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1. Dozimetria
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Ionizáló sugárzások dozimetriája
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Fizikai dozimetria:
Az emberi testben vagy szövetekben egy bizonyos térfogatban elnyelt

energiát határozza meg. A biológiai hatás szempontjából az elnyelt

energia ismerete lényeges, de nem elegendő.

Biológiai dozimetria:
Statisztikailag kiértékelhető és mérhető biológiai (el)változások
tükrében lehetséges az elnyelt dózis becslése.

Természetes sugárterhelés
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A sugárhatás mechanizmusa
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A sugárzás biológiai hatása
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Elszenvedett sugárzás 
dózisa

Sugárzás biológiai hatása
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A sugárhatás osztályozása
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Fizikai dózisfogalmak 1
1. Elnyelt dózis

(Gray)

Érvényes:

• bármely sugárzásra;

• nincs korlátozás a sugárzás energiájára;

• nincs korlátozás az elnyelő anyagra.
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Fizikai dózisfogalmak 1
1. Elnyelt dózis
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Halálos sugárterhelés

Letális dózis (LD):

• Az a dózis, mely 30 napon belül a besugárzott
személyek 100%-ánál halált okoz.

• D > 8 Gy teljes test besugárzásakor

Félhalálos dózis (LD50):

• Az a dózis, mely 30 napon belül a besugárzott
személyek 50%-ánál halált okoz.

• D > 5-8 Gy teljes test besugárzásakor
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Az egyes élőlények sugárérzékenysége
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Fizikai dózisfogalmak 2
2. Besugárzási dózis

Érvényes:

• Röntgen- és gammasugárzásra

• levegőben (átlagos ionizációs energia: f0=34 J/C)

• kb. ~ 3 MeV fotonenergiáig

• elektron-egyensúly esetén
Dlevegő = f0·X

[C/kg]
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Fizikai dózisfogalmak 2
2. Besugárzási dózis

14

Fizikai dózisfogalmak 2
2. Besugárzási dózis
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Gamma-sugárzás kölcsönhatása az anyaggal
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A gamma/röntgensugárzás gyengülése

felező 
rétegvastagság tizedelő 

rétegvastagság

lineáris sugárgyengítési 
együttható

levegő
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A μ értékét befolyásoló fizikai tényezők:
µ = µ(ρ, Q, sugárzás típusa, energia, …)

• ρ: elnyelő közeg sűrűsége

• Q: elnyelő közeg anyagi minősége: Z (rendszám)

• sugárzás típusa: elektromágneses hullám, részecske (α, β, p, n,…)

• energia

tömeggyengítési együttható:

mértékegysége:

A sugárgyengítés kvantitatív leírása

az elnyelő anyag 
sűrűségétől független
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μm függése a fotonenergiától

Különböző abszorbensek esetén Sugárgyengítés részfolyamatai 
ólomban
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μm függése a fotonenergiától

Sugárgyengítés részfolyamatai
vízben

Levegőhöz viszonyított relatív 
értékek
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effektív rendszám

anyag Zeff

zsír 6-7

levegő 7.26

víz 7.5

csont 12-14

jód 53

bárium 56

ólom 82

( )3 3∑=
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A sugárgyengítés vezető mechanizmusai a 
rendszám függvényében
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Fizikai dózisfogalmak 3
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Fizikai dózisfogalmak 3
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Fizikai dózisfogalmak 3
3. Egyenértékdózis:

Mértékegység:

Sv, Sievert

sugárzási súlytényező
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Fizikai dózisfogalmak 3
3. Egyenértékdózis:
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Fizikai dózisfogalmak 4
4. Effektív dózis:

szöveti súlytényező

Mértékegység:

Sv, Sievert
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Fizikai dózisfogalmak 4
4. Effektív dózis:

Csak sztochasztikus 
hatások jellemzésére!

összesen: ΣwT = 1
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„Mikrorizikó”

• 2500 km utazás vonaton

• 2000 km utazás repülőn

• 80 km autóbuszon

• 65 km autón

• 12 km kerékpáron

• 3 km motorkerékpáron

• egy cigarettát elszívni

• két hetet dohányossal együtt élni

• fél liter bort meginni

• tíz napot téglaházban lakni

• három napig Budapest belvárosában lélegezni

• két percig sziklát mászni

• öt éven belül méhcsípéstől szenvedni

• tíz éven belül villámcsapást kapni

R = 1 / 1 000 000 kockázat. Ha egymillió embert egy mikrorizikó kockázatnak tesznek
ki, akkor 1 halálos áldozat várható.

Marx György: Születni veszélyes. Magyar Tudomány, 1999/1.
28

„Mikrorizikó”

Mekkora is 1 millisievert hatású dózis statisztikus rákkockázata?

R=50 mikrorizikó.

Ezzel egyenlő:

Marx György: Születni veszélyes. Magyar Tudomány, 1999/1.

• két és fél pakli cigit elszívni,

• 25 liter bort megiszogatni,

• 600 km hosszan kerékpározni,

• 3000 km hosszan autózni,

• naponta kétszer átkelni egy forgalmas úttesten, egy éven át,

• 1 veseműködés-röntgenvizsgálaton átesni.
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Forrás

Pontszerű gamma-sugárforrásra, levegőben:

29

Dózisteljesítmény

dóziskonstans
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2. Mérőeszközök

31

Sugárzásdetektor — Doziméter

Sugárzásdetektor

sugárzás kimutatása

Doziméter

sugárdózis mérése

Minden mérés (megfigyelés) alapja a mérendő rendszerrel történő 

kölcsönhatás. Kölcsönhatás nélkül NEM nyerhetünk információt a rendszerről.

Észlelés elektromágneses kölcsönhatás

útján

Észlelés NEM elektromágneses kölcsönhatás 
útján

1.) Szcintillációs detektorok:

• Szcintillációs számláló NaI(Tl)

2.) Gázionizáción alapuló detektorok

• ionizációs kamra, proporcionális számláló, 

Geiger-Müller számláló...

3.) Félvezető detektorok:

• félvezető záróréteges detektor

4.) Nyomdetektorok:

• ködkamra, buborékkamra…

1.) Neutrondetektor

2.) Neutrínódetektor

32

Szcintillációs számláló 1
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Szcintillációs számláló 2
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Előny: Nagy hatásfokkal képes észlelni γ- és röntgensugárzást. 

Feszültségjel amplitúdója arányos a gamma sugárzás energiájával.

Hátrány: aránylag gyenge energiafelbontás: ΔE/E kb. 10%.

Szcintillációs számláló 3

Detektálás hatásfoka

különböző radionuklidok esetén:
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Gázionizációs detektorok 1
1. Ionizációs kamra:

Működési elv: az ionizáció elektromos jelet hoz létre.
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Feszültség-áram karakterisztika az ionizációs detektorok esetén:

Gázionizációs detektorok 2

alfa

béta
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Geiger-Müller számláló

• Lavinaszerű kisülés 
(ennek kioltása 
kioltógázzal történik).

• A jel amplitúdója 
független az ionizáló 
sugárzás energiájától.

• Alkalmas felületi 
szennyezettség 
felderítésére és 
nagyon kis 
mennyiségű 
radioaktív anyag 
kimutatására.

Gázionizációs detektorok 3
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• Az n-típusú félvezetőrészt a feszültségforrás + pólusával és a p-típusú
félvezetőrészt a – pólussal összekötve a záróréteg kiszélesedik.

• Az ionizáló sugárzás a zárórétegben töltéshordozókat kelt: elektronok és lyukak
→ rövid idejű áramimpulzus keletkezik.

Félvezető detektorok 1
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Félvezető detektorok 2

Előnyei:

• A félvezetőben nagy energiájú részecskék is le tudnak fékeződni
annak nagy sűrűsége miatt.

• Jó energiafelbontás: ΔE/E kisebb, mint 1%.

Hátránya:

• Nagyon érzékenyek a hőmérsékletre.

Germánium-Detektor

Szcintillációs

számláló
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Termolumineszcens doziméter 1

Leggyakrabban 
alkalmazott

kristályok:

LiF(Mg,Ti)

CaF2(Dy);

CaF2(Mn);

CaSO4(Dy);

Li2B4O7(Mn).
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Termolumineszcens doziméter 2

aktivációs energiák

emissziós hullámhosszak

vezetési sáv

vegyértéksáv

metastabil állapot

rekombinációs szintek
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Termolumineszcens doziméter 3

a különböző aktivációs energiáknak megfelelő hőmérsékletek
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a görbe alatti terület az ionizáló 
sugárzás dózisával arányos

Előnyei:

• kis detektortérfogat: ~ mm3 — jó térbeli feloldóképesség;

• széles mérési tartomány: ~10-5 — 103 Gy;

• a kiértékelés helye elkülönül a besugárzás helyétől
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Biológiai dozimetria

citológiai módszerek biofizikai módszerek
(szabadgyökök kimutatása EPR-

spektroszkópiával)
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