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(54) Detekční jednotka pro měření dávkového příkonu a/nebo dávky záření gama 

Detekční jednotka pro měření dáv-
kového příkonu a/nebo dávky záření gama 
podle vynálezu je tvořena scintilačním 
detektorem, na kterém je umístěn korekč-
ní filtr. Korekční filtr je tvořen hli-
níkovým pouzdrem, ve kterém jsou umís-
těny například střídavě vedle sebe 
jednak olověné a jednak železné absorpč-
ní vrstvy. Použití korekčního filtru 
umožnilo podstatně snížit energetickou 
závislost citlivosti scintilačního de-
tektoru na energii dopadajícího záření 
gama. Byl konstruován tak, že pro daný 
energetický interval dopadajícího záře-
ni gama byla energetická závislost ci-
tlivosti scintilačního detektoru prak-
ticky eliminována. Citlivost С lze 
považovat s dostatečnou přesnosti za 
konstantní pro energie dopadajícího 
záření gama v rozmezí od 50 keV 
do 1 300 keV. 
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Vynález se týká detekční jednotky pro měření dávkového pří-
konu a/nebo dávky záření gama tvořené scintilačnim detektorem, na 
němž je umístěn korekční filtr. 

Scintilační detektory používané pro měřeni dávkového iřLkonu 
nebo expozičního příkonu záření gama, dávky nebo expozice zářeni 
gama, jsou výhodné pro svůj malý objem, Nevýhodou je však jejioh 
značná energetická závislost citlivosti na energii dopadajícího zá-
ření gama. Dávkový příkon záření gama se odvozuje buď z energie 
absorbované ve scintilačnim detektoru, nebo z četnosti impulsů vy-
volanýoh dopadajícím zářením gama, měřené v určitém energetickém 
intervalu. Dávkový příkon D se pro tento druhý připad určí ze vzta-
hu /1/ : 

D = -2- /1/ 

kde:n je četnost impulsů а С je citlivost scintilačního detektoru. 
Hodnota C je konstantní pro danou energii záření gama, maximální 
hodnoty dosahuje pro nízké energie, kolem 50 

keV, pro vyšší ener-
gie prudce klesá. Vzhledem k tomu, že energetioké složení dopadají-
cího záření gama není obvykle známé, při měření dávkového příkonu 
vzniká velká chyba, způsobena energetickou závislosti citlivosti 
scintilačního detektoru. 

Uvedené nedostatky odstraňuje detekční jednotka pro měření 
dávkového příkonu a/nebo dávky záření gama podle vynálezu, jehož 
podstatou je, že na soi&tilační« detektoru je umístěn korekční filtr. 
Korekční filtr je tvořen například olověnými absorpčními vrstvami 
a železnými absorpčními vrstvami, které jsou rozmístěny střídavě 
vedle sebe v hliníkovém pouzdře. 

Detekční jednotka pro měřeni dávkového příkonu a/nebo dávky 
záření gama podle vynálezu umožňuje podstatně snížit energetickou 
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závislost citlivosti scintilačního detektoru. Korekční filtr je 
konstruován tak, aby pro daný energetický interval dopadajícího 
záření gama byla eliminována energetická závislost citlivosti soin-
tilačního detektoru, V korekčním filtru se absorbuje a rozptýlí 
část záření gama dopadající na scintilátor, V detekční jednotce 
s korekčním filtrem se v důsledku energetické závislosti absorp-
ce záření gama citlivost С podstatně sníží pro-nízké energie do-
padajícího záření gama, pro velké energie se sníží jen málo, pří-
padně může vzrůst v důsledku rozptylu záření gama na korekčním 
filtru. 

Na obr, 1 je uvedeno uspořádání detekční jednotky pro měření 
dávkového příkonu a/nebo dávky záření gama podle vynálezu,. Na 
scintilačníttudetektoru 1 je umístěn korekční fid.tr 2, který je 

Jednak v к "" 
tvořetřyblověnými absorpčními vrstvami ^snTželeznými absorpčními 
vrstvami Olověné absorpční vrstvy Д a železné absorpční vrst-
vy k jsou umístěny střídavě vedle sebe v hliníkovém pouzdře 
které tvoří kryt korekčního filtru 2, 

* mm 

N a obr, 2 je uveden další přiklad korekčního filtru Z, Ab-
sorpční vrstvy 2 J S O u tvořeny olovem o různé tlouSČoe a jsou 
umístěny v hliníkovém pouzdře j>. 

Detekční jednotka pro měření dávkového příkonu a/nebo dávky 
záření gama byla ověřena pro scintilační detektor typ* NaJ(Tl) 
o rozměrech 25 x 25 mm s korekčním filtrem 2, který byl proveden 
podle uspořádání uvedeném na obr, 1. Tloušíka olověných absorp-
čníoh vrstev>4byla 4,2 mm, tloušíka železných absorpčních vrstev 
k byla 1,5 фф a tloušíka hliníkového pouzdra £ byla zvolena 1 mm. 
Počet fotonů dopadajících na scintilátor, které projdou olověnou 
absorpční vrstvou a které touto vrstvou neprojdou, je přibližně 
10 : 1, Rozměry jednotlivých absorpčních vrstev ] a ^ byly určeny 
ze změřených závislostí citlivosti scintilačního detektoru 1 na 
tlouštce olověné absorpční vrstvy Д a tloušíce železné absorpční 
vrstvy k pro různé energie zářeni gama. Četnost impulsů byla mě-
řena v energetickém intervalu dopadajícího záření gama od 25 keV 
do O** , Citlivost С pro scintilační detektor 1 s takto konstruo-
vaným korekčním filtrem Z byla s dostatečnou přesností konstantní 
pro energie dopadajícího záření gama v rozmezí od 50 keV do 1300 keV. 
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Detekční jednotka pro měření dávkového příkonu a/nebo 
dévky záření gama, vyznačující se tím, že na scinti-
lačním detektoru /1/ je umístěn korekční filtr /2/. 
Detekční jednotka pro měření dávkového příkonu a/nebo 
dávky záření gama podle bodu 1, vyznačující se tím, že 
korekční filtr /2/ je tvořen hliníkovým pouzdrem /5/, 
ve kterém jsou umístěny například střídavě vedle sebe 
jednak olověné absorpční vrstvy /3/ a jednak železné 
absorpční vrstvy /4/. 
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