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Dozimetria és sugárvédelem

Elõzõ publikációnkban [1], ahol a kisülési röntgencsõ-
rõl és az önelõhívós fogászati röntgenfilmek lehetsé-
ges alkalmazásáról írtunk, megemlítettük a sugárzás-
árnyékolás alapvetõ óvintézkedését (ón-ólom ötvöze-
tet rejtõ táskát) és a sugárzási tér ellenõrzésére hasz-
nált GM-csöves mérést. Mindaddig, amíg a csövet az
asztallapon vízszintes helyzetben használjuk, jól irá-
nyított, kifele mutató antikatóddal, ezek az intézkedé-
sek szükségesek és elégségesek ahhoz, hogy egy sze-
mély (rendszerint a tanár) biztonságosan végezze a
kísérleteket. Amikor a csövet már több különbözõ
függõleges helyzetbe és magasságba tesszük a továb-
bi vizsgálatokhoz, szinte kötelezõ a fokozott elõvigyá-
zatosság az árnyékolásnál, a sugárszintet pedig rend-
szeresen ellenõrizni kell. A röntgenfilmek praktikus
és egyben legegyszerûbb alkalmazása, ha doziméter-
ként használjuk õket (1. ábra ). Ragasszunk egy filmet

az ón-ólom táska tetejére, közvetlenül a csõ mögötti
sugárzás érzékelésére, és egy „személyi dozimétert” a
táska mögé. Az árnyékolást, elõvigyázatosságból egy
másik, kemény plexilemezekkel teli táskával egészí-
tettük ki, és az elülsõ táska mögött, 20 cm-rel maga-
sabbra helyeztük. Magától értetõdõ, hogy a mûködõ
csõ közelében – a védõernyõk mögött – csak a tanár
tartózkodik.

A filmek kiértékelése 20-30 perc effektív csõhasz-
nálat után, szertáron belül, vagy akár demonstrációs
célból tanórákon is történhet. Így a tankönyvekben is
megemlített dozimetriai alapfogalmakhoz és mérték-
egységekhez kapcsolódva, egyszerû gyakorlatként is
fölfogható a filmek feketedésének mérése és a hozzá
rendelhetõ dozimetriai számérték. A 2. ábra a régi
(1972) Elektrovaria-panelünket mutatja az alkalmazás-
hoz szükséges részével, ahol egy fotodióda található a
fölé csíptetett, vagy az átlátszó cellux szalaggal rára-
gasztott filmmel. A diódához egy klasszikus amper-
mérõ, vagy az ábrán látható digitális (1 μA pontossá-
gú) mûszer kapcsolódik. A diódát a ráhelyezett film-
mel egy, a mérés során rögzített helyzetû 40 W-os
lámpával világítjuk meg. Elsõ lépésben egy fehér,
nem besugárzott filmmel („fátyol”) olvassuk le az
áramerõsséget (I0), majd ugyanúgy a különbözõ fil-
mek következnek (I ). A feketedés (S ) mértékét a do-
zimetriában használatos képlettel számoljuk [2]:

A mért feketedéshez konkrét dózisértéket is rendelhe-

(1)S = ln
I0

I
.

tünk, ha felhasználjuk az Am-241 sugárforrásunk [1]
okozta feketedést, de ehhez elõször meg kell határoz-
nunk az Am-241 aktivitását. Legegyszerûbb, ha meg-
méretnénk az Energiatudományi Kutatóintézetben, de
elveink szerint izotópot az iskolánkból nem viszünk
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ki és nem hozunk be. Ezért a sugárforrásunk okozta

1. ábra. A függõleges állású röntgencsõ a doziméterekkel felszerelt
védõernyõvel, a csõ alatt a házilag rögtönzött diffrakciós eszközünk
(fölül). A két elõhívott, feketedést egyáltalán nem mutató doziméter
és a diffrakciós mérés eredménye (alul).

1. doziméter

2. doziméter

diffrakciós minta

1. doziméter 2. doziméter diffrakciós minta 2. ábra. A feketedésmérõ fotodióda az ampermérõkkel.

feketedést kalibráltuk a Kutatóintézetben különbözõ,
ismert aktivitású izotóppal (Cs-137, Co-60, Eu-152,
Na-22) besugárzott filmjeink feketedéséhez. Így rá-
adásul az iskolánkban magunk végezhettük el kiérté-
kelést.

Két különbözõ izotóppal besugárzott film (például
Am-241 és Cs-137) feketedésének összehasonlítására
a következõ közelítõ formulát használjuk:

(2)
S1

S2

≈
γ 1 A1 t1

γ 2 A2 t2

.

Itt γ1,2 a gamma-sugárforrások dózisállandói [3–5], A1,2
az aktivitásuk és t1,2 a besugárzási idejük. A fenti kép-
let a pontszerû gamma-sugárforrásokra érvényes

dózisképletbõl [2, 6] származtatható feltéve, hogy a

(3)D = γ A t

r 2

dózis arányos a feketedéssel, és közvetlenül a filmek-
re helyezett források esetén – amennyiben az arányo-
kat nézzük – megszabadulhatunk a szigorú pontsze-
rûség követelményétõl, azaz a forrástól való r távol-
ság lényegtelen. A (2) összefüggés pontossága csak
közelítõ, de összehasonlító mérésekhez és nagyság-
rendbeli becslésekhez a megbízhatóságát rögtön tesz-
teljük. Ezután – az ismert aktivitású izotópot (Cs-137,
A = 200 kBq) használva – (2) alapján meghatározzuk
szertárunk Am-241 forrásának aktivitását. (A Cs-137 és
az alábbi vizsgálatokhoz használt Co, Eu, Na hitelesítõ
sugárforrások béta-bomló izotópok, de a minták kivi-
telezése olyan, hogy a béta-részecske elnyelõdik és
csak a kísérõ gamma-fotonok feketíthetik a filmeket,
hasonlóan az alfa-bomló Am-241 gamma-fotonjaihoz
[1].) Végül r = 1 cm-es távolságról egy filmet bizonyos
ideig (t = 7 nap) sugárzunk be. A γ dózisállandók
adottak a táblázatokban [3], és a (3) egyenlet alapján
számított dózishoz rendeljük az (1) képlet szerinti
feketedést. Az így kapott dózis-feketedés értékpárost
a továbbiakban szertárunk összehasonlító dozimetriai
etalonjának tekintjük.
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A (2) összefüggés pontosságát az alábbi mérések-

3. ábra. Besugárzott filmek: Cs-137, egy napos besugárzás után
(balra) és Am-241, tíz napnyi besugárzást követõen (jobbra).

4. ábra. Fent besugárzott filmek: röntgencsõ, fél perc és jobbra Am-
241, hét nap. Lent korszerû röntgengéppel készített fogászati rönt-
genfilm fél másodperces besugárzási idõvel.

kel és számításokkal vizsgáljuk. Elõször az általunk
használt Am-241 forrást vesszük és különbözõ ideig
(t1 = 240 h, t2 = 44 h) tartjuk a két filmen. A mért fe-
ketedések aránya S1/S2 = 5,5, míg a besugárzási idõ-
bõl számított érték t1/t2 =5,45. Másodszor, különbözõ
(Co-60, Eu-152) izotópok következnek γCo/γEu = 1,85
[3], azonos aktivitás és besugárzási idõ mellett. (A
besugárzott filmek és a jelen cikkünkkel kapcsolatos
további fényképek szertárunk Facebook-oldalán te-
kinthetõk meg [7].) A mért feketedések aránya
(SCo/SEu = 1,66) nagyságrendileg megegyezik a dózis-
állandók arányával. Harmadszor különbözõ izotópo-
kat (Co-60, Na-22) használunk, közel azonos aktivi-
tással és dózisállandóval (ACo = 400 kBq, ANa = 370
kBq, γCo/γEu = 1,03), tCo = 76 h és tNa = 70 h besugár-
zási idõvel. A (2) képletbõl számolva SCo/SNa = 1,2,
míg a mért feketedések arányából SCo/SNa = 1,33. A
variációk sorát lehetne még folytatni, de végered-
ményben úgy ítéljük meg, hogy az Am-241 mintánk
aktivitásának nagyságrendjét a (2) összefüggés alap-
ján megbecsülhetjük, ha összehasonlítunk egy tíz
napig Am-mal besugárzott filmet az ismert aktivitású
Cs okozta egynapos feketedéssel (3. ábra ). A méré-
sekbõl (SAm/SCs = 1,3) és a számításokból (γCs/γAm =
1,2 [3]) az alábbi érték adódik:

A továbbiakban megmérjük az Am-241 okozta fe-

(4)AAm ≈
SAm

SCs

γ Cs

γ Am

tCs

tAm

ACs = 31 kBq.

ketedést, ha a filmtõl r = 1 cm távolságra (tekintsük ez
esetben pontszerûnek a forrást) tartjuk hét napig, egy
1,5 cm átmérõjû üres durálhenger tetejére helyezve. A
feketedés (4. ábra ) és a (3) képlettel számított dózis
értékei:

S = 0,15, valamint D = 4,4 mSv. (5)

Mivel elsõsorban a röntgencsövünk körüli dózis érde-
kel, rögtön össze is hasonlítjuk egy, közvetlenül a
röntgencsõ alatti filmen megjelenõ feketedéssel (4.
ábra ). A film 2,5 cm-re van egy 0,25 mm vastag durál-
lemez alatt az iménti henger tetejére helyezve. A be-
sugárzási idõ fél perc, a mért feketedés S = 0,84. Az
(5) etalonunk szerinti dózis D = 24,6 mSv, ami jelen-
tõs a kijelölt kis körterületen, ha arra gondolnunk,
hogy egy sugárveszélyes munkahelyen, az éves meg-
engedett dózis 50 mSv. Jogosak és szükségesek a csõ-
vel kapcsolatos elõvigyázatosságok, de szerencsére a
doziméterként használt filmjeink megnyugtató ered-
ményt mutatnak. A csõ 20 perces üzemeltetése után
az 1. ábrán a 2-vel jelzett film S = 0,2 feketedést mu-
tat, míg a mögötte lévõ 1-gyel jelzett gyakorlatilag
„fátyol” maradt, tehát az ón-ólom ötvözetet tartalmazó
védõernyõ elnyeli a sugárzást. Utólag, a magasabbra
helyezett, plexilemezeket tartalmazó pótbiztosító er-
nyõ tetejére is helyeztünk filmet, de fél óra effektív
csõhasználat után ez sem mutatott semmi feketedést,
vagyis elsõ ernyõnk jól árnyékolja a csövet. Végeze-
tül, ha már film és dozimetria, egy apró megjegyzés a

hivatalos fogorvosi dózisértesítõkrõl [8, 9] a 4. ábrán
látható film kapcsán. A filmen egyúttal tanulmányoz-
hatjuk a fent leírt kiértékelõ módszerünk alkalmazha-
tóságának technikai és elvi korlátait is.

A film kijelölt területén csak úgy sikerült átvilágíta-
nunk, hogy lámpánkat teljesen a fatáblára rögzített
filmre helyeztük. Ez esetben az áramerõsség éppen a
minimális, azaz I = 0,001 mA. A lámpa ugyanilyen a
helyzetében, a fátyolfilmen átvilágítva a fotodióda
árama I0 = 0,238 mA. (Film nélkül lámpánk 0,265 mA
maximális áramot indukál diódánkban.) Így a fekete-
dés mértéke S = 5,47. Dózist már nem is számolunk
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az etalonunkkal, feltételezhetõen ilyen extrém ese-

5. ábra. Az általános diffrakciós feltétel (a) és a Bragg-reflexió (b),
valamint a Laue-transzmisszió (c) elvi vázlatai.
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tekben már érvényét veszti a linearitás. Azt viszont
megjegyezzük, hogy a hivatalosan kiadott mikrosie-
vert dózisnagyságrendeket [8], amelyeket elõszeretet-
tel hasonlítanak a természetes háttérsugárzásból ere-
dõ dózishoz (3,1 mSv/év), csak úgy tudjuk értelmez-
ni, ha a dózist éves szintre vetítjük. Vannak, akik a
per évet hozzáteszik az információkhoz [9] és meg-
jegyzik, hogy az egész testre vonatkoztatott dózisról
van szó. Így valóban elfogadható a 0,02–0,7 mSv dó-
zistartomány [9]. Máskülönben, ha csak a háttérsugár-
záshoz hasonlítjuk a számértéket, bármelyik laikus

páciens fölteheti a kérdést, hogy egy fél másodper-
ces fogászati röntgenfelvételhez miért szükséges föl-
venni egy nehéz ólomkötényt?

Röntgendiffrakció

Max von Laue eredeti ötlete és számításai szerint
(1912) a kristályok a legtermészetesebb diffrakciós
rácsok, a röntgensugarak hullámhosszának tartomá-
nyába esõ rácsállandóval. Az elsõ sikeres kísérletek
egyidejûleg bizonyították a kristályok szabályos atomi
síkokban tömörülõ szimmetrikus rendszerét és a rönt-
gensugarak elektromágneses jellegét. A kristályok há-
lózati síkjain visszaverõdõ röntgensugarak interferen-
ciájáról a Laue-egyenletekkel egyenértékû, de szem-
léletesebb feltételt dolgozott ki a két Bragg, apa és fia
(1913). Eszerint a röntgensugarak a hullámoptika tör-
vényeit követve visszaverõdésnél maximális erõsítést
adnak, amennyiben útkülönbségük a hullámhossz
egész számú többszöröse (5.a ábra ) [10, 11,]. A
Bragg-egyenletet formálisan más és más alakokban
használják, attól is függõen, hogy monokromatikus
(5.b ábra ) vagy folytonos (5.c ábra ) röntgenjelenség-
re vonatkoztatják. Az utóbbi lehet az általunk végzett
kísérletek (1. ábra ) és számításaink vázlata.

Röntgencsövünk a korabeliek tökéletes hasonmása.
(Izzókatódos csöveket csak 1914 után kezdtek gyártani
és tökéletesíteni.) A katód-anódra (az antikatód össze-
kötve az anóddal) néhány tízezer voltot kapcsolva, a
gázkisülésbõl származó elektronok az antikatódba üt-
közve lefékezõdnek és egy folytonos („fehér”) röntgen-
sugárzást adnak. Ha elég nagy energiával rendelkez-
nek, a fém atomjának K-héjáról kiütnek egy elektront,
aminek helye az L-héjról töltõdik be, és az energiakü-
lönbségnek megfelelõ karakterisztikus vonal (Kα) jele-
nik meg a spektrumban. Ha az M-héjról ugrik elektron
a K-héjra, Kβ vonalról beszélünk. Elõfordulhat, hogy a
fékezõdõ elektronok az L-héjról löknek ki elektront,
ennek helye az M vagy N héjakról töltõdhet be (Lα, Lβ
vonalak). Tehát olyan folytonos spektrumú fékezési
röntgensugarakkal kísérletezünk, amelyekben valami-
lyen karakterisztikus vonalak fordulhatnak elõ. A létre-
hozott diffrakciós képekbõl próbálunk következtetése-
ket levonni a spektrumról, némileg hasonlatosan a mo-
nokromatikus lézerrel és a diffrakciós ráccsal végzett
tanórai mérésekhez, ám a feladat a röntgennel sokkal
bonyolultabb. A Bragg-egyenletben (5.a ábra ) gyakor-
latilag minden szereplõ egy változó paraméter. Ha rög-
zítjük a hullámhosszat, azaz monokromatikus röntgen-
nel van dolgunk (5.b ábra ), még akkor is marad két
bonyolult változó, amit a reflexiós síkok és a nekik
megfelelõ szögek hkl indexelése jeleznek (az n = 1, 2,
3… beépítve a d rácsállandóba). Ezeknek egyszerre
kell teljesíteniük a diffrakciós feltételt. Konkretizálva, a
sematikus ábrának megfelelõ valóság a 6. ábrán lát-
ható. (Az ábrán látható D8 DISCOVER diffraktométer
az Energiatudományi Kutatóintézet tulajdona.) A digi-
tális feldolgozást a korund (Al2O3) minta diffraktogram-
ja jelzi. A monokromatikus röntgen (Cu Kα: λ = 1,54 Å)
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visszaverõdését a detektor körbefordulva követi és a

6. ábra. Balra modern röntgendiffrakciós készülék, mellette a minta diffraktogramja, az alatt röntgenfilmünkön a kijelölt négy maximumnak
megfelelõ vonal.
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7. ábra. A 0,5 cm-enként egyre beljebb helyezett filmeken megjelenõ diffrakciós foltok.

a) b) c)

diffrakciós feltétel bekövetkeztét a számítógép képer-
nyõjén egy csúcs formájában jelzi. Ha a csúcsokat más-
képpen akarjuk láthatóvá és kézzelfoghatóvá tenni, egy
filmet a detektor elõtti résrendszer elé ragasztunk és a
diffraktométer álló helyzetében, tizenöt perc után a 6.
ábrán látható vonalak jelennek meg. Ezeket egyen-
ként, csak néhány fokos szögelfordulással érzékleli a
detektor. A film látványos érdekessége a balról máso-
dik vonal szakadása, ami valami rácshibára utal, de
térjünk vissza a folytonos röntgenhez és a szertárunkon
belüli kísérleteinkhez. Kristályunk NaCl, közönséges
konyhasó az 1. ábrán látható eszközön és elrendezés-
ben az alábbiak szerint.

Egy viszonylag könnyen megmunkálható vasab-
roncsot (zárpántot) választunk, ami szélességben ta-
karja a filmet a primer sugár-
tól és a csõ alá helyezhetõ. A
pánt közepébe, vékony szög-
gel kis bemélyedést ütünk, és
a végét egy tûvel átlyukaszt-
juk. A rés átmérõje körülbelül
0,5 mm. A bemélyedést kávé-
darálóval aprított – de nem
teljesen porított – konyhasó-
val töltjük fel. A röntgencsö-
vet függõleges helyzetbe ál-
lítjuk úgy, hogy a rés fölött az
antikatód tárcsája párhuza-
mos legyen az abronccsal.

Így a besózott résen áthaladó direkt sugarak merõle-
gesek a vaspánt alatti filmre. Az abroncs tartószerke-
zetét úgy alakítottuk ki, hogy a filmeket kétperces
besugárzások után anélkül lehessen cserélgetni,
hogy közben a sómintát vagy a csövet elmozdíta-
nánk. Azonos besugárzási geometriával, egymás után
0,5 centiméterenként beljebb helyezve a filmeket, a
7. ábrán látható három filmen a legalsó direkt sugár
nyoma fölött megjelennek a diffrakciós foltok. A 7.c
ábra már szinte olyan, mintha egy teljes Laue-dia-
gramból vágtunk volna ki egy darabkát, amit fölna-
gyítva, a 8. ábrán látható geometriával és jelölések-
kel fogunk kiértékelni.

Elõször az alapfokú egyetemi laborgyakorlatok
irodalmából keressünk egy a diffrakciós képünkhöz
hasonlító Laue-diagramot. Egykristály NaCl röntgen-
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diffrakciót, részletesen kidol-

8. ábra. Az eredeti filmrõl kiretusáltuk a zavaró filmjelzõ-csipesztartó helyét és szaggatott körrel
kiemeltük a legnagyobb és legintenzívebb maximumot. A nagy képen a besugárzás geometriája. A
(hkl ) indexelés a [12] irodalmi hivatkozás alapján történt.

α3
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°

röntgennyaláb

λ

λ

λ3

y = 2,8 cm

(442)

(–442)
K = 1

K = 1
K = 2

K = 3

K = 0
x = 3,5 cm

α θ
θ λ

λ

3 3

0 3 3

3

= 2

2 sin = 3

= 0,81 A

d
°

gozott méréssel a [12] referen-
cia tartalmaz. A kép egy da-
rabja hasonlatos a mienkkel,
de rögtön szembetûnõ eltérés
a középsõ direkt sugártól
származó nagyobb sötét folt,
ami általában az egykristály
Laue-diagramokra jellemzõ.
Nálunk a direkt sugár nyoma
(K = 0 a 8. ábrán ) a többi
folthoz hasonló méretû. A [12]
referenciában a legnagyobb
és legintenzívebb maximu-
mok a (−442), (442) Miller-
indexû síkokhoz tartoznak és
a megfelelõ hullámhossz az
anód (molibdén) Kβ karakte-
risztikus vonala (λ = 0,63 Å).
Arra gyanakodhatunk, hogy a
hasonló foltokban találunk mi
is valami jellegzetes hullám-
hosszt, ezért a 8. ábrán látha-
tó számításoknak megfelelõ
teóriát röviden, az általános
kristálytani részletek mellõzésével ismertetjük. Csak a
kõsóra (NaCl), azaz a lapcentrált köbös rácsra vonat-
kozó ismeretek összefoglalójára szorítkozunk [13, 14],
fölhívva az olvasó figyelmét a [13] referenciában lát-
ható (200), (220), (222) Miller-indexû síkok színes és
mozgatható megjelenítésére.

Induljunk ki a Bragg-egyenletbõl

Az egymást közvetlenül követõ rácssíkok közötti tá-

(6)n λ = 2 d sinθ, ahol n = 1, 2, 3, …

volság

ahol a0 = 2 d0 = 5,64 Å a rácsparaméter és m a (hkl )

(7)d =
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számhármas legnagyobb közös osztója. NaCl eseté-
ben m = 2n. A megjelenõ halvány páratlan indexû
foltok, vagy a Debye–Scherrer-módszernél halvány
körívek a Na- és Cl-ionok különbözõ intenzitású
visszaverõdésébõl adódnak. A (6) feltétel így alakul
[12, 14]:

A továbbiakban a

(8)λ =
2 a0 sinθ

h 2 k 2 l 2

.

dhkl =
a0

h 2 k 2 l 2

jelölést is használhatnánk, de a (8) egyenletet inkább
a számunkra tetszetõsebb alakúra írjuk át:

vagy nyilvánvaló jelöléssel

(9)
2 d0 sinθ = h 2 k 2 l 2

2
λ ,

A fenti egyenlet formailag hasonlít a kettõs résen,

(10)a0 sinθ K = K λ K .

diffrakciós rácson és kis átmérõjû nyíláson lézerrel
létrehozott diffrakciós képek kiértékeléséhez, csak a
(10) egyenletben minden diffrakciós szöghöz más-
más hullámhossz tartozik. A további számítások a K
ismeretén múlnak, azaz a (hkl ) Miller-indexek helyes
megválasztásán.

A 8. ábra (−442) indexeinek megfelelõen K = 3 és a
számított hullámhossz λ = 0,81 Å, ami nem egy jelleg-
zetes érték [15]. Elsõ megközelítésünk eredménye tehát
úgy néz ki, hogy a K = 3 foltok a folytonos spektrum
nagyobb intenzitású részébõl származhatnak. Mivel a
folytonos spektrum és vele együtt a Laue-diagramok
elõállítására legalkalmasabb fém a nagy rendszámú
volfrám [16], antikatódunk anyagára vonatkozó kérdés-
re megvan az elsõ lehetséges válasz. Érdemes, vagy
talán kötelezõ megvizsgálni a többi lehetõséget (folto-
kat) is, egészen a kiindulópontra visszatérve.

Elõször is a diffrakciós kép aligha származhat egy
darab kristálytól. Porkristály [14, 17] kép még annyira
sem lehet, de az már elképzelhetõ, hogy több kristály-
darab szerencsés helyzete alakította a képet. Négy
kisebb kristálydarab diffrakciós képe átmenetet képez
a Laue-diagramok és a Debye–Scherrer-körök között
[18], azaz a Laue-foltok koncentrikus körökre helyez-
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hetõk. Ebben a koncepcióban a létrejött kép a 9. áb-

9. ábra. Fent a He-Ne lézer diffrakciós képe az üres nyíláson át,
lent a besózott nyílás röntgendiffrakciós foltjai koncentrikus kör-
ívekbe rendezve.

11. ábra. Röntgencsövünk részben számított és részben elméleti
lehetséges spektrumai.
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10. ábra. A K = 0 és K = 1 helyû maximumok különbözõ besugárzási geometriával (a) és
az utolsó felvételen megmaradt maximumhelyek (b).
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rának megfelelõ lehet. A porkristály Debye–Scherrer-
körök Miller-indexelését és intenzitását követve [14,
17] – függetlenül attól, hogy ott monokromatikus
röntgent használnak – a következõ indexelést tekint-
jük célszerûnek. K = 0, θ = 0 mintha csak üres nyílás
(levegõ) lenne, majd kristályra:

A K = 1-hez tartozó foltok Miller-indexei (−200),

(200) → K = 1,

(400) = 2(200) → K = 2,

(600) = 3(200) → K = 3.

(200), (0−20), (020), (00−2), (002) lehetnek.
Hasonlóan végezhetõ el a K = 2, (400) indexelés, és

a már kiszámolt (−442), (442) d szempontjából ugyan-
az, mint a (600), azaz d = d0/3 (K = 3). A K = 1 helyû
maximumok már egy korábbi diffrakciós próbafelvé-
telen is megjelentek (10.a ábra ). Ekkor csak tûhegy-
nyi rést hagytunk az abroncson, de a
kis méretû foltok nem tetszettek,
ezért kicsit nagyobbítottunk a résen,
vaslemezekkel letakartuk a csukló-
kat és fél centit emeltünk az abroncs
magasságán. A háromszögek hason-
lósági aránya egyenlõ a magasságok
arányával (y /y ′ = 1,2), azaz a diff-
rakciós szög nem változott. A (200)
síkok a pordiffrakciós méréseknél
messze a legintenzívebb körívet [17],
vagy digitális kiértékelésnél a legna-
gyobb csúcsot [19] hozzák, ezért
elképzelhetõ, hogy a K = 1 foltok-
nak is kitüntetett jelentõsége lehet.
Érdekesség, amint csak egymagában

(7.a ábra ), majd szimmetrikus párjával (amelyiknek
már rá kellett volna férnie az elõzõ filmre) jelenik meg
(7.b ábra ). Utána a többiekkel egyetemben (7.c áb-
ra ), és az utolsó felvételen (10.b ábra ), amikor azt
vártuk volna, hogy azon foltok is rákerülnek a filmre,
amelyek az elõzõnél az asztallapra estek – az egészbõl
csak a legelsõ folt marad, ez is nagyon halványan.
(Oka az lehet, hogy a sószemcsék a besugárzás során
rázódnak. A szikrainduktor közel van a csõhöz és mû-
ködés közben az asztallappal együtt kicsit rezgésbe
hozza a kristályszemcséket, amelyekbõl néhány rövid
idõre, egy-egy diffrakciós kép erejéig szerencsésen
összerázódik, majd szétrázódnak és oda a kép.) A 8.
ábra jelölései alapján x = 2,1cm, θ = 18,43° és a (9)
egyenletbõl λ = 1,78 Å (E = 6,94 keV) adódik, ami igen
közeli érték a kobalt Kα (E = 6,93 keV) vonalához [15].
(Ettõl függetlenül még lehet, hogy máshonnan, pél-
dául a volfrám folytonos spektrumából származik.)
Elõbb-utóbb a csõ spektrumának félvezetõ detektoros
vizsgálatával ezt tisztázni fogjuk, de addig is – számítá-
saink és elképzeléseink alapján – röntgenünk lehetsé-
ges spektrumvonalait a 11. ábrán szemléltetjük. A 20
kV maximális csõfeszültséget a K = 3-hoz igazítottuk,
feltételezve, hogy a filmen (asztallapon) utánuk már
nagyobb és intenzívebb foltok aligha lehetnek.

A röntgencsõrõl azt sikerült kideríteni, hogy vala-
mikor 1951–1966 között gyártotta a Magyar Adócsõ-
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