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 Ez a dia összefoglalja az előadás fő témáit és célkitűzéseit. 

 A természetben előforduló radioaktív izotópok csak α, β- (elektron), and γ sugárzást 

bocsátanak ki.  Mesterségesen (ciklotronokban vagy atomerőművekben) olyan 

radioaktív izotópokat is elő lehet állítani, amelyek β+ részecskéket (pozitronokat), 

protonokat vagy neutronokat bocsátanak ki. Lásd például a pozitron emissziós 

tomográfia (PET) tárgyalását később. 

 A nagy ionizációs sűrűség együtt jár a rövid hatótávolsággal, hiszen az ionizáló 

részecske energiáját rövidebb útszakaszon elveszíti.    

 Az α és β részecskék direkt módon ionizáló sugárzások, hiszen az ionizációk 90-95%-át 

maguk a részecskék okozzak. Ugyanakkor a γ fotonok indirekt ionizáló sugárzásnak 

tekinthetők, mert csak az ionizációk 5%-át okozzák a fotonok, a 95%-át másodlagos 

ionizációkból származnak, amelyekben az elsődleges ionizációk által kiváltott nagy 

sebességű elektronok játszanak szerepet.  

 A magsugárzások detektálása során azt használjuk fel, hogy az emittált részecskék az 

anyaggal való kölcsönhatás során ionizálják vagy gerjesztik az atomokat.  Az ionizációs 

kamrában az ionizációt, a szcintillációs detektorban a gerjesztést használjuk fel.  
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 A magsugárzások elősegítették az evolúciót, hiszen növelték a mutációk számát.   

 Ha megismerjük a radioaktív sugárzások káros hatásait, orvosként mérlegelni tudjuk, 

hogy a káros hatások ellenére milyen hasznot hozhat a radioaktív sugárzások 

alkalmazása a diagnosztikában és a terápiában.  
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 A MAGSUGÁRZÁSOK SORÁN VALAMENNYI RÉSZECSKE AZ ATOMMAGBÓL LÉP KI. 

 Az α részecske két protonból és két neutronból áll. Az α részecske energiája diszkrét, 

azaz az energia spektruma vonalas. Egy adott izotópból kilépő α részecskék mind 

ugyanolyan energiával rendelkeznek, és ez az energia jellemző az adott izotópra.   

 γ sugárzás fotonokból álló elektromágneses sugárzás és az α részecskéhez hasonlóan 

diszkrét energiával, vonalas energia spektrummal rendelkezik. 

 A β- sugárzás során az atommagban egy neutron átalakul protonná és közben egy 

elektron és egy anti-neutrino lép ki az atommagból. A β- sugárzás energiaspektruma 

folytonos, mert a rendelkezésre álló diszkrét energia véletlenszerűen oszlik meg a két 

emittált részecske között. 

 A β+ sugárzás során egy proton alakul át neutronná és közben egy pozitron és egy 

neutrino lép ki az atommagból. A β+ sugárzás energiaspektruma folytonos, hasonlóan 

a β- sugárzáshoz. The pozitron az elektron antianyagának tekinthető.  
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 A fenti ábra egy α bomlás példáját mutatja be. A folyamat során a 226Ra (rádium) 

izotópja átalakul 222Rn (radon) izotóppá miközben a rendszám kettővel, a tömegszám 

néggyel csökken.   

 Az α részecske energiája jellemző erre a bomlásra. Egy másik α bomlás során például 

a 212Po izotóp atommagjából kilépő α részecske kinetikus energiája 8.785 MeV. A 

kilépő részecske energiáját az adott atommag maghéjszerkezete határozza meg. 

 Ha meg tudjuk mérni pontosan az α részecske kinetikus energiáját, 

meghatározhatjuk, hogy az α részecske milyen fajta atommagból lépett ki.  
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 A LASSAN MOZGÓ TÖLTÉSSEL RENDELKEZŐ RÉSZECSKÉK HATÉKONYABBAN 

IONIZÁLNAK, MINT A GYORS RÉSZECSKÉK, MERT TÖBB IDEJÜK VAN A 

KÖLCSÖNHATÁSRA.  

 Az elektrosztatikus kölcsönhatást leíró Coulomb egyenlet az ábra bal oldalán a sárga 

négyzetben található. Az gyorsan mozgó elektromos töltött részecske (piros kör) és az 

elektron (kék kör) között a legerősebb a kölcsönhatás, amikor legközelebb vannak, 

azaz “b” távolságra egymástól. 

 Az elektrosztatikus erő (zöld nyíl) változik a mozgó részecske pályája mentén, ezért a 

mozgó részecske teljes energia átadását a kis F·s lépések összeadásával 

(integrálásával) határozhatjuk meg.  

 Az integrálás eredményét az ábra jobb oldalán a kék négyzetben lévő egyenlet írja le, 

ahol E  a mozgó részecske által az elektronnak átadott energia,   az arányossági 

jel, z a mozgó részecske töltése (ez az α részecske esetén +2), M a mozgó részecske 

tömege,  b a két töltés közötti legközelebbi távolság, E a mozgó részecske kinetikus 

energiája. 
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 A kék négyzetben leírt egyenlet alapján az α részecske ionizációs sűrűsége 

kiemelkedő a nagy tömeg (M) (ugyanolyan kinetikus energia esetén az α részecske 

alacsonyabb sebességgel rendelkezik, mint az elektron) és a két pozitív töltés miatt. 

 Az α részecske pályája egyenes, hiszen a α részecske tömege közel 8000-szer több 

mint az elektron tömege, így az elektronokkal való ütközés nem változtatja meg az α 

részecske pályáját. Ritkán előfordul, hogy az α részecske atommaggal ütközik, és 

ilyenkor pályája eltérül. Ha ez az ütközés könnyű atommaggal történik, akkor ez a 

könnyű atommag nagy sebességre tesz szert és lecsupaszítva, hátrahagyva az 

elektronhéját önmaga is képes ionizálni - ez a δ sugárzás. Emellett δ sugárzásnak 

tekinthető az olyan nagy energiájú, további ionizációkat létrehozó elektron is, amely 

az α részecske általi ionizáció során keletkezett.  

 Az α részecske ionizálhatja, illetve gerjesztheti is az anyag molekuláit. Az α részecske 

pályája mentén (piros vonal) elsődleges, azaz direkt ionizációkat okoz, míg a δ 

sugárzás során másodlagos, azaz indirekt ionizációt figyelhetünk meg.  

 A dia jobb oldali ábrája mutatja, hogy az α részecske lineáris ionizációs sűrűsége 

(ionpár/cm) a legnagyobb éppen mielőtt az α részecske elveszíti ionizációs 
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képességét, és ezt a maximumot Bragg csúcsnak nevezzük.  A Bragg csúcs 

kialakulásának magyarázata a következő: ahogyan az α részecske fokozatosan veszíti 

az energiáját, kezd lelassulni ezért több idő áll rendelkezésre a kölcsönhatásra, így 

még több energiát tud elveszíteni, ami további lassulást okoz, és ez így folytatódik, 

amit ördögi körnek, illetve pozitív visszacsatolásnak is hívnak. A következő 

előadásban látni fogjuk, hogy a Bragg csúcs kialakulása az alapja a tumorok proton 

terápiával történő kezelésének.  

 Az α részecskék száma (a sugárzás intenzitása) nem változik a behatolás során (a 

pálya mentén).   A pálya végén, amikor az α részecske elveszíti az összes energiáját 

már nem képes tovább ionizálni. Ekkor két szórt elektront felvéve az α részecske 

héliummá (nemes gázzá) alakul, ami a továbbiakban már ártalmatlan. 
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 Az atommag energia szintjének megváltozása β- bomlás során szintén diszkrét 

energiaváltozást jelent, ahogyan azt az atommag héjszerkezete is jósolja. Azonban ez 

a diszkrét energia véletlenszerűen oszlik meg két részecske, a β- részecske és az anti-

neutrinó között, és ezért a β- részecske energiaspektruma folytonos.  

 Neutrinók és az anti-neutrinók töltéssel nem rendelkező részecskék, és tömegük is 

nagyon kicsi, majdnem elhanyagolható (a neutrinó tömege az elektron tömegének 

milliomod része).  Miután a világegyetemben nagyon sok neutrinó és anti-neutrinó 

keletkezik, ezek össztömege a világegyetem szintjén már nem elhanyagolható. 

 Az ember, de maga a föld is, a neutrinók és az anti-neutrinók számára transzparens, 

mert ezek a részecskék nagyon-nagyon kis valószínűséggel lépnek kölcsönhatásba az 

anyaggal. Éppen ezért kimutatásuk is sok nehézségbe ütközik.  
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 A β- sugárzás intenzitása (J) az anyagban exponenciálisan csökken (a piros szélű sárga 

négyzetben leírt egyenlet alapján), mert a β- részecskék már a keletkezésük 

időpontjában különböző energiával rendelkeznek és az anyaggal való kölcsönhatásuk 

is eléggé heterogén.  

 Ebben az esetben a δ sugárzást az elsődleges elektronok által kiváltott nagy energiájú 

elektronok jelenetik, és ennek következtében másodlagos, indirekt ionizáció 

keletkezik.   Amikor az β- részecske nagyon közel repül a koncentrált pozitív 

töltéseket tartalmazó atommaghoz, az atommag eltéríti a β- részecskét (centripetális 

gyorsulás), miközben a β-  részecske jelentősen lelassul, fékeződik és az elveszített 

kinetikus energiát elektromágneses sugárzás formájában bocsátja ki (fékezési 

sugárzás) hasonlóan a fékezési röntgensugárzáshoz. Ez az eltérítés elég nagy lehet, 

például az ábrán a fékezési röntgensugárzást mutató hullámos fekete nyílnál, az 

eltérítés szöge majdnem 330 fok.  

 Gerjesztés esetén a gyorsan mozgó β- részecske csak egy kis mennyiségű energiát ad 

át az atomok külső elektronhéján keringő elektronnak, az elektron magasabb 

energiaszintű pályára kerül. Az átadott energia nem fedezi az ionizáció energia 

igényét, így az atomok (molekulák) gerjesztett állapotba kerülnek.  
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 A levegőben az α részecskék áthatolóképessége néhány centiméter, a β- 

részecskéknek néhány méter.  

 Ugyanakkora energiával rendelkező α részecske lineáris ionizációs sűrűsége (lineáris 

energia transzfer, LET) sokkal nagyobb, mint a β- részecskéé.  

  Ha az α sugárzó izotóp a bőrre kerül, nem okoz nagy károsodás, mert az α részecske 

hatótávolsága vízben csak néhány mikrométer. Amennyiben az izotóp bejut a testbe 

(lenyelés, injekció, implantáció, stb. révén), az izotópból kilépő α részecskék a magas 

LET érték miatt jelentős biológiai károsodást okoznak.  
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 Ha az α és a β- részecske kiinduláskor ugyanakkora energiával rendelkezik, levegőben 

ugyanannyi molekulát fognak ionizálni, de különbség lesz a hatótávolságban. Az α 

részecske az ugyanolyan számú oxigén vagy nitrogén molekulát sokkal rövidebb 

távolságon belül fogja ionizálni, mint a β- részecske, az α részecske magasabb LET 

értéke miatt.  

 Vegyük észre, hogy nukleáris sugárzások során keletkező α, β- and γ részecskék olyan 

nagy energiával rendelkeznek, hogy egy ilyen részecske képes több mint százezer 

molekulát ionizálni (elpusztítani).  

 



14 
 

 

 A természetben nem találunk olyan radioaktív izotópot, amely csak γ sugárzást 

bocsát ki, γ foton kibocsátás mindig egy α vagy egy β- bomlást kísér. Azonban nem 

minden α vagy β- sugárzást követ γ sugárzás. 

 A nem stabil radioaktív atommagok többlet energiával rendelkeznek ezért α vagy β- 

részecskéket bocsátanak ki, hogy megszabaduljanak a felesleges energiától. Néhány 

esetben, azonban, a kibocsátott α vagy β- részecskék nem viszik magukkal az összes 

felesleges energiát és ilyenkor a hátramaradott atommagban egy vagy két nukleon 

(proton vagy neutron) egy magasabb energiaszintű maghéjon marad.  Amikor ezek a 

gerjesztett nukleonok alacsonyabb maghéjszintre kerülnek, a két maghéjszint közötti 

energia különbséget diszkrét energiájú elektromágnes sugárzás formájában bocsátja 

ki, és ez a γ sugárzás.  

 A kemény röntgensugárzásnak több is lehet az energiája, mint a γ sugárzásnak. A 

röntgensugárzás és a γ sugárzás energiaspektruma átfed, és ebben az átfedő 

tartományban a fotonokról csak akkor tudjuk megmondani, hogy röntgen vagy γ 

fotonok, ha tudjuk a keletkezésük történtét, azaz, hogy honnan származnak, 

atommagból, vagy elektronhéjból. 
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 A γ sugárzás esetén az elsődleges, direkt ionizáció felelős az ionok 5%-ának 

előállításáért, az ionok 95%-a másodlagos, indirekt ionizáció során keletkezik, 

amelyeket a primér (elődleges) kölcsönhatások révén létrejött nagy energiájú 

elektronok okoznak.  Éppen ezért a röntgen és a γ sugárzásokat indirekten ionizáló 

sugárzásoknak nevezzük.  

 A primér kölcsönhatások a fotoeffektus, Compton effektus és a párképződés, 

hasonlóan a röntgensugárzáshoz.  

 A γ sugárzás gyengülését a sárga négyzetben lévő egyenlet írja le, az elnyelési göbét a 

következő dia mutatja. J0 a γ sugárzás eredeti intenzitása, µ a gyengítési együttható, x 

az abszorbeáló anyag vastagsága, J a γ sugárzás intenzitása x rétegvastagságon 

történt áthaladás után. 

 A fotoeffektus és a Compton effektus mechanizmusát a röntgen sugárzás 

abszorpciójánál korábban részletesen tárgyaltuk.   
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 A γ sugárzás gyengülését a sárga négyzetben lévő egyenlet írja le, az elnyelési göbét 

az ábrán a piros görbe mutatja. J0 a γ sugárzás eredeti intenzitása, µ a gyengítési 

együttható, x az abszorbeáló anyag vastagsága, J a γ sugárzás intenzitása x 

rétegvastagságon történt áthaladás után. 

 A γ sugárzás exponenciális gyengülését mutató grafikonon mind az x mind az y 

tengelyen lineáris beosztást alkalmaztunk, azaz ez egy lineáris-lineáris ábrázolás.  
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 Ez ismétlés, lásd a röntgen sugárzás abszorpciójáról szóló korábbi előadást. 

 Fotoeffektus során elektron lökődik ki a belső héjakról (K és L héjakról).  

 A γ foton teljes energiája elnyelődik és fedezi az ionizációs energiát valamint a 

kilökődött elektron kinetikus energiáját.  A folyamat során a γ foton megszűnik 

létezni.    

 A K (vagy az L) héjon az üres helyek nem maradnak betöltetlenül, magasabb energiájú 

héjakról (M, N, vagy O héjaktól) elektronok gerjesztődnek le, hogy az üresedéseket 

betöltsék. A héjak közötti energia különbséget az atomok elektromágneses sugárzás 

formájában kibocsátják, azaz karakterisztikus röntgensugárzás keletkezik, mint a 

röntgencsőben. 



18 
 

  

  

 Ez ismétlés, lásd a röntgen sugárzás abszorpciójáról szóló korábbi előadást. 

 A Compton effektus során a γ fotonok hatására az elektronok az atomok külső 

elektronhéjáról lépnek ki. 

 Ilyenkor a γ fotonok energiájának csak egy része használódik fel, ami fedezi az 

ionizációs energiát és a kilépő elektronok kinetikus energiáját. A foton energiája 

csökken, frekvenciája csökken, hullámhossza nő.  

 A szóródó γ fotonok további Compton effektusban vagy fotoeffektusban vehetnek 

részt.  
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 Párképződés során az alábbi megmaradási törvényeknek kell teljesülni: a töltés 

megmaradás törvényének, az energia megmaradás törvényének (figyelembe kell 

venni azt is, hogy az energia tömeggé is átalakítható) és a lendület (impulzus) 

megmaradás törvényének.   

 Párképződés csak akkor figyelhető meg, ha a  γ foton energiája több, mint 1.02 MeV. 

A párképződés során a γ foton megszűnik létezni.  

 A nagy energiájú γ foton lendülete (h/λ) olyan nagy, hogy az újonnan létrejött 

részecskék az elektron és a pozitron nem képesek átvenni a γ foton teljes lendületét. 

A lendület megmaradás törvénye úgy teljesül, hogy a párképződés nehéz atommag 

(nagy M tömeggel rendelkező atommag) közvetlen közelében játszódik le és a nehéz 

atommag képes átvenni a γ foton extra lendületét, meglökődik, és kis sebességre tesz 

szert. 

 A pozitron és elektron pár NEM A NEHÉZ ATOMMAGBÓL LÉP KI!! A nehéz atommag 

tömege nem változik csak sebessége változik meg egy kicsit. A POZITRON ÉS 

ELEKTRON PÁR A γ FOTON ENERGIÁJÁBÓL JÖN LÉTRE!!  
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 A pozitron az elektron antianyag párja és a mi anyagi világunkban nem stabil. Miután 

a pozitron ionizációk és gerjesztések révén elveszíti az összes kinetikus energiáját, 

találkozik egy elektronnal és annihiláció (megsemmisülés) játszódik le. (A gyorsan 

mozgó pozitronnak nincs ideje annihilációra!) Az annihiláció nem a nehéz atommag 

közvetlen közelében történik, ahol a párképződés létrejött, hanem távolabb, hiszen a 

pozitron kinetikus energiájának elvesztéséhez idő, és így egy megtett pálya (út) 

szükséges.   

 Annihiláció során a pozitron és az elektron tömegéből két γ foton keletkezik, amelyek 

egymással ellentétes (180 fokot bezáró) irányba távoznak.  
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 A tömeggyengítési együttható (µm) definiciója µm= µ/ρm, ahol µ a gyengítési 

együttható (mértékegysége 1/cm) és ρm az anyag sűrűsége. Ebből következően a µm 

mértékegysége cm2/g.  

 Az ábra mutatja két példán keresztül, hogy hogyan függ a tömeggyengítési 

együttható a γ fotonok energiájától - az ólom (amelyet sugárvédelemre használnak) 

és a víz (a biológiai szövetek nagy része víz) esetén. 

 A víz esetén a Compton szóródás a fő komponense a tömeggyengítési együtthatónak. 

Fotoeffektus csak nagyon alacsony energiájú fotonok esetén fordul elő, mert a víz K 

héjon lévő elektronjainak energiája nem elég alacsony, hogy elnyelje a nagyobb 

energiájú γ fotonokat.   

 Vegyük észre, hogy a párképződés nem pontosan 1.02 MeV energia szintnél 

kezdődik.  A γ fotonnak a két tömeg (pozitron és elektron tömeg) létrehozásához 

szükséges energián felül rendelkezni kell plusz energiával is, ami fedezi az újonnan 

létrejött két részecskének, a pozitronnak és az elektronnak a kinetikus energiáját, 

valamint az alacsony sebességgel mozgó nehéz atommag kinetikus energiáját is.  
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 Az α és β- részecskék közvetlenül, direkt módon ionizáló részecskék, hiszen az 

ionizációk 90-95%-át maguk a részecskék okozzák.  

 A γ sugárzás esetén az elsődleges, direkt ionizáció felelős az ionok 5%-ának 

előállításáért, az ionok 95%-a másodlagos, indirekt ionizáció során keletkezik, 

amelyeket a primér (elődleges) kölcsönhatások révén létrejött nagy energiájú 

elektronok okoznak.  Éppen ezért a röntgen és a γ sugárzásokat indirekt módon 

ionizáló sugárzásoknak nevezzük.   
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 A lineáris energiaátadás (LET) vagy fékezőképesség (s) a leadott energia és az úthossz 

hányadosa: s = ΔE / Δx vagy nEionpár / l, ami a lineáris ionsűrűség.  

 Az α sugárzás esetén a WR = 20 azt jelenti, hogy az α sugárzás ugyanakkora elnyelt 

energia esetén 20-szor hatékonyabban vált ki biológiai hatást, mint a γ sugárzás, 

amennyiben az α részecskéket emittáló izotópok már a szervezetben vannak.  

 A neutronsugárzás azért veszélyes, mert a neutronok semleges részecskék lévén 

könnyen beépülnek az atommagokba, így radioaktív izotópok jöhetnek létre, amelyek 

radioaktív bomlás révén aztán károsíthatják a szervezetet. 

 A β részecskék biológia hatásának hatékonyága nagyon hasonlít a röntgensugárzás és 

a γ fotonok biológiai hatékonyságára.  
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 A dián megismerkedünk az ionizációs kamra működési elvével. Ilyen ionizációs 

kamrát (Geiger-Müller számlálót) használunk a biofizikai gyakorlaton, és ez a 

detektálási mód releváns a radioaktív sugárzások biztonságtechnikai ellenőrzésénél. 

 Az ionizációs kamra fala szolgál katódként, a henger közepén egy drót, amit 

elektromosan elszigeteltek a faltól, pedig anódként.  A beérkező radioaktív 

részecskék ionizálják a kamrát megtöltő gázt (pl. argont) és a keletkező töltött 

részecskéket (kationokat illetve elektronokat) az elektródok elektromos erőtere 

szétválasztja. Az elektródokra érkező töltések áram impulzusokat váltanak ki, 

amelyek a külső áramkörön egy R ellenálláson áthaladva feszültség impulzusokat 

generálnak.  

 Alacsony feszültség tartományban (A) a keletkezett töltött részecskék alacsony 

sebességgel távolodnak el egymástól és lehetőség van arra, hogy rekombinálódjanak. 

Ezért a keletkezett ionoknak csak kisebb hányada detektálódik. A feszültség 

növelésével a detektálás hatékonysága javul.  

 A (B) feszültség tartományban a detektálás hatékonysága közel 100%. Ebben a 

tartományban a nagy ionizációs sűrűséggel rendelkező α részecskék nagyobb 
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áramimpulzusokat produkálnak, mint a β részecskék ezért itt ezek a részecskék 

könnyen megkülönböztethetőek.   

 A C (proporcionális) feszültség tartományban a radioaktív sugárzásokkal kiváltott 

primér ionizációk során keletkezett töltéshordozók annyira felgyorsulnak, hogy 

ütközések révén szekunder ionizációkat hoznak létre, így a detektor anyagában egy 

lineáris töltéserősítés következik be. Az ∝ és β sugárzásokat ebben a tartományban 

is meg tudjuk különböztetni.  

 A Geiger-Müller (D) feszültség tartományban a primér ionizációt követő 

töltéssokszorozódás az egész detektoranyagra kiterjedő kisülést eredményez (azaz az 

összes jelenlévő gázmolekula ionizálódik), és ekkor maximális nagyságú 

áramimpulzusokat kapunk. Ebben a tartományban a különböző radioaktív 

részecskéket már nem tudjuk megkülönböztetni, mindegyik részecske ugyanakkor 

áramimpulzust produkál.    

 Az E feszültség tartomány, az önfenntartó kisülési tartomány, itt spontán ionizáció is 

előfordul ami teljes kisülést vált ki, ezért ezt a tartományt megpróbáljuk elkerülni.   
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 Megismerkedünk a szcintillációs detektorok működési elvével is, mert ezeket a 

detektorokat gyakran használják az orvosi diagnosztikában. (Ugyanakkor a biofizikai 

gyakorlaton is fogunk ilyen detektort használni.)  

 A röntgen és γ fotonokat nem lehet hatékonyon detektálni az ionizációs kamrákban, 

ehelyett szcintillációt (fényfelvillanásokat) produkáló kristályokat használunk, melyek 

hatékonyabban detektálják ezeket a nagy energiájú fotonokat.  

 Erre alkalmas például a talliummal szennyezett NaI kristály. Ebben a kristályban a γ 

fotonok abszorpciója fényfelvillanásokat (szcintillációkat) okoz, és ezek a fényfotonok 

elektronokat ütnek ki a szcintillációs kristályhoz csatolt fotoelelektron-sokszorozó 

fotokatódjából.   

 A fotoelektronszokszorozó cső ezeket a fotoelektronokat dinódák segítségével 

megszokszorozza, így a cső végén mérhető áramot kapunk.   
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 A szcintillációs kristályban egy nagy energiájú röntgen vagy γ foton fotoeffektus és 

Compton effektus révén nagy kinetikus energiájú elektronokat szabadít fel. Pályája 

mentén ez az elektron részben újabb, jelentős kinetikus energiával rendelkező 

elektronokat hoz létre, részben pedig elektronokat gerjeszt és így csökken az 

energiája.  Minél kisebb az elektron mozgási energiája annál nagyobb a gerjesztés 

valószínűsége.  

 A szcintillációs kristályban a gerjesztett elektronok lumineszcencia révén, nagy 

hatásfokkal adják le fölös energiájukat. Végeredményben egy nagy energiájú röntgen 

vagy γ foton sok látható (kék színű) fényfotont vált ki. Mivel a folyamat nagyon rövid 

idő alatt lezajlik, egy fényfelvillanást, (szcintillációt) érzékelünk. A létrejött 

fényfotonok száma arányos a röntgen vagy γ fotonok energiájával.   

 A keletkezett látható fényfotonokat az fotolektron-sokszorozó cső alakítja át 

elektromos jellé. A csőben légüres tér van, hogy gázmolekulákkal történő ütközések 

ne akadályozzák az elektronok szabad mozgását. A csőben a kék színű fényfotonok a 

fotokadtódból fotoelektronokat váltanak ki a fotoelektromos jelenség segítségével 
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(lásd korábbi előadást). Az anód és a katód közé nagy pozitív feszültséget kapcsolunk 

úgy, hogy a közöttük elhelyezett elektródákon az anód felé egyre növekedő 

feszültség van.   

 Az elektródák elrendezése biztosítja, hogy a szabaddá váló elektronok először az első 

elektróda (dinóda) felé gyorsulnak. Mikor elérik az első dinódát mozgási energiájuk 

elegendően nagy ahhoz (100 V esetén 100 eV), hogy újabb elektronokat képesek 

szabaddá tenni. Így egy elektron több új elektront képes kiváltani 

(elektronsokszorozás). (A dinóda név a közbülső elektródák speciális tulajdonságából 

származik, hiszen ezek az elektródok anódként viselkednek, amikor fogadják az 

elektronokat és katódként, amikor belőlük elektronok lépnek ki.)     

 Az első dinódából kilépő elektronok a második dinóda felé gyorsulnak, ahol 

megismétlődik az előbbi elektronsokszorozási folyamat.  A folyamat végén nagyon 

sok elektron fogja elérni az anódot, a kiindulási szám 10 billió szorosa, ami jelentős és 

jól mérhető áramnak felel meg. Miután a fényfelvillanások rövidek, az elektromos 

impulzusok is rövidek lesznek. 

 Az elektromos áram impulzus nagysága arányos a kiváltott fotoelektronok számával.  
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 A film dozimétereket központi laborokban értékelik ki. A film megfeketedése arányos 

a réteget ért sugárzás dózisával. Az egyes sugárzásfajták hatásának elkülönítését, a 

film egyes részi fölé helyezett különböző abszorbensek teszik lehetővé.  

 A termolumineszcens anyagban az ionizáló sugárzás hatására egy metastabil energia 

nívón felhalmozódnak a gerjesztett elektronok, amelyek alapállapotba – az átmenet 

tiltott volta miatt – igen kis valószínűséggel kerülhetnek vissza. Ezek az elektronok 

gyakorlatilag csapdába esnek, és huzamosabb ideig maradnak ebben az állapotban.  

 A méréshez a detektor anyagából (mikrokristályos por) igen kis mennyiség elegendő. 

További előnyt jelent az is, hogy az energia elnyelődése (expozíció) és az elnyelt 

energia mérése térben és időben elválasztható.   

 A kiolvasás során egy adott mennyiségű detektoranyagot helyezünk a 

mérőműszerbe, ahol a kristályos port felmelegítjük. Elegendően magas hőmérséklet 

elérése után gyakorlatilag az összes csapdába esett elektron feljut a gerjesztett 

állapotba, ahonnan az alapállapotba való visszatérés már megengedett. Az 

elektronok bizonyos hányada foton kibocsátása közben tér vissza az alapállapotba, és 

a keletkezett fotonokat fotoelektron-sokszorozó segítségével detektáljuk, és a jel 

nagyságából meghatározható ez elnyelt dózis mennyisége.    
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