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Fizikai alapok, csoportosítás:  
 Ionizáló és nem ionizáló sugárzások:  

• Fontos határértékek:   

12,3 keV  energiaszint  ionizáló 

Hullámhossz (): 100 nm > tartomány  ionizáló 

Frekvencia (f) : 3 PHz < tartomány  ionizáló 

Damjanovich S. et al, 2006  



Sugárzások csoportosítása 

• Ionizáló sugárzások 

 

– Elektromágneses 
sugárzások 
• Gamma-sugárzás 

• Röntgen-sugárzás 

– Részecske alapú 
sugárzások 

• -sugárzás 

• -sugárzás 

• Neutron sugárzás 

• Nem ionizáló sugárzások 

 

– Elektromágneses 
sugárzások: 
• Optikai tartomány 

• Mikrohullámú és 
rádiófrekvenciás tartomány 

• Alacsony frekvenciás és a 
sztatikus terek  



Ionizáló sugárzások fizikája 

• Részecske és elektromágneses  sugárzások:  

Megkülönböztetés: van nyugalmi tömege?  

• Részecske sugárzások: van 

• Elektromágneses sugárzások: nincs 

• Cristiaan Huygens és Isaac Newton vitája: fény hullám, 
illetve részecske elmélete 

• 20. században kvantummechanikai elmélet 



Részecske alapú sugárzások 
Ide tartozik: Alfa-,béta-részecskék, neutron, proton 

• Radioaktivitás:   

A radioaktivitáshoz tartozó fogalmak:  

• Aktivitás: mértékegység (Bq) = 1 bomlás/sec 

 

 

• Bomlási törvény: fogalma,  (: bomlási állandó) 

 

• Felezési idő: fogalma, aktivitás meghatározható:  

 



 

• - bomlás: (He atom emittálódik) 2 proton, 2 neutron, kis 
távolság, azonban nagy ionizációs képesség, inkorporáció 
veszélye 

 

 

 

• -bomlás: 2 féle: negatív (elektron, antineutrínó) és pozitív 
( pozitron, neutrínó  ) 

 

• Neutronsugárzás: kölcsönhatás anyaggal: rugalmas, 
rugalmatlan-> szóródás atommagon vagy lassú neutron -> 
magreakciók 

 

Thomas J. Vogl, 2011 



Eletromágneses sugárzások fizikája: 

• Maxwell: Maxwell-egyenletek 

• Hertz: sikerült bizonyítani 

 Dipólantenna: nyitott rezgőkör (tekercs,kondenzátor), 
árammal ellátva  

 

 

 

 

Elektromágneses rezgés:  az energia oda-vissza alakulása 
elektromos és mágneses tér között 



 

Elektromágneses sugárzás:  szinusz-hullám, transzverzális 
tulajdonság, merőleges egymásra és a terjedés síkjára 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összes hullámtulajdonságokat mutatják! (visszaverődés, 
törés, elhajlás, állóhullám és interferencia ) 

https://www.mozaweb.hu/course/fizika_11/jpg/f11_062_b.jpg  



Ionizáló elektromágneses sugárzások: 
• Röntgen-sugárzás 

– Elektronfelhőből 

– Néhány keV tartomány 

– Diagnosztika, 
anyagszerkezet vizsgálat 

• Gamma-sugárzás 

– Atommagból 

– 10 keV-néhány MeV-ig 

– Sugárzó anyagok, 
kozmikus sugárzás 

 

Köteles Gy,2002 



Sugárvédelem(dozimetria, expozimetria) 
• Dozimetria: Ionizáló sugárzásokkal szembeni védekezés, fontos a 

megelőzés, egészségügyi kockázat szinten tartása,  

• 3 alapelv: indoklás,  ALARA-elv (optimalizálás), korlátozás 

• Alapfogalmak:  

Dózis: Jele: D, Mértékegység: Gray (J/kg) 

 

Egyenérték dózis: Jele: H, Mértékegység: J/kg vagy Sievert (Sv) 

 

 

Effektív dózis: Jele: E, a mértékegysége pedig Sievert (Sv)  

 



• Sugárzások hatásai:  
1. Direkt és indirekt 

2. Reverzibilis (visszafordítható) és irreverzibilis(visszafordíthatatlan) 

3. Sztochasztikus és determinisztikus sugárkárosodás 

 

 

 

 

 

 

     Sztochasztikus sugárhatás                  Determinisztikus sugárhatás 

Káros hatások sejtekre: regenerálódás, nem képes rá és elhal, nem 
képes rá, de nem is javítja magát rákos sejtek  

Szomatikus hatás (akut/azonnali, késői hatás) 

Genetikai hatás: utódra átterjedhet, DNS károsodás, mutáció 

Damjanovich S. et al. 2006  
Forrás: szft.elte.hu/oktat/hkaroly/korszeruvizsgmodlab/KorszVizsgModsz.pdf  



• Dóziskorlátok:  
• Foglalkozási határértékek: 

 

 

• Lakossági határértékek:  

 

 

Külső és belső sugárterhelés:  

• Külső: védekezés: távolság, árnyékolás, idő védelem 

• Belső: védekezés: megelőzés nagyon fontos, dekorporáció  



Nem ionizáló sugárzások tartományai 
• Optikai tartomány: 

– Termikus hatás 

– Fotokémiai hatás 

– Karcinogén: melanóma 

  

Damjanovich S. 2005 



Nem ionizáló sugárzások tartományai 

• Mikrohullámú és rádiófrekvenciás tartomány 

– Nagy hullámhossz tartomány (1 mm-1km) 

– Rádió, TV adások, mobiltelefon, Wifi, mikrohullámú sütő 

– SAR (fajlagos elnyelési tényező ) érték 

– Áthatoló képesség ( víztartalom, frekvencia függvénye) 

– Koevolúció hiánya, referenciaszint meghatározásának 
nehézségei 



Nem ionizáló sugárzások tartományai 
• Az alacsony frekvenciás és a sztatikus terek  

– Sztatikus terek 

– ELF(extrém alacsony frekvencia)  

– VLF (nagyon alacsony frekvencia)  

– LF (alacsony frekvencia) 

http://www.sunshinefm.hu//data/news/58151.jpg 



Összefoglalás 

• Energiatartalom szerinti hatások 

• Ionizáló: bizonyított káros hatások 

• Nem ionizáló:  

– epidemiológiai vizsgálatokhoz szükséges időtartam  

– folyamatban lévő tanulmányok 

– feltételezett káros hatások 



Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! 

 


