
Absorption af stråling

Introduktion Beskrivelse af aktiviteten

Mål med aktiviteten Centrale dele af koden

Modellen er en simulering af absorption af fotoner i stof.

Arbejdet med modellen skal give eleverne et indblik i, hvad 

der sker, når en stor mængde stråling rammer et stof, hvor 

strålingen kan absorberes på et mikroskopisk niveau, foton for 

foton.

I modellen sendes et valgt antal fotoner mod et stof der er 

har en valgt tykkelse repræsenteret ved lag af atomer. Hver 

gang en foton passerer et atomlag er der en given 

sandsynlighed for, at den absorberes. 

Antallet af fotoner som funktion af afstanden kan aflæses på 

grafen.

Matematik:

❑ Eleverne introduceres til eksponentielle funktioner. 

❑ De får et indblik i, at alle sammenhænge ikke er lineære 

samt  et indblik i, hvilken funktionsforskrift der kan benyttes, 

når man skal modellere procent-vækst.

Fysik:

❑ Eleverne får en forståelse af de grundlæggende 

mekanismer, der optræder, når fotoner absorberes i stof

❑ Eleverne får en forståelse af absorption som et stokastisk 

fænomen, der er styret af sandsynligheder

❑ Modellens resultater sammenlignes med data fra klassiske 

absorptionsforsøg

1) Eleverne “leger” med modellen for at få en fornemmelse 

af de grundlæggende funktionaluteter. Hvilke skydere 

styrer fx hvilke variable? Der er særligt fokus er skyderen 

“Absorption”. Eleverne opstiller og tester hypoteser om 

skyderens funktion

2) Eleverne indsamler data via modellen og skal finde frem 

til en matematisk funktion, der kan beskrive 

sammehængen mellem materialetykkelsen og antallet af 

fotoner, der når gennem materialet. Funktionsforskriften  

udledes teoretisk og anvendeligheden testes via 

regression

3) Eleverne arbejder med at ændre og udvide koden. Der er 

fokus på:

- Kosmetiske ændringer

- Udlæsning af data

- Styring af variabler 

4) Modellen sammenlignes med data indsamlet i 

laboratoriet. Det undersøges, om modellens parametre 

kan indstilles, så den giver de sammen resultater som 

laboratorieforsøget.

Kreditering

Interfacet

En foton kan bevæge sig fremad eller blive absorberet med 

en vis sandsynlighed, hvis der er materiale i nærheden.

Interface, hvor elever har tilføjet monitorer, der viser antallet af 
fotoner man begynder med samt antallet af fotoner til et givet 
tidspunkt.

Overvejelser til fremtiden…

Nogle funktionaliteter kunne være udeladt fra den 

oprindelige kode, så eleverne har flere muligheder for selv at 

udvide koden. Fx kunne muligheden for at ændre på 

absorptionssandsynligheden og antallet af fotoner være 

udeladt fra den model eleverne indledningsvist blev 

introduceret til. Disse udeladelser ville selvfølgelig 

nødvendiggøre ændringer af arbejdsspørgsmålene til 

modellen.
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