
Partikel sinar beta membentuk spektrum elektromagnetik dengan energi 

yang lebih tinggi dari sinar alpha. Partikel sinar beta memiliki massa yang lebih 

ringan dibandingkan partikel alpha. 

Sinar β merupakan radiasi partikel bermuatan negative. Sinar β adalah 

berkas electron yang berasal dari inti atom sehingga dapat membelok ke kutub 

pisitif dalam medan magnet. Partikel β bermuatan -1 C dan bermassa 5,5 X 

0,00001 sma sangat kecil, dianggap tidak bermassa.  

Daya tembus sinar β lebih besar daripada sinar α, sedangkan daya ionisasi 

sinar β lebih kecil dari pada sinar α. Sinar β paling energik dapat menembus 300 

cm dari udara kering, dapat menembus lempengan timbel alumunium yang cukup 

tebal. Sinar β disebut juga elektron berkecepatan tinggi. 

Partikel Beta adalah elektron atau positron yang berenergi tinggi yang 

dipancarkan oleh beberapa jenis nukleus radioaktif seperti kalium-40. Partikel 

beta yang dipancarkan merupakan bentuk radiasi yang menyebabkan ionisasi, 

yang juga disebut sinar beta. Produksi partikel beta disebut juga peluruhan beta. 

Terdapat dua macam peluruhan beta, β− and β+, yang masing-masing adalah 

elektron dan positron. 

Peluruhan beta adalah peluruhan radioaktif yang memancarkan partikel beta 

(elektron atau positron). Pada kasus pemancaran sebuah elektron, peluruhan ini 

disebut sebagai peluruhan beta minus (β
−
), sementara pada pemancaran positron 

disebut sebagai peluruhan beta plus (β
+
).  



Pada tingkatan partikel dasar, peluruhan beta terjadi karena konversi sebuah quark 

bawah menjadi sebuah quark atas oleh pemancaran sebuah boson W. 

Pada peluruhan β
−
, interaksi lemah mengubah sebuah netron menjadi sebuah 

proton ketika sebuah elektron dan sebuah anti-neutrino dipancarkan: 

                            

. 

Elektron yang dipancarkan bukanlah elektron orbital. Juga bukan elektron yang 

semula berada di dalam inti atom, karena asas ketidakpastian melarang elektron 

hadir di dalam inti atom. Elektron tersebut “diciptakan” oleh inti atom dari energi 

yang ada. Jika beda energi diam antara kedua inti atom sekurang-kurangnya 

E=mc², maka hal tersebut memang mungkin terjadi. 

Dalam peluruhan β
+
, sebuah proton dikonversi menjadi sebuah netron, sebuah 

positron dan sebuah neutrino: 



                            

. 

Jadi, tidak seperti peluruhan beta minus, peluruhan beta plus tidak dapat terjadi 

dalam isolasi, sebab harus ada suplai energi dalam proses “penciptaan” massa, 

karena massa netron (sebagai inti anak) ditambah massa positron dan neutrino 

lebih besar daripada massa proton (sebagai inti induk). 

Jika proton dan netron merupakan bagian dari inti atom, proses peluruhan men-

transmutasikan satu elemen kimia ke dalam bentuk lainnya. Sebagai contoh: 

 

(beta minus), 

(beta plus) 

 



 

Dibandingkan dengan partikel alpha, partikel beda adalah sangat kecil. 

Partikel beta (negatif) ini memiliki satu satuan muatan elementer negatif dan 

massanya dapat diabaikan terhadap massa partikel alpha. Partikel beta ini pada 

dasarnya identik dengan elektron yang mengorbit di atom penyerap (dengan 

muatan listrik yang sama), dapat menyebabkan terjadinya ionisasi langsung 

dengan gaya tolak coulomb terhadap elektron yang mengorbit tersebut. Partikel 

beta ini dapat pula menyebabkan terjadinya eksitasi bila energinya tidak cukup 

besar untuk dapat membuat elektron orbit lepas dari sistem atom. Partikel beta 

dapat menimbulkan ionisasi langsung lebih sedikit dari pada partikel alpha dan 

dapat bergerak lebih jauh di dalam bahan penyerap. Partikel beta dengan energi 

sebesar 3,5 MeV dapat melintas di udara sejauh sekitar 11 meter dan apabila di 

dalam jaringan dapat mencapai jarak sekitar 15 mm. Partikel beta berenergi 

rendah 0,157 MeV yang dipancarkan oleh Carbon-14 hanya mampu melintas di 

udara sejauh 30 cm dan apabila di jaringan sekitar 0,8 mm. 

Partikel beta yang berenergi lebih tinggi dapat melintas sampai dekat ke inti atom 

dari bahan penyerap. Partikel ini kehilangan sebagian energinya karena 



mengalami pelambatan (pengereman) di dalam medan listrik inti. Energi 

pengereman yang terambil dari energi kinetik partikel beta tersebut, akan muncul 

sebagai sinar-X. Radiasi tipe ini yang disebut sebagai bremsstrahlung, yang dalam 

bahasa Jerman berarti radiasi pengereman. 

 

 


