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Úvod 
Pri skúmaní vzácnych javov v jadrovej a časticovej fyzike - ako je skúmanie dvojitej 
beta-premeny (Arnold a kol., 2005), hľadanie temnej hmoty (Martineau a kol., 2004), 
experimenty v neutrínovej fyzike (Arpesella a kol., 2008), či meranie vzoriek zo 
životného prostredia sa pozadie stáva vážnym problémom (Heusser a kol. 1995, Povinec 
a kol. 2004;). V týchto vedeckých smeroch sa pozornosť orientuje na vývoj detekčných 
systémov, ktoré majú vysokú účinnosť a nízku úroveň pozadia (Vojtyla a Povinec, 2000; 
Vojtyla a kol.1994; Hult a kol 2006;  Povinec a kol., 2004; Kohler a kol. 2009;. Breier 
a Povinec 2009; Breier a Povinec 2010,) . Vzhľadom k veľmi dobrým spektrometrickým 
vlastnostiam Ge detektorov (vysoké rozlíšenie, vysoká účinnosť a nízke pozadie) tieto 
prevažujú v detekčných systémoch na meranie nízkych aktivít gama-žiaričov (Heusser et 
al., 2006). Hoci nízko pozaďové laboratória sú väčšinou umiestnené hlboko v podzemí, 
pre veľa aplikácii nie je nutné umiestnenie v hĺbkach viac ako niekoľko sto metrov (Hult 
a kol., 2004;. Komura a Hamajima, 2004; Povinec a kol., 2004;. Neumaier a kol., 2009). 
 
Pri použití nekontaminovaného materiálu na konštrukciu krytu a detektora sa hlavným 
príspevkom k  pozadiu stáva  kozmické žiarenie. Niektoré zložky kozmického žiarenia 
preniknú aj do podzemných laboratórií, preto je dôležité skúmať možnosti jeho 
eliminácie. Jednou z ciest ako optimalizovať návrhy detekčných systémov a hľadať 
prostriedky na elimináciu príspevku kozmického žiarenia k pozadiu je  Monte Carlo 
modelovanie ( Vojtyla a Povinec, 2000; Vojtyla a kol.1994; Breier a Povinec 2009; 
Breier a Povinec 2010; Theodorson, 1996; Vojtyla a Povinec, 2000; Laubenstein a kol.., 
2004; Povinec, 2004). V súčasnej dobe je možne na realizáciu takýchto simulácii využiť 
počítačové farmy (grid network), ktoré umožňujú simulovať skúmané procesy v reálnom 
čase. Na vývoj Monte Carlo modelov je možné využiť niekoľko softvérových nástrojov. 
Jedným z nich je GEANT 4, ktorý umožňujú modelovať transport častíc vo 
fyzike vysokých, ako aj nízkych energií (
 

Agostinelli, a kol., 2003). 

Ďalšie počítačové aplikácie v environmentálnej fyzike sú založené na využití 
geoštatistických metód spojených s Geografickým Informačným Systémom (GIS). 
Takéto aplikácie umožňujú mapovať priestorové ako aj časové rozloženie izotopov 
v ekosystémoch, ako sú napríklad podzemné vody,  hĺbkové profily v moriach 
a oceánoch, a pod. Takýto integrovaný prístup umožňuje získať nové informácie o 
časovej a priestorovej variabilite podzemných vôd, o ich dynamike a zraniteľnosti, a o 
antropogénnych a klimatických vplyvoch na ich ďalšie formovanie (Povinec a kol., 
2011). Hĺbkové rozloženie izotopov v moriach umožňuje študovať vznik a šírenie 
vodných más a ich časové zmeny, ktoré sú dôležité najmä z hľadiska lepšieho pochopenia 
klimatických zmien (Povinec a kol., 2011).  
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1  Súčasný stav problematiky 

1.1  Simulovanie pozadia detektorov metódami Monte 
Carlo 

Modelovaniu pozadia detektorov spôsobeného kozmickými časticami sa v minulosti 
venovalo viac prác (Vojtyla a Povinec, 2000; Vojtyla a kol., 1993;) Práce o simulovaní 
miónovej zložky kozmického žiarenia a jej príspevok k pozadiu detektora na povrchu 
zeme a v podzemí pri 20 m v.e. (vodného ekvivalentu) ukázali, že je nevyhnutné 
minimalizovať priestor okolo detektora, a na jeho konštrukciu, ako aj na konštrukciu 
tieniaceho krytu použiť materiály s minimálnym rádioaktívnym znečistením.  
 
Ďalšie práce zaoberajúce sa Monte Carlo modelovaním charakteristík detektorov sa 
zaoberali určovaním účinnosti detektoru (Hurtado a kol 2004a, 2004b).V literatúre sa 
však nenachádzajú Monte Carlo štúdie o ostatných zložkách kozmického žiarenia, 
a posúdenie vplyvu umiestnenia detektora do rôznych hĺbok pod zemským povrchom 

1.2  Vplyv kozmického žiarenia na pozadie detektorov 

1.2.1  KOZMICKÉ ŽIARENIE 

 
Primárne kozmické žiarenie sa skladá z protónov, alfa častíc a ťažších jadier. Pri 
približovaní k Zemi je ovplyvňované najmä medziplanetárnym magnetickým poľom 
a geomagnetickým poľom Zeme. Predmetom účinku geomagnetického poľa sú aj  
elektricky nabité častice sekundárnej zložky kozmického žiarenia (Neher, 1952, Grieder 
2001). 
 
Tok kozmického žiarenia je modulovaný aj slnečnou aktivitou. Prejavujú sa najmä účinky 
11 ročného slnečného cyklu. Ako aj ďalšie solárne vplyvy. Modulačné efekty klesajú s 
rastúcou energiou (Grieder, 2001). Diferenciálne spektrá primárnych galaktických častíc 
sú opísané vzťahom: 
 

𝑰(𝑬,𝚽) = 𝑪
𝑬(𝑬 + 𝟐𝒎𝒄𝟐)(𝑬+ 𝒎 + 𝚽)−𝟐.𝟔𝟓

(𝑬 + 𝚽)(𝑬 + 𝟐𝒎𝒄𝟐 + 𝚽)
 

 
kde , E je kinetická energia častice, Φ je modulačný parameter, m je 
hmotnosť protónu, c je rýchlosť svetla a  je normalizačný 
faktor. Modulačný parameter Φ vkladá do vzťahu vplyv slnečnej modulácia (Φ=100 MeV 
pre nemodulované spektrum a Φ= 900 MeV pre maximum slnečnej aktivity) (Castagnoli 
a kol, 1980). V období slnečnej periódy, keď je slnečné žiarenie maximálne, je 
modulačný efekt slnečného vetra tiež maximálny, čo znamená minimálny tok častíc 
galaktického kozmického žiarenia. 
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1.2.2  KOZMICKÉ ŽIARENIE NA POVRCHU ZEME 

 
Interakčné procesy primárneho kozmického žiarenia v atmosfére vedú k vzniku rôznych 
sekundárnych častíc. Pokles tokov častíc v  atmosfére je rozličný pre rôzne druhy častíc, 
kvôli špecifickým interakčným mechanizmom. Ďalším dôležitým aspektom je stredná 
dĺžka života nestabilných častíc; väčšinou ide o relativistické častice, ktoré vďaka 
dilatácii času majú dlhšiu životnosť.  
 
Pravdepodobnosť prežitia častice od bodu vzniku až na povrch zeme závisí od typu 
častice, jej náboja, energie, zenitového uhlu šírenia a strednej dĺžky života v pokoji. 
Energetické protóny a neutróny strácajú  energiu väčšinou pri silných interakciách; ťažké 
jadrá sú väčšinou roztrieštené v zrážkach s jadrami molekúl vzduchu na fragmenty; 
elektróny a fotóny strácajú energiu elektromagnetickými procesmi. Okrem toho všetky 
nabité častice podliehajú ionizačným stratám. Častice s priemernou dĺžkou života kratšou 
ako 10 -12 s nemajú takmer žiadnu šancu prežiť k povrchu Zeme. Mióny (priemerný 
kľudový čas rozpadu 2.2 10 -6

 

 s)  sa môžu, ak majú dostatočnú energiu, dostať do veľkých 
hĺbok atmosféry, kde predstavujú väčšinu nabitých častíc kozmického žiarenia. Ďalšou 
významnou zložkou kozmického žiarenia sú neutrína, ktoré však kvôli ich slabým 
interakciám s látkovým prostredím nepredstavujú problém pre pozadie detektorov 
(Allkofer, 1975; Wolfendale 1973; Grieder 2001). 

Sekundárne kozmické žiarenie pozorované na zemi, ktoré je významné pre pozadie 
detektora môžeme rozdeliť do troch skupín: 

 
Tvrdá zložka (mióny) 
Nukleónová zložka (neutróny 97%, protóny) 
Mäkká zložka (elektróny, pozitróny, fotóny). 
 

Tvrdá zložka kozmického žiarenia 

 
S výnimkou fotónov a neutrín sú mióny najpočetnejšou zložkou sekundárneho 
kozmického žiarenia na povrchu Zeme. V dôsledku toho je možné získať o nich oveľa 
viac informácií než o ostatných zložkách kozmického žiarenia (Allkofer a kol., 1967, 
1979; Thompson, 1973; Kitamura, 1981; Narasimham, 1967). Vertikálna intenzita 
miónov na povrchu Zeme je  pri nízkych hybnostiach (p <5 GeV / c)  silne závislá od 
geografickej polohy a slnečnej aktivity. Tok miónov na povrchu Zeme vykazuje závislosť 
od zenitového uhla, ktorú môžeme teoreticky vyjadriť nasledovne: 
 

 
 
kde exponent n (p) závisí na miónovej hybnosti p. Údaje o hodnote n (p) sú publikované 
v práci Allkofer a Grieder, 1984. Exponent n (p) sa znižuje z p ≈ 3,3 s rastúcou 
hybnosťou miónu, a je nulový pre p> 30 GeV / c ( Grieder 2001). 



7 

 

Nukleónová zložka kozmického žiarenia 

 
Meraním nabitých hadrónov v kozmickom žiarení sa zaoberali mnohé práce (Brooke 
1973; Meshkovskii a Sokolov 1958; Ashton a kol., 1972) V literatúre je uvádzané 
diferencialne spektrum pre protóny v tvare (Grieder 2001): 

 
 
Experimenty, zamerané na zistenie závislosti diferenciálneho spektra protónov od 
zenitového uhla zatiaľ neboli vykonané. Táto závislosť bola len teoreticky vypočítaná 
(Flückiger, 1977): 
 

 
 
Intenzitu a energetické spektrá kozmických neutrónov sa podarilo zistiť pri malom počte 
experimentov, ktoré sú uvedené v praci Ashton, 1973. Vertikálna diferenciálna intenzita 
bola určená v rozmedzí 80≤E≤300 MeV~1.54.10-3.E-1.5±33% cm-2s-1sr-1MeV-1 
(Heidbreder a kol., 1971). Meraním uhlovej distribúcie bola zistená závislosť 

 
 
kde n=3.5±1.2, pre uhol nie väčší ako 60°( Heidbreder et al., 1971; Grieder 2001). 

 

Mäkká zložka kozmického žiarenia  

 
Pre gama žiarenie je  diferenciálne energetické spektrum (Daniela a Stephens, 1974) 
 
    j(E) ~ E-γ

 
 , kde γ = 2.0. 

Ďalšie častice patriace do mäkkej zložky kozmického žiarenia sú elektróny a pozitróny, 
ich energetické spektrum môžeme opísať rovnicou (Pugacheva a kol.,1973; Palmatier 
1952; Grieder 2001) 
 

, 
 
kde E je v [GeV]. 
 

1.2.3  OSTATNÉ ZDROJE POZADIA DETEKTOROV 

 
K pozadiu detektora tiež prispievajú rádioaktívne prímesy, najmä v konštrukčných 
materiáloch detektora, tieniaceho krytu, ale aj stavebného materiálu použitého na 
výstavbu laboratória (najčastejšie 40K, 238U a 232Th). Na zhotovenie Ge detektorov sa 
používajú super čisté materiály a tieniaci kryt sa vytvára zo starých materiálov (ak sú 
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k dispozícii), v ktorých sa dá predpokladať, že rádioaktívna kontaminácia je minimálna 
(napr. príspevok od 210Pb) (Povinec a kol. 2008). 
 
Významnú zložku pozadia tvorí radón. Izotopy radónu 222Rn a 220Rn sa nachádzajú 
v premennej rade 238U a 232

1.3  Geoštatistické modelovanie rozloženia izotopov 
v prírode 

Th. Tieto primordiálne radionuklidy sú súčasťou všetkých 
konštrukčných materiálov. Efektívny spôsob na potlačenie pozadia spôsobeného radónom 
je nahradenie vzduchu v okolí detektoru bez-radónovým plynom ako je napr. starý 
vzduch alebo dusík (Heusser, 1991). 

V posledných rokoch sa začali rozvíjať geoštatistické metódy na spracovanie, evaluáciu 
a prezentáciu izotopových údajov. Sú založené na geografickom informačnom systéme a 
 ich pomocou je možné mapovať priestorovú variabilitu izotopov vo vybraných 
ekosystémoch. S použitím takéhoto komplexného prístupu je možné zistiť pôvod 
a transport, napr. vodných más (podzemné vody, moria, ale aj atmosféra, a pod.). 
 
Nové geoštatistické nástroje umožňujú integráciu izotopových dát do relačnej databázy. 
Takto je možné vytvoriť časovo-priestorové izotopové mapy, napr. podzemných vôd 
(Bowen et al., 2005 ; Aggarwal & Araguás-Araguás, 2006). Využitím tejto integrácie 
bude možné zhromažďovať nové informácie o časovej a priestorovej variabilite 
podzemných vôd, ich dynamike, a ich vulnerabilite k antropogénnym faktorom, ale aj ich 
odozvu na prebiehajúce klinatické zmeny(povinec 2008). 
 
GIS je počítačový systém, schopný ukladať, analyzovať a graficky zobrazovať 
výsledky/informácie do priestorových objektov (mapy, profily, a pod.) Výhoda GIS 
pramení v možnosti uplatniť rôzne informácie v priestorovom kontexte, a využiť ich pri 
vytváraní všeobecných záverov. Toto je možné vďaka použitiu referenčného systému, 
ako geografická poloha  (zemepisná šírka a dĺžka a poprípade aj nadmorská výška). 
Presnosť GIS závisí od presnosti použitých údajov a formátu, v ktorom sú dáta 
spracovávané. V GIS sú na geografické objekty vytvorené geografické odkazy, ktoré sú 
usporiadané do tématických vrstiev, alebo priestorových objektov. Každá tématická 
vrstva môže mať vlastný model dát podľa toho, aký priestorový jav reprezentuje. (Neteler 
M. a  Mitasova H 2008). 
 
Geografické údaje obsahujú priestorovú zložku, ktorá popisuje umiestnenie alebo 
rozmiestnenie geografického javu a príznakovú zložku, ktorá popisuje jeho vlastnosti. 
Priestorová zložka môže byť reprezentovaná pomocou základných prístupov: 
 

bodový prístup, kde každý pravidelne rozložený bod alebo prvok (pixel) v 
priestore má priradenú hodnotu. Tento prístup vedie k rastrovému modelu dát; 
 
prístup geometrických objektov, kde sú definované geografické znaky ako čiary, 
body a plochy s priradenými súradnicami, čo vedie k vektorovému modelu dát. 

 
Príznakovou zložkou sú popisné údaje, ktoré poskytujú informácie o sledovaných 
lokalitách alebo bodoch(Neteler M. a  Mitasova H 2008)..  
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1.4  Rozloženie izotopov v prírode 

1.5  Izotopy v podzemných vodách Žitného ostrova 

Na území Žitného ostrova existuje mnoho zdrojov podzemnej vody, ktoré sa v súčasnosti 
využívajú na  dodávanie pitnej vody pre rôzne miesta na juhu západného Slovenska 
a Bratislavy. Územie  Žitného ostrova tvoria aj rôzne chránené krajinne oblasti ,  čím sa 
zvyšuje spoločenská hodnotu tohto územia . Vzhľadom ku svojej polohe a dobrým 
pôdnym a klimatickým podmienkam, je najvýznamnejšou poľnohospodárskou oblasťou 
Slovenska.  
Na rieke Dunaj je tiež umiestnená najvýznamnejšia vodná elektráreň Gabčíkovo 
(založená v roku 1992). Jej inštalovaný výkon je  720 MW. Vodné dielo Gabčíkovo má 
výrazný vplyv na hydrológiu, ako aj prepravné podmienky v oblasti Dunaja. Samotné 
Gabčíkovo s priehradou Čunovo a jej vstupné a výstupné kanály majú pozitívny vplyv na 
regionálne podmienky podzemných vôd. Vzhľadom k spätnému účinku nádrže Čunovo, 
hladina Bratislavskej podzemnej vody stúpla cca 2 m, čo pozitívne ovplyvnilo všetky 
ekosystémy v danej lokalite. 
Geomorfologicky, Žitný ostrov patrí k Dunajskej nížine, v ktorej sa nachádzajú Čiližská, 
Potônska a Okoličianska mokraď. Územie sa vyznačuje rovinatým terénom nadmorskou 
výškou   129 až 136 m nad morom. Počas 1951-1980 boli zaznamenané priemerné zrážky 
na úrovni 580 mm pre Bratislavu a 528 mm pre Veľký 
Komplexné štúdie o obsahu rádionuklidov v spodných vodách zatiaľ neboli urobené. 
Existujúce štúdie boli použité len pre špecifické aplikácie. 

Meder. 

1.6  Izotopy vo vodách Indického oceánu 

 
Antropogénne rádionuklidy, ktoré vznikli pri skúškach jadrových zbraní v atmosfére 
(napr. trícium (3H), rádiouhlík (14C), stroncium-90 (90Sr), cézium-137 (137Cs), jód-129 
(129I), amerícium-241 (241Am), izotopy plutónia (238Pu, 239Pu, 240

 

Pu), atď.), sa využívajú 
ako stopovače prírodných výmenných procesov, ktoré sa vyskytujú v suchozemských 
(napr. Hou a kol., 2009;. Levin a Hesshaimer, 2000; Santschi a Schwehr, 2004) a 
oceánskych prostrediach (napr. Livingston a Povinec, 2002; Schlosser a kol., 1999). 
Nárast koncentrácie týchto rádionuklidov v prírode začal v roku 1945 a vyvrcholil v roku 
1963. Dôvodom tohto javu bola séria rozsiahlych atmosférických skúšok jadrových 
zbraní, ktorá bola vykonaná v 1961-1962 v bývalom Sovietskom zväze na súostroví 
Novaya Zemlya (Livingston a Povinec, 2002).  

V rovníkovej oblasti v Tichom Oceáne sa skúšky jadrových zbraní vykonávali na atoloch 
Bikini a Enewetak (USA), ako aj na atoloch Mururoa a Fangataufa (Francúzsko). Spád 
z nich tiež prispel k rádionuklidovej zásobe v Tichom oceáne.  
 
Hlavná časť globálneho spádu bola v dôsledku kombinovanému účinku zrážok a výmeny 
vzduchu medzi stratosférou (kde sa dostali rádioaktívne oblaky po skúškach jadrových 
zbraní) a troposférou uložená v stredných zemepisných šírkach severnej pologule 
(UNSCEAR, 2000), a to najmä v severozápadnom Tichom oceáne (Aoyama a kol. 2006). 
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Niektoré rádionuklidy z globálneho spádu (napr. 3H, 14C, 90Sr, 137Cs, 129

 

I) sa rozpustili v 
morskej vode a stali sa jej súčasťou. Z tohto dôvodu sú vhodné pre štúdium pohybu 
vodných más v oceáne. Na druhej strane izotopy Am a Pu sú viac reaktívne častice (La 
Rosa a kol., 2005), a preto sú vhodné pre skúmanie procesov vo vodnom stĺpci a 
sedimentov. Významná časť týchto rádionuklidov vo svetovom oceáne sa nahromadila na 
morskom dne ako sedimenty (Bowen a kol., 1980;. Hong a kol, 1999;. Lee a kol, 2005;. 
Livingston a kol, 2001.). 
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2  Ciele dizertačnej práce 

Cieľom dizertačnej bolo:  
 
(i) Optimalizovať nízkopozaďové detekčné systémy umiestnené v povrchových 
a podzemných laboratóriách s využitím Monte Carlo simulácií ich pozadia. 
Úpraviť programové balíky GEANT4 a CRY, a využiť ich na simulácie pozadia 
Ge detektorov. Aplikovať vyvinuté metódy pri návrhu povrchových a 
podzemných laboratórií. 
 
(ii) Vyvinúť geoštatistické metódy na štúdium časových a priestorových variácií 
izotopov v podzemných vodách. Aplikovať vyvinuté metódy na podzemné vody 
Slovenska, špecificky na hĺbkové rozdelenie izotopov na Žitnom ostrove. 
 
(iii) Vývinúť metódy na priestorovú vizualizáciu rozloženia izotopov vo vodách 
oceánov, špecificky na identifikáciu vodných más a ich dynamiku v južnom 
Indickom oceáne.  
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3   Zvolené metódy spracovania 

3.1  Monte Carlo simulácie interakcií častíc s látkovým 
prostredím  

GEANT 4  je súbor nástrojov ktoré umožňujú modelovať transport častíc vo fyzike 
vysokých ako aj nízkych energií (Agostinelli, a kol., 2003). Dizajn modelu (geometria 
detektora, použité fyzikálne interakčné modely, použité materiály, generátor častíc, zápis 
výsledkov) sa v GEANT4 zadáva pomocou objektovo orientovaného programovania 
v C++. Zdrojový kód modelu sa skladá zo šiestich základných častí: 
 

Riadiaca časť zdrojového kódu 
Fyzikálne procesy 
Primárny generátor akcie 
Konštrukcia detektora 
Prelet častice 
Zápis udajov 
 

GEANT4 simuláciu transportu častí vykonáva prostredníctvom malých krokov 
(Agostinelli a kol., 2003). Dĺžka nasledujúceho kroku pre rôzne fyzikálne interakcie je 
náhodne generovaná pomocou použitia strednej voľnej dráhy interakcie, alebo rôznymi 
limitmi kroku, ktoré sú stanovené rôznymi súčasťami GEANT4.Stredná voľná dráha je 
definovaná ako 
 

 
 
kde σ(Z,E) je totálny účinný prierez procesu s atómom, ni

  

 je počet atómov 
v sledovanom objeme, ktorý môžeme definovať ako 

 
 
Kde Ν je Avogadrova konštanta, ρ je hustota materiálu, Ai je molekulová hmotnosť a ωi je 

 
váhovací koeficient(GEANT4 Physics Reference Manual 2010). 

Riadiaca časť zdrojového kódu 

 
V tejto časti zdrojového kódu sa načítavajú údaje zo vstupného súboru, spúšťajú sa 
objekty v správnom poradí ako sú zobrazené na Obr. 1.  
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Obrázok 1. Bloková schéma výpočtových procesov 

 

Fyzikálne procesy 

  

V GEANT 4 sú zahrnuté štyri hlavné elektromagnetické procesy pre simulovanie 
interakcií gama-častíc s látkovým prostredím. Prvým z nich je fotoelektrický jav, ktorý je 
simulovaný pomocou určenia strednej voľnej dráhy z parametrizovaného absorpčného 
účinného prierezu fotónu. Parametrizácia účinného prierezu je použitá podľa Biggs a kol.: 
 

 
 
kde koeficienty a, b, c, d sú určené pomocou fitovania metódou najmenších štvorcov na 
experimentálne dáta(GEANT4 Physics Reference Manual 2010). 
 
Druhý proces je proces Comptonovho rozptylu. V GEANT 4 je simulovaný pomocou 
empirického účinného rozptylu: 
 

 

kde Z je atómové číslo média, Eγ je energia fotónu, , m je hmotnosť elektrónu a 
. Účinný prierez je počítaný z experimentálných dát (Storm 

a Israel, 1970; Hubbell a kol., 1980). 
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Proces tvorby elektrón-pozitrónových párov z gama-kvánt je do GEANT 4 
implementovaný pomocou účinného prierezu: 
 

 
 

kde Eγ je energia gama a . Funkcie Fn
 

sú definované ako 

 
 
 

 
Koeficienty ai , bi , ci 

 

 sú určené metódov najmenších štvorcov z dát (Hubbell 1980; 
GEANT4 Physics Reference Manual 2010)). 

Pružný rozptyl nabitých častíc je dôležitá súčasť vsetkých počítačových kódov určených 
na počítanie transportu častíc látkovým prostredím. V GEANT 4 sú všetky tieto procesy 
počítané triedou G4VMultipleScattering. 
 
Pri prechode elektrónov a pozitrónov látkovým prostredím strácajú energiu aj 
prostredníctvom priebežných strát energie. Tento proces je popísaný Berger-Seltzerovou 
formulou: 
 

 
 

kde re polomer elektrónu: , mc2  je pokojová energia elektrónu, nel   je 
elektrónová hustota v materiáli, I  je priemerná excitačná energia v materiáli,  γ  = 
E/mc2, β2 = 1-(1/γ2), τ  γ-1, Tp je prahová energia pre tvorbu δ elektrónov, τ c = Tp/mc2, 
τmax  je  maximálna energia, τup  = min(τc, τmax
δ  charakterizuje hustotu materálu(GEANT4 Physics Reference Manual 2010). 

), a  

 
Elektróny a pozitróny strácajú energiu aj brzdným žiarením, ktoré je vyžarované nabitými 
časticami pri ich zrýchlenom pohybe. U elektrónov a pozitrónov s kinetickou energiov T 
môžeme účinný prierez emisie fotónu s energiou väčšiou ako kc
 

 vyjadriť v tvare 

. 
 
Posledným procesom pri interakciách elektrónov a pozitrónov je ich anihilácia, pri ktorej 
je vyžiarené gama-kvantum o energii 511keV. Účinný prierez je vyjadrený Heitlerovov 
formulou (Ford, 1954; Heitler, 1985): 
 

 
 
kde  E je celková energia procesu, γ  =  , a re  je polomer elektrónu 
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Elektromagnetické neelastické energetické straty nabitých hadrónov prebiehajú 
prostredníctvom ionozácie. Ionizačné straty energie pri hadrónoch môžeme vyjadriť 
pomocou Bethe-Blochovej formule 
 

 
 

 re polomer elektrónu:  
 
 mc2      

 n
 pokojová energia elektrónu 

el          
 I        priemerná excitačná energia v materiáli 

 elektrónová hustota v materiáli 

 Z       atómové číslo materiálu 
 z náboj hadrónu 
 γ        E/mc
β

2 
2      1-(1/γ2

T
) 

up      min(Tc, Tmax
C

) 
e

F         korekcia vyžších rádov 
       korekčná funkcia na šupkový model 

δ         efekt funkcie hustoty 
 
Mionové elektromagnetické interakcie s látkovým prostredím prebiehajú najmä štyrmi 
základnými procesmi. Prvý z nich je ionizácia, ktorú popisuje Bethe-Blochova formula. 
Pomocou nej je možné vyjadriť úplný účinný prierez pre mióny ako (Yao a kol., 2006) 
 

 
 
kde me je hmotnosť elektrónu, mμ hmotnosť miónu, E energia miónu, ϵ je prechodová 
energia a σ(E,ϵ)BB Bethe-Blochov účinný prierez, ktorý je definovaný ako 

 
 
kde 

re je polomer elektrónu:  
 
 mc2      

 I        priemerná excitačná energia v materiale 
 pokojová energia elektrónu 

 Z       atómové číslo materialu 
 z naboj mionu 
 γ        E/mc
β

2 
2      1-(1/γ2

δ         efekt funkcie hustoty 
) 

 
V oblasti veľkých energií dominujú straty energie prostredníctvom brzdného žiarenia. Pri 
energiách nad 1TeV tvorí brzdné žiarenie až 40% všetkých strát energie. Jeho účinný 
prierez môžeme vyjadriť ako 
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, 
 
kde μ a m je miónová a elektrónová hmotnosť, Z a A je atómové a hmotnostné číslo a NA

 

 
je Avogadrova konštanta. 

V TeV-ovej oblasti energií dominantnú časť energie mióny strácajú prostredníctvom 
tvorby elektrón-pozitrónových párov. Veľkosť energetických strát pri tvorbe 
elektrónových a pozitrónových párov lineárne stúpa s rastúcou energiou miónov. Mióny 
prostredníctvom tohto procesu strácajú približne 10% energie (GEANT4 Physics 
Reference Manual 2010). 

 
Obrázok 2 Diferencialna intenzita zložiek kozmického žiarenia na povrchu zeme 

generovana kódom CRY 
 

Primárný generátor akcie 

 
Vtejto časti kódu sa genruje samotná častica. Ako generátor kozmických častíc bola 
použitá knižnica CRY (cosmic-ray shower library), ktorú vyvinuli v Lawrence Livermore 
National Laboratory. Pomocou CRY je možné generovať moment hybnosti, polohu 
a celkovú energiu častice.  Počítačovú knižnica CRY je implementovaná v troch rôznych 
počítačových kódoch (GEANT4, MCPX a FLUKA). Ako parametre je možné definovať 
geografickú polohu a čas. Tok častíc sledovaný na povrchu Zeme, ktorý bol generovaný 
kódom CRY, je  možné sledovať na Obr.2. Vidieť, že pri nižších energiách dominuje 
zložka mäkkého žiarenia, pri vyšších energiách sa do dominancie dostáva tvrdá 
komponenta. 
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Konštrukcia detektora 

 
Základná konfigurácia detekčného systému pre simuláciu pozaďových charakteristík bola 
zložená z Ge detektora nad ktorým bol umiestnený plastický scintilátor, ktorý plnil 
funkciu anti-kozmického štítu. Použité detektory boli zapojené v anti-kozmickom 
zapojení. Detekčný systém bol umiestnený v olovenom kryte s vnútorným rozmerom  
30x30x30 cm.  
 
Použitý germániový koaxiálny detektor mal priemer 72mm, dĺžku 70mm, účinný objem 
280 cm3 a relatívnu účinnosť 69%. Takýto spektrometer poskytuje rozlíšenie 
1,08keV/122keV pre 57Co (FWHM), a 2,6keV/1,33MeV pre 60

 

Co. Povrchová neaktívna 
vrstva germánia mala hrúbku 5μm, medený kryostat mal hrúbku okienka 0,5 mm. 

Z dôvodu dobrej účinnosti pre kozmické mióny bol ako tieniaci detektor vybraný 
plastický scintilátor. Mal štvorcový tvar o rozmeroch  34x36x5cm a nad detektorom 
vyčleňoval priestorový uhol približne  70˚. 
 

Prelet čatice  

 
Prelet častice sa začína vygenerovaním častice kozmického žiarenia. Počas letu sa 
simuluje transport častíc látkovým prostredím a zapisujú sa energetické straty v  
detektore. 
 

Zápis údajov 

 
Zapis údajov prebieha pomocou objektu histogram. Tento objekt zberá údaje počas 
celého behu simulácie a na konci zapíše spektra pre tri konfigurácie detekčného systému 
(spektrum z Ge detektora, spektrum zo scintilátora a antikoincidenčné spektrum) v dvoch 
energetických škálach ˇ(0-3000keV;0-300MeV).  

3.2   Simulácie energetického a hĺbkového rozdelenia 
častíc kozmického žiarenia 

 
Ak pri konštrukcii detektora je použitý rádioaktívne čistý materiál, hlavnou zložkou, 
ktorá prispieva k pozadiu detektora je kozmické žiarenie. Aj keď nukleónovú a mäkkú 
zložku sme schopní dostatočne potlačiť pasívnym tienením a uložením detektoru do nie 
veľmi hlbokého podzemia (20 m w.e.), miónovú (tvrdú) zložku je možné potlačiť len 
umiestnením detekčného systému hlboko do podzemného laboratória. Pri budovaní 
podzemného laboratória je potrebné zhodnotiť efektivitu použitia prostriedkov na jeho 
realizáciu. Odhad efektivity použitia finančných prostriedkov sa dá získať pomocou 
Monte Carlo simulácii. Pri takýchto úlohách sa modelovanie pozadia detektora 
obmedzuje na modelovanie príspevku kozmického žiarenia, konkrétne jeho tvrdej zložky.  
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3.3  Povrchové laboratórium 

Pre povrchové laboratórium sme testovali základnú konfiguráciu detektora a konfiguráciu 
aktívneho a pasívneho tienenia. Sledovali sme redukciu rôznych zložiek kozmického 
žiarenia. Ako pasívny štít bolo použité olovo v hrúbkach 10, 20, 30 a 40 cm. Všetky 
hrúbky boli sledované so zapnutým a vypnutým antikoincidenčným tienením. 

3.4  Podzemné laboratórium  

Ako bolo zrejmé z prvých výsledkov pre podzemné laboratórium, nukleónová a mäkká 
zložka kozmického žiarenia je dostatočne potlačená použitím pasívneho a aktívneho 
tienenia a vloženia detektora do nízkeho podzemia (Breier, Povinec 2010).Tvrdá zložka 
kozmického žiarenia však nie je potlačená ani v hlbokom podzemí. Ako je možné vidieť 
z Obr. 3 v hĺbke 100 m w.e. sa tok miónónov redukuje 100-násobne. 

 
Obrázok 3 Tok miónov v závislosti od hĺbky 

 
Z tohto dôvodu bolo pre ďalšie simulácie použitá len tvrdá (miónová) zložka kozmického 
žiarenia. 
 
GEANT4 zahŕňa miónový model, ktorý indukuje štyri mechanizmy interakcie častíc 
s látkou: 
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(i)   miónová ionizácia 
(ii)   brzdné žiarenie (E≥1 TeV)  
(iii) produkciu elektrón-pozitrónových párov (pri TeV-ových energiách)  
(iv) fotonuklárne interakcie (E≥10GeV)
 

. 

Simuláciu prechodu častíc materiálom t.j. horninami nachádzajúcimi sa nad podzemným 
laboratóriom aproximujeme ako prechod častíc štandardným kameňom. Kvôli časovej 
náročnosti simulácii transportu častíc cez väčšiu vrstvu zemskej horniny bolo potrebné 
vylúčiť častice, ktoré majú nízku pravdepodobnosť vyvolania odozvy v detektore. Na 
tento účel je potrebné vymedziť priestorový uhol častíc, ktoré budú prijaté do simulácie. 
Ďalšou možnosťou zefektívnenia priebehu simulácie je určenie minimálnej energie 
častice, ktorá môže vyvolať odozvu. Na určenie tejto energie môžeme použiť Obr. 4. 
 

 
Obrázok 4 CSDA (Continuous Slowing Down Approximation) v závislosti od energie 

miónov.  
 

 

3.5  Geoštatistická analýza rozloženia izotopov  

 
Izotopové dáta sme pomocou geo-vizualizačných softvérových systémov založených na 
GIS zobrazili v mapách, ktoré vykresľujú ich priestorovú distribúciu. Na zobrazenie 
povrchovchového rozloženia sme použili program GRASS GIS (Geographic Resources 
Analysis Support System) a vertikálny profil Ocean Data View (http://grass.itc.it/; 
http://odv.awi.de/). Výber týchto softvérových nástrojov bol podmienený ekonomickou 
výhodnosťou GNU (GENERAL PUBLIC LICENSE) a dostupnosťou softvéru. 
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3.5.1  GRASS GIS 

GRASS je rastrový a vektorový GIS softvér s integrovanými subsystémami na 
spracovanie obrazu a vizualizáciu dát. Obsahuje viac ako 350 modulov pre správu, 
spracovanie, analýzu a vizualizáciu geografických údajov. GRASS ako viacúčelový GIS 
usporadúva údaje na rastrové a vektorové mapy, poskytuje širokú škálu nástrojov pre 
podporu väčšinu funkcií GIS(Neteler M. a  Mitasova H 2008).. 
 

Štruktúra dát v GRASS. 

Dáta, ktoré sa v GRASS používajú sú umiestnené v jednom adresári, ktorý sa nazýva 
DATABASE. V DATABASE sú umiernené podadresáre, ktoré sa nazývajú LOCATION, 
a v každej LOCATION je umiesnený adresár označovaný ako MAPSET.  
 

LOCATION vytyčuje záujmové územie ktoré skúmame (napr. Slovensko). Je 
definovaný súradnicovým systémom, kartografickou projekciou a hranicami 
vymedzeného územia. 
 
MAPSET obsahuje mapové vrstvy (reprezentované GRASSovskou internou 
adresárovou štruktúrou). Používa sa na lepšiu organizáciu dát, tématických 
problémov a zameraní v danom LOCATION. 
 
 

Priestorová interpolácia transformuje bodový vektor alebo izolínie, ktoré predstavujú 
kontinuálne javy, ako je nadmorská výška, teplota, koncentrácia izotopov v spodnej vode 
alebo oceáne na rastrové údaje pomocou funkcie, ktorá prechádza v blízkosti, alebo cez 
dané body. Pretože existuje nekonečné množstvo takýchto funkcií, existuje aj veľké 
množstvo rôznych techník interpolácie a aproximácie (Neteler M. a  Mitasova H 2008). 

Ocean Data View (ODV) 

ODV je počítačový program, určený na interaktívny prieskum a grafické zobrazenie 
izotopových údajov v oceáne, ale možno ho tiež použiť na vizualizáciu aj iných údajov. 
Používané datasety a súbory sú nezávislé na platforme, a je ich možné zobrazovať a 
upravovať vo všetkých podporovaných systémoch. ODV umožňuje uchovávať a 
analyzovať rozsiahle súbory údajov, nevyžaduje však robustnú výpočtovú techniku. Môže 
produkovať vysoko-kvalitné, napr. mapy a je možné s ním generovať spojité priestorové 
rozdelenia.  
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4  Výsledky dizertačnej práce 

4.1  Simulácia pozadia Ge detektorov metódou Monte 
Carlo  

4.1.1  POVRCHOVÉ LABORATÓRIUM 

Prvé výsledky simulácie boli použité na porovnanie simulovaných dát s reálne 
nameraným gama-spektrom (bez aktívneho tienenia, Obr. 5). Nepresnosti, ktoré je možne 
vidieť v energetickom spektre sú spôsobené malým medeným krytom ktorý bol použitý 
pri experimentálnom meraní. 
 
Ďalšie overovanie správnosti modelu so štandardnou konfiguráciou detektoru 
umiestneného do oloveného krytu s hrúbkou steny 20 cm je vidieť na Obr. 6, kde je 
možné pozorovať pík prislúchajúci energii 54 MeV. Tento pík korešponduje s 
najpravdepodobnejšou dĺžkou interakcie miónov v citlivej zóne detektora. Ak minimálna 
energetická strata miónov v germániu je 7.3 MeV/cm, potom môžeme vypočítať 
najpravdepodobnejšiu dĺžku dráhy častice, t.j. 7.4 cm (dĺžka detektora je 7 cm) (Amsler, 
2008). Tieto výsledky potvrdzujú správnosť modelu vo vysoko-energetickej oblasti.  
 

.  
Obrázok 5 Porovnanie experimentálneho pozaďového gama-spektra s Monte-Carlo 

spektrom (vrchné spektrum). 
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Obrázok 6. Vysoko-energetické spektrum kozmických miónov v  povrchovom laboratóriu 
so zapnutým(čiarkovane) a vypnutým (plná čiara) antikoincidenčným tienením. 

 

 
Obrázok 7. Energetické spektrum tvorené rôznymi zložkami kozmického žiarenia s 

vypnutým (hore) a zapnutým (dole) antikoincidenčným tienením. 
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Prvé výsledky simulácie boli tiež použité na zistenie účinnosti pasívneho (olovo) 
a aktívneho tienenia. Na Obr. 7 je zobrazené spektrum zložiek kozmického žiarenia 
základnej konfigurácie detektora s 20 cm hrúbkou oloveného tienenia. Maximum tohto 
spektra je možné pozorovať na úrovni okolo 250 keV. Toto maximum je spôsobené 
príspevkom od brzdného žiarenia delta-elektrónov v necitlivej vrstve Ge kryštálu 
a v medenom okienku detektora. Ďalej na Obr. 7 je tiež vidieť dominantný pík pre 
energiu 511keV Tento pík je vytváraný gama-kvantami pochádzajúcimi z anihilácie 
elektrón-pozitrónových párov, vzniknutých interakciou častíc kozmického žiarenia.  
 
Zo spektra je zrejmé, že najväčší príspevok k pozadiu má tvrdá zložka kozmického 
žiarenia. To podporuje názor, že mäkká a nukleónová zložka je silno potlačená pasívnym 
oloveným krytom. Túto skutočnosť podporuje Obr. 8. Je možné na ňom vidieť závislosť 
integrálneho pozadia detektoru od hrúbky olovenej vrstvy krytu. Dôvod vyššej účinnosti 
tienenia je vo vysokom účinnom priereze interakcie mäkkej a nukleónovej zložky 
s materiálom krytu.  

 
Obrázok 8. Integrálne pozadie detektora od rôznych zložiek kozmického žiarenia 

(v rozsahu 0 až 3000 keV) v závislosti od hrúbky oloveného krytu. 
 

 
V ďalších simuláciách bola zisťovaná účinnosť aktívneho (antikoincidenčného) tienenia. 
Účinnosť bola definovaná nasledovne 
 
, 
 
 
 
kde BS  a Bac je pozadie detektora v 20 cm kryte s a bez aktívneho štítu. Z Obr. 9 je 
vidieť, že účinnosť neklesá pod úroveň 2. Najväčšia účinnosť tienenia je vypočítaná pre 
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nízke energie 50-300 keV. Z dôvodu príspevku anihilačného píku je najnižšia hodnota 
pozorovaná na úrovni okolo 500 keV. 
 

 
Obrázok 9. Účinnosť aktívneho tienenia v závislosti od energie (závislosť je vyhladzovaná 

cez 5 kanálov). 
 

4.1.2  PODZEMNÉ LABORATÓRIUM 

Najefektívnejšia a najčastejšie používaná metóda na potlačenie pozadia vznikajúceho od 
častíc kozmického žiarenia je umiestnenie detektora do podzemia. Simulácie pozadia sme 
urobili pre hĺbku 10 m v.e. Na Obr. 10a je opäť možné pozorovať maximum na úrovni 
približne okolo 250 keV, a anihilačný pík na úrovni 511 keV.   
 
Obr. 10b ukazuje, že účinnosť neklesá pod hodnotu 2, minimum dosahuje pri energii 
okolo 500 keV a maximum dosahuje pre nízke energie (50-300 keV). Z prezentovaných 
výsledkov je zrejmé, že väčšinový príspevok kozmického žiarenia tvoria mióny. Z tohto 
dôvodu bolo pre ďalšie výpočty používaná len mionová zložka kozmického žiarenia.  
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Obrázok 10. Energetické spektrum pozadia (horný obrázok) a účinnosť tienenia (dole) 

detektora umietneného na hĺbke 10 m w.e. s pasívnym tienením (20 cm olova). 
 
 
Z Tabuľky 1 a Obr. 10 je možné vidieť, že umiestnenie detektora do podzemia 
a používanie antikoincidenčneho štítu je dobrý spôsob pre zníženie pozadia tvoreného 
kozmickým žiarením. Už v laboratóriu postavenom na úrovni 10 m w. e. je pozadie 
znížené o 87%. Uložením detektora do podzemia na hĺbku 100 m w.e. je možne znížiť 
pozadie až na 99,1%, ako dokumentuje Obr. 11, ktorý porovnáva pozaďové gama-spektrá 
Ge detektora umiestneného v rôznych hĺbkach s a bez použitia antikoincidenčného 
tienenia. Zo získaných výsledkov je zrejmé, že Monte-Carlo modelovanie je vhodný 
nastroj na optimalizovanie parametrov detektora. 
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Obrázok 21. Pozaďové spektrum Ge detektora s (dole) a bez (hore) použitia 
antikoincidenčného tienenia s rôznymi konfiguráciami pasívneho tienenia. 

 
Tabuľka 1 . Integrálne pozadie a účinnosť tienenia pre rôzne konfigurácie Ge detektora 

(0-3000 keV) 
 
 
 

Hrúbka 
Pb-tienenia 

Antikozmické 
tienenie  

Pozadie Účinnosť 
  

10 cm vyp. 143617 0,001 
10 cm zap. 51913 0,639 
20 cm vyp. 132879 0,075 
20 cm zap. 47453 0,670 
30 cm vyp. 124408 0,134 
30 cm zap. 44186 0,692 
40 cm vyp. 114663 0,202 
40 cm zap. 40602 0,717 
20 cm vyp. 51685 0,640 
20 cm zap. 17497 0,878 
20 cm vyp. 10074 0,930 
20 cm zap. 3204 0,978 
20 cm vyp. 4680 0,967 
20 cm zap. 1291 0,991 
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Obrázok 12. Integrálne pozadie (od 0 do 3000keV) detektora v kryte s hrúbkou olova 20 

cm v závislosti od hĺbky v podzemí 
 
 
 
 

4.2  Využitie geoštatistických metód na zobrazenia 
rozloženia izotopov 

4.2.1  HĹBKOVÉ ROZDELENIE IZOTOPOV V PODZEMNÝCH 
VODÁCH ŽITNÉHO OSTROVA 

 
Územie, ktoré bolo zvolené na odber vzoriek podzemných vôd bol Žitný ostrov, ktorý 
predstavuje najväčšiu zásobáreň pitnej vody v strednej Európe. Jeho územie ohraničuje z 
juhu koryto Dunaja, zo severu Dunajské rameno Malý Dunaj a na krátkom úseku aj Váh 
na východe. Žitný ostrov je jedným z najdôležitejších hydrogeologických objektov na 
Slovensku, a jeho význam bude ešte s časom narastať.   
 
Z hĺbkového rozdelenia δ18O (Obr. 13) je možné vidieť, že vzorky zo spodnej vrstvy majú 
hodnoty δ18O všeobecne nižšie ako -10,5 ‰, čo je na úrovní Dunajských hodnôt. Vzorky 
zo zvýšenou hodnotou δ18O (-10,0 ‰ a -9,5 ‰. ) je možné pozorovať pod povrchom 
zeme v hĺbke okolo 20 m Avšak povrchové vzorky (do hĺbky 10 m) sú opäť nižšie na 
úrovni -10,92 -12,26 ‰ ‰, pre Dunaj, a -0,57 -11,39 ‰ a pre Malý Dunaj. Ako sa dalo 
očakávať, Dunaj je systémom a hlavným zdrojom plytkých podzemných vôd na Žitnom 
ostrove. Dôvod prečo povrchové a plytké podzemné vody sú o δ18O môžu byť v dôsledku 
pozemného zavlažovania, ktoré je často používané v tejto poľnohospodársky silne 
industrializovanej oblasti. Podobný profil pre δ13C je zobrazený na Obr. 16. Tu vidíme, 
vyššie hodnoty δ13O hladiny v povrchových vodách, a nízke v hĺbke okolo 40 

 

m (Povinec 
a kol., 2010). 
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Na Obr. 17 je možné vidieť vertikálne rozloženie 14C v podzemných vodách na Žitnom 
ostrove. Základ profilu predstavuje moderné podzemné vody. Hĺbková distribúcia 
ukazuje, že väčšina podzemných vôd obsahuje viac ako 70 PMC (percent modern carbon) 
14

         

C. Nižšie hodnoty okolo 50 PMC sú na východnej časti ostrova v hĺbke okolo 50 m . 

Obrázok 3 Vertikálna distribúcia δ18

 
O pre Žitný ostrov 

 
Obrázok 4 Vertikálna distribúcia δ13

 
C v spodných vodách v lokalite Žitný Ostrov 
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Obrázok 5 Vertikálna distribúcia 14

 
C v spodných vodách v lokalite Žitný Ostrov 

 

4.2.2  HĹBKOVÉ ROZDELENIE IZOTOPOV VO VODÁCH JUŽNÉHO 
INDICKÉHO OCEÁNU 

 
Na Obr. 15 vpravo je zobrazené priestorové rozložene 3H v povrchových vodách 
Indického oceánu. Vzorky boli odobrané v roku 1998 ako súčasť transektu (Povinec et al. 
2003b). Na obrázku sú zobrazené aj údaje získané z WOCE projektu (USA; 
www.woce.org). Vyššie hodnoty môžeme pozorovať v oblasti okolo 34° južnej 
zemepisnej šírky. Z vertikálneho 3H profilu je vidieť, že v rozmedzí 20 °J a 40 °J boli 
namerané najvyššie hodnoty 3
 

H.  

Hĺbková distribúcia 14 C pre južný Indický oceán je zobrazená na Obr. 15 vľavo Vysoké 
hodnoty je možné vidieť v oblasti 20 - 40 º J, v hĺbke pod 500 m dochádza k poklesu 
hodnôt. Obr. 15 dokumentuje, že južný Indický oceán hrá dôležitú úlohu pre sequestráciu 
CO2

 

 z povrchových do podzemných vôd, čo má veľký význam pre stabilizáciu 
koncentrácie oxidu uhličitého v atmosfére. 
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Obrázok 15 Vertikálna distribúcia 14C (vľavo) a  3

 

H(vpravo) vo vodách Indického oceánu 
v závislosti od zemepisnej šírky 
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5  Súhrn výsledkov a nových poznatkov, závery prep 
prax a ďalší rozvoj vednej disciplíny 

 

Hlavné výsledky dosiahnuté v dizertačnej práci môžu byť zosumarizované nasledovne:  

Vytvorenie Monte Carlo modelu simulácie pozadia Ge detektorov a jeho využitie na 
optimalizáciu tienenia detektorov umiestnených v povrchových laboratóriách.  Simulácie 
pozadia Ge detektora ukázali, že predovšetkým brzdné žiarenie delta elektrónov 
vytvorených kozmickými miónmi prechádzajúcimi oloveným tienením a detektorom je 
zodpovedné za typický spojitý tvar gama-spektra Ge detektora. 

Zhodnotenie účinnosti pasívneho a antikoincidenčneho/antikozmického tienenia 
detektorov proti časticiam kozmického žiarenia. Optimalizácia povrchových laboratórií 
na nízkopozaďovú gama-spektrometriu (hrúbka pasívneho tienenia, plocha/objem 
antikozmického tienenia). 

Simulácie pozaďových charakteristík Ge spektrometrov umiestnených v povrchovom 
laboratóriu, prevádzkované s rôznou hrúbkou oloveného tienenia s alebo bez 
antikozmického tienenia ukázali, že bez antikozmického tienenia je pozadie redukované 
s faktorom 0,2, zatiaľ čo s antikozmickým tienením sa tento faktor zvyšuje na 0,72. 
Povrchové laboratória s antikozmickým tienením umožňujú teda dosiahnuť pozadie 
detektorov, ktoré je zrovnateľné s detektormi pracujúcimi v hĺbkach okolo 50 m. 

Simulácie pozadia Ge detektorov a ich využitie na optimalizáciu tienenia detektorov 
umiestnených v podzemných laboratóriách.  V podzemnom laboratóriu nachádzajúcom sa 
v hĺbke 10 m v.e. je pozadie potlačené s faktorom 0,88, a v hĺbke 100 m v.e. s použitím 
antikoincidenčného tienenia s faktorom 0,99. Optimalizácia podzemných laboratórií na 
nízkopozaďovú gama-spektrometriu (hrúbka pasívneho tienenia, plocha/objem pasívneho 
tienenia). 

Vyvinutie metódy na spracovanie a vizualizáciu izotopických dát v environmentálnej 
fyzike. Spracovanie a vizualizácia izotopických údajov zo spodných vôd Slovenska, 
najmä pre oblasť Žitného ostrova. Určenie pôvodu podzemných vôd, ktoré je dôležité 
najmä z hľadiska ich ochrany pred rádioaktívnym alebo iným znečistením, ktoré môže 
pochádzať z územia Slovenska, ako aj zo zdrojov, ktoré sa nachádzajú v povodí rieky 
Dunaj. 

Vyvinutie metódy na spracovanie a vizualizáciu izotopických dát v izotopovej 
oceánografii. Spracovanie a vizualizácia izotopických dát z expedícií WOCE a IAEA v 
Indickom oceáne. Porovnaním koncentrácie rádionuklidov (3H, 14C a 129I) vo vode z 
južného Indického oceánu s úrovňou zo západného Tichého oceánu sa zistilo, že sú 
rovnakého pôvodu. Príčina tohto javu je v transporte vodných más zo západného Pacifiku 
cez Indonézske more do južného Indického oceánu. Južný Indický oceán sa preto 
postupne stáva zhromaždišťom rádioaktívnych a iných (napr. ťažké kovy, organické 
zlúčeniny, plastický odpad) nečistôt. Toto zistenie je veľmi dôležité pre ochranu vôd 
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oceánov pred ich znečistením z pobrežných industriálnych a poľnohospodárskych 
zdrojov, ako aj pre pochopenie klimatických zmien.   
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9  Summary 

 
The Monte Carlo simulations of the Ge detector background has shown that 
bremsstrahlung of delta electrons formed by cosmic muons passing a lead shield and the 
detector is mainly responsible for the typical shape of the background gamma-ray 
spectrum of Ge detectors. 
 
Monte Carlo simulations of background characteristics of Ge detectors in surface 
laboratories with various lead shielding without and with anticosmic shielding, as well as 
in underground laboratories operating at different depths up to 100 m are presented. The 
background reduction factors for the surface laboratory without anticosmic shielding is 
0.2, while with the anticosmic shield it increases to 0.72. In the underground laboratory 
situated at 10 m w.e. (water equivalent) depth the background reduction factor is 0.88. At 
100 m w.e. depth with anticosmic shielding the factor reaches the value of 0.99.  
 
While shallow depths (10 m w.e.) are good enough to eliminate contributions from soft 
and nucleonic cosmic-ray components, deeper installations are necessary to decrease a 
contribution from the hard (muon) component of cosmic rays It has been shown that the 
application of an anticosmic shielding is important prerequisite for obtaining a low 
background when operating Ge detectors in surface and shallow depth underground 
laboratories. 
 
Geostatistical tools for mapping of the spatial isotope variability of groundwater in 
Slovakia and in Indian Ocean were developed. The constructed isotope maps were used to 
trace the origin of groundwater in the region and to identify areas where additional 
isotope data are required. In the areas where limited isotope data are available, new 
sampling campaigns and isotope analysis were carried out over the Žitný ostrov. The 
obtained results have confirmed an importance of the Danube river as the main source of 
water for the Žitný ostrov groundwater system, as well as a possibility of its 
contamination by radioactive and non-radioactive sources (heavy metals, organic 
compounds). 
 
By comparing observed radionuclide (3H, 14C, and 129I) levels in south Indian Ocean 
waters with those found in the western Pacific Ocean, it has been found that they are of 
common origin due to the transport of water masses from the western Pacific via the 
Indonesian Seas to the south Indian Ocean. The south Indian Ocean works as an 
accumulator of contaminants from the Pacific and Indian Oceans, what is important for 
protection of oceanic waters from land based sources, as well as for better understanding 
of climate change.  
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