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) Při použití zpětného rozptylu záření gama k mě-
£ ření hustoty se v současné době používají dva typy us-
£ pořádání detekční jednotky. Při použití klasického us-
m pořádání je na povrchu měřeného materiálu umístěn zá-
« řič a ve vzdálenosti d od osy zářiče je nad materiálem

umístěn detektor. Viz obr. 1. Detektor je vhodně stí-

m něn tak, aby detekoval pouze zpětně rozptýlené fotony
vyletující z materiálu.

i

»t«ktor

» obr. 1 Geometrické uspořádání zářič - detektor

Nedostatkem tohoto způsobu měření hustoty je,
ie počet zpětně rozptýlených fotonu, dopadlých na de~
tektor, závisí nejen na hustotě měřeného materiálu,
ale i na jeho atomovém Čísle Z a ne textuře povrchu/I/

* Do pojmu textura povrchu zahrnujeme celkovou nerov-
• noat povrchu (svrásnění) a jeho nehomogenitu •
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Ve snaze odstranit tyto rušivé vlivy, nebo je
alespoň omezit, byla navržena metoda dvojího vyhodno-
cení, které používá dvou nezávislých signálu. Nejčas-
tôji je realizována tak, že měření probíhá se dvěma
nezávislými detektory v razném geometrickém uspořádání,
nebo měříme s jedním detektorem dvakrát v r&zné geo-
metrii. Tuto metodu navrhl Gardner a Roberts /2A Mo-
difikací této metody je metoda měření se vzduchovou
mezerou navržená Kuhnem /3/ a zdokonalená Gardnerem
et al. /4/. Při použití této metody měříme s jedním
detektorem ve dvou různých výškách nad materiálem.

Cílem obou metod je zvolit polohu jednoho detek-
toru tak, aby jeho odezva ve zkoumané oblasti na hus-
totě ^ nezávisela a u druhého detektoru byla změna
odezvy se změnou o maximální. Závislost odezvy obou
detektoru na Z je přibližně stejná.

Pro četnost ř^ naměřenou prvým detektorem platí

AJ - 6<fi (Z) U)
kde C, je konstanta.

Pro četnost naměřenou druhým detektorem platí

Za předpokladu, ie t± (Z) * t2 (Z), poměr M 2/H 1 na
atomovém čísle Z nezávisí.

VyděleniB rovnic (1) • (2) dostaneš* přibližný
vxtah 3*
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Poaěr signálů siskaných při dvojím měření, nebo

dvěma detektory, pak dává výslednou odezvu. řolohy de-
tektorů je nutno volit tak, aby tato odezva závisela
na rušivých faktorech, tj. na atomovém čísle Z měřené-
ho materiálu a na textuře povrchu, co možná nejméně*

Gardner et. al. /5/ porovnával velikost jednot-
livých chyb způsobených statistickým charakterem roz-
padu zářiče, změnou atomového čísla Z i vlivem textu-
ry povrchu při měření hustoty s jedním a se dvěma de-
tektory. Dokázal, že použitím metody dvojího vyhodno-
cení je možno několikanásobně snížit chybu způsobenou
jak změnou atomového čísla Z měřeného materiálu, tak
vlivem textury povrchu. Statistická chyba měření při
použití této metody vzroste asi na dvojnásobek. Zvý-
šení statistické chyby je možno kompenzovat použitím
zářiče o vyšší aktivitě, eventuálně prodloužením mě-
řici doby. Je tedy možno říci, že metoda dvojího vy-
hodnocení umožňuje snížit výslednou chybu měření a
rozšiřuje tak použitelnost této radionuklidové metody
měření hustoty.

Velikost jednotlivých chyb, které se při měření
metodou dvojího vyhodnocení uplatňuji, závisí na geo-
metrickém uspořádání detekční jednotky. Experimentální
hledáni optimální geometrie je velmi náročné na 6ma,
Např. Dunn et al. /6/ provedli měření, v němž na čty-
řech vzorcích testovali 46 rušných geometrických us-
pořádání. 10 jim umožnilo zvolit 448 rosných dvojic
detektorů. Z těchto dvojic pak vybrali nejvýhodnější
geometrické uspořádání. Nedostatkem tohoto experimen-
tu byl malý počet použitých vzorků. Ve VÚPJT je k ex-
perimentům používána sada 31 vzorků o rušných husto-
tách a různém atomovém číale Z /7A Je proto vhodné
použít k popisu zpětného rozptylu záření
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m k hledání optimálního geometrického uspořádání matema-

f tieký model.

B Výpočet hustoty proudu zpětné rozptýlených foto-
9 nů lze řešit bučí analyticky, integrací vypočteného di-
I ferenciálního vztahu, nebo modelováním zpětného rozpty-
I lu metodou Monte Carlo. Analyticky vypočet je jedno-
» dušší, klade menší nároky na kapacitu počítače, umož-
I ňuje však zahrnout do vypočtu jednonásobný, maximálně
I dvojnásobný rozptyl. Metoda Monte Carlo je značni ná-
I ročnější, jak na způsob vypočtu, tak i na strojní čas
> počítače, umožňuje však počítat i s fotony, které se

v materiálu vícekrát rozptýlily.

) K otázce, jaké chyby se při výpočtu vlastností
I zpětného rozptylu dopustíme, zanedbáme-li dvojnásobný
I a vyšší rozptyly, pro jakou oblast energií primárních
I fotonu a pro které rozptylující materiály lze toto
• zanedbání použít, je v literatuře značně nejednotné

stanovisko. Řada autorů, např. Koch /8/, Taylor a Kán-
^ sara /9/ se omezují pouze na jednonásobný rozptyl a

k popisuji zpětný rozptyl analytickým vztahem. Z autorů,
kteří používají k modelaci zpětného rozptylu metodu
Monte Carlo, pouze Hopkins a Gardner /10/ zkoumají
metodu dvojího vyhodnocení a to v geometrii, kdy ma
materiál dopadá kolmý svazek. Takové geometrické uspo-

* řádání se však při měření hustoty používá velice
* zřídka.

. Ve snaze zjistit, jaké chyby a* dopustia*,
nedbáme-li při výpočtu zpětného rozptylu záření
vícenásobně rozptýlené fotony, jak tato chyba závisí
na atomovém čísl* Z rozptylujícího materiálu a je-li
zastoupení jednotlivých rozptylu v* spektru zpětně

* rozptýlených fotonu závislé na polos* detektoru, byl
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T rámci této práce sestaven program umožňující tuto
problematiku řešit. K popisu interakce záření gama s
hmotou byla v programu použita metoda Monte Carlo*

Program umožňoval stanovit pravděpodobnoat výletu
zpfttni rozptýlených fotonů z materiálu a jejich dopadu
na detektor po jednotlivých rozptylech, celkovou prav-
děpodobnost zpětného rozptylu a tvar energetických
spekter fotonů dopadlých na detektor. Výpočet byl pro-
veden pro energie primárních fotonů E = 662 a 1250 keV.
Rozptylujícím materiálem byl beton a Fe. Při výpočtu
bylo použito geometrické uspořádání, kdy izotropní zá-
řič leží na povrchu vrstvy materiálu, jejíž tloušíka
je větší než tloušťka nasycení. Geometrické uspořádání
je uvedeno na obr. 1.

Pravděpodobnosti výletu zpětně rozptýlených fo-
tonů z materiálu po jednotlivých rozptylech a jejich
dopadu na detektor jaou uvedeny v tabulce 1. Z tabelo-
vaných hodnot vyplývá, že pro energii primárního zá-
ření £ = 662 keV a rozptylující materiál beton a Fe
vícenásobné rozptyly nad jednonásobným převažují a že
zastoupení jednotlivých rozptylů závisí nejen na ato-
movém Čísle rozptylujícího materiálu, ale i na geomet-
rickém uspořádání zářič - detektor. Proto byla k mode-
laci zpětného rozptylu záření gama použita metoda Mon-
te Carlo.

Program, který byl v rámci této práce sestaven,
modeloval zpětný rozptyl záření gama pro geometrické
uspořádání, kdy izotropní zářič leží na povrchu mate-
riálu. Program umožňoval vypočíst pravděpodobnoat do-
padu zpětně rozptýlených fotonů z materiálu o daném
Z současně pro 42 detektorů a pro deset různých hodnot
hustoty • . Pro každý z použitých detektorů bylo ale-
dováno energetické apektrum dopadajících fotonů v ener-
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Zastoupeni fotonu dopadlých na detektor po jednotlivých rozptylech v závislost
na geoaetricktfm uspořádáni.
Isotropní zářič B * 662 keV, na povrchu materiálu.
Botptylujicí aateriál beton P = 2400 kg/m3 a Fe P = 7870 kg/m3

100 000 pokusft

h ľmj

lozptylující
•ateriál
M
rozptyl
1
2
3
4-5
5-10
10-15

Det. 1

0
0
©o

beton

43 003

0,39
0,21

0,13
0,15
0,11
0,01

Det. 2

0,5
7,5
12,5

beton

8241

0,25
0,21
0,16
0,22

0,15
0,01

Det. 3

0,5
12,5
17,5

beton

3530

0,18

0,19
0,16

0,23
0,22
0,02

Det. 4

0,5
22,5
27,5

beton

641

0,15
0,13

0,15
0,28
0,26

0,03

Det. 1

0
0
CO

Fe

30 685

0,51
0,25
0,13
0,09
0,02

Det. 2

0,5
7,5
12,5

Fe

628

0,43
0,22

0,15
0,15
0,05
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getických intervalech se šířkou 20 k«V.

Program byl použit k následujícím výpočtům:

- z kontrolních důvodů byly vypočteny hodnoty čet-
nostního albeda Ag pro prvky s atomový* Číslem Z
z intervalu 7 - 2 6 . vypočtené hodnoty Ag pro be-
ton a Fe jsou v dobré shodě s dosud publikova-
nými údaji a znamenají spresnení těchto hodnot}

• byla vypočtena pravděpodobnost dopadu spětni
rozptýlených fotonu na detektor po jednotlivých
rozptylech, pro beton, Fe a Pb. Z výsledků, kte-
ré jsou částečně uvedeny v tabulce 1, vyplývá,
že zastoupení jednotlivých rozptylu v celkovém
spektru zpětně rozptýlených fotonu dopadlých
na detektor, závisí nejen na Z použitého mate-
riálu a na energii primárního záření, ale i na
geometrickém uspořádání zářič - detektor a na
úhlu, pod kterým fotony na materiál dopadají.
Ze získaných výsledku vyplynulo, že názor ně-
kterých autoru /8, 9/, kteří tvrdili, že při
při výpočtu pravděpodobnosti dopadu zpětně roz-
ptýlených fotonu na detektor lze zanedbat více-
násobné rozptyly, je nesprávný. Např. pro beton
a zářič o energii 662 keV dopadne na detektor,
jehož vzdálenost od osy zářiče je větší než
15 cm, po prvém rozptylu méně než 20 % z celko-
vého počtu fotonu.

- modifikovaný program umožnil vypočíst hloubko-
vé dosahy záření gama v materiálu a určit, do
jaké hloubky se dostanou fotony, které dopad-
nou na detektor, v závislosti na použitém geo-
metrickém uspořádání.

- byla vypočtena pravděpodobnost dopadu zpětně
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rozptýlených fotonů na detektor pro 8 různých
materiálů, 10 hodnot hustoty a 42 detektorů.
Pro jednotlivé detektory bylo zaznamenáno i
energetické spektrum fotonů dopadlých na detek-
tor v intervalu 20 keV. Na obr. 2 jsou uvedeny
histogramy energetických spekter zpětně rozptý-
lených fotonů pro několik materiálů. Vypočtené
hodnoty byly použity k zjišťování optimálního
geometrického uspořádání pro měření hustoty me-
todou dvojího vyhodnocení.

Na základě zkušeností jiných autorů, kteří se tou-
to problematikou zabývali /6/ a na základě experimentů
provedených ve VÚPJT bylo vybráno 126 dvojic detektorů.
Pro tyto dvojice byla vypočtena hodnota jednotlivých
chyb ovlivňujících měření hustoty, část výsledků je
uvedena v tabulce 2. Z výsledků vyplývá, že pro měření
hustoty metodou dvojího vyhodnocení jsou vhodná taková
uspořádání, kdy prvý detektor je umístěn ve vzdálenos-
ti 10 - 12 cm od osy zářiče a druhý ve vzdálenosti
30 - 35 cm od osy zářiče. Tyto výsledky vypočtené pro
zářič s primární energií S = 662 keV se shodují 8 ex-
perimentálně získanými výsledky Ounna et al. /6/ pro
zářič Co. Pro měření hustoty metodou se vzduchovou
mezerou byla nejmenší chyba p ( f ) zjištěna pro uspo-
řádání deť. č. 1 - d = 5 cm, h = 9 ca a dat. č. 2 -
d s 15 cm, h = 0,3 cm.

Ha obr. 3 a 4 jsou uvedeny závislosti počtu zpět-
ně rozptýlených fotonů N dopadlých na detektor, pro
několik detektorů v mimooaé geometrii, na atomovém
čísle Z a na hustotě p • Na obr* 5 a 6 jsou uvedeny zá-
vislosti poměru počtu fotonů dopadlých na dva detektory
S na atomovém čísle Z a hustotě P , pro takové dvojice
detektorů, kde byla celková chyba měření nejmenší.
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Obr* 2 Histogramy energetických spekter zpětně roz-
ptýlených fotonů. E = 662 keV. Geometrické
uspořádáni: izotropní zářič na povrchu mate-
riálu



N

rel.jedn

í

soo

100

d s IS
h = 0.1

4 = 2S
h = 0.)

4
i

12 20

Obr. 3 Závislost N » N(Z) pro 4 de t victory v •inooaé
geometrii. Hustota rozptylujícího Mteriálu
f s 2400 kg/m3, B « 662 keV
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Obr. 4 Závislost N = N(f) pro 4 detektory v cr.aoosé
geometrii. Rozptylující nateriál beton a Ft,
E s 662 k«V
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Metoda dvojího vyhodnoceni

Dvojice detektord 3 nejmenší chybou p (ť>) měřeného signálu
Poloměr detektorů r = 2,5 cm

Detektor 6. 1 Detektor 5.2 P (f )
d /ca/ h /ca/ d /ca/ h /cm/ /kg/a3/

1
2

3

4

5

6

7

8

10

12

12

12

10

10

12

15

4
0.3

0.3

2

0.3

4'

4

1

35
30

35

35

30

30

30

30

4
4

1

2

0.3

4

4

1

17
18

18

19

22

23

26

28

i

c
1
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^124
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4=30
b = 4
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k:4
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Obr. 5 Závislost S s f (z) pro P= 2400 kg/«3 a pro
3 páry d«t«ktorů* Noraováno.
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Obr. 6 Závislost S = f ( o ) pro beton a 3 péry cietulr-
torů* Normováno.
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Veličina S Je definována vztahem 3.

Program, který byl v této práci použit, byl kon-
cipován zcela obecně a je ho možno dále použít k vý-
počtům, týkajícím se využití zpětného rosptylu záření
gama k měření hustoty i Jiných veličin ve stavebnictví,
v geologii při karotážích atd.
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