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Tantárgy neve:
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20

Értékelés:
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A tantárgy oktatásának célja:
A hallgatók megismerik a környezetben előforduló fizikai sugárzások eredetét, tulajdonságait, felhasználását.

Fejlesztendő kompetenciaterületek:
Tudás: T1, T3, T8
Képesség: K2
Attitűd: A2, A3
Autonómia és felelősség: F1, F2

Kötelező irodalom:
Dr. Sükösd Csaba: Kísérleti atommagfizika

Ajánlott irodalom:
Várhegyi András: A környezeti sugárzás anomáliái

Kiss Ádám; Tasnádi Péter: Környezetfizika
Kurzustematika:

1. Kémiai elemek. Elemek az univerzumban, keletkezésük (elméletek), eloszlásuk. Periodikus rendszer.
Izotóp fogalma, izotópok felfedezése, az izotópok elválasztása, detektálása.

2. Az atommag. Felfedezése, összetétele, nukleonok. Modellek az atommag leírására. Az atommagok fizikai
jellemzői; tömeg, tömeghiány, energia - kötési energia, energia speciális mértékegységei

3. Radioaktivitás. A radioaktivitás felfedezése, története. A radioaktív bomlás. A radioaktív bomlás formái,
jellemzői, Alfa béta gamma és részecske sugárzás. A különböző sugárzások tulajdonságai, energetikai
jellemzésük. Természetes és mesterséges radioaktivitás. Bomlási sorok, bomlási egyensúly. Az ionizáló
sugárzások kölcsönhatásai anyaggal. Magreakciók.

4. Sugárzások detektálása, mérése. Sugárzásdetektorok típusai. Részecske nyomát láthatóvá tévő
detektorok. Részecske számláló detektorok. Detektálási hatásfok. Szcintillációs és félvezető detektorok.
Neutron detektorok. Sokszálas proporcionális kamra. Gamma-spektrometria, a spektrum szerkezete. Az
elektromágneses sugárzás spektruma. Energiafelbontás. Röntgen sugárzás és jellemzői.

5. Nukleáris üzemanyagok. Az urán speciális helyzete. Dúsítás. Maghasadás, láncreakció, önfenntartás,
moderátor, neutronok szerepe. Atomreaktor fajtái, felépítése, működése. Csernobil, Fukushima.
Uránbányászat és a kapcsolódó környezeti problémák. (Mecsek). A fúziós energiatermelés alapjai. Fúzió a
csillagokban. A szabályozott magfúzió lehetőségei, aktuális erőfeszítések. Részecskegyorsító
berendezések.

6. A sugárzások emberi hasznosítása és a kapcsolódó környezeti kérdések. Geológiai célú felhasználás.
A kőzetek természetes radioaktivitása. Geokronológia, OSL kormeghatározás. A Föld hőtermelése. A
mélyfúrásgeofizika radioaktív módszerei. Kvantitatív meghatározási módszerek. Szilárd-hasznos ásvány
kutatás (ércek). Radioaktív és röntgen sugárzáson alapuló laboratóriumi módszerek.

7. A sugárzások biológiai hatásai. Az ionizáló sugárzás hatása az emberre. Dózisok, dózisfogalmak, dózis
egységek. Sugárhatások szakaszai, Biokémiai és sugárbiológiai folyamatok. A sugárzás hatását
befolyásoló tényezők. Környezeti sugárzás dózisai, dóziskorlátok. Sugárvédelem. Fizikai védelem,
megelőzés.

Követelmények, értékelés módja:
A félév teljesítéséhez az előadások 50%-án szükséges részt venni.

Ismeretek ellenőrzése: szóbeli vizsga.
A félévi teljesítmény értékelése:

Szóbeli beszámoló: 90%, Órai munka: 10%,



Szóbeli vizsga: 50-65%. elégséges,66-79% közepes, 80-89% jó, >90% jeles
Értékelés: jeles: 90-100 %
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