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Nuclear Physics Institute (NPI)  
Academy of Sciences of the Czech Republic  
was founded in 1955. In 1994 the Institute of Radiation 
Dosimetry became a part of the NPI as its department. 
The work of the Institute is primarily devoted to research 
in theoretical and experimental nuclear physics of low 
and medium energies. The Institute carries out studies in 
the nuclear spectroscopy of beta and gamma radiation, 
nuclear reactions including collisions of heavy ions and 
hyper-nuclear physics. Applied research is pursued in 
particular by nuclear analytical methods utilizing charged 
particles and neutrons. Research, development and 
production of radiopharmaceuticals are performed. The 
dosimetry of ionizing radiation is concerned with the 
metrology of ionizing radiation, the dosimetry of natural 
radiation fields, including dosimetry on board of aircrafts 
and manned spacecrafts, dosimetry of selected radionu-
clides and study of their transport in the environment and 
the biophysical effects of ionizing radiation.

The objective of the DOsimetry of BIological Experiments in Space 
(DOBIES) project was to develop a standard dosimetric method 
as a combination of different techniques to estimate absorbed 
dose, dose equivalent and linear energy transfer (LET) spectrum in 
biological samples irradiated in space. A combination of different 
types of detectors was applied to achieve the goal. The response of 
individual types of detectors had to be assessed first. This required 
irradiations in standard high energy particle fields of accelerators. 
Several experiments in space were also realised in the frame of the 
project (namely BASE A, Base B/C, YING B1/B2 and others). Partners 
of the project were scientific teams from Belgium, Ireland and USA.

The following detectors have been used by the dosimetry depart-
ment of NPI in the project DOBIES:

Thermoluminescent detectors with different dependencies of 
their response to the LET of radiation (e.g. CaSO4:Dy, Al2O3:C);

LET spectrometer based on chemically etched track detectors. 
This method was developed in the dosimetry department of NPI 
and has been regularly upgraded for more than 20 years.

This combination of both types of detectors has been used for 
many years to assess dosimetric characteristics on board of 

What would you name as main benefits of the project to your 
and your company?

“The participation in the DOBIES project mainly en-
abled us to take part in several experiments and the 
opportunity for valuable discussions with collegues 
abroad. Thanks to experiments realized not only 
in space but also using ground radiation sources, 
we gained a lot of new data and we broadened our 
knowledge about detectors’ behavior at different 
radiation fields. The discussion with foreign 
partners was very valuable; we reassured ourselves 
that the research at our department is comparable 

with the one conducted at other international institutes. Last but not least the 
participation at the project enabled us to establish further contacts and also 
the possibility to participate at other space experiments.”
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doSImetRy of BIologICAl eXPeRImeNtS IN SPACe

Project duration: 2007 to 2008 
Project manager: František Spurný 
ambrozova@ujf.cas.cz

The container for the BASE-B/C experiment with detectors

Examples of etched tracks from detectors irradiated onboard the ISS

spacecrafts and aircrafts, in the beams of heavy charged particles 
and behind the shielding of high energy particles accelerators.

The DOBIES experiments enabled to assess and compare 
responses of different detectors both in real and simulated space 
radiation fields. The result is a unique recommendation and 
description of dosimetric systems for radiobiological experiments 
in space. The results of the project will serve by other space 
studies as a base for interpretation of measured data.
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Ústav jaderné fyziky (ÚJf)  
Akademie věd České republiky  
byl založen v roce 1955. V roce 1994 byl k ÚJF přičleněn 
Ústav dozimetrie záření ČSAV a stal se Oddělením dozime-
trie záření ÚJF (ODZ ÚJF). Náplní činnosti ústavu je zejmé-
na jaderná fyzika v oblasti nízkých a středních energií, a to 
jak teoretická, tak experimentální. Ústav se zabývá studi-
em jaderné spektroskopie záření beta a gama, jaderných 
reakcí včetně srážek těžkých iontů a hyperjaderné fyziky. 
Aplikovaný výzkum je reprezentován zejména jadernými 
analytickými metodami s využitím nabitých částic i neut-
ronů, je zde prováděn výzkum, vývoj a produkce radiofar-
mak. V ÚJF jsou dále studovány otázky související s jader-
nou energetikou budoucnosti a likvidací jaderného odpa-
du. Dozimetrie ionizujícího záření je rozvíjena se zaměře-
ním na metrologii ionizujícího záření, dozimetrii přírodních 
polí záření, včetně dozimetrie na palubách letadel a kos-
mických lodí, dozimetrii vybraných radionuklidů a studium 
jejich transportu v životním prostředí a na studium biolo-
gických účinků ionizujícího záření.

Cílem projektu DOsimetry of BIological Experiments in Space 
(DOBIES) bylo vyvinout standardní metodu dozimetrie, která by na 
základě kombinace různých postupů dovolila stanovit absorbova-
nou dávku, její ekvivalent a lineární přenos energie (LPE) v biolo-
gických vzorcích ozařovaných v kosmu. K tomuto účelu byla pou-
žita kombinace několika typů různých detektorů. Pro dosažení cílů 
projektu bylo nejprve třeba stanovit závislost odezvy jednotlivých 
typů detektorů na LPE. K tomuto účelu byly využívány pole záření 
u pozemských urychlovačů částic vysokých energií. V rámci projek-
tu bylo realizováno také několik experimentů ve vesmíru (jmenovi-
tě BASE A, BASE B/C, YING B1/B2 a další). Partnery projektu DOBIES 
byly výzkumné týmy z Belgie, Irska a USA. ODZ ÚJF využíval v rámci 
projektu DOBIES následující detektory:

Termoluminiscenční detektory s různou závislostí odezvy na LPE 
záření (např. CaSO4:Dy, Al2O3:C)

Spektrometr LPE založený na chemicky leptaných detektorech 
stop v pevné fázi. Tato metodika byla vyvinuta v ODZ ÚJF před 20 
lety a je stále zdokonalována. 

Kombinace obou typů detektorů je již mnoho let používána pro sta-
novení dozimetrických charakteristik na palubách kosmických lodí 
a letadel, ve svazcích těžkých nabitých částic i za stíněním urychlo-
vačů částic vysokých energií.

Experimenty v rámci projektu DOBIES umožnily stanovit a vzájem-
ně porovnat odezvy různých detektorů v reálných i simulovaných 
polích záření v kosmu. Na základě těchto výsledků bylo možné 
připravit unikátní doporučení a popis dozimetrických systémů  
pro zajištění radiobiologických experimentů v kosmu. Výsledky 
projektu poslouží při dalších kosmických studiích jako základ  
pro interpretaci měřených dat.

Co vám účast v projektu doBIeS přinesla?

„Účast v projektu DOBIES nám přinesla především 
možnost zúčastnit se různých experimentů a cen-
nou výměnu odborných zkušeností se zahranič-
ními kolegy. Díky experimentům uskutečněným 
nejen ve vesmíru ale i u pozemských zdrojů záře-
ní jsme získali řadu nových poznatků a tím rozšíři-
li naše znalosti o chování detektorů v různých po-
lích záření. Velice cenná byla diskuze se zahranič-
ními partnery, díky které jsme se utvrdili v tom, že 
výzkum na našem pracovišti může být srovnáván 

s ostatními světovými pracovišti. V neposlední řadě nám účast v projektu 
umožnila navázat další kontakty a díky nim i možnost podílení se na řešení 
jiných vesmírných experimentů.“

dozImetRIe BIologICkýCh eXPeRImeNtů ve veSmíRu

Kontejnery s detektory pro experiment BASE-B/C

Experiment vystavení biologického materiálu dlouhodobému působení kosmického záření na vnější 
platformě EuTEF na evropském modulu Columbus


