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Postęp wykładniczy i rzucanie kostkami,
czyli rozkład promieniotwórczy dla

każdego
Wiele procesów w przyrodzie – ożywionej i nieożywionej – można mode-

lować przy pomocy funkcji wykładniczej lub ciągu geometrycznego. Przyj-
rzymy się kilku z nich, oraz spróbujemy przeprowadzić eksperymentalne
symulacje ich przebiegu z wykorzystaniem kości do gry.

Modelowanie wybranych procesów przyrodniczych

Zdefiniujmy najpierw podstawowe pojęcia. Funkcją wykładniczą nazy-
wać będziemy funkcję postaci f(t) = a · bt, t ∈ R, a kolejne wartości tej
funkcji w punktach całkowitych nieujemnych nazywać będziemy ciągiem
geometrycznym, fn = a · bn, n = 0,1, . . .; w obu przypadkach a ∈ R i b > 0
są odpowiednimi parametrami.

Z ciągami geometrycznymi spotykamy się na co dzień, na przykład ka-
pitał K0 na koncie oszczędnościowym z oprocentowaniem r% w stosunku
rocznym, po n latach będzie miał wartość

Kn = K0 · (1 + r/100)n,

czyli jest zadany za pomocą ciągu geometrycznego.
Procesy w przyrodzie zazwyczaj nie zachowują się, niestety, w sposób tak

przewidywalny, jak wartości pieniężne na kontach bankowych. Z tego powo-
du często modelowane są nie tyle rzeczywiste wielkości, ile wielkości średnie
lub najczęstsze. Rozpatrzmy jako przykład początkowy przebieg rozwoju
epidemii. Nie możemy dokładnie przewidzieć liczby osób zakażonych w po-
szczególnych odcinkach czasowych, możemy jedynie wyznaczyć oczekiwane
prawdopodobieństwo zarażenia. Jeżeli na przykład w każdym tygodniu śred-
nio r% kolejnych osób narażonych zostaje nosicielami, i uprościmy model
zakładając brak wyzdrowień, natychmiastową zdolność do dalszego zaraża-
nia, oraz całkowitą podatność wszystkich zdrowych na narażenie, to średnia
liczba osób zarażonych po n tygodniach będzie wynosiła

Zn = Z0 · (1 + r/100)n,
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gdzie Z0 oznacza początkową liczbę osób zarażonych, czyli będzie dana za
pomocą ciągu geometrycznego.

Analogicznie można postąpić przy modelowaniu liczebności populacji,
na przykład zwierzęcych. Przy założeniu, że początkowo będziemy mieli
w populacji liczbę L0 osobników, średnio r% osobników będzie miało w
danym okresie potomstwo, i średnio µ% osobników w tym okresie umrze,
średnia liczba osobników po n okresach będzie równa

Ln = L0 · (1 + r/100− µ/100)n.

W zagadnieniach przyrody nieożywionej zazwyczaj również nie może-
my mieć całkowitej pewności co do przewidywanych wyników. Przykłado-
wo proces odkładania się osadów na dnie zbiorników wodnych można też
modelować podobnie, jak populacje. Przyjrzymy się jednak bliżej innemu
procesowi, rozkładowi promieniotwórczemu.

Rozpad promieniotwórczy polega na tym, że niestabilne jądro atomowe,
na przykład węgla C14, rozpada się na mniejsze jądro lub kilka jąder, w tym
przykładzie na azot N14, emitując przy tym energię w postaci promienio-
wania, czasami jonizującego, czyli niezdrowego dla człowieka. Nie można
przewidzieć, kiedy dane jądro się rozpadnie, można jedynie oszacować praw-
dopodobieństwo takiego rozpadu w zadanym okresie czasu. Można również
postąpić na odwrót, znaleźć taki okres czasu, w którym rozpadnie się zadany
z góry odsetek jąder; jeżeli użyjemy wartości 50%, to otrzymamy wówczas
tzw. okres połowicznego rozpadu, oznaczany zazwyczaj przez t1/2. Liczbę ją-
der substancji radioaktywnej po n jednostkach czasu można zatem określić
przy pomocy ciągu geometrycznego jako

N(n) = N0

(1
2

) n
t1/2

,

gdzie N0 oznacza początkową liczbę jąder substancji. Ponieważ w dowol-
nym praktycznym problemie, dotyczącym substancji promieniotwórczych,
będziemy mieli do czynienia z ogromnymi liczbami jąder, zazwyczaj uprasz-
cza się sytuację i używa jednostek objętości (np. litrów) lub masy (np. kilo-
gramów), a powyższy wzór przybliża się przy pomocy funkcji wykładniczej,
otrzymując

N(t) = N0 · 2
− t

t1/2 ,

gdzie N0 oznacza początkową ilość substancji.
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Symulacje wybranych procesów przy użyciu kostek do gry

Jesteśmy gotowi na testowanie, a w zasadzie na symulowanie wyników
działania powyższych teorii w praktyce. Będziemy potrzebować dużej liczby
takich samych kostek do gry. Poniżej będziemy zakładać, że są to kości sze-
ściościenne, ale można użyć dowolnych innych1, o ile wszystkie będą miały
tę samą ilość ścian.

Najpierw zajmiemy się zjawiskiem geometrycznego wzrostu, modelując
na przykład liczbę bakterii na szalce laboratoryjnej z pożywką agarową.
W tym celu weźmy na początku niedużą liczbę kostek do ręki, na przykład
dziesięć, pozostałe odkładamy do rezerwy. Rzucamy wszystkimi kostkami
i patrzymy, ile razy wyrzuciliśmy 6 oczek; za każdą kostkę z sześcioma oczka-
mi dokładamy jedną z rezerwy. W ten sposób symulujemy wzrost geome-
tryczny o jedną szóstą w danym okresie czasu – dowolnie ustalonym, ale
zależnym od modelowanego organizmu – na przykład w minucie (bakterie),
dwóch miesiącach (gryzonie) czy dekadzie (drzewa). Wyniki zapisujemy, i
czynność powtarzamy, rzucając kolejny raz kostkami, którymi rzucaliśmy
poprzednio, łącznie z nowymi. Za drugim razem analogicznie, jak za pierw-
szym, liczymy kostki z 6 oczkami, i za każdą dokładamy jedną z rezerwy.

Przykładowa sytuacja mogłaby wyglądać następująco: za pierwszym ra-
zem rzucamy dziesięcioma kostkami, otrzymując 1, 1, 1, 2, 4, 4, 5, 5, 6, 6
– w skrócie osiem wyników poniżej 6, oraz dwie szóstki. Dokładamy dwie
kostki, łącznie dysponujemy teraz dwunastoma. Drugi rzut to dziesięć wy-
ników poniżej 6, oraz dwie szóstki, dokładamy więc ponownie dwie kostki,
do łącznej liczby czternastu. Trzeci rzut to jedenaście wyników poniżej 6,
oraz trzy szóstki, dokładamy więc trzy kostki do łącznej liczby siedemna-

1 Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Dice.

https://en.wikipedia.org/wiki/Dice
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stu. Skrótowy zapis przebiegu symulacji można podsumować tabelarycznie,
oznaczając wyniki poniżej 6 jako porażki, zaś szóstki jako sukcesy.

Nr etapu liczba kostek liczba sukcesów liczba porażek
1 10 2 8
2 12 2 10
3 14 3 11
4 17 3 14
5 20 4 16
...

...
...

...

Możemy teraz sprawdzić nasze wyniki na tle modelu teoretycznego, ry-
sując wykres funkcji f(t) = 10 · (1 + 1/6)t oraz wyniki z drugiej kolumny
(liczba kostek reprezentująca liczbę organizmów) połączone dla lepszej wi-
doczności odcinkami; pamiętajmy przy tym, że liczba okresów czasu, które
upłynęły, nie jest równa numerowi etapu z tabeli, lecz jest od tego numeru
o jeden mniejsza. Dla wartości otrzymanych w powyższej tabeli wykresy
wyglądałyby, jak poniżej.

czas [t]

liczba kostek [L]
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Cały proces jest oparty na prawdopodobieństwie, więc z pewnością mniej
lub bardziej będzie odbiegał od oczekiwań teoretycznych. Dla dokładniej-
szego zbadania tego procesu niezbędne jest nie tylko przeprowadzenie wielu
etapów symulacji, ale ponadto wielokrotne powtórzenie całego eksperymen-
tu, najlepiej przez kolejne osoby lub grupy, oraz przedstawienie zbiorcze
wyników.

Przejdźmy teraz do zjawiska geometrycznego spadku (zaniku), modelu-
jąc proces rozpadu promieniotwórczego. Tym razem modelowana liczebność
nie będzie rosła, lecz spadała, więc rozpocząć symulację musimy z wszystki-
mi kostkami, którymi dysponujemy; dla uproszczenia przykładu załóżmy, że
będzie to 100 kostek. Podobnie, jak poprzednio, rzucamy wszystkimi kost-
kami i notujemy wyniki, tylko tym razem wyrzucenie liczby oczek od 2 do 6
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uznajemy za sukces – przetrwanie jądra atomu – a wyrzucenie jednego oczka
za porażkę – rozpad jądra. Kostki, na których wypadły jedynki usuwamy
na bok, notujemy wyniki, i proces powtarzamy, podobnie jak poprzednio.
Przykładowy przebieg symulacji, podsumowany tabelarycznie, przedstawio-
ny został poniżej.

Nr etapu liczba kostek liczba sukcesów liczba porażek
1 100 82 18
2 82 69 13
3 69 58 11
4 58 48 10
5 48 40 8
...

...
...

...

Analogicznie, jak poprzednio, możemy obejrzeć nasze wyniki na tle mo-
delu teoretycznego, rysując wykres funkcji f(t) = 100·(1−1/6)t oraz wyniki
z drugiej kolumny (liczba kostek reprezentująca liczbę jąder).
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Ponownie wyniki pojedynczego eksperymentu odbiegają od przewidy-
wań teoretycznych, warto więc wykonać serię podobnych symulacji, której
zbiorcza prezentacja mogłaby wyglądać, jak poniżej2.

2 Żródło: https://en.wikiversity.org/wiki/Physics_and_Astronomy_Labs/
Radioactive_decay_with_dice.

https://en.wikiversity.org/wiki/Physics_and_Astronomy_Labs/Radioactive_decay_with_dice
https://en.wikiversity.org/wiki/Physics_and_Astronomy_Labs/Radioactive_decay_with_dice
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Przedstawione eksperymenty można oczywiście dowolnie modyfikować
i mieszać, warto przykładowo rozważyć bardziej realistyczny model rozwo-
ju populacji, w którym wyrzucenie jednego oczka oznaczać będzie śmierć
osobnika, a pięć lub sześć oczek narodziny potomka. Można użyć kostek
w różnych kolorach, definiując odpowiednio efekty rzutów, chociażby wpro-
wadzając efekt pogodowy. Zapraszamy tym samym do meta-eksperymentu,
czyli eksperymentowania z zasadami przeprowadzania eksperymentów.
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