 

Значајну улогу приликом одређивања природе и активности радиоактивног 

зрачења има ефикасности детекције. У томе геометрија извора и активне сонде 

детектора знатно доприноси, као и њихово међусобно растојање. 

Добијени резултати мерењем активности различитих извора зрачења и 

геометрије, у функцији растојања извора и детектора, за сва три ГМ бројача, показани 

су табеларно и графички. Израчунавање унутрашње ефикасности детекције преко 

геометријске ефикасности је најједноставније било за тачкасте изворе , док је за 

површинске изворе кружног облика рачун био знатно компликованији. 

У раду је, делимично експериментално потврђено важење апроксимативних 

израза за израчунавање геометријске ефикасности, датих у  литератури. 

Најбоља поклапања са теоријски предвиђеним ефикасностима дали су извори 

стронцијума, радијума и калијума. Сваки израз коришћен у раду за по једну групу 

мерења дао је добре резултате. Сходно томе и анализом прикупљених података 

установљен је прецизан поступак за припрему лабораторијске вежбе, са предлогом да 

се користи извор радијума     који ће се сматрати тачкастим и бити детектован 

детектором GM-NPS-1. У другом делу вежбе предлог је да се рачуна ефикасност 

површинског извора калијума     Где ће полупречник извора бити мањи од 

полупречника активне сонде детектора RMK – 10N.  

Детаљана припрема лабораторијске вежбе под називом: „Ефикасност детекције 

Гајгер – Милеровим бројачем“ биће дата у наредном поглављу. 
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5. Лабораторијска вежба: „Ефикасност детекције Гајгер-

Милеровог бројача“ 

 

Ефикасност детекције  

 Ефикасност детекције је мера вероватноће да зрачење одређене енергије 

емитовано из радиоактивног извора буде потпуно апсорбовано у активној (осетљивој) 

запремини детектора. 

 Ефикасност детекције зависи од великог броја фактора. Пре свега од врсте 

уређаја који се користи за детекцију зрачења, као и од врсте и енергије зрачења које се 

детектује, као и од геометрије мерења детектованог зрачења.   

У литератури се обично помињу две врсте ефикасности се када говори о 

детекцији зрачења: апсолутна или укупна ефикасност и унутрашња ефикасност 

детекције. 

 Апсолутна  (укупна) ефикасност ( abs ) је дефинисана је односом броја 

регистрованих импулса у јединици времена према теоријском броју распада мереног 

узорка:  

     
                           

                                                
   

 

 

 Унутрашња ефикасност ( int ) се дефинише као однос броја забележених догађаја 

и броја инцидената квантне радијације који падне на активну површину  детектора.  

 

     
                           

                                                 
 

 

Веза између апсолутне и унутрашње ефикасности је дата геометријским 

фактором:  

 

         

 

  
  

 

(1) 

 

 

Геоматријски фактор се израчунава на различите начин зависно од геомтрије 

извора и детектора, и њиховог међусобног растојања.  
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1) Тачкасти извор наспрам детектора кружног прозора 

 

 За уобичајене случајеве 

тачкастог извора (извор 

занемарљивих димензија) 

постављеног дуж осе 

циркуларног цилиндричног 

детектора, просторни угао  је дат као: 

       
 

      
  (2) 

а   је растојање између извора и детектора. 

 

2) Извор кружне површи наспрам детектора кружног прозора 

 

 Када су извор и активна површина сонде 

детектора кружног облика незанемрљивих 

полупречника у односу на њихово међусобно 

растојање просторни угао се може израчунати као: 

   
   

 
 

                    

 

 

 

     

Овај интеграл нема аналитичко решење, тако да се може решавати само нумерички. 

Приближно решење је облика: 

 

        
 

        
 

 

 

  

        
                

(3) 

 

где средње заграде у      и      означавају одбацивање децималних бројева. Функције  

   и    се рачунају на ледећи начин:  

   
 

  

 

        
 

  

  

  

        
 

 

 

   
  

   

 

        
 

   

   

  

         
 

    

    

  

         
 

 

док су   и   дати као:  
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Најбоље вредности ефикасности се добијају када је извор полупречника 

приближно полупречнику активне сонде детектора (не већи од полупречника).  

На ефикасност детекције утиче још  неколико фактора:  мртво време бројачког 

уређаја, фактор трансмисије кроз прозор бројача, апсорпција и самоапсорпција, фактор 

повратног расејања (backscattering). Ове факторе треба узети у обзир приликом 

одређевања ефикасноти бројачког уређаја.  

 Сходно томе ефикасност бројачког уређаја је дефинисана је односом броја  

коригованих регистрованих импулса (у односу на неки од горе наведених фактора, или 

више њих)  у једници времена према теоријском броју распада мереног узорка за исту 

јединицу времена изражену у процентима:  

     
    

 
      

 

(4) 

 

Гајгер-Милеров бројач  

Гајгер-Милеров бројач представља један од најстаријих типова детектора. 

Конструктивно бројач се састоји од цеви бројача (сонде) и појачавача са бројачем. 

Сонда је стаклена херметичка комора танких зидова, обично цилиндричног облика, 

напуњена гасом. Са унутрашње стране обложенa  је танким слојем метала који 

представља катоду. Анода је танка метална жица (обично волфрам) која пролази кроз 

уздужну осу цилиндра 

Пуни се племенитим гасовима уз додатак алкохолних пара. ГМ-бројач користи 

се искључиво као диференцијални детектор. Пражњење код ГМ-бројача дешава се у 

целој запремини сонде. Механизам рада ГМ бројача је врло сложен, али се укратко 

може описати на следећи начин. 

 Упадом наелектрисане честице у ефикасну запремину детектора формира се 

одређен број парова јона (у овом бројачу довољан је само један пар јона да створи 

лавину). Негативни јони (електрони) убрзавају се у постојећем електричном пољу до те 

мере да су у стању и сами да изврше јонизацију и ексцитацију атома гаса. Кретањем 

електрона у правцу централне електроде (аноде) овај се процес вишеструко понавља. 

Започета лавина у ГМ-бројачу одржава се захваљујући деексцитацији побуђених атома 
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који тада емитују ултраљубичасту светлост. Настали фотони путем фотоефекта 

избацују електроне из гасних молекула или зидова детектора. Фотоелектрони 

започињу нови процес. Једном изазвана лавина у ГМ-бројачу може се одржавати сама, 

Време трајања лавине ограничава се електронским уређајем или додавањем 

алкохолних пара у гасно пуњење детектора. Када је време трајања лавине регулисано 

електронским путем, каже се да је бројачу споља наметнуто мртво време и такви се 

бројачи називају несамогасећи. Убацивањем алкохолних пара у гасно пуњење ГМ-

бројача, долази до апсорпције ултраљубичастих фотона, па се јавља  дисоцијација 

молекула уместо емисија фотоелектрона. Бројачи који на овом принципу раде називају 

се самогасећи. Код ГМ-бројача лавину може изазвати и само један пар јона, висина 

импулса не зависи од енергије упадне честице.  

 

Карактеристике Г-М бројача 

Основне карактеристике Г-М бројача су: напон прага, дужина и нагиб платоа, 

живот бројача, радни напон, мртво време, време опорављања. 

 

Плато бројача и радни напон  

 Део криве у којем при већим напонима број импулса у јединици времена остаје 

константан, назива се платоом ГМ бројача. 

Крива платоа ГМ бројача даје податке о  напону 

прага, радном напону, дужини и стрмини платоа 

бројача. Крива платоа се одређује мерењем броја 

импулса у функцији  промене напона на бројачу. 

Плато бројача није потпуно хоризонталан, већ 

има мали нагиб. Нагиб платоа дефинисан је као 

релативна промена у броју импулса за одређени 

прираштај напона. Обично се израчунава за 

       . У пракси се сматра 

задовољавајућим,  ако је нагиб мањи од   , а 

дужина платоа већа од     . У области платоа 

бројача постоји и одређена флуктуација у броју импулса која потиче од статистичке 

природе радиоактивног распада.  

 Под радним напоном подразмева се напон који је оптималан за рад  бројача  при 

одређеном мерењу. Радна тачка (радни напон) се код врло кратких платоа, дужине око 



47 
 

      бира око  половине платоа, док код платоа средњих  дужина до     , радна 

тачка се бира на половини између трећине и половине укупне дужине платоа. Код 

дужих платоа радна тачка остаје релативно близу почетка платоа. 

 

Живот ГМ бројача 

 Живот самогашећих бројача ограничен је количином смеше за гашење која је 

унета у бројач и која се у току рада постепено троши. Ако бројач при једном гашењу 

троши већи број молекула смеше за гашење, његов живот ће бити краћи и обратно. 

Услед трошења смеше за гашење у току рада бројача, долази до промена његових 

карактеристика и то до повећања почетног напона, смањења дужине и повећања нагиба 

платоа, односно до појављивања вишеструких импулса и при нижим напонима платоа. 

 

Мртво времена бројача  

 Временски размак у којем бројач после једне извршене детекције није у стању 

да поново региструје зрачење, односно остаје неосетљив назива се мртво време 

бројачког уређаја. Мртво време се јавља као последица присуства позитивних јона  

насталих током стварања лавине у околини аноде. Тек по истеку времена потребног за 

разилажење позитивних јона који се под дејством електричног поља крећу према 

катоди и поновног успостављања електричног поља потребне јачине око аноде, бројач 

је  поново спреман за детекцију зрачења. Код већине ГМ бројача просечних димензија 

мртво време је у границама              

 

 Апаратура 

1. Детектор GM-NPS-1 и детектор RMK – 10N 

2. Радијум – тачкасти извор радиоактивног зрачења и површински извор KCl 

3. Хронометар 

Поступак при мерењу 

Најпре се мери природни фон (зрачења које потиче од околине) једним 

детектором три пута по три минута и измерене вредности се унесу у табелу. На основу 

унетих вредности израчуна средња вредност ових мерења.  
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Број мерења                           R_so = R∕ 3 

1    

 2    

3    

Поступак мерења фона на исти начин поновити пре мерења радиоактивности 

другим детектором.  

 

 

Мртво времена бројача методом два извора 

Након мерења фона одредити мртво време бројача, методом два извора. Два 

радиоактивна тачкаста извора се постављају тако да се сваки од њих може померати и 

враћати, а да им геометријски положај у односу на детектор остане исти. Постави се 

први извор и мери број импулса    у временском периоду од      ,   при чему се извор 

постави  у односу на бројач тако да се добије приближно              Затим се,  не 

померајући први, постави и други извор и поново мери број импулса (    ) три минута. 

Након чега се склони први извор и измери број импулса који потиче само од другог 

извора (  ) такође три минута. Мртво време бројачког уређаја се израчунава на основу 

следећег образца:  

  
              

    
    

    
   

   

   
  

где је     - основна активност (средња вредност фона) 

 

 

1 Тачкасти извор наспрам детектора кружног прозора 

 

Иако се при распаду  радијума 226 емитују све врсте радиоактивног зрачења, 

Највећи допринос активности овог извора потиче од гама зрачења бизмута и 

полонијума, због чега ће током мерења и рачунања ефикасности детекције GM-NPS-1  

детектора третирати као гама емитер.  

Мерења  вршити за растојања од      до      . Број мерења може бити 

различит, не мањи од     
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Број измерених импулса кориговати на фон и мртво време бројача. Затим 

израчунати колико износи активност извора на дан мерења преко закона 

радиоактивног распада: 

     
     

где су   
   

  
 

,                 – активност извора на дан 03.07.2019,   – временски 

интервал од прерачунате вредности   . Перио полураспада радијума     износи 

       .  

Након мерења изразити укупну ефикасност детекције на основу (4), за сваку 

појединачну измерену вредност и  на основу израза (2) одредити вредност просторног 

угла,  а затим израчунати  вредност за унутрашњу ефикасност (1)  детектора. Резултате 

приказати у табели. Полупречник активне површине детектора GM-NPS-1  износи 

      

На основу вредности из табеле, представити графички: укупну ефиканост у 

функцији растојања, и унутрашњу ефикасност у функцији растојања. Добијене 

резултате фитовати теорисјким вредностима од      и     

 

2) Извор кружне површи наспрам детектора кружног прозора.  

 

Као узорак мерења користити калијум хлорид велике чистоће. На основу 

измерене укупне масе калијум хлорида, преко стехиометријске формуле (        

       ) израчунати масу калијума.  Након тога, на основу удела     у укупном 

калијуму који износи        израчунати  активност     на основу  следећег израза:  

  
  

 
     

      
  

   

 
       

   

 
  

         

 
 

                

         

         

         

    

 

   

    

 

   

    

 

   

    

 

   

    

 

   



50 
 

где су    атомска маса датог радионуклида,    – Авогадров број који износи: 

                 ,   - маса калијума,   - удео     у укупном калијуму, а   је 

константа распада и једнака је   
   

  
 

  

Период полураспада калијума је              . 

За мерења користити детектор RMK – 10N, а  као извор зрачења узети танак 

слој  калијум хлорида у прашкастом облику. Посуду у коме се припрема узорак узети  

полупречника до      .   

За детектор RMK – 10N вршити мерења за растојања од     до     . 

Измерени број импулса кориговати на фон и затим, за свако мерење представити 

табеларно и графички укупну ефикасност израчунату на основу израза (4).  

Полупречник активне површине детектора RMK – 10N  је      . Након тога 

израчунати просторни угао преко израза (3) и унутрашњу ефикасност на основу (1). 

Како је калијум бета емитер, добијене резултате фитовати теоријским вредностима од 

50% и 80%.  

  За рачунање просторног угла препоручено коришћење програма Excel или 

Wolfram Matematica. За графичко приказивање резултата користити Origin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

Литература 

 

1. Glenn F. Knoll, Radiation Detection and Measurement, University of Michigan, 1999. 

2. Д.Крстић, В. Марковић, Изабрани проблеми и експерименти из Радијационе 

физике, Универзитет у Крагујевцу, 2019.  

3. И.Аничин, Природна радиоактивност и нуклеарна физика, Институт за нуклеарне 

науке „Винча“, београд, 1996 

4. Милена С. Митровић, Одређивање ефикасности детекције Гајгер-Милеровог 

бројача у функцији геометрије и врсте извора радиоактивног зрачења, мастер рад, 

Универзитет у Нишу, 2013.  

5. Лазар Маринков, Основи нуклеарне физике, ПМФ Нови Сад, 1976 

6. М.Младеновић, Радиоактивни изотопи и зрачења, Научна књига, Београд ,1962 

7. М.Никчевић, Радиоактивност и јонизујућа зрачења детекција, дозиметрија и 

заштита од јонизујућег зрачења, Подгорица,2011 

8. Paul R. Steinmeyer, G-M Pancake Detectors, RSO Magazine,2005 

9. http://www.alpharubicon.com/basicnbc/article16radiological71.htm 

10. https://www.britannica.com/technology/radiation-measurement/Geiger-Muller-counters 

11. W. Leo, Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments, Springer, 1994. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alpharubicon.com/basicnbc/article16radiological71.htm
https://www.britannica.com/technology/radiation-measurement/Geiger-Muller-counters


52 
 

Додатак 

Табеларни пирказ резултата на које смо се позивали у раду.  

Тачкасти извори: америцијум, радијум, стронцијум и кобалт 

 

Америцијум 

 

 

Радијум 
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Стронцијум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кобалт 
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Површински извори, различити полупречници извора. 
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