
Radiaţiile şi radioprotecţia

Câmpul electric este zona în care se exercită influenţele electrice ale unei sarcini aflate în
repaus.
Pentru o sarcină aflată în mişcare rectilinie şi uniformă, liniile câmpului electromagnetic nu
suferă nici o deformaţie. Apar însă influenţele magnetice - câmpul magnetic.
O modificare a vitezei unei sarcini provoacă o deformare a liniilor câmpului electric. Perturbaţia
se propagă cu aproape 300 000 km/s, ca undă electromagnetică.
- Spectrul undelor electromagnetice conţine:
- unde cu frecvenţele de ordinul a 102 Hz, generate de curenţii alternativi industriali
- unde radio, cu frecvenţe în gama 104...1010 Hz
- microunde, cu frecvenţe în gama 1010...1012 Hz
- radiaţii infraroşii, cu frecvenţe în gama 1012...1014 Hz
- radiaţii vizibile, cu frecvenţe în gama 4 * 1014...7 * 1014 Hz
- radiaţii ultraviolete, cu frecvenţe în gama 1015...1017 Hz
- radiaţii X, cu frecvenţe în gama 1017...1020 Hz
- radiaţii γ, cu frecvenţe peste 1020 Hz

Dezintegrarea nucleară este transformarea spontană a unui nucleu în altul, cu modificarea
raportului dintre numărul de protoni şi cel de neutroni.
- Dezintegrarea α este dezintegrarea însoţită de emisia unei particule α (nucleu de heliu).

Numărul atomic Z se micşorează cu două unităţi şi numărul de masă A se micşorează cu patru
unităţi.
- Dezintegrarea β este dezintegrarea însoţită de emisia unei particule β (electron). Numărul

atomic Z creşte cu o unitate, iar numărul de masă A rămâne neschimbat.
Electronvoltul (eV) este energia câştigată de o particulă având sarcina elementară când
străbate o diferenţă de potenţial de un Volt: 1 eV = 1,6 * 10-19 J
Doza absorbită este energia radiaţiei absorbită de unitatea de masă a corpului iradiat: Dabs =
Energia absorbită/Masa corpului. Se exprimă în Gray: 1 Gy = 1 J/kg
Doza echivalentă este produsul dintre doza absorbită şi factorul de ponderare al
radiaţiei: Dechiv = Dabs * fR. Se exprimă în Sievert: 1 Sv = 1 J/kg. Factorul de ponderare este
adimensional.
Doza efectivă este produsul dintre doza echivalentă şi factorul de ponderare al ţesutului sau
organului iradiat: Def = Dechiv * fT. Se exprimă în Sievert.
Doza efectivă anuală datorată cauzelor naturale este de 2-3 mSv. Doza efectivă anuală
maximă admisă este de 50 mSv pentru adulţi şi 5 mSv pentru copii.

Radioprotectia reprezinta ansamblul masurilor protective impotriva iradierii persoanelor.
Măsurile de protecţie împotriva radiaţiei - radioprotecţia:
- reducerea timpului de expunere la radiaţii
- mărirea distanţei faţă de sursa de radiaţii
- ecranarea radiaţiilor
- împiedicarea pătrunderii în organism a surselor de radiaţii prin purtarea echipamentului de

protectie.


