
Fisika  Radiasi 



Materi

• RadioaktifRadioaktifRadioaktifRadioaktif

• RadiasiRadiasiRadiasiRadiasi

• Proteksi RadiasiProteksi RadiasiProteksi RadiasiProteksi Radiasi



PENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUAN

Perkembanagn Model Atom :Perkembanagn Model Atom :Perkembanagn Model Atom :Perkembanagn Model Atom :

* Model Atom Dalton:* Model Atom Dalton:* Model Atom Dalton:* Model Atom Dalton:

---- Semua materi tersusun dari partikelSemua materi tersusun dari partikelSemua materi tersusun dari partikelSemua materi tersusun dari partikel---- partikel partikel partikel partikel yang sangat yang sangat yang sangat yang sangat kecil dan kecil dan kecil dan kecil dan 

tidak tidak tidak tidak dapat dapat dapat dapat dibagidibagidibagidibagi----bagi lagi yang bagi lagi yang bagi lagi yang bagi lagi yang disebut disebut disebut disebut atomatomatomatom

---- unsur terdiri atas kumpulan atom yang unsur terdiri atas kumpulan atom yang unsur terdiri atas kumpulan atom yang unsur terdiri atas kumpulan atom yang sama; bila unsurnya sama; bila unsurnya sama; bila unsurnya sama; bila unsurnya berbeda, berbeda, berbeda, berbeda, 

maka maka maka maka atomatomatomatom----atom penyusunnya pun atom penyusunnya pun atom penyusunnya pun atom penyusunnya pun berbedaberbedaberbedaberbeda

---- Setiap atom tidak dapat diciptakan Setiap atom tidak dapat diciptakan Setiap atom tidak dapat diciptakan Setiap atom tidak dapat diciptakan maupun maupun maupun maupun 

dimusnahkan.dimusnahkan.dimusnahkan.dimusnahkan.dimusnahkan.dimusnahkan.dimusnahkan.dimusnahkan.

---- Setiap molekul terbentuk dari dua Setiap molekul terbentuk dari dua Setiap molekul terbentuk dari dua Setiap molekul terbentuk dari dua buah atom atau lebih yang buah atom atau lebih yang buah atom atau lebih yang buah atom atau lebih yang sama sama sama sama 

maupun maupun maupun maupun tidak samatidak samatidak samatidak sama

---- Beberapa atom dapat membentuk Beberapa atom dapat membentuk Beberapa atom dapat membentuk Beberapa atom dapat membentuk lebih dari satu macam lebih dari satu macam lebih dari satu macam lebih dari satu macam 

molekul, molekul, molekul, molekul, tergantung tergantung tergantung tergantung pada perbandingan pada perbandingan pada perbandingan pada perbandingan jumlah jumlah jumlah jumlah atomatomatomatom----

atomnya.atomnya.atomnya.atomnya.



* Model Atom Thompson

• Atom memiliki muatanlistrik yang terbagi rata kesel uruh 
bagian atom dan dinetralkan oleh elektron-elektron 
bermuatan listrik negatif yang tersebar di antara 
muatan-muatan positif tersebut.

-+ - + - + - + -
-- - + ++ + 

- + + + - + - + -
- -+ + +

2x10-8 cm



Model Atom Rutherford :

• Semua atom terdiri atas atom yang berada ditengah-t engah 
dan elektron –elektron yang bermuatan negatif berge rak 
mengelilingi inti tersebut

• Massa atom terpusat pada bagian inti
• Karena atom secara keseluruhan bersifat netral maka  jumlah 

muatan positif pada inti harus sama dengan muatan n egatif 
elektron-elektron yang mengelilingi inti tersebut.

• Elektron-elektron bergerak mengelilingi inti di baw ah 
pengaruh gaya tarik coulomb dari inti.pengaruh gaya tarik coulomb dari inti.
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Model Atom Bohr :

•Elektron pada atom hidrogen tidak menenpati sembara ng orbit, 
tetapi hanya pada salah satu orbit tertentu yang mo mentum 
angulernya sama dengan kelipatan harga ( h/2 ππππ)

m.v.r = n (h/2 ππππ); n = 1,2,3,….
Bila pada suatu lintasan tertentu elektron tidak me mancarkan energi 
/ cahaya, maka orbit tersebut disebut orbit stasion er.
dari persamaan diatas dapat dituliskan persamaan :

* Bila ada energi radiasi yang dipancarkan atau dis eraf oleh atom, 
energi ini harus berupa foton yang besarnya sama de ngan 
perubahan energi di dalam atom.

h.f = E i - Ef



Dengan ketentuan:
Ei > Ef = energi radiasi hf dipancarkan atom
Ei < Ef = energi radiasi hf diserap atom
h = ketetapan plank = 6,626 . 10 -34 Js
n = Bilangan kuantum dasar = 1,2,3,…
Ei = energi awal (energi ambang) atom
Ef = energi akhir atom
f   = frekuensi foton yang dipancarkan /diseraf

hf
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STRUKTUR INTISTRUKTUR INTISTRUKTUR INTISTRUKTUR INTI

Partikel Penyusun Inti :Partikel Penyusun Inti :Partikel Penyusun Inti :Partikel Penyusun Inti :

Inti atom terdiri dari dua jenis partikel yaitu ; proton dan neutronInti atom terdiri dari dua jenis partikel yaitu ; proton dan neutronInti atom terdiri dari dua jenis partikel yaitu ; proton dan neutronInti atom terdiri dari dua jenis partikel yaitu ; proton dan neutron

Proton = partikel yang bermuatan positif    Proton = partikel yang bermuatan positif    Proton = partikel yang bermuatan positif    Proton = partikel yang bermuatan positif    

Neutron = partikel yang tidak bermuatan listrik, dengan massa Neutron = partikel yang tidak bermuatan listrik, dengan massa Neutron = partikel yang tidak bermuatan listrik, dengan massa Neutron = partikel yang tidak bermuatan listrik, dengan massa 

hampir sama dengan massa protonhampir sama dengan massa protonhampir sama dengan massa protonhampir sama dengan massa proton

Elektron = partikel yang bermuatan negatif  Elektron = partikel yang bermuatan negatif  Elektron = partikel yang bermuatan negatif  Elektron = partikel yang bermuatan negatif  

+

-

Neutron dan proton sebagai pembangun inti disebut nukleon.Neutron dan proton sebagai pembangun inti disebut nukleon.

Jenis inti tertentu dalam Jumlah proton dan neutron disebut Nuklida.

X Z

N = A – Z ; jumlah neutron dalam nuklida

A

X = Nuklida

Z = Nomor atom (Jumlah proton          / 
elektronnya

A = Nomor massa



Sifat kimia suatu atom unsur ditentukan oleh elektron yang ada 
disekeliling inti tersebut (Z) bukan oleh nomor massa (A).

Isotop, isoton, isobar dan isomerIsotop, isoton, isobar dan isomerIsotop, isoton, isobar dan isomerIsotop, isoton, isobar dan isomerIsotop, isoton, isobar dan isomerIsotop, isoton, isobar dan isomerIsotop, isoton, isobar dan isomerIsotop, isoton, isobar dan isomer

•ISOTOP

adalah atom-atom yang memiliki nomor atom (Z) sama, tetapi memiliki nomor massa (A) 
yang berbeda

contoh : Isotop Hidogen  1H1, 1H2, 1H3

Isotop Uranium 92H235,  92H236,  92H238

•ISOTON

adalah atom-atom yang memiliki jumlah netutorn (A-Z) sama, tetapi  memiliki nomor 
atom (Z) yang berbeda.

contoh : Isoton   4Be9,  5H10

Isoton   6C14 , 8C16

•Isobar

adalah atom-atom yang memiliki nomor massa (A) sama , tetapi memiliki nomor 
atom (Z) yang berbeda.

contoh  : 6B12, 7C12

14Si31, 15P31, 16S31



•Isomer
adalah atom yang memiliki nomor atom (Z) sama, Nomor massa (A) sama, 
tetapi berbeda dalam tingkat energi dan momentum angulernya, dan 
memiliki waktu hidup yang singkat.
contohnya :’ derat radioaktif Uranium.   ( UZ, UX)

Muatan Listrik :

massa proton (mp) = 1,67265.10-27 kg = 1,0077266 sma 

Massa neutron (mn) = 1,67495. 10-27 kg = 1,0086654 smaMassa neutron (mn) = 1,67495. 10-27 kg = 1,0086654 sma

Massa elektron (me) = 9,10953. 10-31 kg = 0,0005490 sma



RADIOAKTIVITASRADIOAKTIVITASRADIOAKTIVITASRADIOAKTIVITAS

Pada tahun 1896 Becquerel menemukan senyawa uranium yang memancarkan sinar 
tampak yang dapat menembus bahan yang tidak tembus cahaya serta mempengaruhi 
emulsi fotografi.

•Stabilan Inti

Kestabilan inti ditentukan oleh perbandingan jumlah proton dasn netron dalam inti

- untuk inti ringan  (Z ≤ 20); - untuk inti ringan  (Z ≤ 20); 

stabil jika : N = Z atau N/Z = 1, � jumlah proton = jumlah netron berada 
pada tingkat energi minimum.

Tidak stabil jika N ≠ Z atau N/Z ≠ 1 

- Untuk inti berat ( Z ≥ 20 );

Stabil jika : 1 < N/Z  



Pancaran radiasi zat RadioaktifPancaran radiasi zat RadioaktifPancaran radiasi zat RadioaktifPancaran radiasi zat Radioaktif

Zat Radioaktif :

zat yang memancarkan radiasi secara spontan, tanpa pengaruh dari luar. 

Inti Radioaktif :

inti yang tidak stabil, disebut juga radionuklida.

Isotop Radioaktif :

isotop yang tidak stabil, disebut juga radioisotop.isotop yang tidak stabil, disebut juga radioisotop.

Radioaktivitas :

peristiwa perubahan inti suatu isotop secara spontan , sehingga 
menghasilkan isotop suatu unsur lain.



Jenis-Jenis Peluruhan Radioaktif

Pancaran partikel  α : Peluruhan radioaktif α : 

- merupakan partikel  bermuatan listrik postif ( 2 elektron dan massa 4 massa proton)                        
identik dengan inti hellium ( 2H4), dipancarkan dari inti atom dengan laju 0,005 
– 0,07 c ( c= kecepatan cahaya dalam vakum)

- memiliki daya tembus terlemah jika dibandingkan βγ,  jangkauan radiasinya 
beberapa cm di udara dan 10-2 cm di dalam logam tipis.

- memiliki daya ionisasi terkuat jika dibandingkan sinar βγ

- dibelokkan oleh medan magnet maupun oleh medan listrik- dibelokkan oleh medan magnet maupun oleh medan listrik

Bentuk reaksinya : 92U238 � 90Th234 + 2α4

Hubungan antara energi dan jarak tembus partikel alpha dapat dinyatakan dengan rumus :

E = 2,12 R2/3 (MeV)

R= jarak tembus (cm)



• Pemancaran Partikel Positron ( β+):
- Merupakan partikel bermuatan listrik bermuatan negatif e; identik dengan 

elektron, dipancarkan dari inti atom dengan laju 0,07 – 0,32 c 
- memiliki daya tembus lebih besar dari poada sinar alpha, tetapi lebih kecil dari 

sinar γ
- memiliki daya ionisasi lebih kuat daripada sinar γ, tetapi lebih lemah daripada 

sinar α.
- dibelokkan oleh medan magnet maupun oleh medan listrik 
- menghitamkan pelat fotografi.

Bentuk reaksinya : 29U64 � 28Ni64 + 1β0 + υ
Hubungan antara energi dan jarak tembus partikel betha dapat dinyatakan 

dengan rumus :
R = 0,543 E- 0,160 (MeV)

• R= jarak tembus (gram / cm2)



* Pemancarab radiasi elektromagnetik : peluruhan radioaktif  gamma (* Pemancarab radiasi elektromagnetik : peluruhan radioaktif  gamma (* Pemancarab radiasi elektromagnetik : peluruhan radioaktif  gamma (* Pemancarab radiasi elektromagnetik : peluruhan radioaktif  gamma (γγγγ))))

- Merupakan foton-foton gelombang elektromagnetik, ti dak bermuatan  listrik dan 
dipancarkan dari inti atom dengan kecepatan c.

- memiliki daya tembus terkuat bila dibandingkan deng an sinar αααα dan ββββ.

- memiliki daya ionisasi terlemah bila dibandingkan d engan sinar αααα dan ββββ.

- tidak dibelokkan oleh medan magnet maupun oleh meda n listrik

- menghitamkan pelat  fotografi

-Tidak banyak berinteraksi dengan atom bahan (karena  tidak bermuatan listrik)

5B12 ���� (6C12)isomer + -1ββββ0 .  5 6 isomer -1

(6C12)isomer ���� 6C12 + γγγγ

Jika sinar gamma menembus suatu bahan setebal x mak a intensitas akan berkurang 
menurut persamaan :

I = Io e-µµµµx

I  = intensitas sinar gamma setelah menembus materi  setebal x

Io= intensitas mula – mula sinar gamma  

µµµµ= koefisien penyerapan



Sinar XSinar XSinar XSinar X
Peristiwa munculknya Sinar X Peristiwa munculknya Sinar X Peristiwa munculknya Sinar X Peristiwa munculknya Sinar X 

Permukaan logam yang ditumbuk oleh sinar katoda berenergi tinggi akan memancarkan 
sinar-X (sinar Rontgen)

SifatSifatSifatSifat----sifat Sinarsifat Sinarsifat Sinarsifat Sinar----XXXX
---- berdaya tembus besar, panjang gelombangnya sangat pendek (±1 Ao)
- dapat menghitamkan pelat photo
- dapat menyebabkan logam melepaskan elektron
- dapat mengionisasi gas yang dikenainya
- dapat memendarkan bahan yang dikenainya
- tidak dapat dideteksi oleh indera manusia
- tidak dapat dipengaruhi oleh medan listrik maupun oleh medan magnet.- tidak dapat dipengaruhi oleh medan listrik maupun oleh medan magnet.

Kegunaan SinarKegunaan SinarKegunaan SinarKegunaan Sinar----X :X :X :X :
---- mendeteksi adanya kelainan bagian-bagian tubuh manusia bagian dalam
- penghancur batu ginjal
- pembunuh sel-sel kanke yang ada dalam tubuh manusia
- mendeteksi kekeroposan bahan logam
- mendeteksi barang bawaan penumpang di bandara.



Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis –––––––– Jenis RadiasiJenis RadiasiJenis RadiasiJenis RadiasiJenis RadiasiJenis RadiasiJenis RadiasiJenis Radiasi

Peristiwa pembentukan ion positif dan ion negatif dinamakan ionisasi.

ionisasi ini penting sekali untuk diketahui oleh karena melalui proses ini jaringan tubuh  akan 
mengalami kalainan atau kerusakan pada sel-sel tubuh. Ionisasi diudara dapat dipakai 
sebagai dasar sistem pengukuran dosis radiasi.

Jenis – jenis radiasi

Tidak semua radiasi dapat menimbulkan ionisasi.

Berdasarkan ada tidaknya ionisasi maka radiasi dibagi dalam 2 katagori yaitu :

1. Radiasi yang tidak menimbulkan ionisasi :

a. sinar ungu ultraa. sinar ungu ultra

b. Sinar merah infra

c. gelombang ultrasonik

2. Radiasi yang dapat menimbulkan ionisasi :

a. Sinar Alpha

b. Sinar betha

c. Sinar gamma

d. Sinar-X e. Proton 



E = h . f  ; h = ketetapan plank (6,62 x 10-27 erg detik) 
f = C/λ ; C = kecepatan gelombang elektromagnetik 

= 3 x 1010 cm/detik
E = h . C/λ

Energi RadiasiEnergi RadiasiEnergi RadiasiEnergi RadiasiEnergi RadiasiEnergi RadiasiEnergi RadiasiEnergi Radiasi

Kualitas Radiasi

Kualiats sinar X tergantung dari tegangan antara anoda dan katoda dalam tabung 
sinar-X dan jumlah jaringan listrik yang ada. 

Sinar X mempunyai panjang gelombang yang berbeda-beda maka sebagai petuinjuk 
mengenai kualitas radiasi dipakai istilah HVL (Half Value Layer) 

HVL = 0,693/µ

Kecepatan Disintegrasi

Inti atom yang memancarkan sinar alpha, betha dan gamma akan mengalami pengurangan 
dan akan membentuk intik baru.

Kecepatan disintegrasi dapat dinyatakan dengan :  - dN/dt

- dN/dt  = λN; λ = konstanta disintegrasi)

Atau :

N(t) = No. e- λt ,   e = 2,718



Kecepatan disintegrasi dapat pula didefinisikan sebagai aktivitas suatu sampel Kecepatan disintegrasi dapat pula didefinisikan sebagai aktivitas suatu sampel Kecepatan disintegrasi dapat pula didefinisikan sebagai aktivitas suatu sampel Kecepatan disintegrasi dapat pula didefinisikan sebagai aktivitas suatu sampel Kecepatan disintegrasi dapat pula didefinisikan sebagai aktivitas suatu sampel Kecepatan disintegrasi dapat pula didefinisikan sebagai aktivitas suatu sampel Kecepatan disintegrasi dapat pula didefinisikan sebagai aktivitas suatu sampel Kecepatan disintegrasi dapat pula didefinisikan sebagai aktivitas suatu sampel 

radioaktif, makaradioaktif, makaradioaktif, makaradioaktif, makaradioaktif, makaradioaktif, makaradioaktif, makaradioaktif, maka

-------- dN/dt  = A     atau dN/dt  = A     atau dN/dt  = A     atau dN/dt  = A     atau dN/dt  = A     atau dN/dt  = A     atau dN/dt  = A     atau dN/dt  = A     atau -- dN/dt  = NdN/dt  = N

Maka:Maka:

A = A = No. e- λt

A = AA = Ao. e- λt

AAoo = = λNo  � aktifitas mula-mula  (Currie, Ci = 3,7 . 1010 disiontegrasi/detik) 

1 Bq = 1 disintegrasi/detik

1 Ci = 3,7 x 1010 Bq

WAKTU PARUH ( UMUR PARUH )

adalah waktu yang diperlukan agar jumlah atau aktivitas yang meluruh tinggal 
separuh dari jumlah inti tau jumlah aktivitas semula.

T1/2 = (ln 2)/ λ = 0,693/ λ

Waktu paruh rata-rata :

Trata = 1/ λ = T1/2 /  ln 2   = 1,44 T1/2



Satuan DosisSatuan DosisSatuan DosisSatuan DosisSatuan DosisSatuan DosisSatuan DosisSatuan Dosis

1 Rontgen ( 1 R)  = banyaknya radiasi sinar X atau sinar gamma yang menimbulkan 
ionisasi di udara pada 0,001293 gram udara sebanyak satu satuan muatan elektron 

Radiasi Sinar X  atau sinar gamma yang mengenai suatu areal tertentu dikenal dengan nama 
satuan rap (roentgen area product) 

1 rap = 100 R cm2

1 rad dedifinisikan sebagai dosis penyerapan energi radiasi sebanyak 100 erg bagi setiap 
gram benda / jaringan.

1 rad = 100 erg/g  = 0,01 J / kg jaringan

1 gray (1 Gy) = dosis radiasi apa saja yang menyebabkan penyerapan energi 1 joule pada 1 1 gray (1 Gy) = dosis radiasi apa saja yang menyebabkan penyerapan energi 1 joule pada 1 
kg zat penyerap maka :

1 Gy = 1 J/kg

= 107 erg/kg

= 100 rad

RBE (Relative Biological Effecttiveness)   = perbandingan dosis sinar X 250 KV dengan dosis 
radiasi lain yang memberikan efek Biologis yang sama 

REM ( rad Equivalent Man) = dosis dalam rad x RBE


