
10. 
Sugárzás–anyag kölcsönhatás 

Nagy Sándor: Magkémia 
(kv1c1mg1)  

Nagy Sándor honlapja ismeretterjesztő anyagokkal: http://nagysandor.eu/  
A Magkémia tantárgy weboldala: http://nagysandor.eu/magkemia/  

Nagy Sándor preferált e-mailcíme: nasa@enternet.hu 

http://nagysandor.eu/
http://nagysandor.eu/magkemia/
mailto:nasa@enternet.hu
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1/2-et kellett volna írni, ami még 
mindig sok. Az elektronok nem golyók: 
megkülönböztethetetlen részecskék. 
 
(Ha jól rémlik, a magyarázat így hangzik: 
Mégis mér’ adnám oda az egészet! Tán te 
különb vagy mint én?! :-)    

Tehát csak annyit tudunk megfigyelni, 
hogy ütközés után az egyik lassúbb. 
Mekkora lehet a lassú relatív energiája?  
0 és 1/2 közötti érték. Meggyőző? 

 
 

A fenti nézet csalóka! 

Ezt nézzétek inkább! 

http://nagysandor.eu/magkemia/Rutherford_mikro.html
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/Harrison/AirTrack.html


Nyomalak 
Abszorpciós görbe 
β-visszaszóródás: 
akár E/2-t is átadhat! 
Hatótávolság 
LET: lineáris 
energiaátadás 
(Bethe–Bloch-form.) 
S: fékezőképesség 

Fékezési 
(röntgen)sugárzás 

100-200 eV  (max ~3 keV) 
/ 30 eV ≈ 3…6 db δ  
/ 3 eV ≈ 33…67 db δ 

Bethe–Bloch 

Ionizációs energia/eV 
Cs(3), Ar(16), He(25) 

Bragg-görbe (pl. α, p) 

Lásd itt 
kulturáltabban! 

(Sir W. Bragg, 1903  
volt mivel szerénykedni :) 
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(elektronokkal) (atommagokkal) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bethe-Bloch_formula
http://en.wikipedia.org/wiki/Bethe-Bloch_formula
http://en.wikipedia.org/wiki/Bethe-Bloch_formula
http://en.wikipedia.org/wiki/Bethe-Bloch_formula
http://en.wikipedia.org/wiki/Bethe-Bloch_formula
http://en.wikipedia.org/wiki/Bragg_curve
http://en.wikipedia.org/wiki/Bragg_curve
http://en.wikipedia.org/wiki/Bragg_curve
http://en.wikipedia.org/wiki/Bragg_curve
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=bragging
http://en.wikipedia.org/wiki/William_Henry_Bragg
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/DavidsWhizzy/index.html


Halványan 
látszik a 

füst! 

Ha egy (élő vagy más) test elnyel egy bizonyos dózist, akkor 
nemcsak az számít, hogy összességében mekkora energiáról 
van szó, hanem az is, hogy az ionizáló részecskék által átadott 
elemi energiaadagok mennyire vannak „fókuszálva”. Ezt 
fejezi ki a LET érték. A mellékelt ábra nagyítója alatti száraz 
nyírfalevél nyilván ugyanakkora „fénydózist” kapott volna 
nagyító nélkül is, de az elszenvedett kár szemlátomást 
nagyobb, ha az energia kisebb térrészre koncentrálódik. 



Determinisztikus és sztochasztikus biológiai hatás 

Néhány év múlva 
véletlenszerűen bekövetkező 
letális hatás, pl. rák. 

Napokon belül jelentkező akut 
tünetek, pl. bőrpír, 
szemlencsehomály stb. 
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Van küszöb! Nincs küszöb? 

Analógia: Mennyit 
lehetsz kint a napon 

leégés nélkül? 

Analógia: Számít, 
hogy mennyit napoztál 

életedben? 



Fontos észrevételek a „külső” 
sugárzásokkal kapcsolatban  
Az α-sugárzás olyan kis hatótávolságú, hogy még a bőr 
eleven részébe sem képes behatolni. Már néhány cm 
levegő is elnyeli. 
A β-sugárzás elég mélyen behatol a testszövetekbe. (Sőt, 
ha az ember nem figyel oda, könnyen átbújik a 
hüvelykujja és a tenyere közti résen is :-) 
A γ-sugárzásnak (l. később) tulajdonképpen nincs 
hatótávolsága csak felezési rétegvastagsága, mely nem 
függ attól, hogy a foton mekkora utat hagyott már hátra 
maga mögött. Ez a „fáradhatatlanság” az exponenciális 
eloszlás „védjegye”. Ez adja a Lambert–Beer-törvény 
hátterét is.  

Egy még fontosabb észrevétel a „belső” 
sugárzásokkal kapcsolatban  
Minthogy a részecskeenergiák összevethetők 
(~MeV), kisebb hatótávolság nagyobb LET értéket 
jelent. Ezért a szervezetünkbe került radionuklid 
sugárzása annál veszélyesebb ránk nézve, minél 
kisebb a hatótávolsága. Gondoljunk arra, hogy az a γ-
sugárzás, amely „kiment belőlünk”, nekünk már nem 
tud ártani  (Always look on the bright side of life – 
Monty Python’s Life of Brian :) 

1 m vastag 
betonfal 

Pb Al papír < < 

Egy abszorber (vért) annál hatékonyabb,  
minél nagyobb rendszámú elemekből áll: 

LET S 

http://en.wikipedia.org/wiki/Beer-Lambert_law
http://www.youtube.com/watch?v=jHPOzQzk9Qo
http://www.youtube.com/watch?v=jHPOzQzk9Qo
http://www.youtube.com/watch?v=jHPOzQzk9Qo
http://www.youtube.com/watch?v=jHPOzQzk9Qo
http://www.youtube.com/watch?v=jHPOzQzk9Qo
http://www.youtube.com/watch?v=jHPOzQzk9Qo
http://www.youtube.com/watch?v=jHPOzQzk9Qo
http://www.youtube.com/watch?v=jHPOzQzk9Qo
http://www.youtube.com/watch?v=jHPOzQzk9Qo
http://www.youtube.com/watch?v=jHPOzQzk9Qo
http://www.youtube.com/watch?v=jHPOzQzk9Qo
http://www.youtube.com/watch?v=jHPOzQzk9Qo
http://www.youtube.com/watch?v=jHPOzQzk9Qo


Néhány kulturáltabb ábra az α- és β-abszorpcióról 
A „rizsát” l. a Bantuban. 

α β 

Már-már 
Lambert–Beer, 
de nem az, mert 
az elektronok  
(a fotonokkal 
ellentétben) 

fáradékonyak 

Bragg-görbe 

Rmax 

α 

http://nasa.web.elte.hu/lne/index.html


Ionizációs tag 

Sugárzási tag (sugár-
védelmi szempont) 
Fékezési sugárzásból. 

Alfa-visszaszórás 
(egyszeres, rugalmas) 

Béta-visszaszórás 
(sokszoros, 
rugalmatlan) 

Cserenkov-sugárzás 

Cserenkov-detektor 

β 



Néhány kulturáltabb ábra a Cserenkov-sugárzásról 
A „rizsát” l. a Bantuban. 

Mint a 
Compton 

( )1/sin ≤=
v

ncδ

Nyilván az, amelyik lehagyta a másikat! 

neutrínódetektor 

Valójában csak 
egy hullámfront 

van! 



 Kattintással leteszed a kék pöttyöt, ahová akarod, majd a 
kurzor elengedése nélkül egy sárga sebességvektort húzol ki 
belőle. Amikor a nyíl kipirosodik, a test sebessége nagyobb a 
hulláménál. A nyilat elengedve indul az animáció. 

Naná, hogy 
Mach 1,51. 

Ha ezt 
Mach 

láthatná! 
Vagy akár 
Doppler. 
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Wow! 
Sűrűbbek a 
hullámok! 

http://nagysandor.eu/AsimovTeka/LON/doppler/index.html
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Vagy: Eγ / p γ = c és 
 Ee / p e = p e 

2/(2 m e)/ p e = 
v e / 2 

http://www-sk.icrr.u-tokyo.ac.jp/sk/index1.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Test_Reactor


Mért kell idegen test 
0γ és 1γ esetében? 
Mért 3:1 az o:p arány? 
Mért 3γ (o) & 1γ (p)? 
You can read about the 
properties of photons 
here.  
Spin ↔ helicitás 
(cirkuláris polarizáció) 

Na-22 bomlássémája 

Na-22 gamma-
spektruma 

Pozitrónium, Ps 

Pozitrónium-
képződési modell 
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Detektorjel-amplitúdó/energia 

http://en.wikipedia.org/wiki/Photon


Pozitron-élettartam 

Annihilációs fotonok 
szögkorrelációja 

Koincidencia 

PET: 
pozitronemissziós 
tomográfia 
       fej (felülnézet) 
 
Vajon mért fontos a 
rövid T1/2? 

Neutronok 
termalizációja: 
En << 1 eV 

Orvosdiagnosztikai képalkotáshoz 
rövid felezési idejű pozitronbomló 
radionuklidokkal (11C: 20 min, 13N: 10 
min, 15O: 2 min, 18F: 110 min) jelzett 
molekulákat adnak be, melyek 
feldúsulását nézik γ-γ koincidenciával.  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Positron_emission_tomography
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/convolution/matlab/expminus_gauss_hu/index.html


H2O 

A közönséges víz, a benne 
lévő hidrogénmagok (p) 
miatt nagyon hatékonyan 
állítja meg a neutronokat. 
Szoktak szénhidrogéneket 

is használni. 

Már csak 
a γ van 
hátra 
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Concréten 
ez beton 

ahol A a moderátor tömegszáma. Rögzítsük a 
neutronok E0 kezdeti energiáját és az ütközések n 
számát. Mekkora A-nál (A ≥ 1) lesz legkisebb a 
neutronok átlagos energiája? Ezzel megkaptuk az 
ideális moderátor tömegszámát. 

Centrális: 

Nem centrális: 

Az (n, γ) & (n, f) már volt. Most: neutronlassítás. 

Lassú neutron (reaktorfizikában): En < 1 eV (~10 000 K) 
Termikus (neutron): termikus egyensúlyban van a környezetével 

 

http://nagysandor.eu/physlet/applets/maxwell.html


•Compton-effektus 

•Fotoeffektus 

 

 

 

•Belső ionizáció 

•Röntgen-emisszió 

 

 

•Auger-effektus 

Látjuk, hogy ebben 
a folyamatban a 

foton megszűnik 
létezni? 

 

 

http://nagysandor.eu/AsimovTeka/Compton_HU/index.html
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/Auger_iSpring/index.html


Fotoeffektus: A foton egy erősen kötött elektront kitép az atomból, miközben a teljes hν energia 
fölöslege a kilökött fotoelektron kinetikus energiájaként marad meg. A foton tehát nem „éli túl” a 
kölcsönhatást. Az impulzusmegmaradást az atom ábrázolhatatlan „bemozdulása” biztosítja. 

Compton-effektus: A foton egy gyengén kötött elektronnal osztja meg energiáját a rugalmas 
szóródás szabályai szerint. Az energiavesztesége bizonyos határok közt tetszőleges lehet a 
szóródás geometriájától függően, de a teljes energiájától nem tud megszabadulni. (A neutrínó is 
így löki meg az elektront.      ) 



•Párképződés 

•Gamma-rezonancia 
abszorpció 

•Mössbauer-
spektroszkópia 

•Gamma-magreakció 

Mért kell 2. test (e/mag) 
a párképződéshez?  

 

http://nagysandor.eu/AsimovTeka/Harrison/PairProduction.html
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/HarfeSoft/MossbaHu/index.html


Gamma-rezonancia  
emisszió és abszorpció 

Gázban, a véletlen hőmozgás okozta 
Doppler-eltolódással „rásegítve” 

Sziárd testben, a Mössbauer-effektus révén 

  

 

 

http://nagysandor.eu/nuklearis/glosszarium.html
http://nagysandor.eu/nuklearis/GammaResFe57.html
http://nagysandor.eu/nuklearis/GammaResMEFe57.html


fotoeffektus Compton-effektus 

párképződés (nukleáris) 

Ezt a hármat 
mindenkinek  
  tudnia kell  

 

http://nagysandor.eu/AsimovTeka/Harrison/XRayInteract.html


•Sugárgyengítési 
együttható 

•Hatáskeresztmetszet 

•Lágy (kis energiájú, 
könnyen elnyelődő) γ 

• Kemény (nagy 
energiájú, nehezen 
elnyelődő) γ 

 

•K-él. Mitől van?  



•K-él kihasználása 
„keményebb” 
sugárzás szelektív 
kiszűrésére. 

•Béta- és 
gammasugárzás 
abszorpciója 

•Sugárintenzitás 
természetes 
távolságcsökkenése 
abszorpció nélkül 

•Compton-effektus 
energetikája 
•A foton nem tud 
megsemmisülni 
ebben a folyamatban! 

•Következtetés: a 
fotoeffektus nem a 
Compton-effektus 
határesete! (Ti. abban 
megsemmisül.) 
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•Compton-szórt fotonok 
és a meglökött 
elektronok 
energiaeloszlása 

•Visszaszórási él 

•Compton-él 

•A két eloszlás egymás 
tükörképe. Miért? 

•A gamma-bomlás 
másodlagos hatásai 
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Néhány kulturáltabb ábra a Compton energetikájáról… 
A „rizsát” l. a Bantuban. 

http://nagysandor.eu/lne/index.html


•Compton-kontinuum 

•Visszaszórási csúcs 

•Compton-él 

•Kiszökési csúcs 

•Fotocsúcs (teljes 
energiájú csúcs) 

•A gamma-anyag 
kölcsönhatás 
tükröződése a 
gamma-
spektrumban 

Hogyan lesz egy 
Dirac-deltából 
Gauss-görbe. 

(Konvolúció) 
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http://nagysandor.eu/AsimovTeka/convolution/index.html
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/convolution/matlab/expplus_gauss_hu/index.html


A víz radiolízise – elektródok nélküli elektrolízis 

Tiszta vízben alapvetően vízbontás a 
végeredmény. Az elsődleges termékek (H2O*, 
H2O+, e–) élettartama ps nagyságrendű. 

H2O* → H• + OH• 

H2O* → H2O+ + e– 

H2O+ → H+ + OH• 
e– + nH2O → e–

aq 

A másodlagos termékek továbbreagálnak, 
mielőtt a sugárnyomból eldiffundálnak. 

H• + OH• → H2O  
e–

aq + H• + H2O → H2 + OH– 

e–
aq + OH• → OH– 

e–
aq + H+ → H• + nH2O 

e–
aq + e–

aq + 2H2O → H2 + 2OH– + nH2O 
H• + H• → H2 
OH• + OH• → H2O2 

Zárt rendszerből a hidrogéngáz nem tud 
eltávozni. 

H2 + OH• → H2O + H• 

A hidrogén-peroxid így redukálódik. H2O2 + H• → OH• + H2O 
H2O2 + e–

aq → OH• + OH–  

Nyílt rendszerből a hidrogéngáz eltávozik. H2O2 + OH• → H2O + HO•
2  

H2O•
2 + OH• → H2O + O2 

H2O•
2 + H2O•

2 → H2O2 + O2 
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