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1.

Energiupplösningen vid ett kärnreaktionsexperiment med halvledar-

detektorer är beroende av flera faktorer. Detektorns egenskaper

spelar naturligtvis en väsentlig roll vid sådana undersökningar.

Acceleratorstrélens energibredd, strålmålets tjocklek och kinematiska

breddningen är exempel på andra sådana faktorer. Till detta kommer

faktorer som kan sammanfattas med termen 'elektroniska effekter".

I dessa ingår detektorbruset, det kapacitiva brusbidraget från kabeln

mellan detektor och förförstärkare, produktionen av sekundära

elektroner i strålmälet samt räknehastighetsproblem i förförstärkar-

delen.

Föreliggande arbete behandlar mer eller mindre ingående flertalet av

ovan nämnda faktorer och deras bidrag till energiupplösningen i en

halvledardetektor (ytbarriär och Si(Li)-detektor) vid detektion av

protoner. Undersökningen har utförts med protoner, men många av prin-

ciperna är tillämpliga även för tyngre laddade partiklar.

En liknande undersökning har tidigare utförts av G. Andersson-

Lindstroem, Nuclear Fhysics Laboratory, Uni/ersity of Pittsburgh,

USA och hennes uppsats "High resolution proton spectroscopy

with semiconductor detectors" har legat till grund för detta arbete.

Undersökningens mål har varit att nå upp till eller om möjligt för-

bättra de mätresultat som erhållits i ovannämnda arbete. Arbetet

-Tji mätningarna har utförts vid Tandemacceleratorlaboratoriet i

Uppsala. Metodiken har varit at: först underööka några av de faktorer

som bidrar till energiupplösningen för att sedan tillämpa de vunna

erfarenheterna i några slutgiltiga försök. De förberedande mätning-

arna redovisas i det kommande kapitlet. De omfattade bl.a. test av

detektorer, bland vilka sedan utvaldes några för användning vid de

slutgiltiga försöken. Ett omfattande arbete lades också ned på att

eliminera alla de bruskällor, som kunde hänföras till kategorin

jordningsproblem. Eftersom laboratoriet var nytt, hade undersökningar

av dessa problem ej tidigare utförts, och det visade sip att man

genom ett r Jrtigt val av metod kunde minska dessa brusbidrag avsevärt.



2. FÖRBEREDANDE UNDERSÖKNINGAR

2.1 Acceleratorstrålen

Acceleratom som användes vid försöken var en 6 W tandem van de

Graaff accelerator, (fig. 1)

I en jonkälla produceras först positiva joner till vilka nan adderar

elektroner så att jonerna blir negativt laddade. Dessa negativa

joner accelereras sedan met en terminal, vars spanning kan varieras

mellan +1 och +6 millioner volt, dMr jonerna vid passage av en

kanal ned syrgas av lågt tryck (stripperkanal) förlorar två eller

flera elektroner och blir positivt laddade. Eftersom terminalen är

positivt laddad koraner de positiva jonerna nu att reppelleras från

•:ernänalcn och nan får alltså en acceleration i två steg.

Jonstrålen analyseras sedan i en 90°-magnet, där nan ställer in ett

magnetfält som motsvarar en viss partikelenergi för att erhålla en

monoenergetisk stråle vid e^erimentstationen.

Vid försöken användes en terminalspänning på 5 millioner volt dvs.

en protonstråle på 10 Me V och en stiöm mellan 50 och 200 nA. Under

dessa förhållanden har man en bredd (FWHM) på strålen på ungefär
2)

1 keV , vilket som framgår i ett senare avsnitt var försumbart.

2.2 Energispridning i strålmålet

Strålmålets tjocklek kan däremot ha större betydelse för energiupp-

lösningen, eftersom den inkommande partikeln kolliderar med strål-

målets elektroner och därvid förlorar lite av sin ursprunRlipa

energi innan den sprids eleastiskt eller ineleastiskt mot kärnan.

Energiförlusten i strålmålet byggs väsentligen upp av proton-elektron

(elektroner i strålmålet) kollisioner. Är totala energiförlusten

stor, dvs. byggs uppp av ett stort antal kollisioner är formen

gaussisk och om totala förlusten byggs upp av ett litet antal är

formen given av en så kallad Landaufördelning .



I referens 3 finns en approximativ formel för variansen av

energispridningen av gaussisk typ härledd:

2 2 2 iiai = <E > - E = Uwz e N Zo

där

27.

z = inkännande partikelns protontal
e = elementarladdning i Coulonb
N = antal atomer per volytnsenhet i stralmälet
Z = strålnélets protafrtal

Vid försöken med acceleratorstrålen användes e t t strålmål av ' 'Al
som var 100 ug/cm tjockt och som gav en energispridning på 6,5 keV
FWHM (Full Width at Half Maximum). Detta värde erhålls ur formeln
ovan omskriven i enklare numerisk forrr.:

A keV(FWW) = 931-z2

z = inkonmande partikelns protontal

Z = strålmälets protontal

A = stnålmålets nessa

t = strélmålets tjocklek i g/car.

En mera detaljerad analys visar att uträkningarna ger en över-

skattrting i detta fall;

2.3 Kinematisk breddning

I den slutgiltiga försöksuppställningen sattes en kollimator in

omedelbart framför detektom. Derma kolliaator definierade den

rymdvinkel som detektoro upptog sett från strålmSlet. För att kunna

berSkna den kinematiska breddningens beroende <w rymd'/jukeln utgår

min från den orelativistiska formeln :

T = To
~ 1 '• 2ccteit>Vcos2^ • R2 - 1

(i + r)

som fås ur konserveringslagarna för energi och rörelsemängd,



där T = den spridda partikelns kinetiska energi

T = den inkännande partikelrs kinetiska energi

R = förhållandet mellan strålmålets och den infallandt

partikelns massor

4» = detektionsvinkeln

Derivering med avseende på vinkeln ger:

(1+R)'

\ 0 0 0

2sin»(cos$ » cos <> • R - 1 ) ,

- S • R - 1

vilket multiplicerat med kollimatorns öppningsvinkel, A©, ger den

kinematiska energispridningen:

AT =

Med detektoms öppningsvinkel menas här halwardesbredden i en

fördelninf beräknad med utgångspurtct från cirkulär strålbild och

cirkxilär detektoröppninp. I försöTcet användes en strålbild med

diametern 2 mm, en detektaricollimator ned ^ nnt diameter och e t t

avstånd av 25 cm mellan strålmål och detektor, vilket gav £6=0.6°

För To=l0,0 MaV, *=5
(fWW).

och R*27 fås energibreddningen AT=0.006 MeV

2.«• Halvledardetektorns principer

Figur 2 visar en schematisk bild av en ytbarriärdetektor i penom-

skäming. Detektoro består av en tunn skiva enkristall av kisel av

n-typ med mycket hög res i s t iv i t e t . Enkristallen rengörs noggrant

genom att bl .a . etsas i en lösning av HFNO3 . På framsidan för-

ångar man sedan på e t t Au-skikt, ungefär 200 t tjockt, och pJ

baksidan e t t Al-skikt ungefär 1500 A tjockt, övergången Au-Si har

en potentialbarriär på 0,8 Ev, medan Al-Si övergången har betydligt

lägre potentialbarriär och Sr a l l tså en nästan ren ohrask Överfång.

När sedan en backspänning läggs över detektom fås e t t v isst

utanminpsdjup e l l er så kallat aktivt djup. Detta djup, x, i en



detektor kan visas väsentligen bero på två faktorer namlipen:
p , som är kislets resistivitet i fi-an vid runstemperatur ochrn 6)V. som är baekspSnningen i volt . Foisson's ekvation per:

dbc

q N

ce.

dMr N är antalet fria laddningar med laddningarna q. Integrering

två gånger med randvillkoren att elektriska fSltet =0 vid x=0

och att potentialen V. =0 vid x=0 per:

2 ee

dvs.

Vilket nedför x = i t c y p V.
O H D

eller numeriskt x » 0 , 5 y p V.

När en laddad partikel koraner in i den backspända detektorn,

förlorar partikeln energin 3.6 eV för varje elektron-hål par den

bildar i kislet '. Ohi det elektriska faitet i detektorn ar

stort nog att förhindra rekcnbination av elektronhål paren kornner

det att gä en laddningspuls genom detektorn som motsvarar energin

hos den inkännande laddade partikeln, förutsatt att partikeln

avger hela sin energi i aktiva delen av detektorn. Figur 3 visar

olika laddade partiklars inträngningsförmåga i kisel .



2.5 Test av laboratoriets detektorer

Innan de slutgiltiga nötningarna utfördes, gjordes även en test
av de på laboratoriet befintliga detaktarerna. Vid försöket
användes en specialbyggd vakuunkamnare ned plats för endast en

211detektor och ett preparat, som i detta fall var ett Am-
241preparat. An utsänder bl.a. o-partiklar med energierna: 5,482,

5,439 och 5,386 tteV med respektive intensitetsfördelning 85%,
a\ 241

13% och 1,6% .Figur 4 visar e t t Am-spectrum ned god energi-
241upplösning. I detta fall användes ett Am preparat som var tunt

och gav en räknehastighet på cirka 1 partikel/s i detektorn.
Den elektronik som användes kopplades upp enligt figur 5. Därefter

—4pumpades vakuum "i kännaren t i l l ett tryck av ungefär 10 nntip,
varvid backspänning lades pä detektorn med utgångspunkt från de
testprotokoll som medföljer varje detektor. D3rvid kontrollerades
läckströmnen genom detektorn så att den ej överskred värdet i
tcstprotokollet.

För att samtidigt kunna mäta systemets brus kopplades en puls-
generator t i l l förförstärkaren. Pulsen kom då att passera all
elektronik innan den analyserades och man ertiöll breddning av
toppen proportionell mot bruset i elektroniken.

När man på ett oscillosoop studerade pulserna från förförstärkaren
såg man att baslinjen fluktuerade ganska kraftigt, vilket gjorde
att resultatet blev något sämre än under normala förhållanden.
Fluktuationen berodde troligtvis på dålijr elektrisk genomförinp i
kännaren.

Stdan huvudförstärkaren in justerats med avseende på de nivå och \:
"pole zero" togs spektra upp med olika inställning på "shaping time"
på huvudförstärkaren. Vid jämförelse erhölls att 2 us "shaping time"
gav bästa upplösning. Efter dessa injusteringar togs a-gpektxfe upp för
de ytbarriär-detéktorer som vid t i l l fä l let fanns på laboratoriet,
varefter de bästa valdes ut för fortsatta mätningar. Vidare studerades
vakuuns inverkan på. energiupplösningen hos detektarerna. Först mättes
upplösningen efter cirka 1 tiime i vakuum och sedan upprepades



mätningarna ungefär var 6:e tinne. Man fann då att ju länpne en

detektor stått i vakuum desto bättre blev upplösningen. Om man

darenot lät detektorn stå mer ärt 2t tiranar i vakuum märktes

ingen ytterligare förbättring.

2.6 MStning av elektroniska brusbidrag

En faktor som i hög grad påverkade upplösningen var elektronik-

brusets beroende av på vilka ställen nan kopplade in jordade

nätspänningar. Vid dessa mätningar användes uppkopplingsschema

som i figur 5, med den skillnaden att detektnms spänningsaggregat

och själva detektorn inte togs med, eftersom man bara studerade

elektroniken. Som mångkanalsanalysator användes datamaskinen

(PBP-15), för att få så stor överensstämnelse som mSjlipt med de

slutgiltiga mätningarna. Även elektroniken kopplades upp p3 plats

i acceleratorhallens målrum. Eftersom spridningskanraaren, son»

detektorema skulle sitta i, var jordad via sin vakuumpump,

testades också två olika elektriska genomföringar i kammaren:

en isolerad och en icke isolerad.

Figur 6 a-e visar schematiskt de olika uppkopplingar som gjordes.

Mest brus erhölls i uppkoppling a, där man hade tvä skilda jord-

ningar: en i målhallen och en i manöverrummet, plus en icke

isolerad genomföring i kammaren. Upplösningen för en test puls linje

var här ungefär 20 keV (Mfrf). I figur 6 b hade man samma jordning,

men ingen kabel på rjptektorinpången på förförstärkaren, varvid man

slapp kammarens jordpunkt och det kapacitiva brus som kabeln

orsakar. Upplösningen var nu 8,0 keV (FVWi).

I figur 6 c är all elektronik jordad på ett ställe, nämligen i data-

maskinen, men man använde den icke isolerade genomfftrinjfen i kännaren.

Man fick upplösningen 7,8 keV (IVHM).
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Kista resultatet 5,8 keV (FWfff) erhölls då nen enl igt figur 6 d

jordade a l l t i datamaskinen och hade öppen detektorin£Ärig på

förförstärkaren.

Energiupplösnin£en blev obetydligt sämre e l l e r 6.1 keV (FT*W) dä

nan enl igt figur 6 e kopplade in den isolerade genomförirgen.

En annan faktor som kan bidraga t i l l försämrad energiupplCsning

Sr uppväraiingseffekter i elektroniken. Detta studerades genom at t

koppla in en pulsgenerator t i l l förförstarkaren i en "kall"

elektronikuppställning och sedan fö l ja pulsens s t a b i l i t e t under

uppvärm-ungen. Samtidigt som spänningen t i l l elektroniken kopplades

pä startade mätningen och man fann a t t under de första 20 minuterna

av uppvärmningen drev pulstoppen märkbart \$påt på nångkanalsanalvsa-

t o m . rarst e f ter cirka »»5 minuter var systemet he l t s t a b i l t . Denna

t e s t visar at t man bör koppla in s in elektronik ungefär 1 tinme

innan mätningens början för a t t undvika uppvärmningseffekter som

ovan. Siffran 1 tinne kan givetvis variera beroende på ingående

konponenter.

3 FÖRSÖKSUFPSlÄmnNG OCH UIKUSTNING

3.1 Elektronik

Eftersom detektom ger mycket små pulser, måste dessa förstärkas

innan de kan transporteras via kabel t i l l analysdelen av försöks-

uppställningen. Detta sker i förförstarkaren som omvandlar detektorns

laddningspulser t i l l spänningspulser ned kort s t i g t i é , ungefär 15 ns ,

och en f a l l t i d på cirka SOys. SpänningspBlsens storlek är direkt

korrelerad t i l l den energi en v i ss partikel avger i detektorn,'dvé.

ju högre energi på partikeln desto större puls. En principskiss på
7)hur en förförstärkare med detektor fvsigerar finns i figur 7 .
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Förförstärkarens pulser sänds sedan till huvudförstärkaren, som

förutom att ytterligare förstärka pulserna även omfonoar dem.

Genom en serie integrerings- och differentieringskretsar i huvud-

förstärkaren erhålles pulser som är nästan gaussiska till formen.

Den variabla integreringstiden (shaping time) inställes därvid med

avseende på laddningsuppsainlingstiden i detektom.

Förstärkningen kan justeras inom ett stort område, men de största

pulserna brukar förstärkas till mellan 8 och 10 volt, eftersom

nångkanalsanalysatorn endast accepterar pulser mellan 0 och 10 volt.

Som mångkanalsanalysator användes i detta fall datorn PDP-15.

3.2 Datasystem

Pulserna från huvudförstärkaren sändes in på datorns ADC (AnaloR-

till-digi+al omvandlare), som tillsammans med ett pulshöjdsanalys-

program analyserade och lagrade informationen. ADC:n ställdes in

på U096 kanaler, vilket innebär, att en puls som är 10,0 volt

hamnar i kanal M096 och en puls på 5,0 volt hannar i kanal 20U8.

Detta förutsätter att ADC:n är helt linjär (integral linjäritet),

vilket den inte riktigt är i praktiken. Avvikelserna är dock

mycket små, av storleken 1 °/oo.

Till datorn finr.g även ett display som på x-axeln är indelad i

^096 kanaler och på y-axeln har antalet pulser, så att man fort-

löpande kan kontrollera vad som lagrats in. Datorns magnetband-

station används bl.a. för inspelning av upptagna spektra för att

vid ett senare tillfälle kunna analysera dessa spektra med hjälp

av speciella analysprogram. Det program som användes i vårt fall

innehöll t.ex. en funktion som beräknade centroiderna för topparna

i spektrum, detta för att få kanallägen ocJ. därmed energier för

topparna.
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3.3 Spridningskanmare och detektor

Figur 8 A visar schenatiskt spridningskawnaren uppifrån med strål-

rör, strålmål, strålstopp och den aktuella detektorarmen.

Kaninaren är tillverkad av aluminium och har diametern 76 cm.

I urfrästa spår i detektorramen fästes den specialgjorda detektor-

hållaren (figur 9 ) , så att största »löjliga terndska' kontakt

erhölls. Hållaren hade förutom plats för detektorn även plats

för en kollimator som lätt kunde bytas ut om man av någon anledning

ville ändra på geometrin i uppställningen. Framför kollimatorn

satt två stydcen pennanentmagneter för att böja av de sekundär-

elektroner som utsänds när strålen träffar strålmålet. Dessa

elektroner produceras i stor mängd och ger hög räknehastighet i

detektorn vilket ger en breddning av linjerna i spektrum.

Qiligt ref. 10 fås att maximala energiöverföringen som kan ske i
en kollision mellan en partikel med massan M och en fri elektron
är:

2 2 t 2 "^
- 2TC B I •. . 2m 1 mv I

1-6 2 t M v i - e Z '•. M ' J

där mc = elektronens viloenergi

Se = hastigheten hos partikeln

För 10,0 iteV protoner fås att maximala sekundärelektronenergin
blir ungefär 20 keV.

Fältet mellan permanentmagneterna i detektorhåHaren var ungefär

300 gauss o 0\ påverkade ej nämnvärt protonerna som skulle detekteras,

men böjde effektivt av de utsända sekundärelektronerna.

LJ,
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Eftersom systemets energiupplösning även beror på inpångskapa-

citansen på förförstärkaren (hög ingångskapacitans ger dålig

energiiJpplösning), inköptes en förförstaricare ORIEC 12«», som

kunde placeras inne i spridningskanRHren nära detekorn. Därmed

kvnde man ha en mycket kort, lågkapacitiv kabel mellan detektor

och förförstärkare, dvs. låg ingångskapacitans på förförstärkaren.

Vidare inköptes en detektor,med beteckning 10-30, vars aktiva

djup var lika med detektoms totala djup. Detta medför att det

elektriska fältet i detektorn blir homogenare och kan ökas

genom att öka backspänningen över det värde som fordras för att

uppnå ett aktivt djup = totalt djup (Jfr. formel sid. 7). Detta

medför också betydligt bättre laddninpsuppsamling i bakre delen

av detektorn. Detektorn 10-30 var 1500 ym tjock, vilket enligt

figur 3 medför att den stoppade upp till 15 MeV protoner.

3.4 System för detektorkylning

Eftersom detektorn skulle arbeta i en spriäningskamraare, special-

gjordes en detektorarm (figur 8 B) som kunde kylas och som hade en

vakuumtät genomföring till spridningskamnaren. Kylningen utfördes

med ett freonkompressorsystem.

Figur 8 B visar också schematiskt hur detektorarm och kompressor

kopplades ihop. Kompressorsystemet, av märket BITZER typ BVH80 R

var mycket litet och bestod förutom av själva kompressorn även av

värneväxlare och freontank, sen rymde maximalt 1 kg freon R 12.

Den komprimerade freonen fick via en ventil expandera, ut i en upp-

borrad kanal i detektorarmen och återfördes sedan till kompressorn

så att ett slutet system bildades.

Systemet var mycket känsligt för mängden freon. Fylldes för mycket

freon blev trycket på axpansionsventilen för stort och överströms-

skyddet på kompressorn löste ut. fylldes däremot för lite freon

fick man dålig effekt på kylningen och kom knappt ner xnder 0° C.



Expansioncventilen hade en ställbar temdsk återkoppling för att

kunna hålla en konstant temperatur på detektorarmen. Aterkopplinpen

bestod i princip av en termometer som kände av temperaturen på den

återströmnande freongasen och drtrefter reglerade öppningen på

eapansionsventilen. När nan trinmat in både mängden freon och

expansionsventilen erhölls en temperatur på -22° C.

AV DETEKTOR

Innan acoeleratorn användes för mätningar gjordes en undersökning

av kylningens inverkan på un detektor. Härvid valdes detektor nr.

279 B orh förförstärkare OKIEC 109A. Detektom fick först stå i

vakuum i 8 tinnar, varefter nen undersökte hur läckströmmen genom

detektom varierade med backspänningen (figur 10). Backspänninpen

lades på detektom i en serie med ett motstånd p5 100 MR, dvs. om nen

hade en backspänning på 100 V och 0,5 uA läckström, så låp, enligt

Öuns lag 50 V över motståndet och därmed bara 50 V över själva

detektom. 0m man därför kunde minska läckströmmen uppnådde man

två saker samtidigt; man minskade bruset i detektom och ökade

spänningen över själva detektom. Med det värde på backsoänninpen

som i fortsättningen kommer att anges, menas hela spänningen dvs.

även den del som ligger över mctståndet.

Vid spänningen 176 V och läckströnnen 0,6 pA tops två a-spektra upp,

ett med tjockt preparat och ett med tunt preparat. Med det tjocka

preparatet erhölls en energiupplösninp; på ungefär 45 keV (FWHM)

och med det tunna preparatet ungefär 35 keV, vilket visar att

preparattjockleken kan ha viss inverkan.

Efter ytterligare 24 timmar i vakuum hade läckströmmen sjunkit napot

och med spänningen 200 V och läckströmmen 0,6 uA erhölls 28 keVs upp-

lösning med det tunna preparatet. Detta visar att en detektor bör

stå ungefär 24 timrar i vakuum innan man påbörjar mätningar, detta

för att erhålla bästa upplösning.
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konstant spänning på 200 V på detektotn startades kylningen.
Figur 11 visar hur läckströnnen sjunker samtidigt son temperaturen
sjunker. I figuren ar även en icke linjär tidsskala inlagd, som
visar att det tog ungefär 2 tinnar att komna ner till itdnimi-
temperatunen -22° C. Som tennometer användes ett litet tenno-
motstånd, son fästes i ett litet urfräst spår i detektorhållaren.
Tenrcmotståndet kalibrerades först not en noggran sprittennomBter
och kalibreringskurvan är uppritad i figur 12.

Med en spänning på 200 V och läckströmnen 0,03 uA studerades a-
upplösningen, varvid man erhöll en energiupplösning på 19 keV
(FVM1), vilket skall jämföras med 28 keV (IV»1) utan kylning.

5 FÖRSÖK VED ACCELEFAIORSTRAlE

5.1 Detektor 842
Vid första försöket med acceleratorstråle användes detektor 842
och för' Jrstärkare OKIEC 124, placerad i spridningskamnaren ned
rycket kort sladd till detektera, a-upplösningen med icke kyld
detektor (250 V och 0,65 uA) var 28 keV (FVHM) och bruset var 2H
keV (FWHM). Kyld detektor gav respektive 16 keV och 9,0 keV
(FUHM).

Med en 10 MeVs prctonstråle och ett strålmål av 27A1 togs tre
spektra upp för att studera inverkan av tidskonstantinställningen
(shaping time) på huvudförstärkaren. 1 ps shaping time gav upp-
lösningen 24,5 keV (IVHM) och 2 MS gav 19,0 keV tftftf), medan 4 ys
inte gav någon ytterligare förbättring. Detta resultat tyder på
dålig laddningsuppsamling i detektera.
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Vidare testades räknehastighetseffekter på så vis att man först

hade 100 nAs protcnstråle på strålmålet, sedan 50 nA och till sist

25 nA. 100 nAs stråle, vilket i det här fallet motsvarade ungefär

3000 pulser/s i detektorn, gav upplösningen 22 keV (FVHM). 50 nA

motsvarade cirka 2000 pulser/s och gav 20 keV (FVttf) och 25 nA eller

1000 pulser/s gav 19 keV (FVttt). Dessutom gav 100 nAs stråle mycket

högre bakgrund i spektrum jämfört med både 50 nA och 25 nA. Vid

senare experiment sattes ännu en kollimator in närmare strålmålet

för att ytterligare skärma av strålen. Därvid minskade bakgrunden

även vid strömnar på 100 nA.

5-2 Detektor 10-30

Vid den andra och sista nötningen användes detektor 10-30 och för-

förstärkare ORTEC 12U placerad inne i spridningskaoREren. Dessutom

användes i stället för normalt 50 fi:s koaxialkabel en 93 fi:s

koaxialkabel mellan för- och huvudförstärkare, eftersom förför-

stärkaren var anpassad till 93 ft och huvudförstärkaren hade en 93 ft:s

ingång, a-upplösningen för icke kyld detektor var 25,1 keV (FVHM)

och för kyld detektor 15,0 keV (FVMM) med ett brus i sista fallet

på 6,3 keV (H*M). Därefter upptogs systemets brus som funktion av

backspänningen. Resultatet i figur 13 visar att bruset steg kraftigt

mellan 250 V och 350 V, vilket tyder på att kabeln mellan detektor

och förförstärkare inne i kaninaren inte var felfri. Eftersom det

vid tillfället skulle varit för tidsödande att byta kabel togs
27

några Al-spektra upp, varvid man son bäst erhöll en energiupp-

lösning på IM,5 keV (IUIH) med ett brus på 8,0 keV (FWW) vid

detektorspänning 200 V.

På grund av kabelfelet kunde spänningen ej höjas ytterligare och

det finns skäl att anta att en sådan höining borde gett bättre

laddningsuppsamling och därmed en förbättring av energiupplösningen

med ett par keV.
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Under experimentets gång drev acceleratoms analysroagnet 2,5 keV,

vilket ger ett linjärt bidrag till energibreddningen i notsats

till t.ex. elektroniska brus som adderas kvadratiskt enligt 8)

N
det

N för Ntot ) 2

där N. = bruset i detektorn

N~, = bruset i forstärkardelen

N = totala bruset

On analysmagnetens drift dras bort linjärt och den kinematiska

breddningen dras bort kvadratiskt, erhålles en energiupplösning på

c:a 10 keV (FWtfi) för detektorsystemet. Detta bör jämföras mc-d 17,0

keV (fWHM) som är det hittills bästa resultatet i Uppsal^ utan

kylning och den i litteraturen bästa rapporterade med kylning 11

keV (fifflM) 1).

Al-spektrum som togs upp vid denna körning är mycket rent och

innehåller förutom laddade partiklar från andra reaktioner och

föroreningar i strålmålet, 52 identifierade toppar, notsvarande
27exciterade nivåer i Al (figur 14). I tabell 1 finns sammanställt

de energinivåer som här mätts jämfört med vad andra erhållit. Det

bör då noteras att Doekes et al:s mätningar är gjorda med en
12)

magnetisk spektrometer, medan Ehdt et al:s data är en samman-

ställning av flera tidigare matningar. Crawley et al. använde

en kyld halvledaräetektor och hade upplösningen 16 keV' (FWHM)

som bäst.

6 DISKUSSION OCH SLUTSATSER

Resultatet 10 keV (f\«M) bör med ökad spänning över detektorn

förbättras något vilket skulle ge ett resultat c:a 1,5 keV

bSttre än det hittills bäst rapporterade 11 keV (FVM1) 1}.

Någon absolut undre gräns för upplösningen är svår att
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ange men bör troligtvis lipga onkring 6-7 keV vid 10 MeV yarotcner,

beroende bl.a. på brusbidrag från detektor och elektronik. Cta nan

av någon anledning önskar bättre upplösning är man hänvisad till

magnetiska spektrometrar vilka kan g? en upplösning på 2-3 keV vid

10 MeV protoner.

Vid en jämförelse mellan halvledardetektorer och magnetiska spektro-

metrar finner nan att magietiska spektrometrar har en fördel i att

upplösningen Sr bättre men att det även finns nackdelar. En av dessa

är vikten (c:a 1 ton) och en tnnan nackdel Sr inköpspriset som

lifger en faktor 200 över halvledarens (c:a 1 milj. kronor mot c:a

5000 kr). Dessutom måste man ha en positionskänslig detektor i

spektrometern, antinpen halvledare eller fotoprafisk plåt. En av

fördelarna med en halvledardetektor är också att man registrerar

hela energispektrum på en fång, medan man måste stega fram iragnet-

fältet i en spektrameter fCr att erhålla samma sak.

Vid laboratoriet har man senare även studerat energiupplösningen

hos halvledardetektcrer kylda mad Peltier element. Med dessa

kommer man ner i temperaturer på -25 C och läpre och kan dessutom

enklare välja den temperatur man vill kyla detektorn till. Andra

fördelar med denna form av kylning jämfört med frecngaskylning är

dels att man slipper rörliga delar som kompresser o.dyl. och dels

att man i en spridningskajmare kyler detektorer som sitter på

rörliga armar, vilket innebär stora problem med freontransporten.

Vidare kan man med Peltier element snabbare värma upp detektorn

genom att ändra strömriktningen genom elementet. Detta är av

betydelse om man snabbt skulle vilja öppna kamwiren och därvid und-

vika att få kondens på detektorn.

Sammanfattningsvis kan sägas att man med kylda halvledardetektorer

ej kan nå ner till en magnetisk spektrometers upplösning men ritt

halvledaren har sådana fördelar att den användes i de flesta fall

vid detektion av protoner och tyngre l&ddade partiklar i detta

energiområde.
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Figur 10 IxJckströmnen som funktion av detektorns backspärming

(detektor 279 B)

Figur 11 Läckströmmens beroende av detektorns tenperatur

(detektor 279 B)
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Figur 13 Detektorns brus som funktion av backspänningen
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ENOGINIVAER I ^7A1 (MeVlkeV)

Nivå Detta arbete Doekes et a l . Crawley et a l . van der Leun et a l .
nr

0

1

2

3

u

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

0

0.84211

1.012H

2.209H

2.73311

2.97912

3.00U2

3.67613

3.95212

4.05213

4.40912

4.509±2

4.57913

4.801312

5.15213
5.246±4

5.41714

5.431±5

5.49814

5.55014

5.66614

5.74915

;.82614

5,95914

6.08214

6.116*5

6.16014

0
-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.409

4.50913

4.58013

4.81015

5.15414

5.246

5.41814

5.43314

5.43814

5.49914

5.550

5.66714

5.75014

5.82714

5.96214

6.082

6.11714

6.160

0
-

-

-

-

-

-

-

-

4.41012

4.51112

4.58212

4.811

5.15411

5.24712

5.432+3

5.49913

5.550

5.66612

5.75212

5.82712

5.96211

6.08411

6.11811

6.160

0

0.84211

1.01312

2.21213

2.73113

2.97613

3.00013

3.67415

3.95115

f.05215

4.40912

4.508±5

4.58012

4.81112

5.15413

5.246±2

5.41016

5.43412

5.49116

5.55012

5.65916

5.75214

5.82516

6.95516

6.08212

(6.11414)

6.16012

TABELL 1
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28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52
53

54

55

56

57

6.28516
6.46416

6.47915
6.51715

6.53716

6.61015

6.65215

6.71715

6.77715

6.82415

6.95416

6.99515

7.08115

7.17515

7.22615

7.28715

7.40016

7.41216

7.43916

7.47115

7.54417

7.57816

7.66316

7.68016

7.72416

7.30915

6.28614
6.46514

6.47914

6.51514

6.53714

6.60914

6.653

6.71614

6.77014

6.77914

6.81614

6.22414

6.95214

6.99714

7.07615

7.16915

7.226

(7.27715)

7.285

7.39915

7.41215

7.44115

7.471

7.54715

7.57715

7.66315

7.680*5

7.723*5

7.80216

7.811±6

6.28714

6.48012

6.534

6.61213

6.65812

6.71913

6.778

6.82512

6.95512
6.997

7.07913

7.17911

7.23111

7.29111

7.41112

7.471

7.54812

7.57711

7.673

7.724±2

7.807±2

6.28415
6.46612

6.47713

6.547112

6.60613

6.55313

6.77813

6.81512

6.82112

6.99713

(7.22613)

7.28513

7.47113

TABELL 1 f o r t s .
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