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.{rcheometrie je obor zabývajicí se pouŽitím
e.tal-nrích věd pro studium historických památek
r' archeologických nálezu. Projekt podpořený grantem
lG\[T vedl na Fakultě jaderné a ýzíkáIně inženýrské
ť\LT v Praze za spolupráce Fakulty architektury
a Fakulty stavební k vybudování laboratoře' která slouží
mstodickému rozvoji tohoto oboru v ČR l hlubšímu
przniívání památek. Zabývá se termoluminiscenčním
n{ctoráním, radionuklidovou rentgenfluorescenční analý-
zctl a fotogrammetrií jako metodami pokrývajícími tři
rezb1rné oblasti archeometrického výzkumu' je však

"lr'erŤená i dalším postupům'' Zkoumány byly jIž i tak
crmné objekty' jako je klenba Vladislavského sálu (foto-
grmmetricky) či fresky na Karlštejně (rentgenfluores-

'otnČní arn|ýzou). Práce se dějí především v úzké spolu-
práci se Státním ústavem památkové péče v Praze.
lf současné době je laboratoř moŽno povaŽovat za pevně
v'-r,.-budovanou součást vědecké infrastnrktury na ČVUT,
v1ůarenou přiměřeným způsobem prostorově i perso-
m,ílně. Po skončení grantového projektu od roku 200| je
anji:1ěna kontinuita její práce plným začleněním do
nfrmce v'ýzkumného záměru MSM 210000019 Využití
rntionuklidů a ionizujiciho záÍ ení.

Zde se budeme zabývat pouze vybranými postupy
o ljsledky, které využívaji tonizujici záŤeni pro sfudium
materiálů a objektu souvisejících s historickými stavba-
lr'.iluu?:l

Tetmoluminiscenční datování
Hovoří-li se o přírodovědných metodách datování,

'd"-tane každému na mysli nejspíše datování materiálů
wganického původu s vnržitím radioaktivního uhlíku-
14. Fro sfudium dřevěných součástí staveb je též hojně
n3užvána dendrochronologie' Kromě těchto dvou metod
usat existuje i řada dalších, které nabývají stále většího
t1znamu. Mezi ně patÍi též termoluminiscenční datová-
mL

Radiačně indukovaná tetmoluminiscence (TL) je

;er- úzce související s přechody elektronů mezi jednotli-
r.ími energetickými hladinami v anorganických pevných
|]lffi_ách, ze1ména v iontoých krystalech. Velmi stručně

1q lze kvalitativně popsat následovně:
Yzájemným působením jednotlivých atomů

r kn.stalu se energetické hladiny, tvořící posloupnost
fotrdnot energií' kteých mohou nabývat elektrony
$ alomu' rozšiřují na energetické pásy. Poslední obsaze-
uv - valenční - pás je oddělen od vodivostního pásu, ve
}nerém se mohou pohybovat volné elektrony, zakázaným
ptLiem. V ideálním krystalu je zakázaný pás prázďný,
V reá|ném případě však mohou ruzné poruchy v krysta-
ipvé mříŽce vyvolávat vznik lokálních elektronoých (a
,iierotých) energetických hladin i v zakázaném pásu.

T. Čechák - J. Gemdt - M. Kubelík - L. Musílek - M. Pavlík,
Rdiation methods in research of ancient monuments, Applied
R.uriiation and Isotopes 53,2000, s. 565 - 570.
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Některé z těchto hladin mají charakter záchýných center
- pastí - ve kteých mohou být působením ionizujícího
zálÍení zachyceny elektrony v metastabilní poloze. Uvol-
ní se opět teprve při dodání energie zvnějšku, například
ohřevem látky. Při následných přechodech mezi jednot-
livými energetickými hladinami mohou tyto elektrony
pÍecházet přes tak zvaná luminiscenční centra - emituje
se elektromagnetické zžňení, často ve viditelné oblasti.
Počet elektronů zachycených v pastech je úměrný
v širokém rozmezí dávce ionizujiciho záŤeni, a ptotože
světelný tok je úměmý počtu zachycetých elektronů, je
tedy také úměrný dávce. Proto, známe-|i TL citlivost
daného materiálu, to jest TL odezvu na jednotkovou
dávku' můžeme změÍenim světelného výstupu při ohřelu
stanovit dávku' kterou byl daný mateiá| oziřen.

Teorii termoluminiscence i jejímu využiti jak pro
dozimetrii ionizujícího záÍeni, tak pro určování stáří
a další aplikace jsou věnovány rolsáh|é monografie.
Znich lze jako příklad uvést knihuz nebo starší ptáci,.
jejíž podáni je relativně přísfupné i čtenářům bez hlub-
ších znďostí fyziky,

Prakticky každý materiál kolem nás obsahuje ve
stopových množstvích přírodní radioaktivní nuklidy. To
znamená, že se v něm postupně absorbuje dávka od
jejlch záÍeni. Kromě toho na povrch Země ďopaďqí
částice kosmického záÍeú. V materiálech, které mají TL
vlastnosti, se v důsledku působení polí těchto záření
zachycují elektrony v TL záchyÍých centrech úměrně
celkové dávce. Jestliže prošel materiál na počátku svého
osudu tepelným zpracováttím při lysokých teptotách
(například vypalovaná keramika, cihly), byly při tomto
procesu všechny elektrony zachyceté v pastech uvolně-
ny. Prázdná centra jsou znovu obsazována elektrony
úměrně dávce od okamžiku vypálení. odtud plyne, že
dávka, kterou materiál obdržel a my ji můžeme změÍit
prostřednictvím TL oďezvy, je úměrná stáří předmětu,
například úlomku keramiky z archeologického nálezu'
od jeho vypálení.

Měřitelné stáÍí závísi na TL citlivosti materiálu
a obsahu přírodních radionuklidů, a samoďejmě též na
kvalitě použitého postupu měření a instrumentálního
vybavení. Běžné je rozmezí cca od 100 do 10000 let.
Bližší mez je podmíněna citlivostí měřicí aparatury (to
jest minimální ještě měřitelnou dávkou), vzdálenější
nasycováním křivky oďezvy (to jest zapliovánim existu-
jících elektronových pastí). obě tyto meze se s rostoucí
citlivostí termoluminiscenčního materiálu nebo rostou-
cím obsahem radionuklidů v něm posouvají blíže k sou-
časnosti. Chyba stanovení stáří je v optimálním případě
pro datování architektury kolem +3%, při datování ke-

'R. Chen - S. W. S. McKeever, Theory of thermoluminescence
and related phenomena, Singapore - New Jersey - London -
Hong Kong, World Scientific 1997.
' A. F. McKinlay, Thermoluminiscence dosimetry, Bristol,
Adam Hilser 1981.
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ramiky, kde jsou zpravidla vnější podmínky přispívající
k neurčitosti měření hůře def,rnované, Ize jen ýimečně
dosáhnout chyby menší neŽ }.So/o'a

V rámci naší laboratoře byla vybudována vlastní
měřící aparatura (obr. 1), koncepčně přizpůsobená zejmé-
na požadavkum datování cihelných architektonických
objekfu (s tím, že však dovoluje i datování jinýchnáIezi,
jako například historické a prehistorické keramiky).
Možnost získat při datování historických staveb poměmě
velká množstvi vzorku a vyúít je pro statistické zptaco-
vání výsledku a s ním související snížení chyby stanove-
ú data vzniku stavby je ýhodná, zárovei však velké
množství měřených vzorků xryžaduje, aby použivaná
měřicí aparatura byla v maximální možné míře automa-
Íizována' Tuto skutečnost koncepce lybudované aparatn-
ry respektuje.
Posfup datování se skládá v podstatě ze čýÍ zák|aďnich
částí:5

1) odběr apŤiprava vzorků. Jako základníby|azvo|ena
metoda jemných zm, ktetá byla v minulosti pouŽita
rtunýmí autory v několika výzkumech aukáza|o se, že
pro aplikace v historické architekfuře dává dobré výsled-
ky
2) Stanovení dávkového příkonu v místě odběru vzorku'
Zák|adní údaje o koncentraci radionuklidů přírodních
přeměnových řad, ze které je možné spočítat dávkoý
příkon, dává registrace záření alfa ze zkoumaného mate-
riálu, k tomu účelu byly pořízeny komerční specializo-
vané přístroje se scintilačními detektory Daybreak Mo-
del 583. Měření je moŽné doplnit nebo nahradit přímou
ana|ýzou obsahu uranu a thoria' vždy je třeba stanovit
nezávislou analýzou draslík jako nejdůležitější zdro1
přírodní radioaktivity mimo přeměnové řady. Je též
možné Stanovit dávkový příkon v místě odběru pomocí
termoluminiscenční dozimetrie, k tomu účelu může být
použit celkem libovolný přístroj pro vyhodnocování TL
dozimetru. Pro práci naší laboratoře je dostupný přístroj
Toledo britské firmy Vinten.
3) Měření termoluminiscenční odezvy vzorki ozáŤe-
ných jednak ''přírodní'' dávkou' jednak umělými dávka-
mt záÍeni alfa a beta ke stanovení TL citlivosti. K tomuto
účelu slouží výše zmíněný automatizovaný termolumi-
niscenční přístroj, označovaný jako ADAM-1,b vybudo-
vaný pro potřeby laboratoře na ČVUt'

" Rozumi se chyba daná statistickými wýpočty jako jedna
střední kvadratická odchylka naměřené hodnoty. V případech,
kdy je možné porowat výsledky TL datování s dobou vzniku
objektu známou z písemných pramenů se často dosahuje i lepší
shody, konkrétně pro datování architektury i kolem x.Ivo (C.
Goedicke - K. Slusallek - M. Kubelik, Thermolumineszenzda-
tierungen in der Architekturgeschichte, dargestellt an Hand von
Villen im Veneto, Beriiner Beitráge zur Archáometrie, Band 6,
Berlin, Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz 1985) To
je však empirická hodnota nepodložená teoretickým qipočtem
chvbv.
5 Ýiz například L Musílek - M Kubelík, Thermolumrnescence
Dating, Radiation in Art and Archeometry (ed. by D. C. Creagh
and D. A. Bradley), Amsterdam, Elsevier 2000, s. 101 - 128.
" Zkratka pocháLzi z .'Automated Dating Apparatus for Monu-
ments".
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obr. ]: Termoluminiscenční aparatura pro datování
postavená na Črtlr @lpt - KDAIZ 2000)

4) Zpracováni a lyhodnocení výsledků se děje na on-
line připojeném počítači; byl sestaven počítačový pro-
gram ADAM-I-EVA7 pro výpočet stáÍí a chyby.s
S ohledem na snahu o vývoření příjemného uživatelské-
ho prostředí je psán v jazyce Borland Delphi 5, který
navíc umožňuje snadnou tvorbu graťrckých komponent
vytvářeného programu Program sestává ze dvou základ-
ních rozsáhlejších komponent. První z rL'ch 1e určena pro
vlastní výpočet středního stáří a stanovení hodnot syste-
matických a náhodných chyb jednotlivých vzorků při-
pravených z jednoho odběru. Druhá část byla vyvinuta
pro finální vyhodnocení dat, zahrnující tvorbu kontextu'
to jest rozdělení vzorků do skupin a kalkulaci středního
stáří skupiny tvořící daný kontext spolu se standardní
a kontextovou chybou.

V současné době probíhají práce na dolaďování
mechanických a elektronických detailů aparutury, ze-
jména posulu vzorků a Íízerlí ohřevu, a její ožlvovátti'
V další fázi je pak žádoucí l'yržít prostoru rezervoyaté-
ho na aparatuře pro zabudování dalšího měřicího systé-
mu k doplnění aparatwy o blok slouŽící k vyhodnocová-

' Rozumí se''ADAM-l-Eva1uation,'.
8 V. Novotná - M. Kubelík - L Musílek, Program for the eva-
luation of Tl--brick dating: "ADAM-1-EVA", 8'h International
Symposium on Radiation Physics, Prague (Czech Republic), 5-
9 June 2000
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obr. 2: Rentgenfluorescenční sonda při měřenífresek na hradě v Zirovnici (FJFI - KDAIZ 2000)

ní opticky stimulované luminiscence. Tato metoda se
'"íznamně prosadila zejm.éna do datování čtvrtohorních
usazenin a pro sro'unávací měření s termóluminiscenč-
nim datováním, a miže proto přínosným způsobem roz-
šíiit možnosti laboratoře.

R'adionuklidová rentgenfluorescenční analýza
Rentgenfluorescenční ata7ýza je jednou z četných

analýických metod, které nalezly uplatnění též při studiu
uměleckých a historických památek. Yyuživá vlastností
elektronového obalu atomů. Elektrony jsou v něm uspo-
ndány v přesně definovaných energetických hladinách -
elektronových slupkách. Y zák|aďnim stavu atomu jsou
obsazeny slupky' na kteých mají elektrony nejnižší
energii. Je-li daná látka ozaÍována ionizujícím záiením,
ďocházi jeho působením k přechodu elektronů do r,yš-
-iích energeticlcých hladin. Při spontánním náwatu takto
rr'buzených elektronů do nižších slupek se energetický
rozdi| mezi oběma hladinami vyzaÍuje v podobě krátko-
r lmého elektromagnetického záŤeni. Energie fotonů
tohoto záření je charakteristická pro každý druh atomu'
Proto se hovoří o charakteristickém rentgenovém záření
nebo o charakteristickém záÍ eni X.

Z energie charakteristického záření je tedy možté
stanovit, kteým prvkem je emitováno, zastoupení pří.
slušné energie ve spektru fotonů je úměmé množství
tohoto prvku' Jedná se o metodu prvkové ana7ýzy, necít-
lir-ou na to, v jaké sloučenině je zjištěný prvek zabudo-
r'án'

DĚJINY STAVEB 200|

Jako budící záÍeni, které vyvolává emisi charakte-
ristického záÍeti X, je možné použít libovo7né záÍeni,
které interaguje s clektronoými obaly atomů a je schop-
né je uvést do vzbuzeného Stavu' Může to být záÍení y z
radionuklidových zdrojů (radionuklidová rentgenfl uorer-
scenční anaIýza - RRFA), zářeú X z rentgenky, ale
i elektrony (elektronová mikrosonda) nebo těžké nabité
částice, ze1ména protony z urychlovačů nabitých částic
(částicemi indukovaná emise záření X, běžně je použi-
vána anglická zkatka PIXE)'

Naše laboratoř je v současné době vybavena apa-
raturami pro radionuklidovou rentgenfluorescenční ana-
|ýzu, které mohou být rtnně kombinovány. Jako zdroje
budícího záření jsou nejčastěji používány zářiče ',Fe
a 248Pu' Dále je k dispozici t zďroj 'o'Am. Pro měření
energetických spekter záŤeú X je nejčastěji používát
polovodičoý Si(Li) detektor oRTEC' kteý má rozlišo-
vací schopnost (FWHM) 190 eV pro čáru 5 9 keV
a umožňuje detekovat s dobrou účinností fotony až do
energie 60 keV. Pracoviště je lybaveno i přenosnou
Dewarovou nádobou o objemu 5 1, umožňující provádět
spektrometrii záÍení pÍímo v terénu. Při měření jsou
používány rizné typy mnohakanáloých analyzátortl
spojených s počítačem, například stacionámí Canbera
35+ nebo přenosný ýp DART od firrny EG&G ORTEC.
Všechny typy umožňují komunikaci s PC. V případech,
kdyje prováděna pouze kvalitativní ana|ýza,je u spekter
prováděna prostá integrace přes maxima (píky) odpoví-
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obr' 3: Spektra rentgenfluorescenčního záření římslglch cihel ze tří různých lokalit (FJFI - KDAIZ 2000).

dající jednotlivým energiím a spektra jsou zpracovávána
graf,rcky. Pro kvantitativni analýruje pracoviště lybave-
no programem AXIL, vyvinutým L. Markovičem a ko-
lektivem v laboratořích IAEA v Seibersdoďu.

Podstatná část prací při r.yužití radionuklidové
rentgenfluorescenční ana|ýzy se děje ve spolupráci
s SUPP Praha. Nejrozsáhlejší součástí tohoto programu
je studium barev používaných na nástěnných malbách
a freskách. První taková měření byla rea|izována na
hradě Žirovnici u Pelhřimova (obr. 2)' Měření bylo pro-
vedeno ve třech prostorách hradu (kaple, předsíň
aZe|ená světnice) s cílem zjistit prvkové složení jednot-
liých barev bez odběru vzorků. Výsledky vedly
kněkolika umělecko-historicky zajímaým závěrťlm'
Ukázaly například, že ač fresky mají rozdílnou umělec-
kou hodnotu, byly patrně vzhledem ke stejnému složení
barev včetně stejného použivári méně obvyklých pig-
mentu malovány ve stejném období. Umělci však použí
vali diferencovaně barvy rtuného původu podle hierar-
chie objekfu na fresce. Příkladem může sloužit používání
červených barev. Méně ýznamné objekty' jako archi-
tektonické prvky nebo ornamenty, byly malovrány lev-
nými, železo obsahujícími pigmenty lokálního původu'
pro ýmamnější motivy (postaly světců a donátoru)
byla použita záÍivá červeň - minium, a konečně pro
zvláště ýznamné postavy (roucho jednoho ze tří WáI.ů,

roucho Krista) rumělka téměř stejného odstínu jako
minium, ale podstatně drůší, protože dovážená ze Stře-
domoří' Zpracováni naměřených spekter umožnilo určit
jak prvkové složení použiýchbarev a přispět tak k jejich
identifikaci, tak i postup při jejich oďkťyváni, například
nepřítomnost vrstvy simíku na barvách obsahujících
olovo svědčí o odstranění svrchní vrstvičky fresky při
jejím odkrývání.

Patmě nejcennější ze zkoumaných malířshých pra-
cí jsou fresky ze 14. století v kapli Panny Marie na Karl.
štejně, částečně restaurované při přestavbě hradu v 19.
století. Středověké pigmenty obsahují značtá množsťví
siry a těžkých prvku, zejména olova a rtuti, které nejsou
obsaženy v pigmentech z |9. století. Rentgenfluores-
cenční analýza tak může významně přispět ke stanovení
rozhraní mezi restaurovanými a původními plochami.
Podobná měření složení historiclcých pigmenfu byla
rea|lzována i na nově objevené gotické fresce se sv.
Jeronýmem v Týnském chriímu v Praze.

Další oblast zájmu mohou představovat ana|ýzy
stavebních materiálů' Je známa Íaďa ptaci zabývqicích
se analýzou kamene a cílem určit jeho původ (například
středomořské mtamory," stavební kámen použiý na

n E. Mello - D. Monna - M. Oddone, Discriminating sources of
Mediterranean marbles: a pattern recognition approach, Ar-
chaeometry 30, 1988, s. 102 - 108.
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Latedrále v Seville,1o méně jsou sledovány pálené sta-
t.ební materiály' jako jsou cihly nebo střešní tašky. Uka-
zuje se však, že i zde se prvkové složení liší významně
podle míst.a původu' Týo práce probíhaly za ivké spo-
lupráce s Ustavem pro klasickou archeologii Filozofické
rakulty UK, kteý dodal většinu vzorků. Vzorky pochá-
zejí vesměs z římského období, a to zněkolika míst
v Evropě (Bulharsko - Pistiros a Hisara' Británie, Itálrc -
Trieste, Dolní Podunají, Mušov na Moravě). Na každém
lzorku bylo proměřeno několik (minimálně pět) bodů,
aby se omezil vliv náhodných fluktuací v roz|ožeti ma-
teriálů tvořících cihlu. V dodaných materiáIech |ze
L.l-antifikovat především měřené litie zářeni argonu'
draslíku, vápníku, titanu, že|eza a zinku. Pro úvodní
*udii byla k dispozici cih7a z Mušova (lokalita Hradisko
- řimská vojenská pevnost z ďruhé poloviny 2. století n.
I' I a z Carnunta z výzkumu lžani v římském vojenském
tÁboŤe z přelomu 2, a3. stoleÍí n. l. a dva vzorky tašek
sejného původu ze středního Bulharska (z lokality Pisti-
ros z konce 4. nebo počátku 3. století př. n. l.)' Byl zjiš-
ten signifikantní rozďil v obsahu že|eza mezl oběma
r--ih.lami, koncentrace ostatních prvků se v mezích chyby
měření významně nelišily. obě tašky se navzájem
v mezích chyb měření nelišily' ale obsah vápníku, titanu,
Že|eza a zinku v nich byl naměřen podstatně (u vápníku
dokonce řádově) odlišný od obsahu stejných prvků
v obou cihlách. Podobně byl v dalších studiích zjištěn
signifrkantní rozdí|mezi složením c1he|z Mušova, terst'
ského Arco di Ricardo a britskými cihlami (obr. 3). Tyto
lýsledky potvrzují předpoklad, že analýzy stavebních
materiálů nabázi páIené hlíny mohou přinést historicky
a archeologicky zajímav é poznatky.

Dosavadní počet zkoumaných vzorků je příliš ma-
$-. než aby bylo možné činit deťrnitivní závěry. Perspek-
tirně je však cílem získat rozsáll'|ejši databázi, která by
.'moŽnila potvrdit relevanci této metody a následně
r'možnila historikům hledat původ na\ezených pálených
materiálů a určovat, zďa materíáIy pocházeji z jedné
lokaliry.

Závěr
Tento přehled mohl dát jen nahlédnout do světa

možných aplikací ionizujícího záÍeni při studiu staveb-
ních památek , a to na práci jedné laboratoře. Jeho cílem
nebylo a při jeho rozsahu ani nemohlo být komplexně
r1-čerpat všechny možné varianty uplatnění' Jestliže však
alespoň naznačil jakmožné přínosy, tak i omezení těchto
metod a vzbudil zájem o jejich r,1rržívání, splnil svůj
účel. Současná věda vycházi stále více za 7lranice úzce
qmezených oborů, prolamuje se i bariéra mezi huma-
nitními a přírodními vědami. Spolupráce odborníků
zrtaných vědních oblastí začinábýt chápána jako uži-
tečný nástroj k ziskávári nových vědeckých poznatku.
Dějiny architekfury a památková péče nemohou při
tomto vývoji zůstat stranou.

Poděkování

.o M A' Bello - A. Martín, Microchemical characterization of
building stone from Seville Cathedral, Spain, Archaeometry
A\ 1992, s.21 - 29.
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Autoři by na tomto místě rádi ocenili přínos, kte-
ýmbyl grant MŠMT Čn e. vs 96052,,Laboratoř kvan-
titativních metod výzkumu památek'' pro vybudování
laboratoře a zahájení praci. Dá|e lyslovují poděkování
všem sým spolupracormíkům jak z FJFI, tak i z dalších
fakult Č\UT, a též z dalších spolupracujících pracovišt''
zejméta ze Státního ústalu památkové péče v Praze
a Ustavu pro klasickou archeologii UK y Praze, bez
nichžby zde popsané práce nebylo možné rca|izovat'

Ionisierende Strahlung in der Untersuchung
der Bauwerke
T. Čechák - M. Kubelík - L. Musílek

Die Methoden, die die Erkenntnisse der Naturwissen-
schaften anwenden, erzielen stándig gróBere Erfolge sogar in
den traditionellen soziď- und geisteswissenschaftlichen Fá-
chem, z. B. in der Architektur und Kunstgeschichte. Die ioni-
sierende Strahlung gehcirt zu den wirksamen Instrumenten, mit
deren Hilfe es mÓglich ist, Informationen tiber die Herkunft
oder den Zeitraum der Entstehung verschiedener Materialien
zu gewinnen, auch solcher, die in historischen Bauwerken
verwendet worden sind. Ein typisches Beispiel daftir ist die
thermolumineszente Methode der AltersbestiÍrmung. Sie wird
vor a]Iem auf die archáologischen Funde der Keramik oder auf
andere gebrannte Materialien, insbesondere auf die Backsteine,
angewandt. Auch die Erkenntnisse tiber die Zusammensetzung
von Materialien - v. a. hinsichtlich ihres Gehalts an Minoritáts-
und Spurenelementen - kórinen wertvolle Informationen úber
den Ort und Zeitraum ihrer Entstehung geben. An der Techni-
schen Hochschule in Prag (CVIJT) wurde in den letzten Jahren
ein Laboratorium fiir quantitative Methoden in der Untersu-
chung der Bauwerke errichtet, das sich mit diesen Methoden
systematisch bescháftigt. Aus den analytischen Methoden ist es
sehr gut fiir die Radionuklid-róntgenfluoreszente Analyse
ausgestattet, die auch in sihr durchgefúhrt werden kann. Die
Ergebnisse der Analysen in den Burgen Zirovnice und
Karlstein beweisen, dass man sowohl Erkenntnisse tiber die
verwendeten Farben, als auch iiber die Chronologie ihrer Ent-
stehung gewinnen kann In der Gegenwart wird fiir die ther-
molumineszente Altersbestimmung sogar eine automatisierte
Anlage nach eigener Konstruktion getestet, und es wird auch
die Software ftir die Alters- und Fehlerauswertung in der Be-
stimmung der Daten in die Endphase gefiihrt. In der Zukunft
wird mit dem Bau der Anlage fi.ir die Datierung mit Hilfe der
optisch stimulierten Lumineszenz gerechnet.

ABBILDUNGEN

Abb. 1: Thermolumineszente Anlage ftir die Altersbestim-
mung, gebaut an der TH in Prag (FJFI - KDAIZ 2000)
Abb. 2: RÓntgenfluoreszente Sonde fiir die Untersuchung der
Fresken in der Burg Žirovnlce (FJFI _ KDAIZ 2000)
Abb' 3: Spektren der róntgenfluoreszenten Strahlungen der
rómischen Ziegel aw drei verschiedenen Lokalitáten (FJFI _
KDAIZ 2000)

{ Ú be rsetzung J. Šimonová )
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