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Sammanfattning 
Denna rapport redovisar en förstudie av möjligheterna att med tomografisk mätning 
bestämma effektfördelningen i ett bränsleelement. Förstudien avses vara en första fas i 
en serie av tre, som, om utfallet successivt bedöms tillräckligt lovande, skall leda till en 
utprovad prototyp för tomografisk effektmätning 
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1. Inledning 
 
Ny programvara för härdberäkningar (POLCA 7) ger möjlighet att beräkna den termiska effekten på 
enskilda bränslestavar. Det är önskvärt att kunna experimentellt verifiera sådana beräkningar med 
tillräcklig noggrannhet, som här bedöms vara av storleksordningen 1 %. Sådana mätningar har hittills 
gjorts genom att dra upp enskilda stavar ur bränsleelementet och avsöka dem med gammadetektor. 
Denna procedur är tidsödande och innebär även en viss risk, vilket medför att endast ett mycket 
begränsat antal stavar kan mätas under en revision. 

En alternativ metod för att mäta aktiviteten i stavar är att mäta tomografiskt, d v s att mäta 
strålningsmönstret från hela bränsleelementet ett stort antal gånger och sedan ur de uppmätta 
intensiteterna med datorprogram rekonstruera källfördelningen. Denna metod innebär en ökad grad av 
säkerhet genom att bränsleelementet är intakt under hela proceduren. Dessutom är den avsevärt mer 
tidseffektiv, dels genom att ingen tid förbrukas på att förflytta stavar, dels genom att det är möjligt att 
låta ett stort antal detektorer mäta samtidigt. 

Tomografiska studier av bränsleelement har hittills gjorts i mycket begränsad utsträckning, ref 
[1, 2]. Båda dessa studier har haft som syfte att för safeguardverksamhet utveckla en metod för att utan 
demontering av bränsleelementet konstatera att inga bränslestavar bytts ut mot stavar av andra 
material. I det projekt som bedrivits på ISV i Uppsala har man så här långt kunnat konstatera att man 
från preliminära mätningar på utbränt bränsle vid CLAB kunnat rekonstruera aktivitetsfördelningen i 
ett bränsleelement med en noggrannhet som sannolikt är bättre än tio procent, ref [3]. 

Vid tomografering för effektmätning bör förutsättningarna för att få hög precision i aktivitets-
bestämningen vara mycket gynnsammare än vid mätningarna på CLAB. Dels bör det vara möjligt att 
placera detektorsystemet närmare bränslet, vilket ger en betydligt större skärpa i kollimeringen. Dels 
kan en betydligt högre gammaenergi användas, vilket ger bättre genomlysning av bränsleelementet. 
Slutligen kan antalet detektorer mångdubblas, vilket ger möjligheter till förbättrad statistik. 
 
Denna rapport redovisar en förstudie av möjligheterna att med tomografisk mätning bestämma 
effektfördelningen i ett bränsleelement. Förstudien är en första fas i en serie av tre, som, om utfallet 
successivt bedöms tillräckligt lovande, skall leda till en utprovad prototyp för tomografisk 
effektmätning: 
 

Fas A. Förstudie 
Fas B. Utredning och genomförande av experimentellt pilotprojekt. 
Fas C. Konstruktion av prototyp för praktiskt användbar mätutrustning samt experimentell 

verifiering av prestanda för denna. 
 
Förstudien är i beställningen uppdelad i fyra moment: 
 

1. Utredning av allmänna förutsättningar för tomografi av nyligen bestrålat bränsle: 
• Strålnivåer, detektortyper och bakgrundskällor. 
• Inverkan av eventuellt störande faktorer såsom migration av fissionsprodukter, böjning av 

bränslestavar m.m. 
2. Enkla simuleringar och utredningar av olika tomografiska metoder. Förslag till utformning och 

kostnad av lämplig tomografisk mjukvara. 
3. Utformning och kostnad för ett experimentellt mätprogram med enkel mätutrustning för 

verifiering av simuleringar. 
4. Schematiskt förslag till och grov kostnadsuppskattning av en prototyp till ett praktiskt 

användbart mätsystem: Mekanik, detektor- och kollimatorsystem, elektronik, 
datasamlingssystem och programvara. 

 
Punkterna 1 och 2, som rör de allmänna förutsättningarna för projektet, redovisas tillsammans under 
avsnitt 2 i rapporten. Punkt 3, som gäller fas B ovan, redovisas i avsnitt 3. Punkt 4, som gäller fas C 
ovan, diskuteras mycket kortfattat i avsnitt 4. 
 
Förstudien har utförts vid Institutionen för strålningsvetenskap, Uppsala universitet, på uppdrag av 
Forsmarks Kraftgrupp AB. 
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2. Studie av förutsättningarna för tomografiska mätningar 
 
2.1. Allmänna förutsättningar 
 
Den typ av tomografi som tillämpas i detta fall är s.k. SPECT (Single Photon Emission Computed 
Tomography). Denna teknik baseras på att objektet är radioaktivt och emitterar gammastrålning. 
Genom att mäta denna gammastrålning i ett stort antal olika positioner runt objektet kan fördelningen 
av aktivitet inom objektet bestämmas. 
 I detta fall mäts 1596 keV gamma från sönderfallet av Ba-140. Eftersom Ba-140 aktiviteten är 
proportionell mot effektuttaget den senaste tiden innan mätningen kan då även effektfördelningen 
mellan stavarna i elementet erhållas. De extrema attenueringsvariationerna inom ett 
kärnbränsleelement innebär speciella förhållanden att ta hänsyn till vid tomografi. Undersökningarna i 
detta arbete har behandlat bränsle av typen 8x8 BWR, med 64 positioner för bränslestavar, varav en 
innehåller en vattenkanal. Fortsatta undersökningar är tänkta att behandla bränsle av typen GE12S. 
Rent principiellt innebär de två bränsletyperna samma typ av problemlösning. 
 Eftersom bränslet erbjuder mycket högre attenuering än vatten kommer de från bränslet 
emitterade gammastrålarna få olika intensitet beroende på varifrån och i vilken riktning de emitteras. 
Den gamma-energi som är aktuell att mäta på är främst 1596 keV (Ba-140), men även 662 keV (Cs-
137) har varit aktuell i den experimentella studie som har gjorts. De inre delarna bidrar med endast ett 
fåtal procent till de totalt uppmätta intensiteterna. För gammastrålning med högre energi ökar 
transmissionen och därmed informationmängden från de inre delarna. Detta gagnar 
tomografiprocessen. 
 
2.1.1. Utrustning 
 
För tomografiska rekonstruktioner krävs att en mängd intensitetsmätningar kan genomföras av 
strålningsfältet utanför ett bränsleelement. Dessutom måste varje mätpunkt vara väl bestämd i rummet. 
Därmed krävs en utrustning som är rörlig, alternativt att elementen är rörliga i utrustningen, samt en 
kollimator som selekterar de delar av elementen som ska mätas. 

Vid CLAB finns en mätutrustning som kan användas för tomografiska mätningar. 
Mätutrustningen finns beskriven i figur 2.1.1 och har använts för de experimentella mätningar som 
redovisas i avsnitt 2.3.3. Utrustningen är ursprungligen byggd för gamma-scanning (se ref [6]) och är 
därför inte optimerad för tomografimätningar. Strålningsfältet från utrustningen har även simulerats 
och använts i delar av de simuleringsbaserade undersökningarna. Eftersom de tillgängliga 
bränsleelementen vid CLAB har kyltider på flera år finns endast aktiviteten av Cs-137 (662 keV) och 
möjligen Eu-154 (1274 keV) i tillräcklig mängd att mäta på. I undersökningarna med denna 
mätgeometri i detta arbete har endast strålning från Cs-137 behandlats. 
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Figur 2.1.1. Befintlig experimentell utrustning. Schematisk vy ovanifrån. 



  

 
Elementet placeras i en roterande anordning till vänster i figuren, vilken ger möjligheter till 
intensitetsmätningar i olika vinklar ut från elementet. Kollimatorn och detektorn kan i sin tur 
translateras i sidled, så att mätningar av en hel projektion möjliggörs. Kollimatorer med bredder mellan 
1 och 5 mm finns tillgängliga. Kollimatorns höjd ökar från 8,2 cm vid detektorn till 23,4 cm i den del 
som är riktad mot bränslet. Detta medför att ett avsnitt av elementet med c:a 55 cm höjd bidrar till 
intensiteten i detektorn. I simuleringarna bortses från detta, i stället simuleras endast ett tunt snitt av 
elementet. Detta sker i linje med planerade, framtida mätningar eftersom det för prototyputrustningen 
planeras att ett skikt av endast ett fåtal centimeters höjd ska bidra till mätningarna. Den vertikala 
positioneringen sker m h a en hissanording. 
 I experimenten har en germaniumdetektor med hög energiupplösning använts. Kombinerat med 
en multikanalsanalysator ges möjligheten att välja ut gammaintensiteter inom små energiintervall. 
Därför har monoenergetisk gammastrålning simulerats. I en framtida mätutrustning för tomografi 
kommer förmodligen inte lika högupplösande detektorer att kunna användas. Emellertid förväntas 
gammastrålningen från Ba-La vara så dominerande att man får samma effekt som att mäta 
monoenergetisk strålning. 

Den föreslagna mätgeometrin för en försöksutrustning påminner om den i figur 2.1.1. 
Skillnaden är att flera detektorer och kollimatorer är tänkta att användas och att hela detektorpaketet 
finns nedsänkt i vatten intill elementet. På detta sätt kan högre räknehastighet erhållas samt 
mätningarna göras mer exakta. Utrustningen finns återgiven i figur 2.1.2. De detektortyper som kan bli 
aktuella finns beskrivna i avsnitt 2.1.4. 
 
 

 
Figur 2.1.2. Planerad mätutrustning. 
 
För att erhålla en uppfattning om vilken noggrannhet man kan förvänta sig av en 
tomografiundersökning med adekvat utrustning har den planerade mätutrustningen använts i vissa 
simuleringsbaserade undersökningar. Följande mått har använts i simuleringarna: 
 

• Kollimatorernas längd:      30 cm 
• Avstånd mellan bränslets centrum och detektorerna:  45 cm 

 
Kollimatorbredderna 1 mm och 2 mm har simulerats. Eftersom det är aktuellt att mäta på 
sönderfallsgamma från Ba-140 (1596 keV) med denna utrustning så har den gammaenergin använts i 
simuleringarna. 
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2.1.2. Gammaspektrum och bakgrundsstrålning (interfererande strålning) 
 
En förutsättning för att den mätmetodik vi föreslår i denna utredning skall fungera är att intensiteten 
för gammastrålningen från sönderfallet av Ba-140 kan bestämmas med tillräcklig god noggrannhet. (Se 
sektion 2.2.) Noggrannheten i intensitetsbestämningen beror av flera faktorer där en viktig faktor är 
gammaspektrums utseende omkring det aktuella energiområdet d v s 1596 keV. De faktorer som 
bestämmer spektrums utseende är: 
 

• Mätsystemets responsfunktion. 
• Mätgeometri. 
• Vilka isotoper som bidrar till spektrum. 

 
Här ska punkt 3 behandlas medan punkt 1 och 2 är föremål för behandling i sektion 2.1.3 respektive 
sektion 2.3. 
 
Ett speciellt intresse visar vi här för de isotoper som har gammaövergångar som kan interferera med 
den nu aktuella 1596 keV linjen från sönderfallet av Ba-140. En god uppfattning om spektrums 
utseende för ett bränsle med utbränningsgraden 23 GWd/tU och kyltiden 16 dagar ges i fig. 2.1.3*. 
 

 
Fig. 2.1.3. Germaniumspektrum av en bränslestav med utbränning 23GWd/tU och kyltid 16 dygn. 
 
Detta spektrum är upptaget i Forsmark med en 20 % germaniumdetektor och med hjälp av den 
gammascanningsutrustning som finns uppställd på varje station. I fig. 2.1.3 framgår att det i 
energiområdet mellan 1400 och 1700 keV finns ett antal toppar med en icke försumbar intensitet. Av 
figuren framgår också att den goda energiupplösningen samt det höga topp/compton-förhållandet hos 

                                                           
*  Erhållet från Björn Grapengiesser, ABB 

 



  

germaniumdetektorn bidrar till att dessa bakgrundstoppar ej interfererar med 1596 keV toppen i någon 
nämnvärd grad. 
 Som beskrivs i sektion 2.1.4 har de tilltänkta BGO-detektorerna en topp/total kvot på ungefär 
0,5 och energiupplösningen är c:a 15 %. Applicerar vi dessa värden på spektrumet i fig. 2.1.3 så kan 
bakgrundsproblem uppkomma som beror på följande två faktorer: 
 

• P g a den låga topp/total kvoten för BGO-detektorerna kan toppar med högre energi än 
1596 keV ge ett signifikant bidrag till det aktuella energiområdet genom sina 
comptonfördelningar. 

• Sannolikheten att lägre liggande toppar bidrar till 1596 keV toppen är större vid den relativt 
låga energiupplösning som det här blir fråga om. 

 
Ett simulerat spektrum med energiupplösning 15 % kan återfinnas i figur 2.1.4. Detta bör ungefärligen 
motsvara det som kommer att uppmätas med en BGO-detektor. En jämförelse med figur 2.1.3 visar att 
bakgrundstoppar ned till ca 1400 keV hamnar inom 1596 keV toppen och därmed ger ett 
bakgrundsbidrag. 
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Figur 2.1.4. Simulerat spektrum där energiupplösningen är 15%. De relativa gammaintensiteterna har beräknats 
med ORIGEN-2. 
 
Om bakgrunden under 1596 keV toppen utgör en konstant andel av toppen kan en enkel 
subtraktionsprocedur vara adekvat för att utvärdera topparean. Noggrannheten i denna utvärdering 
bestäms väsentligen av antalet händelser i toppen (och i bakgrunden). I allmänhet varierar dock 
bakgrundsandelen som funktion av parametrar som utbränning, kyltid och anrikningsgrad. 
Noggrannheten bestäms då främst av hur stor variationen är i kvoten mellan bakgrund och 
toppintensitet som funktion av bränsleparametrarna. I syfte att studera denna variation har en enklare 
utredning utförts. I beräkningar utförda med hjälp av datorkoden ORIGEN-2 varierades kyltid och 
anrikningsgrad för en utbränning per cykel om 16 GWd/tU enligt tabell 2.1.1. 
 
 
Tabell 2.1.1. Variationsområden för olika parametrar i undersökningen av bakgrundsbidrag. 
 
Parameter Variationsområde 
Utbränning (16 - 32) GWd/tU 
Kyltid (5 - 30) dagar 
Anrikningsgrad (2 - 4) % 
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Behandlingen förenklades genom att införa två approximationer: 
 
(1)  Endast intensiteter från de isotoper som är representerade i fig. 2.1.3 beaktades. 
(2)  Comptonfördelningarna antogs utgöra en konstant andel av fullenergitopparna, oberoende av 

gammaenergi.  
 
De flesta bidragen befanns vara små, oberoende av vilken parameter som varierades. Som mest erhölls 
bakgrundsbidrag i procentklassen. I figur 2.1.5 visas som ett exempel totala bakgrundsbidraget för Eγ > 
1596 keV och 1240 keV <Eγ < 1596 keV som funktion av kyltiden. Figur 2.1.5 visar också att 
bakgrundsbidragen blir minst om mätningarna genomförs efter kyltider på mellan 15 och 20 dygn. 
Inom den perioden har det totala bakgrundsbidraget ett minimum på ca 1,5 %. 
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Figur 2.1.5. Totala bakgrundsbidraget från gammaenergier över och under 1596 keV som funktion av kyltid. Man 
observerar ett minimum mellan 15 och 20 dygn. 
 
I figuren är utbränning och anrikningsgrad 16 GWd/tU respektive 3%. Under antagandet att den 
statistiska osäkerheten i areabestämningen (beroende på antalet händelser i toppen) är försumbar kan vi 
sluta oss till att en enkel subtraktion av bakgrunden ger en osäkerhet på några procent. Denna 
osäkerhet kan sannolikt reduceras genom att man dels tar explicit hänsyn till detektorsystemets 
responsfunktion och dels beräknar det förväntade utseendet på spektrum runt 1596 keV på basis av de 
faktiska bränsleparametrarna (se sektion 2.1.3). 
 
Av resultaten i denna utredning kan vi sluta oss till att bakgrunden inte utgör ett stort problem i de 
tomografiska mätningarna. Dock bör vidare insatser göras för att utveckla metoder så att bakgrunden 
behandlas på ett systematiskt sätt. 
 
2.1.3. Val av detektortyp 
 
En förutsättning för att kunna mäta tomografiskt på rimlig tid med rimlig precision är att det finns 
gammadetektorer som kan svara upp mot de krav som detta innebär. De tre i detta sammanhang 
fysikaliskt viktigaste parametrarna för en gammadetektor är: 
 

• Effektivitet. 
• Maximal räknehastighet. 
• Energiupplösning. 
 



  

Viktigt är också andra faktorer som: 
 

• Behov av hjälpkretsar, t ex kylning. 
• Mekanisk utsträckning och möjlig packningsgrad. 
• Pris. 

 
Utgångspunkten för resonemanget nedan är att en fullständig tomografi av ett bränsleelement på 25 
axiala nivåer skall kunna utföra på ett 8 timmars skift. I kombination med hittills utförda tomografiska 
simuleringar har följande detektorparametrar befunnits vara av störst betydelse: 
 
 e = detektorns signal ("topp") till total förhållande 
 f = genomsnittliga totala räknehastigheten i detektorn 
 m = antalet detektorer 
 
Produkten m*e*f kan sägas utgöra ett godhetstal för gammadetektorer i detta sammanhang och om den 
angivna tidsgränsen ska kunna hållas erhålls en undre gräns för detta godhetstal. 
 
 m*e*f > 106 
 
En detektor som skall motsvara detta krav måste ha hög effektivitet. Detta begränsar urvalet till relativt 
stora detektorer med hög densitet (fast eller flytande materia). En tänkbar detektortyp skulle vara en 
detektor av kondenserad Xenon, men denna typ är ännu inte utvecklad så långt att den kan 
rekommenderas i detta sammanhang. Valmöjligheten är därför begränsad till halvledardetektorer och 
oorganiska scintillatorer. Av de förra är germaniumdetektorn det enda alternativet emedan andra 
halvledarmaterial (Si, CdTe) inte låter sig göras till tillräckligt stora (effektiva) detektorer. 

Vid mer ingående studier framgår det klart att oorganiska scintillatorer är den enda typ av 
detektor som kan svara mot de här ställda kraven. Dessutom försvårar germaniumdetektorns krav på 
kylning med flytande kväve dess användning under vatten. 

Av de oorganiska materialen står valet mellan å ena sidan BGO, som har hög effektivitet och 
hyfsad räknehastighet, och å andra sidan NaI(Tl), som har lägre effektivitet men något högre 
räknehastighet. NaI är dock så hygroskopisk att den kräver en särskild inneslutning, vilket försvårar 
och fördyrar tillverkning i de speciella geometrier som krävs här. BGO är i detta avseende mer 
lätthanterligt. 

Ytterligare jämförelse mellan detektortyperna har gjorts i MonteCarlo beräkningar, som 
redovisas i avsnitt 3.4. Detektorernas temperaturkänslighet behandlas också i avsnitt 3.4. 
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2.2. Tomografi: teori 
 
Med tomografi menas att rekonstruera bilder av ett objekts inre genom yttre mätningar. I detta fall 
detekteras gammaintensiteter runt ett kärnbränsleelement, varefter de uppmätta intensiteterna används 
för att rekonstruera aktivitetsfördelningen i elementets inre. Ett stort antal mätningar med en eller flera 
detektorer i olika positioner runt ett element används. 
 Det finns två huvudtyper av tomografiska algoritmer; analytiska och algebraiska. De analytiska 
algoritmerna baserar sig på Radontransformen som introducerades av Radon 1917. Användbarheten 
för tomografi upptäcktes dock inte förrän på 1960-talet. Radontransformen behandlas i stort sett i alla 
böcker om tomografi, t ex i ref [4] och [5]. För objekt med betydande, varierande attenuering har dock 
ingen analytisk lösning baserad på Radontransformen upptäckts. (Se ref [4].) Följaktligen måste man i 
stället använda sig av algebraiska algoritmer om man ska tomografera kärnbränsle. 

Algebraiska algoritmer bygger på att objektet delas upp i bildelement, pixlar, varvid man 
bestämmer hur stor andel av de emitterade fotonerna som når detektorn för varje detektorposition i 
förhållande till elementet. Bidragskoefficienter, wmn, kan då introduceras, vilka beskriver att av den 
totala aktiviteten, An, i pixel n når endast An*wmn detektorn i position m. Bidragskoefficienterna beror 
av attenuerings- och geometriska förhållanden. Genom att känna till bidragskoefficienterna erhålls ett 
ekvationssystem bestående av M ekvationer och N obekanta, där M är antalet mätningar och N är 
antalet pixlar. Ekvationssystemet kan skrivas: 
 

 

w11  w12  w13 ...    w1N
w21  w22  w23 ...    w2N
w31  w32  w33 ...    w3N

wM1 wM2 wM3 ...  wMN

A1
A2
A3

AN

I1
I2
I3

IM

=

 
 
   där wmn = bidragskoefficienten till mätning m från pixel n 
    An = aktivitet i pixel n 
    Im = intensitet i mätposition m 
 
Ekvationssystemet bör vara överbestämt för att minska effekterna av de statistiska variationer som 
påverkar mätningarna, d v s antalet mätningar, M, bör vara större än antalet pixlar, N. 
 Den algebraiska rekonstruktionsproceduren påbörjas genom att varje pixel tilldelas ett 
startvärde för aktiviteten. Därefter korrigeras aktivitetsvärdena för att stämma överens med de 
uppmätta intensiteterna. För att minska eventuella fluktuationer under korrektionernas gång införs ofta 
en s k relaxationsparameter, Rp, med ett värde mellan 0 och 1, så att endast en del av korrektionen 
utnyttjas. En iteration är genomförd när pixlarnas aktiviteter har korrigerats till samtliga mätningar. 
Många iterationer kan komma att behövas innan de rekonstruerade aktiviteterna har konvergerat till en 
godtagbar lösning. Den slutliga lösningen bör presenteras som medelvärden under den sista iterationen 
för att man ska erhålla värden som är bäst anpassade till samtliga mätningar. 

Genom att utnyttja känd information om bränslets geometri etc har villkor införts som förenklar 
beräkningarna. Ett sådant villkor grundar sig på att en del pixlar inte innehåller något uran. Därför 
postuleras att dessa innehåller försumbar aktivitet och pixelvärdena sätts följaktligen till noll. Ett annat 
villkor grundar sig på att ingen pixel kan innehålla negativ aktivitet. 

I detta arbete har iterationstiderna varit i storleksordningen ett par sekunder. Beräkningen av 
bidragskoefficienterna har varit betydligt mer tidskrävande. Om tomografimätningarna kan utföras 
under konstanta geometriska förhållanden kan koefficienterna lagras mellan olika körningar, och 
betydande tidsvinster i beräkningarna göras. Om objektet byggs upp av ett stort antal pixlar kommer 
koefficientmatrisen att vara mycket stor och betydande datorminne kommer att krävas för lagringen. 
 Som ett lämpligt kriterium att rekonstruktionen är klar används att den rekonstruerade 
aktivitetsbilden stabiliseras efter ett rimligt antal iterationer. Antalet iterationer bör därför vara så stort 
att stabilitet har uppnåtts. Antalet kan variera, främst beroende på antalet mätningar, eftersom detta 
bestämmer antalet korrektioner under en iteration, men även på storleken på korrektionerna. 
 Det finns en mängd sätt att genomföra korrektionerna till uppmätta intensiteter. Strategin under 
en iteration kan också varieras. Olika korrektionsmetoder och strategier har undersökts i detta arbete. 



  

2.3. Tomografi: genomförda studier 
 
2.3.1. Simuleringar 
 
Ett antal olika intensitetsmönster har simulerats. Både geometrin från den befintliga utrustningen vid 
CLAB och den tänkta prototyputrustningen (se avsnitt 2.1.1) har simulerats. Syftet med simuleringarna 
var att erhålla gammaintensitetsmönster utan att genomföra dyra och tidsödande experiment. Endast 
monoenergetiskt gamma av önskad energi har simulerats. För den existerande utrustningen har gamma 
med energin 662 keV (Cs-137) simulerats, eftersom den gammaenergin är aktuell att mäta med den 
utrustningen. Av samma skäl har 1596 keV gamma (Ba-140) simulerats för den tänkta 
prototyputrustningen. I simuleringarna har inga effekter av elastiskt spridda partiklar beaktats. Ur den 
synvinkeln är simuleringarna något förenklade. 
 
Simuleringarna har genomförts genom att elementet har delats in i ett pixelmönster. Varje pixel har 
tilldelats ett aktivitetsvärde, beroende på vilken aktivitetsfördelning som simulerats. De totala 
intensiteterna i detektorn beräknas genom att utnyttja bidragskoefficienterna, wmn, som beskriver hur 
stor andel av den emitterade gammastrålningen från pixel n som når detektorn i position m. Om 
aktiviteten i pixel n är An så är totala intensiteten i detektorn i position m: 
 
 In = A * wn

n
mn∑  

 
För att erhålla mer exakta beräkningar, på bekostnad av längre beräkningstider, kan en finare 
pixelindelning göras. I detta arbete har de simulerade elementen delats in i 400x400 pixlar. 
 
När gammaintensiteter uppmäts experimentellt är de alltid påverkade av statistiskt brus. En metod har 
utvecklats för att addera statistiskt brus till de simulerade intensiteterna. Antalet counts i detektorn är 
Poisson-fördelat med en standardavvikelse lika med roten av väntevärdet. Om antalet counts är stort 
kan Poisson-fördelningen approximeras med en normalfördelning. För att erhålla effekten av lika långa 
mättider för alla mätningar så valdes ett maximalt antal counts för mätningen med högst simulerad 
intensitet, varefter de statistiskt modifierade intensiteterna erhölls enligt: 
 

 Istat = Isimul + N 0,
I
I

* maxcounts *
I

maxcounts
simul

max

max







  

 
 där Isimul = simulerad intensitet 
  Istat = statistiskt modifierad intensitet 
  Imax = maximal simulerad intensitet 
  maxcounts = valt maximalt antal counts 
  N(µ,σ) = slumptal från en normalfördelning med väntevärde µ och standardavvikelse σ 
 
Räknehastigheten för den befintliga utrustningen är i storleksordningen 1000 counts/s. Det maximala 
antalet counts för simuleringarna av den utrustningen valdes till 10 000, motsvarande c:a 10 s mättid 
och en standardavvikelse av c:a 1% för mätningen med högst intensitet (och större standardavvikelse 
för de övriga mätningarna). Vid simuleringar av den planerade utrustningen har ett flertal olika värden 
på det maximala antalet counts utnyttjats för att studera mättidens påverkan på de rekonstruerade 
aktiviteterna. 
 
Vid simuleringarna efterliknades intensitetsmönster från 8x8 BWR element. Aktiviteten antogs vara 
jämnt fördelad inom stavarna, vilket kan innebära en smärre förenkling av verkligheten eftersom 
aktivitetskoncentrationen kan tänkas variera inom stavarna. Enligt underhandsinformation från ABB 
bör aktivitetsfördelningen vara i stort sett jämn om effektuttaget har varit jämnt. 
 Vid simuleringar av den befintliga utrustningen antogs att alla stavar innehöll lika stora 
mängder aktivitet. Detta antagande är en approximation, eftersom olika delar av härden utsätts för 
olika stora neutronflöden under körning. Detta antagande är dock godtyckligt och underlättar analysen 
av rekonstruktionerna. Vid dessa simuleringar har gammaenergin 662 keV (Cs-137) simulerats. 
 Vid simuleringar av den planerade utrustningen har olika hög aktivitet simulerats för olika 
stavar för att studera förmågan att rekonstruera en mer realistisk aktivitetsfördelning. 
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Aktivitetsfördelningen har valts identiskt med en beräkning av effektfördelningen vid slutet av cykel 
16 för ett SVEA64-element, dock med vattenkorset och ett element utbytt mot en vattenkanal. För att 
ytterligare efterlikna en framtida tomografisk mätning av effektuttaget har gammaenergin 1596 keV 
simulerats. Den relativa fördelningen kan återfinnas i figur 2.3.1. 
 
 

1,520 1,546 1,537 1,480 1,397 1,368 1,301 1,179

1,599 1,527 1,532 1,546 1,462 1,374 1,301 1,220

1,656 1,595 1,518 1,538 1,456 1,366 1,369 1,307

1,666 1,681 1,606 1,616 1,529 1,448 1,443 1,286

1,720 1,739 1,663 1,671 1,508 1,507 1,338

1,761 1,707 1,630 1,653 1,4121,4131,4861,574

1,744 1,683 1,700 1,714 1,3621,2991,4701,637

1,636 1,3581,4071,5171,5021,5801,6771,633

 
 
Figur2.3.1. Simulerad aktivitetsfördelning vid simuleringar med den planerade mätutrustningen. 
 
Några simuleringar av intensitetsmönster har skett med godtyckligt valda vinklar och translationer, 
dock med jämna vinkel- och translationsintervall. Andra simuleringar har utgått från mätpositioner 
som valdes från undersökningar gällande hur man skulle erhålla så stora bidrag som möjligt från de 
centrala delarna av bränslet. I appendix 1 redovisas några intensitetsmönster, simulerade med den 
befintliga mätutrustningen vid CLAB, utan pålagt statistiskt brus. De visar förväntade 
intensitetsmönster vid rotationerna 0° och 45° och vid användande av kollimatorer med bredder 1, 2, 3 
och 5 mm. Dessutom visas experimentellt uppmätta intensiteter (se avsnitt 2.3.3) vid rotationsvinklarna 
133° och 178° tillsammans med simulerade intensiteter under samma förhållanden. 
 
2.3.2. Rekonstruktioner baserade på simulerade intensiteter 
 
I de undersökningar som baseras på geometrin hos den befintliga utrustningen har följande parametrar 
studerats: 
 

• Antal pixlar i de rekonstruerade bilderna 
• Kollimatorbredd 
• Relaxationsparameter 
• Antal mätningar 
• Val av rotationsvinklar 
• Val av kollimatortranslationer 

 
För undersökningar inriktade på effektmätningar har geometrin hos den planerade utrustningen 
simulerats. Här har gamma-energin 1596 keV från Ba-140 använts. Dessa undersökningar har gjorts 
rörande: 
 

• Inverkan av statistiskt brus 
• Geometriska förskjutningar 
• Inverkan av mätningar med låg intensitet 
• Inverkan av gamma med högre energier 
• Robusthet 

 



  

Den kvantitet som valdes för att beskriva rekonstruktionernas kvalitet är standardavvikelsen, S, från 
den simulerade aktiviteten för varje enskild stav. Med de statistiska variationer som påverkar 
mätningarna är S=0 i praktiken omöjligt att uppnå. Därför eftersträvades att minimera S. 
 
• Antal pixlar i de rekonstruerade bilderna 
 
Utredningen av hur rekonstruktionerna beror av antalet pixlar i den rekonstruerade bilden baserades på 
intensiteter simulerade med en 2 mm bred kollimator i den befintliga mätutrustningen. Statistiska 
variationer adderades med 1 % standardavvikelse i mätningen med högst intensitet. I detta arbete har 
antalet pixlar varierats mellan 64 (1x1 pixel per enhetscell), 1024 (4x4 pixlar per enhetscell) och 4096 
(8x8 pixlar per enhetscell). Fördelningen av pixlar finns beskriven i figur 2.3.2. För fallet med 4x4 
pixlar per enhetscell täcker vissa pixlar delar av flera olika enhetsceller. Ytterligare varianter av 
pixelmönster kan tänkas vara av intresse, speciellt om varierande aktiviteter inom enskilda stavar visar 
sig vara av betydelse. En sådan variant kan vara ett pixelmönster bestående av koncentriska cirklar. 
 
 

1 pixel per unit cell 16 pixels per unit cell 64 pixels per unit cell

 
 
Figur 2.3.2. Pixelfördelning. 
 
De flesta rekonstruktionerna i denna studie uppvisade instabiliteter. Undantaget var rekonstruktioner 
med 1 pixel per enhetscell, som gav ett litet värde på S och sedan stabiliserades. Stabiliteten 
inkluderade även att de rekonstruerade pixelaktiviteterna efter varje iteration var i stort sett konstanta 
sedan stabilitet uppnåtts.  
 För rekonstruktionerna med 4x4 respektive 8x8 pixlar per enhetscell blev variationerna mellan 
de rekonstruerade pixelaktiviteterna inom stavarna stor, även om de summerade aktiviteterna över 
stavarna inte visade upp lika stora variationer. Det finns uppenbarligen många sätt att anpassa 
aktiviteterna till mätdata då många pixlar används. Dessa variationer är oönskade då de saknar 
fysikalisk grund. Det är möjligt att man kan komma tillrätta med detta genom att utveckla 
iterationsförfarandet, liksom genom att utnyttja en bättre mätgeometri, t ex lik den planerade i 
figur 2.1.2. 

Om bidragskoefficienterna (se avsnitt 2.2) ska lagras är det önskvärt att utnyttja ett mindre antal 
pixlar eftersom detta resulterar i en mer hanterlig mängd data. De fortsatta undersökningarna har 
koncentrerats på fördelningen med 1x1 pixel per enhetscell. 
 
• Varierande kollimatorbredd 
 
Två motstridiga villkor bestämmer kollimatorbredden: 
 

(1) Rumsupplösningen ökar med minskande kollimatorbredd. 
(2) För en given mättid minskas den statistiska osäkerheten med ökande kollimatorbredd. 

 
Därför är det önskvärt att använda så bred kollimator som möjligt utan att förlora 
informationsinnehållet i mätningarna. Ju större kollimatorn är desto fler sätt kan man tänka sig att det 
finns att anpassa till mätningarna, eftersom fler pixlar bidrar till de uppmätta intensiteterna. 
Kollimatorns storlek påverkar det maximala antalet pixlar och vice versa. Det bör påpekas att en bred 
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kollimator placerad nära objektet ger samma effekt som en smalare kollimator placerad på ett större 
avstånd. 

I denna studie har 2, 3 resp 5 mm breda kollimatorer simulerats i den befintliga 
mätutrustningen. Med 2 mm och 3 mm breda kollimatorer har stabila rekonstruktioner erhållits, med S 
nedåt 1-2 %. Med en 5 mm bred kollimator har dock standardavvikelsen S ökat stadigt med antalet 
iterationer för samtliga rekonstruktioner, oavsett strategi. En 5 mm kollimator tycks alltså inte kunna 
erbjuda tillräckligt specifik information i mätningarna. Den övre gränsen för hur bred kollimatorn kan 
vara tycks alltså ligga i intervallet 3-5 mm för den befintliga utrustningen vid CLAB. Eftersom den 
planerade prototyputrustningen har en kollimatorposition betydligt närmare elementet motsvarar det en 
övre gräns i intervallet 9-15 mm. 
 Då likvärdiga resultat erhölls med en 3 mm som med en 2 mm bred kollimator har de flesta 
rekonstruktionerna från simulerade intensiteter med den befintliga utrustningen vid CLAB gjorts med 
en 3 mm bred kollimator. Detta ger en något högre räknehastighet. 
 
• Relaxationsparameter 
 
När de rekonstruerade pixelaktiviteterna korrigeras för att anpassas till uppmätta/simulerade 
intensiteter kan korrektionerna göras mjukare om en s k relaxationsparameter, Rp, införs. (Se avsnitt 
2.2.) Det optimala värdet på Rp kan förväntas variera beroende på rekonstruktionsalgoritm, 
mätförfarande, nivån statistiskt brus m.m. Nedan redovisas en studie av hur relaxationsparameterns 
storlek inverkar på rekonstruktioner utifrån simulerade intensiteter med en 3 mm bred kollimator. 
Förutom att olika konstanta värden har undersökts så har Rp även varierats under iterationens gång 
enligt två olika metoder; Rp = (iterationsnummer)-1 och Rp = (ceil(0,1*iterationsnummer))-1 där ceil(x) 
betecknar x avrundat till närmaste större heltal. Båda metoderna medför mindre värden på Rp ju fler 
iterationer som är genomförda. Rekonstruktioner har gjorts med följande värden på 
relaxationsparametern: 
 

• Rp = 1,00 
• Rp = (iterationsnummer)-1 
• Rp = (ceil(0,1*iterationsnummer))-1 
• Rp = 0,40 
• Rp = 0,10 

 
Standardavvikelsen som funktion av antalet iterationer kan återfinnas i tabell 2.3.1 och figur 2.3.3. 
 
 
Tabell 2.3.1. S under iterationernas gång för några olika val av relaxationsparameter. 
 

   S (%)   
No of iterations Rp = 1,00 Rp = (iteration number)-1 Rp = (ceil(0,1*iteration number))-1 Rp = 0,40 Rp = 0,10 

3 4,4 3,4 4,4 3,6 3,9 
9 3,8 2,2 3,8 2,1 3,6 
18 3,8 1,8 2,1 1,8 2,6 
30 3,8 1,6 1,7 1,8 1,9 
60 3,8 1,4 1,3 1,9 1,2 
90 3,8 1,3 1,2 1,9 1,1 

120 3,8 1,3 1,1 1,9 1,1 
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Figur 2.3.3. S som funktion av antalet iterationer för olika val av relaxationsparameter. 
 
I figur 2.3.3 kan man se att konvergensen är långsammare då mindre värden på relaxationsparametern 
används. Dessutom framgår det tydligt att stora värden på Rp kan medföra större värden på S. Detta 
kan bero på att korrektionerna är för stora, varför fluktuationer kan uppkomma. Vid mer ingående 
studier av rekonstruktionen med Rp = (ceil(0,1*iterationsnummer))-1 kan man se hur den 
rekonstruerade aktiviteten i vattenkanalen snabbt gick mot noll då Rp var stor och hur de mindre 
värdena på Rp senare under iterationerna gav mjuk konvergens mot små värden på S. För metoden med 
Rp = (iterationsnummer)-1 erhölls aldrig riktigt små värden på den rekonstruerade aktiviteten i 
vattenkanalen beroende på att för få iterationer genomförts med stora värden på Rp. Av de konstanta 
värdena erbjöd Rp = 0,10 erbjuda de minsta värdena på S, dessutom med relativt snabb konvergens. 
Medelvärdena av pixelaktiviteterna under den 120:de iterationen gav följande värden på S: 
 

• Rp = 1,00:      S = 2,3 % 
• Rp = (iterationsnummer)-1:   S = 1,3 % 
• Rp = (ceil(0,1*iterationsnummer))-1:  S = 1,1 % 
• Rp = 0,40:      S = 1,4 % 
• Rp = 0,10:      S = 1,1 % 

 
Genom att utnyttja medelaktiviteterna under den sista iterationen erhölls ett betydligt mindre värde på 
S för rekonstruktionen med Rp = 1,00. Detta understryker vilka fluktuationer som föreligger då Rp är 
stor. Metoder med varierande värden på Rp kan kombinera snabb konvergens med små fluktuationer i 
slutet av iterationerna och bör studeras närmare. Då någon sådan metod inte har blivit undersökt fullt 
ut, har rekonstruktionerna i detta arbete mestadels genomförts med konstanta värden på Rp. 
 
• Val av mätpositioner 
 
Man kan anta att mätningar med mycket information från de inre delarna av bränsleelementen är 
särskilt värdefulla för rekonstruktionerna. Detta underströks av att rekonstruktioner baserade på 
mätuppsättningar exkluderande vyer längs med en stavrad genomgående gav mindre värden på S. 
Därför genomfördes en särskild undersökning av vilka mätpositioner som ger stora bidrag från de inre 
delarna av bränsleelementen, varefter en uppsättning sådana mätningar simulerades. 
 
Denna studie består av jämförelser mellan: 
 

(1)  Rekonstruktioner baserade på simulerade mätningar där alla mätpositioner har antagits ha 
samma betydelse för rekonstruktionerna. Dessa rekonstruktioner benämns här ”randomära 
bidrag”. 

(2)  Rekonstruktioner baserade på de simulerade mätningarna med stora bidrag från de inre delarna 
av elementen. Dessa rekonstruktioner benämns här ”stora bidrag”. 



  15 

 
Rekonstruktionerna redovisas i par med likvärdiga villkor så när som på uppsättningen mätpositioner. 
Resultaten kan återfinnas i tabell 2.3.2 och figur 2.3.4. 
 
 
Tabell 2.3.2. S för rekonstruktioner baserade på simulerade mätningar med randomära bidrag respektive 
planerade, stora bidrag från de inre delarna av ett bränsleelement. 
 
    S (%)    
Randomära bidrag 4,1 1,4 2,9 2,1 2,3 2,5 4,7 
Stora bidrag 2,1 2,1 3,0 2,1 2,4 2,6 2,5 
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Figur 2.3.4. S för rekonstruktioner baserade på 
simulerade mätningar med randomära bidrag resp. 
planerade, stora bidrag från de inre delarna av ett 
bränsleelement. Observera det mer stabila 
beteendet för mätningar med stora bidrag 

Rekonstruktioner baserade på simulerade mätningar i planerade positioner tycks vara mer tillförlitliga 
än rekonstruktioner då mätpositionerna är mer randomära. Det bör påpekas att mätuppsättningar 
inkluderande vyer längs med en stavrad (uppvisande störst värden på S) har undvikits även för de mer 
randomära positionerna. Sammanfattningsvis ökar tillförlitligheten om mätpositioner väljs där bidragen 
från de inre delarna av elementen är stora. 
 
• Antal rotationsvinklar och kollimatortranslationer 
 
Kvaliteten på rekonstruktionerna påverkas av antalet mätningar som utnyttjas samt av det statistiska 
brus som påverkar mätningarna. Det är önskvärt att minimera den totala mättiden. Detta kan göras 
genom att söka det minimala antalet mätningar som krävs för att erhålla acceptabel kvalitet på 
rekonstruktionerna. I detta fall har statistiska variationer med 10 000 counts i mätningen med högst 
intensitet adderats till simulerade intensiteter med en 3 mm bred kollimator. Antalet iterationer har 
valts så att rekonstruktionerna har stabiliserats. Värden på S har beräknats från medelaktiviteterna 
under den sista iterationen och kan återfinnas i tabell 2.3.3. Effekten av att alternera antalet rotationer 
visas i figur 2.3.5 och effekten av att alternera antalet translationer i figur 2.3.6. 
 
 
Tabell 2.3.3. S för olika antal rotationer och translationer. 
 

   S (%)   
Antal translationer 60 projektioner 40 projektioner 30 projektioner 24 projektioner 20 projektioner 

60 - 1,6 1,6 2,0 - 
40 - - 2,1 2,3 - 
30 1,8 1,9 2,4 2,9 5,7 
20 2,0 2,9 4,5 4,7 - 
15 - 2,8 4,7 3,2 - 
12 - - 7,8 - - 
10 15,9 - - - - 
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Figur 2.3.5 och 2.3.6. S som funktion av antalet rotationer resp. antalet translationer. Observera den 
övergripande effekten av mindre värden på S ju fler mätningar som utnyttjats.  
 
Generellt sett erhålls mindre värden på S ju fler mätningar som utnyttjas. Några fall avviker från det 
mönstret, möjligen beroende på att antalet mätningar med stora bidrag från de inre delarna av 
elementet varierar. I figur 2.3.5 kan en anmärkningsvärd ökning av S skönjas om antalet translationer 
understiger 20. Detta motsvarar ett avstånd av 9 mm mellan varje translation, eller lika mycket som 
storleken av den del av elementet som bidrar till intensiteten i detektorn, inklusive halvskuggor. För att 
uppnå större pålitlighet hos rekonstruktionen tycks ett visst överlapp vara önskvärt, vilket för detta fall 
innebär minst c:a 30 translationer. Detta medför att kurvorna för 15 resp. 20 translationer kan uteslutas 
ur figur 2.3.6, varvid en markant ökning av S kan skönjas då antalet rotationer understiger 30. 
 Denna studie mynnar alltså i en rekommendation att utnyttja minst 30 translationer och 30 
rotationer för att erhålla pålitliga rekonstruktioner, då den befintliga utrustningen används med en 3 
mm bred kollimator. Detta medför alltså totalt minst 900 mätningar. Om ökad noggrannhet önskas i 
rekonstruktionerna bör fler mätningar utnyttjas. 

En mer generell slutsats är att ett visst överlapp mellan de delar av elementet som bidrar till 
intensiteten i detektorn är önskvärt för intilliggande translationer. Om en 2 mm bred kollimator 
används i den planerade utrustningen innebär det att ungefär 100 translationer bör utnyttjas. 
Uppskattningsvis kommer i storleksordningen 5 000-10 000 mätningar att vara aktuella med den 
planerade utrustningen. 
 
• Inverkan av statistiskt brus 
 
För att ta reda på hur mycket statistiskt brus som kan accepteras i mätningarna (och därigenom hur 
långa mättider som kommer att krävas) gjordes en undersökning av hur det statistiska bruset påverkar 
de rekonstruerade aktiviteterna. Detta gjordes genom att göra ett flertal statistikmodifieringar av 
simulerade intensiteter med samma geometri som den planerade mätutrustningen och en 1 mm bred 
kollimator. Antalet counts i mätningen med högst intensitet valdes till 2 500, 10 000, 40 000, 100 000 
resp. 250 000. Detta bör innebära mättider mellan delar av en sekund till något tiotal sekunder per 
mätning om den totala räknehastigheten ligger i storleksordningen 100 000 per sekund. De 
rekonstruerade aktiviteterna har jämförts med de simulerade aktiviteterna (se avsnitt 2.3.1) varvid en 
standardavvikelse från de simulerade aktiviteterna har beräknats. Rekonstruktionerna genomfördes 
med några olika strategier. Resultaten finns redovisade i tabell 2.3.4 och figur 2.3.7. 
 
 
Tabell 2.3.4. Standardavvikelse hos de rekonstruerade aktiviteterna beroende på det statistiska underlaget i 
mätningarna. 
 

   Relative standard deviation, S [%] 
Statistics (Max no of cts)  1x1 pixel per unit cell  4x4 pixels per unit cell  

2 500 1,176 0,747 0,776 0,890 0,897 
10 000 0,565 0,405 0,395 0,429 0,413 
40 000 0,290 0,217 0,198 0,231 0,215 
100 000 0,193 0,145 0,148 0,160 0,156 
250 000 0,099 0,080 0,086 0,075 0,074 

No statistics added 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 
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Figur 2.3.7. Standardavvikelse hos de 
rekonstruerade aktiviteterna beroende på det 
statistiska underlaget i mätningarna för några typer 
av rekonstruktioner. 
 

Resultaten visar att låga nivåer på de statistiska avvikelserna hos de rekonstruerade aktiviteterna erhålls 
redan då maximala antalet counts i Ba-140-toppen är runt 40 000. Detta skulle innebära mättider för de 
enskilda mätningar i storleksordningen några sekunder. 
 
• Geometriska förskjutningar 
 
Vid mätningar med den planerade utrustningen är den box som omsluter elementen tänkt att 
positioneras i förhållande till mätutrustningen. Det existerar dock ett nominellt mellanrum mellan 
spridare och box vilket gör att elementets position i förhållande till mätutrustningen inte kommer att 
vara helt fastställd. Detta kommer att inverka på beräkningarna av bidragskoefficienterna i avsnitt 2.2.2 
och därmed påverka hela rekonstruktionen. 
 För att studera storleken av denna påverkan har en studie gjorts av ett nominellt glapp på 
0,6 mm, vilket gäller för ett delknippe i ett SVEA100-element. Detta glapp kan även medföra en viss 
vridning hos knippet. Studien har genomfört genom att intensiteter i den planerade mätutrustningen har 
simulerats, varefter rekonstruktioner har gjort baserat på olika förskjutningar. Simulerade mätningar 
med låga intensiteter har undvikits av skäl som följer i nästa studie. Resultaten kan återfinnas i tabell 
2.3.5 och figur 2.3.8-9. 
 
 
Tabell 2.3.5. Standardavvikelser för olika förskjutningar av elementet. 
 

  Relative standard deviation for various displacements [%] 
  1 mm collimator   

Angular displacement [°] 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 
Lateral displacement 0,0 mm 0,15 0,57 1,32 2,78 5,27 
Lateral displacement 0,2 mm 1,07 0,80 1,36 2,66 5,08 
Lateral displacement 0,4 mm 2,29 1,88 2,29 3,72 - 
Lateral displacement 0,6 mm 3,22 3,11 4,00 - - 
Lateral displacement 0,8 mm 4,10 4,70 - - - 

  2 mm collimator   
Angular displacement [°] 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 
Lateral displacement 0,0 mm 0,14 0,41 0,93 1,92 3,45 
Lateral displacement 0,2 mm 0,96 1,04 1,56 2,27 3,53 
Lateral displacement 0,4 mm 1,89 1,94 2,31 3,03 - 
Lateral displacement 0,6 mm 2,85 2,89 3,22 - - 
Lateral displacement 0,8 mm 3,74 3,85 - - - 
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Figur 2.3.8. Standardavvikelser för olika förskjutningar av elementet då en 1 mm bred kollimator simulerats. 
 
 

Relative standard deviation for various displacements, S [% ]
 2 mm collimator

0

1

2

3

4

5

6

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8
Angular displacement [deg]

Lateral displacement
0,0 mm
Lateral displacement
0,2 mm
Lateral displacement
0,4 mm
Lateral displacement
0,6 mm
Lateral displacement
0,8 mm

 
 
Figur 2.3.9. Standardavvikelser för olika förskjutningar av elementet då en 2 mm bred kollimator simulerats. 
 
Ur figurerna ovan kan man utläsa att mätningarna blir mindre känsliga för positioneringsavvikelser om 
en bredare kollimator används. Man kan också konstatera att det nominella glappet förmodligen 
innebär att ytterligare lägesbestämning av elementet måste göras om en aktivitetsbestämning med 
större noggrannhet än ett par procent önskas. Denna lägesbestämning kan förmodligen göras m h a 
enkla mätningar av gammaintensiteter. Man kan också förvänta sig att ett urval av mätpositioner som 
är mindre känsliga för avvikelser i positionering kan förbättra situationen, vilket redovisas i nästa 
avsnitt. 
 En annan typ av förskjutningar som kan förväntas är att enskilda stavar kan vara böjda. Enligt 
ref [7] förväntas detta inte vara ett vanligt förekommande fenomen för så färska element som dessa 
mätningar i första hand gäller. Däremot kan någon enstaka stav vara böjd. Detta både påverkar 
rekonstruktionerna och är av allmänt intresse. Därför planeras en utredning som syftar till att man 
genom mätningar i stavraderna med en mycket smal kollimator ska kunna bestämma sådana 
förskjutningar. 
 
• Inverkan av mätningar med låg intensitet 
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Om mätningar görs i sådana positioner att gammaintensiteten blir mycket låg kommer det statistiska 
bruset att vara ansenligt. Därför kan man förvänta sig att sådana mätningar bör undvikas. Detta har 
även bekräftats i en mindre studie. 
En annan aspekt är att förskjutningar av bränslets position kan orsaka att mätningar med låg intensitet i 
utkanten av ett element erhåller betydande förändringar i intensitet jämfört med det förväntade. Detta 
kommer i slutänden att orsaka kraftigt förändrade rekonstruerade aktiviteter i de delar som bidragit till 
intensiteten. En studie av detta återfinns i tabell 2.3.6 och figur 2.3.10. Studien är baserad på 
simulerade intensiteter med en 1 mm bred kollimator. 
 
 
Tabell 2.3.6. Inverkan på rekonstruktionerna av mätningar med låg intensitet i samband med förskjutningar av 
elementet. 

  Relative standard deviation for various diplacements 
  Rp = 0,05, max 100 000 cts 
 No displacement 0,2° 0,4° 

All measurements used 0,18 1,99 3,39 
Low intensity measurements omitted 0,15 0,57 1,32 

 0,2 mm 0,2 mm & 0,2° 0,2 mm & 0,4° 
All measurements used 1,99 6,75 6,08 
Low intensity measurements omitted 1,07 0,8 1,36 
 
 

Relative standard deviation, S, using various choices of 
measurements [%]

0

1

2

3

4

5

6

7

Various displacements

All measurements used

Low intensity
measurements omitted

 
 
Figur 2.3.10. Inverkan på rekonstruktionerna av mätningar med låg intensitet i samband med förskjutningar av 
elementet. 
 
Mer ingående studier visar att hörnstavarna är de som påverkas mest av förskjutningar av elementet. 
Dessa uppvisar kraftigt förhöjda rekonstruerade aktiviteter, något som tyder på att perifera mätningar 
med låg intensitet kan vara upphovet. Slutsatsen av denna studie är att känsligheten för både statistiskt 
brus och förskjutningar av elementen minskar om mätpositioner med låga intensiteter undviks. 
 
• Inverkan av gamma med högre energier 
 
En tänkbar störning av systemet kan uppkomma p g a inverkan från gamma med energier runt 1800 
keV från sönderfall av europium. Eftersom dessa strålar har högre energi än de från sönderfallet av Ba-
140 attenueras de mindre. Effekten av detta kan vara svåröverskådlig. 

Intensitetsbidrag från gamma med energi runt 1800 keV har därför simulerats och adderats till 
intensiteter från gamma med energin 1596 keV. De simulerade 1800 keV aktiviteterna redovisas i figur 
2.3.11 som andel i procent av de simulerade 1596 keV aktiviteterna. För att isolera effekten av gamma-
bidragen med högre energi har inget statistiskt brus adderats till intensiteterna. Rekonstruktion av 
aktivitetsfördelningen gav procentuella avvikelser från simulerade 1596 keV aktiviteter enligt figur 
2.3.12. 
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Figur 2.3.11. Adderade bidrag från gamma med 
1800 keV i procent av simulerade 1596 keV 
aktiviteter. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 2,19 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1,09 1,64 2,20 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 1,10 -0,01 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,02 2,14 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,07 1,60 2,11

0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 1,06 0,00

 
Figur 2.3.12. Avvikelser i procent från simulerade 
1596 keV aktiviteter, rekonstruerat efter att 1800 
keV bidrag enligt figur 2.3.11 har adderats. 

 
Rekonstruktionen visar att positioner utan extra gamma förblir i stort sett opåverkade. För de 
positioner där extra gamma med högre energier har adderats, markerade med fet stil i figurerna, ger 
rekonstruktionen en ytterligare höjning utöver den adderade aktiviteten. Denna höjning är störst i 
centralt placerade positioner, förmodligen beroende på att skillnaden i attenuering mellan “normal” 
energi (1596 keV) och den högre energin då ger störst effekt. Effekten tycks vara både liten och 
förutsebar. Om kända bränsleparametrar, t.ex. anrikningen, medför att olika stora bidrag från gamma 
med högre energier förekommer bör korrektioner alltså kunna göras relativt enkelt. 
 
• Robusthet 
 
För att studera teknikens beroende av att en någorlunda korrekt aktivitetsfördelning har antagits vid 
iterationernas början genomfördes en mindre studie av hur rekonstruktionerna påverkades av att 
aktiviteten i samtliga stavar initierades till noll. Därmed kommer stora korrektioner att göras i ett tidigt 
skede varför en viss risk finns att en skev rekonstruerad fördelning uppstår. Rekonstruktioner 
genomförda på detta vis jämfördes med rekonstruktioner där aktivitetsfördelningen initierats nära den 
simulerade fördelningen. I samtliga fall stabiliserades rekonstruktionerna vid exakt samma 
rekonstruerad fördelning efter i stort lika många iterationer. Detta tyder på att metoden är robust. 
 



  21 

2.3.3. Experiment 
 
Den befintliga, experimentella utrustningen finns beskriven i avsnitt 2.1.1. Den är inte optimerad för 
tomografiska mätningar, då den ursprungligen byggdes för att genomföra gamma-scanning. (Se ref 
[6].) Mätningar från olika vinklar mot elementet åstadkoms genom att vrida elementet, och en hel 
projektion kunde mätas genom att kollimatorn och detektorn translaterades. Den elektroniska 
datainsamlingsutrustningen finns beskriven i ref [6]. En kollimator med 1 mm bredd användes för 
mätningarna. Mätningarna genomfördes i april 1996. 

Det uppmätta elementet, patron 8341 från Ringhals I, var av typen oboxat 8x8 BWR. Elementet 
togs ur härden i augusti 1988. Vid mättillfället hade det alltså nästan åtta års kyltid. En bild av 
elementet visas i figur 2.3.13. I bilden finns även de olika stavarnas anrikningsgrad angiven. Den 
vattenkanal som normalt förekommer återfinns här i position (5,5), där den första siffran betecknar 
stavens position i x-led (åt höger i figuren) och den andra siffran betecknar positionen i y-led (uppåt i 
figuren). Dessutom finns ytterligare en position där en stav är borttagen. Vid studie av det ursprungliga 
monteringsprotokollet kan man konstatera att staven i position (5,8) har ersatts av staven i position 
(4,4), varför position (4,4) nu innehåller vatten. 
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Figur 2.3.13. Det uppmätta bränsleelementet, med angiven anrikning för varje stav. Observera att tre stavar i 
varje hörn egentligen ska vara något mindre än de övriga. 
 
I det simulerade elementet finns endast en vattenkanal, i position (5,4). Jämförelser mellan simulerade 
och uppmätta intensiteter kan dock ändå göras eftersom de inre delarna endast bidrar med ett fåtal 
procent till de totala intensiteterna. Det bör påpekas att figuren är något förenklad eftersom tre stavar i 
varje hörn har c:a 90 % så stor volym som de övriga och dessutom är placerade närmare sina grannar. 

Elementet positionerades så att mätningarna genomfördes mellan bottenplattan och den första 
spridaren nerifrån. Det fanns ingen utrustning för att erhålla absolutbestämning av varken elementets 
rotationsvinkel eller kollimatorns position i förhållande till elementet. Positioneringen gjordes i stället 
genom gammaintensitetsmätningar. Då elementet är vridet så att en sida är vinkelrät mot kollimatorn 
uppvisar elementet minst yta mot detektorn. Detta utnyttjades genom att den vinkel söktes då avståndet 
mellan en konstant andel av den maximala intensiteten vid vardera sidan av elementet minimerades. 
Positioneringen av rotationsvinkeln gjordes med denna metod uppskattningsvis med en noggrannhet av 
1°. Positioneringen av kollimatorn gjordes vid den uppmätta vinkeln. Kollimatorns referensposition 
valdes till centrum av det centrala intensitetsminimat. Dessvärre saknades möjligheter att få 



  

rotationscentrum att sammanfalla med elementets centrum. Detta medförde att hela elementet rörde sig 
excentriskt framför kollimatorn. Detta har korrigerats för i efterhand genom att studera det uppmätta 
intensitetsmönstret i jämförelse med simulerade mönster och att därigenom bestämma hur elementets 
centrum har rört sig mellan varje rotation. Värdet på kollimatortranslationen har korrigerats manuellt 
innan mätdata har använts för tomografiska rekonstruktioner. Den totala felgränsen i bestämningen av 
kollimatorns position har uppskattats till 0,5 mm. 

Tiden för varje mätning var 15 s. Antalet counts i 662 keV-toppen uppmättes. De uppmätta 
intensiteterna korrigerades för bakgrundsstrålning och för dödtiden hos mätsystemet. Det maximala 
antalet counts i en mätning var c:a 5500, vilket motsvarar ett statistiskt brus med 1,4 % 
standardavvikelse i mätningen med högst intensitet. 
 För några projektioner finns uppmätta intensiteter redovisade i appendix 1 tillsammans med 
simulerade intensiteter, utan pålagt statistiskt brus. Överensstämmelsen mellan uppmätta och 
simulerade intensiteter är god. Mönstret med maxima och minima sammanfaller väl, med unantag för 
statistiska variationer för mätdata. Man kan konstatera att minima i de flesta fall inte blir lika skarpa för 
mätdata som för simulerade data. Detta kan bero på att stavarna i det uppmätta elementet kan uppvisa 
variationer i lägen, eftersom utbrända element har utsatts för stora påfrestningar. Dessutom kan den 
befintliga mätutrustningen orsaka vissa olägenheter, t ex om kollimatorspalten ej är helt vertikal i 
förhållande till elementet. Ytterligare en faktor kan vara inverkan av spridda gammakvanta under 
färden genom vatten mot detektorn. De två sista orsakerna bör till stor del kunna elimineras med den 
för ändamålet planerade utrustningen. 

Den rekonstruerade aktivitetsfördelningen visas i figur 2.3.14. Endast mätningar med minst 
10 % av den maximalt uppmätta intensiteten har använts i rekonstruktionen. I de två positionerna som 
innehåller vatten har aktiviteten har inte förutsatts vara noll. Detta har gjorts för att studera 
rekonstruktionens förmåga att återskapa aktivitetsfördelningen eftersom den rimligtvis är noll i 
positioner utan uran. 
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Figur 2.3.14. Rekonstruerad relativ aktivitetsfördelning i det uppmätta elementet. 
 
Tyvärr finns små möjligheter att bekräfta den rekonstruerade fördelningen eftersom den korrekta 
aktiviteten i varje stav är okänd. I figur 2.3.14 har dock de positioner som kan användas för en 
utvärdering av rekonstruktionens kvalitet markerats med fet stil. Vid jämförelser med figur 2.3.13 kan 
man först och främst konstatera att aktiviteterna i de två positioner som innehåller vatten har 
rekonstruerats till mycket låga värden. Dessutom kan man lägga märke till att aktiviteten i de tre 
mindre stavarna i varje hörn också ligger förhållandevis lågt. Dessa bör innehålla låga aktiviteter både 
p g a c:a 90 % så stor volym fissilt material som i de övriga stavarna och p g a låg anrikning,. 
Undantaget i rekonstruktionen är position (1,8), som förmodligen uppvisar en experimentell avvikelse. 
Den låganrikade stav som flyttats från position (4,4) till (5,8) har också erhållit ett lågt rekonstruerat 
värde på aktiviteten, vilket rimligtvis bör vara korrekt. Dessutom har de låganrikade stavarna i position 
(4,5) och (5,4) erhållit låga aktivitetsvärden, vilket också bör vara korrekt. Totalt sett tycks det alltså 
som om den rekonstruerade fördelningen har riktiga huvuddrag. Det bör påpekas att 
standardavvikelsen från korrekta värden är helt okänd. Den redovisade standardavvikelsen beskriver 
endast spridningen i rekonstruerade aktivitetsvärden från den rekonstruerade medelaktiviteten. Den 
kompletta bilden kan återfinnas i figur A.6 i appendix 2. 

 
  Standardavvikelse i positioner 

innehållande UO2:  11,9 % 
  Minimum i positioner 

innehållande UO2  72,0 % 
  Maximum i positioner 

 innehållande UO2  121,8 % 
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2.4. Diskussion och slutsatser 
 
De hittills genomförda simuleringsberäkningarna indikerar att aktiviteten av Ba-140 i de enskilda 
stavarna i ett bränsleelement bör kunna bestämmas genom tomografisk mätning med en noggrannhet 
som är av storleksordningen 1 %. Ett antal villkor för detta bör dock vara uppfyllda: 
 
• Mätstatistik och mätstrategi måste vara adekvat. Slutsatsen av de hittills gjorda simuleringarna är 

att storleksordningen 5-10 000 mätpunkter, vardera med en statistik som är bättre än 1 % erfordras. 
Mycket återstår dock att göra beträffande optimering av programvaran för rekonstruktion och 
utredning av mätstrategin. Erfarenheten hittills är att mätningarna bör planeras så att de dels ger 
största möjliga bidrag från elementens inre delar och dels är så okänsliga som möjligt för 
geometriska osäkerheter. Variabler i detta sammanhang är fördelningen av mätpunkter beträffande 
såväl translation som rotation samt kollimatorns spaltbredd och allmänna utformning. Den senare 
bör vara sådan att precisionen i definitionen av det strålande objektet bör ökas över vad som var 
fallet i den hittills genomförda experimentella studien (avsnitt 2.3.3). Detta bör kunna åstadkommas 
genom en utrustning av den typ som är planerad inför det experimentella försöksprojektet (avsnitt 
3.3). 

• Mätgeometrin måste vara väldefinierad. Simuleringarna hittills visar att elementens position i 
förhållande till mätutrustningen måste vara känd med mindre avvikelse än några tiondels mm och 
några tiondels grader. Detta bör kunna uppnås med hjälp av gammaintensitetsmätningar med den 
tänkta tomografiutrustningen. En del av det fortsatta arbetet bör inriktas på att utveckla en sådan 
metod. 

• Stavarnas individuella lägen i elementen måste vara kända. Detta bör inte vara något problem, 
åtminstone inte efter någon eller några få reaktorcykler, endast enstaka stavar förväntas kunna vara 
förflyttade (ref [7]). Dessa eventuella lägesavvikelser från ett regelbundet mönster bör kunna 
bestämmas med hjälp av gammaintensitetsmätningar, på samma sätt som hela elementets position 
enligt ovan. Denna metod bör även kunna användas vid normalt förekommande inspektioner av 
bränsleelementen. 

• Den radiella aktivitetsfördelningen i stavarna bör vara jämn. I de hittills genomförda 
simuleringarna har antagits att aktivitetskoncentrationen i varje stav varit konstant i radiell led. 
Kraftiga avvikelser från detta, varierande med effekthistoriken har uppmätts experimentellt för Cs-
137 (ref [8]). För bränsle med få cykler som körts på normalt sätt, med endast små ändringar av 
styrstavspositionerna, förväntas en betydligt jämnare, sannolikt platt fördelning (ref [9]). I 
synnerhet bör detta gälla Ba-140 som är betydligt mindre flyktig än Cs-137. Ifall varierande 
aktivitetsfördelningar anses förekomma kan dock även detta behandlas om 
rekonstruktionsförfarandet utvecklas. 

 



  

3. Förslag till experimentellt försöksprojekt 
 
3.1. Inriktning och allmän utformning 
 
Många skäl talar för att tomografimetoden bör testas experimentellt innan den slutliga mätutrustningen 
konstrueras. Metoden har aldrig tidigare använts och även om det är möjligt att göra ganska realistiska 
simuleringar är det viktigt att experimentellt kunna verifiera dessa. Det är också mycket viktigt att 
utröna så tidigt som möjligt betydelsen av geometriska avvikelser från det regelbundna stavgittret, 
vilket endast kan göras experimentellt. Vidare är det viktigt att få driftserfarenhet av detektorutrustning 
och mekanisk utrustning innan den slutliga konstruktionen görs. 

Dessa provmätningar bör göras med samma typ av kollimatorsystem och detektorer som avses 
för den slutliga utrustningen, men med tanke på den relativt stora kostnaden för den senare bör 
provutrustningen helst vara enklare. Detta är också möjligt eftersom betydligt mer tid kan användas för 
utprovning än vad som blir fallet med de verkliga mätningarna under revisionsperioderna. I det 
följande föreslås därför en mätutrustning som är i stort sett identisk med den tänkta slutliga 
utrustningen med undantag för antalet detektorer, som reduceras med en faktor 5-10. 

Det är inte möjligt att utan ytterligare utredning förutse samtliga mätningar och prov som bör 
göras, men åtskilliga kan föreslås nu: 
 

• Mekanik: Test av stabilitet, inställningsnoggrannhet o s v. 
• Kollimering och skärmning: Test av funktion. 
• Detektorer och elektronik: Test av funktion och stabilitet. 
• Mätstrategier: Tester och modifieringar för uppnående av högsta mätnoggrannhet. 
• Programvara: Tester och modifieringar för anpassning till experimentella data. 
• Stavknippets position: Test av möjligheterna att bestämma detta i samband med de 

tomografiska mätningarna. Undersökning av dess betydelse för mätnoggrannheten. 
• Störningar: Kartläggning av verkliga avvikelser från det exakta stavgittret. 

 
Dessa mätningar kan förväntas ta åtskilliga veckor i anspråk, troligen fördelade i tiden med 
mellanliggande modifieringar av utrustning eller programvara. För en del av mätningarna är det inte 
nödvändigt att ha tillgång till ett bränsleelement utan de bör kunna göras på en enkel dummy placerad i 
laboratoriet, vilket sparar tid och pengar. 

Nedan beskrivs ett förslag till utrustning och kostnader för ett sådant experimentellt försöks-
projekt. Det har inte varit möjligt att inom ramen för förstudien undersöka alla tänkbara alternativa 
lösningar eller detaljutforma de föreslagna lösningarna. Avsikten har främst varit att visa att det finns 
en rimlig lösning på de tekniska problemen. Sannolikt ligger denna även nära den mest optimala.  
 
3.2. Kollimering och skärmning 
 
Som framgår av avsnitt 2.1.3 krävs en skärmtjocklek mellan detektorerna och mätobjektet om c:a 30 
cm tungmetall (en wolframlegering) eller 45 cm bly. En principskiss över den planerade utrustningen 
kan återfinnas i figur 2.1.2. En räknehastighet på totalt 5*105 s-1 önskas vid mätningarna för att kunna 
utnyttja mättiden maximalt. Den parameter som kan betraktas som mest fri i sammanhanget är 
kollimatorns höjd, h. Beräkningar av h redovisas nedan, med ungefärliga numeriska värden på övriga 
parametrar som påverkar räknehastigheten för den planerade utrustningen: 
 

Aktivitet/gU:    A = 2,6*1010 s-1 
Genomsnittlig ytdensitet:  ρ ≈ 0,33 * 10,47 * 8 = 28 g/cm2 
Självskärmningsfaktor:   T1 ≈ 36 % 
Transmission genom H2O:  T2 ≈ 1 
Transmission genom annat:  T3 ≈ 1 
Detektoreffektivitet (tot):  ε ≈ 50 % 
Räknehastighet (tot):   R = 5*105 s-1 
Avstånd detektor-bränsle:  L = 35 cm 
Kollimatorns bredd:   d = 0,1 cm 
Strålande yta (ej penumbra):  d * h (cm2) 
Rymdvinkel för detektor:  Ω = d * h/4πL2 
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Räknehastigheten ges av: R = A ρ T1 T2 T3 
d h
4 L

2 2

2π
 ε 

 

vilket ger höjden: h
L
d

R
A T T T=

4

1 2 3

π
ρ ε

 

 
Ungefärliga numeriska värden på den tänkta utrustningen enligt ovan ger: 
 

h = = ≈
35
0 1

4 10 5
2 6 10 28 0 36 0 5

2 43 2 5
5

10,
* *

, * * , * ,
, ,π  cm  

 
Denna kollimatorhöjd tycks vara lämplig då det snitt som studeras vid varje tomografisk mätning bör 
vara av ungefär denna tjocklek. Med denna räknehastighet sker varje enskild mätning på i 
storleksordningen några sekunder. Vi konstaterar således att en tungmetallkollimator ligger ganska 
nära den acceptabla gränsen för räknehastighet. Detta gäller i synnerhet som kollimatorn bör 
kompletteras med ett blyfilter för att reducera bakgrundsstrålningen, vilket kan förväntas reducera 
signalen med minst en faktor 2. Viss kompensation kan erhållas genom att öka spalthöjden, men den 
bör sannolikt begränsas till c:a 5 cm. Viss marginal finns dock relativt det givna exemplet genom att 
huvuddelen av mätningarna kan förväntas utföras med bredare spalt, 2-5 mm. För lägesbestämning av 
stavarna är det dock önskvärt att kollimatorn är smal, helst högst 0,5 mm, men då bör lägre 
räknehastighet kunna accepteras. 

En annan aspekt gällande kollimeringen är hur stora intensitetsbidrag som erhålls från delar av 
elementen som inte syns genom kollimatorn. Genom att beräkna dämpningen av gammastrålningen 
genom det omgivande mediet (vatten och kollimator) så kan en uppskattning göras av bidraget till 
bakgrunden från bränslelementets höga och låga delar. Härvid måste en rimlig uppskattning göras av 
energispektrums utseende. Denna uppskattning erhålls från ORIGEN-beräkningar av fotonflödet, se 
figur 3.2.1. I beräkningen av bidraget till spektrum har ett bränsleelement med utbränning 32 GWd/tU, 
anrikning 3 % samt 20 dagars kyltid använts. 
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Figur 3.2.1. Fotonflöden [fotoner/s och ton U] i 18 energigrupper som funktion av kyltiden [dagar]. 
Beräkningarna har genomförts med ORIGEN för ett bränsle med utbränning 32 GWd/tU och anrikning 3 %. 
 



  

Genom att vikta transmission med beräknade fotonflöden så erhölls bidragen från koordinaterna (y,z). 
Här antogs att energispektrum var likformigt över hela bränsleelementet. Aktivitetsbidragets beroende 
av z beskrivs i figur 3.2.2. 
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Figur 3.2.2. Bidrag till spektrum från bränsle utanför kollimatorspaltens synfält som funktion av höjden, z. 
 
Om tungmetall används kan både bredden och höjden på strålskärmen förväntas bli c:a 20 cm. För bly 
gäller att alla mått blir en faktor c:a 1,5 större än för tungmetall. Den detaljerade formen av 
strålskyddet bör sannolikt göras mer komplicerad än en parallellepiped, men detta får anstå till senare i 
projektet. 

I valet mellan de båda materialen bör hänsyn tas till konstruktions- och bearbetningsegenskaper, 
geometriska förhållanden (se det följande), totalvikt (c:a 2 gånger mindre för tungmetall än för bly) 
och pris. 
 
3.3. Mekanisk utformning 
 
Grundläggande för den mekaniska utformningen är att den skall tillåta ett antal detektorer att "se" 
bränsleelementet genom var sin kollimatorspalt genom strålskyddet. Detektorernas antal föreslår vi 
vara 4 st i försöksuppställningen. I den slutliga utrustningen föreslår vi minst 20 st, fördelade på två 
strålskydd på motsatta sidor om bränsleelementet,. Strålskyddet med detektorerna skall kunna 
förflyttas i sidled med god precision så att en fullständig "bild" av strålningen kan erhållas för varje 
vinkelposition av detektorpaketet relativt bränsleelementet. Vinkelläget föreslås ändras genom 
vridning av bränsleelementet, vilket gör att detektorerna är i fix position under en hel 
tomografimätning. Detta är fördelaktigt ur bakgrundssynpunkt. Bränsleelementet bör hållas fast på ett 
sådant sätt att dess rotationsaxel så nära som möjligt överensstämmer med stavknippets symmetriaxel. 

Utredningen om den mekaniska utformningen har inte syftat till att ge ett färdigt förslag. 
Utredningen har i stället riktats mot att dels undersöka om några avgörande hinder existerar för att 
genomföra tomografimätningar, dels ge ett förslag om hur en experimentutrustning skulle kunna 
utformas. Förslaget har utformats i samarbete med Ollajvs Produktutveckling AB. 
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Figur 3.3.1 visar en sammanställning av ett förslag till mätutrustning. Bränsleelementet och 

detektorutrustningen är monterad på ett vertikalt stativ som är förankrat i bassängväggen (möjligen kan 
detta stativ baseras på befintlig "gammavagn"). Bränsleelementet stöder i botten på en roterbar platta 
som antingen är fixerad i vertikal led som i figuren eller kan förflyttas vertikalt som en gammavagn. 
Mätutrustningen är innesluten i en vattentät box, som i detta exempel kan förflyttas vertikalt med  hjälp 
av en vinsch.  

Figur 3.3.2 visar ett förenklat vertikalsnitt av detektoruppställningen. Detalj /1/ är den vattentäta 
boxen som innehåller ett antal detektorer /2/ inneslutna i en strålskärm av tungmetall eller bly /3/. Figur 
3.3.3 visar ett horisontalsnitt genom skärmen med tre detektorer inritade. Skärmen kan förflyttas i 
sidled på gejdrar /4/ som vilar på ett fundament /5/ som är fastsatt i boxen. Bränsleelementet är placerat 
i ett cirkulärt hål /6/, som är vattenfyllt och löper genom boxen. Elementet hålls fast med fjäderkraft 
mellan två backar, som är infästade i en ring /9/ och /10/. Ringen är fästad vid en annan ring, vars övre 
del /7/ är lagrad mot en fast ring. Den undre delen /8/ har en kuggkrans för drivning med snäckdrev, se 
figur 3.3.4. Vattnet hindras att tränga in i boxen av packningsringar. 

Vid förändring av det vertikala mätläget måste bränsleelementet frigöras från backarna som 
håller det. Detta görs genom att en kraft, t ex från ett pneumatiskt don, anbringas för att upphäva 
fjäderkrafterna. Anslutningen till tryckluften görs antingen med en flexibel anordning (som måste 
tillåta rotation om minst 180° åt vardera hållet för den rörliga ringen) eller genom en 
dockningsanordning i ett visst vinkelläge. 
 



  

Denna sida är avsiktligen blank 
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3.4. Detektorer 
 
Som visats i avsnitt 2.1.4 är detektortypen oorganisk scintillator den i särklass lämpligaste för denna 
typ av tomografi. I valet mellan olika material måste hänsyn tas till följande viktiga 
detektoregenskaper; energiupplösningsförmåga, effektivitet och maximal räknehastighet. Den sista 
egenskapen är enbart materialbetingad medan energiupplösningen i viss grad (via 
ljusuppsamlingseffektiviteten) och effektiviteten i hög grad beror på detektorns mekaniska utformning. 
I det följande redovisas en undersökning av effektiviteten för olika utformningar av NaI och BGO 
detektorer. Vi har även gjort en utredning om den förväntade temperaturstabiliteten hos dessa båda 
detektortyper. 
 
3.4.1. Utformning och effektivitetsberäkningar 
 
Detektorns utformning bör göras sådan att produkten av varje detektors effektivitet och antalet 
detektorer per längdenhet maximeras, se avsnitt 2.1.4. Detta innebär att detektorns utsträckning längs 
den infallande strålens riktning bör vara stor nog att ge god effektivitet, medan utsträckningen i sidled 
bör begränsas för att ge utrymme åt många detektorer. 

Detektorn föreslås få en utformning liknande den i fig. 3.4.1. Scintillatorn är ett rätvinkligt 
prisma med en höjd h i området 5 - 10 cm, en längd l längs den infallande gammastrålningens riktning 
och en bredd d. Detektorkristallen är kopplad till ett PM-rör, placerat vertikalt över eller under 
kristallen. Mätningar som tidigare har gjorts på en BGO detektor med dimensionerna h = 70 mm, 
l = 20 mm och d = 10 mm visar att en relativ energiupplösning om c:a 25 % kan erhållas vid 0,66 
MeV. Ingen optimering av utformningen för bästa ljusuppsamling hade i detta fall gjorts. Det är troligt 
att upplösningen skulle kunna förbättras något med en bättre utformning i detta avseende. Vid 1,6 
MeV gammaenergi kan upplösningen förväntas vara c:a 15 %, vilket bör vara acceptabelt. (Se avsnitt 
2.1.4 och 3.5.) Någon motsvarande detektor av NaI har ej undersökts experimentellt, men man kan 
förvänta att upplösningen för en sådan detektor kan bli upp emot en faktor 2 bättre än för BGO. 
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Figur 3.4.1. Förslag till utformning av scintillationsdetektor. 
 



  

För att kvantitativt uppskatta effektiviteten hos detektorer av olika material har MonteCarlo-
beräkningar med programmet GEANT utförts med olika utsträckning på detektorn. Figur 3.4.2 visar 
resultat för beräkningar på detektorkristaller med bredden d = 1,0 cm, höjden h = 4,0 cm och längden l 
varierande från 2,0 cm till 4,0 cm. Gammastrålens höjd har i de tre översta fallen varit 3,8 cm, medan 
den i nedersta fallet varit 2,0 cm. Figurerna visar energifördelningen hos detektorns svar för 
inkommande strålning med energin 1,6 MeV. Den beräknade fördelningen har faltats med en Gaussisk 
upplösningsfunktion med en relativ halvvärdesbredd om 15 %. Man ser att topp-effektiviteten ökar 
med kristallängden för alla materialen och att BGO är klart överlägset i detta avseende. Det nedersta 
fallet visar att något bättre topp-effektivitet erhålls om kristallen görs något högre än gammastrålens 
(kollimatorns) höjd. 
 
 

 
Figur 3.4.2. Resultat av MonteCarlo-beräkningar på olika kristalltyper och dimensioner. 
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Om de numeriska värdena studeras kan man se att en topp-effektivitet på 33 % kan uppnås med BGO 
och att antalet användbara pulser då är 44 % av det totala antalet räknade pulser. För de andra 
materialen är värdena betydligt mindre gynnsamma. 
 
3.4.2. Temperaturstabilitet 
 
Hög räknehastighet är av vital betydelse för att tomografiska mätningar ska kunna genomföras med 
tillräcklig noggrannhet. Detta innebär att det inte finns tid att amplitudanalysera alla pulser ut från 
detektorerna. Pulshöjdsdiskriminering måste i stället användas. Detta innebär att signalen, d v s 
räknehastigheten för pulser ovanför diskriminatornivån, är känslig för variationer i pulsamplituden. 
Sådana kan orsakas på flera sätt. Kända fenomen är både ett långsamt avtagande av PM-rörets 
förstärkning, s k drift, och plötsliga hopp i denna, s k skift. De senare är sällsynta och båda effekterna 
kan kompenseras för genom regelbundna kalibreringsmätningar med detektorn. En annan källa till 
ändring av pulsamplituden är att såväl ljusutbytet från scintillatorn som förstärkningen i PM-röret är 
temperaturberoende. Denna effekt kan vara relativt stor och har utretts. Resultatet av denna utredning 
visade att NaI och BGO är likvärdiga med avseende på temperatureffekter och att en mätnoggrannhet 
∆n = 0,5 % kräver temperaturstabilitet inom 0,3-0,4 °C. Alternativt kan temperaturen loggas under 
mätningen och mätvärdena i efterhand korrigeras för eventuella temperaturvariationer. 
 
3.5. Utvärdering av spektra 
 
Utredningen i avsnitt 2.1.3 visar att en viss inverkan (på procentnivå) från toppar med högre energi på 
mätningen av toppräknehastigheten är oundviklig. Eftersom det relativa bidraget från dessa kan variera 
både med tiden och med olika bränsleparametrar bör denna inverkan elimineras så långt det är möjligt. 
Figur 3.5.1 visar hur detta i princip skulle kunna göras. 
 
 

 
 
Figur 3.5.1. Spektrum och diskriminatornivåer för kompensation av inverkan av andra isotoper. 
 
Genom att sätta fyra diskriminatornivåer erhålls räknehastigheten i två fönster w1 och w2. Till 
fullabsorbtionstopparna i området w2 hör en Comptonfördelning som bidrar till räknehastigheten i 
området w1. Detta bidrag är proportionellt mot innehållet i området w2 och kan bestämmas med i detta 
fall tillräcklig noggrannhet genom en särskild mätning på gammaenergier i området 2,0 - 2,5 MeV eller 
genom MonteCarlo-simulering. 

Utvärderingen av spektra bör också ta hänsyn till eventuella temperaturvariationer (såvida inte 
hela anläggningen temperaturstabiliseras, vilket sannolikt är en dyrare lösning). 
 



  

Nettoräknehastigheten  R i fönstret w1 kan då skrivas: 
 
 R  =  w1 - k*w2 + (dw1/dT)*∆T 
 
 där k = den uppmätta eller simulerade proportionalitetskonstanten enligt ovan 
  dw1/dT = detektorns temperaturkoefficient enligt avsnitt 3.4 
  ∆T = uppmätt avvikelse av temperaturen på detektorerna från normal temperatur.  
 
3.6. Elektronik och datatagningssystem 
 
Ett översiktligt förslag till elektronik och datatagningssystem har upprättats i samarbete med 
Gammadata Mätteknik AB. Av kostnadsskäl har förslaget baserats på elektronik i NIM systemet, vilket 
kan göra det något långsamt. (Den praktiska räknehastigheten kan vara begränsad till c:a 0,5 MHz.) 
Det är dock möjligt att göra ett snabbare (men dyrare) system med kretsar inom CAMAC eller VME 
systemen. 

Den elektroniska utrustningen för en detektorkanal ges av figur 3.6.1. Pulserna från PM-röret 
går utan förstärkning i kabel till elektronikutrustningen, som kan befinna sig flera tiotal meter bort. 
Elektroniken för förstärkning, fan-out och diskriminering består av färdiga kommersiella enheter. 
Även högspänningsförsörjningen kan göras av sådana enheter, men då antalet detektorer blir stort är 
det är ekonomiskt mer fördelaktigt att använda en spänningsdelare. 

Pulserna från diskriminatorerna kan räknas av enkla räknare, som tillverkas som instickskort i 
PC. Vi förutser även att datorn behöver förses med kort för mätning av andra parametrar, t ex 
temperatur och lägeskordinater. Ett förslag till ett sådant system visas i figur 3.6.2. För de föreslagna 
korten finns drivrutiner i LabView, som här kan användas både för att administrera datatagningen, 
lagra data och övervaka mätningen. 

Datatagningssystemet kan inte detaljbeskrivas på detta stadium, men ett antal viktiga funktioner 
i detta kan identifieras, vilka illustreras i figur 3.6.3. Det administrativa kontrollsystemet skall ta emot 
information från operatören om typ och ingångsdata om mätoperationen, starta och styra mätningen 
genom att ställa in positioner (lateralläge och vinkel) samt initiera avläsning av givare (räknare, 
temperatur-och lägesgivare). Data skall läggas i en utläsningsfil i lämpligt format för vidare 
bearbetning av programvaran för tomografisk rekonstruktion, som sannolikt residerar i en annan dator. 
Det är även tänkbart att kontrollprogrammet administrerar viss databearbetning före lagringen i 
utläsningsfilen, t ex vissa korrektioner enl avsnitt 3.5. 

Kontrollprogrammet skall även kommunicera med eller innehålla en rutin för övervakning och 
kvalitetskontroll. Övervakning bör kontinuerligt ske, t ex via grafisk display av de senaste mätvärdena 
samt via varningssignaler från kvalitetskontrollrutiner. M h a de senare kan mer sofistikerade 
numeriska jämförelser göras mellan de senaste räknehastigheterna och tidigare mätpunkter för att 
upptäcka eventuell felfunktion hos räknarna. Vidare bör positionering och temperatur följas 
kontinuerligt liksom andra miljöförhållanden (fukt, tryck m m). 
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3.7. Dummymätning 
 
Tester av en prototyputrustning kommer att innefatta hela systemet, d v s kollimatorer, detektorer, 
elektronik samt analys av mätdata. Det är lätt att förutse att systemet sannolikt kommer att undergå 
kontinuerliga modifikationer under dessa tester. Speciellt gäller det kollimatorerna och analysen av 
mätdata. Vidare bör den beräknade optimala geometrin för tomografimätningarna verifieras empiriskt. 
 Tester av prototyputrustningen kan göras på två sätt: (1) mätningar på bränsleelement och (2) 
mätningar på en s k dummy som simulerar ett bränsleelement. Erfarenhetsmässigt brukar tester av det 
här slaget vara tidsödande och vi kan på goda grunder anta att revisionsperiodernas längd inte är 
tillräckliga för mer ingående tester. Vidare förlorar man i flexibilitet då tiden för prototyputrustningens 
färdigställande sannolikt inte ansluter till revisionsperioderna. En annan viktig aspekt är att dummyn 
kan förses med en välbestämd aktivitetsfördelning. På så sätt ges möjligheter att kontrollera 
tomografimetodens noggrannhet med avseende på aktivitetsbestämningen. Vi föreslår därför att de 
första testerna utförs med hjälp av dummy. 
 Nedan följer en kort redogörelse för förutsättningarna för sådana mätningar. Främst två kriterier 
har beaktats i denna utredning: 
 

• Kostnaderna skall hållas nere. 
• Den i dummyn inneslutna aktiviteten bör ej överstiga 100 mCi. 

 
Dessa punkter sammantagna leder till slutsatsen att möjligheten att använda Cs-137 som strålkälla bör 
utredas. I så fall kommer 662 keV gammastrålning att utnyttjas i stället för att söka en sannolikt dyrare 
och ur strålskyddssynpunkt besvärligare isotop med den önskade energin på c:a 1600 keV. Denna 
strategi förutsätter dock att materialet till dummyn väljs på så sätt att attenueringsförhållandena vid 662 
keV sammanfaller med de vid 1600 keV. 

Denna utredning baserades på standard 8×8 bränslen från ABB. Geometrin för dessa element 
avviker något från de GE bränslen som är intressanta i den fortsatta studien. Emellertid förändras inte 
nedanstående slutsatser något nämnvärt p g a detta förhållande. 
 Geometrin för bränsleelementet matades in i datorkoden CFAT♣, med vilken andelen av 
totalintensiteten som undslipper elementet kan beräknas. Genom att genomföra beräkningar för 
gammaenergin 1600 keV erhölls ett värde på denna andel, A1600, som kunde jämföras med 
motsvarande värde beräknat för 662 keV gammastrålning, A662. Detta gjordes för olika 
materialkombinationer i bränsleelementet. Målet var att hitta den kombination som närmast uppfyllde 
relationen A662 = A1600. 
 
3.7.1. Nödvändig aktivitet 
 
Den totala mättiden, T, för en komplett tomografisk mätning vid testerna med en dummy bör inte 
överskrida 1 dygn. Vidare har vi här antagit att totala antalet mätpunkter, N, är 10 000, fördelade på 
100 projektioner a’ 100 translationer. Vi har också antagit att antalet händelser i fullenergitoppen i 
varje mätpunkt n är 100 000. (Jämför avsnitt 2.3.2.) Topp/total förhållandet för BGO detektorer är c:a 
0,5 och vi kommer följaktligen att behöva registrera totalt 2*109 händelser. 

Räknehastigheten r i detektorn blir då = Ntot / T eller ≈20 000 counts per sekund (cps). Med en 
kollimatorbredd på 2 mm och en höjd på 4 cm erhålls approximativt rymdvinkelandelen detektorn 
upptar som: 
 

Ω =
0,2 *4
4 L2π

 

 
där L = avståndet i cm mellan elementets centrum och kollimatorns framkant 

 

Den totala aktiviteten i elementet blir då:  R r
A

=
Ω

 

 
där A = andelen gamma som slipper ut från elementet (beräknat med CFAT enligt ovan). 

                                                           
♣ Detta program är beskrivet i examensrapporten: ”Determination of the Residual Thermal Power in Spent 
Nuclear Fuel from Gamma-Ray Measurements” av Peter Jansson. ISV (1996). 



  

 
Från CFAT-beräkningarna får vi att A1600 = 0,231. Med L = 20 cm ger detta R = 5*108 Bq, svarande 
mot totalt 15 mCi eller  c:a 0.2 mCi/stav. Introduktion av ytterligare detektorer reducerar denna 
aktivitet alternativt mättiden i motsvarande grad. Exempelvis kan mättiden reduceras till 6 timmar om 
fyra detektorer används. Sammanfattningsvis är mängden aktivitet inte på något sätt avskräckande. 
Den kan till och med ökas för att erhålla högre mäteffektivitet. 
 
3.7.2. Material 
 
Utrymmet i bränsleelementet som normalt är fyllt av vatten antogs i beräkningarna bestå av luft (µ ≈ 
0). Vidare antogs en homogen fördelning av 137Cs-aktiviteten i bränslepositionerna, d v s 137Cs 
homogent blandat med bulkmaterialet. Detta åstadkoms lättast genom att använda bulkmaterial i någon 
förening som lätt blandar eller förenar sig med cesium. Emellertid kunde vi konstatera att oxider, 
nitrater etc av tunga metaller inte var lämpliga bulkmaterial då de i allmänhet inte gav tillräckligt stor 
absorptionskoefficient för att simulera bränslet. Blyoxid och blydioxid ger t ex µ ≈ 0,41cm-1 respektive 
µ ≈ 0,38 cm-1, vilket kan jämföras med det önskade µ = 0,5 cm-1. Å andra sidan ger metalliskt bly en 
för stor absorption. Detta förhållande gav villkoret att vi måste utnyttja rena metaller med lämpligt Z 
och densitet som bulkmaterial i bränslepositionerna. Vidare måste sannolikt bulkmaterialet vara i 
pulverform uppblandat med någon lämplig 137Cs-lösning och pressat till kutsar. Detta i sin tur kan 
innebära svårigheter att garantera en homogen fördelning av 137Cs-aktiviteten. Man kan på goda 
grunder anta att detta inte medför oöverstigliga hinder men att denna aspekt behöver utredas 
ytterligare. 

Med CFAT beräknades A662 för ett antal olika kombinationer av cladding samt bulkmaterial. I 
tabell 3.7.1 visas resultat från dessa beräkningar. 
 
 
Tabell 3.7.1. A662 för några olika kombinationer av material i dummy. 
 
A662 Cladding µ[cm-1] ”Bränsle” µ[cm-1] 
0.231* Zircaloy 0.39 UO2 0.50 
0.237 V 0.43 Cu** 0.46 
0.251 Ti 0.33 Cu** 0.46 

* Beräknad för Eγ = 1600 keV 
** I granulatform. Med Cs-lösning fås ρ ≈ 6,3 g/cm3 
 
Ur tabellen framgår att kombinationen vanadin i cladding och koppargranulat + 137Cs-lösning i 
bränslepositioner ger en god approximation till A1600 för ett standardbränsle. 
 
3.7.3. Konstruktion 
 
Med ovanstående beräkningar som grund är en dummy tänkt att tillverkas med identisk geometri som 
ett GE-12 bränsleelement. I konstruktionen av dummyn tas hänsyn till att den ska kunna simulera 
pinnar som fallit ur ordinarie position. Ett förslag på konstruktion ges i principskissen 3.7.1. De ovala 
urtagen i topp- resp bottenplattan möjliggör att somliga pinnar kan försättas ur sin normala position. 
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Figur 3.7.1. Principskiss över konstruktionen av en dummy. 
 
Dummyn ät tänkt att placeras på ett stegmotordrivet vridbord som styrs av en PC enligt figur 3.7.2. På 
ett justerbart avstånd från dummyn placeras ett skjutbart bord som förslagsvis drivs av en stegmotor. 
På detta bord är kollimator och detektorpaket placerat. För att förenkla studierna av kollimatorviddens 
betydelse är kollimatorerna försedda med var sin skruv som möjliggör justering av varje kollimatordels 
transversalläge. På så sätt kan kollimatorernas vidd varieras kontinuerligt. 
 
 

 
 
Figur 3.7.2. Mätutrustning för dummymätningar. 
 
Alla funktioner inklusive datatagning är tänkta att styras med PC. 
 
3.7.4. Slutsats 
 
Vi har här framfört argument för att använda en dummy istället för riktiga bränsleelement vid de 
inledande testerna av prototyputrustningen. De aktiva delarna av dummyn bör konstrueras med 
vanadin, alternativt titan, som cladding och med bulkmaterial av koppargranulat och 137Cs-lösning. 
Man kunde befara att aktivitetsmängden i dummyn och kostnaden för dess färdigställande skulle bli 
avskräckande. En ytlig utredning som denna påvisar dock att både aktivitetsmängd och kostnad kan 
hållas inom rimliga gränser. Vi förordar därför att dummymätningar kommer till stånd. 
 



  

3.8. Kostnader 
 
I tabell 3.8.1 redovisas huvudpunkterna av arbetet med en bedömning av behövlig arbetstid. Det har 
inte bedömts möjligt att göra en mer detaljerad skattning på detta stadium eftersom en stor del av 
arbetet har forskningskaraktär och är svårt att tidsuppskatta. Vi bedömer det som mer sannolikt att det 
verkliga utfallet av tidsåtgången ligger närmare den övre skattningsgränsen än den undre. 
 
 
Tabell 3.8.1. Kostnadsuppskattning för det experimentella försöksprojektet. 
 

Delprojekt  Omfattning, c:a 
(manveckor) 

Kostnad (kkr) 

1. Programvara för tomografi.   
a Optimering av metodik för 

rekonstruktion. 
8-12  120-180 

b Känslighet för lägesvariationer, 
simuleringar och åtgärder. 

10-15 150-225 

2. Mekanik.   
a Utredning av kollimering, strålskärm, 

lägesinställning och lägesmätning. 
6-10 90-150 

b Konstruktionsarbete (konsult).  100-150 
c Materiel (tungmetall, mätutrustning 

m m). 
 300-400 

d Tillverkning.  300-500 
3. Detektorer.   
a Utredning och experiment  

m a p ljusutbyte. 
4-12 60-180 

b Materiel för ovanstående.  50-100 
c Konstruktion.  20-40 
d Testmätning mot Ge-detektor. 6-12 90-180 
e Tillverkning 4 detektorer.  100-130 
f Utprovning (inkl elektronik). 6-8 90-120 
4. Elektronik (4 kanaler).   
a Ytterligare utredning. 2-3 30-45 
b Utrustning.  170-250 
5. Dator, räknarkort, temp givare m m.   
a Utredning. 2-4 30-60 
b Utrustning.  100 
6. Utveckling av programvara för 

positionering, datatagning och 
spektrumutvärdering (ev delvis 
konsultuppdrag). 

20-30 300-450 

7. Speciell mätutrustning för 
lägesbestämning av enskilda stavar. 

  

a Programvara. 8-12 120-180 
b Utredning och konstruktion av 

kollimator med varierbar bredd. 
6-10 90-150 

c Utrustning.  200-500 
8. Dummy.   
a Utredning och konstruktion. 10-15 150-225 
b Tillverkning.  100-150 
c Mätningar och tester, inkl ev 

ändringar i programvara. 
20-30 300-400 

d Rapportering. 4-8 60-120 
9. Testmätning i pool.   
a Förberedelser, installation. 4-8 60-120 
b Genomförande♦. 10-15 150-225 
c Beräkningar, rapportering. 10-15 150-225 
 Summor 136-219 3480-5555 

 

                                                           
♦ 3-5 man, 3-4 veckor 
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Huvuddelen av arbetet är lämpligt att utföra vid institutionen och kan till stor del (c:a 2/3) utgöra 
licentiand- eller doktorandarbete. Annat arbete, framför allt mekanisk konstruktion, kan vara lämpligt 
att lägga ut på konsult. 
 Tabellen upptar även ungefärliga kostnader för utrustning. Samtliga kostnader som kan 
uppskattas på detta stadium, med undantag för den mekaniska utrustning som krävs för att bära 
bränsleelementet som skall undersökas, har medtagits. Kostnader utöver de tabellerade kan även 
uppkomma som följd av säkerhetsanalyser. 

Post nummer 7 i tabellen omfattar kostnader som uppkommer ifall man vill göra en noggrann 
bestämning av stavarnas individuella lägen. Man kan då anta att en betydligt smalare kollimator krävs 
än den som normalt används. Posten innehåller kostnader för att modifiera kollimatorpaketet så att 
kollimatorbredden kan varieras samt kostnader för att konstruera programvara för detta. 
 
Vi bedömer att projektet bör kunna genomföras som planerat med en insats om c:a 2 manår per år från 
forskargruppen under knappt två år, även om tidsåtgången blir nära den övre skattningsgränsen. 
Arbetsfördelningen mellan gruppens medlemmar kan uppskattas till: 
 

Anders Bäcklin 20 % 
Ane Håkansson 50 % 
Peter Jansson  30 % 
Staffan Jacobsson 100 % 

 
Tidsfördröjningar kan motverkas dels genom visst ökat tidsuttag från forskargruppen och dels genom 
ökat utnyttjande av konsulter. 
 



  

4. Förslag till mätutrustning för fullskaleförsök 
 
Utformningen av utrustningen för mätning i full skala (fas C) beror självfallet starkt av de erfarenheter 
som erhålls under försöken i fas B. Det är dock av intresse att redan nu göra ett grovt överslag av 
kostnaderna för en fullskaleutrustning. Grundläggande för förslaget är att försöksutrustningen visar sig 
motsvara förväntningarna och att fullskaleutrustningen kan göras som en uppskalning av denna. 
Fullskaleutrustningen föreslås bestå av 20 detektorer fördelade på två detektorpaket placerade på 
motsatta sidor om bränsleelementet. I övrigt föreslås utrustningen likna försöksuppställningen och till 
stora delar innehålla denna. 
 Tabell 4.1 ger en lista på behövliga arbetsinsatser och utrustning. De arbetstider som upptagits 
(posterna 1, 5, 8 och 9) består huvudsakligen av att implementera erfarenheter från försöksutrustningen 
samt att utveckla metodik och programvara dels för att anpassa systemet till fler detektorer och dels för 
att underlätta rutinmätningar. Liksom för försöksutrustningen har kostnaderna för den bärande 
mekaniska utrustningen ej inkluderats. 
 Ingen detaljerad tidsplanering kan göras på detta stadium. Under förutsättning att 
försöksprojektet utfaller som planerat bör fullskaleprojektet kunna påbörjas tidigt hösten 1998 och vara 
genomfört så att mätningar kan genomföras under revisionsperioden 1999. 
 
 
Tabell 4.1. Uppskattning av kostnader för en fullskaleutrustning bestående av 20 detektorer. 
 

Delprojekt  Omfattning, c:a (mv) Kostnad (kkr) 
1 Planering, design m m 10-20 150-300 
2 16 detektorer  400-600 
3 16 elektronikkanaler  450-600 
4 Övrig kontroll och mätutrustning  100-200 
5 Programvara för datatagning 10-20 150-300 
6 Ombyggnad av befintlig kollimator  200-400 
7 Ytterligare en kollimator  600-900 
8 Programvara för tomografi 10-20 150-300 
9 Utprovning, rapportering m m 15-25 225-375 
 Summor 45-85 2425-3975 
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Appendix 1. Simulerade och uppmätta intensitetsmönster 
 
Appendix 2. Exempel på bilder av rekonstruerade aktivitetsfördelningar 
 



  

Appendix 1. Simulerade och uppmätta intensitetsmönster 
 
Några simulerade intensitetsmönster från ett 8x8 BWR element, placerat i den befintliga utrustningen, 
återfinns i figur A.1-A.2. De redovisade mönstren är relativa intensiteter vid rotationsvinklarna 0° och 
45°, simulerade med 1, 2, 3 och 5 mm breda kollimatorer. Steget mellan intilliggande translationer är 1 
mm. 
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Figur A.1. Simulerade relativa intensiteter vid 0° rotation för fyra olika kollimatorbredder. 
 
 

Simulated intensities at 45 degrees rotation
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Figur A.2. Simulerade relativa intensiteter vid 45° rotation för fyra olika kollimatorbredder. 
 
Vattenkanalens existens kan knappt urskiljas genom att bara studera de simulerade intensiteterna, trots 
att inga statistiska variationer är adderade för de redovisade intensiteterna. Detta indikerar 
nödvändigheten att tillämpa tomografi för att bestämma aktivitetsfördelningen i de inre delarna av 
elementen. Intensitetsmönstren är tydligast för simuleringarna med smala kollimatorer. För fallet med 
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en 5 mm bred kollimator vid 45° rotation av elementet är mönstret nästan utsuddat. Som väntat är 
intensiteterna högre då breda kollimatorer simulerats. 
 
I avsnitt 2.3.3 har de experimentella mätningarna som genomförts beskrivits. Några av de erhållna 
intensitetsmönstren redovisas i figur A.3 och A.4 tillsammans med intensiteter som simulerats under 
samma förhållanden som mätningarna genomförts, med antagande om att aktivitetsfördelningen var 
jämn mellan och inom stavarna. 
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Figur A.3. Uppmätta och simulerade intensiteter med en 1 mm bred kollimator i den befintliga utrustningen, vid 
133° rotation av elementet. 
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Figur A.4. Uppmätta och simulerade intensiteter med en 1 mm bred kollimator i den befintliga utrustningen, vid 
178° rotation av elementet. 
 
Mätningarna uppvisar god överensstämmelse med simuleringarna. Detta tyder på att simuleringarna 
grundar sig på faktiska förhållanden varför resultat som baseras på simuleringar bör vara tillförlitliga. 



  

Appendix 2. Exempel på bilder av rekonstruerade aktivitetsfördelningar 
 

Iter 120, mean

982 974 975 968 975 975 976 980
968 967 972 982 974 983 969 980
969 984 972 968 939 972 965 973
975 969 956 969 981 983 985 969
962 962 999 979 5 933 962 974
970 981 951 981 993 979 974 977
983 960 969 985 970 976 975 973
972 981 972 974 971 975 964 976

 Pixel value 999 is above equal to:         88625100.761

Average of all but (4,5): 972,73016
Value of (4,5): 5

Standard deviation for all but (4,5): 10,450498
Standard deviation for all but (4,5): 1,1%

Ratio of (4,5) to average of others: 0,5%
Ratio of (4,5) to minimum of others: 0,5%

Minimum of all but (4,5): 933
Ratio of minimum to average, (4,5) excluded: 95,9%

Maximum of all but (4,5): 999
Ratio of maximum to average, (4,5) excluded: 102,7%
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Figur A.5. Exempel på en rekonstruktion baserad på simuleringar av ett bränsleelement placerat i den befintliga 

mätutrustningen, med en 3 mm bred kollimator och en jämn aktivitetsfördelning inom och mellan 
stavarna. 28 projektioner och 40 translationer har använts, med adderade statistiska variationer 
motsvarande 1 % standardavvikelse i mätpositionen med högst intensitet. 
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940 840 869 785 591 801 597 636
774 975 815 825 772 771 711 630
857 875 935 938 954 753 724 715
924 914 915 650 37 914 711 821
993 999 910 8 729 861 755 776
811 824 956 964 902 911 724 826
785 881 797 872 897 833 893 719
750 733 853 802 798 817 838 730

 Pixel value 999 is above equal to:     298422247012.205

Average of all but (5,5) and (4,4): 820,5
Standard deviation: 97,43348
Standard deviation: 11,9%

Minimum of all but (5,5) and (4,4): 591
Ratio of minimum to average: 72,0%
Maximum of all but (5,5) and (4,4): 999
Ratio of maximum to average: 121,8%
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Figur A.6. Rekonstruktion av aktiviteter i det experimentellt uppmätta elementet enligt avsnitt 2.3.3. 
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