
56 2010-2011/2 
 
 
 

 
5. ábra 

Gömb képe drótvázas, poliéderes, Gouraud,  
Phong és pontonkénti árnyalással 

 
A Phong-módszer is folytonos árnyalást állít elő, alapelve, hogy nem a színeket, hanem 

a normálvektorokat interpolálja és ebből számítja ki minden pixel színét. Több számí-
tást igényel, de valósághűbb eredményt ad. A Phong-módszer a színtérben nemlineáris 
interpolációnak felel meg, így nagyobb poligonokra is megbirkózik a tükrös felületek 
gyorsan változó radianciájával. 

Pontok független árnyalásakor minden pontban egyenként meghatározzuk a normálvek-
tort és ebből a pixel színét. A legpontosabb, de a leglassúbb számítási modell. 

 
Kovács Lehel 

 
 
 

A radioaktivitásról 

II. rész 
 

A radioaktív sugárzás az atomok magjában történő átalakulások eredménye. Az 
anyag által kibocsátott sugárzás mennyisége egyenesen arányos az adott anyagmennyi-
ségben lezajló átalakulások számával Az időegység alatt lezajló magátalakulások száma 
osztva az időtartammal, jellemzi az anyag aktivitását. A radioaktív anyag (sugárforrás) 
aktivitása időben csökken. Az aktivitás egysége a becquerel (jele Bq). Egy becquerel 
(1Bq) az aktivitása annak a sugárforrásnak, amelyben időegységenként egy magátalaku-
lás történik. Ez gyakorlatilag nagyon kis mennyiség, ezért a kBq, MBq, GBq egységeket 
szokták használni. 

A radioaktív bomlási folyamatok során a sugárzó atomnak megváltozhat a rendszá-
ma és a tömegszáma is, tehát a rádioaktív bomlás során egy kémiai elemből (anyaelem-
ből) egy új elem (leányelem) jön létre. Előfordulhat, hogy ez utóbbi is radioaktív, így 
újabb bomlás történik. Ez a folyamat addig tart, amíg egy stabil elemet nem eredményez 
az utolsó magátalakulás. Az ilyen atomátalakulási folyamatokat nevezik bomlási sornak. 
A radioaktív bomlás során a tömegszám vagy néggyel csökken (az alfa-bomlás eseté-
ben), vagy nem változik (a béta-bomlás és gamma-bomlás esetében). Ezért négy bomlá-
si sor létezik attól függően, hogy a tömegszám négyes osztású maradéka 0, 1, 2 vagy 3. 
Ebből a négy bomlási sorból csak az a három maradt meg, amelyeknél a leghosszabb 
felezési idejű izotóp felezési ideje nagyságrendileg összemérhető a Föld életkorával 
(238U, 235U és a 232Th anya-elemekkel kezdődő bomlási sorok). A negyedik (neptúnium) 
anyaelemének bomlási ideje csak kétmillió év, így ez már a bomlások során elfogyott, de 
mesterséges úton, laboratóriumban előállítható. 
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A radioaktív bomlási sorok a következők (zárójelben a felezési időket tüntettük fel): 

238U-család 
238U (4,468·109 év), 234Th (24,1 nap), 234Pa (6,70 óra), 234U (245 500 év), 230Th (75 380 év), 
226Ra (1602 év), 222Rn (3,8235 nap), 218Po (3,10 perc), 214Pb (26,8 perc) és 218At (1,5 s), 214Bi 
(19,9 perc) illetve 218Rn (35 ms), 214Po (164,3 µs) és 210Tl (1,30 perc), 210Pb (22,3 év), 210Bi 
(5,013 nap), 210Po (138,376 nap) és 206Tl (4,199 perc), 206Pb (stabil).  
 
235U-család 
235U (7,04·108 év), 231Th (25,52 óra), 231Pa (32 760 év), 227Ac (21,772 év), 227Th (18,68 nap), 
223Fr (22,00 perc), 223Ra (11,43 nap), 219Rn (3,96 s), 215Po (1,781 ms), 211Pb (36,1 perc) és 215At 
(0,1 ms), 211Bi (2,14 perc), 207Tl (4,77 perc) és 211Po (516 ms), 207Pb (stabil). 
 
232Th-család 
232Th (1,405·1010 év, 228Ra (5,75 év), 228Ac (6,25 óra), 228Th (1,9116 év), 224Ra (3,6319 nap), 

220Rn (55,6 s), 216Po (0,145 s), 212Pb (10,64 óra), 212Bi (60,55 perc), 212Po (299 ns) és 208Tl (3,053 
perc), 208Pb (stabil) 

 
237Np-család 
237Np (2,14·106 év), 233U (1,592·105 év), 229Th (7,34·104 év), 225Ra (14,9 nap), 225Ac(10,0 

nap), 221Fr (4,8 perc), 217At (32 ms), 213Bi (46,5 perc), 209Tl (2,2 perc), 209Pb (3,25 óra), 209Bi 
(1,9·1019 év), 205Tl (stabil) 

 
A radioaktív bomlás során a sugárzás részecskéi a környező anyag atomjaiba ütközve 

fokozatosan elvesztik energiájukat, és elnyelődnek. Ennek módja a sugárzás fajtájától, 
energiájától, a kölcsönhatásban résztvevő atomok anyagi minőségétől függ. A sugárzás ha-
tásának mértéke a besugárzott anyagban elnyelt energia mennyiségtől függ. Azt az ener-
giamennyiséget, amit a sugárzásnak kitett anyag a besugárzás időtartama alatt a rajta átha-
ladó sugárzásból felvesz, elnyelt dózisnak (D) nevezzük. Az elnyelt energia SI egysége a 
gray (Gy), ami 1 kg-nyi anyagmennyiségben elnyelt 1 J energiát jelent. Az elnyelt dózis a 
sugárforrástól adott távolságban eltöltött időtartammal pontosan adagolható. A sugárha-
tásnak kitett anyagban az elnyelt sugárdózis függvényében különböző változások mehet-
nek végbe. Az elnyelt dózis a besugárzási folyamat kritikus tényezője. Ha az anyag a szük-
ségesnél kevesebb energiát nyel el, a kívánt mértékű hatás nem következik be, míg egyes 
esetekben túl nagy dózis alkalmazása bizonyos mértékű anyagi minőség változáshoz is ve-
zethet.  

A radioaktív sugárzás az emberi léttől elválaszthatatlan. Környezetünkben „sugár-
özönben” élünk, a kozmikus eredetű, a földkéregből származó alap sugárszinthez az élő 
szervezetek hozzászoktak, csak annak mennyiségi módosulása okozhat rizikótényezőt a 
szervezet károsodása szempontjából. 

A természetes eredetű sugárzást szokás kozmikus eredetűre és földkérgi eredetűre 
osztani. A kozmikus sugárzás jelentősége a lakótérben kisebb, mivel a téglából, beton-
ból készült épületek a külső sugárzást hatékonyan árnyékolják. Könnyűszerkezetes há-
zaknál ez az árnyékolás kisebb mértékű.  

A földkérgi eredetű sugárzás forrásai a talajban, kőzetekben előforduló természetes 
radioaktív elemek, elsősorban az urán (238U), a tórium (232Th) és ezek bomlási sorában elő-
forduló elemek, a kálium (40K). Ezekből több-kevesebb az építőanyagokban is megtalálha-
tó, ezeknek tulajdonítható az épületeken belüli sugárzás. Ez általában nem veszélyes mér-
tékű, de az is lehet, ezért az építőanyagok radioaktivitása hatóságilag szabályozott, nem ha-
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ladhat meg egy adott értéket. Általában az építőanyagoktól származó (gamma) sugárzás 
ritkán haladja meg azt a szintet, ami már veszélyes. A természetes radioaktív elemek 
mennyisége a könnyűszerkezetes házaknál a legkisebb, a téglánál kicsit magasabb mint a 
betonnál, a legmagasabb a vályognál. Az építőipari segédanyagként használt salakok (töltő 
és szigetelő anyagként alkalmazzák) radioaktív sugárzásának mértéke magasabb, mint a 
többi építőipari anyagnak. Ennek oka részben a bennük feldúsult radioaktív rádium-
izotóp mennyiség, és a bomlása során képződő sugárzó radon (222Rn), ami még veszélye-
sebb, annak ellenére, hogy a felezési ideje viszonylag kicsi (3,8 nap), viszont gáz lévén, az 
építőanyagból kidiffundál, s a lakótérben feldúsul. Egy adott koncentráció esetén veszé-
lyes mértéket ölthet a sugárterhelés a lakók számára, mivel belélegezve közvetlenül hat (a 
talaj felső rétegéből felszabaduló radon a levegőbe diffundálva hozzájárul az élőlények 
alap sugárterheléséhez). Ezért nagyon fontos a lakóterek gyakori szellőztetése, hogy elke-
rüljük a légtérben a radon koncentrációjának növekedését. 

A radiaktívitás jelenségének felismerői nagyon korán sejtették, hogy az az emberiség 
számára jelentős, sokoldalúan hasznosítható lesz. Ezt fogalmazta meg nyilvánosan Pi-
erre Curie 1905-ben a Nobel-díja átvételekor tartott előadásán Stockholmban: „Elkép-
zelhető, hogy a rádium, bűnözők kezébe kerülve igen nagy veszélyt jelent; felvetődik a kérdés, hogy elő-
nyös-e az emberiség számára, ha megismeri a természet titkait és elég érett-e ahhoz, .hogy jóra használ-
ja, nem válik-e ártalmára ez a tudás? Nobel felfedezése jó példa erre: nagyerejű robbanóanyagokkal 
csodálatos munkát lehet végezni, ugyanakkor szörnyű eszköz bűnözők kezében, akik a népek között 
háborúkat robbantanak ki. Azok közé tartozom, akik Nobellel együtt úgy gondolják, hogy új felfe-
dezésekből több jó származik, mint rossz.” 

Már 1901-ben Németországban Walkhoff és F. Giesel a saját bőrükre helyezve ki-
próbálták a radioaktív anyagok fiziológiai hatását – ennek hírére ugyanazon év nyarán 
Pierre Curie 10 óra hosszat a karján tartott egy rádiumforrást azért, hogy meghatározza 
az okozott károsodást. Észleléseit közölte a párizsi Saint-Louis kórház orvosaival, és a 
bőr-betegségek kezelésére sugárkezelést javasolt. Ez tekinthető a sugárterápia kezdeté-
nek amit akkoriban „curieterápiának”neveztek. 

Ma már sugárkezelési célokra a kibocsátott sugárzás energia szintje alapján két ké-
miai elem egy-egy radioizotópját használják: a kobalt-60-as tömegszámú és a cézium-
137-es tömegszámú izotópokat. 

A radioaktív izotópok által kibocsátott sugárzás a gyakorlatban széles körben fel-
használható. A békés célú alkalmazási területek közül elsősorban az orvostudomány 
(human és állat), az energiatermelés, történelmi kormeghatározás, a mezőgazdasági, az 
ipari és a környezetvédelem területén való alkalmazásokat kell megemlítenünk. 

 

Nyomjelzés 
A radioaktív nyomkövetés vagy nyomjelzés azon alapszik, hogy egy rendszerben le-

vő bizonyos elem egy kis részét ugyanazon elem radioaktív izotópjára cserélik. Ettől 
kezdve különböző detektorokkal lehet követni az elem mozgását a rendszerben. Ily 
módon a pajzsmirigy működését (radioaktív jóddal), az erek átjárhatóságát, a növények 
tápanyagcseréjét (radioaktív foszforral) lehet vizsgálni. A módszert Hevesy György dol-
gozta ki, feltalálásáért kémiai Nobel-díjjal tüntették ki 1913-ban. Hevesy az izotópok 
élettani, metallurgiai alkalmazhatóságát kutatta. 
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Iparban az anyagvizsgálatoknál jelentős a radioaktív izotópok alkalmazása. Például, a 
hegesztési varratok hibáit, vagy az esetleges zárványokat lehet kimutatni segítségükkel. 
Erre 192-irídium sugárforrást használnak.  

Az alfa-részecskét (He2+) sugárzó izotóp, felezési időtől függően, hosszú ideig egy 
állandó átfolyó áramot tud indukálni. Ezt a tulajdonságát használják ki a pacemakerek-
ben, mivel segítségével a beteget nem kell maximum 5-10 évente egy nyílt mellkas mű-
tétnek kitenni a normál elem cseréjéért. 

Ugyanezen tulajdonsága alapján használhatók az alfa-sugárzó izotópok füstjelző ké-
szülékek működtetésére. A kis áthatoló képességű alfa-részecske a levegőben lebegő szi-
lárd részecskéken (füst) nagy mértékben elnyelődik, így az átfolyó áram hirtelen lecsökken. 

Mezőgazdasági alkalmazások. A talajvíz-gazdálkodás területén tríciummal végeznek 
vizsgálatokat. A fűszerek, fűszer-keverékek, zöldség-szárítmányok és gyógynövények 
esetében a besugárzás hatékony módszer a romlást okozó és kórokozó (pl. Coli, Salmo-
nella) baktériumok továbbá a penészgombák számának csökkentésére. A besugárzás a 
termék tápértékét nem változtatja meg. A besugárzott élelmiszer nem válik radioaktívvá. 
Régebben a gazdasági növények terméshozamának fokozására is használták, ma már 
géntechnológiai módszerekkel végzik az ilyen feladatokat. 

A növényi és állati kártevők- (pl. az ízeltlábúak) ellen is hatékonyan alkalmazható a 
radioaktív besugárzás. Ilyen módszer az ún. SIT, ( steril insect technika). A mezőgazda-
sági kártevő legyeket nagy számban tenyésztik („légy gyárak”), majd gamma-sugárzással 
ivartalanítják. A fertőzött területen nagy számban elengedett steril hímekkel az életük 
során csak egyszer párosodó nőivarú legyek életképtelen petéket raknak le. Így az adott 
területen a légypopuláció jelentősen csökkenthető. Különböző termékek sterilitásának 
biztosításában is jelentős szerepe van a radioaktív izotópoknak. A 60-kobalt izotópot 
használják sugárforrásként különböző termékek csíramentesítésére. Az eljárás előnye, 
hogy a végső csomagolásban lehet elvégezni, ezzel kizáródik a további bakteriális fertő-
zés veszéjének lehetősége. 

A radioaktív izotópoknak a kormeghatározásban és az energiatermelésben való 
hasznosítását a következő cikkünkben tárgyaljuk. 

Máthé Enikő 
 
 

tudod-e?
 

 

Vizek szennyezettségének hatása  
a növények életműködésére 

 
Az egyre nagyobb méreteket öltő környezetszennyezés a nagyváradi Ady Endre El-

méleti Líceum 9. osztályos diákjai szakköri tevékenységükön azt kezdték tanulmányoz-
ni, hogy milyen hatása van a környezetben is előforduló szennyezőanyagoknak a vízi 
növények életműködéseire.  


