INŠTITÚT FYZIOTERAPIE, BALNEOLÓGIE A LIEČEBNEJ REHABILITÁCIE

SYLABUS PREDMETU ŠP RÁDIOLOGICKÁ TECHNIKA

Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
Stupeň štúdia: prvý, externá forma
Názov predmetu: Fyzika a biofyzika
Skratka predmetu: KRA/Re001/16
Rok štúdia: 2016/2017
Semester: Z
Počet kreditov: 2
Druh: Povinný predmet
Metóda: Prednášky
Rozsah výučby: 2 hodiny týždenne
Vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje : prezenčnou metódou
Podmieňujúce predmety (nadväznosť, prerekvizity): Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: účasť, aktivita
Záverečné hodnotenie: test /skúška/
Hodnotenie požadovaných vedomostí:
Záverečné hodnotenie je udelené na základe absolvovania didaktického testu v písomnej forme. Pre úspešné
absolvovanie skúšky musí študent získať minimálne 75% z maximálneho počtu bodov v teste -viď. tabuľka.
Hodnotenie

A

B

C

D

E

Fx

Podiel v %

100 - 95

94 - 90

89 - 85

84 - 80

79 - 75

74 - 0

Podmienky absolvovania predmetu a hodnotenie výsledkov študenta sa riadi Študijným poriadkom UCM.
Úspešné absolvovanie predmetu je podmienené účasťou na prednáškach (povolené max. 3 absencie bez
udania dôvodu t.j. 6 vyučovacích hodín).
V prípade individuálneho študijného plánu je nutná účasť na prednáškach minimálne 50% (pozri Študijný
poriadok UCM §13).
Kľúčové slová: Elementárne častice, interakcia, vlnové vlastnosti častíc, fotón, atóm, jadro atómu, nukleón,
väzbová energia, energia elektrónu, rádiaktivita, rádioaktívne žiarenie, umelá rádioaktivita, izotop,
urýchľovač častíc, RTG žiarenie, rentgenka, poločas premeny, biologický účinok žiarenia, radiačná trapia,
G-M počítač, detekcia žiarenia, aktivita žiariča, kerma, dávkový ekvivalent.
Anotácia predmetu:
Cieľom predmetu je poskytnúť študentom informácie o vlastnostiach základných elementárnych častíc a
zákonoch mikrosveta. Zoznámiť študentov s hlavnými zdrojmi a druhmi žiarenia, s princípom činnosti
detektorov žiarenia, rentgenky a princípmi modernej RTG diagnostiky. Popísať účinky rôznych druhov
žiarenia na ľudský organizmus a spôsoby liečby ochorení s využitím rádionuklidov.
Stručná osnova predmetu:
Výučba sa riadi platným rozvrhom v danom semestri.
Učivo pozostáva z troch hlavných tématických celkov :
1. Hmota a jej interakcie – kvantové vlastnosti častíc, štruktúra a vlastnosti atómu, exitácia a ionizácia
atómu.
2. Rádioaktivita a ionizujúce žiarenie – prirodzená a umelá rádioaktivita, poločas rozpadu, RTG žiarenie,
jadrové reakcie, interakcia žiarenia s hmotou, urýchľovače.
3. Detekcia ionizujúceho žiarenia – detektory, dozimetrické veličiny a jednotky.
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Harmonogram výučby
Týždeň

Tematický celok

1

Elementárne častice, základné druhy interakcií, kvantové a vlnové vlastnosti častíc.

2

Atóm , modely atómu, štruktúra a vlastnosti atómu, nuklid, izotop.

3

Stavy elektrónov v atóme, energetické hladiny, kvantové čísla, spektrum atómu vodíka, exitácia a
ionizácia atómu.

4

Jadro atómu, hmotnostný schodok, väzbová energia.

5

Prirodzená a umelá rádioaktivita, žiarenie α, β,γ.

6

Poločas rozpadu, fyzikálny, biologický, jadrové reakcie, zákony zachovania.

7

Nejadrové žiarenie, brzdné, charakteristické RTG žiarenie, princíp rentgenu, RTG diagnostika.

8

Lineárne urýchľovače, princíp činnosti, betatrón, cyklotrón, využitie v medicínskej praxi.

9

Interakcia jadrového žiarenia s hmotou, interakcia neutrónov, interakcia žiarenia α, β,γ s hmotou.

10

Interakcia RTG žiarenia s hmotou, tvorba elektrón – pozitrónového páru, fotoelektrický jav,
Comptonov rozptyl.

11

Detektekcia ionizujúceho žiarenia- detektory, druhy, popis, princíp činnosti, využitie.

12

Hlavné dozimetrické veličiny a jednotky, kerma, dávkový ekvivalent, gray, sievert.
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