
Radioaktiv henfald med NetLogo

Introduktion Beskrivelse af aktiviteten Didaktiske overvejelser

Mål med aktiviteten

Fremtidige perspektiver

Den centrale del af koden

Projektet skal introducere eleverne til NetLogo og tager 
udgangspunkt i CMC modellen. 

• At introducere eleverne til NetLogo programmet
• At bevidstgøre eleverne om begrebet “tilfældighed”
• At bruge Use-Modify modellen
• At introducere elevene til variable og kodning
• Da modellen er ret simpelt og løsningern er overskueligt er

et mål at opbygge tilllid til NetLogo som
programmeringsværktøj

• Introducere til CMC metoden
• Fysikfaglige mål er at få eleverne til at forstå betydningen

af henfaldskonstanten k samt at forstå radioactive familier. 

Eleverne arbejder parvis med radioaktiv henfald. Dertil bruger 
de skabelonen ”decay” fra models-library. 
• Efter generel intro til NetLogo arbejdes målrettet med 

interfacet og graferne. 
• NetLogo output overføres og manipuleres til Excel. 
• Hjælpefunktionen introduceres og der arbejdes nærmere 

med parameteren ”decay-chance”, hvad er 
sammenhængen med henfaldskonstanten k? 

• Eleverne skal nu selv implementere et ”datterkerne 
niveau” i koden. Dette kan gøres udelukkende med 
kopiering af kode og manipulation af farverne. Begrebet 
”radioaktive familier” diskuteres i denne sammenhæng. 

• Original: 

• Nu med tilføjet datterkerne:

Fysik:
• Interessant øvelse da der er meget hurtige resultater og 

koblingen til henfaldsloven via Excel er nemt. 
• Eleverne får en god forståelse for størrelsen af 

henfaldskonstanten k. 
• Det er vigtigt at eleverne forstår sammenhængen mellem 

”ticks” og den fysiske tid t

Programmering
• Der er nem mulighed for differentiering, da der er masser 

af variationsmuligheder for de forskellige elevtyper
• Det er enormt vigtigt at bruge tid på at introducere til 

hjælpefunktionen via højreklik på en netlogokommando
og vælge ”Quick Help” som åbnes i en browser. 

• Det det meste kører induktiv, men det er virkelig godt givet 
ud at bruge tid på at forklare ”variabler” og hvordan koden 
”læser” variablernes indhold fra frontend. 

• Det er smart at lade elevene lege lidt med farverne siden 
det er farverne som er den ”variable” der afgør om en 
kerne er henfaldet eller ej. 
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• Det kunne være spændende at programmere en 
”detektor” for at arbejde med afstandskvadrat loven 

I dette forløb arbejdes med 
simulering af radioaktiv 
henfald. 
Eleverne er forud for dette 
forløb blevet introduceret til 
emnet radioaktivitet. 
Forløb er på 5 lektioner og kan 
bruges til introduktion af 
henfaldsteorien eller efter 
gennemførelse af passende 
eksperimener. 

Screenshot 1 viser det 
oprindelige program og 

Screenshot 2 viser output 
grafen fra den 
modificerede version, med 
datterkerne.  


