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Геомагнитная сьемка ЧСР. В 1946 — 1948 гг. произвела партия Го
сударственного института гео {ш шческо х> в Праге частичную малштную 
сьемку в Чехии, Моравии и Силе ии; осталась еще сьемка Словакии. 
Былы прои ведены о фетеления I), II, и I и назлю^ения с II- и ^-варио
метром в 156 пунктах. Часть ре ултатов была уже публикована (и ого
ны в Чехии 1947,5). Была принята новая сеть повторных пунктов; 
наблюдение, на пунктах через 3 юда. 

POUŽITÍ DIAMANTŮ JAKO DETEKTORŮ 
RADIOAKTIVNÍHO ZÁŘENÍ. 

Ing. ČESTMÍR ŠIMÁNĚ, Praha. 

V t o m t o časopise bylo již referováno o použití některých krystalů 
jako detektorů radioaktivního záření [1]. Krys ta l bývá při tom umístěn 
mezi dvěma elektrodami, n a něž je přivedeno napět í . Ionisující částice 
nebo k v a n t u m elektromagnetického záření uvolní v krystalové mříži 
elektrony, které se pohybují vlivem elektrického pole ve vodivost-
ních pásech v krystalu a indukují na elektrodách proudový impuls. 
VAN H E E E D E N používá ke svým pokusům krystalů AgCl. T y je n u t n o 
ochladit n a velmi nízkou teplotu, a b y zmizely parasitní impulsy, které 
krys ta l dává při normální teplotě [2]. Existují však látky, jejichž krystaly 
detekují záření již za normální teploty , n a př. síra [14] a d i a m a n t 
[4, 5, 6]. P ř i pokusech s d i a m a n t y by lo zjištěno, že pouze malé procento 
d iamantů m á detekční schopnost. P ř i tom je jich nejvíce citlivých ná 
záření alfa. By la nalezena souvislost mezi detekční schopností d iamantů 
a absorpcí ultrafialového záření [7] nebo difrakcí paprsků X [8, 9, 10], 
T y t o souvislosti nejsou však zcela jednoznačné, což se vysvětluje t ím, že 
d i a m a n t y nebývají v celém krystalu homogenní co do krystalových 
mříží. Dle C V. RAMANA [11] jsou čtyři druhy krystalových mříží, z nichž 
pouze jedna je citlivá n a záření. Detekční schopnost krystalu d i a m a n t u 
závisí p a k na tom, jak veliké jsou v použitém krystalu citlivé oblasti. 
Mechanismus, k terým v krystalu proudový impuls vzniká, je popsán 
jednak v základní práci VAN H E E R D E N O V Ě [2] nebo v referátu D . R. C O E -
SONA a R. R. WILSONA [12]. Impulsy zcela obdobné povahy byly pozoro
vány i v t ekutém argonu [3]. Obsáhlejší přehled o krystalových počítá* 
čích podává t a k é R» HÓFSTADTEJR [13]. 
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Krystaly diamantu, kterých bylo v uvedených pracích k pokusům 
používáno, byly většinou dobře vyvinuté a čiré. Jelikož se nepodařilo 
k pokusům, které byly provedeny ve fysikálníni ústavě university Kar
lovy v Praze, opatřit dostatečný počet dokonalých a čirých diamantů, 
aby z nich bylo možno provést výběr, provedeny byly pokusy s obyčej
nými průmyslovými diamanty brasilského původu. Průměrná váha 
jednoho kousku byla asi 0,16 karátů. Ani jeden z diamantů nebyl dobře 
vyvinut. Obsahovaly značné procento nečistot. Jejich barva byla bělavá 
až tmavohnědá. Nebyl mezi nimi ani jeden čirý kus. 

Krystaly byly vkládány mezi dvě elektrody, z nichž jedna byla při
pojena na jeden pól dobře vyfiltrovaného napětí měnitelného plynule až 
do 2000 V, druhá pak byla připojena na mřížku elektronky RV12P2000, 
která byla zapojena jako kathodový sledovač. Následovalo zesílení pen-
todou EF6 a zesilovačem Philipsova oscilografu typGM3152. Vstup zesi
lovače včetně držáku diamantu je zapotřebí pečlivě stínit. Aby byl za
jištěn dobrý kontakt mezi elektrodami a diamantem, postupováno bylo 
následujícím způsobem. Diamanty byly před použitím opláchnuty v ky
selině chromsírové, pak omyty destilovanou vodou a usušeny proudem 
suchého vzduchu. Na elektrody byla před vložením diamantu nanesena 
slabá vrstvička hydrokollagu (emulse grafitu ve vodě), načež byl mezi ně 
vložen diamant* Po uschnutí tvořil grafitový povlak velmi dobrý kontakt 
mezi elektrodou a povrchem diamantu. 

První pokusy provedené ve vzduchu za normálního tlaku nevedly 
k žádným výsledkům. Ionty vznikající při průchodu částice nebo kvanta 
vzduchem kol elektrod, shromažďovaly se na elektrodách a dávaly vznik 
impulsům, které mohly velmi dobře maskovat skutečné impulsy vznika
jící v diamantu, jestliže skutečně nějaké vznikaly. Proto byl celý držák 
s diamantem umístěn pod recipient. Rovněž zdroj částic alfa (poloniový 

preparát) a zdroj záření beta byly umístěny uvnitř vyčer
paného prostoru. Clonkou ovládanou ze zevnějška mag
netem bylo možno zaclonit jeden nebo druhý zdroj, po 
případě oba dva. Zdroj záření gamma byl k recipientu 
přikládán z vnějška. Pomocí tohoto uspořádání bylo 
možno vyzkoušet detekční schopnost diamantu na všech
ny tři druhy záření při jediném odčerpání * Na připoje
ném obrázku je fotografie celého zařízení, při čemž je 
á recipientu odstraněn stínící kovový kryt. Trubice po 

levé straně přístroje vede k difusní olejové vývěvě. Pod recipientem 
jest umístěn kathodový sledovač, v popředí je vidět jeden z filtračních 
kondensátorů vysokého napětí. 

V tomto uspořádání byla hned při první prohlídce zjištěna u 22 kusů 
ze sta diamantů citlivost na záření alfa* Ani jeden kus nebyl citlivý na 
záření beta nebo gamma. Při opakované prohlídce byla zjištěna citlivost 
na záření alf a i u jiných diamantů než dříve. Zároveň bylo pozorováno, že 
všechna místa povrchu nejsou stejně citlivá. Je tudíž možné, že při prvé 



prohlídce některé diamanty bylý vystaveny proudu částic alfa právě 
stěnou, v níž riebylo ani jediné citlivé místo. Zdá se, že opakovanými 
zkouškami by bylo možno nalézt mnohem větší procento citlivých dia
mantů, než bylo nalezeno. Pozorované impulsy měly mnohem menší veli
kost, než jest udávána jinde; ovšem pro čiré diamanty. Z pokusů plyne, 
že použité diamanty byly směsí citlivé formy a necitlivých forem krysta
lových mříží, při čemž citlivé oblasti byly velmi malé. Z toho snad také 
vyplývá, proč nebyla pozorována citlivost na záření beta a gamma, 
která asi dávala tak malé impulsy, že zanikly v šumu zesilovače. 

Pomocí vymezeného svazku částic alfa bylo možno lokalisovat na 
povrchu krystalu citlivé místo. Proto byl proveden pokus, při kterém 
byl diamant opatřen na dvou protilehlých stěnách grafitovým povlakem, 
vložen mezi dvě elektrody a zalit do parafinu, při čemž citlivé místo bylo 
zbaveno parafinového povlaku. Takto upravený držák s krystalem byl 
pak zalit parafinem do mosazného stínícího krytu, v jehož čelní stěně byl 
ponechán otvor, kterým mohly částice alfa dopadat na citlivé místo dia-> 
mantu. Tím, že parafin zabránil iontům vzduchu dosáhnout sběrací 
elektrody a dále tím, že celý držák diamantu byl stíněn kovovým kry
tem, takže elektrické pole se rozkládalo pouze na malou vzdálenost od 
držáku, bylo docíleno, že impulsy vznikající ionisací vzduchu při prů
chodu částice alfa byly mnohonásobně menší než impulsy vznikající ve 
vlastním diamantu. V této úpravě bylo možno pak používat i uvedených 
průmyslových diamantů k počítání částic alfa, dopadajících na jejich 
citlivý povrch. 

Srovnání krystalového detektoru s běžnou ionisační komůrkou jé 
asi toto: Ionisační komůrka dává mnohem větší impulsy než diamant, 
takže k jejich pozorování nebo počítání není zapotřebí příliš velikého ze
sílení. Pokud se účinnosti týče, jest u obou řádově stejná, za předpokladu, 
že použitý diamant jest stoprocentně tvořen citlivou formou. Jinak jest 
účinnostr diamantu daleko menší, jak tomu bylo na př. při uvedených 
pokusech. Jako hlavní výhodu diamantového počítače proti ionisační ko
můrce lze uvésti to, že impuls v diamantu trvá velmi krátkou dobu, řá
dově 1 0 - 6 až 10~"7 sec, při čemž čelo impulsu je velmi strmé. Pozorovaná 
délka impulsu závisí převážně na časových konstantách použitých zesilo
vacích obvodů. 

Diamanty byly laskavě zapůjčeny firmou Omnipol v Praze. Použito 
bylo polomového preparátu, který byl laskavě zapůjčen pí dr J . PETRO
VOU ze Státního radiologického ústavu v Praze. Za tuto laskavost všem 
děkuji. ^ ^ 

Fysikální ústav university Karlovy v Praze. 
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L'emploi des diamants c o m m e détecteurs du rayonnement. Nous avons 
mis au point u n montage expérimenta l permettant d'étudier dans le vide la sensibilité 
des diamants aux rayons a, fi ou y. Dans les essais faits sur des diamants industriels 
d'origine brésilienne, opaques et très mal formés nous avons trouvé plus que 20% 
des diamants sensibles aux a . E n répétant les essais sur les mêmes cristaux nous 
avons pu constater que la sensibilité n 'est localisée que sur quelques endroits peu 
étendus de la surface. Ainsi s'explique pourquoi les impulsions observées étaient 
très petites,- inobservables à la pression atmosphérique à cause des impulsion para
sites dues à l 'ionisation de l'air ambiant. C'est pourquoi nous n'avons pas constaté 
une sensibilité aux rayons /? ou y observée par des nombreux observateurs avec 
des diamants bien formés et transparents. 
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