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The Institute of Experimental and Applied Physics (IEAP)
is the research center of the Czech Technical University
in Prague (CTU) for applied and fundamental research in
experimental physics of the microworld. R&D focuses on
advanced instrumentation and new methods with novel
applications in biomedical imaging and space. The IEAP
CTU has presently over 80 staff members with one fifth of
foreigners and many Ph.D. students and young researchers. The institute is equipped with modern facilities such
as high-resolution micro-tomography units and widerange gamma-ray source facilities designed and constructed by IEAP teams. The latter facilities serve for calibration
of spacecraft instruments including a transportable station
for remote onsite measurements at ESA Test Centers. The
institute operates also a Van de Graaff accelerator which
provides light ion and mono-energetic fast neutron sources for space-related research.

The compact transportable gamma ray station is designed for testing and calibration of gamma ray sensitive space devices. The station has been constructed specifically for onsite testing and calibration of payloads for the European Space Agency mission
BepiColombo to Mercury. The source and developed methodology provide calibration reference for qualification of integrated payload instruments as well as for preflight evaluation of spacecraft
platform carrying scientific radiation sensitive payloads. The station
provides discrete-energy gamma rays evenly distributed in wide
range of 100 keV – 9 MeV. For measurements, a laboratory-grade radionuclide neutron source is used together with 100 l of distilled
water and 22 kg of standard salt. Loading and unloading the neutron source takes only few minutes. The time required to calibrate
the device up to 8 MeV is no more than 20 minutes at 2 m distance
from the station. Background is kept at reasonable level allowing
clear calibrating peaks to rise in less than 1 minute for the values
below 1 MeV and 1 – 2 minutes up to 3 MeV at 2 m distance. The
transportability of the entire system, simple loading and minimal
operation make the system attractive for onsite use at remote facilities and laboratories requiring only partial restrictions on handling
and transport of the radioactive source. Ambient dose rate during
loaded station operation is within permitted limits.
Construction of the transportable gamma ray station was funded
by the Research Grant No. AO/1-6647/10/NL/CBi of the European
Space Agency. Storage and operation of the station and AmBe
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neutron source are supported by Grant Research Infrastructure
No. LM2011030 of the Ministry of Education, Youth and Sports of
the Czech Republic.

Layout (a) of the transportable gamma ray station (b). The radioactive source (AmBe) container (c) is
equipped with an expansion chamber and flow inlet and outlet as well as the central cork (d) containing
the neutron source. Source: IEAP

Station loaded (neutron source inside cork, container tank ﬁlled). Photo: IEAP

What would you name as main benefits of the project to you
and your company?
“It was the possibility to develop an entirely new application for space in the sector of mission-related
services based on our ideas and know-how in the
field of radiation sources and radiation spectrometry. Thanks to the project this new market product
opens the door to new activities and valuable international collaborations including future tasks for
onsite testing of devices integrated in spacecraft.”
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Ústav technické a experimentální fyziky (ÚTEF)
je výzkumným centrem Českého vysokého učení
technického v Praze (ČVUT) pro oblasti základního
a aplikovaného výzkumu ve fyzice mikrosvěta. Výzkum
se zaměřuje na vývoj pokročilé instrumentace a nové
metodiky včetně inovativních aplikací např. v medicíně či kosmonautice. Ústav má dnes přes 80 zaměstnanců, z nichž pětinu tvoří cizinci. Zároveň jsou podstatnou částí týmu odborných pracovníků Ph.D. studenti
a mladí vědci. Pracoviště je vybaveno moderními experimentálními přístroji, jako jsou pokročilé rentgenové mikro-radiografické a tomografické zobrazující stanice vlastní výroby. Součástí vybavení je rovněž Van de
Graaffův urychlovač, který slouží i jako laditelný zdroj
mono-energetických rychlých neutronů pro kosmický
výzkum. Dále byly v ústavu sestaveny kompaktní zdroje
gama záření určené pro kalibraci družicových přístrojů
včetně přenosné stanice pro měření v laboratořích ESA.

Kompaktní mobilní zdroj gama záření je určen k testování a kalibraci zařízení citlivých na gama záření, a to včetně zařízení umístěných
v kosmických lodích. Stanice byla vyrobena speciálně pro planetární misi Evropské kosmické agentury BepiColombo, která bude zkoumat Merkur. Zdroj a příslušná metodika umožňují referenční kalibraci pro kvalifikaci zařízení a pro předletovou kontrolu zařízení již
integrovaných do družic. Stanice poskytuje diskrétní gama kvanta
rovnoměrně rozložená v širokém rozsahu energií (100 keV až
9 MeV) produkovaná s potřebnou intenzitou. K funkci je ve stanici
využito laboratorního radionuklidového zdroje neutronů, 100 l destilované vody a 22 kg standardní soli. Čas, který je nutný ke spuštění stanice vložením neutronového zdroje je pouze několik minut.
Doba potřebná ke kalibraci zařízení až na energii 8,5 MeV je při
vzdálenosti zdroje od kalibrovaného zařízení 2 m maximálně
20 minut. Nízkoenergetické pozadí umožňuje při stejné vzdálenosti
detekovat výskyt výrazných kalibračních píků za méně než
1 minutu pro hodnoty pod 1 MeV a 1 až 2 minuty do 3 MeV.
Výhodnými vlastnostmi zařízení, zejména pro práci v podmínkách
s omezeními týkajícími se nakládání a transportu neutronového
zdroje, je možnost přepravy celého systému, jednoduchá příprava
a minimální nutnost manipulace. Hodnoty radiačních dávek v okolí
zdroje se pohybují v povolených mezích.
Výroba mobilního zdroje gama záření byla financována
Výzkumným grantem No. AO/1-6647/10/NL/CBi Evropské kosmické
agentury. Skladování a využití stanice a AmBe neutronového zdroje
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je financováno grantem Výzkumná Infrastruktura
No. LM2011030 MŠMT ČR.

Nákres (a) mobilního gama zdroje (b). Zdroj je vybaven expanzními prostory (c), nalévacím
a vypouštěcím otvorem a špuntem (d), kam se umísťuje neutronový zdroj. Zdroj: ÚTEF

(a) Zátkový element s vloženým neutronovým zdrojem AmBe fungující jako velmi kompaktní, příruční
zdroj gama záření. (b) Testovaný scintilační detektor LaBr3:Ce poskytnutý ESA. Foto: ÚTEF

Co vám účast v projektu přinesla?
„Byla to především možnost vývoje, výroby a provozování nového zařízení s inovativním využitím
ve vesmírných aplikacích, při které jsme zužitkovali
naše znalosti v oblasti produkce radiace a radiační
spektroskopie. Díky projektu jsme tak vyvinuli úplně
nový obchodní produkt, který umožňuje testování
a kalibraci detektorů gama záření včetně přístrojů
již integrovaných do družic jiných vesmírných misí.“

