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(54) Detekční jednotka s korigovanou energetickou závislostí 

Uspořádání detekční jednotky s kori-
govanou energetickou závislostí spočívá 
v tom, že uvnitř plastického scintilátoru, 
na1 jehož povrchu je nanesena vrstva práš-
kového polykrystalického scintilátoru, je 
umístěn anorganický monokrystalický scin-
tilátor, který je obklopen absorpční vrst-
vou, mimo okénko. Toto uspořádání umožňu-
je podstatně snížit energetickou závislost 
odezvy především v oblasti energií záření 
gama od 100 keV do 400 keV. 
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Vynález se týká detekční jednotky obsahující soustavu scintilátorů pro měřeni dávkového 
příkonu a/nebo dávky záření gama, přičemž dákový příkon je odvozován z anodového proudu 
fotonásobiče. 

Scintilační detektory používané pro měřeni dávkového příkonu, dávky nebo expozičního 
příkonu, expozice, příkonu dávkového ekvivalentu, dávkového ekvivalentu záření gama - dále 
jen dávkový příkon, jsou proti plynovým detektorům výhodné svým malým objemem při velké 
citlivosti. Dávkový příkon může být odvozován ze signálů od scintilátoru bud zpracováním 
jednotlivých impulsů, nebo měřením anodového proudu fotonásobiče. Druhý zpsúob má výhodu 
v možnosti měřit do velkých dávkových příkonů. Obvykle se používá plastický scintilátor 
s vrstvou ZnS(Ag). 

Důležitým parametrem přístroje pro měření dávkového příkonu je energetická závislost 
odezvy přístroje, což je závislost poměru R(E) « (E)/Dsfcut(E) n a e n e r 9 i i E ' k d e ° měř' E' 
je dávkový příkon změřený, 6 s k u t ( E ) je dávkový příkon skutečný, když na detektor dopadá záře-
ní gama o energii E. Vhodnou tlouStkou vrstvy ZnS(Ag) na plastickém scintilátoru lze docílit 
toho, že chyba způsobená energetickou závislostí je menší než 20 % v energetickém oboru 
záření gama od 50 keV do 1 000 keV. Největší chyba vzniká kolem 150 keV = až 17 %. Pro ener-
gii nad 120 keV je vliv ZnS(Ag) malý a energetická závislost je určena vlastnostmi plastického 
scintilátoru, to je především chemickým složením, samoabsorpcí a nelinearitou mezi absorbo-
vanou energii a světelným výtěžkem pro nízké energie záření gama. Tyto vlastnosti lze ovlivnit 
jen málo a pouze za cenu podstatného zhoršení dalších parametrů. 

Uvedený nedostatek- odstraňuje detekční jednotka s korigovanou energetickou závislosti 
podle vynálezu, jehož podstatou je to, že je tvořen plastickým scintilátorem, na jehož povr-
chu je nanesena vrstva práškového polykrystalického scintilátoru, a dále anorganickým mono-
krystalickým scintilátorem obklopeným, mimo okénka, absorpční vrstvou, který je umístěn 
bud uvnitř tohoto plastického scintilátoru. Přitom objem anorganického monokrystalického 
scintilátoru tvoří 0,1 % až 10 % objemu plastického scintilátoru a absorpční vrstva obsahuje 
minimálně z 50 % atomy s atomovým číslem větším než je 20 a její tloušEka je v rozmezí od 0,3 
do 5 mpi. 

• Detekční jednotka s korigovanou energetickou závislostí podle vynálezu umožňuje podstat-
ně snížit energetickou závislost odezvy především v oblasti energií od 100 keV do 400 keV. 

Základem pro měřeni je opět plastický scintilátor s vrstvou ZnS(Ag), která zajištuje 
dostatečnou korekci energetické závislosti v oblasti energií od 30 keV do 100 keV. Pro korek-
ci pro oblast od 100 keV do 400 keV je třeba použít scintilátoru s maximem kolem 150 keV. 
Mônokrystalické anorganické scintilátory, jako jsou například NaJ(Tl) a CsJ(TI) větší než 
10 mm, mají maximum energetické závislosti kolem 80 keV. Použitím vhodné absorpční vrstvy 
lze toto maximum posunout na 150 keV. Scintilátor CsJ(Tl) má výhodu v tom, že jej není nutné 
pouzdřit, ale má dost velkou fosforescenci s dlouhou dobou dosvitu, proto jej nelze použít 
v případě, kdy se měřené hodnoty dávkových příkonů značně mění. Pro větSinu aplikací je 
proto výhodnější použít scintilátoru NaJ(Tl). 

Na přiložených obrázcích je znázorněno uspořádání detekční jednotky s korigovanou ener-
getickou závislostí podle vynálezu, kde obr, 1 znázorňuje uspořádání detekční jednotky s anor-
ganickým monokrystalickým scintilátorem umístěným uvnitř plastického scintilátoru, obr. 2 
znázorňuje uspořádání, kdy je anorganický scintilátor přiložen к plastickému scintilátoru 
a na obr. 3 je uvedena změřená energetická závislost pro detekční jednotku v uspořádání 
podle obr. 1. 

Detekční jednotka podle vynálezu na obr. 1 je tvořena plastickým scintilátorem 1., na 
jehož povrchu je nanesena vrstva 2 práškového scintilátoru, Uvnitř plastického scintilátoru 

je umístěn anorganický monokrystalický scintilátor který je obklopen absorpční vrstvou 
4, mimo okénko 5^ Otvor v plastickém scintilátoru 1 pro umístění anorganického scintilátoru 
3 je vytvořen na vzdálenější straně od fotonásobiče 
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Na obr. 2 je znázorněno uspořádáni detekční jednotky podle vynálezu s anorganickým 
monokrystalickým scintilátorem 3, s absorpční vrstvou 4, který je přiložen к plastickému 
scintilátoru 1 na vzdálenější straně od fotonásobiče 

Na obr. 3 je uvedena změřená energetická závislost pro uspořádání detekční jednotky 
s korigovanou energetickou závislostí podle obr. 1. Byl použit plastický scintilátor 1_ o roz-2 
měrech 0 75 x 75 mm, nanesená vrstva ZnS(Ag) měla plošnou hmotnost 9 mg/cm , monokrystalický 
scintilátor CsJ(Tl) měl rozměry 0 15 x 15 mm a absorpční vrstva £ byla tvořena železnou 
vrstvou o tlouäfcce 1,5 mm. Jak vyplývá z uvedené závislosti, lze chybu způsobenou energetic-
kou závislostí v oboru 50 keV až 1 000 keV snížit přibližně ze 17 % na 6 %. 

P Ř E D M Ě T V Y N Ä L E Z C 

1. Detekční jednotka s korigovanou energetickou závislostí obsahující soustavu scinti-
látorů a tvořená plastickým scintilátorem, vyznačující se tím, že na povrchu plastického 
scintilátoru (1) je vrstva práškového polykrystalického scintilátoru (2), v jejichž středu 
je anorganický monokrystalický scintilátor (3) obklopený absorpční vrstvou (4) mimo okénko 
(5), které je směrováno к plastickému scintilátoru (1). 

2. Detekční jednotka podle bodu 1, vyznačující se tím, že objem anorganického mono-
krystalického scintilátoru (3) tvoři 0,1 » až 10 % objemu plastického scintilátoru (1). 

3. Detekční jednotka podle bodu 1, vyznačující se tím, že absorpční vrstva (4) obsahuje 
minimálně z 50 t atomy s atomovými čísly většími než 20 a její tloušfcka je v rozmezí od 0,3 
do 5 mm. 

2 výkresy 
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