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ABSTRAKT 

Zadáním bakalářské práce je návrh designu dozimetru. Práce se zabývá analýzou 

současného stavu na trhu. Cílem je vytvoření designérského návrhu, který bude 

respektovat technické, ergonomické a estetické požadavky zadaného tématu. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Dozimetr, elektronický osobní dozimetr, design, koncept 

ABSTRACT 

The task of this bachelor thesis is to create a design of dosimeter. This work deals 

with analysing the current state of the market. The goal is to create a design which 

will comply with technical, ergonomic and aesthetic requirements of the task. 
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Dosimeter, electronic personal dosimeter, design, concept 
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1 ÚVOD 

Dozimetr je zařízení, které slouží k detekci ionizujícího záření. První dozimetry 

začaly vznikat na počátku 20. století jako důsledek objevení zdravotně závadných 

a škodlivých účinků radioaktivního záření na lidský organismus. 

Osobní dozimetry jsou v některých prostředích nedílnou součástí pracovního 

procesu. To je dáno ve většině zemí i legislativně. Setkáme se s nimi samozřejmě 

v jaderných elektrárnách, ale používají se i ve zdravotnictví (rentgenové záření se 

zde užívá při vyšetřování, operacích nebo terapii), v různých laboratořích a několik 

přístrojů mívají i záchranné jednotky. Dalším prostředím, kde se dozimetry 

vyskytují, bývají oblasti postižené jadernou havárií. 

V poslední době se díky rychlému vývoji technologií a elektroniky dostávají do 

popředí elektronické osobní dozimetry, které tak nahrazují díky svým nemalým 

výhodám starší pasivní dozimetry. Začínají tedy vznikat celé systémy osobní 

elektronické dozimetrie pro jednotlivá pracoviště, které by nejlépe měly sestávat 

z dozimetrů samotných, z terminálu a z vyhodnocujícího softwaru, který by zároveň 

odesílal informace o jednotlivých zaměstnancích a jejich dávkách na centrálu. 

1 
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2 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

2.1  Designérská analýza 
V současné době existuje na trhu několik typů elektronických osobních dozimetrů. 

Liší se hlavně podle prostředí, do kterého jsou určeny. V následujících odstavcích je 

uveden výběr z těch, které splňují parametry vhodné pro užívání ve zdravotnictví. 

2.1.1 Vývoj osobních elektronických dozimetrů 

Možnosti využití elektronických osobních dozimetrů prokázala roku 1980 veřejná 

instituce National Radiation Protection Board (NRPB) ve Velké Británii. Hlavním 

přínosem oproti dosavadním způsobům měření byla možnost zjistit informaci 

o obdržené radiační dávce okamžitě a nastavení sdělovačů pro mezní hodnoty. [1]

Na počátku devadesátých let již byly první elektronické osobní dozimetry připraveny 

ke komerčnímu využití. [2] 

Obr. 2-1 Elektronické osobní dozimetry testované pro hasiče roku 1993 [3] 

2.1.2 DMC 3000 

Elektronické osobní dozimetry DMC 3000 používají jako novinku společně se 

staršími typy OSL dozimetry (dozimetry fungující na bázi opticky stimulované 

luminiscence, které se v dnešní době frekventovaně využívají ve zdravotnictví) 

na kardiologickém oddělení Fakultní Nemocnice u Svaté Anny v Brně. V této 

nemocnici proběhly konzultace a fotodokumentace s lékařským personálem. 
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Obr. 2-2 Současné užívání OSL dozimetru na krku a EPD (Electronic Personal Dosimeter) 

na kapse olověného ochranného oděvu. 

 

Typ DMC 3000 je možné používat samostatně nebo s vyhodnocovacím zařízením  

a softwarem jako ucelený dozimetrický systém. Pro lékařské účely je vhodné 

používat je spolu s čtečkou a softwarem, který rychle a jednoduše vyhodnotí 

naměřené hodnoty hned po činnosti vykonané pod účinky radiace. [4] 

 

 

Obr. 2-3 DMC 3000 a terminál elektronické dozimetrie TED-MP [4] 
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Tvar samotného dozimetru DMC 3000 je kvádrový, zjemněný zaobleními, 
s rozšířením v místě displeje. Ten je spolu s vizuálními sdělovači ergonomicky 

umístěn na horní straně produktu, aby byl dobře čitelný při umístění na referenčním 

místě (přední levá strana hrudníku). [5] Zvolená barevnost dozimetru je temná až 

ponurá. Zajímavé je tvarové řešení otvorů akustického sdělovače. 

Čtečka elektronických dozimetrů TED-MP má tvar kvádru, který je od podstavy 

z čelní strany zkosen. Dominuje jí dotykový monitor určený pro čtení dat po 

jednotlivých použitích dozimetrů. Dále má vstup pro vložení dozimetru a oddělené 

místo pro načtení osobních karet zaměstnanců. Kvůli velikosti samotného dozimetru 

je terminál hluboký a vytváří tím těžký a objemný dojem. Přestože jsou terminály 

vyráběny přesně na míru dozimetrů typu DMC 3000, výrobce VF, a.s. si zachoval 

vlastní grafiku, která s dozimetry nekoresponduje. 

Celkově se tvarové, grafické i funkční řešení dozimetrů i terminálu hodí spíše do 

elektráren než do nemocničních prostor. 

2.1.3 Dosicard 

Dosicard je elektronický osobní dozimetr a zároveň osobní ID karta v jednom. 

Z toho důvodu je výhodnější pro prostředí, které vyžaduje monitorování více osob 

s uceleným dozimetrickým systémem. Je vybaven akustickým i vizuálním 

sdělovačem. [6] Nevýhodou je chybějící hlavní terminál s jednoduchým přístupem 

a s vhodným softwarem. 

Obr. 2-4 Dosicard se čtečkou [6] 
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Tvarově je Dosicard řešena velmi jednoduše - jako lehká osobní karta, větší tloušťky. 
Displej je menší a sděluje jen nejdůležitější informace. Karta musí být zabalena  

v transparentní a dekontaminovatelné vinylové ochranné kapse s klipem pro 

uchycení. 

 

 

Obr. 2-5 Dosicard [6]  

 

2.1.4 instadose™ 

Elektonické osobní dozimetry instadose™ jsou jedny ze zajímavějších produktů 

tohoto typu. Nemají displej, jsou velikosti flash disku, mají USB výstup a umožňují 

okamžité čtení dat při použití počítače s přístupem k internetu. 

 

 

Obr. 2-6 Instadose [7]  

2.1.4 
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Elegantní tvarové řešení, úspora místa a možnost jednoduchého připojení přes USB 
k jakémukoliv počítači jsou přednosti těchto dozimetrů. Dalším příjemným 

výtvarným aspektem jsou povedené barevné varianty. Nevýhody by mohly spočívat 

opět v absenci centrálního terminálu a vizuálního či zvukového sdělovače pro 

upozornění při překročení určené dávky. 

Obr. 2-7 Instadose barevné varianty [7] 

2.1.5 RaySafe i2 

Jedny z designérsky nejzajímavějších elektronických osobních dozimetrů jsou 

produkty od švédské firmy RaySafe, které jsou ergonomicky i výtvarně velmi zdařilé 

a určené přímo pro lékařský personál. Soupravu tvoří samotné dozimetry, monitor, 

na který se bezdrátově promítají informace z jednotlivých dozimetrů přímo během 

zákroků a čtečka, díky které je možné přenést data na jakýkoliv počítač a software na 

vyhodnocování dat. [8] 

Obr. 2-8 Systém RaySafe i2 [8] 
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Samotné dozimetry mají nezvyklý geometrický tvar čtvercového půdorysu se 
zaoblenými hranami. Symbolika grafického zpracování spočívá v přirovnání ke 

kanárkům v dolech, kteří byli dříve používáni jako varovné systémy, stejně tak jako 

jsou v dnešní době používány dozimetry. [9] V nabídce je široké spektrum barevných 

variant. Produkty tak zanechávají pozitivní a hravý dojem, který může zpříjemnit 

atmosféru při práci. 

 

 

Obr. 2-9 Elektronické osobní dozimetry RaySafe i2 [8] 

 

Velice atraktivní je také uživatelské rozhraní dotykového monitoru, které zobrazuje 

radiační dávky veškerého personálu přítomného na operačním sále. Ten díky tomu 

může regulovat ochranné pomůcky a vzdálenost od zdroje záření již v průběhu 

zákroku. Tento systém ovšem není pro potřeby zdravotnictví nezbytný, v průběhu 

komplikovanějších zákroků většinou nebývá místo ani čas ke sledování dalšího 

monitoru. Vhodnější je jednoduché upozornění v podobě akustického a vizuálního 

sdělovače na samotném dozimetru. 

 

 

Obr. 2-10 RaySafe i2 real-time display [8] 
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2.2 Marketingová studie 
Elektronické osobní dozimetry jsou velmi specifické produkty, potřebují tedy 

specifickou marketingovou strategii. Namísto komerčních reklam (např. televizních, 

inzerčních či plakátových) se firmy v této tržní oblasti zaměřují na spolehlivost, 

kvalitu poskytovaných služeb (centrální vyhodnocování dat, údržba zařízení)  

a plnění veškerých požadavků legislativy. Komunikace s potenciálními zákazníky 

probíhá většinou přes dobře zpracované webové stránky, katalogové listy, odborné 

veletrhy, reference, popřípadě prodejce, kteří jsou na trhu v dané geografické oblasti 

úspěšní. 

 

2.2.1 Cílové skupiny 

Pro elektronické osobní dozimetry existuje několik cílových skupin, které se liší 

hlavně podle prostředí, pro které jsou určeny. Jsou to jaderné elektrárny, národní  

i soukromé laboratoře, nemocniční zařízení, záchranné složky a oblasti postižené 

jadernými haváriemi. 

 

Jaderné elektrárny a instituce zabývající se jadernou energetikou jsou většinou 

prostředí, kde je nutné kontrolovat velké množství zaměstnanců. Je proto potřeba zde 

zavést celý systém elektronických osobních dozimetrů, to znamená mnoho 

samostatných dozimetrů, větší počet terminálů a spolehlivý centrální software. 

Okamžité upozornění na větší změny v radiaci a neustálé monitorování jsou v tomto 

odvětví velmi důležité. 

 

 

Obr. 2-11 Koncept elektronických osobních dozimetrů pro jaderné elektrárny.[14] 
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Ve zdravotnictví jsou místnosti, kde jsou zaměstnanci vystaveni záření, chráněné 
olovnatou omítkou, popřípadě olovnatým sklem. Počet osob vystavených radiačním 

dávkám je tím pádem zúžený na počet osob, které se zrovna v dané místnosti 

nacházejí. Systém elektronických osobních dozimetrů je zde tedy méně rozsáhlý, ale 

pořád vhodný. Každý zaměstnanec, který bývá pravidelně vystaven radiačním 

dávkám, by měl vlastnit elektronický osobní dozimetr. Terminály by měly být 

nejlépe umístěny u daných sálů a místností, kde probíhají zákroky pod účinky záření. 

Software by měl posílat data na centrálu, kde se vyhodnocují. 

 

 

Obr. 2-12 Produkt Ray Safe i2 používaný v nemocničním zařízení. [15] 

 

Jiná situace nastává u záchranných složek a oblastí postižených jadernou havárií. 

Záchranné složky se se situacemi, kdy se zaměstnanci mohou vystavit záření, setkají 

výjimečně. Osobních dozimetrů nemusejí mít mnoho a měly by fungovat jako 

samostatné jednotky, bez potřeby celistvého systému. V postižených oblastech se 

také spíše používají samostatné dozimetry, které podávají informace o kontaminaci 

prostředí okamžitě. 
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Obr. 2-13 Měření elektronickým osobním dozimetrem v postižené oblasti – Černobylu. [13] 

 

Ve většině zemí se stále používají starší typy dozimetrů využívající k měření 

radiačních dávek jiné technologie. Elektronická dozimetrie se ovšem díky svým 

výhodám pomalu dostává do popředí a v budoucnu by starší typy dozimetrů (např. 

OSL dozimetry) mohla nahradit úplně. [12] 

 

Seznam zemí a institucí, kde se již systém elektronických osobních dozimetrů 

oficiálně používá: 

 

 Švýcarsko - národní laboratoře (7000 DIS-1 dozimetry a 56 DBR-1 
terminály), jaderná energie (6000 DIS-1 dozimetry, 15 DBR-1 terminály) 

 Švédsko - 12 nemocnic a klinik  

 Spojené arabské emiráty - 5 nemocnic a klinik 

 Japonsko - univerzitní nemocnice, privátní korporace 

 Slovinsko - národní instituty 

 Estonsko - regionální nemocnice [10] 
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2.2.2 SWOT analýza 

Následující SWOT analýza elektronického osobního dozimetru vyhodnocuje vnitřní 

a vnější klady a zápory tohoto produktu. [11] 

 

 

 
 

 

2.3 Technická analýza 
Dozimetr je přístroj, který měří dávky ionizujícího záření – záření, které má 

dostatečně vysokou energii pro ionizování látek vyrážením elektronů z atomového 

obalu. Nejstarší dozimetry se začaly objevovat na počátku 20. století a měřily dávky 

ionizujícího záření pomocí ionizace v plynu. Tato metoda byla později v osobní 

dozimetrii nahrazena filmovými dozimetry, termoluminiscenčními dozimetry a nyní  

i OSL a elektronickými dozimetry.  

 

Osobní dozimetry jsou určeny především k měření osobních dávkových ekvivalentů 

Hp (d). Je to dávkový ekvivalent v daném bodě pod povrchem těla v hloubce d. Měří 

se ve dvou základních hloubkách – 10 mm a 0,07 mm pod povrchem. Jednotkou 

dávkového ekvivalentu je sievert. [12] [17] [18] 

 

2.2.2 

 

2.3 
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2.3.1 Pasivní osobní dozimetry 
U pasivních osobních dozimetrů probíhá monitorování osob integrálně, hodnoty se 

měří v čase a v dozimetru zůstává uchována informace za celou dobu, po kterou byl 

detektor záření vystaven. [16] 

 

Do této kategorie patří například filmové dozimetry, které fungují na základě 

fotografického filmu, který se od klasického filmu liší tlustší emulzí s vyšším 

obsahem bromidu stříbra. Ionizující záření vytváří, přes různé kompenzační filtry 

v obalu, na film obraz, který se vyvoláním zviditelní. Zešednutí či zčernání 

vyvolaného filmu se poté fotometricky vyhodnotí a zjistí se dávka ozáření, která 

integrálně filmem prošla. Dříve to byly nejčastěji používané nástroje osobního 

monitorování v dozimetrii, v dnešní době je vytlačují pasivní OSL dozimetry  

a aktivní elektronické osobní dozimetry. [17] [18] 

 

 

Obr. 2-14 Vyřazený filmový dozimetr. 
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OSL dozimetry měří dávky záření pomocí ozáření látky viditelným světlem (opticky 
stimulovaná luminiscence). Jejich výhodou oproti filmovým dozimetrům je velká 

citlivost, přesnost a možnost opakovaného využití. Tento typ dozimetrů je u nás 

velmi rozšířený a orientuje se na něj poskytovatel osobní dozimetrie v České 

republice VF a.s. Černá Hora, kam se dozimetry tohoto typu posílají pravidelně na 

vyhodnocení. [18] 

 

 

Obr. 2-15 Vyřazený OSL dozimetr od společnosti VF a.s. Černá Hora 

 

2.3.2 Aktivní osobní dozimetry 

Aktivní dozimetry podávají informaci o naměřených hodnotách záření na rozdíl od 

pasivních dozimetrů okamžitě a kdykoliv, naměřená data poté dle potřeby 

uchovávají. 
 

Elektronické osobní dozimetry se v poslední době dostávají do popředí hlavně kvůli 

celkovému rozvoji elektroniky, její miniaturizaci a dostupnosti. Ukazuje se, že 

v blízké budoucnosti tyto dozimetry zcela nahradí dnes rozšířené pasivní dozimetry.  

 

Ionizující záření měří malými detekčními čidly, které pracují na bázi Geiger-

Müllerových detektorů. Ty využívají ionizačních účinků záření v plynných látkách  

a obvykle dosahují velmi vysoké citlivosti. V poslední době se začíná využívat  

i polovodičových Si (křemíkových) detektorů, které na rozdíl od Geiger-

Müllerových trubic využívají ionizačních účinků v látkách pevných a umožňují měřit 

hodnoty Hp (10) a Hp (0,07) odděleně pro různé druhy záření s větší přesností. 

 

2.3.2 

 



 

 

 

strana 

28 
 

Přehled současného stavu poznání 

Elektronické osobní dozimetry mají řadu výhod, mezi které patří například vysoká 
citlivost, okamžité získání informace o ozáření a optimalizace radiační zátěže, 

možnost nastavení akustického a vizuálního alarmu při přesáhnutí mezní dávky  

a elektronický způsob uchovávání dat. Nevýhodou je možné ovlivnění některých 

typů elektromagnetickým zářením a zatím stále vyšší pořizovací cena. 

 

Součástí elektronického osobního dozimetru kromě detekčního čidla musí být 

baterie, které v současných elektronických osobních dozimetrech přes svou malou 

velikost vydrží po velmi dlouhé období (1 – 5 let používání, např. baterie LiMnO2), 

výstup na předávání dat, v některých typech vysílač signálu pro bezdrátové připojení, 

vizuální a akustický sdělovač, v dozimetrech, které mají fungovat i jako samostatné 

přístroje, displej a ovládací prvky, pokud jde o celý systém dozimetrů, tak je vhodné 

použít i rozlišovací prvek, a vnější uchycení na oděv. 

 

 

Obr. 2-16 Dosicard s popisem jednotlivých prvků [17] 
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Obr. 2-17 Elektronický osobní dozimetr typu EPD® Mk2 [19] 

 

Terminálů elektronických osobních dozimetrů existují na trhu různé druhy. Záleží  

u nich hlavně na typu výstupu dozimetrů. Například z dozimetrů typu DMC 3000 se 

data získávají vložením samotného dozimetru do terminálu a načtením karty 

pracovníka, tím pádem je terminál hluboký a objemný. Na rozdíl od toho tablet pro 

elektronické osobní dozimetry RaySafe i2 funguje na principu bezdrátového 

připojení a může tak mít tvar a velikost klasického tabletu větších rozměrů. 

Důležitým faktorem u terminálů je jednoduchost ovládání. 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 
 

Analýza problému 

Monitorování osob v dozimetrii je poměrně mladý a rychle se rozvíjející mezivědní 

obor. Vznikl na počátku 20. století jako důsledek výzkumu a využívání ionizujícího 

záření. Od té doby prošly osobní dozimetry velkým počtem změn a zdokonalováním. 

Vzhledem k tomu, že jde o velmi důležité téma lidské i environmentální bezpečnosti, 

můžeme s dalším zlepšováním počítat i do budoucna. 

 

V současné době se do popředí díky rozvoji techniky dostávají osobní dozimetry 

elektronické, které tak pomalu vytlačují starší pasivní dozimetry. Důvodem jsou 

velké výhody, hlavně okamžité vyhodnocování dat a vizuální i akustický sdělovač. 

Elektronické osobní dozimetry měří dávky pomocí Geiger-Müllerových detektorů 

nebo v poslední době i polovodičových křemíkových detektorů. 

 

Pro elektronické osobní dozimetry je důležité, do jakého prostředí jsou určeny. 

Existují typy, které fungují jako samostatná jednotka. Zpravidla mívají displej  

a informace o dávkách ionizujícího záření zobrazují rovnou na něm, není k nim tedy 

potřeba žádný terminál. Do zdravotnictví se hodí spíše celý systém elektronických 

osobních dozimetrů i s terminály a se softwarem, který zpracovává data a posílá je na 

centrální vyhodnocení.  

 

Cíl práce 

Cílem práce je navrhnout systém elektronických osobních dozimetrů vhodných pro 

účely zdravotnictví. Na současném trhu jsou nejzajímavějšími produkty splňující tyto 

požadavky dozimetry typu RaySafe i2. 

 

Samotné elektronické osobní dozimetry vhodné pro tyto účely by měly obsahovat 

detektor ionizujícího záření, baterii, akustický a vizuální sdělovač, výstup na 

předávání dat, rozlišovací prvek a uchycení na ochranný oděv. Měly by lehce 

zapadnout do lékařského prostředí, vhodné by bylo zvolit spíše světlejší, uklidňující 

barvy a jednoduché, jasné tvarování. Vizuální sdělovač musí být jasně viditelný  

z referenčního místa na levé straně hrudníku. Cílem je snaha o tvarování, které bude 

nést symboliku s danou problematikou. 

 

Terminály elektronické osobní dozimetrie by měly být umístěny u místností, kde 

jsou zaměstnanci vystaveni ionizujícímu záření. Jejich počet se odvíjí od velikosti 

nemocnic a od počtu zaměstnanců, kteří se zářením přijdou do styku. Jejich součástí 

by měl být dotykový displej, vstup pro čtení dat z dozimetrů a uchycení ke stěně. 

Důležitý je také software, který by měl být uživatelsky přívětivý a rychlý k použití,  

a při tom by měl ukazovat, uchovávat a odesílat všechna důležitá data o osobních 

dávkových ekvivalentech. 
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4 VARIANTNÍ STUDIE DESIGNU 
 

Při návrhu variantních studií designu bylo hlavními cíli symbolické tvarování hodící 

se do lékařského prostředí a rozvržení funkčních prvků samotných dozimetrů. 

 

4.1 Varianta I 
První variantní studie designu symbolizuje na referenční místo, kde se mají osobní 

dozimetry nosit – kapsa na levé straně hrudníku, kterou jsou veškeré ochranné oděvy 

v lékařství vybaveny. Tvarování je měkké, vyvolávající klidný a nerušivý dojem. 

Barevnost byla zvolena světle modrá, korespondující se zdravotnickým prostředím. 

 

 

Obr. 4-1 Varianta I – přední pohled. 

 

Tato varianta má ergonomicky umístěný LCD displej, systém 3 barevných LED diod 

průměru 5 mm v objímce jako vizuální sdělovač, otvory pro akustický sdělovač  

a rozlišující prvek (jmenovku) umístěný na přední, viditelné straně dozimetru. 

Rozměry jsou u této možnosti zvoleny 80x70x20 mm. Uchycení k oděvu bude 

řešeno u všech variant klipem, který se umístí na zadní stranu dozimetru. Jako hlavní 

materiál byl vybrán polyethylen a jako technologie výroby vstřikování plastů do 

forem. [20] 

 

4 

4.1 
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Variantní studie designu 

 

Obr. 4-2 Varianta I – perspektiva 

 

 

Obr. 4-3 Varianta I – vizualizace  
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4.2 Varianta II 
Druhá variantní studie designu má otvory akustického sdělovače inspirované 

výstražným symbolem pro zdroj nebezpečného ionizujícího záření a celkovým 

kruhovým tvarem těla vychází z tvarosloví alarmu. 

 

 

Obr. 4-4 Varianta II – přední pohled 

 

 

Obr. 4-5 Varianta II – perspektiva  

4.2 
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Variantní studie designu 

Celek je zjemněný zaobleními a působí čistě a celistvě. Hlavní barvou je zvolená 
bílá, přičemž barevným kontrastem je zde svítící LED pásek, lemují čelní hranu 

přístroje. 

 

Na rozdíl od varianty I v tomto konceptu není zakomponovaný displej, který není ve 

zdravotnickém prostředí důležitý. Hlavními prvky, které udávají celkový dojem  

z produktu, jsou otvory pro akustický sdělovač tvarované podle symbolu 

upozorňujícího na ionizující záření a již zmíněný LED pásek po celém obvodu 

dozimetru. V průměru má varianta II 70 mm a na výšku 20 mm.  

 

 

Obr. 4-6 Varianta II – vizualizace  
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4.3 Varianta III 
Třetí varianta vychází celkově ze symboliky s oficiální mezinárodním symbolem pro 

nebezpečí výskytu ionizujícího záření. Vrcholy trojúhelníku byly uzpůsobeny  

z ergonomických, konstrukčních a estetických důvodů výrazným zaoblením. Tato 

varianta koncepčně a stylem navazuje na variantu II. 

 

Obr. 4-7 Mezinárodní výstražný symbol označující zdroj ionizujícího záření [21] 

 

 

Obr. 4-8 Varianta III – přední pohled 

 

Podobně jako u varianty II se v konceptu nenachází displej a akustický sdělovač má 

otvory tvarované symbolicky podle piktogramu na symbol upozorňující na ionizující 

záření. Vizuální sdělovač je zde řešen pomocí LED pásku umístěného ergonomicky 

tak, aby byl viditelný v době, kdy je dozimetr připevněn na referenčním místě. 

Rozlišující prvek je řešen umístěním na zadní straně produktu (není nutné, aby byl 

viditelný po dobu užívání). Tvar dozimetru udává směr, ve kterém je dozimetr 

uchycen do kapsy. Rozměry má tato varianta 78x87 mm s poloměrem zaoblení hran 

11 mm. 

4.3 
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Variantní studie designu 

 

Obr. 4-9 Varianta III – perspektiva 

 

Tato varianta byla zvolena jako výchozí pro variantu finální. Součástí bude uchycení 

k oděvu a terminál (tablet), ve tvarovém souladu s tvaroslovím samotného dozimetru. 

 

 

Obr. 4-10 Varianta III – vizualizace  
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5 TVAROVÉ ŘEŠENÍ 
 

5.1 Tvar 
 

Tvar dozimetru 

Dozimetry určené pro potřeby zdravotnictví by měly splňovat kritéria, která jsou pro 

dané prostředí vhodná a důležitá. Tvarem se v tomto případě dá dosáhnout především 

čistoty a klidu. Zachována by měla být i symbolika s funkcí – měřením životu 

nebezpečného ionizujícího záření. 

 

Čistota produktu je tvarově podpořena základními geometrickými tvary zmírněnými 

na sebe navazujícími a opakujícími se zaobleními. Ty jsou zde z estetických, 

funkčních a ergonomických důvodů. Celkové tvarosloví vychází z tvaru symbolu 

upozorňujícího na zdroj ionizujícího záření, což podporují i funkční pravidelně 

uspořádané spáry akustického sdělovače tvarované podle grafiky symbolu. Zjemněny 

jsou mírnými zaobleními. 

 

 

 

Obr. 5-1 Tvarové řešení dozimetru  

 

Tvar příslušenství 

Příslušenství – terminál (tablet) – má základ v zaobleních a v čistém stylu tvarování 

dozimetru samotného. Lůžko pro dozimetry poté přímo navádí ke vložení dozimetru 

na správné místo, důležité je zde zapuštění klipu (spony) do lůžka. Spona (klip) 

sloužící k připnutí dozimetru k oděvu vychází tvarově již z existujících produktů na 

trhu, vybrán byl tvar, který se samotným dozimetrem koresponduje a byl dále 

upraven dle potřeby. 

5 

5.1 
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Tvarové řešení 

 

Obr. 5-2 Tvarové řešení spony  

 

 

Obr. 5-3 Tvarové řešení terminálu  
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Obr. 5-4 Tvarové řešení komponenty pro uchycení terminálu  

 

5.2 Velikost 
 

Velikost dozimetru 

Rozměry výsledného tvaru dozimetru jsou 78x87x15 mm (bez spony). Na trhu 

existují menší i větší elektronické osobní dozimetry. Dozimetry menších rozměrů 

mívají menší přesnost (menší čidla v současné době ještě nejsou na dostatečně dobré 

úrovni), užívají se spíše pro neoficiální a neprofesionální individuální účely, např. 

kontrola potravin v oblastech více postižených ionizujícím zářením (Japonsko). 

Naopak větších rozměrů bývají dozimetry, které mají být používány také 

individuálně, disponují ovšem velkou přesností, většinou displeji a ovládacími prvky 

a jsou vhodné např. pro laboratoře či návštěvu prostředí, kde se vyskytují zdroje 

ionizujícího záření. 

 

Pro lékařské účely jsou vhodné střední rozměry – je zde velmi důležitá přesnost  

a výdrž baterie. Také z ergonomických důvodů je tato velikost vhodnější – dozimetr 

nepřekáží, ale přitom se s ním dá pohodlně manipulovat a vkládat ho do terminálu  

i pro uživatele s 90 percentilní velikostí ruky. 

 

Velikost příslušenství 

Co se týče rozměrů příslušenství, terminál (tablet) má rozměry 196x345x150 mm 

(350 mm v lůžku pro dozimetry), přičemž rozměry dotykového monitoru jsou 

230x165 mm. Tato velikost je volena z důvodu ergonomického vkládání dozimetrů 

do lůžka a pohodlnému ovládání a načtení informací z tabletu. Spona má rozměry 

25x58x5 mm (v nerozevřeném stavu). 

 

5.2 
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Tvarové řešení 

 

 

Obr. 5-5 Tvarové řešení dozimetru s příslušenstvím 
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6 KONSTRUKČNĚ TECHNOLOGICKÉ A ERGONOMICKÉ 

ŘEŠENÍ 

 

6.1 Uspořádání komponent dozimetru 
Dozimetr je složen z horního a spodního krytu, LED pásku s čirým krytem, tlačítka 

pro zapnutí a vypnutí přístroje, spony a micro USB portu. Uvnitř se nachází baterie, 

křemíkový polovodičový detektor ionizujícího záření a malý reproduktor. 

 

 

Obr. 6-1 Vnitřní uspořádání dozimetru 

 

Kryt 

Horní a spodní části krytu dozimetru jsou vyrobeny z polyethylenu pomocí 

technologie vstřikování plastů do forem. Zaoblení na horní části krytu je průmyslově 

pogumováno. 

 

Křemíkový polovodičový detektor 

Namísto plynem plněným ionizačním komorám mají polovodičové detektory několik 

výhod. Díky schopnosti zabrzdit i částice s velkou energií, je zde větší účinnost 

v detekci záření γ (gama). Také díky pohyblivosti nositelů nábojů mají lepší 

energetické a časové rozlišení. Začínají se proto v současné době užívat stále častěji. 

[22] 

 

Baterie 

Byl zvolen lithiový knoflíkový článek LiMnO2 typu Cr2450. V průměru má 24,5 mm 

a na výšku má rozměr 5 mm. Tato varianta byla vybrána kvůli svému úspornému 

tvaru a větším rozměrům, díky kterým má dlouhou vybíjecí dobu (zhruba 2 700 

hodin užívání). [23] 

6 
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LED pásek 

Jako vizuální sdělovač slouží pásek LED diod na horní části dozimetru. Je to pásek o 

rozměrech 60x3 mm, na kterém jsou rozmístěny 4 LED diody o průměru v objímce 2 

mm svítící neutrálním bílým světlem. Pásek je vložený do krytu vyrobeného ze 

zabarveného polymethylmethakrylátu. Diody mají vysokou svítivost a díky tomu 

slouží jako signalizace při překročení stanovené dávky. 

 

Tlačítko on/off 

Zapnutí či vypnutí dozimetru se dosáhne pomocí posuvného přepínače v horní části 

produktu o rozměrech 7x5 mm. Přepínač má dostatečnou tuhost, aby nedošlo 

k nechtěnému posuvu. 

 

Spona 

Spona sloužící k připevnění dozimetru k pracovnímu nebo ochrannému oděvu 

vychází svými parametry z existujících produktů na trhu. K dozimetru je připevněna 

ve třech bodech pomocí šroubů. Je z nerezové oceli a má tloušťku 0,8 mm. Má tak 

dostatečnou pružnost a pevnost k udržení dozimetru na referenčním místě. 

 

Tablet 

Příslušenství v podobě terminálu je vyrobeno ze stejného materiálu jako dozimetry  

a technologie je opět vstřikování plastů do forem. Kryt je rozdělen do 4 částí – zadní 

část s připevněnou unifikovanou komponentou, díky které lze terminál připevnit na 

zeď či stojan, a s odnímatelnou částí na akumulátor. Přední část s displejem  

a tlačítkem pro zapínání a ovládání tabletu, další přední část s otvory pro akustický 

sdělovač a samotné lůžko pro dozimetry s micro USB vstupem. Tablet má také USB 

výstupy pro snadné stažení dat. Terminál díky připojení k internetu posílá veškerá 

načtená data na centrální kontrolu naměřených dávek zaměstnanců vystavených 

škodlivým druhům záření. 

 

 

Obr. 6-2 Terminál s vloženým dozimetrem 
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6.2 Rozměry 
Rozměry dozimetru vycházejí z velikosti a uspořádání jeho vnitřních komponent  

a z ergonomie jeho uchopení a manipulace (např. připojení k terminálu). Důraz byl 

při návrhu kladen také na to, aby přístroj během výkonů nepřekážel – elektronický 

dozimetr větších rozměrů (typ DMC 3000), používaný ve Fakultní nemocnici u sv. 

Anny v Brně, zaměstnancům velikostně nijak nepřekážel. 

 

 

Obr. 6-3 Rozměry dozimetru 

 

6.3 Ergonomické řešení 
Z ergonomického hlediska jsou u dozimetrů určených do lékařských prostředí 

důležitá kritéria rozepsaná níže. 

 

Bezpečnost 

To znamená co nejefektivnější a nejrychlejší upozornění na přesažený bezpečný limit 

ozáření. To je u dozimetru zajištěno akustickým a vizuálním sdělovačem. Akustický 

sdělovač (reproduktor) se nachází uvnitř přístroje, otvory jsou potom umístěny 

uprostřed dozimetru z přední strany – je tedy velmi nepravděpodobné jejich zakrytí  

a případné ztlumení alarmu. Akustický sdělovač je zajištěn páskem LED diod 

6.2 

 

6.3 
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s vysokou svítivosti, který je umístěn na vrchní straně dozimetru tak, aby byl 
viditelný, když je přístroj připnut na referenčním místě.  

 

Snadná a rychlá manipulace 

Tvarově a velikostně by dozimetr neměl dělat problém při manipulaci ani lidem 

s malýma či naopak nadměrně velkýma rukama. Díky jednoduše ovladatelné sponě, 

která se na kapsu na referenčním místě jen nasune, je i odchod k výkonu (např. 

akutní operaci) rychlejší, než se staršími typy dozimetrů, které měly připevnění 

k oděvu řešené zavíracími špendlíky a podobnými systémy. Posuvný přepínač je 

umístěný na horní, snadně dostupné ploše dozimetru. Má dostatečně velké rozměry, 

aby se dal pohodlně a rychle přepínat. Zároveň je dostatečně tuhý, aby nedocházelo 

k nechtěnému přepnutí. Na horní ploše má jemný reliéf s piktogramem 

vypnutí/zapnutí, který slouží i protiskluzově.  

 

K načtení dat z terminálu je potřeba jen vložit samotný dozimetr do lůžka. Dat 

nebývá mnoho, a proto je i tento proces velmi rychlý a bez zbytečných starostí. 

Zaměstnanec může po připojení dozimetru k terminálu snadno zjistit informace  

o historii hladin svých dávek ozáření. Terminál zároveň odesílá všechna data na 

centrálu. Tlačítko na tabletu slouží k vypnutí/zapnutí terminálu – dlouhé stisknutí –  

a k návratu do hlavního menu při krátkém stisknutí. V průměru má 14 mm, aby bylo 

zajištěno pohodlné užívání. 

 

 

Obr. 6-4 Použití terminálu 

 



 

 

 
strana 

45 
 

 

 

Obr. 6-5 Dozimetr na referenčním místě 
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Barevné a grafické řešení 

7 BAREVNÉ A GRAFICKÉ ŘEŠENÍ 
 

7.1 Barevné řešení 
 

Barevné řešení dozimetru 

Barevnost dozimetru by měla působit nerušícím a uklidňujícím dojmem. Toho lze 

dosáhnout světlejšími, nepříliš výraznými barvami, které se v lékařském prostředí 

vyskytují často a mají dobrý vliv jak na psychiku personálu, tak samozřejmě na 

pacienty. Proto byl jako základní barva zvolen studený odstín světle šedé RAL 7035. 

Barevným prvkem je na přístroji proužek, který najdeme po obvodu horní části krytu 

dozimetru (v jeho zaobleném přechodu do části spodní), který plynule navazuje na 

kryt LED pásku na horní ploše dozimetru a tím opticky uzavírá tuto obvodovou 

křivku. Jako hlavní barevná varianta byl zvolen odstín pastelově zelené RAL 6019. 

 

Obr. 7-1 Barevné varianty dozimetru 

 

Barvu obvodového pogumovaného proužku má i spodní část posuvného přepínače 

při zapnutém stavu. Uživatel potom snadno pozná, jestli je dozimetr zapnutý nebo 

vypnutý. 

 

Spona se od zbytku dozimetru liší samotným materiálem, který ale celkový styl 

dozimetru neruší. Barevně navazuje na micro USB port. 

 

Barevné řešení tabletu 

Terminál má základní barvu stejnou jako dozimetr. Dominuje mu dotykový displej 

s barevným uživatelským rozhraním. Z důvodu zachování čistoty a zdržení se 

přílišného kombinování barev a materiálů byla jako finální zvolena varianta bez 

dalších barevných částí. 
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Barevné a grafické řešení 

 

Obr. 7-2 Barevné řešení přepínače zapnuto/vypnuto 

 

 

Obr. 7-3 Barevné varianty terminálu 
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Barevné a grafické řešení 

7.2 Grafické řešení 
 

Logotyp 

Název Dosecure vznikl spojením několika anglických slov. „Do“ – dělat, „dose“ – 

dávka, „secure“ – zabezpečit a „cure“ – lék. Logotyp vychází z tohoto názvu, 

přičemž na dozimetry se odkazuje pomocí křivek otvorů pro akustický sdělovač, 

které jsou jak na samotném dozimetru, tak i na terminálu.  Tyto křivky v logu 

nahrazují písmeno „o“. 

 

 

Obr. 7-4 Logotyp 

 

Uživatelské rozhraní 

Jako uživatelské rozhraní slouží dotykový displej terminálu, který má rozměry 

230x65 mm. Spouští se automaticky po připojení dozimetru do lůžka terminálu, kdy 

se objeví hlavní obrazovka s logotypem, načítání dat je poté naznačeno rotováním 

písmene „o“.  

 

 

Obr. 7-5 Úvodní strana terminálu 
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Barevné a grafické řešení 

Po načtení informací z dozimetru se uživatel dostane na stránku, kde nalezne 
základní informace o svých dávkách v různých časech užívání dozimetru – den, 

týden, měsíc, rok, případně si díky malému kalendáři může zobrazit i dávky z jiných 

dní či časových úseků. Kromě informací o dávkách záření zde může zjistit například 

jaký je stav baterie dozimetru. Podrobnější informace a nastavování běžný uživatel 

nepotřebuje, dá se do nich dostat pomocí piktogramu v levém dolním rohu. 

 

 

Obr. 7-6 Detail hlavního uživatelského rozhraní 

 

Rozhraní je jasné a přehledné bez rušivých grafických prvků. Interaktivní místa 

(přepínání časových úseků) jsou dostatečně daleko od sebe, aby bylo snadné je 

ovládat. 

 

Barvy loga a uživatelského rozhraní jsou použity následující: zelená – CMYK: 

57/0/63/0, světle šedá (logotyp) – CMYK: 0/0/0/30 a tmavě šedá (displej tabletu) – 

CMYK: 0/0/0/85. 
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Barevné a grafické řešení 

 

Obr. 7-7 Uživatelské rozhraní terminálu 

 

 

Obr. 7-8 Úvodní obrazovka 
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8 DISKUZE 
 

8.1 Psychologická funkce 
Systém elektronické osobní dozimetrie je velkým krokem kupředu v monitorování 

osob, co se týče jaderné bezpečnosti. V dnešní době v České republice zaměstnanci 

nemocnic, kteří pracují u zdrojů ionizujícího záření, používají starší pasivní typy 

dozimetrů. Znamená to pro ně, že se informace o dávkách, kterým byli vystaveni, 

dozví až po měsíci nošení dozimetrů u sebe. Pokud by za tu dobu hraniční limit 

překročili, znamená to pro ně nejen zdravotní riziko, ale i odepření přístupu 

ke strojům, které nebezpečné radioaktivní záření vyzařují. To znamená ztráta 

mnohdy velmi důležité práce (například chirurgové na kardiologii).  

 

Elektronické osobní dozimetry hlásí překročení hranice ozáření okamžitě, můžou se 

proto ihned přizpůsobit podmínky (vzdálit se od zdroje záření, více clonit). Navíc si 

zaměstnanec po každém úkonu z dozimetru data načte pomocí terminálu a dozví se 

tak, jakým dávkám byl vystaven za jaké časové období. 

 

8.2 Ekonomická funkce 
I když v současné době jsou elektronické osobní dozimetry dražší, než dozimetry 

pasivní, s rychlým vývojem technologií a elektroniky jejich cena klesá. Důležité je 

také odstranění logistických problémů s pasivními dozimetry. Ty se musí každý 

měsíc odesílat na centrálu, kde se z nich odečítají data. Některé části tak musí být 

pravidelně měněny. Systém elektronické osobní dozimetrie data odesílá ihned po 

načtení dozimetrů v terminálu. 

 

8.3 Sociální funkce 
Cílovými skupinami osobní elektronické dozimetrie jsou jaderné elektrárny, 

laboratoře, nemocnice, záchranné složky, prostředí zasažené jadernou nehodou  

a lidé, kteří žijí nedaleko takovýchto prostředí (v dnešní době například Japonsko). 

Každá tato skupina má určité požadavky a nároky na funkci a ergonomii dozimetrů. 

 

Ve zdravotnictví, pro které je navržený dozimetr určený, je důležitá bezpečnost – 

vysoká přesnost měření a rychlé upozornění na překročenou limitní dávku, snadná  

a rychlá manipulace. Toho je dosaženo díky dostatečně kvalitnímu a velkému 

detektoru, akustickému a vizuálnímu sdělovači, jednoduchým ovládacím prvkům  

a snadnému připojení dozimetrů k terminálu a následného načtení hodnot. 

 

8 

8.1 

 

 

8.2 

 

 

8.3 
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Závěr 

9 ZÁVĚR 
 

Díky analýze současného stavu na trhu bylo zjištěno, že se v dnešní době dostávají 

elektronické osobní dozimetry s polovodičovými (křemíkovými) detektory do 

popředí. Začínají vznikat celé systémy elektronické osobní dozimetrie pro různá 

pracoviště. Nyní existují hlavně systémy pro velké jaderné elektrárny nebo naopak 

pro menší soukromé ordinace či laboratoře. Chybí vhodný systém určený přímo pro 

zdravotnický personál. 

 

Cílem práce tedy bylo navrhnout design elektronického osobního dozimetru 

s terminálem a systémem vhodným pro monitorování osob ve zdravotnictví. 

Výsledný návrh tohoto přístroje splňuje technické, ergonomické a estetické 

požadavky vymezené pro dané prostředí. Tyto požadavky sestávají hlavně 

z bezpečnosti, snadného a rychlého používání, centrálního uchovávání dat, tvarování 

a barevného řešení vhodného do nemocnic. 

 

Výsledný tvar dozimetru vychází ze symbolu upozorňujícího na zdroj ionizujícího 

záření a je zjemněný na sebe navazujícími zaobleními. Navrženo bylo také 

příslušenství v podobě terminálu (tabletu) a koncept jeho grafického uživatelského 

rozhraní. 
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