
Absorpcia rádioaktívneho (RA) žiarenia – postup merania 
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Pracovný postup: 
Pred príchodom na praktické cvičenie si preštudujte teoretický základ pre danú tematiku. 
Pred príchodom na praktické cvičenie vyplňte časť Základné pojmy a fyzikálny princíp 
merania (toto je povinné!) 

Na praktickom cvičení: 
1. Pracujte v skupinách po 2 – 3 študentoch, podľa inštrukcií vášho vyučujúceho.
2. Odčítajte a zapíšte podmienky merania.
3. Zapnite obidva detektory žiarenia a počítač impulzov. Vypínač je umiestnený na

bočnej stene detektora žiarenia. (obr. 1, 2)
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Obrázok 11 Gama-beta školská súprava pripravená na meranie. Druhý detektor na 
meranie RA pozadia je mimo obrázka

Obrázok 2 Počítač impulzov obrázok upravený, prevzatý z: Žilavý, P. Experimenty 
s čítačem  GM01

Vypínač 0/I 

Pustenie 
merania 
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Závislosť počtu impulzov od vzdialenosti zdroja RA  žiarenia 
4. Zdroj RA žiarenia umiestnite na lavici do polohy „0“ (vzdialenosť medzi žiaričom 

a detektorom je 11 mm) a vrchnú časť pootočte, aby dve bodky na vrchnej strane 
tvorili priamku 

 
5. Spustite meranie 
6. Po zvukovom signáli (po 50 sekundách) odčítajte hodnoty na displeji počítača (nm – 

nameraný počet impulzov vzorky a pozadia spolu, np – nameraný počet impulzov 
pozadia). Hodnoty zapíšte do tabuľky 1 a vypočítajte ns – počet impulzov z RA prvku. 

7. Umiestnite žiarič do polohy 1  
8. Po opätovnom stlačení tlačidla na spustenie merania sa displej automaticky vynuluje 

a prebieha ďalšie meranie. Namerané hodnoty zapíšte, vypočítajte ns.  
9. Postupne umiestnite žiarič do polôh 2, 3, a 4. V každej polohe zopakujte meranie 

a výpočet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otvorený žiarič (počas merania) Zatvorený žiarič 

0 1 2 3 
Obrázok 2 Polohy „0“ – „4“ na umiestnenie žiariča. Do výrezu pred polohu „0 
sa umiestňujú absorbátory“ 
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Závislosť počtu impulzov od hrúbky a materiálu absorbátora 
10. Žiarič umiestnite do polohy „1“ (26 mm od detektora) 
11. Spustite meranie 
12. Po zvukovom signáli (po 50 sekundách) odčítajte hodnoty na displeji počítača (nm – 

nameraný počet impulzov vzorky a pozadia spolu, np – nameraný počet impulzov 
pozadia). Hodnoty zapíšte do tabuľky 1 a vypočítajte ns – počet impulzov z RA prvku 

13. Z ponúkaných absorbátorov si vyberte 2 sady z 2 rôznych materiálov 
14. Medzi žiarič a detektor umiestnite absorbátor s hrúbkou 0,5 mm 
15. Realizujte meranie (body 10-11)  
16. Medzi žiarič a detektor umiestnite 2 absorbátory s celkovou hrúbkou 1mm (2 x 0,5 

mm) 
17. Realizujte meranie (body 10-11)  
18. Medzi žiarič a detektor umiestnite 3 absorbátory s celkovou hrúbkou 1,5mm (5 x 0,5 

mm) 
19. Realizujte meranie (body 10-11)  
20. Meranie (body 9 - 18) zopakujte pre druhý zvolený typ absorbátora. 
21. Z vypočítaných hodnôt zostrojte grafické závislosti 
22. Zhrňte svoje výsledky. 
23. Odpovedajte na otázku. 
24. Odovzdajte vyplnený a dokončený protokol. 
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