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Hledaèe radioaktivity

Nejprve pro upøesnìní pojmù: radioaktivita nemá nic spoleèného s radiotechnikou z pøedchozí kapitoly. Pøirozená radioaktivita, tedy vyzaøování paprskù a èástic byla pojmenována podle prvku radium (Ra, atomové èíslo 88),
u kterého byla nejprve objevena.
Existuje vak pøece jen jedna souvislost. Radiotechnika je zaloena
na elektromagnetických vlnách a jeden z druhù radioaktivního záøení (gama)
je elektromagnetickým záøením  proto jsou i hledaèe radioaktivity HR pojaty
do spektra elektromagnetických vln na obr. 6.
U pøirozeného (pøírodního) radioaktivního záøení existují tøi druhy èástic,
vysílaných rozpadajícím se jádrem atomu: alfa, beta a gama. Záøení alfa jsou
atomy helia (dva protony a dva neutrony), záøení beta jsou elektrony a záøení
gama jsou fotony, tedy velmi energetická kvanta elektromagnetického záøení.
Radioaktivita je pøirozený nebo umìle navozený (ostøelováním jádra rùznými èásticemi) samovolný rozpad atomového jádra doprovázený vysíláním
radioaktivního záøení.
Hledaèe radioaktivity jsou elektronické pøístroje, jimi je mono vyhledávat radioaktivní materiály (a pøípadnì i mìøit intenzitu jejich radioaktivity).
Na obr. 50 je obecné blokové schéma páru zdroj radioktivního záøení Z a elektronický hledaè radioktivity HR, odpovídající veobecnému blokovému schématu na obr. 2 (aktivní hledané, pasivní hledaè).

Obr. 50
Blokové schéma hledání radioktivity: Z  zdroj radioaktivního záøení,
HR  hledaè radioaktivity

Existuje velké mnoství elektronických hledaèù radioaktivity, nazývaných
èasto mìøièe radioaktivity, radiometry, dozimetry apod. Rozdìlit je lze zejména podle druhu záøení a úèelu pouití. Rozíøené blokové schéma hledaèe
radioaktivity je na obr. 51. Radioaktivní zdroj Z vysílá záøení nebo èástice,
zachycované èidlem (srovnej s obr. 7), které elektricky registruje radioaktivní
záøení. Tímto èidlem je detektor záøení DZ, který pøemìòuje energii èástic
v elektrický signál, zpracovávaný elektronickými vyhodnocovacími obvody VO
a indikovaný indikátorem I. K napájení hledaèe slouí zdroj napájení N.
Hledaèe radioaktivity
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Obr. 51
Rozíøené blokové schéma hledání radioaktivity: Z  zdroj radioaktivního záøení, DZ  detektor záøení, VO  vyhodnocovací obvody, I  indikátor, N  napájecí zdroj

Detektory záøení mohou být elektroskopy, ionizaèní komory, polovodièové
pøechody a jiná èidla, zakládající se pøevánì na ionizaèním potenciálu radioaktivního záøení nebo vyuívající jeho jiné fyzikální vlastnosti. Pøíkladem je
ionizaèní integraèní komora, krystalový detektor, teleskop kosmického záøení
apod. Jedním z nejznámìjích èidel je dvouelektrodová elektronka, nazývaná podle vynálezcù Geiger-Müllerova trubice (GMT).

6.1

Detektor Geiger-Müllerùv

Poèítaè Geiger-Müllerùv (GMT  Geiger-Müller Tube) je detektor ionizujícího záøení, patøící mezi ionizaèní komory. Je to vlastnì výbojka se studenou
katodou, v ní pùsobením ionizujícího záøení vznikají výboje, jejich reim
na pùsobícím záøení nezávisí (tzv. Geigerova oblast).
Poèátek Geigerovy oblasti je urèen napìtím, pøi nìm registraèní obvod
zaznamená první impulzy. Shora je oblast omezena nadmìrným zvýením
èetnosti samovolných výbojù (tj. výbojù vznikajících bez pùsobení záøení)
a pøechodem do stabilního výboje. Závislost èetnosti impulzù N na napìtí detektoru U pøi konstantním záøení je na obr. 52. Na charakteristice je zøejmá
ploina (sedlo, plató) na kterou se umisuje pracovní bod.
Konstrukènì mívá Geiger-Müllerùv poèítaè válcovitý tvar a skládá
se ze soustavy dvou soustøedných elektrod: válcové kovové katody
se záporným napìtím a tenkého drátu (anody) s kladným napìtím. Baòka je
plnìna plynem, jeho druh i tlak závisí na úèelu pouití a na druhu detekovaného záøení. Èástice nebo kvantum ionizujícího záøení vyvolá v plynové náplni lavinovitou ionizaci, která zanikne buï tím, e napìtí mezi elektrodami klesne
pod hodnotu zápalného napìtí nebo pùsobením zvlátní plynové náplnì, sloené z halogenových par, která má tzv. samozháecí vlastnosti.
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Obr. 52

Závislost èetnosti impulzù N na napìtí U u Geiger-Müllerova poèítaèe

Obèas pouívaný název poèítaè je odvozen z toho, e kadá èástice nebo
kvantum záøení se na výstupních svorkách Geiger-Müllerova detektoru projeví jako elektrický impulz, take Geiger-Müllerùv poèítaè vlastnì pøevádí poèet
èástic nebo kvant záøení na odpovídající poèet impulzù.

6.2

Hledaè radioaktivity s GMT

Pro provoz Geiger-Müllerova detektoru záøení je zapotøebí vysokého napìtí øádu nìkolika set voltù (jedná se o výbojku), vyrábìného zpravidla zdrojem vysokého napìtí.
Na obr. 53 je blokové schéma elektronického hledaèe radioaktivity s Geiger-Müllerovým poèítaèem GM, jeho výstupní signál je zpracováván ve vyhodnocovacích obvodech VO a indikován indikátorem I. K napájení elektronických obvodù hledaèe slouí napájení N, k výrobì potøebného vysokého
napìtí pro GMT je urèen zdroj vysokého napìtí VN.

Obr. 53
Blokové schéma hledání radioaktivity s GMT: Z  zdroj radioaktivního
záøení, GM  Geiger-Müllerùv poèítaè, VO  vyhodnocovací obvody, I  indikátor,
VN  zdroj vysokého napìtí, N  napájecí zdroj
Hledaèe radioaktivity

65

Rozíøené blokové zapojení jednoduchého hledaèe radioaktivity je
na obr. 54. V obvodu Geiger-Müllerova detektoru záøení GMT je zapojen pracovní odpor Rp, na nìm pøi výboji vznikající napìové impulzy, odebírané
vazebním kondenzátorem Cv a zesílené impulzním zesilovaèem IZ jsou pøivádìny do indikaèního nebo registraèního obvodu I.

Obr. 54
Rozíøené blokové zapojení jednoduchého hledaèe radioaktivity:
GMT  Geiger-Müllerova trubice, Rp  pracovní odpor, Cv  vazební kondenzátor,
IZ  impulzní zesilovaè, I  indikátor, VN  zdroj vysokého napìtí, N  napájecí zdroj
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Hledaèe poruch

Pod elektronické hledaèe poruch lze zaøadit velké mnoství hledaèù poruch, chyb a defektù jak elektrických vedení a kabelù, tak i elektrických
a elektronických obvodù a jejich èástí èi souèástek. V literatuøe jsou jen málokdy nazývány hledaèi a skrývají se pod pojmy jako mìøièe, zkoueèe, sondy,
indikátory, sledovaèe signálù, defektoskopy apod.
Elektronickými hledaèi poruch se zpravidla hledá chyba pøenosu (energie
nebo signálu) na vedení nebo v elektronických (radioelektronických) obvodech a zaøízeních.
Hledaèe chyb v elektronických obvodech lze rozdìlit podle druhu obvodù
na analogové (se spojitými signály) a digitální, èíslicové (s nespojitými, zpravidla binárními signály nebo dvouúrovòovými stavy obvodù). Analogové hledaèe jsou èasto nazývány sledovaèe signálù, èíslicové hledaèe jsou známy
pod pojmem logické sondy.
Zvlátní oddíl elektronických hledaèù tvoøí hledaèe elektrických vedení
a kabelù nebo jejich chyb a poruch (pøeruení, zkrat atd.).

7.1

Hledaèe kabelù

U kabelù a vedení je nutno rozliit vlastní hledání kabelù èi vedení a hledání poruch kabelù. Zejména pøi provádìní stavebních prací je nutnost znát
prùbìh rùzných kovových potrubí (voda, plyn) a kabelù èi vedení (silové, sdìlovací aj.), aby se zabránilo jejich pokození. V pøípadì poruchy kabelu je
nutno urèit nejen prùbìh vedení v zemi, nýbr pokud mono pøesnì místo
poruchy za úèelem vykopání ve vadném místì a opravy.
Ke zjitìní neznámých prùbìhù kovových vedení uloených v zemi (nebo
ve zdi) lze pouít obvyklých pøístrojù indikujících pøítomnost kovových objektù (hledaèe kovových pøedmìtù  viz kap. 4), vyuívajících buï víøivých proudù vznikajících v kovovém pøedmìtu pùsobením promìnného magnetického
pole, nebo zmìnu indukènosti cívky pøítomností kovového pøedmìtu v jejím
magnetickém poli. V tomto pøípadì je hledané pasivní, hledaè mùe být pasivní nebo aktivní (viz obr. 1 a 3).
Zcela jiným zpùsobem je vyhledávání kabelù nebo vedení hledaèi, indikujícími pøítomnost elektromagnetického pole, které se vytváøí kolem vedení,
jím protéká elektrický proud. Hledané je pak aktivní, hledaè mùe být pasivní nebo rovnì aktivní (viz obr. 2 a 4).
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Jestlie se induktivnì snímá magnetická sloka pole, je èidlem zpravidla
cívka, pøi kapacitním snímání elektrické sloky pole je èidlem pøístroje anténa
(kapacitní sonda).
Pokud vedení samo není aktivní (není pod proudem) a je pøístupný alespoò jeden konec vedení, je mono hledané aktivovat pøipojením generátoru
signálu GS, jak je schematicky znázornìno na obr. 55. Elektronický hledaè
EH snímá elektrické pole kapacitní sondou C.

Obr. 55
Kapacitní vyhledávání vedení v zemi: GS  generátor signálu, C  kapacitní sonda, EH  elektronický hledaè

Jsou-li pøístupné oba konce vedení (kabelu nebo vodivého potrubí), lze
pøipojit generátor signálu GS podle obr. 56 a elektronický hledaè EH snímá
magnetické pole snímací cívkou L.

Obr. 56
Induktivní vyhledávání vedení v zemi: GS  generátor signálu, L  induktivní sonda, EH  elektronický hledaè

Není-li vedení vùbec galvanicky pøístupné, je moné indukèní navázání
generátoru podle obr. 57. Signál má zpravidla vyí kmitoèet (napø. 30 kHz).
Pro vyhledávání kabelù, vedení a potrubí mohou být vyuívány i dalí fyzikální jevy (odraz elektrického signálu, radioaktivita aj.).
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Obr. 57
Indukèní navázání generátoru pøi induktivním hledání vedení v zemi:
GS  generátor signálu, L  induktivní sonda, EH  elektronický hledaè

Pro hledání vedení ve zdi lze pouít jak hledaèù kovových pøedmìtù, tak
i hledaèù (indikátorù) magnetického pole pøi zatíeném vedení (protéká proud
a kolem vodièe je magnetické pole) nebo hledaèù (indikátorù) elektrického
pole pøi nezatíeném vedení, pokud ovem není stínìno (viz indikátory pole
v kap. 7.4.2).

7.2

Hledaèe poruch vedení

Nìkdy je vedení nebo kabel poruen a èasto spolu s jeho hledáním se hledá
i tato porucha. Mùe to být pøeruení nebo svod èi zkrat (mezi jednotlivými
vodièi nebo mezi vodièem a stínicím plátìm). Pøesné nalezení (lokalizace)
chyby je dùleitá pro opravu, zejména je-li kabel v zemi a je nutno na pøísluném
místì kopat.
7.2.1 Hledaèe pøeruení
Pøi hledání pøeruení kabelu nebo vedení se pøipojí generátor signálu podle
obr. 55 a kapacitní sonda se pohybuje podél kabelu tak dlouho, dokud dává
signál. Tam, kde signál zaniká, je místo pøeruení.
Jinou metodou je mìøení kapacity mezi dvìma vodièi nebo vodièem
a plátìm (pouívá se zejména u koaxiálních kabelù). Ze známé kapacity neporueného vedení lze vypoèítat vzdálenost pøeruení od místa mìøení. Vylepením této metody je mìøení kapacity pøerueného kabelu z obou stran,
pøièem pomìr kapacit dává pøímo pomìr délek od míst mìøení k místu pøeruení.
Pøeruení il víceilového kabelu nebo jejich svod èi zkrat lze zjiovat
rùznými pøípravky, které slouí k rychlému pøezkouení kabelù a hledání pøípadných chyb. Indikace bývá vícenásobná, odpovídající poètu il v kabelu.
Hledaèe poruch
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