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Pracovný postup: 

 

Pred príchodom na praktické cvičenie si preštudujte teoretický základ pre danú tematiku. 

 

Na praktickom cvičení: 

1. Pracujte v skupinách po 2 – 3 študentoch, podľa inštrukcií vášho vyučujúceho. 

2. Odčítajte a zapíšte podmienky merania. 

3. Vyberte vhodné miesto na meranie a stručne ho popíšte. Zapnite dozimeter. 

4. Položte dozimeter (obrázok 1) na podložku vo zvislej polohe. Nastavte čas merania na 

20 s. Vždy vyberte správny rozsah pre príslušnú veličinu (prepínač “ROZSAH”). 

5. Meranie príkonu dávkového ekvivalentu.  

Na dozimetri posuňte stredný prepínač do polohy “γ”. Pravý prepínač posuňte do 

polohy “Ḣ”. 

6. Po uplynutí 1 min odmerajte príkon dávkového ekvivalentu. Zapíšte nameranú 

hodnotu do tabuľky v protokole. 

7. Opakujte meranie príkonu dávkového ekvivalentu vždy po 30 s ešte 4-krát, zapíšte 

hodnoty do tabuľky. 

8. Meranie expozičného príkonu.  

Stredný prepínač nechajte v polohe “γ”.  Pravý prepínač posuňte do polohy “Ẋ”. 

9. Po uplynutí 1 min odmerajte expozičný príkon. Zapíšte nameranú hodnotu do tabuľky. 

10. Opakujte meranie expozičného príkonu vždy po 30 s ešte 4-krát,  zapíšte hodnoty do 

tabuľky. 

11. Meranie hustoty toku častíc gama.  

Na dozimetri posuňte stredný prepínač do polohy “ β ” a ľavý prepínač do polohy “φ”. 

Čas merania nechajte na 20 s. 

12. Po uplynutí 1 min odmerajte hustotu toku gama častíc. Namerané hodnoty zapíšte do 

tabuľky 2. Meranie opakujte ešte 4-krát vždy po 30 s. 

13. Meranie hustoty toku častíc beta a gama.  

Prepínače nechajte v rovnakých polohách ako v bode 11. Zložte kovový kryt zo zadnej 

strany prístroja. 

14. Po uplynutí 1 min odmerajte hustotu toku beta+gama častíc. Namerané hodnoty 

zapíšte do tabuľky. Meranie opakujte ešte 4-krát vždy po 30 s. 

15. Celé meranie (body 3 - 14) zopakujte pre iné miesto. 

16. Vypočítajte priemer pre všetky namerané veličiny uvedené v  tabuľke. 

17. Vypočítajte hustotu toku beta častíc na oboch miestach (rozdiel priemerov). 

18. Vypočítajte priemernú efektívnu dávku pre celé telo s použitím meraní z oboch miest 

(priemer z 10 meraní) za predpokladu, že účinkom pozadia ste boli vystavení 1 deň 

(24 hodín). 

19. Prepočítajte efektívnu dávku pre celé telo počas roka a vo výsledkoch porovnajte 

s normami. 

20. Zhrňte svoje výsledky. 



Meno a priezvisko študenta:     Dátum:      Čas merania: 

Študijný program:   Študijná skupina:        Ročník: 

Meranie som vykonal spolu s: 

Meno vyučujúceho: 

 

Strana 2 z 2 
Dozimetria 

21. Odpovedajte na otázky. 

22. Odovzdajte vyplnený a dokončený protokol. 

 

 
Obrázok 1: Gama-Beta dozimeter - čelný pohľad a detail 

 
 


