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Riešenie patrí do oboru jadrovej techniky, 
a rieši sposob automatického merania kore-
lačných spektier metódou elektrón-pozitró-
novej anihilácie u nehomogénnych vzoriek. 
Riešenie pozostáva z rámu (1), na ktorom 
je umiestnené pevné rameno (2) a pohybli-
vé rameno (13) s možnostou pohybu v hori-
zontálnej rovine, pričom obe ramená (2, 
13) sú opatrené kolimačnými štrbinami (6, 
7, 8) a dvojicami detekčných jednotiek 
(10, 12) so scintilátormi oproti sebe. 
V strede rámu (1) je tieniaci kryt (3) 
s komorou (17). 
Podstatou riešenia je to, že v telese komo-
ry (17) v tienení je uložený presúvatelný 
zdroj pozitrónov (22) a na konci tienenia 
je vymenitelná clona (28) , oproti ktorej 
je umiestnený držiak (31) so vzorkou (30) 
na pohybovom zariadení, ktoré pozostáva 
z horizontálneho vozíka (36) , uloženého na 
vodiacej tyčke (43) , na ktorom je umiest-
nený vertikálny vozík (33), uložený vo ve-
dení (35) s dorazom (34). Riešenie umožňuje 
získat informáciu o jednotlivých častiach 
vzorky (30). 
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Vynález sa týka automaticky riadeného korelačného spektrometra s vymedzeným zväzkom 
pozitrónov, ktorý slúži na Meranie uhlového rozloženia fotónov gama metódou elektrónpozi-
trónovej anihilácie, pomocou ktorého je možné skúmat vzorky s nehomogénnou štruktúrou. 

Najčastejšie používaným zdrojom pozitrónov pri metóde elektrón - pozitronovéj anihi-
22 -

lácie je izotop sodíka Na. Energetické spektrum pozitronov je spojitého charakteru, pri-
čom pozitrony zo zdroja sú emitované do celého priestorového uhla 4 s maximálnou ener-
giou 542 KeV. Pri anihilácii pozitronu v látke sú s najväčšou pravdepodobnosťou súčasne 
emitované dva fotóny gama s energiami 0,51 MeV. Zo zákona zachovania hybnosti vyplýva, že 
tieto fotóny sú vyžiarené z miesta anihilácie v protichodných smeroch. Vzhladom na to, že 
dvojica elektrón - pozitron sa v okamihu anihilácie nenachádza v klude, bude mat uhol medzi 
smermi dráh anihilačných fotónov gama určitú odchýlku od uhla 180 Závislost počtu koin-
cidenčných prípadov od uhla medzi dráhami anihilačných fotónov gama sa nazýva korelačné 
spektrum a mení svoj tvar v závislosti od chemickej čistoty materiálu, stupňa jeho vnútor-
nej usporiadanosti, skupenstva, tepelného spracovania, plastickej deformácie, stupňa roz-
rušenia štruktúry spôsobenej radiačný m •. poškodením a pod. 

Korelačný spektrometer vo všeobecnosti sa skladá z dvoch ramien, ktoré majú na svojich 
koncoch umiestnené detektory fotónov gama. Jeden detektor vzhladom na druhý je presúvatel-
ný. V strede medzi ramenami je umiestnený zdroj pozitrónov a meraná vzorka. Výstupné napä-
tové impulzy z detektorov fotónov gama sa po úprave v zosilňovačoch a tvarovačoch äalej 
spracujú vo vhodne nastavených jednokanálových amplitúdových analyzátoroch. Časový sled 
unifikovaných impulzov z oboch jednokanálových amplitúdových analyzátorov sa porovnáva 
v koincidenčnom bloku. Výstup koincidenčného bloku je pripojený na čítač impulzov. Postup-
nou zmenou polohy pohyblivého ramena a meraním počtu koincidenčných prípadov v každej vzá-
jomnej polohe detektorov fotónov gama sa získa korelačné spektrum meranej vzorky. Uvedený 
spôsob merania je velmi zdĺhavý a účinná plocha detekcie fotónov gama je malá. 

Automaticky riadený korelačný spektrometer podlá čs. autorského osvedčenia č. 214.631 
sa skladá z rámu, na ktorom je uchytené pevné a pohyblivé rameno a v strede medzi nimi je 
tieniaci kryt, v ktorom sa nachádza meraná vzorka a zdroj pozitrónov. Na každom ramene sú 
umiestnené sústavy štrbín a na ich koncoch sú upevnené dvojice scintilačných jednotiek tak, 
že sa dotýkajú čelnými plochami scintilátorov, pričom anihilačné fotóny gama dopadajú na 
bočné steny scintilátorov. Výstupné napätové impulzy odvodené od zaregistrovaných fotónov 
gama v každej scintilačnej detekčnej jednotke sa nezávisle porovnávajú v jednokanálovom 
amplitúdovom analyzátore. Každá scintilačná detekčná jednotka má priradený samostatný jed-
nokanálový amplitúdový analyzátor, kde prebieha selekcia zaregistrovaných anihilačných fo-
tónov gama vzhladom na ich energiu. Výstupné impulzy z dvojíc jednokanálových amplitúdových 
analyzátorov priradených dvojici scintilačných detekčných jednotiek jedného ramena automa-
ticky riadeného korelačného spektrometra sa logicky sčítavajú. Logický súčet impulzov od 
jednej dvojice sa porovnáva v koincidenčnom obvode s logickým súčtom výstupných impulzov 
od druhej dvojice jednokanálových amplitúdových analyzátorov. Koincidenčné impulzy sa re-
gistrujú v registračnom zariadení, ktoré je súčastou riadiacej jednotky, a táto podlá zvo-
leného programu zabezpečuje presúvanie pohyblivého ramena a následné meranie vzorky. Pou-
žitím dvojíc scintilačných detekčných jednotiek na konci každého ramena sa zvýšila účinná 
plocha detekcie, viacnásobným opakovaním meranie v jednej polohe ramena automatického kore-
lačného spektrometra sa znížil vplyv premenlivého pozadia na namerané výsledky a priebeh 
merania je automatizovaný. Konštrukcia tieniaceho krytu, v ktorom je umiestnená meraná vzor-
ka a zdroj pozitrónov, podlá čs. autorského osvedčenia č. 214631 chraniaci "Automatický 
riadený korelačný spektrometer" dovolovali robit merania pevných vzoriek len na vzduchu za 
normálného tlaku pri izbovej teplote. Použitím teplotnej komory podlá čs. autorského osved-
čenia č. 230226 o názve "Automatický riadený korelačný spektrometer s teplotnou komorou" 
bolo možné merat pevné vzorky pri teplotách 20 až 600 "c vo vákuu alebo inertnej atmosfére, 
prípadne s kyslíkovou komorou podlá čs. autorského osvedčenia č. 236817 s názvom "Automa-
tický riadený korelačný spektrometer s kyslíkovou komorou" bolo možné merat pevné vzorky 
v kyslíkovej, resp. inej napr. inertnej atmosfére. Využitím komory s kryostatom podlá čs. 
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autorského osvedčenia č. 236950 "Automatický riadený korelačný spektrometer s kryostatom" 
bolo možné merač pevné vzorky vo vákuu v rozsahu teplôt (80 - 273) K, alebo použitím mag-
netickej komory podlá čs. autorského osvedčenia č. 245842 o názve "Automatický riadený 
korelačný spektrometer s magnetickou komorou" sledovat pevné vzorky v magnetickom poli 
vo vákuu, resp. v normálnej, kyslíkovej, inertnej, prípadne inej atmosfére. V niektorých 
prípadoch je potrebné merat pevné vzorky s nehomogénnou štruktúrou s dorazom na jednotli-
vé časti povrchu nehomogénnej vzorky, čo s doterajšími zariadeniami nebolo možné. 

Uvedené nedostatky odstraňuje automaticky riadený korelačný spektrometer s vymedze-
ným zväzkom pozitrónov, ktorý sa skladá z rámu, na ktorom je umiestnené pevné rameno 
s kolimačnými štrbinami a dvojicou scintilačných detekčných jednotiek so scintilátormi 
oproti sebe na konci ramena, äalej pohyblivé rameno s pohybovým zariadením pohybujúce sa 
v horizontálnej rovine, na .ktorom sa nachádzajú kolimačné štrbiny a na jeho konci dvojica 
scintilačných detekčných jednotiek so scintilátormi oproti sebe. V strede rámu je tienia-
ci kryt, v ktorom je umiestnená komora podlá vynálezu, ktorého podstatou je to, že v tele-
se komory v tienení je uložený presúvatelný zdroj pozitrónov a na konci tienenia je vymě-
nitelná clona, oproti ktorej je na pohybovom zariadení uložený držiak vzorky. Doplňujúcim 
znakom vynálezu je, že pohybové zariadenie pozostáva z horizontálneho vozíka, pohyblivo 
uloženého na vodiacej tyčke a na ňom je vo vedení s dorazom pohyblivo uložený vertikálny 
vozík, ktorý je opatrený držiakom vzorky. 

Výhodou vynálezu je, že použitím komory s vymedzeným pozitronovým zväzkom je možné 
priebežne merat vzorku na zadaných miestach, a tým získat informáciu o jednotlivých čas-
tiach povrchu, čo použitím doterajších zariadení nebolo možné, nakolko doteraz zväzok po-
zitrónov dopadal na celú vzorku a získaná informácia pri meraní sa týkala vzorky ako cel-
ku, nie jej častí. 

Na pripojených výkresoch je príkladné prevedenie, kde na obr. 1 je znázornená bloková 
schéma automaticky riadeného korelačného spektrometra s vymedzeným zväzkom pozitrónov, 
obr. 2 znázorňuje bočný pohlad na komoru, v ktorej sa nachádza zdroj pozitrónov, clona a 
pohybové zariadenie so vzorkou a na obr. 3 je pohlad zvrchu na rez komorou, pričom pohybo-
vé zariadenie vzorky nachádzajúce sa v komore nie je nakreslené v reze. 

Na obr. 1 je v strede rámu £ automaticky riadeného korelačného spektrometra s vymed-
zeným zväzkom pozitrónov umiestnený tieniaci kryt £ so spodným výsuvným segmentom £ a hor-

ným výsuvným segmentom v ktorom je uložená komora Г7. Na ráme 1 sa Šalej nachádza pevné 
rameno 2_, pohyblivé rameno 1£ a pohybové zariadenie jL4_. Na pevnom rameni 2 je umiestnená 
lavá kolimačná štrbina 6_, pravá kolimačná štrbina -]_ a na jeho konci je umiestnený tieniaci 
kryt 9_ detektora, do ktorého je nasunutá dvojica detekčných jednotiek 1JD. Na pohyblivom 
rameni JL£ je kolimačná štrbina £ a na jeho konci je tieniaci kryt 1Л, v ktorom je dvojica 
detekčných jednotiek £2. Z dovodu zvýšenia početnosti zaregistrovaných anihilačných fotó-
nov gama sú dvojice scintilačných detekčných jednotiek ]J) pevného ramena £ a taktiež dvo-
jice scintilačných detekčných jednotiek 12 pohyblivého ramena £2 uložené v tieniacich kry-
toch П., scintilátormi oproti sebe, dotýkajú sa čelnými plochami scintilátorov, pričom 
fotóny gama dopadajú na bočné steny scintilátorov. Kvôli zväčšeniu uhlovej rozlišovacej 
schopnosti sú na ramenách 2, £3 kolimačné štrbiny 6, EL Komora Г7 je pripojená na za-
riadenie JJ> na čerpanie atmosféry. Pohybový mechanizmus £5 zaistuje pohyb vzorky 30 a je 
ovládaný riadiacou jednotkou 18_, ktorá riadi celú činnost automaticky riadeného korelačné-
ho spektrometra s vymedzeným zväzkom pozitrónov podlá vynálezu, Komora 17_ automaticky ria-
deného korelačného spektrometra s vymedzeným zväzkom pozitrónov, znázornená na obr. 2 a na 
obr. 3 sa skladá z telesa 20 komory Г7, na ktoré je pevne prichytená pravá priezorová prí-
ruba £B, lavá priezorová príruba 4£, lavá príruba 51 a pravá príruba 52. Teleso 20 komory 
17 je tesne uzavreté vrchnou prírubou ,27. Na lavú prírubu 5£ je tesne prichytená príruba 
37 čerpania, ktorá je pevne spojená s čerpacou trubkou 38, slúžiacou na odčerpávanie atmo-
sféry z komory 1T_. Pravá príruba 52 je tesne spojená s prírubou 2/1 zdroja, v ktorej cez 
priechodku 2Л prechádza skrutka 23, umožňujúca posúvat zdroj 22 pozitrónov v tienení £6. 
Na protilahlej strane tienenia sa nachádza vymenitelná clona 2b_, oproti ktorej je vzor-



144 CS 274931 BS 

ka 22. uchytená na pohybovom zariadení. Pohybové zariadenie umožňuje presúvat vzorku 22 
v horizontálnom a aj vo vertikálnom smere. Pohyb horizontálneho vozíka 3j5 po vodiace j tyč-
ke 42 je realizovaný pomocou vodiacej skrutky ktorá je na jednej strane uložená v lo-
žiskovej časti £4 a na druhej strane prechádza cez vákuovú priechodku 4_1 s tesniacou skrut-
kou 42 a je ukončená ozubeným kolesom 4j0, na ktoré je napojený pohybový mechanizmus 15. 
Nastavenie polohy vzorky 3J) vo vhodnom vertikálnom smere je možné urobit pomocou nastavo-
vacej skrutky 32.1 ktorá posúva vertikálny vozík 32 vo vedení 3j> s dorazom 34.- Na vertikál-
nom vozíku 22 s a nachádza držiak 22> do ktorého sa umiestňuje vzorka 30. 

Činnost automaticky riadeného korelačného spektrometra s vymedzeným zväzkom pozitrónov 
je nasledovná. Po príprave merania, tj. založení vzorky 30. a nastavení jej požadovanej polo-
hy vo vertikálnom smere, nastavení geometrie spektrometra, po tesnom uzavretí odnímatelných 
priezorových prírub 4_6, 50. fóliami 4_7, vložení vhodnej clony 2S_ a po upravení potrebnej 
vzdialenosti zdroja X2 pozitrónov od nej a uzavretí vrchnej príruby 2]_ sa odčerpá atmosféra 
z komory 17. V riadiacej jednotke sa nastaví: údaj pravej a lavej krajnej polohy pohyblivé-
ho ramena 12' medzi ktorými sa má vykonávat presúvanie ramena 22 P°čas merania, zmena posu-
nutia pohyblivého ramena medzi dvomi susednými meraniami t.zv. kroky, počet opakovaní mera-
nia bez zmeny polohy pohyblivého ramena 22' doba merania v jednom kroku, zmena posunutia 
horizontálneho vozíka 36 v závislosti od nehomogenity vzorky ja spustí meranie. Pohybli-
vé rameno 22 s a presunie do predvolenej krajnej počiatočnej polohy, riadiaca jednotka 18 
umožní registráciu anihilačných fotónov gama. Po uplynutí nastavenej doby merania sa name-
rané počty koincidenčných impulzov zapíšu do zvolenej časti pamäte riadiacej jednotky 18. 
V prípade nastaveného nulového počtu opakovaní sa pri nezmenenej polohe pohyblivého ramena 
13 presunie horizontálny vozík 26. ° zadanú hodnotu v horizontálnom smere, spusti sa regist-
rácia fotónov gama, po ukončení registrácie namerané výsledky sa zapíšu do äalšej zvolenej 
časti pamäte. Znovu sa presunie horizontálny vozík 2i. a začne registrácia anihilačných fo-
tónov, potom zápis výsledkov do äalšej zadanej časti pamäte. Meranie pokračuje tak dlho, po-
kial sa horizontálny vozík 36_ nedostane do zvolenej druhej krajnej polohy. Vtedy riadiaca 
jednotka 22 presunie horizontálny vozík 22 do počiatočné krajnej polohy, presunie pohyblivé 
rameno 22 ° zvolený krok a cyklus meraní pokračuje v tejto polohe pohyblivého ramena 13. 
Meranie vzorky 22 sa ukončí po dosiahnutí protilahlej zvolenej krajnej polohy pohyblivého 
ramena 22- Vyhodnotením všetkých nameraných výsledkov sa získa taký počet korelačných spek-
tier, kolko poloh zaujal horizontálny vozík 22 počas celej série meraní. Z výsledkov meraní 
je možné získat obraz o nehomogenite meranej vzorky 30. 

Automaticky riadený korelačný spektrometer s vymedzeným zväzkom pozitrónov je využitel-
ný v odbore jadrovej techniky a prípadne v äalších odboroch, kde sa skúma vnútorná štruktú-
ra látok. 

P A T E N T O V É N Á R O K Y 

1. Automaticky riadený korelačný spektrometer s vymedzeným zväzkom pozitrónov, pozostávajúci 
z rámu, na ktorom je umiestnené pevné rameno s kolimačnými štrbinami a dvojicou detekčných 
jednotiek so scintilátormi oproti sebe na konci ramena, dalej pohyblivé rameno s možnostou 
pohybu v horizontálnej rovine, na ktorom sú kolimačné štrbiny a na jeho konci tiež dvojica 
detekčných jednotiek so scintilátormi oproti sebe. V strede rámu je umiestnený tienicaci 
kryt, v ktorom sa nachádza komora, vyznačujúci sa tým, že v telese (20) komory (17) v tiene-
ní (26) je uložený presúvatelný zdroj (22) pozitrónov a na konci tienenia (26) je vyměnitel-
ná clona (28) , oproti ktorej je na pohybovom zariadení uložený držiak (31) vzorky (30). 

2. Automaticky riadený korelačný spektrometer podia bodu 1, vyznačujúci sa tým, že pohybové 
zariadenie pozostáva z horizontálneho vozíka (36), pohyblivo uloženého na vodiacej tyčke (43), 
na ktorom je umiestnený vertikálny vozík (33) , pohyblivo uložený vo vedení (35) s dorazom 
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(34), pričom vertikálny vozík (33) je opatrený držiakom (31) vzorky (30). 

3 výkresy 
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