
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

ΚΟΡΜΟΥ ΙΙ 
Όνομα Μαρία Άσκηση Π4 
Επίθετο Στρατηγο

ύ-Ψαρρά 
Υπεύθυνος 
Καθηγητής 

Κος 
Τσοχαντ
ζής 

ΑΜ 1110201600241 Ημερομηνία 5.3.19 
 

Άσκηση Π4: Χρήση 
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την στατιστική 

ανάλυση δεδομένων 

 

 



 

Σκοπός εργαστηριακής άσκησης 
Σε αυτήν την εργαστηριακή άσκηση κάναμε 

πειραματικό έλεγχο θεωρητικών προβλέψεων με 

την χρήση του ανιχνευτή αερίου Geiger-Muller και της 

στοχαστικής ολοκλήρωσης Monte Carlo. Θα μετρήσουμε 

των αριθμό διασπάσεων Ν(t) ανά χρονικό διάστημα 

dt, δηλαδή τον ρυθμό διάσπασης.  

Βασικά θεωρητικά στοιχεία άσκησης  
Ο ρυθμός μεταβολής είναι τυχαία μεταβλητή, 

δηλαδή η ραδιενεργός διάσπαση είναι αυθόρμητη 

στοχαστική διαδικασία, λόγω της έλλειψης 

πρόβλεψης της χρονικής στιγμής πραγματοποίησης 

της διάσπασης. Γνωρίζουμε μόνο την πιθανότητα 

διάσπασης ραδιενεργού πυρήνα με σταθερά 



διάσπασης λ σε χρονικό διάστημα dt. Αυτό το 

πηλίκο ονομάζεται ενεργότητα που ορίζεται ως 

εξής:  .Α (t) = dt
−dN (t) = λ • Ν (t)  

Η πιθανότητα διάσπασης ραδιενεργού πυρήνα 

είναι: tP = λ • d   

Ο αριθμός διασπάσεων ακολουθεί την κατανομή 

Poisson , καθώς κάθε διάσπαση ενός πυρήνα  1( + x
1)x = e  

είναι ανεξάρτητη από τη διάσπαση των 

γειτονικών, όπως γνωρίζουμε από την 

κβαντομηχανική, έχουν την ίδια πιθανότητα 

διάσπασης και αναφερόμαστε στο ίδιο 

προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Αν το δείγμα 

πλησιάσει το άπειρο τότε από Poisson μεταπίπτουμε 

σε Gauss. Όπου μ=λΝdt ο μέσος αριθμός διασπάσεων και n 

οι βαθμοί ελευθερίας.  

Με τον ανιχνευτή Geiger-Muller θα υπολογίσουμε τις 

πιθανότητες αυτές. Εφόσον, η διαδικασία είναι 

στοχαστική θα πρέπει να επαληθεύσουμε/ 

συγκρίνουμε τα αποτελέσματά μας με το 

μαθηματικό πρότυπο Monte Carlo. Η αποδοχή ή όχι της 

πρόβλεψης γίνεται με το κριτήριο χ2 . Μ ε αυτόν 

τον τρόπο θα αποφασίσουμε εάν είναι σημαντική 

η διαφορά ανάμεσα στη θεωρία κι το πείραμα.  

Για να απορρίψουμε μία θεωρητική υπόθεση θα πρέπει 

το επίπεδο εμπιστοσύνης  απόρριψης να είναι 

μεγαλύτερο ή ίσο του 90%. 

 

 



Πειραματική Διαδικασία 
● Τα όργανα που θα χρησιμοποιήσουμε κατά 

την πειραματική διαδικασία είναι ο 

ανιχνευτής αερίου Geiger-Muller, καταμετρητής 

χρόνου και διασπάσεων πυρήνων, 

ραδιενεργός πηγή και υπολογιστικό 

πρόγραμμα ανάλυσης δεδομένων σε Η/Υ.  

Η ραδιενεργός πηγή που θα χρησιμοποιήσουμε 

είναι το Στρόντιο ,90Sr, το οποίο έχει χρόνο 

ημιζωής Τ=28,79 y.  

● Ορίζουμε τον χρόνο καταμέτρησης στα dt=2s.  

Γνωρίζοντας για το χρόνο ημιζωής ότι Τ=1/λ , 

μπορούμε να βρούμε τη σταθερά διάσπασης λ και 

έπειτα την πιθανότητα διάσπασης στο χρόνο dt. 

Δηλαδή, έχουμε:   καιP μ (n) = n!
μn · e−μ = 0!

2.50
· e−2.5 = e−2.5  

. Δηλαδή, έχουμε πολύt , 2 , 4Ρ = λ • d = 1 1 • 10−9 • s−1 • 2 • s = 2 2 • 10−9  

μικρή πιθανότητα στα 2 δευτερόλεπτα. 

Όπως, είπαμε το Sr έχει ατομικό αριθμό Ζ=90 και 

κάνει β-διάσπαση. Πιο συγκεκριμένα β-. Πρώτα 

διασπάται σε Ίντριο και μετά σε Ζιρκόνιο.  

 

Η β-διάσπαση πραγματοποιείται μεταξύ 

ισοβαρών (ίδιου μαζικού αριθμού) πυρήνων. Κατά 

την β--διάσπαση ο μητρικός πυρήνας διασπάται 

αυθόρμητα στο θυγατρικό εκπέμποντας 

σωματίδιο β- (ηλεκτρόνιο) και αντινετρίνο 

απελευθερώνοντας ενέργεια. 



● Τοποθετούμε την πηγή σε απόσταση 15cm, στην 

οποία θα έχουμε low-mean  –χαμηλή μέση τιμή- και 

λαμβάνουμε 100 μετρήσεις . Από τις μετρήσεις 

και με τη χρήση του περιβάλλοντος 

επεξεργασίας δεδομένων paw βρήκαμε: 

Μέση τιμή , Μ 5,570 
Χ2  9,320 
Μέση τιμή προσαρμογής P1 5,35 ± 0,237 
Μέση τιμή παράγοντα 
κανονικοποίησης Ρ2 

91,24 ± 9,58 

(βλ. Σχήμα 1) 

● Έπειτα, για 10.000 μετρήσεις κάνουμε 

προσομοίωση του πειράματος με το 

προαναφερθέν  περιβάλλον επεξεργασίας. 

Στο ιστόγραμμα που προκύπτει κάνουμε Poisson 

fit. Επαναλαμβάνουμε το ίδιο αλλά κάνοντας Gauss 

fit αυτήν την φορά. Τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν από αυτήν την διαδικασία ήταν 

(βλ. σχήμα 2,σχήμα 3) : 

Poisson 

Μέση τιμή , Μ 5,592 
Χ2  15,09 
Μέση τιμή προσαρμογής P1 5,589±0,0227 
Μέση τιμή παράγοντα 
κανονικοποίησης Ρ2 

9985,0±99,9 

Σύμφωνα με το παραπάνω γράφημα το επίπεδο 

εμπιστοσύνης αποδοχής είναι 50-68%. Δηλαδή, η 

θεωρητική πρόβλεψη επαληθεύτηκε.  

 

Gauss 

Μέση τιμή , Μ 5,592 
Μέση τιμή προσαρμογής  232,200±0,025 
Διασπορά 2,238±0,017 

 

● Τοποθετούμε την πηγή σε απόσταση 5cm, στην 

οποία θα έχουμε high-mean  –υψηλή μέση τιμή- και 

λαμβάνουμε 100 μετρήσεις . Από τις μετρήσεις 

και με τη χρήση του περιβάλλοντος 

επεξεργασίας δεδομένων paw βρήκαμε: 

Μέση τιμή , Μ 5,592 
Χ2  29,11 
Μέση τιμή προσαρμογής P1 46,05± 1,16 
Μέση τιμή παράγοντα 
κανονικοποίησης Ρ2 

78,25± 9,29 



(βλ. Σχήμα 4) 

 

● Έπειτα, για 10.000 μετρήσεις κάνουμε 

προσομοίωση του πειράματος με το 

προαναφερθέν  περιβάλλον επεξεργασίας. 

Στο ιστόγραμμα που προκύπτει κάνουμε Poisson 

fit. Επαναλαμβάνουμε το ίδιο αλλά κάνοντας Gauss 

fit αυτήν την φορά. Τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν από αυτήν την διαδικασία ήταν 

(βλ. σχήμα 5,σχήμα 6) : 

Poisson 

Μέση τιμή , Μ 46,75 
Χ2  48,70 
Μέση τιμή προσαρμογής P1 46,75± 0,07 
Μέση τιμή παράγοντα 
κανονικοποίησης Ρ2 

9953,0±99,8 

Σε αυτήν την περίπτωση το επίπεδο 

εμπιστοσύνης αποδοχής ανέρχεται στα 32-50%. 

Πάλι επαληθεύεται η θεωρητική πρόβλεψη, 

αλλά με μικρότερο ποσοστό.  

Gauss 

Μέση τιμή , Μ 46,75 
Μέση τιμή προσαρμογής  46,78±0,07 
Διασπορά 6,745±0,046 

 

Στο δεύτερο Gauss fit , είχαμε πολύ καλή προσαρμογή με 

την γκαουσιανή  κατανομή, σε σχέση με την πρώτη. 

Βέβαια κι στις δύο περιπτώσεις η προσαρμογή 

ήταν ικανοποιητική και πράγματι για πολύ 

μεγάλο δείγμα (Ν→∞) η Poisson πλησιάζει την Gauss.  

 

Ερωτήσεις: 
1. Περιγράψτε σύντομα πως λειτουργεί ο 

ανιχνευτής που χρησιμοποιείτε. Γιατί 

νομίζετε ότι οι διαδοχικές μετρήσεις σας 

μπορούν να θεωρηθούν ανεξάρτητες μεταξύ 

τους; 

Απάντηση: 

Ο ανιχνευτής που   

χρησιμοποιήσαμε στην  

διεξαγωγή της άσκησης   

είναι ο ανιχνευτής   

αερίου Geiger-Muller.  



Αποτελείται από την άνοδο (λεπτό σύρμα) και       

την κάθοδο (μεταλλικός κύλινδρος )     

περιμετρικά της ανόδου και ένα «παράθυρο»      

από όπου εισέρχονται τα σωματίδια. Μέσα σε       

αυτό το κενό υπάρχει ένα αέριο το οποίο        

ιονίζεται κατά την διέλευση ενός     

φορτισμένου σωματιδίου. Στην άνοδο και     

κάθοδο εφαρμόζεται διαφορά δυναμικού που     

αναγκάζει την κατευθυνόμενη κίνηση των     

σωματιδίων –τα ιόντα προς την κάθοδο κι τα        

σωματίδια προς την κάθοδο. Οι διαδοχικές      

μετρήσεις που λαμβάνουμε δεν μπορούν να      

θεωρηθούν εξαρτημένες μεταξύ τους αφού     

στην κβαντομηχανική δεν γνωρίζουμε με     

ακρίβεια πότε θα διασπαστεί ένα άτομο, ούτε       

πόσα άτομα του δείγματος θα έχουν      

διασπαστεί σε μια χρονική στιγμή. Δηλαδή,      

δεν ισχύει ο ντετερμινισμός στην     

κβαντομηχανική και η διάσπαση    

ραδιενεργών πυρήνων –και όχι μόνο-     

περιγράφονται πιθανολογικά.  

 

2. Δείξτε ότι για Ν>>1 και λdt=const. Η διωνυμική 

κατανομή τείνει στην κατανομή Poisson. 

(Θεωρήστε ότι )  1( + x
1)x = e  

Απάντηση: 

Ξεκινώντας από τη Διωνυμική έχουμε: 

(λdt) (1−λdt) 1− PP (n, t)d = N !
(N−n)!n!

n N−n
⇒ n!N n

N (N−1)(N−2)···(N−n+1) · (λdt)n( N
λdt)N−n

⇒  (n, t)d = N
N · N

N−1 · · · N
N−n+1

 

3. Υπολογίζουμε για την κατανομή Poisson την 

μέση τιμή, τη διασπορά και την ποσότητα <(n-μ)2>. 

Απάντηση: 

n⟩ = μ  ⟨n ⟩⟨ = ∑
∞

n=0
n · n!

e ·μ−μ n
= μ · e−μ ∑

∞

n=1

μn−1

(n−1)!
y=n−1 · e−μ ∑

∞

y=0

μy
(y)! = μ · e−μ · eμ = μ 2 = ∑

∞

n=0
n2 · n!

e ·μ−μ n
= μ · e−μ

4. Έστω ότι ο μέσος ρυθμός καταγραφής ενός 

ανθχνευτή τυχαίων γεγονότων είναι 2.5 

καταγραφές το δευτερόλεπτο. Ποια είναι η 

πιθανότητα να μην έχει παρατηρηθεί 

καταγραφή σε διάστημα ενός δευτερολέπτου; 

Ποιο είναι το πιθανότερο χρονικό 

διάστημα μεταξύ διαδοχικών καταγραφών;  

Απάντηση: 

Η πιθανότητα αυτή δίνεται από την 

κατανομή Poisson, εφόσον έχουμε επιτυχία 

την καταγραφή , αποτυχία την μη 

καταγραφή, ανεξάρτητα γεγονότα, σε 



ορισμένο χρονικό διάστημα. Άρα, για n=0 

επιτυχίες κι μ=2.5 καταγραφές το 

δευτερόλεπτο έχουμε 

.P μ (n) = n!
μn · e−μ = 0!

2.50
· e−2.5 = e−2.5   

Μπορούμε να ανιχνέυσουμε ακέραιο 

αριθμό διασπάσεων. Επομένως δεν 

μπορούμε να έχουμε 2,5 διασπάσεις στο ένα 

δευτερόλεπτο, αλλά |2,5|=2 διασπάσεις/sec. 

Επίσης, ο πιθανότερος χρόνος καταγραφής 

είναι το χρονικό διάστημα από τον ρυθμό 

καταγραφών/ενεργότητα. Δηλαδή, 

, secΑ (t) = dt
dN (t) = 1sec

2.5διασπάσεις ⇒ 2διασπάσεις
xχρονικόδιάστημα = 1sec

2.5διασπάσεις ⇒ x = 0 8  

5. Προσπαθήστε να εξηγήσετε τον αλγόριθμο 

αντιστροφής για την παραγωγή 

ψευδοτυχαίων αριθμών που ακολουθούν μια 

οποιαδήποτε κατανομή p(x) 

Απάντηση:  

Ένας τρόπος να παράγουμε τυχαίους 

αριθμούς από την κατανομή με σ.π. {p 0 ,p 1 ,...} 

χρησιμοποιώντας τυχαίους αριθμούς από 

την ομοιόμορφη κατανομή είναι ο 

ακόλουθος:  

Έστω U ~ U(0,1) (U τ.μ. από την ομοιόμορφη στο 

(0,1) κατανομή). Η νέα τυχαία μεταβλητή

θα,  x ,  x ,  X = x0 0 ≤ U < p0 1 p0 ≤ U < p0 + p1 k ∑
 

 
(k−1) ≤ U < ∑

 

 
kp  

έχει συνάρτηση πιθανότητας {p0 ,p1 ,...}. Ο 

γενικός αλγόριθμος παραγωγής τυχαίων 

αριθμών με σ.π. pi = Pr( X = xi ), i = 0, 1,2 ,... θα είναι: 

Παράγουμε έναν τυχαίο αριθμό U ~ U(0,1) 

 Αν U < p 0 τότε θέτουμε Χ = x 0 και σταματάμε, 

αλλιώς πάμε στο επόμενο βήμα 

Αν U < p 0 + p 1 τότε θέτουμε Χ = x 1 και σταματάμε, 

αλλιώς πάμε στο επόμενο βήμα κ.ο.κ. ... 

 

 

6. Εξηγήστε τον αλγόριθμο απόριψης για την 

παραγωγή ψευδοτυχαίων αριθμών που 

ακολουθούν την οποιαδήποτε κατανομή p(x).  

Aπάντηση:  

Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να παράγουμε 

τυχαίους αριθμούς από την p( x) αλλά είναι 

δύσκολο. Ταυτόχρονα, είναι εύκολο να 

παράγουμε τυχαίους αριθμούς από μία άλλη 

συνάρτηση K( x) (φάκελος) τέτοια ώστε: 

1. K(x ) ≥ p( x ) ≥ 0 .  



Η k( x) είναι η σ.π.π. που προκύπτει 

2. αφού κανονικοποιήσουμε την K και 

καλείται κατανομή εισήγησης (proposal). 

Τότε για να παράγουμε τυχαίους αριθμούς 

από την p, παράγουμε τυχαίους αριθμούς x 

από την k (proposal distribution) και τους δεχόμαστε 

ή τους απορρίπτουμε (όταν απορρίψεις το 

x, συνεχίζεις μέχρι να αποδεχτείς 

κάποιο άλλο) με πιθανότητα αποδοχής P( x ) = 

p( x ) / K(x).  

Δηλαδή, για να προσομοιώσεις τυχαίες 

τιμές από την p πρέπει να επιλέξεις 

τυχαία σημεία του επιπέδου κάτω από 

την καμπύλη p(x) με τέτοιο τρόπο ώστε όλα 

τα πιθανά σημεία να έχουν την ίδια 

πιθανότητα και εν συνεχεία να 

αναφέρεις την τιμή x. Αν αντί αυτού 

παράγουμε τυχαίες τιμές από την K, για να 

είναι αυτά σημεία και της p θα πρέπει να 

εξαιρέσουμε όσα είναι μεταξύ της K(x) και 

της p(x) και αυτό επιτυγχάνεται με την 

παραπάνω πιθανότητα επιλογής. 

 

 


