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"PlfsJBME JADEHHa SECHKIKy A JEJ1CE
VYUŽITÍ T 5s5En, kxerou organizuje pobočke ČSVTS
TSSIA. Výzkumný ústav přístrojů jaderné techniky,
koncernové účelová organizace, je vyvrcholením oslav
25» výročí založení SESLA. Výskumného ústavu přístro-
jů jaderné techniky, tetav byl založen r roce 1956
jako součást výzkumně vývojové základny poóniků teh-
dejšího resortu všeobecného strojírenství s posláním
zajisiovat význam, vývoj a unikátni výrobu elektro-
nických prístroju a zařízení včetně detektorů, pro je-
dernou techniku a fysiku.. Z E uplynulých 25 let byla
vyvinuta řada detektorů a měřicích souprav, které
nalezly uplatnění na lékařských pracovištích, v ja-
derných elektrárnách, v růdných prunyslových odvět-
vích, v radě výzkumných ústavu a na vysokých školách.

lematické zaměření konference navazuje ns kon-

ferenci pořádanou před 5*i lety ne Zvíkovi "Současný

stav rozvoje oboru přístrojů jaderné techniky a je-

jich využití v ČSSH".

Te sborníku jsou uvedeny referáty tematicky

zašeřené na:

1} Přístroje a metodiku měření pro konti*olu v život-

ním prostředí a jaderných elektrárnách. x

Z) Použiti přístrojů jaderné techniky v nuVleánaí

aedicíne e technických aplikacích.

3} Detektory a detekční jednotky,

4) Elektronické obvody a modulární systémy.

Eeferáty lze rozdělit do dvou skupin. Odborné refe-

ráty j*ou ve sborníku zpracovány ve foraě rozšíře-

ných áBStrakt. fieferáty technicko-propagačnít je-

jichž éíltm je Beznámit účastníky s novými typy pří-

strojů; d sou uváděny v plném snění a mohou být i v



budoucnosti použity jako propagační sexeriál TESLY
7ÍÍPJT, tíVWR a ffeely TI.
Referáty jsou uveřejněny bez redakčních úprav, ve
znění, které bylo předáno autory.

Organizační výbor
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ÚČAST TESLA VŮPJT NA MEZINÁRODNÍ SPOLUPRACÍ ČLENSKÝCH

STATU RVHP

Vladiair Sedakov, Káral Brantl TESLA-VÚP3T

Výzkuaný ústav přístrojů jaderné techniky TESLA
v PřeaySleni u Prahy (TESLA VÚP3T) je prostřadni«tvia
Československé koaise pro atomovou energii (CSKAE) za*
pojen do činnosti Stélé koaise pro airové využivéni
atoaové energie RVHP (SK atoaenergo) - jedné ze sté-
lýcj kootisi Rady vzéjeané hospodářské poaoci. V pří-
aluinén pracovní* orgánu uvedené komise se v podstatě
ře*í dva okruhy otázek, spadajících do oblasti nukle-
ární přístrojové techniky: otázky vyplývající z pl&nú
mnohostranné vědeckotechnické spolupráce členských stá-
tů RVHP a noraalizačni otázky. Na plněni těchto úkolů
se VÚP3T aktivnS podili prakticky již od roku 1961.
Až do konce roku 1978 čelný zástupce ústavu (jeho ře-
ditel a poté technický náaěstek) vedl delegaci 5SSR
v pracovnía orgánu SK aroaenergo a současně zastával
funkci předsedy jeho československé části. S tía byla
apojena i jeho pravidelná účast na jednáních Stálé ko-
mise. Od roku 1979, po určité reorganizaci některých
pracovních orgánů SK, je vedoucí představitel ústavu
předsedou Skupiny specialistů pro přístroje jaderné
techniky čs. delegace v pracovnia orgánu SK atoaenergo
a stálýa člana* této delegace.

Na vědeckotechnické spolupráci členských států
RVHP v ráaci SK atoaenergo se specialisté TESLA VÚKJT
aktivně pcdíleli a nadále podílejí avou ácastl při
řeieni vlech nosných tenat plánů této spolupráce. V
této souvislosti je třeba zvláll vyzdvihnout, že v I«—
desátých letech ve značné aíře přispěli ke zdárnéau
vyřeienl dvou základních téaat tehdejlího plánu spolu-
práce - úkolů Vývoj souboru acintilačních jednotek pro
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detekci a spektrometri i Jaderného zářeni e Vývoj aou-
boru unifikovaných jfdnotek • polovodičovými detekto-
ry pro detekci a spektrometrii nabitých částic, zářeni
gama a neutronů a že neméně významný byl i podil ueta-
vu na zpracování komplexního ékolu Vývoj detektorů ja-
derného zářeni* V rémei jeho řešení specialisté VÍ)POT
vypracovali obsáhlý Materiál - soubornou zprávu o sou-
časném stavu a perspektivách rozvoje detektorů jaderné-
ho záření, zajistili v součinnosti s CSKAE uspořádání
mezinárodního symposia a výstavky k tomuto tématu za
účasti 52 specialistů ze 6 členských států RVHP (Koší-
ce, březen 1977), připravili vydáni sborniku referátů
ze symposia a záverečnou informaci o průběhu řešeni
tématu, vypracovali návrh technických požadavků pro no-
vé typy acintilačnich detektorů a předložili náměty
k další mezinárodni spolupráci na tomto úseku*

Máme-li hodnotit přínos pracovníků TESLA VÚP3T
k řešeni ófcolů Mezinárodni spolupráce v oblasti norma-
lizační činnosti, je třeba zejména připomenout, že čes-
koslovenská delegace v pracovním orgánu SK etomenergo
byla autorem řady normativních dokumentů - normalizač-
ních doporučeni RVHP i nezávazných, Cz v. pracovních
materiálů, vzniklých na základě výsledků prací na dvou
hlavních úkolech plánů vědeckotechnické spolupráce ze
šedesátých let, o nichž se Již hovořilo. V tomto obdo-
bí byl mimo jiné schválen návrh československé delega-
ce na doporučenou rovnoměrnou řadu scintilátorů. Bude
na miste podotknout, že tato řada byla později zahrnuta
do normy Mezinárodni elektrotechnické komise (XEC).

Specialisté TESLA VÚP3T se rovněž aktivně podíle-
li na tvorbě řady normalizačních doporučeni pro Jiné
obory přístrojové nukleární techniky, aE již Jako hlav-
ni řešitelé, nebo jako spoluřešitelé (detekce a měření
radioaktivního zamořeni ploch, scintilačni spektromet-
rie zářeni gama, siřeni objemové aktivity kapalin.
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vstupní a výstupní pmrammtry elektronických jednotek
a zeřizani třetí generace, visky pro radioaktivní
vzorky, "Scintitolofcy" pro zářeni gaaa a X aj«).

J Rok 1974, kdy všechny členské státy přijaly v So-
fii dva význaané dokuaenty - Zásedy tvorby norca RVHP
a Konvenci o využívání norem RVHO, znaeenai nastoupeni
nové etapy v aezinárodni spolupráci členských států na
useku noraalizaee - přechod od normalizačních doporuč**
ní k noraáa RVHP, Z plánu normalizačních prací, který
byl- v této souvislosti schválen v pracovní* organa
RVHP pro přístrojové jaderné techniky, vyplynul pro čes-
koslovenské odborníky odpovědný ťikol, nebol: jia byle
uloženo vypracovet návrhy čtyř základních norea pro
ober scintilační techniky« Hlavní* řeieitelea tohoto
úkolu byl TESLA VÚPOT. Připěšinkového řízeni se zóčsst-
nily delegace specialistů členských státu RVHP a 9 čes-
koslovenských odborných precoviSE. Definitivní návrhy
viech čtyř norea byly j 12 zpracovány, tři z nich odsou-
hlaseny na jednáni pracovního orgánu specialistů a po-
stoupeny přísluinýa inštitúcia RVHP ke konečnéau schvá-
lení.. Čtvrtý návrh je v současné dobi v poslední etapS
řízeni. Vypracováni těchto dokuaento věnovali čeakoelo-
veniti odbornici velikou péči, neboE se jedná o eateri-
ély, které se po wém schváleni stanou zavázni platný-
ai ve saluvnS právních vztazích při aizlnárodní vědec-
kotechnické a hospodářské spolupráci členských státA
RVHP. Význaa těchto dokuaentu pro československou stra-

| nu je o to vit*l, 2e ČSSR aá v ráaci MHS INTERATOMIN-

| STRUMENT, aiao jiné, přiznánu výrobní apecializsci v
\ oblasti scintUátoru.

' TESLA Vfircrr je prostřednletvla CSKAE zapojen téZ
do dvoustranniS vědeckotechnické spolupráce členských
států RVHP. m čilé kontakty se sovitafcýai odbornýai in-
stituceai a Js ve styku i • pracoviiti BLR, W.R, PLR a
RSR. Vzájeané koneultace e výaine zkuienoatl uaoiňaji
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nalézat optiaálni řei«ni jednotlivých úkolů výzkuaci a
vývoje a předcházet případný* duplicitéa,

V této souvislosti si Ještě zasluhuje zaínky sku-
tečnost, 2a se v součaané době nás* ústav peč li v* při-
pravuje na to, aby aohl s úspěche* sehrát důležitou
úlohu při zabezpečováni úkolu pro jadernou energetiku
nejen v CsSR, ale i v ostatních zeaich RVHP.

VÚP3T rovněž úzce spolupracuje s mezinárodní* hos-
podářský* sdruženi* pro přístroje jaderné techniky IN-
TERATOUINSTRUMENT (MMS IAI) se sídle* ve Varšavě, jež
zahájilo svou práci v roce 1972 a jehož Clony jsou
organizace vétiiny států socialistického společenství.
Základní* úkole* tohoto sdruženi je koordinovat celý
proces reprodukce výrobků jaderné přístrojové techniky.

Stručný přehled činnosti TESLA VŮP3T ne poli Mezi-
národní vědeckotechnické spolupráce členských států
RVHP je dostatečně přesvědčujícin důkaze* toho, že ae
pracovní kolektiv ústavu snaží podle svých sil a *ož-
nostl přispívat k daliíau rozvoji a prohlubování eko-
noaické integrace zea>f socialistického společenství.
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o
pLožíirfcH spojo vg

Jiří Měřínský, František Šturea TESLA. - VÚPJT

*«v Stejně jako v jiných odvětvích elektroniky 1
v přístrojích jaderné technik jsou plošné spoje
důležitým stavebním prvkem.

S rozvojem součástkové základny a zejména se
nevedením číslicových integrovaných obvodů vzrůstají
požadavky na hustotu zástavby součástí a celkově vyš-
ší přesnost provedení desek plošných spojů*

V současné době je požadována výroby dvouvrst-
vých plošných spojů s pokovenými otvory v nejvyšší
třídě konstrukčního provedení (tj. ve IV* třídě pod-
le normy ST 1032 - dříve BA - K 261).

Jakmile vznikly požadavky na tuto třídu kon-
strukčního provedení vznikly také potíže, které mě-
ly vážný dopad na průběh vývojových prací v oblasti
přístrojů jaderné techniky.

Požadovanou přesnost provedení filmové matrice
(maximální odchylka od rastru -0,05 srn) nebylo mož-
no při ručním kreslení předlohy v ekonomicky únosném
čase dosáhnout.

Dalším problémem, který vznikl byla otázka
•friání otvorů v deskách dvouvretvých plošných spojů
s pokovenými otvory* Při ručním vrtání je problema-
tické udržet přesnost nastavení desky pod vrtací ná-
stroj (s přesností * 0.05 an) po celou pracovní smě-
nu, i kdyř *e používá optického saaSření. Jestliže
se *m mukni nuta£ vyvrtat tisíee otvorů. Sato práce
je navío n*aíí*Bô náročná po stránce psychické*

Z uvedených! důvodů vyplynula nutnost strojního
kresleni předloh i- stAjítíto vrhání otvorů v poloto-
varech DISK) (flVWjvArtvýců plechých spojů m pokovenými
otvory). .



Sejprve bylo využíváno razných práčoviéí vy-
bavených potřebnou technologií ke strojnímu epraoo-
vání matric i k vlastní vyrobí DPSPO*

Komplikace'v kooperačních vztazích a xaalá
operativnost v úpravách DPSPO během vývojovýoh etap
vedly k rozhodnutí zavést jak strojní zpracování
předloh, tak výrobu DPSPO v potřebném rozsahu (tj.
oea 80 desek ze mšsic)ve VÚPJT.

Zjednodušený popis výroby DPSPO

Pracovní matrice strany A slouží k vrtání
otvorů polotovaru desky a zakládá se spolu B polo-
tovary desky na vodioí kolíky stolu vrtačky. 7y-
vrtané otvory se chemicko-galvanickým prooesem poko-
ví* Pak se na desku nanese organický světlositlivý
roztok, který po vysušení tvoří souvislý povlak.

Pomocí filmových pracovních matric se přenese
obrazec plošného spoje (strana A i B) na polotovar
desky. Po vyvolání obrazců se budoucí plošné vodiče
a pájeoí body galvanicky pokoví rezistes odolným
leptací lázni (cín).

Sejme se organický resist a nepokovená obnaže-
ná me5 se odleptá. V případě, Se je ne desce přímý
konektor odstraní se z této části kovový resist a
konektor se povrchově upraví* Deska se meohanlcky
opracuje a opatří potiskem*

kreslení matric

Při zavedení strojního zpracování íilaovýca
předloh ee vycházelo sa zkušeností pracovníků VÚAP
Praha Karlin* Zaříaení, které bylo ve TRAP vyvinuto
pod názvem ZDUSAT slouží k naprogramování děrné pás-
ky, kterou se pak řídí koordinátograí, sa němž ae
světelnou stopou přímo -eaqponuje Trhodný fi2»ový aster
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riál současně pro obě strany (A i,B) DISK).

Zařízení má vlastní elektroniku, má přírůstkový

systém, nepotřebuje jako jiná podobná zařízení pra-

cující systémem absolutních souřadnic, počítač.

Ve VTÍPJT bylo toto zařízení poněkud překonstruo-

váno. Má možnost zpracování matric desek větších roz-

měrů (desky CAMA.C) i zpracování odpoví daj í cícii polo-

tovarů desek na číslicově řízené vrtačce*

Postup při zhotovení děrné pásky je následující:

Ha programovacím prkně (obr. č. 1) se vytvoří rastro-

vá podložka v měřítku 2:1. (V případě potřeby je nož-

no volit jiné měřítko např» 4:1 nebo 10:1.) Ha tuto

podložku se nakreslí od ruky návrh obrazce plošného

spojec

'Hento návrh se připevní na programovací prkno

a progrejnátor objíždí pisátkem jednotlivé části ploš-

ného spoje. Znaky odpovídající pohybu pisátka jsou

děrovány děrovačem do děrné pásky.

Děrnou péakou se řídí koordinátograf (obr.č. 2),

který je umístěn v temné komoře a umožňuje exponování

obrazců plošného spoje na výchozí fiiaové matrice v

měřítku 1:1.

Perná páske má v programu zehmuty táž snaky

potřebné k řízení číslicově řízené vrtačky. Po vyvr-

tání otvoru jde polotovar desky k dalšímu zpracování

na chejuieko-galvaniekcu linku.

Chemlcko-galvaničky proces

!Teiito proces se dělí na tři části.

1) Pokovení otvorů,

2) vytvoření vodivého obrazce,
3) nanesení kovového rezietu a leptání.

Třmí část pracoviště tvoří linka na pokovení
otvorů (obr« 5* 3), která s* skládá z řady van v nichž
se provádí odmaštění, moření a čištění desek, aktivace
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povrchu otvorů., ehemioké xaědění, galvanické mědSní,
a příslušné me2ioperacní oplaohy postřikem. Z linky
vychází osušené polotovary desek s pokovanými otvory*

V druhé části výrobního procesu se na desky
fotoiaechanickým způsobem vytvoří obrazce plošných
spoju. Svôtlocitlivý roztok se na desky nanáší tak,
Se se deska ponoří do světlocltlivéno rostoku a vy-
tahuje se konstantní rychlostí z láznS. Po vyaušsní
se desky exponují pomocí filmových matric.

Po vyvolání obrazce a vysušení desky následuje
galvanické zesílení vodivého obrazce a nanesení kovo-
vé masky, v našem případě vrstvy lesklého cínu galva-
nickým způsobem.-. Po odstranění organické masky se do-
končí výroba DPSPO odleptáním odkryté mědi.

Komplex uvedených zařízení umožňuje výrobu pica—
ných spojů vysoká náročnosti v podstatně kratších
průběžných dobáefa, než tomu bylo dosud* Zjednodušuje
a usnadňuje realizaci změn, ke kterým v průběhu vý-
vojových prací běžttě dochází. Tím přispívá ke Zkvalit-
nění a zrychlení prací při vývoji i výrobě nově na-
vrhovaných přístrojů jaderné techniky.

Literatura

Holed M», Langra? J. : Měření a regulace
22 1975 5. 3 s. 53

/2/ Měřínateč J» : Inovace výroby plošných
spojů ve VťfPJT

- * Jaderná energie 2£ 1981/3
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Obr. S. 2
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PŘÍSTROJOVÍ TOBJĽ7MÍ RADIÁCIÍ KOIITROIY

Čestmír Raisigl, Vladimír Vaněk, Milada Ueckybová

— Energoprojelrt Praha,

V práci Je zpracován přehled přístrojového

vybevení systémů radiační kontroly a dozimetrie

v JE v ČSSR. Přehled 3e vypracován pro jednotli-

vé systéiny jako např. radiační kontrolu prostře-

dí v JS, provozní kontroly aktivit na technolo-

gických okruzích, výpustí a kapalných odpadu, ra-

diační kontrolu okolí JE a osobní dozimetrii*

Cílem je zpracování přehledu a potřeb podle jed-

notlivých dodavatelů (tuzemsko, oblast RVHP a

K3) ve snaze minimalizovat nároky ne dovoz a

ovlivňovat tak možnosti výroby a vybavení JE

z tuzeaska*

i



23

PfijRQMlf PCľ-̂  7!r$SSi£ A. ť80PT-"*T

Zdeněk* S p a r a ř > &Z 5s*T Prah*

7 tomto sdělaní nechceme uvádět podrobný popi* přírod-
ního pole záření (FPZ). Ve snaze pomocí, tecbnickému řeše-
ní tohoto problému hodlána spíše nmrázmt na dosavadní v la-
stn í zkušenosti. Tím s e ovšem stručnému popisu alespoň
nejdůležitější cil vlastností. PPZ nevyhneme.. Z Sašové sté—
lýca Jsou t o : nt£stn£ rozdílnost a spektrálni 3 l o í i t a s t ;
z ča3ovš prottéonýcn; pak Jde o víiry aetaorolaglcké * ag-

ffi£atn£ rozdíly Jsou způsobovány proasennoatX obo«
základních složek PPZ - složky terestr lá ln í i kosaxcké*
Různý příkon složky terestričtí nf J* vyvolán hlavni raxdl—
l y • geologické skladbě zemského povrchu, která Jo v ČSS&
zvlášť pestrá* Froměnnoart příkonu složky kosmické Jo dána
hlavně Je JI zavial oat£ na zeměpisné áiřcv^ a nadnořaicá wýá-
e«; uvažovat: váak r l i v zeměpisné šířky má smysl jen a s t á -
tů mnoheas rozlehlejších než. Je SSSR* Ľ nás s tač í brót ohled
Jen na v l i v nadmořské výsky. Z tab.I* vidíae» ža v SSSH jo
obyvatelstva značne výškově rosrrstvano;. z obr. l . Je potom
patrné, 'Jak záVisí expozičoi rychlost ks na nadaořská výá-
ce» Je zřejaé, Ža aai 4G£ našich obyvatel obdrží % tohoto
důvodu as i o 1CSS vyěáí ročai oxpozlsl, nei obyvatalé ž i j i -
c£ aCzft*. Spektrální s lož i tos t FEZ Jo podaínénu Jednak tlia,
í e T horní vrstv i zaaské kůry jo místo od místa, růaai| za-
stoupení přírodních; radionuklldú. C tedy nvjeo. různá '•
trac*^ a l« i různé vzájemné po«4ry> « dále t»icé
spektraa k» J« závislé" na nadmořské výšce. Celkove af tedy
• PPZ vyskytuj* *£řen£ kerpuskularni {«c »/^» «»p»& a meze-
ny) 1 elektromagnetické (X • f >> s rozeatem. energií od Je-
dnotek keT do stovek KeV. Z tohoto důvodu Je kriticko*
vlastnost í každého používaného detektoru Jeho energetické
závislost* Místní rozdíly v oblast i příkonu Jsou považo-
vány %m samozřejmé; na spektrální rozdíly však se dosud.
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nebral ohled a to byla vážná chyba. V tabwZX. uvádíme aá-

mi pokasně zjištěný hrubý spektrální charakter různých

typických lokalit; Je zřejmé, že nejde • výjimka, ale Jev

pravidelný.

Bačasoé vlastnosti PEZ způsobuji Tlivý neteorologické a

astrofyzikální* Z meteorologických vlivů Jde hlavně • zvý-

šení, či snížení vlhkosti půdy (dlouhotrvající deště či su-

cha, resp., vyšší vrstva sněhu), které výrazněji působí na

příkon od terestrlála; vliv béžných teplotních či tlakových

atmosferických změn lze u detektorů prakticky vyloučit, ni-

koli véak u elektronických obvodů, které Jsou obvykla sou-

částí aparatury. Astrofyzikální příčiny zněn příkonu «d kz

BOhoa být jednak pravidelné (den-noc, roční období, sluneč-

ní cyklus), jednak náhodné (sluneční erupce, výrazná změna

tlaku aj.). Ze předpokladu, že tyto vliv7 nelze v praksi

obejít, stává se dozimetrické kontrola životního prostředí

úlohou téměř neřešitelnou; naštěstí jsae nedávno zjistili,

že všechny časové vlivy jsou zachytitelné jen zvlaží cit-

livými detekčními přístroji* Jinými slovy: citlivost dozi-

metrické aparatury crčené ke kontrole radioaktivní Čistatv

životního prostředí nesaií byt mpriisAXní* nýbrž optimální^

a to vzhledem k prakticky se vyskytujícím nejnižším pří-

konům. kl-3ťé se v kontrolované oblasti vyskytuji; v ČSSR

Je to kopr. ssi 1 nCkg >h (při tom ovšea je nutn* za-

chovat mezinárodně požadovanou rozlišitelnost asi 5ř).Na

obr»2. vidíme záznam stálosti PPZ na jediné lokalitě (tedy

za konat.podmínek geologické skladby a příkonu kz) v prů-

běhu 12 měsíců* Ačkoliv a* za toto období vyskytovaly prak-

ticky všechny; obvyklé meteorologické i astrofyzikální pro-

seny, je patrné, ž* měřené hodnoty celkového expozičního '

příkonu (ač Jemně sledovaly známou ••zaoní sinusoidu), le-

žely stále v mezích * 2,5*- Z toho tedy lze vyvodit důle-

žitý praktický závěr.: Při optimální citlivosti aparatury

je možné považovat příkon PFZ na. jediné lokalitě sa kact> :

•tantní. Tento poznatek sám vlastně vmožňmje praktické

iestí daného úkolu*
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Jaké tedy celkové doporučeni můžeme dnes pro technická
řešení aparátů určených ke kontrole PPZ a tedy i radioak-
tivní čistoty životního prostředí dát? Předně musí být kai-
dá podobná aparatuře přizpůsobena k měření in situ (čili.
nezávislá na připojení zdrojů, transpartabilní a pod.),dá-
le by měla být odpověa detektoru co nejméně závislá na
spektru PPZ, ale detektor by měl byt současně technicky ře-
šen tak, aby zachycoval co nejširší spektrální oblast (zej-
ména ze strany měkkých energií, které se vyskytují častěji
a jsou informativnějsi částí spektra PP2.) Ba druhé straně
i použití silná energeticky, závislého detektoru může být
někdy výhodné: při jednoduché výměně vnější filtrace totiž
lze z poměru naměřených hodnot získat i hrubou informaci •
spektrálním charakteru FPZ v dané lokalitě.* Z čistě dozi-
metrických důrodů je nejlepším detektorem ionizační kocú-
ra, prakticky však není příliš výhodjaá, nebol bývá mecha-
nicky choulostivá* Osvědčují se i aparatury s GM počítači,
nebo se scintilačními krystaly. Některé přednosti má i ae-
toda pevné fáze, která se v této oblasti začíná stále- vlče
objevovat.

Každý uživatel jakékoliv aparatury pro kontrolu radioak-
tivní Čistoty životního px ostředí si musí být vědom slo-
žitosti úkolu* který má s tímto relativně nenáročným zaří-
zenía řešit:totiž sledovat kontaminaci přírody za podmínky,
kdy ona sasa je již radioaktivní, s jistotou, citlivosti a
zejména včas* 7 každém případě by měl být dále vybaven i
zařízením pro odběr vzorků a jejich analytické, nejlépe
spektrometrické, zpracování v laboratoři*

Kapitolou pro sebe je spoléhání na chenicko-anslytický
přístup ft J* stanovení koncentraci prvků U,Ih a K v půdě)
a výpočet expozičního příkonu zrn znalosti dávkových kon-
stant; ten totiž zhusta selhává úplhiS, nebo je velmi ne-
přesný. Rovněž správná dozimetrická ̂ interpretace naměře-
ných dat Je vzhlede* ke složitosti FFZ velmi choulostivou
otázkou; pro nedostatek místa však ji. zde již nemůžeme
podrobněji rozebírat a zainíaa se o si jen ústně*
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Tab-I. Pcc*t •byratel ESR žijících, T různých nadaerakých TýákA«to

Kadaoŕoká *ýška Plocha Facet

d* 400
400 - 600
nad 600

U«3S-t3»T»3U»»J»»«»t«ai^3J«»

36,6
43,2
20,2

52.4
36,4

4,2

Tub.XI. Hrubý spektrální «haralct»r některých typických lokalit

Popis lokalit? Přerlád.charakter spektra

a&kké

Hladina -rody (i xa-
ínrilá) r mali nadut*

Zmrzlá půda pod sně-

hovou pŕikrýrkoii T

nalé nadm. Týáe«

Půd/s a porost ?e stř.

nado.výác«

Hlndinit vody (1 xa-
re vysoké

výác*

Skalní podklad »«
ry»okó nadcu-rýáce



hodinová

' j

9
Qt
O.
3

ročni expozic*
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APLIKÁCIA PRÍSTROJOV Z TESLY PRI ZABÄCTOäfoVANÍ VÍSKU-
MU V OBLASTI RADIAČNEJ BEZPEČNOSTI VO VÚJS.

Štefan äevečka, Jindřich Brož, Stanislav Janečka,
Jozef Moravek, VÚJS - Jaslovaká Bohunice.

Radiačná bezpečnosť na JE a v jej okolí zahŕňa*
je -množstvo radiometrických i spektroaetrickýeh me-
raní. Jedná sa predovšetkým o merania úrovni radio-
aktivity médií na jadrovej elektrárni, zastúpenia
jednotlivých rádionuklidov v nich, ich forma a tiel
merania expozičných príkonov v jednotlivých prevádz-
kových priestoroch a laboratóriách,pripadne i v oko-
lí JE.

Výskum v oblasti metód radiačnej bezpečnosti si
teda vyžaduje rozsiahle prístrojové vybavenie. Na na-
šom pracovisku Široko využívame okrea zahraničných
prístrojov predovšetkým prístroje československej vý-
roby. Svi to prevažne scintilaSné detektory, jedno-
kanálová analyzátory, nízkopozaďové merače aktivity
a merače expozičného príkonu, prípadne prístroje ra-
dy NL. , . . .

POPX5 NIEKOÚCÍCH KSRAf í S PRÍSTROJMI JADROVEJ TECH-
NIKY ČESKOSLOVENSKEJ VÍROBY.

1. IIEJRAMIfi £ -/3 áŽtlOŽJCTIVITT JSBQSOLOÝ.

¥* priebehu apúJUTacích práa oboch blokov JÄ - VI
bola merané rádioaktivita ti»ro»olot^ feachytenycJH t»
čistiacich filti*oob ódbttipových trá* pre meranie ra-
plynov alebo par jodu. #r« registráciu /i - častíc
emitovaných ra-aaroaolai zachytenými na filtroch bol
použitý plastický scintilátor SAK 15 U 12 v spojení
so sondou NKQ 322. Vyhodnotenie sa robilo jednokaná-
lovým analyzátorom UZQ 201 v integrálnom režime. Vý-
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hódou použitého scAntilačného detektora bola možnosť

súčasnej registrácie „L- častíc /po prestavení pra-

covných parametrov meracieho traktu/. Aktivita aC -

častíc bola rozhodujúca pre posúdenie množstva pri-

rodzených ra - aerosólov zachytených na filtri.

2. MERANIE JÓDU VO-VENTILAČNOM KOMÍNE.

Pre meranie objem, aktivity jódu vo výpustiach

z koicína bol použitý studnový scintilačný detektor

SOľ - IS - U04 t) 100 x 100 nm so sondou NKQ 312

v olovenom tienení ecintilačného detektora NKG 315.

Cez filtračnú náplň /alumina impregnované dusična-

nom strieborným, alebo alunina neimpregnované umies-

tnené v .stu'Jni acintilačného detektora/bol preséva-

ný vzduch znavený aerosólov. Ma vyhodnotenie signá-

lu z detektora bol používaný jednokanálový spektro-

meter NZQ 7?7 alebo NZG 201 v integrálnom alebo di-

ferenciélnom režime. Stanovenie objemovej aktivity

ea robilo na základe prírastku početnosti impulzov,

ktorý je úmerný objemovej aktivite.

Okrem kontinuálneho merania možno robiť diskon-

tinuélne odbery s vyhodnotením v laboratóriu. Zlep-

šuje sa detekčný limit. Spektrometriekými meraniami

sa sledovali, ďalšie ra-nuklidy / 2° 3Hg, 1 1 O mAg, 7 5Se/,

ktoré sa zachytávajú na filtračnú náplň a spôsobujú

skreslenie výsledkov hlavne v období nízkych koncen-

trácií jódu.

3. MERANIE EXPOZIČNÍCH PRÍKONOV.

V súčasnosti máme k dispozícii niekoľko mera-
čov expozičných prik&nov NRG 302. V minulosti sme ex-
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pozičné príkony merali detekčnou jednotkou zlože-

nou zo scin^ilačného detektora SKG 1U 05 /Nal/"ľl/

40x40 nm/ a sondy NKQ 321. Signál bol vyhodnocova-

ný prenoanýo jednokanálovým analyzátorom NZG 201

v integrálnom režime od 50 keV» Citlivosť tejto

detekčnej jednotky bola stanovená Kalibráciou pre

kolimovaný zväzok žiarenia /fa rádionuklidu 'Ca.

Pri meraní prirodzeného pozadia ukazuje takto o-

ciachovaná detekčná jednotka hodnoty asi o 30% vy5-

äie v porovnaní s RSS 111. Porovnávacie merania s«e

robili v IHE Praha a tiež vo vápencovej jaskyni Dri-

ny pri Smoleniciach. Tu sme zrovnávali naše merar»ia

so západoneiĽeokým meračom expozičného príkonu MAB

604.

Okrem týchto meraní sa uskutočnilo v júni 1979

spoločné meranie viacerých organizácií s cieľom za-

istiť rozptyl hodnôt expozičných príkonov roľnými

organi zác iami,

4. MERANIE DTFEPiľíCIALNSo NELIXSARITľ.

Ideálnym spôsoboin zisťovania r.elineiirity ampli-

túdového analyzátoru je martmie pomocou i.xpulun 'ho »£

necátora. Infor-nritívny .a zéroveň sr.enej presný spásob

vychádza zo vzťahu :

Dl? TNT
___— ——

\ 3S

3 N - je nastavená ôírka kanálu /alebo energetického

okna/

B- - je skutočná - M-

DIF - početnosť pri dif€renciálnom meraní,

INT - pofetnoať zri integrálnom neraní

na základe toh»-> vzťanu piati:



je koeficient diferenciálněj nelinearity

Tento spôsob zisťovania diferenciálněj nelinearity
využíva vlastne porovnávanie velkosti chyby v nas-
tavovaní diskriminačných úrovní*

Tyoto spôsobom sa preverovali vlastnosti labora-
tórnych prístrojov, ktoré sa používajú v integrálnom
i diferenciélnom režime.

Cielom tohto referátu nebolo podrobne referovať
o používaných metódach, ale informovať o uplatnení
•prístrojov čs. výroby v oblasti výskumu metód radiač-
nej bezpečnosti na JE vo VÚJE.
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JantifTía, Josef Horárok —

Ak títuumma t r r í i ť afrtiĽcíto -vsoariLelr *©
bas
11 'jiiffiiiiT, SBK niltľTŤit w e ?

• vcJtex. a£z!fcov ^onsoffi aktiTitatt /vxmrftjr

* detaddtoeoa v olovcmtai txmmoad iTnii Ffľi ri—»• oméSm
í i r iKřazsarty posadia., aeS o. JSBJ/FI/ ďctea.tug(W,ggg

Je -vžae aks> o Péä Icpftic. Z tobtn
-vofia &t dKttidhqf limit Gda. detektaara l«p*£ ,
e •einttilaCaiycfi dctdctteetiiv, napriek toax, 2c
j e í t í t áežneoeti . Er» iSEíaDealt tfettíttara
• M B oftsadfca jtniiai IUríg>

itefeitara bed.
••Uodoai fcprť Cari£o>ylXui?jJE boX
acetí. ästekcic goaw kvtfart v zAvisloafei

e í t l i m a t i • • inliiJaaimT aktivitu ad áajabadmejii*
aapnrŤadaciiia, prwttoie iniaiľlffiiiijS WVTTÍT

atejaay aajt —paří artarrfi a atofflfaoé,
d -va^eovtf.

Seďte atMia iífiíia»a»1í pai fote^OoK a obJtan
l y /Jtp»l/ Msaf aaošsUB, j e i a t ^ p i l i aa* j r i . azCowaaif

r j e

— ' «» M^^&r. Ja^aaflUäiM. âaBaB4ĥ Ba»--'«BHaaVBa> ^ ^ b ^ H ^ ^ K



Pre porovnanie závislosti účinnosti od objemu

vzorky pri valcovej a "Bfarinelliho" geometrii sme

zmereli KC1 v 0,5 1, 1 1 PE a v "Marinelliho" nádo-

be 3 objemom": 1,6 1»- /obr.S.3/. Účinnosť detekcie pri

Marinelliho nádobe je oveľa menej závislá na objeme

vzorky, než pri valcovej geometrii a je pri objeme

1 1 asi dva krát väčšia, než u 1 1 PE. Keďže v Mari-

nelliho nádobe méžme merať väčšie objemy s relatívne

vysokou účinnosťou detekcie, je i detekčný limit v ta-

komto usporiadaní podstatne nižší, než v diskovom, val-

covom či studftovom. Porovnanie niektorých detekčných us-

poriadaní je uvedené v tabuľke. Hodnoty ŕotopíkovej úči-

nnoati detekcie- pre *' Cs 3ú spočítané na počítači

Odr-i 1305, a-hodnoty pozadia pod fotoplkom boli zmera-

né. Faktor kvality p u J ^ p o a udzuje detekčný ays-

t(5m bez ohľadu na dobu merania a požadovanú presnosť
merania. Detekčný limit

u? * 2 u I'M?u? * 2 u I
vyjadruje možnosti

detekčného systému z"hľadiska merania vzoriek zo život-
ného prostredia v okolí JE. Tabuľka dokazuje, že "Ma-
rinelliho" usporiadanie je pre tieto merania oveľa
vhodnejáie, než ostatné usporiadania, pričom GeLi de-
tektor dosahuje v Pb dome lepšie parametre, než ecin—
t ilačné detektory.



D e l .

45x50 f
100x100
.75x75
45x50

40x40
GeLi
QeLi
OeLi

usp.

Stud,
Stud.
liar,
Mar.

Ponor
Disk
Valec
Mar.

V/cm3/

5
20

2000
2000

.10000
100

1000
2000

b/s"V

0 , 1

1,5
0 ,7
0 , 1

0,06
0,006
0,006
0,01

dPb/cm/

10
10

8
8
8

10
10

8

W
8

30

2 ,3
0, 7
0, 1
It 2
0,15
0 ,3

?Jrf
1,2
4,6

54,5
42,3
40,8
15,5
19,4
60,0

12,69
3,25
0,29
0,36
0,40
1,07
0,86
'0,27

VJ1

n " 1,65 - kvantil normálneho rozdelenia

b - pozadie detektora pod píkom totálnej absorpcie

í - 60 000 s - doba merania vzorky

£ - účinnosť detektora pod plkom tot.abs.

V - objem vzorky
ý - zastúpenie počtu gama kvant na jedan rozpad jadra.
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ZROTOáftTB STUDÄUVÓfO A FBSUBĚSGVŮBQ.

PSI MB&ABÍ jdOO 7 KtMĹn «XADBQYn3f ELXKXBĹBOft
KDMOLAZÍVliCa

Mor£vak tStanialav Jan*Ska,št«fan Savačkm—
- T&IS Jaslovaké Bohuniaa.

Badiojíd patr l madsi najv#iawmuj»i» sloilqr .
plynových exhalátov s j«dřov«j «lektrára» • pe«d—
stavuj* tak potcneiilzM r i x i k o par* c k o l i * jadro**
T « j «l*ktráni0 /JÄ/. Úro»«fl rád ioakt iv i ty jódu
v •zhalátocH •«- a t » l a kritériom
védský JS p r i hodnotami j « j vplýva nm okol ia*
nitorovania rádiojódu v plynových^ axBmlfóoeh p a t r l
preto madsi d O l e i i t é úlohy radiálnaj . kontro ly -nav
J E . -- • ••'• . . . . ' .

Onaa ja vo svate* všeobecná, prijímame aéaada>
"ALAHA" /As lov as reasonably achievable/ a to jod-
nak pre úrovaft aktivity vypoátl, ala i s hXadiska
poSiadaviak na d«takSn# limit monitorovaním. % t o -
hoto pohXada ja potrebné povaSovaC limity atanova-
né vyhláftkami. sm maďsné hodnoty •detekovat je po-
trébaé na- takaj mlskaj tSrovni, aká ja- doaiatanitaXník
rosumňa zdôvodneným technickým riaftanim. Zm ~i mni '
néw ja moitté povalovat také riea*nie,ktoré uaolfiQje
stanovit objeof ?é aktivity rádio jódu srn normálna j pre-
védský a ihôdmotiť tak reélaia hodnoty arjieaia radiag
sáno risika pra- okolité obyvatejCatvó* Takýto moaitor
bnd* moimá pow»i« a malými úpravami t i e t premera-
nia rádiojóda v iA^ctt prmvé&akafvých priomtoroctiy.pri-
padnm v okolí J I . . . " ' : ' • ' • • . - .

Pre detekcia jódv v pl̂ nMVycb exhalátoch, treba-
riméit t i e to aákLi
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- nick* •era* objemové aktivita
- relatívne vysoká merná objemové «ktivita plynov
Ä/10 Bq.l"1 - ako rušivé zložka

- rôzne fyzikálne-chemické formy rádiojódu / v zá-
sade existencia neelementarnycb. zložiek/

- rôzne iíotopické zloženie jódu i rušivých zložiek.

Na súčasných jadrových elektrárnách sa v rôz-
nych obmenách využíva kumulatívna metóda so špeciál-
ny* filtračným materiálom,9 vysokou účinnosťou a se-
lektivitou merania.

Kumulatívna aetóda využíva koncentrácie jódu
z veľkého objemu vadúchu,ktorý je limitovaný prie-
tokom a dobou kumulácie. Maximálny prietok je daný
potrebnou dobou stýka pre dosi&hnutie vysokej úSic-
no8ti séchyta všetkých fyzikélno-chemických foriem
jódu. Doba kumulácie je ohraničená polčasom rádio-
aktívnej premeny najvýznamnejšieho izotopu - J„
Kumulácia jódu musí byť však dostatočne selektívna,
hlavne vo vzťahu k vzácnym plynom. Znamená to teda,
že úspech kumulatívnej metody je do značnej miery
podmienený vhodným filtračným materiálom. Ako ta-
kýto vhodný filtračný material sa osvedčila alumi-
na špeciálne impregnovaná dusičnanom strieborným

Vysoká detekčná účinnosť a selektivita mera-
nia znamená použiť vhodný detektor so spektrometric-
kýini vlastnosťami a voliť vhodnú geometrickú konfi-
guráciu: detektor -'filtračný material. Selektivita
je zabezpečená výberom energetického okna podľa
konkrétneho výskytu ruaivýeb zložiek* Takým detek-
torom jé •čintil«6ný kryštál HaJ/TlA bodným us-
poriadania je .studnové e prstencové usporiadanie.

Porovnanie ̂ yniMických «har«kteriatlk obiůvoch_
iosporisdaní * 4»diii«nk«ch pr*védiky JE typu TVSE 440
dovoľuj* arobiť-ifei«íto5jsát̂ 3ígr:.
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Dynamickou citlivosťou a detakčným lisitom.aú obe
usporiadania rovnocenné /detekíný limit am úrovni
10""* Bq.l / pri dob* merania 1COO s dob« kunu-;
lácie 8 hod, a maximálnoa prietoku/.

Váha prstencového usporiadania j* a»i 3 krát aeaáia
/,vl50 kg/, So dovoľuje konštruovať mobilný ä«t«k-
tor. To má význaa predovšetkým u saaostataélio pría«
troja,ktorý je možné použiť • prevádzkových pries-
toroch JE /ala nielen jadrových elektrárni/ i v o-
kolí, dosiahnutie datetóného limitu srovnatelného
so studnovým usporiadanín však vyžaduje použi? čer-
padlá o výkone /«/5n .h . Takéto Čerpadlá vaAttchu
väak nie sú bežne dostupná*.

Studnová usporiadanie je vhodná taa,kď« je potreb-
né merať veľmi nízke koncentrácie rádio jódu /napr«._
komín JE/ a kde zaistení* vyaokáho prietoku je apo*
jena s komplikáciami a kdo velká v<íh»/~ 550 kg/
nie je na prekážku*
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Tomáéek, TÍBZ CSIV Praha.
¥emáš Zelinka, TÚV Praha.

ŕľiftra1 Jódové filtry jsou důležitou součástí
T*daebx>teehnických systémů jaderných elektráren.
Jepici, úkolem je odstranit z filtrovaného vzduchu
sloučeniny radioaktivního jódu, zejména I a
snížit tak možnost kontaminace životního prostře-
dí tímto nebezpečným radioauklidem.

la jódové filtry je kladen požadavek zajis-
tit vysokou odlaeivost pro všechny foray jódu,
jak v případě normálního provozu elektrábeny, Uú:
í v případě havárie, tedy aa podmínek zvýšené te-
ploty a vysoké relativní vlhkosti filtrovaného
vzdachu, fcíeré nepříznivě ovlivňují funkci jódo-
vých filtrů, sejaéna účinnost záchytu metyljodidu.
Splnění těchto nárořných požadavků vyž&duje mj.
sledovat kvalitu jednotlivých komponent jódových
filtrů v průběhu jejich výroby, zejména adaorben-
ta, dále zajistit testování jódových filtrů "in
altu" vždy po jejich montáží a pak v pravidelných
intervalech, vzhledea k netěsnostem sestav filtrů
a stárnutí adsorbent a.

Cílen příspěvku je upozornit na potřebu pří-
strojového vybavení pro realizaci testů jódových
filtrů a jejicix komponent a dále Informovat o pří-
•trojích, které byly v tiDZ CSA?'a re Výzkumném
ústavu vzducho*«etaiiky navrženy á vyrobeny • «>«"
vislosti m Vývojism •orbentn C*-J a jódevych filtrů
IBJ-17Ô0. jedná «e o -tyto-přlatroje a sařísenl:

3ff ' -/I/ '
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TÍBĚR DETEESKÍ JEDMOTKY PRO MĚŘBKÍ HÍZKÍCH AKTIVIT

Olga Kováková, Ladislav Viererbl, Oldřich Giler,
Viktor Dvořák, Ljuba Jursové, Jaroslav Smola
TESLA. «• VÚřJT

Při sestavě přístroje pro měření vzorků nízkých

aktivit záření lze nejmenší měřitelnou aktivitu ovliv-

nit vhodným výběrem detekční jednotky. Jednotlivé

vzorky se liší typem radionuklidu (energií záření),

objemem i skupenstvím, nelze tedy jediný typ detekční

jednotky označit za optimální. Cílem této práce je

vytypovat vhodné detekční jednotky, které by z ňledis-

ka technických parametrů vyhovovaly co největšímu poč-

tu aplikací. (Detekční jednotka obsahuje detektor,

sondu, nádobu na měřený vzorek a olověné stínění.)

V referátu jsou hodnoceny detekční jednotky z

hlediska nejmenší měřitelné aktivity při omezeném

objemu vzorku a při "nelimitovaném" množství vzorku.

Základní úvaha je provedena pro kapalné vzorky o ob-

jemu od 0,5 cm^ do 70 dm\ Je uvedena citlivost, čini-

tel jakosti, celková detekční účinnost a nejmenší mě-

řitelná aktivita při různých dobách měření. Je stano-

vena i energetická závislost souboru detekčních jed-

notek na základě proměření různých radionuklidu -

57Co,
 1 3 1J, 1 3 7 C S , 6 0Co.

. Experimentální práce a výpočty umožnily stanovit

typové detekční jednotky pro vývoj - KE 3501,

HE 3502 A,B i HE 3503, o Irterých je podáaa podrobná

informace v jiných referátech., Při výběru byly kromě

technických parametrů uváženy i'ekonomické a provozní

aspekty*



ELEKTRÁRNY EUKOVANY

Zd-p.Šk Staněk , VÚ vodohospodářský Praha-pob.Brao.

V současné doba Jsou práce na výstavbě třetí
československá jaderné elektrárny u Dukovan v plném prou
du a zahájení provozu prvních dvou bloků 440 je pláne—
váno již na tut« pětiletku na rok 1984.

Celá Její vodní hospodářství bude těaně spja-

té s dokenčenými vodhíni díly Daleôice a Jíohelno a pro-

voz tohote jaderně energetického kaolexu bude ovlivno-

vaz hydrosféru i celý ekosystém řeky Jihlavy.

Pro budoucí seriózní hodnecení vlivu tonete

komplexu na hydrosféru jsme přistoupili již od r.1976"

v rámci státního i rezortního- plánu výzkunos k vyšetření

radiačního pezadí, tvořeného dnes nejen radienuklidy při

rozenými, ale i uitělými, mající svůj původ v radioaktiv-

ním spadu z atmosféry.

Metodika radiochemických analýz

MSření velni nízkých aktivit v povrchevých,

podzemních i srážteevých vodách i materiálech vodníhe pro

středí bylo prováděno v radiechemické laboratoři VÚ vodo

hospodářského,metodikami dnes již běžně zavedenými a pen

žívanými v rezortu vědního hodpedářství,převážně na pří-

strojích dodávaných TESLOU Přemýšlení a TESLOU Liberec.

Povrchové vody

Úroveň radienuklidů byla sledována v povrcho-
vých vodách řeky Jihlavy od přítoku do DaleSické údolní
nádrže,až po Ivančice,ležící 20 ks pod výtokem z Mehels-
ké nádrže,včetně obou jmenovaných nádrži.

Z přirozených radionuklidd byl* stanovované



radium 226,prirátal uran, celkevé ebjemaYé aktirita be-
ta s alfa a radioaktivní draalík 40. 2 usllych radia-
nulclidů ceaium 137, strericium 90 & tritium.

veda z řeka Jihlsvy nejevila podstatněj-
ší razdíly T celém průběhu aledevÄní a kelísala u ce l-
kevé aktivity beta v rozmezí 370 - 420 mBq.l""1 s přímě-
rem 395 mBq.l"1. Pí-eYéfcuy pádil na rcí ató draslík 4C,
JeĴ ož aktivita doaahdvala 212 - 277 mBq.l"1 t.j.44-56%.
Vý&lečky »»tatr.ích radianulclidů kareapandují a přírod-
nla pazadlm a gealegiekými poměry Y horním pavoůl řeky
Jihlavy a Jaou uvedeny T tabulce I.

Také obsahy t .zv. umělých radionuklidů atroncia
90, cesia 137 a t r i t i a jaeu prozatím velmi nízké,de fcgr-

ae dostáYsjí předeTšín spadem z atmeaféry.Výs
j»-eu t»ké v tabulce I.

Podsanarf Tedy

Vyšetření pedzemních rod na absahy a úroveň při-
rozených i umělých radionuklidů byle převedeno u více
než 30 vzorků a to z nejbližšího ekolí budaucí jaderné
elefc^rírny r Dukovanech (peloměr 5 km).Celková aktivi-
ta beta ae pohybavala • rozaezí 19 -85 niSq.l"1 a dras-
líková aktiTita y roznoží od 75 - 1250 mBq.l"*1.

K*ncetrace přírodního uranu byla nalezena v roz-
mezí 0,5- 2,2 ug.l~xa nejvySSÍ hadnoteu kolear 3 ug.l" 1 ,
z neogénu z hlaubky 16 m. Obaahy radia 226 pak v rozml-
átí 19 - 85 n&q.l"^. Dasažené rýeledky těchto' přiraze-
ných r»ai#nul£lidů a absahu stroncia a ceaia jaou v ta-
bule* I I .

Srážkové Tady

Na lekal it5 Uehel&o pad VyrevnÄrací údolní nádr-
ží a. a»i 3,5 kn vzdušsea 5arau ad komínu JE Dukavany Ja
«a Carvance 1977 uai«tnén« *parat«ra na edebírdní sráž-

Tad. V •m&mi£a£täi intarY»l*th je mgřena a ryhod-



nocována radioaktivita spadu. Výsledky sumární beta ale
t i v l t y jsou korigovány na atreneie-ytrievý standard a
vyjádřeny T Bq a přepočtem na plachu rodních hladin o-
bou údolních nádrží*

Souběžně byly vzorky srážkových vod měřeny gamaapek
trometriekou analýz eu a polovodičovým detektorem Ge(Li)
• oMeau 16 car (ÚJV £ež) s předzesilovačem Can&arra.
Při použité metodice měření byly vyhodnacany a Identi-
fikovány tyta radionuklidy i l 4 4 C e f

1 4 1 C e , 7Be, 1 0 7Ru,
1 0 6Ru, 1 3 7 Cs, 9 5 Zr, 9 5 Nb a 1 2 5 S b . Daaažené výsledky budou
cenné jak z hlediska metodického,tale i pr« získání po-
zaďových hodnot v dostatečném předstihu před zahájenia
převezu jaderné elektrárny v Cokavanech.

V příapSvku jaeu dala diskutovány dosažené výsled-
ky a některyai autory a rýzxuůmýsň. lokalitami na Sl#-
venaku.Je tabelevána i úroveň aladevaných račtienuklidů
v materiálech rodního preatře^dí t . j . ve dnových sedi-
mentech,biologickýeh marteriálach a- rybách.

aysr
V současná době probíhá výzkum vlivu dalších radia

nuklidů na povrchové a podzemní vody v okolí Dukovan.
Byly vybrány ty radi«nuklidy,které budou ebaaženy v ka-
palných odpadech •odtékajících z provozu jaderných zaří-
zení.

Pro posoazení některých změn, k niaž dochází v teku
i obou bitepech nestačí jednorázové výzkuagr,ale Jaeu
nezbytná dlouhodobá a. systematická p«zereváaí. Tata pak
umožňují nejen stanovení, obsahů sledovaných radienokli-
dfl,ale i postihnutí je-jieii sezóních změn a cesty migra-
ce, sorpce a druheré erehapnoati erganizmu ka kumulaci
dp material^ celého vtóttíhw prostředí.



Tabulka I .
tfrovně radianuklidft • pcrrchavých vodách.

Celkvré bata
aktivit*
Radium 226

Stranciua 90
C«siua 137

Tritium
Craolik 40

Razaazf
T nBq.l"1

370-420
19- 80

0,5-2,5

3,2 - 6,6
7,4 -14

65 - 192
212-277

Frůa.had.

395
44

,0,8

4,8
11

113
253

Pafia
at an

25
25

9

7
4

U
25

. Tabulka
Úr«Y<m rsfll«nuklidů r podaaanleto ročách

a mtcrláledt T»daíh«

Padzmoí zdroj*
(atudny a roflokad

TXfvý sadlaaat
Z«ebnta«
Partuř abaeaé
Oatraratkar

Hadiua

20-75
95-124
22-32
9,5

"••• U , 5

Caaius
sfiq.l-1

5-9,2
12-32
-

7 94
10

Str«noiúa

8-11,5
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J e a Pazderní k, VÚV Praha

Úvod

V rámci resortu itlA'K SSB ee odebírají za ucelen ra-

diologického rozboru vzorky vodního prostředí. U povrcno-

vých rod směruje ve smyslu vl.nař.Č. 25/1975 £>t>. tato

činnost k zachování ukazatelů, jež charakterizují

- stav povrchových vod, při němž nedochází k poruSováni

hygienických požadavků na ocnrenu zdraví před iomzu-

jícín zářením s dále

- stav povrchových vod, při němž nedochází k toxickému

působení radioaktivních e jiných látek ne vodní orga-

nizasy* Badiologický rozbor pitných vod zajištují vo-

dohospodářské orgány podle ČSH 830611 Pitná voda a

ČSH 630612 Provozní kontrola ve vodárenství.

Ve zpracovaných vzorcích stanovují předevfiím labo-

ratoře e oblastní působností tzv.euoární aktivity -

celkovou objemovou aktivitu alfa a celkovou cajetcovou

aktivitu beta. Stanovení celkových objemových aktivit

se provádí integrálním měřením aktivity alfa a beta

odpariru ze vzorkd vod. Pri ctenovení objemových erti-

, vit Jednotlivých radionuklidů, jež jsou stařici elfe ne-

be čistými zářiči bota se užívá radiochémických eepa-

račních postupů ee závěrečným integrálním měřením Ja-

derného záření. laboratoř VÚV s funkcí centrálního

pracoviště se účastní soustavného sledování radioakti-

vity vodního prostředí při těch stanoveních jednotii-

vých redionuklidů j«ž vyžaduji epektrometrickou analýzu

jaderného *ář«ní -g«Ba. Sp«ci«lní, ̂ oaud nador»6«nou



otaz&ou zůstává stanovení tritia*

V oblasti přístrojová 8« uplatňuji
a) z hlediska detekce jaderného zářeni'

- pevné a kapalné acintilátory
- polovodičové detektory
- plynové počítače {JiL a proporcionálni)
a z hlediska detekce světelného zářeni
fotonásobiče

b) z hladi3ka vyhodnocení měřeného signálu
- laboratorní soupravy pro maření v jednokanálovom

uspořádání
- více - a mnohokanálové analyzátory pro spektromet-

rii jaderného zářeni

Podlá funkca lae prístroje užívané k vyhodnocováni ra-
dioaktivity rozčlenit do několika skupin.:
- standardní prístroja pro prostou detekci zářeol aLfa,

beta, případně gama. Jaderné záření Je mětano integ-
rálne, v širokém rozsahu energii* Vyhodnocují aa jimi
tav.sumární aktivity a Jednotlivé radionuklidy po je-
jich předběžné radiochemické separaci* Přístroje to-
hoto druhu, komerčná aěžné dostupné, jsou vyráběny
ve velkých, sériícn;

- jednoúčelové přístroje Ckupr.souprava pro emanoawt-
rická stanovaní radia, 22& ve vodě-) jaou vyróbiny jed-
notlivě nebo v malých a áriích^

- spektrometry jaderného zářeni (a snotudcanálovýol ana-
lyzátory, přistroj* pro kapalinovdu spelctroBfttrtl
nízkoonergetických. zářičů) doatupné potia* na xafar*- .
nič nich. triích.

Závěr . •
V souvislosti a realizaci československého jaderné-

ho prograoa a s potřebou kvantifikace dávkové zétSSe
obyvatelstva* z vodního proatredl se při zámeru, ekono-
micky uoosôé ochrany před äkodlivýml diinky ioni*ujicíiu>
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záření zvyšuji požadavky na radioanalytický systém MLVH
CSB. Bude rozšířena Skála stanovovaných rádionuklidú,-
provedena inovace analytických postupů.V oblasti pří-
strojové techniky bude analytická soustava optimalizo-
vána zavedením

- systémů pro měření nízkých aktivit na principu pro-
porcionálního počítače

- jednoúčelových přístrojů pro specializované měřeni
(emanometrické stanoveni radia 226)

- spektrometru ae zvýšeným stupněm automatizace vyhodno-
covací jeôxiotky

- kapalinového ecintilsčního spektrometru.
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MA JJEERYPTQNACNÚ TKPMTCgft 1NŽ.LÍZU

ť . iiukáS, J . P r u ž i n e c
CBCTF

Úvod

uexryptonagnú termickú a n a l ý z u možno s výhodou
p o u ž i ť v ě s d e tam, kde s a majú s l e d o v a ť zmany v dyne-
nícÉýcD t e p l o t n ý c h podmienkach a kde nemožno p o u ž i ť
xnej metody. Napríklad, pri sledováni zmeny velkosti
povrchu modifi&aSných a fázových premien, pri štúdiu
kinetiky niektorých reakcii v pevnej táze, ktoré nie
sú sprevádzané omotnostnými zmeny a pod. TäsUĽA je c i t -
livá na premeny I I . poraad&u a v niektorých prípadoch
zachytáva prejavy tvorby novej fáze cit l ivejš ie než
RTG analýzy. Je veľmi na pohyb reťazca organických
polymérov.

Experimentálna časť

Katóda BpoSiva v tom, že 8 \ r sa vSlení do tuhej
latky, a potom sa tuná látka vystaví rovnomernému
zvyšovaniu teploty, -tri každej zmene tuhej látky sa
uvoľní určité množstvo kryptonu, Ktoré je detektorom
detekované. Citlivosť metódy teda závisí od mernej
aktivity vzoriek a od c i t l i vost i a rozlišovacej scnop-
nosti detektora. 8 \ r sa včleňoval do vzoriek mikro"
difúznou tecnnikou, 5o je najvaodnejěi spôsob ne.
jcrypténovanie práskovitýon materiálov, zostup je ta-
kytos práSkovitý materiál sa nátiaSi ao jednostranne
zatavenej kapiláry, &̂r sa uzavrie ortuťovým uzáve-
rom a celá kapilára sa vloží ao tlakovej nádoby.

ťretože 8 ^ Í J je tajmer čistý beta-žianč a uvol-
nené malé množstvá xryptónu sa ťažko detekoju pomocou
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okienkového Geigerovho-Mlillerovho detektora, lebo
dochádza k absorbcii nízkoenergetickej zložky beta-
žiariča v okienku počítača. Preto sa navrhol a po-
užil prietokový Geigerov-Mtillerov detektor. Usporia-
danie nariadenia na iJkTA pomocou prietokového Geige-
rovho-kliillerovho detektora je na obr. I . Nosný plyn,
ktorý je súčasne aj pracovný plyn GJ,í detektora prúdi
z tlakovej nádoby / I / do piecky /2/, v ktorej je l i -
neárne zvyšovaná teplota. V piecke je na platinovej
lodičke 'íložená nakryptónovaná vzorka, pričom tesne
nad vzorkou j« upevnený temočlánok, ktorého údaje
slúžia jednak na digitálne meranie digitálnym volt-
netrom /3/ a na reguláciu teploty v piecke pomocou
programovateľného regulátora teploty /4/. V. piecke
uvoľnený 8^Kr je unášaný nosným plynom do detektora
/5/ a prietokoraeru /6/. äignál z detektora je spraco-
vávaný meracou súpravou /7/ 'i'TjaLA L-5ZQ 7H-'ľ» alebo
'J'íSLA iiZQ 717-C io integrálnej formy a vedený do za-
pisovača /3/ /^"G, ííE-230/. Na druhú os tohoto za-
pisovača je vedoný signal teploty z lineárneho prog-
ramátora teploty.

Prietoková Gei^erová-Mullerova crubica ja mo-
sadzná trubka,v ktorsj ose je natiahnutý pozlátený
volfráĽový drôt, na ktorý ja privedené vysoké napätie
A/o Ak. p acovný plyn G-fc detektora sa používal ar-
gótj s etylalkoholom. Citlivosť dosahovaná týmto prie-
tokovým GJ«: Jetektorom je približne 6x výšäia ako c i t-
livosť okienkového G-ií detektora /1,2/,

Programovateľný lineárny regulátor teploty k to-
.-r.uto účelu skonštruovaný má štyri variabilné progra-
my stúpania teploty od 2°C za minutu po 32°0 za minu-
tu.

Velmi výhodné bolo použitie meracej súpravy
"3SLA :;ZQ 717-T, lab o pri súčasnej digitálnej a inte-
grálnej registrácie signálu sa umožnilo presné stano-
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venie pracovného napätia /pracovná plošina použitého
G-ii detektora je velmi krátka - pod 200 V/ a vzápätí
spracovanie signálu dekryptonácie do integrálnej for-
my •

Výsledky

Opísaným zariadením sa skúmali viaceré látky,
ktoré v priebehu ohrevu vykazovali modifikačné preme-
ny, rozklad spojený s uvoľňovaním plynov, jemné štruk-
túrne zmeny bez fázovej premeny, topenie a pod.

Na obr. U . je krivka DkUA NHJšO, /Kr/S Na tomto
obrázku prvá menšia výchylka zodpovedá Kodifikačnému
prechodu p r i teplote 85°C, druhá prechodu
p r i 125°C,3alšie dve výchylky sa nedajú vysvetliť
z hľadiska modifikačnýcfa premien. Posledná výchylka
p r i teplote 165°C zodpovedá teplote topenia /169»5°C/

Na obr. H I . je DkTA krivka perlitu. Vrcholy
do 500°C zodpovedajú postupnej strate vody, výchylky
okolo 75O°C pravdepodobne rozkladu FeSg a ďalšie dve

rozkladu ISgCO, a CaCO,, pripadne aj spekaniu
hmoty p e r l i t u .

Na overenie možnosti použitia DkTA na sledovanie
zmien organických polymérov sa urobila DkTA polyvi-
nyl-chloridu /emulzný typ/ - obr. IV. Kaxioálna vý-
chylka p r i teplote as i 50°C zodpovedá prechodu r e -
ťazoou polyvinylchloriťoi do volnej rotáoie.
Záver

Dekryptonačná termická analýza je vhodná na sle-
dovanie takých procesov v tuhých látkoůb pri ich za-
hrievaní, pri którýčh ůůstávejú změny vo veľkosti po-
vrchu, hustoty, vnútorného usporiadania atď. UkTA indi-
kuje tieto zmeny po&ôtatne citlivejšie ako iné metódy.
Nevýhodou použitej áétódy je to, že mlkrodifúznou
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technikou sa niektoré látky ťažko kryptónuju, takže
aa získavajú vaorky a nízkymi neraými aktivitami.
Tento fakt si vyžaduje použitie velmi citlivého de-
tektora rádioaktívneho žiarenia.
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A GAMA

Denisa Hikodemová, VtÍPL
Leoš Severa, TESLA - VtfPJT

Hoci metoda využitia dvoch alebo viacerých de-
tektorov, ktoré ma;jú odlišnú eitlivoaí pr<a merania
neutrónov a gama žiarenia, sa 7 dozimetrii zmieěaných
(n,r) polí využíva niekoíko rokov, o optimálna,} vcl-
be detektorov, urČaní aprávnyeh korekcií, vyhodnoeo-
vacích postupov a chýb pri interpretácii nameraných,
výsledkov, existuje dosial vela nejasností*

Ionizačné komory sú považované za najdôležitej-
šia dožime^re pre priam* stanovenie absorbovaných dá-
vok v neutrónovej dozimetrii.

Háboj vytvorený v plyna ionizačných komôr moí—
no zmarat s velkou presnostoa a z tohto údaju určit
absorbovanú dávku v plyne, za určitých, zjednodušujú-
cich predpokladov, pri znalosti energie potrebnej ku
vytvoreniu páru iontov v plyne komôrky, hustoty plyna
a citlivého objemu komory. Ka základe/ nameraných odo*
ziev a pomocou vhodnej kalibrácie stanovených oitlivoa-
tí ku neutrónom i fotónom, možno utvořit systém rov*
nío, ktorého riešenie umožňuje ur5.it oddělen* neutró-
novú a fotónovú zložlcu absorbovanej dávky.

Keďže ionizačné komory «ú citlivé tak ku neu-
trónom, ako aj ku «ffl»ažiareniu, vyžaduje Ich použitie
v praktickej ocheaaii pred Siaxeaía starostlivé sváže-
nie všetkých aapefetov pri Interpretácii nameraných n-
dajov. V referáte tiudú uvedené niektoré 9 týchto «a-
pektov, ktořpé otoedzujú využitie ionitaČaých koÄorok
v rutinná j dozimetrii,, les na určité prípady. Pri n*- -
znalosti spektra neutrónov možno apolahlivoat komôrok
overit spojením s noderaSnýml detektormi, tzv. r«
-metrami.



Va základe meraní, pomocou sariadeaia BBK-6O1,
2A1 2*52 »

T poll *\UHBa a '-''Cf cdxojor n«utrónov, budú dis-
kutoraná otáskjr opojené s kalibráciou a určením cit-
livostí ioaisaSnýčh kontor a potrebné korekcie pri ich
použití sa fantóm*«
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Ladislav Kuaílek - Jaroslav Klusoň - Snita Daríčková,
ČVUT - FJFI Praha

V posledních lstech sa s tá le v ic i proaeaují do in-
tegrálni dozimetrie namísto filmových dozimetrů jiné
pevnolátkové dozimetrické metody. V první ŕadž je to
termcluminiscence. Radiofotoluminiacence. jak& jej í nej-
větš í konkurent ustoupila v posledních letech poněkud
do pezadí,, na druhé straně: se věak zkoumají další metb-
dy, které v budoucnu nohou být pro termoluminiscenci
v některých oblastech zajímavý* doplnění* « konkurencí.
Mezi ně patři přečevšim lyoluminiscence a do j i s t é míry
i tepelně stimulované proudy. V tomto referátu ae poku-
sí ne uvedené dvě Metody srovnat s termoluminiscenci z
hlediska potřebného přístrojového vybavení a i hledio-
ka možností, které skýtají.
Prístrojové vybaveni prs měřmni odezvy dozinetrů

Ideevé schéma ternoluniniscenčního vyhodnocovacího
zařízení je všeobecně známé (obr. I a ) . Jak uvidíme, jaeu
schémata zařízeni pro měření lyoluminiscénce i tepelná
stimulovaných proudil v řadě dílů velmi ebdnbná.

lyeluminiacenční měřící aystém registruje svět le ,
emitované ozářenými látkami při jejich rozpouštění ve
vhodném rozpustidle. Vstupní optický signál je t»,dy vý-
sledkem edliěnéne procesu než u tereoluminiecence. Veš-
keré daláí zařízení věak může být identické (obr. Ib) .
Podobně je řada funkčních celků stejná při měření tepsl-
ni stimulovaných proudů. V tomte případě je ozářený vze-
rek pevné látky vyhříván, «le na rozdíl ed termoluminis-
cence tiěří proud protékající vzorkem, na jehož protileh-
l é strany je přiloženo oapfetí. Kěří «e vl««tně: radiačně,
indukované změny vodivosti při •hř*vu-T£«rku.Charakter
vyhřívaci křivky je analogický jak* u-twMluminiscénce.
5chéma pstřebného zářízeni je na obr. 2 c . 3* zřejmé, že
• jediným lntegrující:ipik»smpérmetTe« A »«uřadnicovým
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zapisovačem lz« uskutečňovat studium několika různých do-
zimetrických aeted (pripadal* by T dráhu i radiefotolumi-
niscanct, pro kterou vš»k naše pracoviStS noaá rybudorá-
nu ašřicí hlarici). V naáicb pracích pouzívárno integru-
jící piksaapérmetr firmy Harahaw Model 2000 B, který jo
•aaostatnýa funkčním blokem teraoluminiscenčního analy-
zátoru Harahaw 2000.
Základní možnosti uvažovaných dozimetrických metod

Hovořit o možnoatoch teraeluáiniscénce by bylo zby-
tečné, potřebné údaje lze nalézt T libovolné nonografii
o integrální dozimetrii. Měření tepelně stimulovaných
proudů (zde jsme ae zabývali pouze nejjednoduá&í varian-
tou, tj. tepelně stimulovanou vodivostí) vede k obdobným
vyhřívacía křivkám. Tato skutečnost má i teoretické odů-
vodnění, srovnávájí-li se mechanismy obou procesů. Lze
ji dokumentovat našimi měřoníai odezvy safíru. Na obr.
H a je zakreslena ternoluminiscenční křivka tohoto ma-
teriálu, na obr. lib křivka, tepelně, stimulované vodivos-
ti. Otázku achopnooti měření tepelně, stimulovaných prou-
dů konkurovat v budoucnu termoluainiscenci považujeme
za eterřeneu. Je všatk skutečnosti, že přináaejí určité
zjednodušení oproti teraoluainiscenci tím, že odpadá je-
den z mezičlánků vyhodnocovacího řetězce, kterýa je fo-
fotonásobič.

Závi»lo»t lyoluminiacenční odezvy na Saoe od počát-
ku rozpouštění má odlišný charakter. Jako příklad jsou
na obr. líc uvedené křivky naměřené pro aannózu a treha-
lózu při rozpouštění ve vodě.. Lyoluminisconční metoda
neslibuje oproti termoluainiscenci snížení přístrojová
náročnosti. Naopak manipulace s rozpustidle* a rozpouS-
tění dozimetrické látky je nepříjemnou keapllkojcí. Co je
väak její» přínooen, je skutečnost, 2e ji vykazuj* řada
organických látek a dobrou tkoňovou ekvivalencí. Nejz«-
jímaväjäi a» pak ukazuje skutečnost, že některé orga-
nické látky obsažené v lidské* těle a«jí rovti&z lyolu-
niniacenční odvzra n* dávky ionizu-jícíh*
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Ladislav Doležal, Univerzita íalackého -VĽL3.
Václav Husák, Jiří Erbaa, Prac.nukl.rued.S1!! Olomouc

V souvislosti 3 rozvojem radiosaturačníca netod

se v praxi klinických pracoviší projevuje- požadavek mě-

řit radioaktivitu velkého poctu vzorků, rsalého objemu*.

Při deruú kapacitě stovek aiéření se vyžaduje vysokáapo-

leiilivost měřícího zařízení. í?ro splněni těchto náro—

Iců se začínají prosazovat vicedetektorová aystény.Svě—

tovou špička v toato obora představuje výrobek, firay

LI3 iYallac - iaJLUGAUTA 1260.

Konstrukce vícedetektorových přístrojů, přináší

nukteré apecifická probleay. Především je požadována

3tejná účinnoat všech detektorů a vyloučení vlivu zá-

řičů na sousední detektory(eroas—talk). írcto byly při

výrobě tSchto přístrojů, vybírány detektory z hlediska

stejné účincoatia. Takto konstruované pi-íatroje vj-kaso-

valy dlouhodobou nestabilitu, a uiaoSaovaly merit pouae

loíakoenersetioká i2otopy ( ^1, 3 Co, Se }•

Lultigaimaa 12Ô0 je vybavena 12 studaovýni scinti-

iačními kryataly 8al/Ťl/t atinŽajrci blokem olova o nda.

tlouáíce 10 mnu Je řízena mlScroprocesorent výněna. sad

vsorkú se provádí ručně.Snersetický rozsah je 10 rZ

GGO keV s šířkou okna nastavitelnou po 1 kcV. 3vym pjr<-

^raaovýd vybavením je především určena pro využití pi;i

radiosaturačních. metodách. Umocňuje zzaěřit ca hodiau

protokol 660 vzorku píi měřící době 1 min* účin;ioot pro

detekci 1 2^I je min. 75S, pozadí v olaiě 20 -GC kcV je

asi 35 opnuSpektrua všech detektorů je stabilizováno, po-

mocí 1HD. Tento regulační systém udriiuje stabilitu de-

tektorů lepši neá 1$» z& rok*
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mikroprocesor má v přístroj'! několik funkcí: řídí

práci detektorů, analyzátorů a čitačů; ovládá přepo-

čet účinnosti detektorů na shodnou velikost a zajiš-

ťuje eliminaci cross-talk efektuj sleduje postup ně-

řeaí protokolu; netodou epline funkcí provádí výpočet

kalibrační křivky e vyčíslení hodnot koncentrace; u-

kládá výsledné hodnoty do paněti v době, kdy je tis-

kárna obsazena a řídí formu a tisk výstupního proto-

kolu. Celková kapacita pamětí je 16 kByte RAĽ a. Z.6

kSyte ROLI. Grcanizace práce je taková, že výsledi^'

koncentrace vzorků jsou k disposici prukticky okamžitě

po zrceření. .

Po technické stránce je zajínavý proces standardi-

zace. Každý detektor ná účinnost vysoce stabilizovánu

regulačním systémem, řídícím 100 z za 1 sec. vysoké

napCtí no. rotonáeobiči po vyhodnocení acplitudy inpul-

sů, které vzniknou detekcí svutelných záblesků LED na

•"•ýstupu fotonásobiiíe. To umožňuje korigovat matenaticky

účinnost všech detektorů podle nejcitlivějšího z nich.

iento proces je znáaorněn na obr.l, kde je také uvede-

na korekční rovnice. U izotopů, jejichž energie přesa-

huje 2C0 ke V, nelze zä-nedbat působení zářiče na sou-

sední detektory. Standardizace ruäí i tento necstivní

jev, jtk je patrné z obr. II. Vypočteni 12 x 12 rovnic

pro 14-4 koeficientů je' získána aatenatická soustava pro

korekci, takže cohutné olcvěné stínění není nutné,

standardizace ee provádí pro každý izotop a v paměti

jich inůže být uloženo až 99» iailtisammu lze naprosra-;

novat na S9 různých měřicích protokolů. Ovládání a

prodražování je jednoduché*

-rovádeli j sne srovnání a citaci klasické .koncep-

ce Searle 4227 ( 100 vzorků ) a Searle 1185 ( 300

vzorků). Zde vyniká obrovská měřicí kapacita ížultiga-;;

r.7. Z obr. III je patrný rozdíl pracovního harmonogram

íiaa ccou typů přístrojů. V praxi je aa iSultigammě zrně-:.
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řena běžná serie vzorků dříve, než obsluha připraví

klasický měřič k práci. Přitom Kultiganma neobsahuje

žádné složité mechanické dopravníky vzorků choulosti-

vé na správné zacházení. V tab.I je srovnání úáajů po-

rovnávaných přístrojů a vícedetektorových pri3trojů

britského výrobce Nuclear Enterprises.

Iro ověření dlouhodobé stability detektorů a tím.

i'stability standardizace jsae dva měsíce sledovali

rozptyl korekčních koeficientů standardizace, přičemž

přístroj pracoval stale s původní standardizací. Zjiš-

tuná chyba ( 16) pod 0,7í je způsobena především sta-

tistickou chybou při době mvření 60 sec. 2 naměřených

hodnot lze vyvodit závěr, 2e přístroj jo dlouhodobě

dostatečně stabilní. Dále jsme měřili krátkodobou sta-

bilitu tok, £e v každém detektoru byl 10 x měřen vso—

rek I po dobu bO sec» Chyba pro 16*se pohybuje nesi

0,29 aa 0,74-Í.S; to svedčí o výborné krátkodobé stabili-

tě, protone statistická chyba moření je prakticky stej-

ná. Dále jsrae proměřovali objemovou závislost pro I.

l'a f̂ rufu I jsou vjTiesen3r oba extrémy se všech detekto-

rů. Ve srovnání s klasickým VBoricomônicem ^e pi-.tmá

sn&čně .větší objemová závislost, coš je vsak pro rtdio-

saturacní rcetody nepodstatné; při jiných mařeních je

třeba tuto skutečnost respektovat.
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HODNOCENÍ ZÁKLADNÍCH DETFKČHÍCH PABAMETH8
SCINTILACNI KA?IERY

V.Hušek, J.Erban, lí.Wiedermann,K.Kleinbauer,
V.Ullmann

Klinike nukleární medicíny, FN s U UP, Olomouc
Oddělení nukleární medi činy KLÍNZ, Ostrmva-Poruba

Scintilační kamera s vyhodnocovacím zařízením (po-

čitačem) představuje složitý detekční systém •vyžadující

pravidelnou kontrolu základních parametrů: polohové roz-

lišovací schopnosti, homogenity detekčního pole, line-

arity, citlivosti a příp. i dalších parametrů (mrtvé do-

by, energetického rozlišení). Rutinní kontrola uvede-

ních parametri! vyžaduje, aby měřící metody poskytovaly-

pokud možno rychle - snadno hodnotitelné ťidaje. Je dů-

ležité, aby se měření provádělo podle jednotných metodik,

což umožňuje posuzovat nejen časovou změnu parametrů u

daného přístroje během jeho provozu, ale rovněž porovná-

vání kvality přístroje ve srovnání s údaji výrobce nebo

s přístroji .iiných uživateli. Vyhovující detekční para-

metry jsou základním předpokladem pro získání spolehli-

vých diagnostických infonaací v nukleární medicine. Cí-

lem našeho sdělení je shrnout - základní informace o meto-

dách a podmínkách měření nejdůležitějších detekčních pa-

rametrů, upozornit na nejednotnosti vyskytující se v li-

teratuře a uvést předběžné výsledky naší snahy o zavede-

ní jednotných měřících aetodik.

Polohové vnitřní (vlastni) rozližení seintilační kane-

ry Hj se měří tak, že na detektor, (bez kolimátoru) do-

padá úzký kolimovaný svazek záření z čárového zdroje.

T literatuře se navrhují poněkud odlišná experimentální

uspořádání - zásadou je, š<s šířka Štěrbiny ve vrstvě olo-

va výmezujíeí svazek záření dopadající na krystal, by mi-

le být 0,5 um (připouští s* i 1 In). Vnitřní rozliSení je

definováno jako šířka získaná křivky počtu impulzu v její

poloviční výšce. Vnitřní rozliáení kamer vyrobených v le-

tech 1975 - 1980 se jrolî MJe od 3,5 am do 8 «a pro ^
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Polohové celková rozlišenf detekčního systému (včetně

' kolimátoru) R_ se měří pomocí liniového zdroje záření o

tlouštee maximálně 1 mm umistovaného.v různých vzdáleno-

stech od čela kolimátoru. Rozlišení je definováno jako

pološířka křivky počtu impulzů (ve vrcholovém bodě křiv-

ky má být nashromážděno 10 imp.) . Přesnější hodnocení

rozlišovací schopnosti vyžaduje aplikaci modulační přeno-

sové funkce (iffiF) .

Vnitřní i celkové rozlišení je možné zjistit uvedeným

způsobem jen za předpokladu, že je k dispozici zařízení

pro kvantitativní vyhodnocení informací z kamery, fíení-li

tomu tak, používá se tzv. bar-fantoaul, sestávajících

z olověných pásků různá šířky. Při měření rozlišovací

schopnosti je fantom ve styku 3 krystalem nebo s kolimá-

torem a je prozařován přiloženým plošným zdrojem záření

(je nutná zaregistrovat 1,5.10 až 3.10 imp). Rozlišení

(ve smyslu definic uvedených shora) je dáno 1,8 násobkem

(někdy se udává 1,75 násobkem) šířky Pb pásků, které mo-

mou být na obraze ještě rozlišeny.

Celkové rozlišení detekčního systému je dáno vztahem
2 2 2
R = R. + R , kde R„ .1e rozlišení kolimátoru. Kamery
S i c c ja*.

vyráběni v posledních letech dosahují rozlišenívH =

8 mm ve vzdálenosti 10 cm od Čela kolimátoru.

Homogenitou detekčního (zorného) pole se nazývá schop-

nost kamery poskytnout obraz plošného zdroje záření se

stejným počtem impulzů registrovaných na jednotkové plo-

áe záznamu. Používají se dva způsoby měření homogenity:

detektor (_bez kolimátoru) se ozařuje "bodovým" zdrojem

záření ze vzdálenosti, která má být pětinásobkem užiteč-

ného pole detektoru j detektor s kolimátoren1 se ozařuje

ploš i.ým zdrojem záření umístěným 2 cm- od čela kolimátoru.

Popuzování homogenity je ztěžováno tím, že tento parametr

je výrazně závislý na nastavení přístroje a podmínkách

moření: na poloze a šířce okénka analyzátoru nastaveného

na fotopík měřeného radionuklidu.- četnost měřená ae zdro-
4 A. 1

jem záření nesmí překročit 1.10 — 2.1CT imp.s v aá-



vislosti na mrtvé době přístroje; musí -být shromážděn

dostatečný počet impulzu, aby statistická chyba byla ma-

lá atd. Vizuální hodnocení obrazu plošného zdroje záře-

ní Je sice rychlé, nevýhodou Je však, že oko nepozná pov-

lovné změny v hustotš impulzú, které dosahují až 20 $.

Fro kvantitativní hodnocení homogenity byla navžena řa-

da postupů, které vedou k dosti odlišným výsledkům. Pro

hodnocení tzv. integrální homogenity byl navržen vztah

±lG0(]nax - min)/(max • min) , kde "max" a "min" označuj*

maximální a minimální počet impulsů v obrazu plošného

zdroje. Pokud není uvedeno, jakým způsobem byla homoge-

nita měřena, Je Jakýkoliv kvantitativní údaj o tomto pa-

rametru prakticky bezcenný.

frinearj.t£ vy.iadfq.1e schopnost přístroje zobrazit lini-

ový zdroj záření Jako přímku. Obecněji se uvažuje poloho-

vá zkreslení Jako schopnost přístroje zobrazit rovinné

uspořádání liniových, zdrojů tak, aby byly zachovány polo-

hové a geometrické vztahy tohoto uspořádání. Posouzení

tohoto parametru dovolují shora uvedené fantomy složené

z olověných pá3ka. Návrhy na kvantitativní vyhodnocování.

linearity Jsou ojedinělé a vedou opět k rozdílným výsled-

kům.

Pro měření citlivosti kamery v imp.a Bq"1 se navrhu-

je následující velmi Jednoduchý postup. Petriho miska o

průměru lo cm s roztokem zářifie (vrstva kapaliny ~3 am) o

známé aktivitě se umístí ve vzdálenosti 10 cm od čela ko-

limátoru přibližná v oa« detektoru (šířka okénka analy-

zátoru 20 %) .

Pro hodnocení kamery * hlediska mrtvé doby se navrhuje',

aby byla zjistována vstupní četnost, při níž nastává, ztrá-

ta 20 % (podle Jiného návrhu 10 % a 25 %* za zjednodušu-

jícího předpokladu, že kamera představuje čistý paralyza-

bilní systém). Mrtvé doba přístroje je ovlivňována mnoha

faktory: přítomností rozptylujícího materiálu kolem zdro-

je, Sířkoa a polohou, okénka analyfcátoru, četností aj. Ka-

aery -avrobena * letech 1975 - 1980 registrují se ztrátou
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10 * četnosti od 1.10* do 3.104 imp.s""1.

Hodnoty uvedených parametrů závisejí na tom, měří-li

v užitečném zorném poli kamery (vymezeném kolimátorem)

nebo v tzv. centrálním poli, jež je 75 % průměru užiteč-

ného pole (podle .jiného návrhu 80 % ) . Měř^pefs" 99jnTc

(enengie záření gama 140- ket)j někdy přicházejí v úvahu

i další radionuklidy B jinou energií záření gama ( Ga,
1 1 3 B I n aj.) . ' •

Je závažnou skutečností, že dosud nejsou vypracovány

jednotné postupy měření parametru scintilačnltíh kamer.

Pokusem o nápravu v tomto saěru je nedávný článek

Mijehllehnera a spol. (J. Nuel. Med. 22, 1981, s. 72),

správa americké asociace fyziků v medicíně "Scintilla-

tion Camera Acceptance Testing and Performance Evalua-

tion" a řade d&lších publikací. S přihlédnutím k lite-

ratuře jane navrhli a zhotovili fantomy a zařízení a

zkoušeli některé měřící metodiky. Sledujeme rovněž otáz-

ka, jak často mají byt uvedené parametry kontrolovány

v podmínkách našich-přacovišt (např. v zahraniční litera-

tóře ae doporučuje kontrolovat homogenitu ferine, rozli-

ěení a linearitu jednou týdně apod.) . Práce by měla být

základem pro návrh jednotné kontroly správné funkce scin

tilačníeh kamer používaných v ČSSR.
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VÝSLEONé PAWW6TRY

Oosef Silar, KÚBNrť FVL UK, Praha

V ráacl úkolů KÚ8NM FVL UK Praha byl realizován
třítrasový celotělov? proftlograf s odlehčený* etiné-
nia a s «alý»i nároky nm provozní plochu a nosnoet pod-
lahy. Bylg použity scintilacni detektory • Nalyy.*,
krystaly H«50 aa, v«12O aa (výrobca HOKOKRYSTALY Tur-
nov) v souosé konfiguraci, aezl kterýal je uaiatěn de-
tektor U NaI^ Tw krystalsa 4S x 80 aa, sladující oblast
pátařa. Oatakčnl aystéa Jo uložan v nosnéa réau, který
90 posunuje na koleäkéch po ocelových tyfiich, upevne-
ných pod Jútkom,rychlosti 6,62 aa.s •

Po ověřeni funkce a výsledných paraaetro profllo-
grafu a pokusnou aparaturou vyrobenou v KÚBNH byly pou-
žity pro zpracováni a registraci signálů dvoukanálové
aparatura TESLA NZG 702 s registračnla zapisovača* N02
722 k vyhodnocení a zápisu ietnoatí krajních detektorů
a souprava TESLA WZC 312 T k autoaatickéau Sleelnéau
zápisu počtu suaovaných iapulaA všech xřt detekčních
tras (poaoci saědovaSe iapulsfi z výatupO analyzátorfi)
nebo k zápisu poctu lapulsfl pouze středního detektoru*

Požadovaná Sirka polila profllografu, použitelného
celotslový sksn dospelých lidi, js koles 600 a*«

Aby tento požadavek byl zajištěn alnlaélnla počfaat: da«*
t©ktorů, volili jsae dálku Hmlyj^y kryétalo 12O'«a>a
průaér 60 aa s ohlede* na cenu, na použiti fotonásebl**
50 a prfiMirea banky SO aa a na sníženifhtotnoatl st"í-
nlclho - kollaačního eystáau. Pro dosaženi relatívni
vysoké citlivosti a JsitS únosných hodnot polohového
rozlišeni ve aairu kolaaa na itérblnu pro vzdálenijal
roviny. Jsou výhodné itérblny rozilřujicl se od lehét-
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k» ke kryetaloa. Cirku horní části ôtôrbiny e tlouštko'u

60 «• jene zvolili 10 m a šířku dolní £áetl Štěrbiny

ee stejnou tlouštkou 20 ••>, při černi ěiřku hôrni Části

lze nastavit od cca 3 it do 2O si.

Výsledky aěření íÍrky kollaačni charakteristiky v

polovině aaxiaa krajních detektore poaoci bodových zá-

řičů Co; T Co, Co typu EG-3 po6tupnýn posouvánla

po 1 aa ve zvolené rovině kolao ke štěrbině ukazuji,

že pro energie fotono gama 122 keV jsou hodnoty prak-

ticky stejné, pro energie 661 keV je Sirka charakteris-

tiky ve fotopikovéa režimu v prfiněru o 10 % e pro ener-

gie kolea 1 XSO keV v průměru o 13 % užší, než v inte-

grálni* režimu. Metodou skenu dvou*bodových"zéřičů a

poaoci automatického zápisu počtu lapulsA v i s česo-

vých intervalech při nastaveni 10 % okna lze rozlišit
137

2 zéříbe M Cs (pfl podnince, že alnlaun Je rovné polo-
vine maxima) při vzdálenostech t

d • 25BIB pro rovinu lehátka
d • 28ffla pro rovinu lehátka • 30 nu vrstvu plexi-

skla
d •> 42no pro rovinu lehátka « 60 ni -r-
d a 50mm pro rovinu lehátka • 90 nm -*'-

Z rady dalších aěrenl lze uzavřít, že u neěeho

kolimsčniho systému, tvořeného jedinou štěrbinou a

vrstvou Pb 100 am, se hodnoty polohového rozlišeni ve

fotopikovéa pracovním režimu liší nálo pro zářiče s

energii fotonů gema v oboru od 122 keV do 1 115 keV a

jsou prakticky nezávislá na toa, zde jsou měřeny jedno-

tlivými detektory nebo v eumačnla zapojeni detektorů.

SfiE£i2Sí.áS£ShÍ2£íí
Pro některé biologicko - lékařské aplikace j« tro-

ba zajistit vedle vyhovující polohová rozlišovací schop*

noeti a dostatečné citlivosti detekčního eystéau poklid

aožno nalou zévlslost citlivosti na poloze zářiče ve '

zvolené rovině ekeňového pole, t.J« vyhovující hoaoge-

tiltu citlivosti proflJLografu*
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T>ři optimalizaci vzdálenosti čel krajních Rektorů

na 260 sin ,a sumaci signálních impulsů všech tří detek-

torů nepřesahuje rozpěti hodnot citlivosti 15 %, Jsou-

li zářiče typu EG-3, postupně posunované po 50 mm

tlusté vrstvě plexiskla, skenovány v rozmezí šířky po-

le 600 an.

Citlivost, definovaná počten signálních itnpulsů

přepočítaných ne Jednotkovou aktivitu skenovaných zé-

řičfl typu EG-3, v integrálním režinu 6toupá v energe-

tické* oboru 60 keV až 1 250 keV se zvyšující se ener-

gii fotonů gama* Ve fotopikovéa režimu wá táž: závislost

charakteristický proběh; po dosaženi maxima kolem £00

keV klesá počet signálních impulsů rychle s rostoucí

energií fotonů ga®e* Pří šířce kolimacni štěrbiny lOmm,

rychlosti skenu 6,6 ma,e" a 10 % okně analyzátoru, do-

stáváme v optimální konfiguraci (zářiče na desce)

17,5 imp. pro energii 122 keV
12,4 imp. -;" -' 390 keV
4,5 imp, -,"- 661 keV

3,0 imp. -;*- 1 115 keV

při skenu zářičů s aktivitou 1 kSq a při přepočtu na

eni8i 1 fotonu gama na rozpad*
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Tomáš Cechák, KDAIZ FJF1 - ČVUT
Jan Doňa, Geoinduatria Praha

Při použiti rentganfluorescenční analýzy využívá-
•a inforaaei a přítomnosti fotonů o Jané energii ve
apektru charakteriatického záření ke kvalitativní ana-
lýze a inforaaci o pačtu foťenů, dané anergie, zare-
gistrovaných detektore* Ire kvantitativní analýze. Při
experimentu je nutno ve zkousané* materiálu vybudit
charakteristické záření záj*ových prvků a zaregistrovat
je detektore*, jehož energetická rozlišovací schopnost
uaožní rozlišit jednotlivé energie detekovaného záření.
Připadená elektronika, tvářená apektroaetričký* řetšz-
ce«, pak uaožní zaznaaanat pačet iapulzů v kanále, který
odpovídá energetickému intervalu, ve které* se nalézá
proměřované charakteristické záření.

Metoda rentgenfluoreacenční analýzy v karotážních
nořeních je vhodná k sledování v»lai široké škály prv-
ků. Obecná lze sledovat v&echny prvky a atoaovýa čísle*
2 větším než 24, položíae-li 5 keV jaké hranici, nad
kterou můžeme ve vrtu něrit. Tato hranice záviaí aa*»-
zřej«ě na druhu a tlouátee okénka a na celé ksnatrukci
sondy. Vzhleden k tonu, že detekujeae nízkoenergetické
záření, Buaí se sonda pohybovat, pa stěně vrtu. Even-
tuelní nerovnosti na stěnách vrtu pak vnášejí do aěře-
ni chyby. Tyto chyby a vliv *atricového jevu je aožno
částečně kompenzovat paužitía poaěrové metody, při kte-
ré stanovujeme veličinu RsN^/N- , kde H-, je pečet lm-
pulzů odpovídající charakteristickému záření zájmovéhs
prvku a N- počet impulzu v píku zpětně rozptýleného
záření. Viz /2/. Tato metoda vyžaduje použití dvouka-
nálového analyzátoru.

Problém představuje nedoatatefiná rozlišovací schop-

nost detektorů. Proporcianální detektory uaažňují rozli-

šit cáry prvků, jejichž Z se lifef .lesp.ň • 3 *ž 4 jed-
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notky. Nedostatečnou rozlišovací schopnost detektarů
lze částečně k*mpenz*vBt použití* filtrů. V radě prů-
myslových aplikací lze k rozliáení dv*u blízkých čar
p*užít jednoh* filtru, jehož absorpční hrana leží mezi
•běma měřenými čarami, tak aby propustnost filtru byla
pr* čáru s nižší energii mnohonássbně vyšži než prs
čáru s vyšší energií. V karotážních šeřeních se tent*
•yatém přílis.neosvědčil. Vzhledem k t*mu,, 2e měřím*
prvky T lehké matrici uplatňuje se výrazně i rszptyl
primárního záření. Charakteristické záření vznikající
v materiálu filtru praporcionální detektor neodliří
od měřené čáry. Vzhlede* k tonu, že v závislosti na
materiálu filtru a použité geonetrii, 3 - 6 * záření
abssrbsvsnéhe ve filtru dá vzniknout fotonům charak-
teristického záření materiálu filtru, které dsptdnou
na detekter, neuaožňuje tent* způs*b měření nižáích
koncentrací zájmových prvku.

LepSích výsledků lze dosáhnou pcužijeme-li dvo-
jici vyvážených diferenčních filtrů. Ssnda a dvojitým
pr*porci*nálním detektorem je v současné doba ve výv*-
ji, laberat*rní experementy prekazují, že tat* metoda
bude použitelná i prs měření koncentrací zájmových prv-
ků nižších než 0,1 %. K experimentům ve vrtech bude
nutno použít dv*u, eventuelně tříkanálovéh* analyzá-
toru (budeme-li sledovat i rozptýlené záření), a daláí
elektronické zařízení umožňující zpracovávat rozdíly
a p*měry naměřených četností.

Pokud je pro zájmové prvky rozlišsvací schopnost
detektoru postačující^dává dobré výsledky tzv. bodové
hodnocení kvantitativního výskytu zájmových prvků. Ma-
říme zde v jednom bodá celé energetické spektrum • vý-
sledek porovnám* se standartními spektry. It&ření vy-
žaduje použití mn*hekanál*vého analyzátoru.

Použití polovodičových detektorů přímo ve vrtu
představuje v současné d*b& komplikovaný problém.
Geoindustrie Tuchl*vice ho v asučeané d*b& řeal ve
spslupráci a ÚJV Řež. Pol*v*diCoVé d*t. u«oíní sladovat
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celou řadu prvků běhea jednoho záaěru. Elektronická
aparatura se ausí skládat z n&kolikakanálového ana-
lyzátsru. Numerické zpracování naaěřených četnosti
pak uaožní vylsuôit chybu působensu aatľicovýa jevea
a určit koncentraci zájmových prvků s chybeu aenäí než
5 95. Na obr. I je ukázán*, jak vypadá pík K^ Ms f závis-
losti na koncentraci. Měření bylo převedeno Qe detek-
torea na kalibračních vzorcích. Na *br. II jseu spektra
naaěřená ve vrtu. Sledovanýa prvkea je As.

Literatura

1. Dána J.: Spektroaetricktf zjišťování obsahu některých

prvků ve vrtech, Sborník Hornická Příbraa ve vádě
a technice 1980. Sekce využití radioizotopů v hernic-
tví, str. 113

2. Janout Zd a kol.: Jaderné aetody v podnínkách hlubin-
ných vrtů, Výzk. zpráva FJFI 1979
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PŘÍSTROJE PRO RF ANALÝZU SLOŽENÍ LÄTEK S POLOVODIČOVÝMI

DETEKTORY

Pavel Ložek, CSKAE, Jaroslav Benada, tfNS Kutná Hora

Analýza složení látek poskytuje základní soubor

informací pro řízení technologických procesů v řadě

oblastí národního hospodářství, geologický průzkum,

těžbu a úpravu rud, ochranu životního prostředí. Své

nezastupitelné místo mají analytické metody jaderné

techniky. Pro měření neradioaktivních materiálů nej-

většího rozšíření v posledních letech dosáhla neutro-

nová aktivační analýza /NAA/ a rentgenfluorescenční

analýza /RFA./. Rozvoj těchto metod umožnil zejména

pokrok ve vývoji polovodičových detektorů a růst jejich

dostupnosti.

RFA ria rozdíl o'd NAA má výraznou výhodu v tom, že

pro iniciaci následně detekovatelného radioaktivního

záření analyzovaného materiálu nevyužívá mohutného ne-

utronového zdroje, nýbrž svými rozměry a vahou zanedba-

telného zářiče. Tato skutečnost otvírá, přes horší práh

stanovení jednotlivých prvků vůči NAA, široké možnosti

pro uplatněni měřičů pracujících na principu RFA v řadě

oblastí uvedených iSvodem.

Referát popisuje základní možnosti zapojení RF ana-

lyzátorů s polovodičovými detektory pro vybrané aplika-

ce s uvedením výsledků zkoušek analyzátoru FRAM 1 vyvi-'

nutého čs. organizacemi ve spolupráci s SSSR.

Se zavedením výroby vybraných variant řešení RF

analyzátorů se Si/Li/ detektory se uvažuje v ÍRVJT,

závod Spiéská Nová Ves.
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SMÉROVÄ SCINTILAČNÍ DETEKČNÍ 3E0N0TKA

Dan Dohnal, ZRUP k.p. Příbram - ZMA Ostrov

K zjletováni kovnatosti uranové rudy a určováni
hranie rudného tôla je v ČSUP již od počátku Šedesá-
tých let použivána metoda radiometrického vzorkováni
směrovými radionetry (RSP), vyznačujícími se výrazni
směrové závislou citlivosti* která umožňuje potlačit
vliv zářeni z nežádoucích saóro. V současné dobé je
vyvíjen nový typ '.ohoto přístroje, využívající sein-
tilační detektory,, který by o.el nahradit dosud po-
uži váné přístroje s plynovými počítači.

Příspěvek ja věnován některým aspektům řešeni
detekční jednotky, pracující v dvoukanálovém uspořá-
dáni, t.j. s "měřicím" a "konpensačnim" detektorem,
jejichž vhodným uspořádáním a doplneniu Pb stínáním
je dosaženo požadované směrové závislosti citlivosti.

Osou objasněny některé pojmy (směrová charakte-
ristika, směrový úhel a pod.), specifické pro saérový
radiometr a stručně diskutovány základni souvislosti
mezi konkrétním řešením detekčního systému a dosaži-
telnými parametry přístroje. Pro jejich kvantitativ-
ní vyjádřeni jsou použity koeficienty:

- využiti citlivosti detektoru

- vzrůstu statistické chyby
- vlivu přesnosti kompensace

určovaná pomoci odvozených vztahů z relativně snadno
měřitelných parametrů detekčního systému - citlivos-
ti jednotlivých detektorů na zářeni z měřeného a po-
tlačovaného směru.

Vlastni návrh detekčního systému byl proveden

na základě řady měřeni detektorů, stínícího materiá-
lu a spektrálního složeni zářeni uranové rudy a po-
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etupne empiricky optimalizován. Dosažené výsledky .
řešeni jsou ilustrovány jednak laboratorními měře-
ními (směrové charakteristiky, modelová měření),
jednak výsledky provozních zkoušek v důlních pod-
ei Inkách.

Závěrem je podána stručné informace o elektro-

nickém řeěení detekční jednotky, nevyžadující sta-

bilizované napájeni a umožňující rychlou kontrolu a

poměrně snadné nastaveni vhodného energetického ek-

vivalentu diskriminační úrovně.
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KAZET0VÍ_MĚftie_PR0_RADI0IMUN0ANALÝ2y

Pavel Ložek, CSKAE, Hubert Procházka, vtfVL Brno,

Milan Veit, VÚVL Brno

Využití radioimunoanalýzy /R1A/ v diagnostice v

humánní acveterinární medicíně nabývá v posledních le-

tech rostoucího významu. RIA metody využívají selekti-

vitu imunologické reakce antigen-protilátka. Následné

detekce ionizujícího záření z dodaného značeného anti-

génu umožňuje stanovení velmi složitých látek v séru

s vysokou citlivostí /1-10 ppb/. Z diagnostického a

hygienického hlediska nachází RIA uplatnění při stano-

vení hormonů, léčiv, virů, toxinů a jiných látek, ale

rovněž jejich protilátek, široká řada oblastí stanove-

ní a zejména postupně se rozšiřující sortiment RIA

souprav čs. výroby vedou k rostoucí poptávce na zabezpe-

čení potřebné měřící techniky v této oblasti. Zaměření

přístrojového řešení určila orientace čs. výrobků RIA
125souprav na značení pomocí radionuklidu J. Uvedený

radionuklid využívá i převážná většina souprav dováže-

ných do ČSSR ze zahraničí.

V posledních letech se přístrojové řešení měřící

techniky pro RIA ubírá dvěma základními směry: využití

gama automatu s měničem vzorků pro postupné automatické

měření jednotlivých vzorků a měřiče pro simultánní mě-

ření většího počtu vzorků umístěných v kazetách.

Referát popisuje základní zapojení kazetového mě-

řiče pro RIA, který vé' variabilní konstrukci pro 4 - 1 6

vzorků využívá studnových NaJ /TI/ detektorů 0 25 mm.

Amplitudové analyzátory v jednotlivých kanálech lze na-

stavit pro detekci J, výstup kromě zobrazení na

displeji lze rovněž vést na tiskárnu a děrovač. Řešení

měřiče umožňuje, v budoucnu zapojení mikroprocesorové
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řídící jednotky. Referát dále obsahuje rozbor výhod a
nevýhod užití uvedeného měřiče a výsledky míření na
jeho funkčním vzoru.

Základní obvodové řešení kazetového měřiče pro
RIA bylo vyvinuto ve VtJVL Brno, s jeho výrobou se po-
čítá v tJRVJT, závod Spišská Nová Ves.



SOUČASKÍ STAV VfVOJE ETALON§ RADIOAKTIVITY

X. Kokta,. J. Plch, P. Jaeanovský, P, Dryák, J. Kits

Ústav pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů

ÚVWR byl v r. 1973 pověřen zajištěním primární
a sekundární etalonáže jednotky aktivity a toku čás-
tic alfa, beta, gama a jejich energie. Z tohoto pově-
ření vyplývají povinnosti pracoviště rozvíjet a zdo-
konalovat soubor zařízení, která tvoří primární etalon
aktivity ČSSR, účastnit se mezinárodních porovnání
měření aktivity organizovaných jak v rámci BIP1Í tak
i v rámci SK RVHP a v rámci tématu IV-2 RVHP. Na zá-
kladě dobrých výsledků docílených v mezinárodních
porovnáních - viz tab. č. 1, bylo SE RVHP rozhodnuto,
že primární etalon ČSSR je částí tzv. skupinového
etalonu RVHP, do kterého jsou zařazeny primární eta-
lony SSSR, ĽLR, HDR a ČSSR. V rámci pověření je dále
pracoviětě povino rozvíjet metodiky absolutního mě-
ření tak, aby bylo schopno měřit ektivity všech
prakticky technicky důležitých radionuklidu. Lze
tvrdit, že tohoto cíle bylo dosaženo s výjimkou akti-
vit v plynné fázi* Ka pracovišti jsou ve velkém roz-
sahu rozvinuty spektrometrické metodiky, zajištující
radionuklidovou čistotu, respektive nezbytné znalosti
o radionuklidové čistotě vyráběných etalonů, jakož i
další metodiky, zajištující oblast sekundární etalo-
náže.

Přenos jednotky aktivity do ostatních praco-
viší v ČSSR je zajišíován výrobou a distribucí etalo-
nů* Základním typem etalonů je' etalon ER - vodný roz-
tok vhodné chemické formy RN ve vhodném prostředí.
Aktivita etalonů ER je určena absolutním měřením na
primárních etalonážních zařízeních. Chyba určení akti-
vity závisí na způsobu rozpadu daného radionuklidu -



- viz ľcatalog etalonů tfvWR. Sortiment etalonů se

skládá ze 60 různých radionuklidů a je postupně do-

plňován nebo měněn podle potřeb národního hospodářství.

Při této příležitosti chceme informovat odbornou ve-

řejnost o tom, že v roce 1981 byl do výroby zařazen

etalon ER s * Co. •* Co doplňuje obvyklou řadu radio-

nuklidů užívaných pro kalibrace Ge/Li/ spektrometrů,

protože při rozpadu je emitována serie fotoaú gama

dosahující energii až 2,598 ileV, jejichž- výtěžky jsou

známy s přijatelnou přesností. Aktivita etalonu ER

s "co je určena s chybou ± 3,9?> /P » 0,99/. Od roku

1982 budou vyráběny etalony ER s 6 7Ga a 2 0 7Bi. Chyba

stanovení aktivity u těchto radionuklidů bude menší

než ± 4íS.

ilirao etalony óR jsou v tíWVR vyráběny pevné eta-

lony EA, EB, EG, EK, SH, Eli, BPX, EF3?, EZ. Tyto etalo-

ny jsou určeny pro nejrůznější účely tak, aby pokud

možno vyhověly potřebám uživatelů. Jsou vyráběnYřadu

let a jejich popis je uváděn v katalogu ťhfWR, není

účelem tohoto článku se jimi zabývat. »

Rádi bychom se zmínili o nově zaváděných etalo-

nech, které nahrazují nebo rozuiřují současný sorti-

ment. Často používaným typem etalonů jsou etalony EG,

předurčené pro kalibraci ga/na-spelrtrometrů. Tyto kom-

paktní etalony jsou pouzdřeny v silném pouzdře a proto

zvýLieným požadavkům Qe/Li/ spektrometrie nevyhovují.

Proto a-wádime od r. 1981 a od téhož roku vyrábíme

nový typ etalonů ĽF3, u kterého je aktivita uzavřena

mezi dvěma PE foliemi o tlouaíce 0,4 mm. Etalony jsou

vyrábtny s následujícími radionuklidy: ^ " °

°
 85S 137 5 W 60 88j y » ,

S, Sr, 1 3 7Cs, 5 / W , 6 0Co, 8 8 Y a multi-čarovými
ralionuklidy 1 3 3Ba, T 5 2Eu, 5 6Co. Oproti etalonům EG
aktivita etalonů DP3 byla zvýšena tak, aby bylo dosa-
ženo přijatelné statistické přesnosti na Ge/li/ spe-
ktrometru. Aktivita je volena tak, aby prä G«/Li/de—
tektor s citlivým objemem 4C cm3 bylo dosažemo 5«t-
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noati 100 imp. 8 v hlavním píku, jestliže je etalon
umístěn ve vzdálenosti 12 ca od krystalu. Mimo hodnotu
aktivity, která je odvozena od absolutního měření, .je
u každého etalonu deklarována, hodnota toku fotonů, od
celkového prostorového úhlu, Cen« etalonu bud* přib-
ližně 3500 Kčs. .

Sortiment typů produkovaných etalonů bude óále
od roku 1982 postupně rozšiřován o etalony aktivity:
- beznosičové etalonové roztoky radionuklidů řady
ER, EB .

- etalonové folie s radlonuklldy alfa, beta, I, gama.
- etalony plynných forem %, 8 5Kr, 1 3 1I» 1 3 3Xe v*

formě elementárního Ij a etalony toku částic
- aadu velkoplošných etalonů • ^°/Sr+Y/ a velkoplošné
etalony radionuklidů řady beta vysoké astrologické
hodnoty.

Beznoaičové etalonové roztoky .'

Tyto etalony jsou tvořeny asi 1 g roztokn typu
ER2 se silně redukovaným obsahem nosiče a Sasto i
koncentrací ochranného prostředí* Sudou dodávány v
polyethylenovém "pyknometru", ze kterého Ise posado*
Tané množství etalovnovélio roztoku oddělit stonkem
pyknomatru vytL&Sením a toto množství stanovit dife-
renčním vážením* Ls» tak obejít rizika nežádoucích,
efektů, spojených se spůsobe* odběru a oddělováním
potřebného množství etalonového roztoku*

Oproti analogickým BŔ2 je koncentrace nosič*
snížena 10 - 10 krát a konceatrace- ochranného pro-»
středí 1 - 3.102 tpá*» . .

Tyto etalony jsou vanSeay tam» kd+ obvyklé množ-
ství nosiče svojí přítomností zkresluj* aávSry *xpe«
rimentu» Převážně půjd* o široké Tyuiití etalonů v*
funkci stopovač* a deklarovanou1 aktivitou.

Tyto roztoky budou ověřovány obdobně j&ko SR
primárními etalonovými. zařísenísl nebo také primární*



ni etalonovými zdroji*
Dodávány budou v hermetizovaných tubách*

Btalonové folie a?*^a. beta.x " ffV™"

Tyto etalony jsou tvořeny hliníkovým pásem
šířky 100 mm, plošné hmotnosti 3 mg/cm2, na který je
automaticky homogenně a kontinuálně nanášena aktivní
vrstva a její aktivita je rovněž automaticky měřena
sekundárními etalonovými zařízeními* Homogenitu aktiv-
ní vrstvy lze charakterizovat ««??""*V* přídavnou chy-
bou í < 2 až <A% při využití alespoň 10 cm2 etalone-
vé folie* Měřená aktivita etalonů bude asi 10* Bq/cm
a etalony budou zahrnovat 13 radionuklidů. Tyto etalo-
ny pokrývají širokou oblast použití,neboí:
- vhodný rozměr etalonu lze vytvořit vystřižením části
/> 10 car/ pásu etalonové fólie, nebo spojením částí
pásu

- etalon aktivity • plošný rovinný, nerovianý nebo
objíemový - lze vytvořit vhodným tvarováním nebo
skládáním folií, případně s prokládáním simulovaným
absorbérem

- nově vytvořený pracovní etalon lze snadno fixovat
lepením* Jeho aktivita je určena velikostí užité
plochy etalonové fólie, s nízkou přídavnou chybou*

Etalony plynných forem 3H, 8 5Kr, 13^Xe a 1 3 1 I ve
forme elementárního I 2

7 současné době není k dispozici etilcnové za-
řízení pro primární etalonáS plynných forem* Vzhledem
Ir současným potřebám jaderné energetiky budou %, 8 %
a ^"^Ze dočasně navazovány stabilními Jcomparačními
řízeními — sec. etalony, na. *talooay EVBP. Ätalocáž
1^ 1I bude uskutečněna po převodu Xg sa vodný roztok
KI, primárním ̂ talonovjhn zaHzením IJVVVE. Etalony
budou dodávány ve •kleitených sampulích. pro .^edno peužír
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tí, o aktivitách y kBq a 1 MBq pro 3H, 8 5Kr a 1 3 3 r
a 0,1 kBq 81 10 kBq pro 1 3 1I»

Sada velkoplošných etalonů toku částic beta 90/Sr+Y/
a velkoplošné etalony radionuklidů rady beta, vysoké
metrologická hodnoty

Tyto etalony mají sloužit zejména pro určeni
základní ohyby provozních radioattrů jaderných ele-
ktráren* Aby bylo možno základní chybu přístrojů,
udržet r rozumných mesíoh, je třeba, aby chyba de-
klarované veličiny sady etalonů nepřekračoval* 10$
3 odchylkami členů sady do 5$»

Etalony jsou připravovány nanesením aktivní
vrstvy ochranné na. duralovou podložku tvaru kruhového
terče o ploše do 100 om •

Etalony s 90/Sr+Y/ budou vyráběny s mírným to-
kem Sástio beta. od 10~ 2 do 105s"1om"2. V tomto In-
tervalu, dle velikosti toku geonetriokou řadour bude
umístěno 22 etalonů o rušných velikost«oh toká Sás-
tio beta.

Etalony s některým s radionuklidů 1 4 7B», 185ir,
106/Au4>Bh/ - budou^ vyráběny • měrnými toky

* 3̂
 yy

beta v rozmezí 10*~3 s c a .
Etalony v ̂ °CSr+y) budou sloužit k stanoveni

základní ohyby m sákladni citlivosti miřidel a spolu,
s etalony ostatních radionuklidů ke stanovení jejion
energetické závislosti* Tyto etalony, vzhledem k ná-
ročnosti jejich výroby budou vyráběny aS po rooe
1 9 8 4 , , .•,. ...-.• : .;. • ; . . ; . > _ . . . . ; •

- . P o t í ž e p r a m e n í a : ' •*•••• • \ ;.;'".; v--. ' • •-
- vysoké radiotoxLeity 90/Sr+Y/
- dosud nezavedené etalonáJe toku částic beta
- požadavku konstruovat sekundárni etalonové saříze—

ní, schopné praoovat r rossahu 7 řádů a
- požadavku ověřovat etalony a emisí až 10 7 s~1.
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TABULKA 1
Výsledky aezinárodního porovnám

Nuklid

1Z7Cs

13*Ce

134Cs

22SX

1 0 9 Cd •

99MO

VrůmSr

Rok
měřeni

7S-7S

297G

297?

2977

1976

1978

2979

Orga-
nizace

SKNľRVEP

BIÍM

SZ2W

IV-2
RVHP

IV-2
HVBP

IV-2
RVHP

SXN-RVBP

Průměr
lib. .
jednotky

6,008

721,21

830,08

32,882

299;i3**

22,961**

1 •••

•

ev2
/%/

+0,46

+0,27

+C,14

+0,2

+0,9

*+0,6

+0,04

ri

' B

22

21

5

3

4

4

ÚVWB
lib.
jednotky

5,008
5,023

725,85

829,7

•32,850

298,5

33,06

0,9999

Chyba
P=O,99

%

1,*
2,*

0,85

0,43

0,84

1,5

2,1

0,22

0
+0,3

+0,65

+0,05

-0,1

+0,3

+0,3

-0,01

_
Faktor
kvality
&/ev2

0
0,65

0,33

0,5

0,3

0,2

0,25

0,58

Poznámka: + .. Celková chyba, na úrovni $9% •

++ Pouze výsledky fiE metody .

Výsledky bez RI-SSSR a BARCL *- Rumunsko,
které ee odehylovaly.o +6;4 a ~4,S% od

Odóhylka tJVWR od průměru.
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POTOKXSOBIČE_5ESKOSLOVEIÍSK|_V|2OBY

Jan Rauš TESLA - VT.

Stručný přehled hlavních směrů vývo.ie

Fotonásobiče jsou obořen, který má v ČSSR již
svou tradici. Jejich vývoj byl zahájen v roce 1953 na
pracovišti tehdejšího Výzkumného ústavu pro vakuovou
techniku a technologii součástek (VtfVTTS, později
VtfVET, nyní Tesla-Vakuová technika k.p.).

Základem pro tyto práce se stalo zvládnutí tech-
nologie antimonocesiového erníteru, který byl použitel-
ný jako fotokatoda i jako emiter sekundárních elektro-
nůo S použitím této znalosti byl realizován jednodu-
chý devítietupňový fotonásobič s boční masivní foto-
katodou, vhodný pro fotometrické účely. Logickým po-
kračováním nastoupené cesty byla pak aplikace již
vyzkoušeného systému i pro desetistupňový násobič s
poloprúhlednou fotokatodou, opět antimonocesiovou,
umístěnou na čele skleněné baňky, které bylo tehdy
ještě vypuklé. Již v počátcích se začínala rýsovat
spolupráce .i jadernou technikou, oborem, který se
stal brzy naším hlavním odběratelem. Proto také me-
chanické i elektrické parametry a celý sortiment ná-
sobičů se začal přizpůsobovat potřebám tohoto oboru.

První takovou úpravou bylo zavedení rovinného
čela baňky pro zlepšení optického kontaktu mezi foto-
katodou a scintilátorem. Současně s tím bylo zavedeno
i měření dvou nezbytných parametrů - amplitudové roz-
lišovací schopnosti a energetického ekvivalentu šumu.

Dosažení špičkové úrovně uvedených parametrů
se stalo prvořadým úkolem; podle aktuálních potřeb
se dostávaly do ohniska pozornosti i některé další
parametry, hlavně zesílení a provozní stabilita.
Snaha po splnění těchto požadavku byle vůdčím moti-
rem všech prací výzkumně vývojového charakteru, které
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následovaly* Původně" využitá fotokatoda typu S-11
(antimonocesiová) byla nahrazena fotokatodou multl-
alkalickou nebo bialkaliokou (typu Sb-K-Ca)» Jejich
vyšší kvantový výtěžek v oblasti kolem 400 nmt tedy
shodné s maximem vyzařování nejčastěj1 používaných
acintilátorů, příznivě ovlivňuje parametry fotonáao-
biče. Další fotokatoda bialkalická (typu Sb-Na-K)
byla s úspěchem aplikována u fotonásobiče odolného
vůči vyšším teplotám (až 120°C).

Kromě původně používaného násobičového systému
kruhového (označovaného též jako "klečový") byl za-
veden i systém žaluziový, který umožňuje zvýšení
počtu násobících stupňů bez enormních požadavků na
zvětšení délky baňky. Další výhodou tohoto systému
je i možnost dosažení velmi dobré fokusace foto-
elektronů na. první dynodu, bez nároků na přesnost
nastavení potenciálu na fokusační elektrodě.

Pokud jde o materiál dynod, jsou v současnosti
používány dva typy - jednak původní antimonooesiový
emiter na niklové podložce, jednak slitina AgMg.
Jejich volba byla výsledkem snahy po možnosti za-
jištění z tuzemských zdrojů, přičemž oba typy mají
své specifické oblasti použití.

Na konec tohoto odstavce ještě zmínka o veli-
kostním sortimentu: kromě standardního typu, vyzna-
čujícího se baňkou o průměru 50 nim, byl zaveden též
typ s větší plochou fotokatody, kde maximální průměr
baňky je 130 mra, a menší typ - pro přenosné přístro-
je - v baňce o 0 30 mm.

Systém značení
Podle československých norem se typový znale foto-

násobičů skládá z prvního dvojčíslí, dále z dvou-
místné skupiny písmen, a konečného trojčíslí. Protože
se jedná o elektronky s fotokatodou, určuje první
dvojčíslí typ fotokatody.
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V našem přxpadě byla zatím obsazena dvojčíslí:

61 - charakteristike S 11, tj, typ Sb-Cs poloprůhledný

62 - S 4, Sb-Cs masivní
63 - S 10, Bi-Ag-0-Cs poloprúhledný
65 - S 20, Sb-Na-K-Ca -"-
66 - S 24, Sb-Na-K -"-
67 - Sb-K-Cs -"-
Písemná skupina se u fotonásobičů skládá z prvního
písmene P a druhého z části abecedy, počínaje písme-
nem G - pro klasické násobiče využíváme skupiny PR.
Poslední trojčíslí - podle normy - lze využít v roz-
mezí 400 až 999 a značí postupný typ. Pro snadnější
orientaci jsme si interně zavedli další pravidla,
která se snažíme dodržovat: první číslo znamená typ
použitého systému: číslo 4 značí kruhový, 5 žaluziový.
Druhé číslo je základní charakteristikou velikosti:

0 znamená průměr do 30 mm,
1 -"- 51 mm,
2 -"- 130 um.

Třetí číslice značí postupový typ. Používá s« převáž-
ně pro rozlišení základních a výběrových typů, může
však znamenat i odlišné konstrukční provedení*

Parametry ca. fotonásobičů
jsou přehledně uvedeny v tab. č. I. Oproti přehledům,
vydávaným naším podnikem, je tato tabulka doplněna
o některé další hodnoty, obsažené v technických pod-
mínkách a závazné pro výrobce. Z hlediska uživatele
je - mimo základních parametrů - ještě zajímavá např.
stabilita v provozu. Pro všechny naše násobiče - pouze
s výjimkou obou velkoplošných typů 65PK423 a 423A - je
stanovená povolená odchylka polohy fotopíku v impulsním
provozu během 8 hodin - 1,5/í '- samozřejmě za předpo-
kladu dokonale stabilizovaného napájecího napětí a kon-
stantní teploty okolí.
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ffěktere poznámky k parametrům

fro ty, kteří as již seznámili s ŕotonásobiči

v praxi není novinkou, že je u nich běžný velký roz-

ptyl parametrům Je to dáno samotnou fyzikální pod-

statou použitých emiterů. Je tedy nezbytné počítat

s rozptylem polohy maxima spektrální charakteristiky

(cca - 50 run), dlouhovlnné meze (cca - 50 nm), inte-

grální citlivosti fotokatody, celkové citlivosti (až

3 řády), proudu za tmy (až 3 řady), jakož i rozlišova-

cí schopnosti a šumového ekvivalentu -pro tento pří-

pad je zavedeno třídění fotonásobičů do kategorií zá-

kladních a výběrových, jak je rovněž patrno z tab. 5.

I.
2 fyzikální podstaty emiterů rovněž vyplývá i

závislost některých parametrů na charakteru a veli-

kosti provozního zatížení, Jakož i změnách teploty.

Tato otázka je ovaem značně složitá a vymyká se rámci

dnešního referátu.

Závěrem chci ještě připomenout, že uváděná ta-

bulka není úplná. Chybí v ní dva typy, jejichž vývoj

byl dokončen v loňském roce (67EK515, 67EK516).

0 nich váak pojednává zvláštní referát, který je

rovněž součástí náplně této konference.



Tabulka I f č a f ž*otoaá»obl5a pro ú ž i t i v přífltrojíofe .ftadarné taotonlky

Typ

61PK5O1

61PK502

61PK5O3

Ó5řs!tl3

ÓSVXhm
65řKí»15

66PK512

67PK511
67PK512

é?PK513
67PK5A*
65PK423
6.WKAÄ3A

VyovStito
a - p®J
Cj, •» iaí

Průmě

ííf
30
30
30

51
51
si
51
51
51
51
51
130
130

rtiys
5©š a 6
teffrál

ť Spaktrt
char.

S 11
S 11
S 11
S 20
S 20
S 20
S Zk

Sb-K-Ca

Sb-K-Ca

Sb-K-Ca

Sb-K-Ca

S 20
S 20

upň6

n

10

10

10

10

10

10

13

aä
12
10
10
11
11

c
(uA/1
. typ.

50
60
60

100

150
130

so
60
60
60
60

200

200

ni oitlgŕotokatodjr
CT <» celková citlivost
KJ - oeUcové n&pttí
I* - proud aa twy při napSti,
* odpovídající* oltl. 10 A/1*

c /O«
tt) (A/HB,"v)

„ „ _Bi.nX. — ÍS'W'
10/150O

10/1500

1O/15OO

10/1500

10/1500

1O/125O

10/1800

30/1300

30/1300

10/1300

10/1300

10/1700

10/1700

ARS » sépii
nfiřen

100/1500

150/1500

150/1500

IOO/1500

150/1500

150/1500

3.O/15QO
200/1300

200/1300

60/1300

60/'l3OO

80/1700

8O/17OO

*«4ová ffoffilii
0 a tfeX(Tl) a

5
5
5
5
5
3
0,

10

10

10

10

30
30

, 13

*

50

50
50
.50

5.0
30

1 1

50
50

50
50
60
80

hopsaodt e
?Ca

E E 5 « jnargetloký ekvivalent íumu|
•£řeno při napiti, odpovida-
4ici» oeik.oitlivoaii 10 A/la

ARS

{*)

9 - 1 1

8-10
8-9
9-11
7 - 9
7-11
8-10
7.8-8,5
6,5-7,8

7,8-8,5
6,5-7,8
9,5-12

8,5-9,5

ÍPOÍ

1, EEŠ

EEŠ
(kaV)

k - 6
1 - 3

3 -S
6 - 8

í» - 6

1 - 5
2 - «t

0,5-2

0,5-2

0,5-Ž

0,5-2

4*10
k <- 10

šumTimpula& 10
2, E£$ vztažen k i

<um,impulsů Ž
3, provoz.teplota
k, t,A, aa n»vyra(

Foznáiaka

1.

ii

if
2,

2.
2,

2, 3, <*, ;
1, «

1,

ll '•l

1, k,

1,
' X,

lap/s
5e t nos t i

do 120°0

vo
V
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Z.IIarkovc. ,3.Svobodová ,0 .Nováková ,Z .Pavli cek
ISSLA -

Ochrana a hontrola životníno prostředí je Jednín

z důležitých celosvetových problémů. V souvislosti s

rosvojeia jaderné en.sr20i.-ik7 a rozčiřujícía se využitín

r̂ dionu!rlidDv.fch nttod se dostává do popř;dí i otáz-

ka vlivu radioaktivního záření, vyskytujícího se v ži-

votním proetřídí n£,člov3ka.

Eetckční jtácotky vodotěsné 27D 3501 A/3,UD 3502,

jsou určeny pro aeření ektivity záření g cca vzorků

vody, potravin atd. a v t5ch aplikacích, káe ne poža-

dují a&lá . rosačry, dobrá energetická rozlišovací

schopnost, popřípadě vodotěsnost, (obrázek č.l)

Detekční jednotky vočoť.siié jsou ?o5eny ve dvou

varientách, s nichž IľD 3501 A,HD 3501 B representuje

ľecointové provedení scintilátoru a fotonásobiče a li-

ší se pouze délkou kabelu 2 a 10 1. Typ !JD 3502 obsa-

huje navíc rcdionuírlid 241Asi e I-abel o délce 10 m.

Všechny typy detekčních jednotek představují,

-jilcové tuleao o roznžrech 6Í 40x224 1x2.

Typ UD 3501 A/B je nestaven z Teec:.ntu (osazené-

ho r-íintilátorea IlaJ(Tl) 0 25x25 aa a fotcnásobičeia

•Si PII 503) a dSliče vysokého napětí.

2yp III) 3502 je sestaven .2 Teecintu (osezenáho

c = ir.tildtorGci ITaJÍTl) {ř 25^5 jua s přilaiíenýa r&áio-

.iuklidem 241ica etalon EA-13, fixovanýn na platinové

podložce) a děliče vysokého napětí. Jako reflektor v

Z-'AZLÍ čácti kry-talu jo použit bílý eiliko.invý kaučuk.

Detekční jednotky vodotěsné všech uvedených typů

jóou tvořeny pouzdrem krystalu pevně spojeného n oce-

lovýri pláStěn. Uzávěr detekční jednotky Je našroubován

nr: plá'-'č s. závit je utěanSn tSenícíni pryStjvým kroužkem^

Jednotka je ulcotčena vysokonepěíovým..souosým vodičem

7L20Y 50-2,95 o délce. 2 E pro. typ HD 3501 A, 10 n pro;
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pro typ IID 3501 3 a 21D 3502.

Těsnost koaxiálního kabela v uzávěru je provedena

těsnícími vloškcmi, čímž je zajištěna odolnost proti

vniiaiutí vody při ponoření do hloubky 1 a 10 a.

Využití detekčních jednotek vodotěsných ve spoje-

ní 3 přsíiosaou vyhodnocovací jednotkou nap ř. tří kanálo-

vou apektroaetrickou jednotkou 3T 3201, lae předpoklá-

dat oro měření v terinu zsjméaa pro stanovení objemová

aktivity v nádržích nebo odebraných vzorcích o velkém.

objemu.

Jako příklad pro odhad citlivosti detekční jed-

notky jsou uvedeny v tabulce č.l výsledky měření vody

obsahující 1 3 1J.

Z tabulky vyplývá, Se při užití dostatečně velké-

ho cbjsau voly a nestíněných nádob las mařit abjenové

aktivity 10-20 Bq.l"1 a vyšší.

Stejná soupravy je masno použít i v nukleární me-

dicine a v tčch aplikacích, kda je nutné ča.~té a rych-

lá přemisi ování celá soupravy. Rozaěry detekční jednot-

ky umožňují použití kolimátoru o malé hmotnosti.

Další oblaatí využití budou kontinuální měření,

při kterých je třeba vkládat detekční jednotku do mě-

řeného media, nebo do málo přístupných níst.

Při práci v teréau aebo technických provoseoh je

nutno předpokládat aěnící se teplota pracovního prost-

ředí, S teplotou se zákonitě m5ní amplituda výšky

impulzů detekční jednotky a tía i více či mJná(podls

nastavení pracovních nodaínek) i odezva přístroje. De-

tekční jednotka IID 3502 má při saSao teploty nebo CĽ'ÍÍIČ

ziaku fotonásobiSe a pod.tu výhodu, 5e ve spojení o

vhodným elektronickým obvodem (např.obvod pro stabili-

zaci vy3Je- impulzu) uiaošauje dosažení repro-luVovatel-

aých výsledku vyážitíia výšlcy impulsu pro " A m iiiícor-

prirovanáb.0 v UaJ(Tl) acintilátoru^

Vodotěsnost detekční jednotky byla ověřena sa

předpokladu, äe a n£ bud? ašřeno ve vodo 3x tý-l.no po



r bc.iLuácho V ostatní době je detekční jednotka ulo-
:iena tak, aby koaxiální kabel mohl occhnout. Používa-
ný koaxiální kabel detekční jednotky se musí vždy za
2 reky vymínit.

7 dote, key se s det kání jednotkou nepracuje, do-
poručuje ce chránit ji před prudkými smíneni teplot,
.otřesy a agresivními látkami, nejlépe v transportním
cbalu.

Technické údaje pro detekční jednotku vodotěsnou
7': 3502 A. II-': 3501 E :

1 Detekované záření gema
2 Druh Kcintilátoru ' XaJ(Tl)
3 Potcnácobič 61 PX 503
4 Energetická rozlišovací rchopr.ost pro sáření

gana 1 3 7Cs

t = 20oC

t = -10°C

t = +50°C

j Zc.tíSovací odpor
6 Prahová Mjojová citlivost

£ Prí-covňí napětí
? Ľa;í.pracovní nap " t i
10 Výctupní inpulzy

=12f

2 kO
3,4.10"13C

800-15C0 V
i 700 V
2sporné,cs s t r -
aiýa ná b í h srn a ex-
ponenciálníza áo-

12 Snrová stabil i ta

13 Celková detekční účinnost pro
" • IJ2 V onerrjetickéa rozsahu
yr. •---

li Sní

/

15 min

U10-610 02
normy

0,3 - 0,555
20 keV - 2,5 Ko
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zduch
lide1

-J0 ::.: +50"C
r.'O - 10G kPs

die ic:; 3c. :5 05
í ^vj .ľ , .;l;upiiir nľ1.

oó;por

?cv-'•-•:• t :;ic

IP ^r- -11Q
i;;:: 3-í r ci;;:: 3-í r c i : ;;ro

(c . r
-p -i

--t

T'wiiiiicizä '<'!"''' i T O ''"t3iziní '.. d.ictlru

1 •"n J- r-'"M-~r. '

IA 13
,- 1 T-T" C

cTjTí-tickí íozli"cv:_ci



7
8

noct pro záření elfa ita"
(radienuklid 2 4 1Am EA 13 Je .
-uložen mrnitř detekční jednotky)
Energetická rozlišovací schopnost
pro záření gama * Cs
t
5
t
Gamaekvivalent
Pozadí v energetickém rozsahu
aOG keV až 1 líeV
(v olověnám stínění)

20°C
-10°C
+50°C

9
10
11
12
13

U
15

16

17

Satazovaci odpor
Polarita TO
Pracovní napětí
Slax.prcvozní napětí
Výstupní impulzy

Doba nábehu
Časová stabilita

Celková detekční áčianost pro
Am v energetickém xozsairu. ..

2 0 k © 7 a ž . . . . . . •
Saerget ický rozsah. ..• ; ' ' -••-.,':•.

2 kO
kladná

. 800 až 1500V
1 70b V
záporné,ee
•straýip nábě-
nem a expo-
nenciálním
äoziil-vénim

•»15 min
+1,5# dle

• - 3J1O-61O 02

;. -, '-; ... 0,3-0,5^.
•>" '"K' ' 20 k&V &ž '

IS J a e n a v i t á .pT&oizmiL -poAníntry •- y~.
Pracovní teplotami.-"'• í -':i5,.''sS*
Tlak vzduchu' '••••ytf̂ ŕí̂ '!--?f&î

19 Trcrisportní a sklíidovscí.poäaafe&y
V. I ei? 1 o í; a.



I l a í c vzduchsi.: '••:"-' ' ' /. •
Relativní vltucoat vaduchtt /

20 Mechanická odolnosti-
• ' . ' .

21 ITelijiearita amplitudové charak-
t e r i s t i k y - ' ' • • ' ' •

22 TJelfcóvý odpor děliče .
23 Stupea krytí , '

24 BezpaSnoatní.třída . -
• ' ' : - - ' • • . "

25 IategraSaí kapacita "
26 Prahová flábo^ová-citlivost" , , v
2 7 D á l k a k a b e l u ';'', M ľ "•'.
2 8 - R o z m ě r y \ ; : . ' ; -;;. . " ' . • • • • • • ' • • ••

2 9 H m o t n o s t •••:.•;'•••".•••:'.: •••! -• . • •'•

60 až 106'kPa ;.
95í při 40°Ci V
dle CSU 35 SO 05
tab.2tskup.př.2

K í 0,5;atóis£ od-
povídat 1110-61001.
odst.29
59,0 S^
I? 48 dle ÔSJT
34 01 10
X r d le SSU *•
35 65 Ol ; • . „

1 000 p í

3,u»io-13d
10 m
<f 4 0 3 2 2 4 mt>̂  •
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DEIEKCBÍ JBDHOTKI ISO MÉSBHÍ HÍZKÍCH AKTI7H

Olga Horáková, Ljube Juraová, Ludmila Eryštaeká,
Olářioh Qilar TESLA. -

Eroblematlka měření nízkych aktivit zasahujo
do mnoha obozů, zabývajícíeh s* mířením radioaktivní-
ho záření. Jedná se zejména o měření vzorku životního
a pracovního prostředí, měření vzorku v nukleární me-
dicíno nebo při užití stopovací techniky v technolo-
gických a průmyslových provozech. Badloauklldy neem^
tují většinou pouze jeden typ záření, ale různé kom*
birvace - alfa a gama, beta a gama.

Díky relativně malým ztrátám vlivem samoabsorp^
ee ve vzorku lze při měření záření gama realizovat
přístroje a vysokou citlivostí, zejména pokud umoí-r
nují měření větších objemu vzorka* lakovým příst?*?
jem budou i aov* navržené deiekžní jednotky HB 3502
A,B a 52 35Q3, .urSeoé psa diakontinuálaí a kpntiau*
ální měiení Jsaja&aM* vsasrků, emitujících záření ga-
ma. Jako detektor je užit NaJ(Tl) 45x50 mm, zajišťu-
jící dobrou detekční ušinnosto Při návrhu obou detek-
čních jejaetejc jsme vycházeli z požadavku co nejvyá-
áí shoôaoati kooatrukenich dílů, při volbě rozměru
měřící nádoby a olověného stínění jsme se snažili
o dosažení kompromisu nwsl citlivostí detekční jed-
notky a její hmotností.

Detekční Jednotka HB 3502 A.B

Detekční jednotkaMB 3502 (obr. 2. 1) je řešena
ve dvou variantách*
1) Detekční jednotka HB 3502 A, obsahující seintilac"-

ní sondu H& 950* a sclatilačoC detektor, SKt 13 N08.
2) Detekčná ^ednptkqc HE: 3502 S, obsahující sointila£ní

sondu RS- 950T * scintilaSní de.tsktor. SKG 1S N20 .'
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(cfcr, $, 2).
Obě detekční Jednotky Jsou určeny pro měření

jednotlivých vzorků, obsahujících radlonuklidy, které
enitsjí záření gama. Jsou určeny především pro měření
kapalných vzorků, je však možno siřit i vzorky práško-
vé nebo pevné* Vzorky se vkládají T příslušných nádo-
bách do liěřícího prostoru detekční jednotky, fiaíení
detekční jednotky BE 3502 v* dřou variantách A a B
umožňuje dosažení co nejlcptí hodnoty "'iTiî iTif mě—
řitelné aktivity • zavlálo**! na objemu vzorku a jeho
objemové hmotnosti. Je zajištěno měření vzorku od ob-
jemu oce. 0,5 ear do objemu cea 1800 osr (obr* 5. 3)*

Varianta A je určena pro vzorky o menším objemu.
Jako aeintilátor je použit nový typ studnového scinti-
látoru HaJ(Tl) 0 45x50 na se studnou vrtanou v podél-
né ose seántilačního detektoru v oelé jeho výšce.
Veorek v ampuli o objemu do 8 car se vkládá do studny
eeintilač&iho detektoru, vzorky o objemu do eoa
250 cm 3 Ise měřit v nálevkovém uspořádání v polyety-
lénové lahvi.

Varianta B je určena pro vzorky o velkém objemu
eoa 1600 car*. Svar aěříoí nádoby umožňuje prstencové
nepořádáni vsorku kolem selntilaSaího detektoru, kte-
řyn je SaJ(Sl) 0 45x50 um.

Jádrem detekční jednotky HE 3502 A,B je scinti-
Ifîři-f aoada US Ô501 o 0 65 fin (obr. 5. 4)* Je osazena
fotonáaobičem.Ieslá VŮVĚ& 67 PK §12 a ve spojení a
monokrystalem HaJ(ll) 0 40x40 mm typu SKS 1S U05 vy-
Jcasuje energé^iekbu rozlišovací schopnost ti£*s% pro
radlonukiiá 1^jcs. Její pracovní napětí je 600 až
2000 V* prouďo^ oábSr 4Sliče max. 350/UA při 2000 V;
je ukončena 4 m ďloňhým koaxiálním kabelem a je ji
uožno připojit k ^ibeřvolné BpektroBetrfSÉŽ vyhodno-
«ovaoí «oepravSi Šojtntiiační ácndá ji obidoplia' ab-
sorpčním olověným stialním. Mezi vzorky a olovo se
navíc vkládá měděné prstencové stínění (t - 2 am).
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Olověné stínění tvoří jednotlivé prstence, olovo je
kryto ocelovým pláštěm. Horní část olověného válce
tvoří dělené olověné víko, které umožňuje vkládání
a vyjímání scintilační sondy a výměnu měřených vzorků.
Obě poloviny víka jsou vybaveny závěsy, ložisky a ma-
nipulačními hmatníky, které slouží zároveň jako are-
tační prvky. 7 pracovní poloze do sebe obě poloviny
víka zapadají -svými zámky* Obě poloviny víka 8 ložis-
ky pojíždějí po desce s nerez oceli a krajní plochy
jsou zajištěny dorazy, umístěnými na desce, ke které
je z čelní strany připevněna rukojeť.

Celek je umístěn na podvozku s otočnými rolnami
(o rozteči 400 ara), který umožňuje přemístění detekč-
ní jednotky po rovných hladkých podlahách pojezdovou
rychlostí' aax. 3 knuh • Detekční jednotka je stabil-
ní v klidové poloze na nakloněné rovině pod úhlem maz.
15°. .

Ero měření vzorků v injekčních stříkačkách
(obr* č. 5> je určen'stojánek, připevněný na závěsu
víka* Vzorky se pokládají na nosič stojánku, který je
při měření umístěn v podélné ose detekční jednotky.
Požadovaná vzdálenost vzorku od středu scintilacního
detektoru se nastavuje na stupnici posuvného pravítka
a zajistí stavícím šroubem. Hlavice stojánku je otoč-
ná a umožňuje odklon nosiče z pracovní polohy o 90°
na obě strany s použitím aretace*

Energetičtí rozlišovací schopnost pro
detekční jednotky SE 3502 A,B je eoa 8 - 12% podle
typu scintilacního detektoru — studnový — plný. Poza-
dí detekční jednotky HE 3502 A,B je závislé na konfi-
guraci měření* Při úplné sestavě detekční jednotky
US 3502 A je tloaiíka olověného stínění v okolí scin-
tilacního detektoru eoa 120 mm, jinde 70 mnu Varianta
KB 3502 B, lrterá «£ větší «ěříoí prostor, má tloušíku
olova 70 sou Průměxaá iiodnota četnosti impulsá posadí
pri int«4grálnífli *p£*obu vyhodnocení «.4elaí diekrlai-



105

načni hladinou EJÍ25 keV se pohybuj© od 1,7 do 3s5s""
1.

Průběhy ceikové detekční účinnosti a citlivosti pro

radionuklid -" J jsou uvedeny na obr. Č. 6 a č. 7„

Ka obr. č, 6 je znázorněna objemové závislost celkové

detekční účinnosti a citlivosti pro detekční jednotku

ME 3502 A, jednak při integrálním způsobu vyhodnocení

(I) s dolní diskriminační hladinou E,,*50 keV, jednak

v širokokanálovém způsobu vyhodnocení (0) v energetic-

kém intervalu 310 až 420 keV. Na obr. č. 7 je objsmo-

vá závislost obou parametrů pro detekční jednotku

SE 3502 B při stíjném nastavení pracovních podmínek.

Hodnoty minimáIní měřitelné aktivity pro detekční jed-

notku HE 3502 A,B udává tab, č. 1; přehled technických

parametrů je v tab. č. 4«

Detekgní .jednotka HE 3503

Detekční jednotka ME 3503 (obr. 5. 8) je určena

pro kontinuální měření objemové aktivity kapaiin obsa-

hujície*- rtidionuklidy záření gama. S jejím použitím

ee požívá při kontrole aktivity odpadních, technolo-

gických i povrchových vod, především v jadejraých ele-

ktrárnách, v uranovém průmyslu e pod..

V detekční jednotce je použito ecintilační son-

dy o průměru 65 mm, typ MS 9501 se sointilačním detek-

torem SKG IS 2Í2O (obr. 2* 9). Betektor, sonde e prů-

tokové nádoba jsou uloženy v prsteocovcm Pb stínění

o tlouaíce oca 70 mm, které zajišťuje nískou hftáactu

poaadí. Celek i e upevněn svorníky k nepohyblivému pod-

stavci a má kryt z ocelového plechu.

Detektor a měřená kapalina jsou v prstencovém

uspořádání. Objem průtokové nádoby je cca 2500 osr

(obr. č, 10). Její äno )aá toiželovitý tvar a ústí do

Gdk&lovaeí trubky. Víko se připevňuje k přírubě nádo-

by Šrouby. Jeho součáetí Jfe pouzdro pro detektor a

vstupní a výstupní trubka» která má ukončení ve tvaru



106

S a je spojena pomocí průsvitné FVC hadie© a odkalo=>

vaoí trubkou. fám je zajištěno odvzdušB&á nádoby.

Všechny trubky jsou ukončeny tulejkami 0 15 mm, urě#=

aými pro napojení hadic vnějsíno okruhu*

Průtokovou nádobu je možno v případS autncati

propláchnout čistou vodou nebo dekontaminacsím rozto-

kám, případně ji lze vyjmout a během jejího odmořová-

ní použít dodávané náhradní nádoby.

Postup při proplachováaí, připadni vyjímání ná-

doby s

odpojíme ba<Jicte- vnějšího okruhu,

Hadicovou spojku, mezi výstupní.. a odkalovaeí trubkou

odpojíme od výstupní trubky,

vypustíme obsak průtokové nádoby do jiné sízké nádoby

o objemu ^ 2500. ciar, nebo do odpadního kanálu,

provedeme proplach (pomocí samospádu nebo čerpadla).

Je-li třeba nádobu vyjmout, potom po vypuštění jejího

obsahu hadicovou spojku zazátkujeme, odklopíme víko

krytu detekční, jednotky-, vytáhneme sondu a sejmems

horní část stínění (obr*, č. 11).

Detekční jednotku ME 3503 lze připojit k tako-

vým vyhodnocovacím jednotkám, které obsafeují aěřič

četnosti impulsů, s možností zápisu, např. ÍJZG 201,

nebo s možností připojení tiskárny. V budoucnu se

počítá s využitím vyhodnocovací soupravy MV 3201,

která e detekční jednotkou HE 3503 vytvoří vyšší ce-

lek - Měřič objemových aktivit NA 3202.

Prstencové uspořádání detektoru a měřeného

vzorku zajišťuje vysokou citlivost detekční jednotky

NE 3503. V tab. č» 2. Je přehled hodnot citlivosti a

minimální měřitelné aktivity pro některé radionuklidy,

jak byly naměřeny* pree funkční vzor detekční jednotky.

Na základě zkoušek fun&šního vzoru byly provedeny kon-

strukční úpravy průtokové nádoby, kterými bylo dosa-

ženo zlepšení, citlivosti a minimální uiřitelaé akti-

vity, zejména pro radionuklldy s nižší energií zářeaí
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gama. Pro srovnání uvádíme v tab. č. 3 hodnoty dosa-
1*41

žené při měření J 3 v definitivním uspořádání.
Z tab* č* 2 a 3 vyplývá, že pří použití dlouhá časo-
vé konstanty bude možno pomocí detekční jednotky
SE 3503 měřit kontinuálně radionuklidy o objemové
aktivitě .. řádově Jednotky Bq.dnf • Ze srovnání širo-
kokanálového a integrálního způsobu vyhodnocení dále
vyplývá, že hodnoty ml n i trafím* měřitelré ektivity Jsou
při ěirokokanálovém způsobu vyhodnocení horší. Je to
způsobeno zhoršením rozlišovací schopnosti vlivem
samoebsorpce v měřené kapalině. Použití širokakanálo-
vého způsobu vyhodnocení bude sát přesto význam v tom
případě, jestliže vyhodnocovací jednotka umožní měře-
ní ve dvou nezávislých energetických oblastech.

Navrhovaná vyhodnocovací jednotka Měřiče obje-
mových aktivit NA 3202 umožňuje jak užití dlouhé ča-
sové konstanty, tak měření ve dvou nezávislých ener-
getických oblastech. Detekční jednotka HE 3503 ve
spojení s vyhodnocovací jednotkou NV 3201 představu-
je vysoce citlivý přístroj pro kontinuální měření ka-
palin* Perspektivně se předpokládá její přizpůsobení
pro měření objemových aktivit radiojódu v komíně ja-
derných elektráren*

Přehled technických parametrů detekční jednot-
ky M 3503 epolu e detekční jednotkou SB 3502 A,B
obsahuje tub* o<> 4«



Detekční Jednotka . -^

.^••'^Doba. měření (min.)

NE 3502A

V = 250 cm-3

NE 3502B

V = 1800 cm3

Amin Í B^' c m = 3 )

1

I

85.10~3

8,6.10"3

0

72.10"3

9,9.103

10

I

25.10~3

2,6.103

0

19.10"3

2,5.10"^

100

I

4,1.1O 3

0,42. TO"3

0

2,9.10 3

0,4.10°3

Tab0 So 1 Přehled hodnot miniraální měřitelné aktivity A . pro
obě detekční jednotky v závislosti na době měření.
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0

8,3.10*3

Tab, č. 2 Hodnoty citlivosti C a minijnálnl měřitelné aktivity A ^ ^ pro

uvedené redionuklidy (1 - integrální spůsob ^yhodnoceiaí pre

Ef — 50 keVf 0 - áirolsokanálový spůsob vyhodnoeení v ©nérgetio

kém intervalu příslušného radionuklidu). Při výpočtu A m 1 n byly

voleny2 relat \vní ohybe měření Č m 0,5P žaeová konstanta T

100a.

H
O
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-h w, . -:

' ?:- >v i"*-* • ;' .

t (a)

30

100

0 f..,.-,.*"1,,,._.}
Bq.oas J

I

129

0

46,5

A ^ (Bq.onf3)

I

9,6*10"3

5.1.1O*"3

0

12.1O™3

6.1IT3

S Hodnoty citlivostiC a minimálni märltelná aktivity JL*. pro * 3 1J
(I - Integrální spůsob vyhodnoceni pro E ^ 25 keV, 0 - Široko-
kanálový spůsob vyhodnoeecí v energetiekéra äatesvalra 250

konstanta f & 30s9 100as
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Obr.5. 3 ažřlcí nádoby DetekSaích jednotek BS 3502 k m B
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Obr.c. 5 Uspořádání měření při práci
a ifljekčními stříkačkami
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•Ôbri.5. 10 Poiiled sa průtokovou aááobu.
DetekSal jednotky KE 3503
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ĽTľlLA^JÍ ĽĽTĽK2CR ::/. LÍZI 6IiJ(2u) TRO O JAZ3Í ľ.O -

Ho ľíováková, B.Svobcčová, Z»Pavlíček - TESLA-TÍPJT

Referát pojednává o krystalickém ncintilačním íe-
t3ktoru na bázi lithium jod.idu, obohacenóho izotopen
l i , aktivovaného europiea (typové řady SKIí 6),

Obecně patří uvěřené monokrystaly do Fkupiny velni
účinných detektoru neutrónového záření, umožňujících
L-oučt-oně selektivní detekci pomalých neutronů a gama
záření. Této vlastnosti bylo využito při řešení E kon-
strukci ocintilačního detektoru, určeného k osazení
přístroje ke stanovení příkonu dávkového ekvivrlentu
neutronů doderační netodou, ve sraíäeném poli n-gama.
Princip metody spočívá ve zpomalení rychlých nmitronů
v polyethylenových moderátorech a v jejich náa&lné de-
tekci Dcintilačním detektorem na bázi LiJ(Eu).

Pro zmíněné detektory je citlivost na gama zářaní
závislá mimo jiné na objemu a rozmarech nionokrjTítalu,
účinná diskriminace je mošna do energií 3»5-4,O UeV.
Detekční účinnost je závislá na stupni oboheceníisoto-
pem Li a na rozměrech scintilátoru. Jako optiaál.ií
pro výše uvedenou aplikaci byl zvolen rozmar 0 BTA raa.

Ve scintilacním detektoru, obsahující isotop Li
probíhá při expozici y neutronovém poli reakce

6Li(n, <X)3H
Vznikající alfa částice vyvolá scintilací, převod lu-
miftiacenčaího světla na fotokatočíu fotoaásobiče zejiš-
íaje světlovod z organického skle, jehož délka 3e ve-
lena tak, aby do objeau moderátorů aesasabovala iádná
část fotouáso.biče.

Vyvijeoy ecájítilaSní detektor s typovým' snakem
SKH 6 HÓ2 A je určen k 03azsn£ "Mouitoru příkonu dáv-
kováho ekvivalentu UB 5201 a MB 5201 A". Pracuje ve
spojení s typovou rcintilační sondou UKQ .302e' výstupní
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.zpracovává vyhodnocovací souprava -ÍZZ 302o

Zapouzdřený monokrystal LiJ(Eu) je uložen ve vál-

coví prohlubni cvětlovodu. Optické'kontakty svitlovod-

vratupní olc'nko scintilačního detektoru a sv-jtlov.od-

fotokatoin foton.ísobiče condy Jsou tvořeny silikonovým

kaučukem* Optický kontekt ke 3pojení c fotokatodou je

ch.-ánCa toreftalátovou folií. Nedílnou součástí detek-

toru SICI o IT02 A je dvoudílné cv"tlotocnj pouzdro z

č srního novoduru. Posunu svStlovodu v pouzdře brání

polyuretanová-vložka. Tľleco pouzdra je opatřeno opór-

nýa kovovým kroužkem ke spojení detolitoru se ctínícía .

'.-.•rjct^a rcintilcční nondy. • (

Parcjnetry nointila?ního detektoru ovlivňuje zássd-

r.ří jorlnak čictotn výchozích surovin neužitých ke kulti-

v- ci jmmkryatalu, jednak icvuliť: rvótlovodu s organic-

':'ho rt!;l°. (rrvětolná propuritnoot v ultrcfic.lovi oblac-

-i).

Pro fl-'zornoct je v t bulce o.l uvsdena relctivaí

r.~"íic p::r:jaetr̂  (onerretici:.' ro3li"cv cí nchopaoati R

v rolcti.vní la-ninincenční 'ííinnorrti RLÚ) u svj'tlovodú

- OJIÍ'.I-MI -v J t c lnou propuntmjtí. ZhsrŤení vlantnos-'

'£ v dĹ'Tledku nelrvalitního cv'tlovodu je z tabulky

.) .jLľjní patrné.

"onakryataly LiJ(Bu), zpracovávané a pouzdřené

tandard:ím zpúsobecn, jsou přod tmelením aa světlovod

-;roac- ovány na apelctrometrieke soupravě Canberra typ

3100 MCA,, při použití typové sondy 1ÍKQ 321, a fotoná-

sobičeo o prCunoru fotokatody 60 mm. Při vlastním raš-

ŕcní příkonu dávkového ekvivalentu neutronů ae scinti- .

lační detektor, již no svďtlovodu, pripojuje k sondě

.- prím rem fotokatody 25 mm« Dochází tedy ke zmene pů-

v-íJnj n;ri3řen/ch parcaotru jednak vlivem aoření aa tna-

1' nondí (zhoršení_enersctická rozlišovací schopnosti),

jodnalc vlivem nvětlovodu (zhoršení 3,RLlJ, alepäeaí

V:'3). Podle našich akujenocfcí je mošno uvést, že v prů-

.\.'ru Joch-'zí u scintilátorú na svJtlovodu ke zhoršení
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R a RLÚ zhruba o ôOjS* zlepšení relativní detekční účin-
aosti RIRÍ 5iní přibližně 2O?5 vůči hodnotám naměřený©
na velké sonda baz svěfclovodu.

S ohledem na tyto skutečnosti je autao provádět
výběr zapouzdřených sointilačních. detektorů, protože-
SKU 6 H02 k má podlá technických podmínek zaručovány
•následující paranetry :
a) relativní detekční účinnost pro zpomalená neutrony -

ae zdroje *rám+Bet vztažená k vnitropodnikovénm,
standardu RDCJ i 10$

b) energetická rozliiovací schopnost pro feýs sdroj
R -S185S

Z těchto hledisek je možno pro zmíněnou aplikaci (za
předpokladu časové stability} použít pousa ty detekto-
ry, které před umístěním, na svštlovod, při oSřenx na
sondě o <S 60 mm splňují podmínky : R ^

Mošnost výběru vhodalho žídla-pro nonitor příko-
nu dávkového eicvivalentu byla olezena pouaa na llthlo-
vá skla a monokrystaly IdJ(Eu). Vzhledem k» způsobu
použití monitoru se jeví lithlové sklo méně účinná
(pík, odpovídající reakoi ata<aetdĹ talc výrazný a disk-
riminační gama záření je možná jen pro malá exposlSnx
příkoQy). 2 těchto dílvodu byl jako čidlo pomalýca neu-
tronu zvolen monokrystal LlJ(Eu).



scintílacftí detektor

1

• -" 2

druh avStlovodu

světlovod
ce v UV
avštlovod
v UV

světlovod
ce v UV
sv.jtlovod
v;UV

bea absorp-

s absorpci

bez absorp-

3 absorpcí

relativní
pnrametrů

R

100

125

100

136

zmoaa

ni
RLU

100

40

100

42

Tabulka 5. 1
pozn. Sozdíly mezi abSma svštlovody jsou vyjádřeny pouze relat ivně t

přičemž 100$ je hodnocen svčtlovod kval i tní .



127

EŘÍKDBU DÁVKSOtfáBO EKVIVALENTU A DALŠÍCH
CHARAKTERISTIK ZÍĚSSÍ HEOTBQllfl POMOCÍ HON2XOHD

Leon Severs, Marko P&lSp, Josef Gregor,
Jaroslav Kula TESLA. -

Monitory neutronů. BB 5201 a SB 5201A jsou pře-
nosné/ radiometrická příatroja určené k monitorováni
pracoviš? reaktorů, urychlovačů, generátorů neutronů
a okolí izotopickýen zdrojů neutronů. Jsou součástí
univerzálního souboru radiometrických přístrojů Jehož
jádro tvoří vyhodnooovaoí jednotka NZZ 302o

Tato jednotka, vyvinutá v Tesla - VÚPJT, js
schopna zesílit impulsy detekční jednotky se acinti-
lačním detektorem, provést diakriminaoi impulsů a
analogicky vyhodnotit jejich četnost.

Detekční jednotka monitorů obsahuje monokrystal
jodidu lithnatáho aktivovaného europiem. Monokrystaly
LiJ(Eu) jsou účinnými detektory umožňující současnou
i selektivní detekci tepelných neutronů a záření gama.
Účinná diskriminace záření gama pro seintilátor oboha-
cený Li je mimo jiného závislá na objemu a rozměrech
krystalu. Za optimální z hlediska detekční účinnosti
pro záření neutronů a záření gama se prokázal rozměr
0 8x4 mm* Ta vyhodnocovací jednotce N2S 302 je pak na-
stavena diskriminační úroveň tak, aby odezva přístroje
byla úměrná četnosti impulsů pocházejících od tepel-
ných neutronů.

Princip činnosti přístroje

Monitory neutronů NB 5201 a KB 5201A pracují na
principu moderace neutronů. Fyzikální princip této me-
tody je založen na postupném zpomalení rychlých neutro-
nů v polyethylenovém moderátoru a jejich detekci čidlem
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tepelných neutronů vmcLatéaýa tmiitř.
Odesve malého scintileěeího detektoru z monokrys-

talu LiJ(Eu) umístěného ve středu sférického moderá-
toru o 0 254 ran (10") na neutrony o energii 10 ke V až
10 fieV se velmi dobře shoduje ee závislostí dávkového
ekvivalentu (H) ne energii neutronů.

V oblasti energií E n • 0,1 eV je citlivost cca
0,5 krát a v oblasti Efi « 10 JSeV asi 5 krát vyšší než
hodnota dávkového ekvivalentu. Pro zdroje se spojitým
spsktařem s energií E < 7 MeV je stanovení H s přes-
ností cca í 15%f přičemž přecenění H v důsledku roz-
ptýlených a moderovaných neutronů není větší jak 65%.
U zdrojů neutronů,jejichž spektrum je tvaru °-g—»je
celkové přecenění dáno faktorem 1,8 krát. n

Iiepěí přesnosti měření dávkového ekvivalentu
neutronů, pomocí moderační techniky lase dosáhnout použi-
tím většího počtu moderátorů. Odezva Čidla tepelných
neutronů uvnitř polyethylenového sférického moderátoru
na monoenergetické neutrony je závislá na rozměrech mo-
derátoru.

V^vořením matematické lineární kombinace z ode-
zev různě velikých moderátorů je principiálně možné
upřesnit měření dávkového ekvivalentu a získat ^ek ví-
ce méně odezvu přístroje nezávislou na energetickém
složení záření, neutronů. Vhodné lineární kombinace
umožňují též vedle měření dávkového ekvivalentu měřit
i ostatní fyzikální charakteristiky neutronového zářa-
ní.

íři odvození lineárních kombinací se vychází z
definice určující dávkový ekvivalent či ostatní fyzi-
kální parametry neutronového záření pomocí konverzních
faktorů (tj. faktorů'určujících velikost veligány pří-
slušné jednomu neutronu dané energie).

£ro energetické spektrum neutronového záření je
měřená veličina vyjádřena vztahem

j



129

kde Jř(E) je konverzní falrtor příslušný měřené veliči-
ně I

f (E) je hustota toku neutronů s energií £
k kalibrační konstanta.
Konverzní faktor f(E) je možné pro vícedetekto-

rový systém, představovaný sadou moderátorů, vyjádřit
jako lineární kombinaci

f (E) "S c^fi^B)

Isáe é! . (E) je odezva detektoru tepelných neutronů
uvnitř i-tého moderátoru na neutrony
e energií E

a^ je koeficient lineární aproximace,,
konstanta*

£ro měřenou veličinu potom bude platit

I « k J f(E) ý (E)d£ - k ^

kd« integrál Ci » / £^(E) y»(E)dE představuje odezvu
detektoru v i-tém moderátoru.

Určení vhodné lineární kombinace Jff a^C^
představuj* matematický problém stanovení váhových
faktoru e^ při zvoleném počtu prvku.

Sro sonbor sférických moderátoru 50, 76„ 117,
127, 203, 254 a 305 am byly nalezeny následujíeí li-
neární aprosimaces
dávkový ekvivalent

- H - 1,53€50 + 6.67C76 - 13,88C 1 2 7

), absorbovaná dávka v elementu tkáni

lEerma v tkááá

K - J

kuotota toku neutronů
0 « 2,21C58 +
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Při použití navržených aproximací v Monitoru
UB 5201A není teoreticky přecenění dávkového ekviva-
lentu měřeného v poli záření, se spojitým spektrem
tvaru 1 pro E < 14 MeV větší jak 35%. Přesnost
určení ,n dávky a kermy v tomto poli je cca =18% a
stanovení fluence není zatíženo chybou větší í 5%.

Ce.1 chování

Citlivost neutronů HB 5201 a KB 5201A je defi-

nováno jako změna četnosti impulsů při jednotkové

změně příkonu dávkového ekvivalentu a je závislá na

řadě faktorů. Prakticky je konstantní pouze pro daný

moderátor s monokrystalem LiJ(Su) a monoenergetický

zdroj neutronů. Proto je k cejchování zvolen referenč-

ní zdroj neutronů se apojitým spektrem a reprodukova-

telné podmínky měření.

Monitory NB 5201 a MB 5201A jsou individuálně

cejchovány na podnikovém normálu se zdrojem * Am-Be

(typ AMC 1000) u kterého.byl stanoven celkový tok ne-

utronů B přesností ~ 2%. Na normálový přípravek je

zdroj neutronů a detekční jednotka umístěna tak5 že

svislá osa detekční jednotky a spojnice monokrystal

zdroj svírají úhel 90°. Hodnoty příkonu dávkového

ekvivalentu, dávky, kermy a hustoty toku v místě de-

tektoru byly stanoveny pomocí konverzních factorů je- •

jichž hodnoty jsou uvedeny v tab. č. 1.

V případě potřeby absolutního cejchování detek-

toru či v případě překalibrace citlivosti po upřesně-

ní hodnot konverzních faktorů je možné obdobným pro-

cesem stanovit citlivost neutronů v nových podmínkách.

Mechanická konstrukce přístroje

Zapouzdřený monokrystal LiJ(Eu) je umístěn na

světlovodu s pružným optickým kontaktem napolymerova-
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aým na světlovod a vložen do světlotěsného pouzdra.

Světlotěsné pouzdro vyrobené z organického skla

je na vnější straně opatřeno závity pro nasazení mo-

derátorů. Jeho vnější rozměry jsou voleny tak, aby

při nasazení libovolného moderátoru byl monokrystal

uprostřed moderátoru. Spojení scintilačního detektoru

se scintilační sondou HKQ 302 je provedeno převleČnou

maticí. Moderátory jsou vyrobeny z polyethylenu bez

povrchové úpravy.

Vyhodnocovací jednotka je vestavěna do ocelové

skříně. Prostor bateriového zdroje je oddělen ocelo-

vou stěnou od ostatních obvodů. Na předním panelu jsou

umístěny všechny ovládací a zobrazovací prvky.

Monitory jsou doplněny skládacím stojanem pro

zajištění stabilního uložení detekční jednotky s mo-

derátorem ve svislé poloze. Výška středu moderátoru

nad podložkou je potom cca 80 cm* Stojan umožňuje též

přenášení detekční jednotky jednou rukou.

Rozsah použití přístroje

Monitory neutronů BB 5201 a MB 5201A jeou urče-

ný k monitorování pracovišt se zdroji neutronů, které

se provádí v rámci ochrany pracovníků. Odezva monito-

ru MB 5201 je v dobré shodě s příkonem celotělového

dávkového ekvivalentu pro energie neutronů od termál-

ních do 10 lfeV« Monitor neutronů BB 5201A umožňuje

vedle vyhodnocení příkonu dávkového ekvivalentu pro

energie neutronů od 0,025 eV až 14 MeV stanovit i

ostatní fyzikální charakteristiky neutronového záře-

ní ve zvoleném místě,-taxi. měřit příkon dávky, kermy

a fluence neutronů*

Přístrojem je možné vyhodnotit příkon dávkové-

ho ekvivalentu cca 0,01 mSv.h"1 do 100 mSv.h .

Vzhledem k ěiřoKému měřitelnému rozepnu je monitor

vhodný jak pro 'výzkumné vývojové laboratoře v oblasti
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biologie a biochémie a zejména pro hygienickou službu,
kde se uplatni možnost měřit nízká hodnoty příkonu.
V oblastech technologického a průmyslového využiti
neutronových zdrojů, kde ae používají zdroje o vyšších
aktivitách se s výhodou využije možnost měřit vysoké
dávkové příkony.

Monitory lze použít při mapování okolí zdrojů
a při vyznačení hranic přípustných limitů dávkového
ekvivalentu. Při této práci se s výhodou uplatňuj*
akustická indikace. Ve spojení se signální jednotkou
NIZ 601 je monitor použitelný jako hlásič nastavená
úrovně příkonů. Monitor doplněný zapisovačem je pří-
stroj použitelný i pro kontinuální kontrolu příkonů
během práce se zdrojem neutronů.

Monitor neutronů HB 5201A je použitelný i pro
spektrometrická měření v neutronových polích moderač-
ní multisferickou metodou, nebol sada moderátorů
představuje potřebnou skupinu detektorů s různou zá->
vialostí odezvy na energii neutronů. Pro uvedené
účely bude však vhodnější použít pouze samotnou de<*
takční jednotku a sadu moderátorů, zpracování signálů
potom provést spektrometrickou soupravou.

Při vlastní práci s monitorem neutronů KB 5201
se většinou měří, lokalizuje Si mapuje velikost pří-
konu dávkového ekvivalentu v okolí zdroje nsutronů
pomocí detekční jednotky s moderátorem 0 254 mn.
Vzhledem k hmotnosti moderátoru se obvykle použije
detekční jednotka uložená ve stojanu.

Příkon dávkového ekvivalentu v danám místi a*
stanoví přepočtem naměřené četnosti imp.u3.su vsteJtam,
který je uveden na kontrolním lístku vyhodnocovací
jednotky. Při měření pouse tepelných neutronů, tj.
měření bez nasazení moderátoru se přepočet četnosti
impulsů na příkon" dávkového eJs^ivalsntu provede podle
obdobného vztahu, který je HX^dant Vk přístroje.

Práce s monitorom neitfcwttľk ÍÍB 5201A při mapová*
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ax či lokalizaci velikosti příkonu dávkového
loniru -w okolí zdroj® neutronů poraoof močtarátoEV!
0 254 nsa (10n) je obdobná jako s monitorem EB 5201 •
0ali£ postup práoe a monitorem HB 5201A bud® obvykle
spočívat v upřesněni hodaoty příkonu dávkov4h© ekviva--
lentu a stanoveni ostatních fyzikálních cha.miktoristik
neutronového zářená ve zvolaném nísrtš.

Ha detekční jednotku upevněnou v« atojímts postup-
až n&sesujeme jednotlivé moderátory a 3textovira» cet~
aosto Z naměřených hodnot vytvoříme- lineární kombinace
podle roveic uvedených výše* Příkon dávkového «kviva-
leatia,, dávky, kermy a huato&y toku neutronu s© pak
určí přepočtem četnosti Impulsů pomocí hodnot uvede—
aýcfe -w měřicím listu přístroje.

Teefeaiaké

Detekované zářeni
Dotekčsí jednotka

Druh aoiatilačního detektoru
Moderátoryt materiál

rozmary ÍD3 5201
S& 52O1A

neutrony
aointilačni datektor
typ SKN 6 HDA
sciatilační sonda
NKQ 302
6LiJ(Bu) 0 8x4 oas
polyethylen (Bralen)
koul« 0 254 sm (10n)
koul» 0 50» 7S, 117,
127, 203, 254, 305 um

Délka propojení mesi dstekčisí.
a vyhodnocovací jednotkou
Vyhodaoeovaeí jednot&nt
Způsob vyhodaoceel
RososJt fflěřetó Seteoati
i j a p u l a ú . , ' • • ; ; .

Saeové- konstanty^ K^-> •* .' -'"-•-

1,2 f 3 m
typ NZS 302

intesrtóÉl

102i 3.102s
3-IQ3; 10 4 J

' (0.3v 1; 3i
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Citlivost na neutrony 241Am-Be
s moderátorem 0 254 mm C> 100 -

Citlivost na tepelné
neutrony (bez moderátorů) y 2000

Citlivost na neutrony

s energií 14 MeV (s moderátorem
0 254 mm) vosti na

Citlivost na záření gama

-1
s

aSv.h

30 - 100% citli-
241Am-Be

odezva na dávkový
příkon 1 3 7Cs
10 mGy.a~1(1R.h~1)
Je 0,1 ssSv.lT1

Yýstup pro registrační
sapisovaS
Boba provozu a odběr
( z vestavěných plně nabitých
kapacity při teplotě + 2D°C)

a) bez akustické
indikace

2 ,5 mí
1.3 kO

2%

doba provozu (&) odběr

>16 < 50 mA

b) s akustickou
iodikaeí jaa plný -výkon

Bapájení
a) 12 ke článků BiCd 900

napájecí napětí &dběr

b) sil
napájecí napěti
příkon

Energetický rozsah BB 5201
SB 5201A

Směrová závislost při

změně 0 az 45

45 až 120°

> 8 < 90 mA

s « 1 3 , 2 až 1B 7

*>/ 220 V íjígf, 50Hz
5 VA

tenoálaí ais 10 Me V
termální aii 14 Me V

< 756
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Praoovní podoíaky
teplota okolí jmenovitá -5 *• 50°C
teplota okolí mezní -10 + 50°C
tlak vzduchu 60 - 106 kPa
relativní vlhkoat vzduchu 10 - 90%

Dodatková chyba
při jmenovitých teplotách < í 10%
při mezních teplotách < - 20%

Rozměry
a) detekční jednotka (be:s

moderátorů) 0 35 ^ 470 mm
b) vyhodnocovací jednotka 310 x 110 x 100 ma

Hmotnost
a) detekční jednotka 0,4- kg
b) vyhodnocovací jednotka 3,1 kg
c) moderátory 0,2 - 12 kg

Závěr

Experimentální ověření funkčních vzorků pří-
stroje se prozatím omezilo na měření v polích někte-
rých i-zotopických zdrojů neutronů. Příkon dávkového
ekvivalentu byl mařen v okolí nestíněných zdrojů
2 4 1Am-P, 2 2 6Ra-Be, Pu-Be, 2 5 2Cf u kterých jsou hodno-
ty dávkového ekvivalentu známy s vyhovujíeí přesnos-
tí (lepší - 10%). Věření prokázala, 2® ve všech pří-
padech byla shoda měření s teoretickými hodnotami
dávkového příkonu, dávky,'kermy lepší jak 20%.

7 současné době probíhá měření v polích neutro-
nů s moderovaným energetickým spektrem neutronů & v
budoucnu se předpokládá uskutečnit měřeni v poli
monoenergetickýoh neutronů a tak experimentálně ově-
řit navržené lineární aproxiioaoe monitoru HB 5201 A.
Celkové zhodnocení dosažených výsledků bude
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vémo posdějl.
thredené teefcolclcé panueetzj aonltozů a ansha

spracovat jednotnou setodiJcu jejiefa eejehováaí,
3£ předpoklad, £e -v SsSR bade -vyráběn přístroj Jeho5
paraisetrj yyhaví svýě&aým pošâ arJcum na octovánu pro«
ecrroxtoů s i o n i s ^ í c i a sářeaii&o Sahá^euí sériové výro-

Tasáble «e plástiá© jaa rok
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p
Sv.m

350.10"16

%
Gy.m

48,8.10"*16

Gy.m

37,7.10~16

Tab. S. 1 Konverzní faktory zdroje
241 ._ +

Ao-Be

"'"Vijaya A.D., Evonar : Kuol. Inetrum.
Meth. 111 (1973),
P 175
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Vladimír Slezák, Jindřich Trpák, Ladislav Viererbl,

Olga Nováková, Jaroslav Kula TESLA - vťfPJT

Jednou skupinou radiometrických přístrojů,

kterým je v našem ústavu věnována pozornost,, jsou

přenosné přístroje. V minulých letech to byly pří-

stroje přenosná pro průmyslová a technická aplikace.

V současné době to jsou přístroje pro kontrolu a

ochranu životního a pracovního prostředí. Dříve než

popíšeme přenosný měřič vzorků HA 3201„ uvedeme ně-

kolik technických informací o přístrojích jemu před-

cházejících - NZZ 302 (NRG 302, NRR 301, KB 5201)

a WZG 201A.

Jedním a lehce přenosných přístrojů je vyhodno-

covací jednotka NZZ 302, která doplněna vhodnou de-

tekční Jednotkou muže být použita jako součást hygie-

nické ochrany na pracovištích s radioaktivními látka-

mi (obr. čo 1). Vyhodnocovací jednotka EZZ 302 je

určena především pro zpracování signálů ze acintilač-

nich detekčních jednotek. Obsahuje zdroj vysokého na-

pětí 800 - 1500 V, lineární impulsní zesilovač se ze-

sílením >500, nastavitelný diskriminátor, měřič Čet-

nosti impulsů s rozsahy 10 až 3.1Cr s"~ s nezávisle

volitelnými časovými konstantami od 0,3 do 10 s, z«—

silovač pro externí registrační zapisovač s rozsahem

2,5 mA a obvody akustická indikace měřené četnosti

impulsů včetně vestavěného reproduktoru. V NZZ 302;

je výklopně zabudován kontrolní zářič ^°Sr, určený

pro nastavení referenčních pracovních podmíaaiu Př£-»

stroj je napájen z vestavěných akumulátora, tefc&ré-

umožní -dobu chodu oca 20 hodin, nebo ze svě£@laé> sí-

tě. Pokud chceme užít jednotku ve formě hlásiče^ při-

pojíme dd svorek pro registrační zapisovač signali-

zační -jednotku NIZ- 601, která umožní nastavená signa-

lizační úrovně spojené a akustickou i optictkot*
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lisacx překročení a rovněž připojení zapisovače.

Sále ee Vás pokusíme seznámit s možnými sestava-

mi využívajících SJZZ 302,

V měřiči dávkového příkonu ERG 302 je vyhodnoco-

vací jednotka doplněna detekční jednotkou s anorganic-

kým Bcintilátorem CsJ(Na). Tento přístroj zaručuje vy-

sokou citlivost pro záření gama a dovoluje měřit dáv-

kové příkony od hodnot na úrovni přirozeného pozadí

tj, od několika pGyes"* do 24 nGy.s . Měřič dávkového

příkonu bude použitelný pro monitorování životního pro-

středí např. v okolí jaderných elektráren, na praco-

vištích s RA látkami, při mapování v terénu a nebo

lokalizaci zdrojů radioaktivního záření či kontrole

kvality stínících krytů a pod.. HRG 302 je již druhý

rok vyráběn v Tesla Vráble.

Další aplikační možností, která najde využití ve

všech laboratořích s otevřenými RA látkami, je sestava

alfa-beta indikátoru KRR 301, ve kterém je vyhodnoco-

vací jednotka BZZ 302 doplněna detekční jednotkou e

alfa, beta scintilátorem s efektivní plochou 45 cm2.

Přístroj je vhodný pro lokalizaci zamoření zářičem al-

fa nebo beta, popr. pro stanovení stupně odmoření.

Podrobné údaje o parametrech přístroje, který se Ittos

první rok vyrábí v Tesle Vráble, jsou obsaženy v kata-

logových listech.

Pro měření a monitorování okolí neutronových

generátorů, urychlovačů a dalších neutronových zdrojů

bude možno použít monitoru příkonu dávkového ekviva-

lentu KB 5201. (Podrobná informace je uvedena v samo-

statném referátu.)

Připojíme-li k BZZ 302 universální scintilační

sondu UKQ 331 můžeme užít celou řadu vyráběných scin-

tllátorů Tesla vhodného průměru pro měření záření alfa,

beta, alfa + beta, X, (gama nebo neutronů*

Kromě výše uvedeného přenosného prístroja

UZZ 302 se v současné době vyrábí v Tesle Vráble
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spektrometrická jednotka NZG 201A umožňující jedno-

kanálové měření vždy v jednom ze dvou předvolitelných

kanálech ve spojení se scintilačními detekčními jed-

notkami vyvinutými v Tesle VťÍPJT. NZG 201A obsahuje

lineární zesilovač impulsů, emplitudový analyzátor,

zdroj vygoieho napětí 400 - 2000 V, šestidakádový čí-

tač s digitrony, elektronické stopky s předvolbou času

10 až 1000 s, měřič četnosti s rozsahy 10 až 3»10 s~°

a časovými konstantami 3 až 50 a a výstupem pro regi-

strační zapisovač nebo signalizační jednotku ÍTIZ 601.

Přístroj je napájen ze sítě z Napáječe N3K 203, který

rovněž může nabíjet dva olověné akumulátory - výrobek

fy Sonnenschein (NSR), které mají vyhrazen prostor

uvnitř přístroje. Rozložení ovládacích prvků na panelu

přÍ3troje je patrné z obr. č» 2*

Radiometrickou soupravou nové generac© je pře-

nosný měřič vzorků NA 3201 (obr. 3 a 4). Je to přístroj

určený k měření radioaktivity vzorků pevných, sypkých

a zejména kapalných. Použití se předpokládá zejména ve

vodohospodářství při sledování přirozených i umělých

radionuklidů, pro stopovací metody, měření odpadních

vod při dobývání uranové rudy a pro kontrolu životního

prostředí v okolí jaderných elektráren. Různým propoje-

ním jednotlivých částí přenosného mořiče vzorků HA 3201,

p .ří padne dalších typových dílů, lze získat různé vari-

anty měřícího zařízení. Tyto varianty umožňují měření

jak v tenínu při napájení přístroje z vestavěného ba-

teriového zdroje, tak v laboratoři při napájení ze sí-

to.

Při napájení ze sítě lze měřit současně dvěma

detekčními jednotkami, což podstatně rozšiřuje použití

příatroje.

Přenosný měřič vzorků NA 3201 sestává z tříkaná-

lové spektrometrické jednotky NV 3201, napáječe NJ 3221

i detekční jednotky HE 3501. Různým propojením uvede-

:iých jednotek, případně dalších typových dílů, lse
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získat následující varianty.

a) Varianta A - Iříkanálová spektrometricSsá jednotka

M 3201 + detekční jednotka HE 3501

- napájení z vnitřního bateriového

zdroje

- použití při měření odebraných vzorků

emitujících záření gama v terénu

b) Varianta B - Přenoaný měřič vzorků. HA 3201 napá-

jený se sítě

- použití při měření, odebraných vzorků

v laboratoři

c) Varianta C — Přenosný měřič vzorků NA 3201 do-

plněný detekční jednotkou M G 301

nebo jinou detekční jednotkou s

proudovým odběrem max. 35O,uA

- napájení ze sítě

- použití pro měření koncentrace radio-

nuklidů v kapalinách nebo v pevných

a sypkých vzorcích*

- Detekční jednotka s odběrem maximál-

ně 350 /UA je připojena na napáječ

NJ 3221 a SV 3201 může současně

sloužit k připojení UKG 302e Měřeni

může probíhat na obou detekčních

jednotkách současné - přiřazeni

detekční jednotky a kanálu je dáno

polohou přepínače.

Tříkanálová spektrometrická jednotka KV 3201

zajiäfuje zesíleni a amplitudovou selekol proudových

impulsů sointil&čni detekční jednotky a jejich ana-

logové a číslicové vyhodnoceni*

Analogové vyhodaoeení umožauje ručkové měřidlo,

případně připojený registrační zapisovač, číslicové

vyhodaocaní se provádí na šestimístném displeji z

tekutých krystalů*
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Vyhodnocovací jednotke Wf 3201 umožňuje současné
vyhodnocení ve -třech kanáleoh při ěirokokanálovéra
spůsobu "vyhodnocení, nebo diferenciální vyhodnocení T
prvním kanále* Kapá j fena" jednotky je možné ze sítě po-
nocí napáječe JSJ 3221, který nevíc umožňuje připojení
druhé detekční jednotky, neboí obsahuje nastavitelný
adroj vysokého napětí a zesilovač. Tříkanálová spektro-
metrieká jednotka může být provozována nezávisle na
napájecí síti, a to 2 HiCd akumulátorů dobíjených ze
sítě pomocí ITJ 3221.

Bozmístění ovládacích prvků na panelu elektronic-
ké vyhodnocovací jednotky je arejme z obr. £<> 4.
Detekční jednotky ee připojují na EV 3201 na konektory
pro jednožilové" a vícežilové napájení. Ovládacími
prvky lze regulovat zesílení, přepínat každou z obou
detekčních jednotek ne předvolený kanál I až H I P mě-
nit rozsah měřiče četnosti současně se sdruženými ča-
sovými konstantami, regulovat plynule vysoké napětí,
měnit způsob vyhodnocení (diferenciální - áirokokaná-
love) a předvolit měřicí čas. Víeeotéčkové potencio-
metry slouží pro nastavení hladin tří analyzátorů
kanálů I až III. Tlačítkem lze nanuálnš volit etavy
čítače STAEI, STOP, BULA, Iřístroj je vybaven áesti-
dekádovýa čítačem e JJC displejem pro digitální výhod-
sočení s měřidlem pro analogové vyhodnocení,, Na panelu
napáječe je kromě konektoru detekční jednotky prvek
pro ekokovou regulaci zesílení, prvek pro plynulou
regulaci VB, cílový «plnač a iadikaoe chodu a nabíje-
ní*

Jedním z dílů «ie«tevy HA 3201 je detekSní jed-
notke SE 3501, obsahující stínící kontejner a detekč-
ní jednotku XKG 302 (obr* č. 2 ) . Z hSmů&miai uspořádá-
ní detekční jednotky « swfrnáito TBorka 2ae ^alieovat
a) nálevkové uepořáčtóiní {obr. S« 6e>« í

Betekání jednotke JJKG 302 *• xeaune do epedního -
*tínění a mpsvsi pomocí «retoeního éroubUo TB 1«*-
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hav 500 car s kapalným nebo sypkým. vjsorkasj s* vloží
do horní části kontejneru*

b} príložné uspořádání (obr. 5*. 6b) »
Po odšroubování nohou kontejneru a* oddálí vrohní
stínění a Selo seintilačního detektoru se přiloží
ke vzorka* Tohoto uspořádání ae používá pŝ a maření
větších perných vzorků, a pro kontinuální měření
proudíoí kapaliny v potrubí.

c) ponorné uspořádáni (obr* čo 6o)»
Detakání jednotka ae upevní v držáku d«te&šní jed-
notky (příalttaeaatTÍ) a na detekční jednotku se--
naeune gumo\f# návlek* Míření vaorkd se provádí v
deeetilitrotřáa vedru*

7 tab» č* t jsou uvedeny nektare hodnety naaS»
řená v tomto nálevkovén uspořádání (ozn« H) pro niko—
lili zářičů gama. Pro srovnání jaou uvodenjr Boatařané
hodnoty v tssv* ponorném uspořádání (oen* F) „ kdy
detekční jednotka UKG 302 je ponořena v 10ti litxeok
kapaliny ve vědru,nepoužííťí se- stínění a strad scin~
tilačního krystalu je ve středu, mířené kapaliny* Mě-
ření byla prováděna, jednak äirokokaoálovýjB způsobem
měření (ozn« o) a integrálním spůsobea mořesď, (osn«- i)
od 50 KéV. Při širokokanalováia spuaobu vyhotoooení
byjLS> volena, dolní A * niyyt—fw^w( hlytina 0f8SB & horní
1 r15B r kd» S j» příslušná energi* záření g u n *

7 tab* 3*-1 je uvedeno t 1 ......•• PruntSraý počat
; . žáati© gaatk.
.• /; ''.••-' ~ "^ : • - ' * (o e&evgU S)

•^ v.' ̂ ' •- '••'•'.• ' • ••••.•- ne jeden «o»—

n •*.»..» průairná hodnot*} fietnosti impulsů posadí.
,. při esqposiSnjäft příkoan 30
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.... celková detekční účinnost

lOCta
CDÚ «= S /%/

tí. A

kde n je četnost signá.ijďch Impulsů v B~ 1

(B odečtenou četností ianpulBŮ pozadí)

A je aktivita měřeného vzorku v Bq

....... mi Til mni ní měřitelná objemová aktivita

/Bq cm"3/
(k2 + k4f8n .t.k2 2)A

2

icde & . . . . je hifirtjrm významnosti, bylo voleno
k « 1,65 (odpovídá praväSpodobnooti 90%)

¥ . . . » objem vzorku
£ . . . o á e lelatiTBÍ chyba, bylo voleno pro

t * .» . je čas měření,, bylo voleno pro
Aur t -60s

t - 6000B

Ka obr* 5. 7 je závislost minimální aěřitalné
mové aktivity A^ aa -objemu vaorku obsahujícího ra-
dionuklid ^'Co pro ěirokokartálové^oiSření. Body ozna-
čené oymbolem x odpovídaná uspořádání nálevkovému
(kapalina v £B lahvi 500-car), body osnaSané ©yasbolsm
o odpovídají pozioznáma iiapořádání (äcapalina ve
ru o obsahu 10Ú00 cm3)* . .. .

Z obr* 5» 7 a JiodBotí-J^^v ** %.*;£» T 3 .
že v případS, kdy «ÍBMÍ doiittttwčná «noB«t»í veorku
(10DD0 eis3) Je výJwdnS^áíi peaíít-|peaoj!a*ho nmpořááámí.



145

Sochniclcé parametry
Přenosný měřič vzorků BA 3201

Detekované záření
Detekční jednotka
Vyhodnocovací jednotka
fiapájec
basová stabilita zesílení
Energetická rozlišovací schopnost
pro 1 3 7 0 B

Energetický rozsah
Koeficient zeslabení
stínícího kontejneru pro záření
gama o energii 200 keV

o energii 600 keV
Doba náběhu soupravy
Hmotnost KV 3201

KJ 3221
EE 3501

gama
ME 3501
NV 3201
KJ 3221
í 1,558

á 10*
0,025 * 2,5 H

0,0201
0,16
maxo 15 minut
6,5 kg
4,5 kg
12,5 kg

Tříksnálová spektrometrická jednotka M 3201

lineární zesilovač

Zesílení (regulace po skocích)
líelinearita zesílení
Vstupní odpor
Výstupní odpor
Svařování

konstanta

Analyzátor impulsů

Analyzovaný rozsah
šířka kanálu

•v reěiam diferenciálním

10, 50,
< 2%

4 kO
<50 0

2/Us

150 mV -

50 mV

100, 10CD

• 5 V
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šířka í hladin
pro kanál I, II, III v režimu
širokokenálovém

Rozlišovací doba

Způsob vyhodnoeeaí

150

^ 5 /UQ -í- £

teptaleu

kanál I

kanál I-H-IH

Čítač impulsů

Kapacita čítaSe

Způsob indikace

Stopky

Předvolba času

Zdroj vysokého napětí

Rozsah napětí

Regulace napětí

Max. výstupní proud

Polarita výstupního napětí

Dlouhodobá stabilita

výstupního napětí

10° -1 isptalsů

^ 1

LCD
^ 1 /UI3

10,20,40,60,100,

400 ež 2000

spojitá

40/UA

kladná

Měřič četnosti impulsů

Rozsahy 102, 3.102, 10 3, 3.1O3

p 10
4,

•3 »«4 „—1
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oasová konstanta sdružená
o přepínačem 10B - pro rozsahy 10 ,

0.1O2 s"1

3s - pro rozsahy 10 ,
3.103 s"1

1B - pro rozsahy 10 ,
3.104 s~1

Způsob indikace ručkové měřidlo
Výstup pro registrační
sapisovač METRA 2iRg 160 2,5 mA

Bateriový napájecí zdroj

Typ článku MiCd akumulátor VARTA 6RS=7
Jmenovité napájení 6 V
Jmenovitá kapacita 7 Ah
labíjecí zařízení napáječ KJ 3221

Obecné údaje

Rozsah pracovních teplot
Bezpečnostní třída
Stupeň krytí

UapájeČ EJ 3221

-10° až +55°C
I dle ČSN 35 6501
IP 30

Napájecí napětí 220 T 50 Hz
Erikou 25 VA
S&pětí a proud napájecího
éůroýé 7,5 V/0,8 A
Jmenovitý nabíjecí pi*oud
pro BiCů akumulátory 750 mA

Linéáraí zesilovač

parametry shodné jako u 23V 3201
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Zdroj vysokého napětí

parametry shodne jako u WV 3201

Obecné údaje

Rozsah pracovních teplot

Stupeň krytí

Bezpečnostní třída

+5°C a E -{-4Q0C
IP 20

I dle 5SN 35 6501
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Obr.č. 5 Detekční jednotka MKG 302 v ponoraém uspořádání
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JIH VorlíSek, Petr Vesni, Jaroslav Smola,

Karel Javoraioký, Jan. Novák* Vojtěch. Poláček

TESLA - VtfPJS?

Alfa beta automat KER 610 Je laboratorní při-

stroj 5c měřeni velmi níakých radioaktivit zářičů

alfa a beta ve forma plošných vzorků pevného sku-

penství. Potřeba takového přístroje vyplynula as

alozaenoatí se starším přístrojem tohoto typm

HHB 213, jehož vývoj byl ukončen, v rooa 1967 a kto-

rý byl od té doby vyroben T počtu aal 140 kasů. -

vis obr. <5« 1. Jednalo se o přístroj« druhé genara—

co, oož znamená, že elektronická část byla sestave-

na z bloků tranzistorového systému etavebnisových.

přístrojů. Detekční část obsahovala průtokový cax-po—

čítač a gcintilaČnJ detekční jednotku jako součást

antikoiaoideiaSního stínění* Obsluha přístroj« včetně

vkládání vzorků do mSřioího prostoru nebyle nijak

automatizovánao

Současná snaha o kontrolu čistoty životního

prostředí, do které spadl i kontrola radioaktivity

prostředí v souvislosti s rosvojea jaderná energe-

tiky* vyžaduje maření velkého počtu odebraných vzor-

ků, jejichž promšřeaí je možné prakticky pouae na

automatech* Nárůst kvantity měřených vzorků lze před-

pokládat i v jiných oboreoht v nichž se uplatňují

radioizotopové stopovací metody. Tyto úvahy vedly

k rozhodnutí koncipovat nový přístroj jako automat,

schopaý práca i bez přítomnosti obsluhy* Fro tuto

koncepci hovoří 1 skut«čnoat, Se s hlediska poruch. P

které se šíří po aííovóm rosvodu a jejichž ^liv mai-

ze u přístroje tohoto typu vyloučit, je nejvhodnější

provádSt měření velnii níakýoh radioaktivit ? nool*
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Eartscpe© jednoduchého pMBtroje. který by předetevo-
vol acdísuicovaaý ekvivalent jpgí&tíného ataraího pH<»
ctro;fo aetoyia však završené, nebol && pracovištích,,
kde co spracováva malý počet vzorků, jejichž přípx=a<»
•TO 3 c EBQkdy časově náročnější ae2 vlastní mařená,,
lby aufcejcat nebyl využit* Tento jednodušší přístroj
neaí jaředaSteai tohoto článku.

Celkový pohled ne Alfě beta automat SHE 610 ^e
i2a obr* č* 2. V horxá části je detekční část, obeahu°
5íeí průtokový proporcionální počítač jako detektor
M£ívzďho tojinla, pod sím je umístěna eointileční de-
tekění Jedaotka e velkoplošaýa plastickým eclnti3»áto=
rem, jež je součástí entikoáncide&čního stínění* Oba
detektory jsou obklopeny olověným stínícím krytem^
v hond. části 90 zim, ve spodní 50 am silnýsu Propor-
eloaálsí počítač je aavíc obklopen krytem z mědi,
který odstiňuje eborakteristické zéřexíi Z 2 olověného
Btíaícíhio krytu. VSechny konstrakční ineteriály,, Irbsré
by mohly svyaovat pozadí, byly vybírány a ohledem na
vlastní radioaktivitu.

Sorní plocnu skříně přístroje eaujímá praco^zií
ploělaa meniče vzorků, as síž ee vkládají kasety B
miskami, v nichž jsou vsorky. Každá kazeta obsahuj
5 misek a má na sobě vyznačen kód číala, sloužící k
Identifikaci vzorků. Kazety se na plošinu jnohou vklá-
dat v libovolném poředí* Pohybové mechanismy poaoava-
jí kazety po plošině a tak jsou večerky dopravovány do
měřícího prostoru. Pohled na kazety je na obr* č* 3*

V hlavním kanálu je použit průtokový proporciou
ivflvf počítač mláto průtokového <SM»počíta5e staršího
přístroje 5EB 213* Výhodou proporcionálního počítače
je především možnost měřit selektivně záření alfa

vshlddea k sáření beta a dále p&k aa£nost provosc^at
počítač v bezok^nkovém jsapořádání, oož uaoSauje
zářeni! beta i±z od swevzl* JB rýěa.
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pod miničes vaoz'ku. Je> vyhodnoco-
vací jadQ.otIat» Ta obsahuje seoilovafia obom kanálů,
aatikotaoldaměniX obre d, čítač, stopky, obvody pro
styk s tiakámou, řídicí jednotku mSniče vsovlcu.
zdroje pracovního napětí pro obS df>tekcní jednotky
a napájecí zdroj* Ha panelu vybjodnceovaol jeetaotky
jsou aouati-edoEy ovládací prvky » j* sů© displej,
na němž sa zobrasuje číslo vzorka, který a® práve
nalézá 7 sěřloíia prostoru a údaj čítač* nob© stopek*
Na výsuvném rameni ve spodní čáati skříně Je tiskár-
na, jíž je pro dálkové ovládání upravený kalkulátor-
ELEA 55 (výroba BLR) - obr* 5. 4»

Přístroj nůše pracovat jako automat m b o jej
lao ovládat manuálna tlašít2£y - pale jo rovněž bloko-
váno dálkové ovládání tiskárny a lae ji poujživat jako
kalkulátor*

Jak jiš bylo řačeno, proporoionálaí detektor
ISG provozovat v bezokánkovám uspořádáním IF tomto
případě mlska ae vzorkám a detektor vytvářojí. .•jednot-
ný prostor, který musí být vyplněn pracovním plynem*
Vzduch, zanesený do tohoto prostoru miekora, by velice
výrazně ovlivnil výsledky maření. Tento psoblám ja vy-
řešen tak, žo se pracovrím plynem proplactej© nejen
detektor a miskou v mšřioím prostoru, ale i miska ná-
sledující*. Prob£há-«li toto proplaohování nsinizoálně
2 minuty, je následující mlska dopravena do mšřioího
prostora dostatečně propláchnutá, takže měření muz«
začít bezprostředně* Existují však případys kdy je do
mořicího prostoru dopravena nepropláohnutá aiaka, sa-=
př. při krátká dobo maření předchozího vzorku, při ma-
nuálním ovládání měalSe vaorku, kdy není zaručen
sled jednotlivých mařeni podle- pořadí mlsek na pra-
covní plošino a v některých dalších případooh. Se
všerai těmito případy je počítáno T systém řízení ma-
řícího cyklu* 7 těchto případech po výměno misky
vlastnímu maření předchází 2 minuty trrajíei propla-
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citování detelrtonu

Měření, může probíhat e předvolbou Sašu nebo

jtqpuioA e Ise provádět vylučování vzorků s aalou

radioaktivitou, Kežůý vzorek lae měřit 1x nebo opa-

kovaně 3*. liekový sáznam obsahuje číslo kazety„ po-

řadové číslo vzorku v kazetě, údaj čítače, oěřioí čas

a četnost impulsů (a )• Vloží-li se do paměti tie-

kámy změřená Četnost pozadí lze tisknout další uda;j-

~ aigoální četnost impulsů.

PunJcční vaor přístroje byl Již použit k sšlcte-

rým praktickým měřenín. Jako příklad lze uvést výběr

vhodné lisovací hmoty pro výrobu kazet, které se do-

posud vyrábějí z nerezové oceli. U jedné z hmot byla

zjištěna příliš velká vlastní radioaktivita» Proto

byly proměřovány jednotlivé aložky této hmoty a ty,

Jež vykazovaly velkou radioaktivitu, byly nahrazeny

Jinýmio Výsledky tohoto měření Jsou uvedeny v tabo

č. I.

měřený materiál

mletá břidlice

skleněná stříž
stearan zlnečnatý

ostravské e&ze

třemen

Signální četnoet impuleň

(a-1)

0,75
0,16

0
0
0,02

Tab. č. 1
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technická parametry

Hlavní kanál:
.BetQkíor: průtokový proporcionální detektor e okén-

kem nebo v besokénkovém uspořádání.

teacovní plyn: metan
Betekované záření8 alfa, beta
HLoäná hmotnost okénka detektoru ^10 tegom

Vedlejší kanál:
Detektor: ecintilační detekční jednotka s piaetio-

kým sointilátorem

Celková detekční účinaost
s okénkem pro etalon
typ EM 145

90,Sr

Celková detekční účinnost
s okénkem pro etalon * An
typ £11 445

Setnoat impulsů posadí "beta"

Četnost impulsů, posadí "alfa"

Vyhodnocovací jednotka:
Předvolba počtu impulsů
(statistická cbyba 20" )

Předvolba času

Vylučování v&orku s malou
radioaktivitou - minimální
četnost impulsů

-1

vzorků:
Kapacita m&iiče vzpridl
Sozměry misky
Materiál misky

£3*5 aain

£0,17

20(45%) ež 104(2%)

30s až 3.104s

. 0,5 ftž 50

55 oieek
0 50 mm výška 5 no
nikl
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lejaomsi měřitelná radioaktivita
AJJ. (relativní chyba 50%, hla-
dina významnosti 1,65* doba mě-
ření T = 3.104s)

pro 9 0Sr 9,25mBq (0,25pCi)

pro 2 4 1Am 5,55mBq (0,15pCi)
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Obr# č. 1 Přístroj pro míření^nízkých radioaktivit beta NRB 213
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II á •

Obr. č. 2 Alfa beta automat NRR 610

- celkový pohled
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Cbr. í . 4 Alfa bet* Automat BSií €10
na tlmkárau
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Olga ííovéková, Vladimír Slovák, Jaroolav Sm©la0

Pavol Jursa, Jaroalav Kula, TESLA. - vtfPJT

Měřič aískýoa aktivít alfa - beta typ NA 6201
představujo typ prístroje, které máji. ve vtfpjT ji2
caohaletott tradici* Ervni verze přístroje pro aěřaná
nlakýofa aktivit beta plošných vzorků typ NHZ 617 mSla
vo vyhodnocovací oáati elektronky a začala ao vyrábět
v roce 1965* Druhá verze "transistorová11 typ ORB 213
jo v aoučaané době používaná na řadě pracoviši zabý-
vaj íoích. se měřením níakých aktivit beta. Sova třetí
verse typ HA. 6201 Je řešena technikou integrovaných,
obvodů* KromS inovace elektronické části je u tohoto
typu zlepšena i detakční část. Jako detektor v hlav-
ním kanále je použit proporcionální počítač pracující
v okánkovém I bezokénkovém uspořádání. Lse ted^ oe->
lektivnd měřit záření alfa, nezávisle na zářeaí beta
a záření beta v energetickém rozsahu od energie -'H
výše*

Stejné řešení detekční části je u Alfa-bata
automatu NRÄ 610, o kterea je v* sborníku samoatatay
článek* Přístroje BRR (510 a NA. 6201 vsoilkají praktic-
ky aoučaanS* Jejich radiometrické parametry ,1sou ahod-
ná. Alfa«beta automat bude vhodný pro laboratoře, kde
se měří větší nmczatví vzorků* USřiS nízkých aktivit
alfa-beta Ha 6201 je oonovS přístupnější a vhodný pro
ty laboratoře, kd« ae moří malý poSet vzorků nebo kdo
aktivity jsou tak nízkér že mířící dobu je nutz&o vo-
lit deset i více hodlá*

Meřlo* NA 6kO1 so skládá se dvou částís<@br.č*1)
a) Detekční Sáat je sestavena se dvou detekčních

jednotek* oloveného stínění. aSniče vzorků a tla-
kové nádoby s pracovním plynen* Jako dataktor v
hlavním kaaále je použit plynový průtokový počí-
tač I0B 302, praoujíci v proporcionální oblaeti*
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fte£át«5 5« koBBtruoTén tak, ae T případě potřeby
(pxi aěřfsdl ̂ H) je XOŽDO odstranit vstapai okénkc;
Jjee Ťe^7 poušxt lak okénltove", tak basokéalcové
nepořádáni. JaJco pracovní plyn ae používá metan.

Eroporcianélní počítač JOB 302 Je saeuaut do
»etíE±o£*tE.6lio neniče vzorků ručně ovládaného* Pod
detektorem hlavního kanálu je ttmietěna Bcintileční
dctalcčzd jeííiotka, která v antUcoiEcidenčaía eapo~
Jeoí e ivlftvnÍHi kanál«o přispívá k podetatnénu Ení™
Senl Četnosti Impulsů poaedi. Eo&atrukSxu materiá-
ly obou detekčních jednotek i měniče $eon vybírány
tak, aby něly r^ip^mÁ^n-í vleetní yadioaktivitu.
Tyto díly Jeou obklopeny absorpčním etísěním (Pb,
Cu) o tlouĚÍce at&ay 80 - 90 mn. loto stínění je
seoteveno z disků a prstenců a přes celkovou velkou
bnotnost ae enedno sestavujeo Při měření se vzorky
-vkládají do měřicích misek o 0 - 5 O m m a v » 5 mm*
Ke kontrole činnosti přístroje a nastavení jsou
étodáváuy etalony * Sr typ EM 145 a ^Am typ
Bia 445*

Elektronická vyhodnocovací jsoupreva je řešena sta-
vebnicově v systému Almes f Ve skříni
jsou zasunuty tři samostatné jednotky. Eapéjecí
zdroj SX 8001 dodává sápáječí napětí pro analogo-
vou jednotku SI 3006 a pro čítač/stopky HZ 3002*
Analogová jednotka EX 3006 obsahuje dva vysokona-
pěíové zdroje 2 Jď a 5 kV, dva lineární zesilovače
impulsů a diskriisl&átory a entikolnoideační-iiobvod»
Jednotka KX 3002 obsahuje čítač impulsů s předvol-
bou počtu impulsů nebo měřicí doby a stopky. Indi-
kace impulsů i času je provedena sedmisegmentovými
zobrazovacími prvky XED* Jednotka mé vyvedený vý-
stup v BCD kódu pro případné připojení řídicí jed-
notky tiskacího Bafxseiií. Schema uspořádání měřiče
HA 6201 je na obr* č. 2)*
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Míříc" SA 6201 je isrSea pr©~jngření velmi nízkých
alfě B beta ploěnýeh vzorků - práSků, aedimen-

tůt ©dpariců nebe pevných látek. Zaručuje spolehlivé
nařerd. vzorků o celkové aktivitě elfa nebo beta
0,1)3 Bq při dvouhodinové době měření, případné nižší
při delších měřicích dobách. Lze ho doporučit nejen
prs kontrolu zamoření potravin, půdy, pitné e odpadní
vody (ve formě odparků}, ale i pro stanovení přirozené
radioaktivity materiálů a předmětů životního prostře-
dí.

Kritickým parametrem měřiče nízkých aktivit al-
fa - beta je četnost impulsů pozadí. Hodnoty uvedené
jako technické údaje jsou hodnoty mftTimrfiiyf. Skutečné
hodnoty jsou většinou nižší a lze je ovlivnit řadou
faJrtorů, z nichž některé uvádíme* Při měření záření
beta je četnost impulsů pozadí bez antikoincideačního
stínění cca 20 min , s antikoincidenčním stíněním
klesá na hodnotu menší než 3,5 min • Konkrétní hod*-
aota závisí i na nastaveném pracovním napětí. Zvolíme-
11 pracovní napětí 100 V nad začátkem plošiny, pak to-
to napětí bude záviset na energii měřeného radionukli-
du » na velikosti resp* plošné hmotnosti vzorku. Oba
tyto parametry ovlivňují totiž podstatně délku a stou-
pání plošiny. Ha obr. £.3 jsou uvedeny počítací cha-
raktc&istiky pro etalony typ EM 12 (0 • 28 mm). Čet-
nost iapúlsů pozadí v praoovním bodě pro C (bod A)
Je cca 2»4 min*"1, pro ^°Sr (bod 3) je 3,4 min .
Dalším faktorem, který může ovlivnit velikost pozadí
je materiál a čistota misek. S přístrojem jsou dodává-
ny niklové misky, vykanu jí oí vejmi nízkou přirozenou
radioaktivitu. Drobné nečistoty, (pr«oh) na misce
způsobují zhoršení, pozadí.

Iři měření četnosti impulsů pozadí 5£f& je hod-
nota bez i 0 antlkolseidcnčním etíněrdni psoaktleky
stejná. JSepříanivě se T hodnotě pozadí ed$a uplatňuji
jakékoliv poruchy ze jríÍQYóho rozvodu* Ovádomísie-li
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aí, šo poěot Irapulaů. pozadí při měřicí dobo Jodna ho-
dina ;Jo 9 Impuleů a méně, representuje porucha jedno-
ho impulsu za hodinu cliybu 10 a v£oe procento Při tom
TO t a lna poruch má charakter "spršky" - více topuloů. v
la-áfekéů. časovém ÚQeku. Při instalaci Měřice UA 6201
Je nutná proto uvážit, případně vyzkoušet vhodné umí-
stění. V každém případě lze doporučit rozdelení měře-
no veličiny (čas, počet impulsů) na několik menších
úseků a porovnáním výsledků několikrát po sobě opako-
veaých měření se přesvědčit o reprodukovatelnosti na-
měřených hodnot*

V souvislosti s velikostí pozadí je nutno se
zmínit o použití bezokénkového uspořádání* Okénko po-
čítače snižuje celkovou detekční účinnost a zdálo by
se tedy, že pro měření nízkých aktivit buůe výhodnej-
ší bezokénkové uspořádání. V tomto uspořádání však v
závislosti na aktivitě a charakteru měřených vzorků
dochází ke zvyšování pozadí postupným znečisťováním -
anody proporcionálního počítač*. Z toho důvodu lse do-
poručit bezokénkové uspořádání jen při měřeaí ^H, kte-
rá s okénkem měřit nelze. V ostatních případech je
vhodnější mařit s nižší celkovou detekční účinností
v okénkovém uspořádání bez nebezpečí zamořeoí počíta-
če.

Technické parametry

Hlavní kanál:

Typ detekční jednotky detekční jednotka s

průtokovým proporcionál-
ním počítačem BOB 302

Detekované záření alfa, beta

Pracovní napôtí 2 — 5 kV
Průměr okénka 50 mm
Plošná hmotnost okénka 1 mg/cm2
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EfceovnuĹ
Veäleju£

áetelrční jednotky

napětí

Delias plošiny v okénfeovéia

uspořádání pro " Sr EH 145

Stoupání plošiny v okénkovém
an

uopořádání pro 7 Sr EM 145

Celková detekční účinnost

v okémkovém uspořádání pro
9 0Sr EM 145

Celková detekční účinnost
•v okénkovém uspořádání pro
etalon * Am typ EM 445

Četnost impulsů pozadí "beta"

Setnost impulsů pozadí "alfa"

nejmenší měřitelná aktivita

(relativní chyba « 50%, hladina

významnosti k • 1,65, doba měření

T a 3.104S

pro Sr

, metan

Bcintilačnl detekč*

ní áodnotka B plas-

tickým sciatiláto-

rem

800 - 1600 V

> 250 V

>35%

£3,5 min"'

é0,M min"

pro 241ito

Eozměry miBky

Materiál misky

Rozměr áetekSní části'

EmotnoBU; detekční čáétí'

VyMonocovaoí jednotkei

áaalogová jednotka KX
seeilovačů iíapUl«u

uvnitř příatjpojé)

9,25 mBq(0,25 pCi)

5,55 mBq(0,15 pCl)

0 50 mm, výška 5 m

aikl

0 330 x 250 am
ofea 150 kg

10, 5Óf- 100, 1000
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1,15 - 5 7

dotoa

Zároj VII g kV
RogulQCO Etapětí

výofctipxď proud

Zár®3 TO 5 kV
Regulace napětí

Kas. výstupní proud

Gítac/ótíopky BX 3002
Kapacita'ěítaže
Eoslisovaoí schopnost
Předvolba počtu impulsů

Indikace

Kapacita stopek
Předvolba času

Ind&Iiace

Napájecí adřoj DX 8001
obsahuje: «) zdroj iiapáj*c£eh aapžtí

b) zdroj 'émaovfdt iapula& f lbs
c) měřidlu pro kontrolu VH

SOyUO

apojitě 400
2000 V
350/UA,

spoj i tě 1000 V -
5000 V

50/UA

1fJ - 1 leg,
0,5/iw

(X • 0 „oo

R - 0 , . „ o
9 |
5)

sedmisagiBoat své
zobrazovaná
LED

TO "» l iHp)<

CX m 0 a . o 0

R V 0 . . o o

aedmÍ8©®8G3i
zobraaov«@á
LED

prvky

>

5)
, ^

prrky

Hs
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^IIOÍBIÍOOVQCÍ jednotky 330s27ífc£320 ma.

jetootliíy COR 10 kg
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NX 3006"! ~ H5 3002 j

f" H l

* 6» 2 Sleketá sebec* na 6201

1 Dtt«křní jednotka
kmálu (FOB 302)

ho kanála

4 TI tdroj 5 kV
"S VI «droj 2 k7

? AotlkolneidttiSní obvsá

6 ôít«í/«topky n 3QO2

9 Iftpájtoí tdre4 IX 8001
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ZAŘÍZENÍ SGD 621 A MĚŘIČ RADIOAKTIVUTÍCH

Viktor Dvořák, Jaroslav Havlas, Karel Javoralcký
VÚPJT

Jedním z problémů ochrany životního prostředí

je zajiščování atupně jeho zamoření mimo jiné i ra-

dioaktivními látkami. Výskyt radioaktivních látek,

v našem případě v ovzduší, je důsledkem lidské čin-

nosti. Tyto látky se vyskytují ve formě aerosolů a

v procesu dýchání se dostávají do dýchacího traktu

a tento kontaminují. Proto v příloze vyhlášky č. 59

z roku 1972, sbírky zákonů jsou uvedeny hodnoty prů-

měrných objemových aktivit ve vdechovaném vzduchu

jak "jednotlivců z obyvetelatava", tak "pracovníků"

s radioaktivními látkami.

Pro kontrolu životního prostředí obyvatelstva^

bylo vyvinuto Odběrové zařízení HSD 621 (obre £. 1),

které je určeno k odběru aerosolu na membránový fil-

tr a ke kolekci jodu. Je to konstrukčně jednotný ce-

lek, který obsahuje zdroj sání, aerosolovou filtrač-

ní komoru, jodovou filtrační komoru, měřič provozních

hodin a objemového průtoku (plynomer). Zařízení je

použitelné ve venkovním prostředí za předpokladu, že

je chráněno před deštěm (lze je instalovat do mete-

orologické budky). Obor provozních teplot je -10 až

+40°C, objemový průtok cca 1 m »h~ • Konstrukční pro-

vedení a celková hmotnost (cca 2:6 kg) zařazuje zaří«=

zení mezi stacionární vzorkovače.

Získané vzorky deponovaného aerosolu na filtru,

uebc sorbovaného jodu na aktivním uhlí Si alumině

lze vyhodnotit přístroji z běžné produfco© Tesly VTÍPJT

a to jak Bpektrometricky aktivitu gama, tak oelkovou

aktivitu alfa resp. beta přirozeného i umělého ra-

dioaktivního aerosolu*
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Ha pracovištích, kde je potenciální nebezpečí

a úniku radioaktivních aerosolů záření alfa a bota

eo2 jsou pracoviště, kde se pracuje e otevřenými ra-

dioaktivními látkami, či prostory jaderná elektrárny,

najde uplatnění Měřič radioaktivních aerosolů HXZ 613

(via our. 2 a 3), který je určen pro laboratorní po-

užití.

U tohoto Měřiče HXZ 613 je pomocí přídavného

zdroje sání (např. Odběrové zařízení NGD 621) přivá-

děn vzduch do detekční jednotky, ve které dochází k

záchytu aktivního i neaktivního aerosolu na membráno-

vém filtru. Aktivita depositu je měřena současně při

odběru Q V ovládací jednotce vyhodnocena,,, Přirozený

radioaktivní aerosol, který se rovněž na filtru sa-

chycuje tvoří pozadí, jenž za určitých podmínek může

po dobu několika hodin zabránit identifikaci umělého

radioaktivního aeroslu. K omezení a kompenzaci pro-

měnného vlivu přirozeného radioaktivního aerosolu je

v Měřiči NXZ 613 použita metoda psaudokoincidenční.

Podstata metody je následující:

Přirozený radioaktivní aerosol, zachycený filt-

rem, je tvořen rozpadovými produkty plynů radonu a

thoronu, které vznikají v procesii radioaktivní přemě-

ny řady uranové a thoriové. S rúznýia poločasem přem3~

ny následují za sebou radionuklidy emitující záření

alfa, beta i gama. Jak v uranové, tak v thoriové radš

existuji radionuklidy s krátkým poločasem přeměny.

V uranové řadě je přeměna RaC (beta zářič) na RaC"

(alfa zářič) s poločasem 160,us, ve thoriové řadě u

IhC (beta zářič) dochází v 65% k radioaktivní přeměně

na ThC*(alfa zářič) s poločasem 0,3/ua» Sledováním

pseudokoincidencí (nepravých kolncidencí impulsů b*ta

a alfa) v čase úměrném poločasu přeměny se získá ia-

formace o velikosti a časové změně aktivity přiroae-

ného radioaktivního aeroalou na filtru © tím i v

ovzduší. Vhodnými elektronickými obvody tak oůž«a*
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plynule oledovct, ale i podstatně kompenzovat

vliv přirozeného radioaktivního aerosolu v průběhu

něřenx umělého radioaktivního aerosolu. Velikost

objemové aktivity umělého radioaktivního aerosolu

ve sledovaném ovsdueí je určena Četností impulsů a

jestliže dojde k překročení jisté hodnoty četnosti

impulsů, Měřič 11X2 613 tuto skutečnost signalizuje

jako výetkyt umělého radioaktivního aerosolu.

U přístrojů tohoto typu se doporučuje filtrace

vzduchu přiváděného na pracoviště, aby se co nejvíce

omesilo pozadí. V takovém případě klesne objemová

aktivita přirozeného radioaktivního aerosolu až o dva

řády a Měřič &X2 613 dokáže zaznamenat do 1 h únik

umělého radioaktivního aerosolu záření alfa na úrovni

jedné desetiny průměrné objemové aktivity ^°Pu, je-

li zajištěn zvýšený objemový průtok vzduchu 5 vr.lT •

Jestliže není provedena filtrace vzduchu přiváděného

do sledovaného proutředí, může Měřič HXZ 613 zazname-

nat do jedné hodiny únik na úrovni jednotek průměrné

objemové aktivity ^'Pu a desetin objemové aktivity

°är. Těchto hoduot se dosáhne při objemovém průtoku

cca 1 xP.h"1,

Měřič MS. 613 se skládá ze dvou funkčně neod-

dělitelných celků: detekční jednotky (obr. č. 2)

a ovládací jeduotky (obr. č. 3). Obě jsou umístěny

do samostatných skříní, které jsou prachotěsné a no-

hou být z provozních důvodů od sebe vzdáleray až 25 m.

Detekční jednotka je konstrukční blok, ve kterém jsou

scintilašní detekční jednotky, mezi nimiž je umístěný

filtr, na který se zachycuje aerosol. K záchytu aero-

solu dochází při prosávání vzduchu přes filtr. Zdro-

jem Sání může být jakýkoliv zdroj, kterým dosáhneme

objemového průtoku cca 1 nr.li" , při vloženém čistém

filtru do Měřiče BXZ 6i3i jako příklad uvádíme Odbě-

rové zařízení KGD 621. Zachycený radioaktivní aerosol

je sciatilacními detekčními jednotkami detekován a



180

lapuloy jsou speciálními elektronickými ob-

vody tříděny a v elektronických blocích ovládasí jed-

notky vyhodnoc ^ tak. že zaznanronaná četnost impulsů

zapisovačem dává Jjjřorsaci o aktivitě aL£& přirozené-

ho e umelého radioaktivního aerosolu a o alrfiivitS be-

ta umělého radioaktivního aerosolu, přičemž přirozené

pozadí v záznamu umělé aktivity alfa a beta radioak-

tivsího aerosolu je z části potlačeno*

Závěg

Uvedený přehledem přístrojů práce v Sasla

o oblasti měření objemových aktivit umělých radio-

aktivních aerosolů nekoačí. V aoučaané době se zabý-

vám* speciálními otázkami, jako je např. napojení

detekční jednotky na počítač, měření a vyhodnocení

plynů radonu a thoronu, měřením objemových aktivit

plynů, přičemž se uvažuje 1 o návaznosti na dozimet-

rický ěyatém jaderné-elektrárny.

.Ttyobrazení

Obr. č. 1 Odběrové zařízení NGD 621

Obr. 2. 2 Měřič radioaktivních aerosolů MZ 613

detekční jednotka
Obr* č. 3 Měřič radioaktivních aerosolu MZ 613

ovládací jednotka
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Obr* 6« 1 OdbSroTé zařízení HOD
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0br. £• 2 Síěřič redlDalrtirních eeroeolů
JKZ 613 — d«t«k5ní jednotka
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Obr. 5. 3 Měřič radioaktivních aerosolů fJXZ 613 - ovládaeí
jednotka ,



KQSI20R KKH>2I5II|EO rSÍEOOT EB 9201

J. GzvgG?,, S. Eaapp, L* Severa, !EESLA -

V 2»a:ia «• vfejE byl Botójen vývoj Moaitoru
expozičního příkonu EB 9201, který je tirčea pro mě-
ření expozičního příkonu a rovněž umožňuje měření
externí, expozice.

Bavrhovaný přístroj bude mSřit expoziční pří-
•»1 «»1

kón od 0,01 aGy.s do SOO/UGy.a ve čtyřech, euto-
izaticky přepínaných rozsazích a měření exposice od
0,01 uGy do 7 niGy ve třech ručně přepínaných rozsa-
zích* Při měření exposice lse odečítat čas od 0 h
01 r1"11"- do 9 h 59 min,

Ha vestavěném zapisovači bude průběžně zazna-
menávána hodnota expozičního příkonu* Pro ulehčení
orientace obsluhy budou Jednotlivé rozsahy rozliše-
ny barvami* Zároveň bude naměřená hodnota expozič-
ního příkonu v děném časovém cyklu cobřauena na

V přístroji bude zařazen obvod, který zajistí
automatické nulování e délkou nulovacího cyklu 20e.
Vždy po uplynutí této doby bude k dispozici další
údaj.

Při návrhu koncepce Monitoru expozičního pří-
konu bylo nutné brát v úvahu materiálové zabezpečení
a výrobní možnosti výrobce. Z toho důvodu řešitelé
byli nuceni některé své původní záměry korigovat
(aapř. zajištění výroby některých dílů v kooperaci).

Monitor expozičního příkonu BB 9201 je složen
z detekční a vyhodnocovací jednotky a nezbytných
příslušenství* Obě jednotky jsou propojeny víoeSilo-
vým kabelem AM 001-18.
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ioEleujícího záření je ionisoSai ko-

rzsra o objetna coa 101 (obr* 1). Erotože ee nepodařilo

ca^iotit výrobce vhodných pláěiů, bylo nesbytné savr—

taout technologický a výrobní předpis pro výrobna pléě-

to ioninačoí komory.

Plé5i ionizační komory je vyrobem z vyztuženého

cklendiio laminátu. Vnější i vnitřní povrch pláště je

©patřea ©lektrick; vodivou vrstvou vytvořenou aáotři-

kea lalni AVH 68»

Ionizační komora je plněna na tlak 0,3 ĽĽPa. Vý-

počtem bylo zjištěno, že plást ionizační komorj (vy-

robený dle navrženého výrobního předpisu) vydrží tlak

1„5 MBB. V nejbližší době bude toto ověřeno deotrukSni

tlakovou zkouškou.

Plnění ionizační komory plynem se provádí pomocí

ventilů zabudovaných v ocelové příruběp kde jsou rovněž

zabudovány izolační a vysokonapěfová prúchodkao Zdroj

TO a elelctremetrický zesilovač jsou umístěny -w prosto-

ru KGEÍ přírubou a kovovým krytem, který je na zemním

potenciálu rovněž jako vnější plaší ionizační komory.

Protože detekční jednotka bude vystavena nepřízni-

vým klimatlokým podmínkám je tato opatřena ochranným

pláštěm z pěnového polystyrenu, jehož vnější povrch je

laminován skelnou tkaninou*

Vliv konstrukce ionizační komory a použitých materiálů
©a-hodngľroľ klidového proudu

protékající ncozářenou ionizační komorou

Í6 Kpůrtóbéň MMO jiné :L eářenijň iltä, kiéseé je editová-

no z použitých konstřulcSaíčh materiálů* Stavební materi-

ál ionizační komory obiiahuje příměsi o vysokém protono-

rém čí ale 2, Ttiéíé jsou hlavním zdrojem záření alfa.

Plošná aktivita použitých konstrukčníoh omteriálů

•je eilně »áviilfi ni způsobu zpraoování daného aateriálu
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Q Mavně aa jeho původu, V literatura/1/ j Q uvodena
hodaota toliu sáření alfa z povrchu materiálu o ploše

, 1 cm za 1 h v následujícím rozmezí:
n * - (0,01 - 0,07) c* (1)

Přo běžně používané konatrukční aateriály je jaosné
uyaäovat, že n ^ * 0,05o<*

Bude-li proveden orientační výpočet dílčího
proudu i^ (proudu vyrolaného záření alfa), protákají-
cího ionizační komorou o 0 0,3 m dostane ao aáoledu~
Jící:

e,n K .k.Pi „ _ (2)
3600

Icde e - náboj elektronu (1,6.1O~19C),
k - počet iontových párů vytvořených čáofeioí

alfa (k .~ lO"* iontových párů/oí),
P - plocha vnitřního povrchu pláste ionizační

komory (3,10r cm ).
Po dosazení příslušných údajů do vztahu (23 dostane
se:

1 ̂ ~ 10" 1 5 A

Snížení vlivu záíexd. alfa emitovaného z povrchu kon-
strukčních materiálů, ionizační komory na vssik klido-
vého proudu je možné několika způsoby:
a) vhodnou konstrukci ionizační komory,
b) zvýšení t).aku plynové náplně,

- c) volbou pracovního napětí ionizační komory.
L, Všechny výše uvedené způsoby, která ssěřují ke
;; snížení vlivu zárenjí alfa na hodnotu klidového proudu
fř Jsou popaány v /1 a 2/«

Elektronická čáat

Elektronická (Sáat zařízení je osazeni© plaš polo-
vodiči. Tvoří dva celky* které jsou propojeny víceži-
. lovým kabelem*
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a) ololrtronetricíiá jeťtootka, která je OTK[ stěna v tes-

nó blísltoeti ionlsační Iiomory v zaěřicí

Elelrtrome-fcriclEá jednotila ee skládá s elolrtro=

cstriokého aeeiloveče a rozdílového obvodu. Oba jsou

ocaseny hybridními iategrovanými obvody z Toaly £sn-

i. Elelrferometrieký zesilovač umožňuje měřit ioni-=

seční proudy s rozlišením řádově 10 A. Jeiao alrtiv-

s£ss prvkem je operační zesilovač typu TESLA WSH 223A.

Tento obvod má na vstupu teplotně kompenzovanou čtve-

řici tranzistorů řízených elektrickým polem* Jeho

vlastnosti jsou srovnatelné s obdobnými výrobky ga-

kraničníck firem. Klidový vstupní proud dosahuje de-

sítek £A0 tedy řádově 10"
1 4 až 10 ^A. Abychom mohli*

měřit ionizační proudy pod touto hranicí a zajistili

přitom také dlouhodobou stabilitu, museli jsme využít

principu přerušeného automatického nulovánío

Automatické nulování probíhá v cyklech o délce

20so Po dobu prvních deseti sekund je ionizační komo-

ra odpojena od elektrometrického zesilovače a zkrato-

vánao Ha výstupu zesilovače je napětí, které vzniklo

průchodem klidového vstupního proudu měřící© odporem*

V této době vyhodnocujeme tedy vlastní chybu elektro-

metru. Cliybové napětí je k dispozici na paměšovés kon-

denzátoru také po dobu druhých deseti sekund, kdy pro-

bíhá vlastní měření. V této fázi je ionizační komora

připojena aa vstup elektrometrického zesilova8®o lyní

je na výstupu zesilovače napětí, které je určeno io-

aisačaím proudem i vstupním klidovým proudem op@rač-

alho zesilovače* Za předpokladu, že se klidový vgtupní

proud příliš neliší od hodnoty v první fázi měřsnij,

můžeme užitečný signál (napětí úměrné ionizačníma prou-

du) určit jako rozdíl tohoto aapětí a chybového napětí.

Odečtení ée provede enalogově«f rozdílovém obvodus kte-

rý je osazen obvodem IESIA WSH 528. Tento integrovaný

.©frvod-aavio umožňuje nastavení zisku a tím kalibraei
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přÍ0troje»

Elektromatrieký zesilovač je zapojen jako zpět-

novazební pikoampérmetr. Dlouhodobá a teplotní stabi-

lita elektrometrické jednotky je převážně urč©raa para-

metry měřicích odporů. Proto používáme stabilní vyao-

koohmové odpory BX~t firmy Victoreen z USA nobo Wel-

msgos firmy Welwyn z Velké Británie. Jsou to jediné

elektronické součásti přístroje, které je nutno dovéat

% nesocialistických zemí, protože v rámci RVHP není za-

tím dostupný odpovídající výrobek. Měřicí odpory pro

jednotlivé rozsahy o velikostech 1CK, 1 0 , 10 , 10 "̂

ohmů s© přepínají pomocí miniaturních relé QI 599 25

(TESLA Pardubice}, které je vzhledem k požadavku na

vysoký izolační odpor nutno vybírat.

Kabel, který spojuje měřicí sondu s vyhodnocova-

cí jednotkou, přivádí do sondy napájecí napětí a řídí-

cí impulsy pro přepínání rozsahů a automatická nulová—

: SJÍ.-a odvádí výstupní sigsál (tj. napětí 0 ŕ -=>10 V) do

^hoä&oepyaeí jednotky* Použitelnou délku kabelu zatía

nemáme ověřenouB las vš$2c očekávat, že bud® vStší než

20 m.

Vyhodnocovací jednotka je ve své podstatě čísli-

cový voltmetr doplněný o další obvody, lídaj © expozič-

ním příkonu je k dispozici ve třech formácht jako zás—

nam bodového zapisovače na svitku papíru, jsl3@ číselný

údaj na displeji a ve formě paralelního BCD Isldu pro

případné digitální zpracování. Displej je 3 & půl -

- místný. Vyhodnocovací jednotka obsahuje dalo aapáj*^

cí zdroje, generátor řídících signálů a obvoáy pro sta*

novení dávky. Přepínání rozsahů je automaticko.

Vyhodnocení dávky probíhá jako sčítání dávok s

jednotlivých měřicích cyklů. Dílčí dávka se stasoví

jako součin délky cyklu a expozičního příkonu nm jeh$

konci. Nejedná se tedy o průběžnou integraci. Bá"tfk» so

zobrazuje na sedmim^stném displeji. Zařízení ás

aěno hodinami, které umožňují kontrolu doby s$ Q® 9
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Obr, č. 1 lanisačnl Scomora o
10 l i t r ů .
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Karel Ti-coi, Karel Javornioký, Viktor
Josef Hájek TESIA - YŮT3T

Již přibližně 10 let se v Tesla - TOBJT vyrábí
soubor zařízeníB určený pro nukleární medi@íauo Prvé
dvš sestavy tohoto souboru byly urSeny pro dymaaieká
vyšetření* Jednokanálové zařísení pro lékařek© účely
bylo určeno ku příkladu pro měření aktt<flula@Q " J ve
štítné žláze, dvoukanálové z^řísaní s© převážně uží-
valo pro renografioká vyšetření. Třetí díl souboru
byl určen pro spaktrometrická měření aktivity odebra-
ných vzorků.

Tyto soupravy i v současné době z hlediska uži-
vatelských parametrů v podstatě vyhovujís jsou však
s ohledem na součástkovou základu zaatasnléa Bylo pro»
to doporučeno provést jejioh inovaoi. ̂ áeo aa vývoji
nového souboru započaly v polovině rainulfe© votes, a
budou ukončeny r letošním roce*

Před zahájsním prací jsoe shromáždili připomín-
ky k dosavadním soupravám od našich zákazaíků a od
pracovníků opravny DIZu. Zjistili jsrna si taká z pod-
kladů odbytového oddělení;, jaká je na základě objed-
návek prodejnost té které sestavy. Ukázalo s©( že
téměř výhradní zájea je o dvoukanálovou sestavu a z
části též o sestavu spektrometrickou* Jednokanálová
sestava je žádána málo, nesporně proto, že jejx funk-
ci lze acele nahradit sestavou dvoukanálovou^

Výše uvedený průskům byl vodítkeia pro volbu
koncepce nového souboru, který není prostou inovací
původnísh sestav,* Nová vyhodnoooTaoí jednotka bude
univerzálni a bude použitelná jak pro dynamická vy-
šetřeeí "in víro" tak i pro spektroaetrická měření
"in vitre"* V toarfee* případS e» ks spektromatslcké
vyfeodnooovací jednotce připojí některý z běšaě užíva-
ných seintila<5aíe& detelcfeoiů např. KKG 312» M G 314,
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315, nebo detekční jednotke BE 3502 A 8B O Zákazník

bude mít tedy k dispozici univerzální dvoukanálový

spektrometr jak s grafickým záznamem analogových ve-

ličin, tak e možností odečtu digitálních údajů z

displeje na panelu přístroje.

Sestava, které bude mít typové označení NA 3701,

se skládá ze tří základních dílůÍ

- dvouramenného stojanu 23ED 902, na kterém jsou při-

pevněny dvě směrové detekční jednotky s volitelnými

typy kolimátorů,

— spektrometrieké Boupravy NV 7701, to jest dvoukaná-

lového spektrometru konstruovaného pro použití na

lékařských pracovištích,

•=• zapisovače 32 7701 s dálkovým ovládáním,.

Ha pohyblivém podvozku stojanu KED 302 je zabu-

dován nosný sloup, na kterém se posunují dvě ramena

se směrovými detekčními jednotkami v olověném stínění.

Bastevení každé z nich je nezávislé a lze je provést

do všech směrů, přičemž každá zvolené poloha je fixo-

vána elektromagnetickými spojkami, které jsou ovládá-

ay pomocí tlačítek umístěných v manipulačním držadle

v bezprostřední blízkosti detekční jednotky.

Součástí stojanu je akustická indikace, pomocí

které lze nestavit polohu detekční jednotky nad vy-

šetřovaným orgánem podle četnosti akustických signálů.

Akustická indikace každé detekční jednotky ee vypíná

tlačítkem, které se nachází u manipulačního držadla.

Ke stojanu je dodávána sada kolimátorů, které

jsou určeny pro konkrétní aplikace:

- renografická vyšetření dospělých osob,

- renograŕická vyšetření dětí,

- něrení akumulace •* J ve štítné žláze (provedení je

dle doporučení IO\A). S tímto kolimátorea se dodává

i fantom, který má podobné rozptylové a absorpční

vlastnosti jako tkán,

vyšetření,
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=• speciální vyšetření pomocí širokoúhlých kelimátorů.

Všechny tyto koliaátory byly ověřeny v praxi

na lékařských pracovištích. Jejich výměna je snadná,

protože je použito jednoduchého segmentového uchyce-

ní. Stojan i kolimátory zůstaly v původním provedení

v podstatě beze změn.

Zcela nově je řešena ^pekt.vometrieká souprava.

Vyznačuje se snadným nastavením pracovních rozsahů

a jednoduchým ovládánímo Práci značně ulehčuje cej-

chování soupravy. Zesílení zesilovače a polohy dis-

kriminačních hladin jsou označeny v energetických

jednotkách.

Možnosti nastavení polohy a síře ©2ma analýza-

toru jsou uvedeny v tab. 5. 1*

S přístrojem je možno pracovat jak s diferen-

ciálním a ěirokokanálovým, tak i s integrálním způ-

sobem vyhodnocení. Měřené četnosti se zežaeaenávají

dvoukanálovým registračním zapisovačem nebo vestavě-

ným čítačem impulsů* Dvoukanálovou soupravu lze mě-

řit např. směs izotopů jednou detekční jednotkou ve

dvou energetických rozsazích s možností nezávislého

nastavení diskriminačních hladin obou amplitudových

analyzátorů. Souprava rovněž umožňuje postupná odeč-

tení četností impulsů v prvém a druhém kanálu a in-

dikuje jejich součet, což v případě detekce jednoho

vzorku dvěmi detekčními jednotkami dává měření s

dvojnásobnou detekční účinností.

Měřené četnost je zapisována registračním za-

pisovačem na záznamový papír. Uprostřed sazi oběma

zápisy se zaznamenávají časové značky, jejichž "tisk"

se ovládá dálkově nožní šlapkou od stojanu^ Tak lze

pohodlně zaznamenat napr. okamžik vpichu injekce.

Kožní šlapkou, případně tlačítky na panelus jsou

ovládány stopky, které usnadňují časovou orientaci

při vysetřeaí pacienta. Stopky jsou spouštěny sou<»

čatmě s "tiskem" první časové značky. Tato
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automatika slouží k xisnadnění práce obsluh.u3f.eich. pra-=
eovníkůe

íís zadní atrauá skříně spektrometru
ay pro každý kaaál aiuaoatatně tyto výstupyi
•» pro registrační zapisovač,
•= pro připojení magnetofonu,
•= pro akustickou indikaci mařené četnosti,,
= výstup integrální, diferenciální a B
- výstup nad okraam analyzátoru,
- vstup externího signálu do měřiče četnosti a čítač©<

Základní

spektrometrioké soupravy KV 7701 (obr. 8«
Baergetický rozsah 10 keV až 3000 keV
Helinearita v ee j chovaném <*35ž
rozsahu

-e 3 keV v rozsiahu 0s1 MeV (cejchováa© aapř»
pomocí "'Ba)

<=30 keV v rozaahu 1 MeV

<--90 keV v rozsahu. 3 MeV

Přesnost energetické kalibrace v rozsahu QS1 a 3 MeV
při cejchování pomocí 1 3 7Cs na rozsahu 1 MeVo

a) rozsah 0,1 MeV max. - 2 keV
b) rozsah 3 MeV max. ± 50 keV

Getnostní nepřetižitelnost do 10 impulsůomia ,

pomoci
(cejchováno aapř.
pomocí

Parametry stojanu KED 902

Nastavena sciat:* detektoru směr vertikálsi
500 až 1510 mx od
podlahy

Otáčení kolem vertikální osy $ezdoe @ @ Q 190°
Horizontální posuv ramene * 1?5 au
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Otáčení k o l e s osy rsme&e "" ecs 36D
Läaso vadáleaost ©eiato det o

oá o@y aloapu 1400 ®m

zapisovače 3JZ 7701

Š í ř s sáaaami
Iiyehlo0t posuvu f o l i t e l s á od 2Ctem/&od

do 360QsmD/Jiod
£ proud 5 sÁ

BCiatilační sondy s fesciste® 1SG 322

Seseiat SBi 12 120

Soiatilačaí detektor SKS 1S H20
napětí 800 <=• 2000 V
í schopnost <-1095% pro

137
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Rogsah Analyzovaný ofooE1 Šiř© okna
(MéV) (fcaV) (.%}

2, 10, 20 2 9 10, 20

2„ 1Qv 20 2Q0100s200

2, 10„ 2C 6O03OO96OO

o,
1
3

1 10
100
300

= 100
•= 1000
° 3000

čo 1
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Dvořáky Josef Eájak0 Josgf teego? = EESXá

Iat<&ár& a ů@t&T f^gi&y a aukleásaá
saeäieíay 5TOEK ° líraha

WÔT3T I^easyšl©a£ uryebleai •?Třia»la dopajails,, 5®aš by
ve spo^saí a Miřiě®iB radiocto-oEatogssmů

901 měření ® Tjhodnoeaaí plošných aebo 3<sdnoroz°
radioeto^mstogramů snačeaých sář ič i gosaa a to

aež bude nevý typ měřiče
vývodově ukonč®®.* 2ří vývojovýcli prseick se
J i l s @a±et«jíeího Boplaku pro gemaaiapo^áai t jp
3BS© 901 e Tento byl konstruiSně upraven tak 0 aby uaol
aoval Jak ^feodaoeeaí gamachromatogreffiůp tak

(aceaaižíg} malých biologických ©bj©l£tůo
nové typová označená s Doplněk pro

saatogssařii SZ 1701" (dales Doplaěír HZ 1701 ) o Doplaik
IX 1701 je uybavea aákladním příslaěeasťíals0 iuš®n$m
•pso gasaehromata^ařii . Jeho zvláštní příslušenstva D

která se dodává aa přání sákazaíke r usnošäuje

Popis výrobku

Měriá raáidebromatogrfflaů SRB 901 se gkládá se
dv©u dílůi soupravy typu 2íZQ 901 a posúva typu
KKB 901 /1/« Ba ©br« S. 1 je vyobrazen Měřič radio=
©teoiaatogramů <> poeuv BS3 901, u kterého 3@ patraý
assník se sot2řaáBicovýat zapisovačem (A) a detektor
(B), kterým je průtokový proporcionální poSítač
POB 301. Rro tento posuv 1KB 901 byl vypásat BoplaSfe
SZ 1701 „ který Je -vyobrazen sa obr, 5. 2» <?© t© v
podstatě aoeníkj, do kteréoo se sasouvá eeáatilačaá
detekční jednotka opatřená Icolimátoreau Ha @bro ě o 3
á© konstrukční fiáěírtek kolimáteřat, do kts^é&o s©
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se strany uživatelů bude Doplněk HZ 1701 bez podstat=

ných úprav převzat do nového provedení Měřič© radio=

chromátog~.mů vyvíjeného v současné doběo

Literatura

/1/ Katalog Tesla - vťpJT "Přístroje pro měření

radioaktivního sáření"o

KOVO, Praha
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typ eloay

šíř© štěrbi=
ny (mm)

pro

aeintllátor

easrgistieísá

oblaat deto

sář©nx gama

III

2 4

(SKI

15 -

7

8.

11 TJ13

12 U13)

80 ka?

YI

2

SKG

50 =

VII

4

1S ÍJ03

» 500 h@V

fab o čo 1 Clony kolimátoru pro gaffiacfeorommto=

• typ cloay

geometrická

účinnost

pro seiatilátor

energetická

oblast deto

záření geme

I

Og1j5

II

0,015%

SKQ í S U03

50 - 500 be7

o So 2 Cloagp koliíffiátoru pro



203

7 5Se

1 2 5J

p
T\fT

?
M1

"2
F
M1

Mg

?
M1

A

405
OoO47
0546

5,5
053
0,54

5
0824
OO61

5,5
0,26

0„77

5
0,15
0082

c
B.

5
0007

0932

5D5
09138

0s6l

5,5
0,125

OO75

505
0032

0a85

C

5
0,13

094

5,5
0026

0078

5,5
Opil
0,80

5D5
0034
0s89

S,

3p4
0p03

0027

4,3
0,06

0,37

40S
0,12

O961

4,7
0,07

0,49

4
D „088

0B77

So 3 Srcmáaí •yýaledlai měření

A

0 - Set*

cloaa č« XXX

ě» 3)
*aě SOB 301.

detekcsaími

301

301)

331 + SKG 1S TOSt, el©aa ěo VI

331 * S H 11U 135 el©aa 5O III

221 -o- ©ffl §0H 101 /30/30 AB/9

v olověnási s t ía ša í
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čo 2 Sestava s Doplakoo pro gasaamapo~
¥ásí KX 1T01 T uaporádání pro

gaasachromat ografži o
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L„ Jursová, Z„ Pavlíček TESLA-VÚPJT

V řadě případů aplikace scintilačních detektorů je

nizbytr.J znát vliv ozáření aa jejich scintilační cha=

rakteristik^p časovou závislost těchto změn a charak-

tor návratu na původní parametry,,

Monokrystaly Ha-J(T1) ae působením intenzivního io~

nizujícího záření zabarvují a vykazují dlouhodobou lu-

miniscenci (fosforescenci) s časovými 'cmstaatami do=

snívání řádově minutys hodiny z v některých případech

i dnyo

RadiaSní odolnost acintilačních detektorů, závisí
na množství primární energie..;, která je pohlcena a za=
chycena monokrystalem při ozáření, Enor^ie je depoao=
v'na v záchytných centrech, vznikajícíah při poruchách
krystalová mříže9 nebo vlivea přímusí a nečistoto Při
u'cončení ozařování se pohlcená energie dále spontánně
uvolňuje ve formě svetelných levant, což má za následek
zhoraeaí scintilačních charakteristik detektoru0 Půso-
bení intenzivního ozáření vede ke zhoršení energetické
ro2lijovp.cí schopnosti^ snížení světelného výtěžku0

dlouhodobá fo3forescence ovlivňuje pl^ainu počítací
charakteristikyo Změny spektrometrických vlastností
byly sledov ány po ap.Jtkaei expoziee 1,5.10 S „ k g „
Uyl raeřes průběh výšky impulsu a eacrsetické rosliso=
vací schopnosti v sá^isloeti na časovém odstupu od
ukončení ozařování,, Sři této úrovni exposice dochází
!-.e zh^räení energetické roslisovací schopnosti pro ra~
cíionuklid ''Cs % 1~B% na cca 30í a snížení světelného
výtěžku na 50=60%o Ke znovuobnovení cpektromeĚrickýcii
vlactno3tí krystalu dojde během jedné hodiny^měření v
nízkoenergetická oblaatiDzejmína pod 50 keV0 je možné
provádět aa za nSkolik hodin.

Vliv aplikace vyšších expozic byl 3ledov.án na prů-»
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běhu počítací charakteristiky, tcrjo délce a stoupání
plošiny0 Vlivem ozařování dojde až k úplné ztrátě plo-
siny na počítací charakteristice, jednak produkcí vy-
sokého počtu fosforescenčních impulzu a jednak sníže-
ním světelného výtěžku,, Měření byla prováděna až do
expozičního příkonu 4s2o10 Aokg a expozici
6945oCokg o Například po 3 hodinách po ukončení oza-
řování se měnily původní parametry počítací charakte-
ristiky to3» stoupání G?o/100V9 délka 325 V takto s
stoupání 30Í/1OO V; délka 100 V; po 28 hodinách
6,7^/100 V; délka 320 V o

Vliv radiace byl sledován nejen k výslednému para=
aetruj t oj o k výšce impulzUo Bylo sledovános zda sní-
žení světelného výtěžku je dáno poklesem scintilační
účinnosti monokrystalu;popř0 jaká je závislost optic-
kých vlastností po expozici monokrystalu,.

Světelný výtěžek S j e v podstatě určen dvěma hlav-

ními parametry %

S = sop

kde B o o o scintilační účinnost monokrystalu

p o o o koeficient sběru světla, daný propustností

monokrystalu, reflexí obalového materiálu,

technologií opracování a j.

Z& stejných podmínek byly měřeny parametry S a p v zá-

vislosti na časovém odstupu od ukončení expozice Koe-

ficient sběru světla p je svázán při tomto měření pou-

ze s optickou průzračností materiálu, neboí ostatní trf±i

livnujícx faktory jsou konstantnío Dále bylo provedeno

měřeaí koeficientu p pró tentýž monokrystalický mate~

riáls ale rozřezaný na vzorky s meaSí výškou,, Z uvede-

ných měření vyplývá, le v oblasti použitých expozic je

snížení světelného výtěšku dáno snížením průzračnosti

materiálu vlivem ozářenío
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? . Tašek, 7 . Dvořák TESLA-VÚPJT

z rozšířených přístrojů ne radiobiologických
pracovištich či odděleních nukleární mediciny jsou ga-
ia&utosiaty, t„j. přístroje pro měření a vyhodnocení ka-
palných vzorků (do objemu líJcnr) značených radionuklidy
záření gama převážně středních energií. Y posledních
litech se značně rozšířily aplikace s nízkoenergetic-

•i O [T

kými radioaukl idy záření gama, 3 ^ o například J e
z úsporných důvodů se přechází na měření vzorků malých
objemů, což je pochopitelné, uvědomime_li si, 2e počet
vzorků při takzvaných RIA testech jde do desítek tisíc
ne jednom pracovišti za rok.

Vedle vybavenosti geaaautonatů moderní výpočetní
technikou jsou stále důležité jejich detekční paramet-
ry, protože tyto zásadním způeobea limitují dobu po-
třebnou k proměření vzorků a minimální detekovanou ak-
tivitu, co2 v mnohých případech mohou být kritické ve-
ličiny .Výrobci těchto přístrojů buS nabízejí gamaauto-
rr.aty ee speciálními studnovými detektory pro maření
~ ?J, nebo gameeutomaty vybavené standardními scintilí;-
tory (ntudaovýai nebo příčně vrtanými) s u.dáním jejich
-'etekční účinnosti pro 1 2 5 J . 7 TSSlg-TÚPJ? se podle •
předpokládaného okruhu uživatelů zvolil pro ^axaauto-
.-.at ECintilační detektor, který by měl nejen velmi dob-
ré detekční parametry pro <J, ale též vyhovující de-
tekční -jaraaetry pro energie záření gama do cce. 500 keV.
Pro míření nízkoaktivních v.zoŕkiľ aaačeaýcli( ' J) by se
_,oužil speciální studnový-ecintilátox.

Scíntilační detektory gaaaeutomatS jsou studnového
typu. POIOÍLE. studny vzhledem k fotck&toaě fotonásobiče
j2 ve významné míře určena aechaaicmen, který ampuli
.«e vzorkeia do Etuday„-sciatiL&caího detektoru -srkládá.
•U frcintils.čaích detajctori se studaou, Lterí. není
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zí, vkládá rr.zzLi- ríÍL.?.'j.i- cr.yjli do rrtu^.iy, n/oc tropil:

;*' nepohyblivou a"2pu.Ii ce nacuauje scintiLační detek-
1 or„ Pohybové mec.i.-.nimy, které takovou íur.'-.ci vykon*-
rL.jí JLou poaórnj cloíitéo Jednodušší rp°rob tranrpor-

tu anpule spočívá v j ;ÍE; í:pu;t"ní do průchozí studny

~ointi 1-ačního det olztoru. Tento zpôocb, výrobně v 'XSSLS

TÚFJ!? jii ov5ř-?.iý v c—£cut =••'•-"u typ irp.3 6Cj , byl svo-

1-a, cv"ak s tou obnu-.;i3u, 5c :rísto dvouose 'nkového urp?-

-i fotonÍ£.obi"i) bylo n-vr2eno jeínookc-r.::ov-:'0 Pro přeJ-

7Oř:lndE.iý r.r.::iaílní ob j om vzorku 5on byl z.'d.r. rointi-

látor UaJ(Tl) Cř 45::50 ľm; prevedení Ecir.tila3ního de-

tektoru, který -á typové ozn; číení SIIP 11 !"02 j s p:.tr-

r.i 2 obrázku č ol.

Byla prove "ena řâ íi měreaí laboratorních vzor"'

raintilLčního detektoru ve ktorých re clo^-vai :

- vliv povrchová v.prc.vy ccintilátoru ne relátivr.í lu-

ainiscenční účinaoíľt a rozlišovací rohopnoct,

- vliv geometrického tv;.ru sointilátoru c polohy ntuô-

ny na detekční pLJreaetry,

- závislost celkov j detekční '̂ čia.T>?ti r.-- ohj-^u vz-r-

Jcu, který se nacházel ve ftendardní anpuii 5ca (vý-

robce ::0K-I-lIOOR,n.p.Dalečín)

- konstrukční provede.11 studny z hlediska detskec ~ J.

PronSřením laboratorních vzorů ^iíčaZ vrtr.aóho ninti-

lačního detektoru byly prokázánj" níäe uv^ncaé rkuteč-

nosti :

- leštěný povrch Ľcintilatoru podstata.5 zlcp;í rozli-

šovací Ecb.opn;st pro J (z 60;'í na 3C,"í)

- neříznutím vúlcovího tvaru ccintilátoru na protileh-

lé str-sně okíůfca sointilátoru-se zlepší sběr fotonu.

ZaonXenÍQ objenu sclntllátoru o ISf! es ún^rn" cr.ílií

pozadí.

- -úvisloct CrJ^.T na objedu roztoka v er.or-2tickýc:-.

intervalech v opui2:ílaí poloze anpule;

^15 ^ rr-)keV (Eč?2no 1 2 5 J ) : objem O,5«-5cn3 ^ 5.ľ
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( i "550}keV (šeřeno 1 3 i J ) : ^ objem O,5*5co3 < 25%

(180 «• 550}keV (měřeno 1 3 1 J ) : objem 1,5*5 ca3 <: 5Í*

~ pozadí scintilačního .detektoru v 5cm ?b bylo do

230 xmpuleS ze. minutuv energetické oblasti (15-80)

ke7 a 250 iapnlsS-za minuta v energetické oblasti

(15-700)keV.

- rozlišovací schopnost

-'celková detekční účinnosť- ^ 7^
1 3 7 C B -> 9,5%
2 0 3Hg ..> 20%

i
Studnový scintilaSní detektor pro měření velmi -nízkých.

c.ktivit -J-̂  se doporučuje pro měření velmi malých

cktivit J ve spojení eestandardní měřící soupravou

s ruční 'dýmenou vzorků. Vnější rozměry acintilátoru

AfiJ(Tl) jsou 0 25x35 am, rosaiěT studny (? 18z30 mu.

Sciatxlsční detektor byl proměřován ve spojení s foto-

náDobičem 7ÚVEP 61.TK 502 a 67 ľK 512* U laboratorních

vzorku byl sledován vliv tloušíky ertěfl scintilacního

detektoru e povrchové úpravy -stěn krystalu na rozli-

šovací schopnost a tím'i tvar difeuenciálního spektra

«. Ze skoušenýcia'variant byly nejvýhodnější para-

oietry dosaSeny i1 scintilaoního detektora e leštěným

povrchem e fotonásobiSem 67 ?K 512. Pozedí detektoru

je 100 impuls á za minutu v energetické oblasti

(20«-S0) keV při-tloašíce oloveného-Etíaaní .0^6 «au Výho-

dou tohoto seintílsiýiího detektoru je, že .taióšnuj ě

značné snížení hmotnosti olověného stínění„ nevýhodou

nízká CDC pro vyšší energie cea "^^J." . ..

Jak bylo uvedeno, pro gamaatutomat byl svolen IÍEJ(TI

scintilační detektor # 45x50 .uaa e příčně vrtanou stud-

nou. Oproti, dvouokéfr.kovému příSne -vrtsněnu scintiláto-

ru má výhodu jednodušší výrobyÍ':«i.én«'2iiBiotnéiío stíněíií
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VOĽBA BISKgB£HJAČIÍCH BLADES PŘI MĚŘENÍ

TTier@rbl TESL4 «

Referát se zabývá otázkou volby diskriminačníeh
hladia analyzátoru při měřeni aktivity radioauklidů
selatilačním detektora širokokanálovýra (regpo iate=
grálaía) gpňaobem vyhedsooeaío

Zatím ae většáaou užívá symetrické nastavení
diateiaiaečaiefe hladia vaMLediss k @azimu p£feu úT-' -
abaorpe® s© axrkou olma ( 2 4 4 ) PWHMO Vghleds® I

b§ měřené aktivity toto nastavení aemusí být n©j .
nějsis nehledě aa ne3@änognačnost této volby při
řsxá. radionuklidu se složitějším apektremo

Já jsem jako kriteriím pro volbu diskriaiina
s£&h iiladin v^al pož&ůn&visk0 aby celková střední
áratieká e^yba naměřená hodnoty aktivity byla miai=-
aálnío 'Drě©n£ diskriiaiaačníeli Jäladia tímto gpůaobea
j) e trocfeiu pracnější j, proto praktické použití přichá=
sí v úVahu taffl9 kde s@ provádí aiřaaí valké s<sri@
"ifgorku aebo M e požadujeaG VQlkoa řelstivai přagnost
aaměřené kodnoty aktivityo

gseriae četnost impulsů vzorku věstaS
e ě©ta©st ijspulsů posadí (â )<. Polmá

t

w
C Jo @i1Ž.ÍV©tst0 ©ož í e koset^it© pyo d©aá uspo°

žádáa£» ieaý ©aergteticJsý i a t e r ^ s l & r a d i
Bál® buáoae ogafeeo'íreiit gt&sdní Isvadľatiekou
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symbolea é s indexem příslušné veličiny,, Platí

1
Óx-U2 * 62 * A* 62)2 <r1 <2)

n. n C

Chyba 6 se skládá z chyby způsobené statistickým

charakterem rozpadu 6 ^ s z chyby způsobené nesta°

bilitou celkového zesílení ó Q s a g chyby způsobené

nestabilitou (resp0 nepřesným nastavením) diskrimi-

načních hladin ón ^, tedy
5

h 6 n t h
; (3)

Obdobně určíme (3 a <ž»Co Bro určení jednotlivých
chyb potřebujeme p znát diferenciální spektrum poz®=
dí f (h) a diferenciální spektrum měřeného radíonukli-
du o jednotkové aktivitě fg(h)i, kde h je diskriminační
hladina. Četnost impulsů pozadí v intervalu omezenám
diskriminačními hladinami h1 a h 2 je s

a o ŕ (h)dh (4)

h
Podobně

(A.f_Ch) + f(h))dJa (5)s p
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(6)

Pro statistické chyby platíš

(73

Isds £+ (roapo f ) j© doba miřesá vaorku (r@spo

Sále j ©a náznakové ° aapřo s

2
f O O O Q

kdo £ 5© 3f@Xatiimí amesa® eelko^Jho aesíleai
aá áeatabil i toa měřieí soupravo

ým dosaseoía s i d© (2) dostaaem©

^ a éAi*LV ^ 1 Ap T t , SpD ^ ' , ^ h ) (11)

p©'*a© sadám® pas'aaets^" sa středníkem,, gbýVá
áískpimiaačaíeh hladia h^v h^o n ? i
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Isterýeh 6A aabývá
Stejně lze postupovat při určení optimální dis=>

krifflinační sladiny při integrálním vyhodnoconí,, j©n v
(11) položíme p©vnS L n w .

Výsledky

Protože funkční závisloBt f a f a tady také

á„ jsou dosti složité,, je těžké dělat nějaký závěr

% obecných vztahů = snad jen to„ že pro h 1 <=> O5

&2 ses* j@ <á % =» 6 a => 0 (možnost volby diskri=

minačních hladin J<s vaaik omezena rozsaaeia analysátoru0

áumem řotonásobič© © podo)o Proto byl na počítači

proveden výpočot optiaálaího nastavení diskriminačníeh

hladiža pro větší počet konkrétních případůo Wa obr0

čo 1 jsou jako příklad dv© % těchto výsledk&o Byl©

použito seiatilačaího detektoru B krystal©© Síal(Tl)

125si6O Bia se studnou o objeaaa 250 c®^„ stíaění bylo

9 ea Pb0 měřený radionuklid Ra (včetně rospodových

produktů v rovaovág©},, f. a T a IQOOsg és o 0001j

h a ^"^ ̂ ©Vo Obor možných hodnot diskrisinaSaíeh
hladia byl (4 * 1650) k©Vo Tento příklad jsea moiná

psaěkud aesiastněj protol® menší část spetetr©
IHa padao za uv@d©ný oborc

<Jak 0® dal® c@kat9 poloíjy diskriffliíisční®& a3>Gf=
dia při optimálníffi aasta"©ní prakticky negávissá na
aktivitě A vždy pro jistý dosti velký obor hodnot &
(při pevnS daných Tfe, T „ <?ř „ ^ J , lo jo talsé před°
pokladem praktického použití„ protože A je měřeiaá v©<=«
ličina a předám gnárae vštainou obor hodnot„
může A ležeto lapř« v případě % obr0 č
pro měření vyšších aktivit (A > 1(pBq) naatav@iaí
1© obro čo 1a)„ satía co při měření aenšíoh
(A < lírBq) aasitavení podl© obr0 č
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Závěr

Sľon£ p©ol̂ & o to®D i© volba
dis má podstatsý trli^ na chyba p ř i
Dosaieaé fýsledlsy Bňhaw, oapoffioei p ř i voltoS
aaěiaáefe Madáa pr© j i sá as i dosuá, aasljsovgaá
al© spoleislivé Třýsl©<Uqr dá jen vjpočo^ přo deaé

Slešitejií e ss^fesvější 5© otágls£i0

všals v toerě© a®§EŤä a®afe
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PRODUKTU V. R0WOVAZE J - OPTIMÁLNÍ NASTAVENÍ
DISKRIMINAČNÍCH -HLADIN PRO a) A >1QQ0 Bq
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PQVQI Obložinetíý, Staniolav Elavá& a Šfcofaa

Pif SAT Bratiolava

Atratfrakts Pro é 160x100 SffoJfTX} oa stanovilo

£ick<l a časové FOglíšeaiQ, krivka totálnej

účinnosti a odozvové funkcie F

širokom energetickom nsssahu 0«2=2Q

Tieto eharslstofietiky sú potrsibaé

spoktřoofeopiu ^ 0 moraai© t> multiplies!fe

s uhlových icorQláeií»

Y modernej experimentálnej jadrovej fysiko SQ
vykryštalizovali niektoré nové požiadavky sa R de=
tektory, ktor^ zdá sa, spínajú len detektory aa bá=
zo WaJÍTl) kryštálov^ Tiet© požiadavky oúvisia 3
roznachom Cs spektroskopie na sväzkoch Sastíe ( in-
beaia J _a s novými asperímsntálnymi taoaBogfasdo které
priniesla. ? sásade ide o korelačná exparimonity,, bda
ea eleduje výlet viacerých častíc a požaduje sa pre=>

ff účinnosť a dobré časové rozlí§oniso S

ťnivisí i apeictrogkopia Ä V spojlt©j saergoticksj eb=
i:, laeti, a to i pre vsTmi vysoké energie. Východiskom
\ j© ^elký HaJfTl) d®t«ktor alebo sústava takýchto de-

V äalšotn popisujem© vlastnosti t& 160x100 KeJ

detektore, ktcr̂ * sme vyšetrovali ako súčasť g

reakcií in, xn p | so 14 Ma V n«utro'niEÍ= Rozsah

gií ja extrémne Široký 0.2-20
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2. Energetické a časové rozlieeaio

Štandardný 5s. HaJ(El) kryštál já 160x200 bol

pomocou svetlovodu z organického skla opojaný © 5e„

fotonágobičoB S5 PK 423» Potonásofci£ bol napájaný

TS zdrojom (íL'esla M, 2410), ktorý po prídavnom RC

filtri dával ^vlnenie <1 7 mVpp« Detektor bol tiene-

ný olovom, pred jeho čelom bol olovený kolimátor

é 110. Výstup z anody prechádzal emitorovýia sledova-

coai (FÚ SAV) a po rozvetvení postupoval buS na rých-

ly zoBilnovač" ( Polon 1501 ) s odtiaľ na rýchly dis-

Irrdmiaátor ( Canberra 1428 ) ©lebo priamo n« neár-

nj zosilňovač. Diskrisdnačná úroveň, daná 50 % výš-

ky aébežnej hraay amplitvídového spektra, bola 180

Srivk© emerge ti ckéžio rozlíšenia je na obr. 1.

Ro2l£g<snie 1 3 7cs je 16$. Očakávaná závielosť

/ /vE = 1 sa vceltai dobre uplatňuje pri energiách

<C 1.5 MeV a poetupae sa shoriu^e pri energiách vyš=

rozlíSeBie bolo merané pre Co voči

kvapalnému eciiatilétoru HE 213 spojeného a řotoná-

Velvo 2P-2041 pri ísargetiekosn prahu 200 keV„

spektmam Je ae obr. 2, MHM » 7 = 0 ns.

Totálnu iSSlnaoBť am© merali elegantnou koinci°

äenSsou aotádeu, pri ktorej sa vyušíva^ú žiarige a

júcs 2 (K Irvaatá v baokáde. Ich s@S5aan je v tab» 1.

zapojesia á® sa ©br. 3» Sníaa sa ^šdy j d a o

a íroinciäeačaé spektru® G©ÍLä) detektora

os
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chodu EyQjfo Stetálaa učianog-í? H , pre kalibračný pro

ehod % , je daná eko

s iUBkal| „ (l)
()(Ersf) U

kfie y je uhlo^vý korelačný'faktor«

Krivka totálnej účinnosti je HE obr= 4.

pre nízke energie j© výrasne ovplyroemá energetickým

prahom. Bstrspolácio pro vysoké energie sa opiera

o zaáne priebehy počítaných ú£ianoatí»

4 o Oäozvovl funkcie

odosvových funkcií je nevyhnutná pre kon-

©aplitúdového spektra aa spektrum gnergetiekéo

Sériu kalibračných prechodov doplnili čiary 4°439 H© F
s ^ C (n„ B*|v) pri BJJ s 14o& MeV f 200 rab) a 11.66? MaV
z B (p, O, j pri E p o 163 ke? (o.l6 ab) . Parametro
odvodené a experimentálnych funkcií sa použili pri
generovaní odozvy v intervals 0o2~20 MQV O G©aerovaná
funkcia má ' - . »2

^ , (2)
kdo gaiiBoiány popisujú jednotlivé píky a polynom Comp<=

6asfo Časť generovaných funkcií so

Autori si5 väaSaí HEOr. ES o B1QIQÍCOVÍ0 BPSCO SQ

záujem a podpož-u tejto přáe©. Ďalsj Sataajů

doe, V. Bossovi s EF SVŠ? zm. poskytauti® oisrov©ci©too
11 t \

pre moranie B- | p, C, J °
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3ossf l i l a ir o K«SBNM ¥VL UK0 F rate

Velká úsilí bylo Q í@ d@syd věnevána aúžmoett

alt obj©e Wa2yT1y @a±ntilétarů při-zachováni spok

aatriekých vlostnosti geintilaěnieft dstetctorôo i

eoueiDä ebjaosa ©eineilásorů s® spravidla zhorSyJe

gstieká rezllSovaci achopnosS acintllafinich d k

3s g© dán© nSkoliks r@ZRýBi Jevy s

a) zvýšenia rozpeylo lokálního lyniniseaněmíh®

scin£álátor«0

svyšsnou absorpei y!tr©iFi©lôVých fotonů pPi prodloy
I

e) -zvýšanoy sbssrpeí ©wSt©linýeh fotoni v

powsdra scintilátoru,,
v®lkoploe

i dva jevy zá^isi ne kvalitě Ě<scf»©lo§i© výrofey

r y s s e l ^ sabudováinl aktivátoru do atruktury krystaly

dosaženi ss>5sia»álnl propustnosti sateriálu pro vlastni

luminiscorižtii fotony^ dalěi dv© na motnosei výběru 0®

tar iá lu © kvalitních

U N®J / T 1 / scinEilátorů s prfiaôr®ra a výškou n®d

SO mo jsou průaéřné dráhy lusiniacainičnicb fotonů dosti

velké„ aby s® aohla pro$ev&% mmoaboorpcB v oatsriálu

Pokud sa projavi v® větái «siř©0 sniž i s© lu<=

iSinnost scimiĚiléeoro v® srovnáni ©

ly msnširai
Tento zévšr potvrzuje oiôŕoni větših© počtu vále@

vých NoZ / T 1 / krystalÉt naši výroby s různýai výSkool o

objely mi© tomtéž velkopJochéD iefi@naoefeiS.es, Si FK ^23
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x? polov^S aag&ijg, pika
EEodLsa pilsa '>'Cs

i-oslišoai 1 3 7 Cs

517723 620713 517722

střod ksystal© 36/377 36/383 40/405 39/426
9,5 % 9,* 0 9,9 0 ?

10 ma od Sola 36,5/385 36/387 40/407 39„5/43©
9,5 0 9,3 0 9,8 0 9ua 0

40 as @d Sola 48,5/365 40/371 53/392 62/411
13,2 0 1008 0 13,5 0 13,1 0
44/424 42/384 44/410 46/41©
10,4 55 10,9 0 10,7 0 11,2 0

W425 38,5/389 _ _.. ._
9,6 f& . 9,9 JS 9,9 0 100

±-w - . . . 030 Tl^^^S 8=8725
i I1 "

střod fccygtalns 37A16 43/442 • 36/432 41
S99 0 9,7 5S 8,8 0 807 0

20 ma eá,* Sala ' 56/423 43/439 38/430 42/457
8,5 0 9,8 0 8,7 0 9,2 $

80 » ©d Sola 41e5/412 49/^9 43/429 60/449
10,0 0 1009 0 10,0 0 12O2 0
44/418 45/441 42/436 45.5/467
10,5 0 1002 % 9,6 0 9»7 0
39A13. 43A28 39,5A36 _ .
9,5 0 10,0 JS 9,1 0 9,7

S2/32 66/33 50/1? 95/37
76/26 70/30 52/13

f abcllsa I
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ELEKTRONICKÉ METODY SEPARACE ODEZEV p-JfNA ORGAH.SCIN-
TILÁTOBBCH
J e s e f Gernit,FJFI 5VUT.

MySlenks rmzXíšeaf s c i n t i l a č n í eiezvy na záření S*
a neutřeny je zalsžena jsa skutečnest i ,že vysvícení
a c i n t i l á t e r u l z e r * z £ ě l i t ne rychleu a poaaleu keape>
nenta, jo j ichž zestaupeni re výslednéa seint i laf in ía
pracesa záv i s í na sěrcé ion izac i a t « < j na druha i n t e -
ragu j íc í čás t ice .Pra c t i lben a různé č á s t i c e jaeu t r « -
ry acintllačoích iapultů n« abr.I,»*áebná sávislaati
mají i aetatni crgauiclcé scintilátcry.

Je znáaa řaih H8t»ifu»»žňajicí!th elektronicky ret l i-
Sit gzía seintllace přísluší tá či ané fiástiei.Jeánaiu-
ché aetoäy,vhadné pra aalé^ŕenasné přístroje jaau:
a) aetaia naaycenéha »raatar«Téha nébeja jlrtoró a«ež -

ňuje ryáSlení pr»t»n»vých interakcí,nesaažňuja ale
separaci aóezev na /̂ aaa záření .Výsledky jsou závi-
s l í na asata-voní, všechny ifatanáaabiče nejedu stej-
né Thadné pra tuta crslikaei.

b) aeta<a faravnáváoí nábaje - nábaj přenášen/ r nte-
kalikia prvních ns prauáertfha iapulra i'ot»ná»»biče
je »*rsrnáváa s eel^a nábejen iapuleu.Pesěr je ú -
wěrný z«sta»pení rychlá a pamtlá slaSkj ápbjr Ty sví-
ceni a je pra éeia*u částici eharakterietický.Pra
eptiaální naatavoní vy&aduja znalast čosavých k»n-
atcnt éanéha acintilát«ru,z hlediska ebt?ed®vé tech-
niky ja velHi abtížné zajistit atonavení peaěru vo
Telkén (LynamickéM razsshu aaplitu* signálu FN.

e) Jarte aetads - signál z anady a paslední tfyn«dy FNJ

s* adáělenš zpracavává paslvníaí «bva*y c pečlivi
TybrenyVi gasov^ai kanetsntaai.Pa aoaaei je získáš
výaloůfiý atgnélyktTý jo aaplituiau neb 9 častě ji p*~
l«rit®o závíůlý ne árahu iňtaragujlcí řáetica.Hat*-
ěa éévá á»bré rýal*čkv jen se scintilátsry a velai
éabrjřni vlastnasutai z hlediaka tv»r©ré di@kriaina->
ce^není vheiná fir» uplikaea • velkým ossargatiekým
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laberaterní peuzití se využívá kemplik©váných
Q přístrejavě náračných sestav(dávajících debré výsled-
ky v širákem rezaahu měřených energií neutranů a f etanů.

i ) metada průeheáu noleu (Žera Creeaing)-využívá eku-
tečnast i ,že ekanžik průchftdu oignálu nulea p» dva j í
derivaci neba dvajíM tvarevéní zpežSevací linkau zá-
l e ž í pauze na deb£ náběžné hrany impulzu,raikaliv na
jebá asplitudě.Tvar integravanéha iapulzu na dynadě
je na abr^IIfpa linkevén tvaravání je j ukazuje abr.
I I I (B).BeferenSní impulz z anady,vydělený diakriai-
nátarea je na obr.III (A)a peužívá se jak® psčátek
pra aěření Sasavéha intervaln.Prached nnl»u se z j i S -
iuj« detekt»re« využívající* abvylcla tunelových diad
Obr.III (C)zabrazuje jeha signál pra aba případy de -
tekce.RazdílAT • dp»ví dá reg is trac i neutrhnu a fatanu.
Signál (A) spauští, (C) zastavil je kanverter čo»-a«-
plituéa,jehaž spektrum asplitud pra NE 213 ukazuj*
ebr.IV.Výběr n - ^ s e pravede jednakanálavýd analyzáta-
rcn.Bl»kavé schema celá sestavy přístrajo je ns abr.7.

e) přímé měření Saby náběhu integravanéha proudevéha im-
pulsu fatanáaabiSe se převádí tak,že se néb&i převe-
de jednoduchým lialc«vý« tvarováním na t ý l a pvmací
dv*u dvau diskriminátarů,nastavených •bvykla na 10 *
90 % amplitudy se přímá změří d»ba nábciiaoPřevadníknm
cma-anplitoda se 6«sové apektrum převede na spektrum
implitod,které(opět pra s c i n t i l á t e r NE 21J)ukazuja
abr.VI.Přístreje pra tent* úSel praáakují firny ORTEC
• Canberra » vybavují ja vestavěným jednakanálavým «-
nalyzátarem pra vydělení příslušné adezvy.

Zesil»va5 a tvarováním linkau j«ľ limitujícím fakta-
rem jednak svau vlastní dabau náběhu a dál® Šumavými
vl&8tnastmi(které paužltý zpuaab tvaravání j->8t* zhar-
šoje.Preteže kamerčně vyráběný zesilavaS ntísyl ďostup-
ný,pa»t«vili jsme j e j sami,daba náběhy je 70 na.

Blakavé schema uleazuje abr.VII
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ENERGETICKÍ ZÁVISLOST SVETELNÉHO VÝTĚŽKU

SCIHTIIÍTORÔ

Jaroslav Jakeš, Jozef Sabel

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, KOAIZ, Praha

Práca Be zabýva experimentálním stanovenia svě-
telného výtěžku organických seintilátorů dihydropy-»
rldinu, 3LT-31, SLX-31 /1/, NE 213 /2/„ KL 360 a KL
501 /3/ v závislosti au energii v rozsahu 0,57 až
15,1 MeV. Jsou uvedeny výsledky měření ©dazvy uvede-
ných seintilátorů na monoenergetické neutrony gene-
rované pomoci Van de Graafova urychlovače.

Je známo /4/, že některá organické sointilátory
lze a výhodou použít v dozimetrii a spektrometrii
směsného záření n-gama v širokém energetickém, roasa—
hu. Ve srovnání s jinými detekčními čidly vykazují
řadu.předností, z nichž nejvýznamnější je vysoká cit-
livost na oba druhy záření, složení biísk<é tkáni s
hlediska uplatnění dominantních interalieí a možnost
rozlišení odezev odpovídajících jednotlivým kompo-
nentám vyhodnocovaného záření* Určitou nevýhodou or-
ganických scintilátoru je nelineární závislost jejich
světelného výtěžku na energii protonů a těžších nabi-
tých částic. Tuto charakteristiku je nezbytné pro
každý typ scintilátoru stanovit měřením.

Energetická závislost byla stanovena pro čtyři'
energie protonů 0,57 MeV, 2,07 "MeV, 5,25 MeY a 15,1
MeV reprezentujících maximální energii odražených
jader vodíku v příslušných Hcintiláttjrech.-Z vyhod-
nocených amplitudových spekter se určila závislost
I(B ) vyjádřená ve «T*t«laýcrh jednotkáeh (a.j), při-
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10

p [MeVJ

8 _ -, 12
Ep[MeVJ

16

Obr.It Průbíh zárislosti avětalnáho výtSš&t n* «n«r-
g i i prot«nd a aolatilát«r& 3LZ,SI,T02HP a SB213
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Seieti látor

DHP
SLT-31
SLZ-31
SE 213
KL 360
KL 501

1 c-a
Bp [itoV]

0,57

0,140
0,141
0,142
0,126
0,153
0,128

2,07

0,424
0,538
0,522
0,525
0,643
0,522

5,25

1,90
2,13
2,20
2,11
2,46
2,23

15,1

8f92
9,56
9,93
9,56
9,58

Tab.Xi NaaSroné" hodnoty eYŠt©Iného Yýtěžku ©dparída-

jíeí daný* cnerglia protonů

Senš 1 •.3. odporídá amplituda lupo!au -vyvoleného ab-

•orpeí «lektronu o energii 1 M«V. Výaledlty měřsní

á«ou graíieky zpracorány * «aá»arn6ny na obr.I* Vy-

pežtené hodnoty L(E ) 3«ou uredeny T tab.Io Podlo

potřoby j€ ••íno ftmkei l(Ep) Tyjáiřit T a

tvaru.
Zíakané údaj* unožňuji lopií ryužití

organických aointilátorů jako deziaetriekih® čidla

T moaitera áárky, reap. dárkoTÄ© ok-riralaistm polo

a-gama.

Literatures

/I/ Katalog aciatilátorů TESLA VÓPJI Přoayšlaal 19

/2/ Nueloar Entorpri«o« Scintillator* Cat«l®guo,

Sttclcar Enterprinea Ltd., Bdinbourgh 1973

/3/ Koeh-Light Cataloguo, K*eb.-Light Laboratorioa,

Colnbrook, 1978

/4/ Jakoš.J., Sa»ol,J.í L<kař«ko-*i®logloká aapokty

použití organických •ointilétorů, XVIIIo Day nu-

kleární ••dieíny,, Vy*n< Há«r, .1978
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§SÍNTILAČN0M_3PEKTR0METRI_VPLYV0M_SOHBCIE_V2g|KU

Radiaír Rexa, Katedra väecb.biol. PF UPJŠ, Kešic«
Richard Tykva, Ústav org.chéa.a biochéa. ČSAV, Praha

tfvod

Pri vyhodaaeovaaí výsledkov aaacraných kv«palaý#

sciatilačnýa «p«ktr»a«troa aôž* dojať • misktorýeh

pekusaýeh usp«riadaaiach k p«a«rite s»ač»ý*i eteybáa,

ak nie je braná do úyaky »«*tabilita aeracíek

pcdaieaak yyv«laaá zachytáT»»í» rádioaktlraej sl«žky

ma v»út«rný pcvfek kyv«sty . Ak* aae už ukássli * ,

u bažae pmužírnnýck usp«r£adaal aa tato jiestebilita

uplatňuje zvlášť Týrasae pri súčasmoa ataaoT«vaml
JH a P T aciatilátore aa báze di»xasu.

V toat* článku aaalyzujeae rzťah Medzi č&aoWni
-s ij

zaenaai počatnoati iapulzav aaneraaýai T H- a J P-
12kanáloch u vzanek znaSeaých P a sledujeme

zárislasť týchto zaiea na teplote.

Pokuaná Gaať

Na Merania bol použitý aciatilačaý spektrometer

LKB-WALLAC 81000 (3H-kaaál: 2-í3; 32P-ka»ál: 17-26;

teplota 283 K). Stabilita príatroja bola puriedicky

kontrolaraná poaocau referenčaych vzoriek. Boli

použité 20 «1 sklenené aeracie kyrety Ka-ralier

Teplice (ČSN 705214, typ 27x57 S, akl»TÍna KS-90).

Predtya aepoužitá kyYetj boli vyayté vedou so

sapvaátea, vypláchnuté čistou vodeu a trikrát

vypláchnuté destilovanou vodou. Bol použitý izoto-

nický rsztok [-^Plfosforečaariu sodaéh© (275 MBq/'al;

7,1 ag NaCl/al; 1 ag P/al; pH 7; 3 2P0^%98%), ktorý

bol destilovanou v«dou zriedeaý »a objeaovú aktivitu
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približne 1 kBq/ml. Ako vzorok slúžil 1 »1 zásobného

roztoku doplnený do 10 »1 sciirtilačný» roztokom podľa

Braya . Každý vsiorok bol krátko po príprave vložený

do spektrometra a prvé meranie (t=0) sa začalo hodinu

po vložení príslušnej kyvety do prístroja. Pri

sledovaní teplotnej závislosti bola česť vzoriek

držaná pri teplote 293 K a vkladaná do prístroja

hodinu pred Beraním.. Nemerané hodnoty boli korigované

sa polčas rozpadu a vyhodnotené na počítači Tesla 200.

Uvádzané početnosti impulzov predstavujú priemer

z piatich paralelných vzoriek. Belatívna chyba meranie

bola »eněia než 2%.

Vzťah aedzi poklesoa početnosti iapulzov v P-ke&áli

a vzrastom v JH-kaná]i

Pokles početnosti impulzov v J F-kanáli AKp(t)

je Tysvetľovený z»enou geometrie rozloženia P

v dôsledku sorbcie ne steny kyvety, rzrast v H-kanóli

ANjjCt) je vysvetľovaný hlavne vznikom Čerenkovovho

žierenis pri interakcii elektrónov emitovaných

nasorbovený* P so stenou kyvety . Ak vzťah Eedzi

ANH(t) a ANp(t) píše»e v tvare:

ANH(t) = -a(t).ANp(t) , (1)

vyplýva z hodnôt uvedených v tabuľke I, že a(t) je

v sledováno* intervale konštantné a »á hodnotu

O,23±O,O1. Tento výsledok potvrdzuje JUÍŠ predpsklad,

že vzrast početnosti impulzov r H-kaníli je vyvolaný

Čerenkovový* žiarení* . Koeficient "a" predotavuje

účin»esť nerania Čerenkovovho žiarenia vznikajúceho

pri interakcii elektronu eaitovaaéha P so sklo«

a odpovedá účinnosti udávanej Bossov a RasBusseno* •*.

Závislosť časových ziien na teplete

Z obr.I vyplýva, že Časové zneny »ú väčšie pri

teplote 293 K, než pri teplote 283 K. Za 48 fe@dÍÄ
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vzrastie pomer kanálsv z 3,58% na 7,13% pri teplote
293 K a na 6,65% pri teplwte 283 K. To predstavuje
p©kles početnosti impulzom v T'-kanéli c 2% väčší
pri vyäšej použitej teplste, odpovedajúci rozdiel
pečetaoBti impulzov v H-kanáli štvornásobne prevy-
šuje relatívnu chybu merania. So vzrastajúcim čaasm
sa rozdiel medzi zmenami pri sledovaných teplotách
zväčšuje. Možnffl predpokladať, že pri vyšôej teplste
dechádsa k väčšiemu r»?.kladu molekúl značeaej látky
a vzrastu difiízie k steae kyvety. Zo z®vi»l©oti
časových zmien apôaebených «9rbci©u vyplýva, že je
vhodnejšie vzorky pripravené na meraaie pred neraaím
držaľ pri nižšej teplote (napr. v chladničke).,
Uvedeným ochladenia ae ča»»vá neatabilita vplyvasa
eorbcie neodstráni, ale iba čia»to£»e znlži«
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Tabulka I
Poaer medzi čaaevýsi zmenasi v H- a P-kanálocb32,

NH(t) Np(t)[i»p/min] a

0

12

24
48

72

96
120

144

168

2610
3451
3777
4354
4785
5151
5627

-5803
6283

73004
69309
i58010
65506
63608

61819
59848
58943
57716

0,227
0,233
0,232
0,231
0,227
0,229
0,227
0,240

6 dni

Obr.I Zaeny p»»eru početnosti
i«pulzev v 3H- a 32P-
Icantfloch v závisí oa t i
na čase a teplote
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~\Srámek,B.Svobodová,I.Jursová,2.Pavliček,TZSLA-VÚPJT

Zvláštní • pozornost je v posledná obrobí věnová-
na oblasti kapalných rcintilátorů, na ktoré jsou kla-
deny stále vy"ší požadavky, přečevSím z hlediska je-
jich rnísitclaosti c voíou pro hodnocení vodních vzor-
ků,, Kapalné scintilátory jsou roztoky ale i. i v ú t or ú, z
nichž ncjčůlesitSjší jsou P3D, PPO, p-T s p-3ru.P--1vr.ci
spektra, jako je POPOP a dimetyl-POPOP, v záícleriních
rozpouštědlech toluenu, .-^lenu, 1,4-dioxanu, ľaonoety-
isa^lykolu. Svým charakterem se do skupiny základních
látek řadí i aaít&len. Jednotlivé konponenty mají vy-
?:okou čistotu a jcou kombinovány tak, sby byl zaručen
!?.r:;imální světelný výtěžek. Kěřěný preparát musí být
v kapalním scintil-ítoru dokonale rospuotěn.Pro viorky
nerozpustné v arosaíických rozpouštědlech se kapalné

upravují delSími vhoňafaí rospouatodly.
moření i látek nerozpustných v kapalných

ccintilátorech umožňují ncintilační cely.

Sortiment kapalných, scintilátoiů obsahuje t ř i
hlavní varianty :
i . Kapalné scintilátory na bázi toluenu (xylenu) pro

nevadne vzorky,,
2„ Kapalná acintilátory na bázi dioxanu a dalSích roz-

pouštědel pro votlné vsorkj--.

3. Víceúčelová kapalná ccintilátory s obsahem solubili-

zerů (pomocných rozpouštědel) a emulgátorů typu

Českoslovenrká produkce kapclaých s

plně pokrývá dvě prvé varianty kcpalných scintilátorů.

Pro víceúčelové použití jsou ve VÚPJT připravová

ny kapalné scintilátory pro nevodné i vodné vzorky

s cílem maximální míaitelnosti s vodou. Kapalný ecin-



tilátor je fco.ubir.cci sciatildtoru na a'.si toluenu r.e-

oo xylenu s přídavkem emulátoru typu Triton (SĽTT).

ľ: posouzení kvality acintilátorů byla sledována detek-

J.IÍ účinnoot pri H a zároveň kontrolovane .jejich rela-

tivní liĽniniscenčni účinnost a míoitclnost v vodou.Vý-

nlcdky m-íření detekční účinaocti pro ^H modifikace

I";tí varianty víceúčelových kapalných scintilátorů v

->orovnání se a-.-hr-ničnín ekvivalentem Uaisolve 100 na

j-ízi ::ylonu jsou uvedeny ne obráslcu č.,1 (křivko. 4 ) .

Jek vyplývá z neměřených hodnot, odpovídají -capalné

•.:cintilátory cvými ľys;..kdlníai parcjnstry saiiraaičaínu

Mcvivcilentu. HL.vní předností scintilátorů je relativ-

r.ě nalý pokles detekční účinnosti v sáviclosti na pří-

cvku vody. Oproti torsu při použití r:5riov3 vyrábané-

'.:o kapalního scintilátorů SLB (obrázek l p křivka 5)do-

:hr'3Í n píídavkem vody k prudkírau poklesu detekční

'činnosti, tfc!:2« jeho použitelnost je omozená.

Jelikoš bylo prokázáno, 2e pr.r-_aetry 5a.str.ndarc'<-

.Tch toluenových nobo xylonových scintilátorů po při-

'.'ní -mulcátoru Triton jsou srovnatelné so sahranič-

.'ni ekviv;-.lonty, byla pnaoraoat nouatřei"na na pou-

ití o.'iinlf-'toru z tuzemských, surovin.

Při přípravě více íčclových kapalných, scintiláto-

.•". pro Ti'ieni znesených'vodných vzorků bylo použito

•pcln'ho ncintilátoru na b-ízi toluenu s enulsačními

•inidly vytvořcaými z alkylfenorey-polyetoxy etanolú

;3LTS). Emulzifikační chopnort těchto látek souvisí

- hydrofilnootí polyeotxyetylenových částí molekul,

!:]e ::róric!:ó mícely z emulfjátoru a vody jsou obklopeny

loluenem, respektive kapclnýn scintLlátorem.

Při zkouškách mísitelnoati Icupc-.lných scintilátorů

; vO'lou byla prok-ízána moínoct met:-:.pří dávku 11 ml vody

': 10 ml ECintilátoru. Iľávazucu skupinou zkoujek s nz-

'.irr.i emulgujícíci kapalnými scintilj'tory bylo pr.ktic-

.ů zvéícní jejich det.ckční účinnonti', zejmJna pro H.

''jiuriort byla ••.!•'• í"«:ar., v závislostech na
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níoupajících objemech vody ve vzorcích, sloupaných ka_
palných scintilátorů.

Při hodnoceni výsledků detekční účinnosti pro ka-
palné" scintilátory (viz obrázek 1) je patrné, že prů-
bih křivek závislosti datekčaí účinnosti na přídavku
vody u 63. emulgujících kapalných acintilátorů (křiv—
'ca 2 a 3) a scintilátorů Uaisolva 100 (křivka 1) je
prakticky shodný a vykazuje stejnou strmost. Z táto
skutečnosti vyplývá, že jak u scintilátorů Unisolve ICC,
tak u našich emulgujících kapalných scintilátori vzrů-
stající koncentrace vody neovlivňuje výrazným způsobem
jejich detekční úiSinnost, což je velmi příznivá pro
noření detekční účinnosti vzorků obsahujících velká
objemové procento vody. Pro standardní kapalné scic=
tilátory s eaulgátoram Triton je průběh jmenované* zá-
vislosti strmější.

Další zlepšení paraaetrů detekční účin::o3ti čs.
eaulgujících sciatilátorů lze očekávat po jejich ko-
nočnem technologickém propracování.
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KYVSTÄCH_KAVALIER

• Eva Podracká,IK2M,Centrální izotopové pracoviště.

' Richard Tykva,Ústav organické chemie a biochemie,ČSAV.
Úvod

Při použití látek značených radioaktivními' izo-
topy se zejména v organických oborech často vyskytu-

1 je požadavek stanovit aktivitu P na pevném nosiči
1 (např. membránové filtry, skleněné filtry, chromato-

grafický papír, elektroforetický gel atd)..Jednodu-
chý a velmi užitečný měřici postup Híllsena a Prenze-
la spočívá v uložení měřeného vzorku na dno prázdné
scintilačni kyvety a detekci Čerenkovova zářeni v ka-
palném scintilačním spektrometru. V nedávné době jsme
vyvinuli modifikaci tohoto měřicího postupu , která
dovoluje podstatné zvýšení citlivosti detekce.

Na většině československých pracovišt používají-
cích kapalný scintilační spektrometr jsou v současné
době používány jako měřicí kyvety lékovky ŽCavalier
Teplice, které vykazují podstatně horší detekční vla-
stnosti než některé zahraniční kyvety. V této práci
ukážeme', jak aplikací námi vyvinutého měřicího postu-
pu lze řádově zvýšit faktor kvality při užití českých
kyvet a dosáhnout tak výrazně vySäí hodnotu faktoru

• kvality než při použití špičkových zahraničních kyvet

a dosavadního postupu Htllsena a Prenzela .
Pokusná část

j Vzorky byly připraveny odpařením 0,05 ml vodného
» roztoku beznosičového rPJfosforečnanu sodného (Rot.op,
•: :<DR) na chromatografickém papíru Whatmann 3KM o průmě-

ru 15 mm. Naměřené Četnosti impulzu za minutu se pohy-

bovaly mezi 50.IQ-* a 200.10^ a byly opraveny na polo-

čas rozpadu k době prvního měření. K měření byly pou-

žity lékovky Kavalier Teplice ŕČSN 705214, typ 27x273,

sklovina KS-90) a pro srovnáni kyvety firmy Packard
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(Low potassium glas vials). Měření probíhala v kapal-

ném scintilačním spektrometru Packard (Tri-Carb 3375)

při zesílení 75%- Šířka měřicího kanálu při integrál-

ním měření byla určena z příslušných spekter, diferen-

ciální měření byla prováděna při šířce měřicího kaná-

lu 25 dílka.

Zvýšení interakce vysílaných beta částic a úpra-

va geometrie měření byla dosažena analogicky jako v

naší původní enalýze měřicích podmínek-* (přikládání

polyethylenových folií o tlouštce 0,3 mm e průměru

17 mm přímo na vzorek, resp. vložení polyethylenové

hadičky o délce 13 mm a průměru 15 mm na dno kyvety

v jejíž ose je vzorek).

Výsledky a diskuze

Jestliže je měřený vzorek uložen na dně kyvety,

lze pounýa přikládáním polyethylenových folií dosáh-

nout více než dvojnásobného zvýšení účinnosti detek-

ce (i.abulke I). Naměřené hodnoty u lékovek Kavalier

přitom potvrdily očekávaný závěr, že toto zvyšování

účinnosti v závislosti na počtu přiložených folií mé

obdobný průběh jako dříve zjištěné závislosti pro za-

hraniční skleněné kyvety3. Z tabulky I je zřejmé, že

maximální zvýfiení účinnosti detekce přikládáním folií

na vzorek shora lze dosáhnout při použití tří folií.

Ivaproti tomu přidáváním folií zdola účinnost neustále

vzrůstá vlivem výhodnější geometrie měření (dosahova-

ná posuvem vzorku ke středu fotokatod). Po jejím cel-

kovém zlepšení vysunutím vzorku pomocí „stojánku"

zhotoveného z polyethylenové hadičky dochází v opti-

málním uspořádání k více než trojnásobnému zvýěení

účinnosti měření oproti měření užívajícímu prosté ulo-

žení vzorku na dně kyvety (tabulka I). Xzhledem i to-

mu, že pozadí při užití folií a ,. stojánku" není prak-

ticky zvýšeno.(tabulka II), dovoluje optimální měřicí

uspořádání přibližně desetinásobné zvýčení faktoru

kvslixy vzhledem k základnímu uspořádáni {% 535 ne
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5299). Ze srovnání s hodnotami'doseženýid. se vzorkem

na dně kyvety Packard (tabulka II) pak vyplývá základ-

ní závěr tohoto sdělení: faktor kvality dosažitelný

s českými lakovkami je přibližně trojnásobně vyäsí

než u nizkopozeoových zahraničních kyvet s dosud uží-

vaným uložením vzorka .

EJÍŽŠÍ analýzu získaných výsledků umožňuje dife-

renciální měření (obrázek I), která zároveň sloužila

k určení horní disriminační hladiny záznamového kaná-

lu pro jednotlivá měření.

Z naměřených spekter je zřejmé, že k snížení ú-

činnosti detekce v lakovkách Kavalier vzhledem ke ky-

vetén Packard dochází snížením naměřených četností

impulzu v oblasti středních a vyšších amplitud při

.zachování celkového průběhu píku. Vzrůst účinnosti

detekce vlivem přítomnosti polyethylenu je pak spo-

jen s jeho rozdílným indexen lomu, ktarý posunuje

spektrum čerenkovova záření výrazně do oblasti vyš-

ších amplitud zaznamenaných impulzů .
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1. Venzel M.: fr.essung von radioaktiven und stabilen

Isotopen, Springer, Berlín-Heidelberg-Kew York

1974, kapitola G.
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3» Tykva R., Podracká S.: v přípravě do tisku.
4. Tykva H.: Liquid Scintillation Counting Recent

Applications and Development, Academic Press, New

ľork 1580, str. 225.
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Tabulka I

Účinnost detekce v lékovce Kavalier

pro různá méřicí uspořádání

Na i
Folie

Shora Zdola

0
1
2

3
4
5
0

1

2

3
3
3

0
0
0

0

0
0
1

1

1
2
- i

12

% det. účin.
zákl. uspoř,

100,0

202,6

215,1
218,4

209,5

197,9

108,5

203,£

207,5
224,2

232,0

287.1

I." a

Folie

Zhora Z

0

0

0

0

0

0

0

1
2

2

3
3

St0o

dol a

0

1
2

4
6

9
3
2

3
2

3

ánku

% ciet. účin.
zákl. usooř.

211,5
223,7
234,6
£42,8

240,6

239,6

228,1

306,7

320,5

321,1

323,1

323.9



Tabulka II

Srovnáni základních podmínek m-Sření v různých uspořádáních

Kývete8

K
K
K
P

Vzorek
Místo

Dno
í)no
Sto j .
Dno

Folie

0
3 + 3
3 + 3
0

Diskriminační
hladiny

10 - 600
10 - 750
10 - 750
10 - 650

E,% det . účin.
zákl. uspoř.

100
232
324
141

Pozadí í>
„i

i rcp. mi n

18,7 * 1,25
20,5 t 0,63
1>,B ± 0,74
13,6 í 0,50

Faktor kvality
E2/P

535
2 626

5 2Ľ9 x

1 461

K- Kavalier, P- Packard
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vzorku v různ4ni dno Kavalier,
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DfTEKTORY

Richard Tykva, Catav organické chemie a biochemie

ČSAV, Praha

Význam metody

Ve stopovacích pracích a látkami značenými radio-
aktivními izotopy dochází při detekci aktivity často
k požadavku určit rozložení jednoho nebo více radio-
nuklidů v rovinném vzorku . Pro nedestruktivní sledo-
vání rozložení látek značených radionuklidy vysílají-
cími korpuskulárni záření byla na našem pracovišti
vyvinuta nová metoda . Topografická detekce je dosa-
hována programovaným posunem měřeného vzorku pod ver-
tikálně nastavitelným křemíkovým detektorem s povrcho-
vou bariérou (demonstrace zařízení v chodu). Základní
přednost metody apodívá v relativně vysoké energetické
rozlišovací schopnosti (7 keV pro konverzní elektrony

Cd), která dovoluje v jediném měření scanovit akti-
vitu více než jednoho radionuklidu. Tato možnost je
zvláší významná při stále se rozšiřujícím vícenásobné
značení zkoumaných systémů .

Uspořádání zařízení

V obou vzájemně kolmých osách je v rozsahu 99 mm
krokový posuv stolku se vzorkem nastavitelný v inter-
valu 0,5 až 10 mm, měření v jednom místě lze volit
10 až 590 a. Rychlost kontinuálního posuvu v jedné
ose je volitelná od 10 do 1000 mm/h. Pro vymezení ně-
řené plochy slouží soubor otvorů v clonce, jejíž
tlouática je určována podle kinetické energie detegova-
ných částic. Ke zpracování a vyhodnocení zaznamenáva-
ných iapulzů slouží běžně obchodně dostupné zařízení
v uspořádání daném prováděnými pokusy (např. jedno-,
dvou- nebo tříkanálové atd.).



254

Detektory

Jsou používány zvláší k tomuto účelu vybíjené kře-

míkové detektory s povrchovou bariérou a průměrem

vstupní elektrody 5»2 mm (obr. 1). Jejich příprava je

řízena podle pokusných systémů, pro něž je detektor

určen. Tento postup ilustrujme na příkladě*. Pro dosa-

žení minimálního pozadí je mimo jiné žádoucí, eby

detektor byl právě jen tak tlustý, jak je to pro urči-

té pokusné uspořádání nutné. Hloubku potřebné ochuzené

vrstvy a tím požadované tloušťky substrátu i výchozího

řezu 2monokrystalu určujeme z energetických spekter

detegovaných beta částic. Zatím co např. pro dvojici

C a P musí být ochuzená vrstva dostatečně hlubší

než 120/Um (odpovídá absorpci beta částic C s mazi-

mální energií), při detekci samotného C je postaču-

jící ochuzená vrstva méně než poloviční.

Detektory dosahuji při topografické detekci s vý-

jimkou detekce tritia pracovní podmínky plně vyhovu-

jící pro stopovací práce se značenými látkami. Tak

napr, dosažitelná účinnost detekce / C/polymethyl-

methakrylátu při 293 K je 35% při pozadí 0,4 imp/ain.

Vzhledem k stabilizačním opatřením při technologické

přípravě jsou vlastnosti detektorů stálé během několi-

kaletého užírání v prostředí chemické laboratoře.

Aplikace polovodičové topografické detekce

Přednosti metody byly obsáhle využity na řadě

tuzemských i zahraničních pracoviší, a to jak v zá-

klaáním, tak průmyslovém a lékařském výzkumu

(obr. 2, 3 a 4).
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Obr. 1
Scheme detektoru (A) a zapouzdření (B)
A: 1 - vlastní detekční element, 2 - vstupní elektro-
da, 3 - výstupní elektroda, 4 - keramické kroužkyi
Bs 1 - jouzdro, 2 - detektor, 3 - konektor,
4 - pružina, 5 - zadní kontakt.

932 1 6 5 ,
36 45 29J20 2«2 mm

13 24 50 40 34 1 4 B
5 41 53 52 24 17 20 15 5

1 26 37 SB 36 18 15 22 33 9
27 54 40 31 19 12 30 16 4

3 2936 15 Z 19 17 6
10 15 16

300
c

£ 200
a.

~ 100

svisle rovně

í
2

5
12

9
11

2
13
16
15

16
8

13
2

2

1

c
1

Ě

50

0tA /-i
Obr. 2

V y h o d n o c e n í d v o u / S / s k v r n n a p e p t i d o v é mapě
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2 -

Obr. 3
Včleňování / 1 4 C / (•) nebo / 3 5 S / (o) příměsí a galva-
nické lázně při pozlacování na katodě Hallovy ^

Obr. 4
Rozložení 4C v řezu krysího mozJcu v četnostech
inpulzů za minutu
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Jiří Hanzlík a Richard Tykva, Ústav organické chemio

a biochemie ČSAV, Praha

Zaměření práce

V šestém i sedmém pětiletém plánu je výzkum křemí-
kových detektorů na našem pracovišti zaměřen především
na získávání poznatků umožňujících využití předností
polovodičové detekce ionizujícího záření při topogra-
fické detekci látek značených radioizotopy emitujícími
korpuskulárni záření ' a pro družicové pokusy v rámci

programu Interkosraos • . V obou oblastech poskytují
křemíkové detektory a povrchovou bariérou, (dále
AuSiN^) soubor detekčních vlastností, jinými detektory
nedosažitelný. Pro dosažení některých z těchto vlast-
ností je potřebné provést při přípravě detektorů urči-
tá opatření.

V tomto sdělení ukážeme dvě analýzy, které přispěly
k. úspěšné přípravě detektorů pro družici Prognoz-8,
uvedenou na oběžnou dráhu v prosinci 1980„ Detektory
j3ou použity pro dlouhodobou detekci nízkoene.rgetických
protonů a elektronů při pasivním chlazení (198 K).

Znečišťováni substrátů pro detektory-

V oblasti přípravy substrátů pro uvažované AuSiN
detektory tvoří jeden z nezbytných předpokladů pro níz-
ký sum vysoká čistota substrátu. Proto jsme sledovali
podmínky pro jeho možné znečištění v průběhu chemického
leštění nebo v následujících operacích. Ke studiu zne-
čištění substrátů pomocí radionuklidů jsme označili
jednak kyselou leštící lázeňs jednak oplachovou vodu.
Stanovili jsme záchyt těchto radioaktivních nečistot

na chemicky opracovaném povrchu křemíku v různých fá-
zích přípravy eiubstrátu a změny záchytu v průběhu ná-
sledného oplachu vodou. Jako radioaktivní indikátory
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jsme použili jednak směs rozpadových produktů z neutro-
ny ozářené směsi ^U3Og+1O?»

 U3°e» Jednak vybrané
gama zářiče ve směsích i jednotlivě při použití rozto-
ků různých značených sloučenin. Vymývání substrátů
neaktivní oplachovou vodou bylo prováděno v různých
časových Intervalech. Běkteré z naměřených hodnot jsou
pro ilustraci uvedeny v tabulce I,

•Výsledky prokázaly, že podstatně větší nebezpečí
znečišíovéní substrátu hrozí z prostředí blízkého neu-
trálnímu (z oplachové vody) než z kyselého prostředí,
přičemž míra znečišíování určitou příměsí není určová-
na jejím výchozím zastoupením v kapalném mediu. Čisto-
tu kapalných medií proto nestačí posuzovat z celkového
hlediska (např. u vody podle vodivostního kritéria),
nýbrž s přihlédnutím k zastoupení specifických příměsí.
Z hlediska možného znečištění nutno závažnost každé je-
dnotlivé příměsi v kapalném mediu posuzovat s přihléd-
nutím k jejíma záchytu povrchem substrátu v příslušném
statru a případně jejímu vymývání při následnémoplachu.

Omezení průchodu proudu v propustném směru

Nežádoucí vliv průchodu elektrického proudu v pro-
pustném směru se může uplatnit již při vakuovém napa-
rování elektrod, v jehož průběhu je detektor vystaven
intenzivnímu ozáření a stá-sá se tak zdrojem napětí'.
Pokud je vyloučen svod, je toto napětí na detektoru
zjistitelné po několik hodin a je polarizováno v pro-
pustném směru. Velikost napětí je závislá na průběhu
napaření a způsobu depozice. Z uvedeného hlediska se
nám osvědčilí* slátá elektroda sestávající ze tří navzá-
jem přiléhajících filmů8, jejíž vertikální kontinuita
je zajištována tak, Se proces naparování je pouze sní-
žen, nikoli úplně přerušován.
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Zatalka. I

Sladováni vymývaní koataaisao* křamíkoríh© festt,
aaaktivni oplachoveu vodoua

Eoašltí

látky

54^0,

5 9PeCl 3

6 5ZaCl 2

6 0CoCl 2

Četnost impulzu u ti

Kontaminace

1192

442

62

277

s KoBtaoiaao* -vyvolána

4 h

54

243

50

0

t nouiitím zz

ibl«ty 26

Oolaoh,
12 h

22

112

47

0

1000 s

24 h

0

91

10

0

br
bezprostředně po otaolckáoi laätení.
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MOgWQSTI vfegRU HiZKQŠUHOVfCH FOTOMlCsOBlCfl
PRO DETEKCI ďH

3ossf Silar. KďBNM FVL UK, Praha

Miroelsv Kvapil, TE81A VÚVET. Praha

Olga Nováková, TCBIA VJSPOTÍ Přemyšleni

Pro detekci H pomoci kapalných seintllátorfi
a fcoincldenCniho zapojeni fotonéeoblcä, byly ve VÚVET
Praha vyvinuty apedelnl fotonásoblče © bialkallckou
fotokatodou GbKCs a 13 stupňovým zesilovacím eyeté-
•eBf výborové vzorky nají označeni 67 PK 616* Z pro-
vozních a «koíioBäckých dflvodfi je dflloíJLté, aby pare-
•etry, aěrané výrobce* u vdech vyrobených vzorko
Jednc jchýal proudovýai «etodaBl, byly v dobré kore-
laci e výalednýal porauetry, aěřonýni Ispuleninl ae-
todaal. podle kterých Je hodnocena kvalita fotonóeo-
hič(t pro detekci nizkoane r gotických zéřiCO beta*

Hodnoceni kvality fotokatody

Integrálni citlivost fotokatody a energetické
rozllSovacl schopnost fotonéeoblčQ (ve opojeni e ete-
lonovýa kryetalea Nalyj,/)* oěřenó neširá výrobcem u

vdech dodávaných typfi fotonásoblcfi. Jsou pro výběr
vhodných vzorků pro detekci H pŕlllS hrubými pare»
•etry a Jecu proto u fotonéeobičA 67 PK 516 doplněny
aěřenim "aodré" citlivosti fotokatody <? filtrem BG1*.
Z hodnot uvedených v tabulce I vyplývá, že korelace
•ezl "aodrou" citlivosti fotokutody, odřenou v prou-
dovéa režimu, a paranetry; mořenýai v isapulenlm re-

;:; zimu. Jako Jsou ^korigovaný počet signálních inpulefi

'ř- H extrapolovaný na nulovou diskriminační hladinu?
'^ nebo ,"po«ěr výšek signálních Impulsfi H o Jadno-

elektronovýeh impulsů" Je pro výber vzorka dostaču-

jící*

Hodnoty "sodré"citlivosti fotoketod, Béřané
podle standardizovaného postupu •« vdávané výrobce*
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v certifikátech fotcnásebičfl 67 PK 51©í by sely být

ainlaálně 13 yuA/lua; aá-11 být doeaženo cce 65 % Cotf
pro H v jednokanálová* zapojeni fotonásobiSe (v de-
tekční kcaoře aparatury MfeRK I; bez optického kon-
taktu) a cca 40 % GŮŮ v koincldenčnla zapojeni stejně
kvalitních fotonáaoblčd ee suaacl signálu*

Proud z» tav a četnosti složek nežádoucích
lepulsn fotonásoblcia 67 PK 618

Za výběrovou dvojici fotonáaoblčd, vhodnou pro
koíncidttrcfini aěřsni nf považujeae v eoučaené dobft
takové dva fovcnésoblfie; u nichž při požadovaných pra-
covních podainkáeh (teplo14 ~» 8°Gi zisk řádově 107)
součin Satnostl leZ lepulso nepřesáhne hodnotu
1.10 • Při běžni používaných hodnotách Sceová rozli-
šovací schopnosti koaorinioh aparatur (kolce S » 1 D a

a aáné) js příspěvek náhodných koincidencii leZ
pulsů k výslednáau pozadí u výběrových fo«oná«oblCO
řádově desetiny až jednotky iapulsO za alnutu*

Při stávající, technologii výroby fotonáeobičů
67 PK 016 překračuji hodnoty anodového proudu xm tmyi
nořená výrobeea na ustálených vzoreIon; mnohonásobně
hodnoty proudu; který odpovídá prOsěrnáau elaktrlekó*
au náboji laZ a vice«3,«ktřenových lapulafi » jejich
Setnoati ve epektru nežádoucích iapulaó*

: Abychota zjistili* jak dalece aa poměr obou hod-

not Uši pro jednotlivá vzorky; a zda by bylo aožná
stanovit kriteria výběru ^nlzkoěuaových^ fotonásobl-
čo pouzo z proudových mHřmti, porovnali, jsae u 18

: vzorků fotonásobicfi 67 PK 418 - 419 hodnoty proudu
1 ze t*y při celkové citlivosti 2 000 A/lua & hodnoty
'.' prouduj vypočítaného z Setnoetl složek nežádoucích

iapulsfe, dtanovenýeh rozklade* Integrálních spekter
nežádoucích lapulsfi» ; • ̂ ^;J.^-^

Stanoveni počtu laZ a vlceelektronovýcSi iapulso
bylo prováděno při dvou nebo třech praeovnteh napě-
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tich (odpovídajících celková citlivosti wôtil • aenSl
M 000 A/iua) extrapolaci prflbihô Integrálních spsktsr
ne 0;0 V dlaltr-lainačni hladinu v ••••ilegarittóckó
ikále*

Prašnost stanováni četnosti laZ ieptileG (t«J«
fistncatl siektronfi, aaltovanýeh účinnou plochou foto-
katody). 2ávlsi na hodnote zisku 1 ůyn&ůyl která ve«J-
lo oddelení spektra faalých," lapulso od spektra leZ
lapulaffl orcuje ztráty, ao fcterýal «ohou i»ýt regie t ro-
vány leZ lepu^y. U fotonásoblSA se zlolkea l«dynedy
6*«6; představuji ztráty cca 10 % estnestl oaltová-
ných olsktronO a se zlskea 6^*4 cca SO %t u fotonáeo-
blSO 67 mc 415-416 Je zisk 1 dynody ve rétíinô pŕ£pe°»
do sazi 4 - 6 *

Porovnáni hodnot adřsného a vypoeátaného proudu
xm tay, uváděných v tabulce X; bylo provedeno za přod-
pokladu-. Že ealse elsktrenů bialkelickofu fotokatodou
8tMCe při aO°C ^e 3x větěi, než při 8°e9 a £e ztráty,
způsobené zl&ke« 1 dynodyř představuji 20 %*

Hodnoty poniru afiřenáho a vypofitemáho proudu sa-

Já vysoký rozptyl - od nejaenfil hodnoty 3,18 do 87.8*

Podlá předpokladu Je nejnižší poměr u vsorkfl e vyso-

kou aalel elektronů fotokatodouc ale eai u těchto

vzorků nelze z hodnot proudu za tay etanovlt četnost

elektronů, esltovaných fotokatodou*

U vdtSlny vzorků je příspěvek ^aelýeh" ivpulsa

k výslednénu proudu ze tay vlče nož o Pád vy$£l, než

je příspěvek leZ a vlceelektronových impulefl, jejichž

četnost Je aozno etanovlt e dostatečnou přeenoetl im-

pulanlal aetodaml*

Porovnáni výslsdných paraaetrú fo^onéeoblčfi

S7 PK SIS - 516£ aěřených v koincidencia e jednoka-

nálováa zapojení, s dalilal paraBetry, něřenýal prou-

dové, vede k závSru, že za stávající technologie vý-

roby nelze provádět výber ^nlzkoěuaovýelhf vzorka

podle standardně aéřených perasetrô v pcooidoven retinu.
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ln Bfc % -
/juA/lun//inp.miir/ leZ /imp.min * / /nA/ /sA/

.10*

PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
p?
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV

22
25
26
29
32
50
51
^
64

65
66

67
69
70
72
73
76"
82

10
14
14
12'
12
14
13
5
12
10

13
12

13
13
13
14
13
16

-
66
64

65
65
65
70,
42,
76.
64,

67,
65,
60,

63,
64,

70,
65,
60,

,0
,0

,o
,0
,0
.0
,0

,o
,0
.0

,0
,0

,o
,0

,o
,0
,0

1,7
2,2
2,1

1,7
2,1
1,9
2,4
1,0
2,4

2,1
2,1

1,85
2,2
1,8

1,9
2,4

1,9
2,3

7,0
5,0
3,5
3,0
4,5
0,3

16,0

7,0
1,7
3,1
6,0

2,2
15,0

2,5
2,75
4,5
4,5
70,0

25,0
26,6

13,3
10,0

100,0

2,7
5,0
13,3
22,6
11,6
46,6

8,3
21,6

13,3
4,3
7,0

10,0
216,6

0,76
0,48
0,32
0,54
1,14
0,11
1,57
19O5
0,34

o,51
0,73

0,3
2,38

0,31
0,28

0,37
0,39
7,55

Tabulka I - Parametry pokusných vzorků fotonásobiSů
67 PK 515-516

I m - "nodrá" citlivost fotokatody - filtr BG 12

H. - korigovaný počet impulsů etalonu H, exrtsřa-
polovaný na 0,0V diskriminační hladinu

3™ ,
«—2 - poměr výšek JE impulsů a leZ impulsů
K — poSot leZ impulsů, extrapolovaný na 0,0?
p diskrimináciu hladinu

I - proud za tmy, měřený při celkové citli-
v vosti 2 000 A/luin a přepoíítaný na 8 0

T -. anodový proud, vypočítaný z četností leZ
a víceelektronovýeh impulsů



Ivan Beránek, Jan Janduo, TESLA.-VT.

V referátu je popis nekonvenčního typu fotoraá—

sobióo, který jo předmětem aut or o kého osvědčení.

číslo 200931. Jodsá ae o fotonásobič s použitím

kaxa&lkovéao náaobioe elektronů uaožňujíoih©

převedeni této alektronky velmi malýoh ro^mérů,

značné meohanlolcé odolnosti a v provozu pate vy-

loučeni odporového děliče nutného u klaoieřsýea

fotonáisoblčů. Z vlastnosti aeuaotnáho kaa&Uscrvého

násobič* elalctronů. jaou doložíte Sašové vlaa&-»

rtoati, kt«r<S nohou být až o 1 rád lepal než

u klasiokýoh fotonásobičů, a velni malý vlastni

Použitá teohnoloffie výroby kanálkového foto-

násobioo dovoluje niiao jiné použit oelxxlob, oké-

nek fotokatody s libovolného materiálu — x-ůssné

druhy skla vfietnd křemennáhoy safír, lithJ,uoi»

fluorid a pod.

Predbežné teohnioké vlaatnosti;

typ fotokatody: podle požadované apektrál-
nl oitlivoati (S-ll,
S-20, S-Zk, aj.)

zeeilenl při 5 7

provozním napíti ""

proud za tmy 10~ 9 - 1 0 ~ 1 0 A

rozměry a/ fí 36 x 80 asa

b/ ^ 26 1 70 ras
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POUŽITÍ MIKROPROCESORŮ V "DOZIMETRII

Doc. Ing. L. Hudec, CSc Ing. J. Kokeě

Předmětem příspěvku je etručný popis univerzál-
ní vyhodnocovací a výpočtové jednotky pro měření ioni-
zujícího záření, postavené na bázi minipočítače e mik-
roprocesorem.

ARCHITEKTURA PŘÍSTROJE

Vyhodnocovací jednotka je konstrukčně řešena
jako minipočítač, sestávající z několika funkčních
bloků. Těmito bloky jsou především dva současně pra-
cující měřiče záření, dále pak blok aritmeticko-logic-
kých operací, bloky pamětí, bloky VBtupních a výstup-
ních kanálů včetně řídicích obvodů displeje a kláves-
nice, blok časování a blok řízení priority přerušení.

Měřiče záření, včetně příslušných A/D převod-
níků a pomocných obvodů jsou umístěny odděleně a jejich
popis není předmětem příspěvku. K vyhodnocovací jed-
notce jsou připojeny vícežilovým kabelem.

Aritmeticko-logické operace, tj. vlastní řízení
funkce, jsou realizovány mikroprocesorem typu 8080A.
Časování mikroprocesoru zabezpečuje generátor hodin
8224 ve spolupráci se systémovým řidičem 8228= Všech-
ny použité obvody jsou z perspektivní výrobní řady
k.p. Tesla. Fysicky je centrální jednotka stejně jako
ostatní bloky realizována na dvouvrstvém plošném spoji
s prokovenými otvory,.velikost desek odpovídá t.zv. roz-
měru Eurocard / 160 x 100 mm / a propojení se uskuteč-
ňuje 62 - pólovými konektory Tesla, lie. PHB.

Bloky pamětí dotvářejí s centrální jednotkou zá-
klad minipočítače, použitelného univerzálně i pro jiné
aplikace. Podle použitých integrovaných obvodů lze na



263

jednu desku umístit paměti PR05I až do 91c slov a pasaSti
RAM do 2k olov, připravují se i desky a větší kapaci-
tou. Pro základní verzi vyhodnocovací jednotky posta-
čuje parně? proměnných Ik a programu 6k slov.

K vyhodnocovací jednotce je připojena specielní
upravená klávesnice i obsahující kromě deseti základních
číslicových kláves, desetinné tečky a klávesy pro ná-
vrat ještě klávesy označené PROGRAM, VZOREC, DOTAZ,
START, STOP, DISPLEJ, VÝBĚR a SMAZAT. Dále jsou k jed-
notce připojeny dva osmimístné displeje ze sadtuiaeg-
mentových znakovek, jejichž funkci lze nezávisle pro-
gramovat. Perspektivně ee uvažuje o možnosti spojení
vyhodnocovací jednotky s počítačem pomocí sběrnice
IMS-2.

PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ

Základem programového vybavení vyhodnocovací jed-
notky je soubor podprogramů pro základní aritmetické o-
perace nad čísly v pohyblivé řádové čárce, rozšířený
o některé daláí operace / odmocnina / a o podprogramy
pro ošetření chyb. Součástí jsou též řídicí procedury
periferních zařízení.

Cílem konstrukce bylo dosáhnout ovládacího kom-
fortu, srovnatelného např. a voltmetrem Schlumberger
7065 Maestro, ovšem s respektováním zvláštností dozi-
metrických měření. Proto jsou ovládací prvky rozděleny
do čtyř skupin / sloupců /.V první skupině jsou klá-
vesy označené PROGRAM, VZOREC a DISPLEJ, jejichž stlače-
ním se určuje, co, se má modifikovat. Po jejich stisknu-
tí je nutno zvolit jednu klávesu ze druhé skupiny, kte-
rá určuje druh akce. Přípustné j.aou DOTAZ / přístroj
zobrazí současné nastavení programu.,, vzorce- seba dis-
pleje /, dále SMAZM / nastavení do výcftosáho stavu /
a VÝBĚR, kterým se provádí změna funkce jedsetky. Funk-
ce se upřesni'^ pomocí tlačítek třetí aknptny /číalico-
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vá klávesnice /. V@ Štvrtom sloupci jsou. tlaSítlsa STAEF
a STOP.

Vyhodnocovací jednotka může pracovat padl© které-
hokoliv ze sedmi programůs test přístroje, jednorázové
změřeni hodnoty, průběžné měřeni a předem daným inter-
valem, průběžná měření a předem daným intervals© do sta-
noveného po5tu moření, průběžná měření s tím,, že první
měření nastane až po uplynutí daná doby, nábojové měře-"
ní / 2 druhy /. Sašové intervaly jsou volitelné po Is
ež do cca 10 hodin*

Vlastní změření se provede mimo vyhodnocovací
jednotku; nezávisí© na. zvoleném programu, však Isa na=«
stavit, podle jakého vzorce se mají namSřeaé údaje
zpracovat. Fro každý ze vstupních kanálů Is© aosávisle
volit: berou se p**1"" nekorigovaná data z měřiče„ pro-
vádí ae navíc linearizaee měřiče / perabolieliá /, kr©»
mě toho se ber® korekce- na 2 parametry / teplota, napá-
jecí napětí /, bere* se aktualizovaná střední hodnota*
bere 30 střední kvadratická hodnota, bere se efektivní
hodnota, bere stt diference- proti předchozímu měř-aaí,
ber® se minimum, bere se msximua,. bere se doba aěřenío

Na každém z displejů lze nezávisle zobraslt vý«
sledek z. prvního měři5er z druhého měřiče eaofeo rozdíl
obou. .

Pcpaaná vyhodnocovací je4notka představuj© prv-
ní přístroj svého druhu najen v CSSB, al© i v ostatních
zemích RVHP. Zvolená koncepce zaručuje její maxisální
univerzálnost a dovoluje tentýž hardware i software po-
užít i v mnoha dalších, aplikacích.
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^ KOMOR

Josef Bovotný, Pavel Jiroušek, Slavoj Vávra

ÚDZ ČSAV, Praha 8, Ba Iruhléřce 39/2a

Při standardizačních měřeních svazků ionizující-

ho záření ionizačními komorami je nutné měřit velmi

přesně a reprodukovatelne malé proudy z ionizačních

komor. Komerčně vyráběné přístroje dostupné na našem

trhu, napr. Klinieche Dosimeter z BUR, nejsou vhodné

pro tyto účely ze dvou důvodů. 2a prvé, jsou kalibro-

vaný pouze pro určitý typ ionizační komory v dříve uží-

vaných jednotkách R resp. R.min J za druhé, mají ma-

lou přesnost a špatnou reprodukovatelnost, zvláště pří

malých expozičních příkonech. Vyhovující komerčně vy-

ráběné přístroje jsou většinou pro značně náklady ne-

dostupné a proto jsme v naší laboratoři přistoupili ke

konstrukci přístroje, který by vyhovoval standardizač-

ním požadavkům.

Blokové schema celého zařízení je na obr. I. Při

návrhu lineárního zesilovače bylo užito kompenzační

metody. Měřený proud je kompenzován nabíjecím proudem

měrného kondenzátoru. Jelikož je proud během měření té-

měř konstantní nabíjí se kondenzátor lineárně. Lze te-

dy sledováním napětí na výstupu kondenzátoru určit mě-

řený proud podle vztahu: i^ •» ix<= C m. ÁU /.at. K urče-

ní veličiny A U slouží dvojice komparátorů Kj a KJI na-

stavených na zvolené hladiny U, a Ug, které spouštějí

(K,) a zastavují (K2) stopky řízené křemenným krysta-

lem. Obě úrovně napětí na komparátoreeb jsou volitel-

né v rozaezí 0-5V. Vhodnou volbou dolní hranice napě-

tí lze úplně eliminovat náhodný počáteční nereproduko-

vatelaý nárůst napětí na kapacitě. Volbou horní úrov-

ně napětí lze volit, při daném ionizačním proudu, vho-

dný jněřící čas tak, aby -celková nepřesnost měření,,
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způsobená odečtem času, byla menší než O„1SS.

Na místo měrného kondenzátoru 3e možno vložit mě-
rný odpor a měřit napětí U bez užití stopek. V tomto
případě dostáváme pro proud hodnotu danou vztahem:
1^=1^3 U / ^ . K odporové kompenzaci Je nutno pozname-
nat, že v oblasti ionizačních měření nemůže plně vyho-
vovat přísným metrologickým požadavkům. Je to tímr že
nemáme etalony pro elektrický odpor o ták vysokýeh ho-
dnotách (VLO a více ohmů), jaké vyžaduje měření ma-
lých proudů. Hmotné a vrstvové odpory používané jako
náhražka za přesné standardní drátové nezaručují stá-
lost hodnoty a vykazují navíc nežádoucí závislost na
teplotě a hlavně na pracovním napětí. Jejich použití
vyžaduje předchozí kalibraci pomocí etalonů pro kapa-
citu a potenciál a dále občasné prověřování. Měření
na odporech je proto užíváno jen pro orientační sta-
novení expozičních příkonů nebo mapování polí.

Změna rozsahu přístroje je prováděas výměnou měr-
ných, kapaoit nebo odporů. Ukázalo se, ž@ je dostačují-
cí soubor čtyř kapacit (100pF,lnP,10nF a lOOnP) a čtyř
odporů (1012,101:L

f 10
1 0a 1090hmÄ) k měřaní ionizačních

proudů běžných ionizačních komor a svazků ionizujícího
záření. . —•

K uvedenému přístroji lze připojovat kabelem za-
končeným BRC konektorem libovolné ionizační komory*
Hodnota U je odečítána digitálním voltmetrem s výstu-
pem pro další zpracování, stejně jako hodnota At z
elektronických stopak. 7 budoucnu předpokládáme při-
pojení vyhodnocovací .jednotky k přístroji pro záznam
dat a jejich zpracování, případně úplnou automatizaci
měření pomocí mikroprocesoru. K přístroji je možno v
případě odporové kompenzace připojit též zapisovač BAK-
4 a provádět rychlé měření profilů svazků (stanovení
izodózních křivek).

Uvedený přístroj umožňuje měřit ionizační prou-
dy vyšší než O.OlpA s celkovou nepřesností menší než 1$.
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. s Sloková, achaná přístroje p^o 'měřeni salýoh
proudů z ioiiis&čnícfc Jcossô o
H - ioaiřační komora.f VH~eôf@j vysokého na-
pětí, Z"°íefilleraS, Cffi aěsaá kapacita, S^-

. něřící odpor* K .̂K," konpes'átoxy, S-etep-
ky9 OT-digltální voltmetr,,
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o
m o ZPRACOVJĎJÍ SOUBORU DAT V SESTAVÁCH

V. číermák, J. Herlán, I. Drne©, Z. Malkovský,

J. Roubal TBSLá - VtJpJT

Organisa©* systému CAMAC definuje obecná i zá-

kladní technická a programové prostředky pro výstavbu

vazby mezi řídicími a výkonnými prvky systému tak, Se

konkrétní aplikace systému jsou v podstatě nezávislé

na typu řízení* Při návrhu konkrétních sestav a řízení

pro aě však vystupuje do popředí kromě vlastní otázky

zvládnutí řízení tím kterým typem procesoru také otáz-

ka efektivnosti řízení, efektivnosti zpracování a pře-

nosu dat. Této efektivnosti lze dosáhnout tehdy,^eat-

liže komplexnost sestavy odpovídá danému řízení nebo

jestliže řídicí systém je dostatečně flexibilní, jest-

liže se nechá optimálně přizpůsobit potřebám sestavy.

Jedním z takových řídicích systémů s velkou flexibili-

tou je soubor jednotek pro autonomní řízení sestav

bL 2000 - CAilAG.

Jednotky autonomního řízení

Soubor jednotek pco autonomní řízení sestav

NL 2000 - CAMAC tvoří:

- autonomí řadič* rámu NL 2102 s mikroprocesorem ekvi-

valentním typu I 8080

•» řadič blokových přenosů KL 2107 s obvodem ekviva-

lentním typu 1 8257

- soubor paměťových modulů HL 2120 až TO 2132 a od-
stupňovanou kapacitou paměti typu ROM a RWM.

Oba řadiče - ITL 2102 a UL 2107 - jsou konstruovány

podle doporučení EUR 65O00 které řeší otáz!sti spolu-

práce více řadičů v rámu -CAMAC. Autonomní řadič rámu

l'L 2102 je na základě požadovaných vlastností řídicího



ÍJL

- m,
JU

212SA
2132
2132A

RWM
RWM
SWM

s t at
dyn.
dyn.

275

oouboru vybaven pouze nezbytnou-vnitřní pamětí typu
ROH a SWHJ v rozsahu asi 2K slov ROM a 1K slov RWM.
Hlavní paměí řídicího souboru je soustředěna ve stan-
dardních paměťových modulech - jednotkách CAMAC.
V současná době jsou řešeny paměti těchto typůs
«» H I 2121 EPROM 512 slov x 24 bitů
Bl 2121A EPROM 512 slov x 16 bitů

- Hl 2128 RWM stet. IX slov x 24 bitů

1K slov x 16 bitů
16K slov x 24 bitů
16K slov x 16 bitů*

Perspektivně se počítá s rozšiřováním řady paměťových
modulů CAMAC v návaznosti na vhodné typy paměťových
obvodů na neseni trhu* Paměťové moduly řídicího souboru
jsou vybaveny univerzálním instrukčním souborem pro
styk jak uvnitř tak vně řídicího souboru. Tento styk
je zajišťován standardním kanálem rámu CAMAC. XT pamětí
typu RWM umožňuje uvedený soubor instrukcí inkrementa-
ei a dekrementaci obsahu na zvolené adrese paměti a
také tzv. bytový záznam, který je výhodný při styku
těchto RWM modulů s řadičem Hl 2102. Standardní styk
s paměťovými jednotkami CAMAC je řešen na bázi dvou
po sobě jdoucích instrukcí, přípravné - adresovací
a výkonné — čtecí nebo zápisové. 16 bitů na sběrnicích
W1 až W16 v adresovací instrukci umožňuje pak adreso-
vat v každé paměťové jednotce CAMAC až 64K slov.
Konstrukce jednotek řídicího Bouboru sajleťuje též ne-
závislost jsjich vzá jásaného styku na pozici v rámu
CAMAC. To je umožněno tzv. překryvným adresováním,
které využívá volné sběrnice P1. Signál na vodiči N
je při tomto překryvném adresování nahrazen funkčně
shodným signálem na sběrnici P1. Vlastní adresování
jednotky řídioího souboru je provedeno kombinací sig-
nálů eubadresy A1, A2, A4 a A8, Jednotky využívající
signálu P1 jsou též vybaveny prostředky pro činnost
ve standardním režimu adresování.
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Sadič blokových přenosů HL 2107, konstruovaný
jako pomocný řadič, je funkční obdobou obvodů přímého
přístupu do paměti tzv. DMA. u počítačů* Umožňuje pod-
statně zrychlyt styk mázl funkčními jednotkami a řídi-
cím souborem, styk uvnitř řídicího souboru i vzájemný
přenos dat me si funkčními jednotkami. EL 2107 (ŽBP)
je schopen řídit přenos dat rychlostí 250 000 až
500 000 blokových přenosů za sekundu čtyřmi nezávis-
lými kanály v Q - opakovacia nebo Q - stop režimu*
Priorita kanálu js pevne stanovena. Každý kanál má
volitelnou počáteční adresu paměti. Při přenosech
typu DMA, je možno volit počáteční adresu pamiti v
rozsahu 0 - 64K, při přenosech typu DMI je možno vo-
lit počáteční adresu paměti od 256ti po skooích 256
do 64K. Délka bloku v každém kanálu můie být až 16K.
Technicko prostředky ŽBP umožňují také přerušení jeho
činnosti signálem nejvyšší priority - ACL, což jo vý-
hodné z hlediska možnosti zařazení ŘBP ML 2107 do rá-
mu sériové smyčky CAMAC.

Další nová Jednotky systému HL 2000

Při řešení vstupné výstupníoh operací najdelxá
řadě aplikací systému CAMAC uplatnění zobrazovací za-
řízení. V současné době je řešena jednotka řízení mo-
nitoru NI 2503 a monitor, který nese označení NI 2801.
Základem monitoru je upravený televizor s úhlopříčkou
31 cm. Jednotka řízení monitoru (J$M) umožňuje zobra-
zit 3 grafy a text o 256ti znacích. Každý graf může
být tvořen 256ti body a každý bod libovolného grafu
může být zatemněn, může svítit, blikat nebo může tvo-
řit koncový nebo počáteční bod sloupce* jSíI umožňuje
zobrazit základní blok 256ti slov o délce slova 8 bi-
tů. MBTiimilne lze. však zadávat bloky až 4096 slov
délky 24 bitů, přičemž řídicím slovem j® předem třeba
předvolit určitý výběr jako základní blok. Text o



25Stl znacích Ise uspořádat do osai řádek p® 32 zaa—
eíeii nebo do 16 řádek po 16 znacích. Zobr&cit lz»
väoctay velká znaky z £SCII kôda, a to foxsaa přímého
noto o linrersaíha sobrazosií*

7 rámci vývoje jadnotek pro nmo&akeEál©TOu ana™
lysu jo řešen analogova číslicový přovodníle HL 2320
a imiversálaí vyrovnávací paiaší KL 2315* BšaTodaiík ] •
urSen předaráín k cznplltudovémn ryäo<äi£oeená «nex®atic-
kýcá epektar jadtmébo sářtxT.. J« ř«i«n os WlUdaaa-
nově prlnoipu* HudiBálai miŤeoá hodnota aigaáltt j« 57,
a ta může být rosděl«ia až na 4036 kanálů., Hodinový
kMÍtoč«t generátora ,1« 80 MEř« řřsrodnik jo mimo
vybaven předvolbou maximální adsway v roaeaha 32 až
4096 kanálů, posuven Síslioové nuly po 64
má možnost externího analogového řía*a£ ntóy a
sního zisku. Výstupní data s převodníku Ise
buž na sbirnice kanálu sinu nebo estex&í aberaioi do
vyrovaávaoí paměti HL 2315* Kroo* Sapulami analTsjr á»
možno převodníkem měřit •teáaoaaeriaé nebo pomlu ee
meníol signály* Převodník je téi narrien feek0 aby ho
bylo možno poulit v sestavách CA1I&C pro tsv. ssdtlp*^
rametriokou analysu.

Dalál jednofekou, která roasiřuje aa»®o«ti správ-
cování eouborů. dat je vyrovaávaoí peníi BS. 23"! 5* '̂
Skládá se se dvou iwusiíovýoii sekoí se ser&evýa přístu-
pea typu PIFOr s nicai kaSdá aá kapaoltu 256 slov
z 16 bitů. Styk s vyrovnávací pamätí je msiný jak přes
kanál rána, tak externí sbérnioí z přednAe Si zadní-
ho panelu jednotky. Jednotlivá sekee vyrovaávaoí pamě-
ti se střídají v rťiiiau ctení a zápis, což jo s his-

časového vyuiéití pamiti velmi výhodoé*

Uvedený přehled vlastnosti nSkterýoh nových jed-
notek systéau HL 2000 CAMAC ohtěl ukásat eojmina na
variabilitu souboru pro autonoani řísení, která vmoi-
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vytrářet růssé awtonoani ssstavy GAH&C pro ří-
dicí s mořící Ú5ely ryeble a e in^TiiTtfiJv^™^ náklady
na dodatečné technické a programové vybavení.
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Pavel Ložek, CSKAB, Petr Koatadinov, CSKAE, Pavel

Hájek, tfJV

Měříc! blokové systému pro jadernou techniku byly

v minulosti v ČSSR zajišťovány zejména stavebnicovými

blokovými jednotkami druhé generace vyvinutými v 6Otých

letech VtfPJT Tesla Přemyšlení. Na jejich základě byly

vyráběny zejména jednokanálové spektrometry a automaty

pro měření vzorků nízkých aktivit.

Nástupem třetí generace polovodičových součástek

byly rozvinuty i nové systémy pro laboratorní přístro-

je. V ČSSR bylo ve spolupráca, s dalšími zeměmi. RVHP

rozhodnuto orientovat se na vývoj a výrobu systému

CAMAC. Na tento systém se rovněž orientovala řada před-

ních světových výrobci i v NSZ. Pro koordinaci vzáje-

mných dodávek blokových jednotek systému CAMAC byla v

rámci MHS IAI uzavřena mnohostranná specializační

smlouva.

Systém CVMAC umožňuje vzhledem k Široké paletě bio*

kových jednotek a své univerzálnosti vytvářeni nej-

různějších sestav pro řízení a vyhodnocováni náročných

experimentů autonomně nebo ve spojení s počítačem, a

to i mimo oblast jaderná přístrojové techniky.

Otevřenou otázkou však zůstává řešení jednodušších
sestav u nichž použití jednotek CAMAC by bylo zbytečně
nákladné. Zde se nabízí možnost využít souboru na řadě
pracoviäÉ již využitých funkčních jednotek, které jsou
součástí ilSelově konstruovaných přístrojů. Na tomto zá-
kladě & s využitím konstrukčních prvků systému ALMES je
možné vytvořit novou řadu universálních blokových jed-
notek, která by nahradila jeatě dosud užívaný systém
druhé generace a do jisté míry by mohla nahradit široce
dovážený s NSZ systém NIM, pro nějž v zemích RVHP není
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dosud vhodný ekvivalent. Při realizaci navrhovaného

systému se předpokládá, 2e jednotlivé elektronické ob-

vody by byly využívány i pro vývoj účelově řeSených

přístrojů, a to vnitřní modulární zástavbou. To umožní

v rmoha případech podstatné zkrácení vývojového cyklu

prakticky vyloučením samostatného elektronického vývo-

je. Základ asavřeného systámu by měly tvořit jednotky

vyvinuté ve V0PJT Přemyíiení, tfRVJT Košice, 0JV Řež a

v fadS dalSích organizacích W Z .

Referát obsahuje základní, komplexně pojatou

představu ČSKAE na realizaci měřícího blokového systé-

mu pro jadernou techniku, který bude optimálním zhodno-

cením dosavadního vývoje nesměřovaného k vysoce nároč-

ným funkčním jednotkám /např. CAHAC/' a efektivním vy-

ažitím čs. výrobní základny pro unikátní a malosério-

v&u -výrobu přístrojů jaderné techniky.


