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"treszczenle

Niniejsza praca poświęcona Jest matodzle wyznaczania wpływu
asymetrii rozkładu pola elektrycznego w licznikach рлэрогсJonal-
nych promieniowania X na amplitudę ich sygnału napięciowego.
Ilościowa ocena tego wpływu związana Jest z koniecznością wyzna-
czenia natężenia pola elektrycznego w pobliża anody licznika.
Zastosowana metoda numerycznego rozwiązania równania Laplace'a
v układzie współrzędnych biegunowych z logarytaiczną skalą pro-
mienia zapewnia wymaganą dokładność. Przy obliczaniu różnic zz~
plitud sygnałów napięciowych, uwzględnione zostały zalany wzmoc-
nienia gazowego i prędkości dryftu Jonów dodatnich, dla wybrany-.i
trajektorii elektronów powstałych w wyniku Jonizacji pierwotne-.
Wyniki obliczeń zostały sprawdzone doświadczalnie. Csaągnlęta
dokładność Jest wystarczająca do praktycznych zastosowań prz,
konstruowaniu liczników proporcJo/ialnych o nlecylindrycznej geo-
metrii pola elektrycznego.

Abstract

A method is described of establishing the influence of the

asymmetry of the electric field distribution in gaseous propor-

tional counters on the amplitude of their voltage signal.

A numerical evaluation of this effect demands performing calcu-

lations of the electric field in the vicinity of the anode.

Using the described method of nuaerical solution of the Laplace

equation in polar coordinates with 1 ogary thmically scaled radial

dimension, it is possible to achieve the required auuuiacy.

In the calculations of differences in amplitudes of voltage sig-

nals, for chosen trajektories of elektrons liberated in the pro-

cess of primary ioniśation, changes in the gaseous amplification

factors and drift velocities of positive ions are taken into

account. Experimental results prove the validity of presented

theory. The results obtained arc- accurate enough to be applied

to the design of proportional counters of non-cylindrical geome-

tries.



14)3 ЮМЭ

Эта работа посвящена методу определения влияния асимметрий
распределения електрического поля в газовых пропорциональных
счетчиках ка амплитуду их сигнала. Количественная оцена этого
эффекта с а з а н а с необходимостью определения напрякения элек-
трического поля ьблизк ансда сч?тчика. Применяемый численный
тетод решении уравнения Лапласа в полюсной системе координат
о логарифмической шкалой радиуса, обеспечивает необходимую точ-
ность. При вычислений разниц амплитуд импульсов учтены изме-
нения газового усиления .' скорости дрифа положительных ионов
для избранных траектории электронов созданных во вреэд первич-
ной ионизации. Результаты вычислений согласны с опытом.
Достигнута точность достаточна для практического применения
при конструированию газовых пропорциональных счетчиков о неци-
линдрическои распределений электрического поля.



Wstęp

Przy opracowywaniu nowych konstrukcji gt-zowych liczników pro-
porcjonalnych, ważna jest dokładna znajomość rozkładu pola elek-
trycznego w ich objętości czynnej. Niewielkie stosunkowo asyme-
t r i e natężenia pola w pobliżu anody licznika, będące odstępstwem
od geometrii cylindrycznej, mogą wywoływać duże zmiany amplitudy
sygnału napięciowego dla różnych trajektorii elektronów powsta-
łych w wyniku jonizacji pierwotnej. Do ilościowej oceny tych
zmian konieczne Jest wyznaczenie wartości natężenia pola elek-
trycznepo v pobliżu anody z dokładnością względną lepszą od О.Г'С".
'Wymaganie powyższe wynika stąd, że nawet tak niewielkie zmiar.y
natężenia pcla wywołują względne zmiany aoplitudy sygnału rz'.du
0.01. Różnice w amplitudach impulsów napięciowych przy rejestro-
waniu promieniowania X z różnych kierunków, wywołują pogorszenie
zdolności rozdzielczej licznika dla nieskolimowanej wiązki pro-
mieniowania. W przypadku licznika proporcjonalnego posiadającefo
katodę o przekroju prostokątnym, analityczne rozwiązanie równa-
nia Ьар1асг"а zostało podane w pracy Tomitaniego [1]. Wadą tego
rozwiązania Jest ograniczenie do pewnych regularnych typów geo-
metrii liczników. Bardziej uniwersalna jest metoda proponowane
w pracy Urbańczyka 1 Wallgórskiego [2]. Zastosowana w metodzie
różnicowej [2] siatka obliczeniowa, nie pozwala jednak na wyzna-
czenie natężenie pola v bliskim sąsiedztwie anody licznika.
Podany w niniejszej pracy algorytm obliczeniowy, oparty na roz-
wiązaniu rovmania Laplace*a metodą różnicową w układzie współ-
rzędnych biegunowych, zapewnia wymaganą dokładność wyznaczenia
natężenia pola v całym obszarze rozwiązania. Dokładność ta zo-
stała sprawdzona, przez porównanie wyników numerycznych, z anali-
tycznie obliczonym rozkładem pola, w liczniku cylindrycznym z wy-
raźnie niecentrycznie umieszczoną anodą. Istnieje również możli-
wość obliczania w podany sposób rozkładu pola elektrycznego w l i -
cznikach wieloanodowych. Poważnym ograniczeniem, jest jednak
w tym przypadku słaba zbieżność metody iteracyjnej przy dużej
liczbie węzłów siatki obliczeniowej, co powoduje znaczne wydłuże-
nie czasu potrzebnego na obliczenia. W przeprowadzonych oblicze-



nioch wpływu asymetrii natężenia pola na amplitudę impulsu napię-
ciowego, uwzględnione zostały ar,ymctrle wzmocnienia gajowego oraz
prędkości dryftu jonów dodatnich. Wyznaczone ntuiieryczrie rói:;iice
amplitud impulsów napięciowych dla kierunków ekstremalnych we p-
tości nateienia pola w liczniku cylindrycznym o nj^cuntryczr.je
umieszczonej anodzie, są o około АО $. mniejsze od wartości зг.г-.lo-
gicznych różnic wyznaczonych doświadczalnie. Odstępstwo to, jest
wynikiem przyjęcia banizc uproszczonego modelu rozpatrywanego
zjawiska. Uzyskana dokładność obliczeń różnic amplitud impulsów
napięciowych, jest wystarczająca do porównania poszczególnych
typów konstrukcji liczników proporcjonalnych i wyboru właściwego
rozwiązania. Uzyskanie analogicznych informacji drogą doćwiad-
czalną, jest znacznie bardziej pracochłonne i kos-.itowne.

1. Równanie L?plf.ce'a w układzie współrzędnych biegunowych
o logarytmicznej skali promienia

» typowych rozwiązaniach konstrukcyjnych gazowych liczników
proporcjonalnych, rozmiary katody są o dwa rzędy wielkości więk-
sze od średnicy anody. Rozwiązanie numeryczne równania Laplace* a
w układzie współrzędnych prostokątnych, jest w takim przypadku
tai-izo utrudnione [2]. Po przedstawieniu przekroju poprzecznego
licznika, w układzie współrzędnych biegunowych z i.••, ja rytmiczną
skalą promienia i środkiem v osi symetrii anody, 1 -wiązanie spro-
wadza się do zastosowania jednej ze znanych me tu. i •• .O.aksacyj--
r.ych [3]. Rozpatrzmy prosty przykład licznika o prostokątnym
przekroju katody. Celowość wprowadzenia nowego układu współrzęd-
nych stanie się widoczna, j e ś l i porównamy przekrój licznika przed-
stawiony w układzie współrzędnych prostokątnych /rys. 1a/, z. prze-
krojem przedstawionym w nowo przyjętym układzie /rys. 1b/.
Dla obszarów o niewielkiej różnicy rozmiarów w kierunkach prosto-
padłych /rys. 1b/, możliwe jest uzyskiwanie bardzo dobrej dokład-
ności obliczeń [A]. Zmienne i pochodne w pray jętym układzie
współrzędnych spełniają następujące zależności:

V * --V ,г г v '



V = - , ,/V -V )

/ 1 . 1 /

gdzie:
u= if

u, v,u> , r - współrzędne wprowadzanego układu i układu współ-
rzędnych biegunowych,

V ••Vr, vu, Vu u. V r, V r r . Vv, Vy v - pochodne cząstkowe j-oUr,-
cjału,

V= V ( г,Ф • - V (v,"j)

a
" 7

У
b

ST| d a

b

X

a

Rys. 1a FrzekróJ poprzeczny l icznika przedstawiony w układzie
współrzędnych prostokątnych: a i b - rozmiary katody,
d a - średnica anody, r i f - współrzędne w układzie
współrzędnych biegunowych.

Równanie Lap}асе"а w układzie współrzędnych biegunowych ma postać:

V + 1-V + - 4 V W = 0 . /1.2/



Po podstawieniu wyrażeii /1.1/ do równania /1.2/, otrzymujemy
równanie Laplace' a w układzie współrzędnych z logarytmiczną ska-
lą promienia:

V + Vw /1.3/

Rys. ",b Przekrój poprzeczny licznika przedstawiony w układzie
współrzędnych biegunowych z logarytmiczną skalą promie-
nia: г - promień anody, a=360d , b*72Od .

8 в Я
Niedogodnością typu obliczeniowego, jest obecnoić krzywoliniowej
granicy obszaru rozwiązania w omawianym układzie współrzędnych.

2. Numeryczne rozwiązanie równania Laplace* a.

W relaksacyjnej metodzie rozwiązania równania Laplace'a, rów-
nanie /1.3/ zastąpione zostaje równaniem różnic skończonych [5].
Wprowadzona jest w tym celu ortogonalna siatka obliczeniowa w
obszarze rozwiązania /rys. 2/. Wartości potencjałów w węzłach
P.J, P 2 , P, i P^ obliczane są przez rozwinięcie potencjału w oto-
czeniu węzła Po w szereg Taylora drugiego rzędu f5J. Rozwiąza-
niem tak powstałego układu równań, są następujące przybliżone
wyrażenia na drugie T-ochctae cząstkowe potencjału w węźle P_:

8



/2.1/

gdzie:
V u u ( P o ) f V w ^ P o ) " P ° c h o d n e cząstkowe potencjału w węile VQ,
V_, V1 f V,, V,, V̂  - wartości potencjałów w węzłach s i a t k i .

Rys.? O r t o g o n a l n a s i a t k a o b l l c z e n i o w p o węzłach F Q , ? „ , • „, f_,
F^ i p r z y r o s t a c h zmiennych h ^ , h - , h , , h , .

! o p o d s t a w i e n i u powyższych wyrażeń dc równania / 1 . 3 / f ^ego prawa
s t r o n a ma p o s t a ć :

Ctrzycana wielkość RL, j e s t miarą odstępstwa zadanego rozkładu
potencjału, od rozkładu wynikającego z rozwiązania równania /1.3/
w otoczeniu węzła F Q . Kożna zatem wprowadzić następujący wzór
relaksacyjny f5j:

gdzie:
V 0 ( i ) , R^(i) - wartość potencjału i poprawki w i-tyoc kroku

relaksacji,
£ - współczynnik relaksacji.

Ze względu na niedokładność przybliżenia dla niejednakowych przy-



rostów zmiennych, w węzłach które nie sąsiadują bezpośrednio z
granica obszaru,, przyjmuje się h1=h.--h,=hi i wtedy:

Dla uniknięcia rozbieżności rozwiązania relaksacyjnego przy gra-
nicy obszaru, można wyznaczyć wartość VQ, przez przyrównanie do
zera prawej strony wzoru /2.2/:

Oprócz pcianego vzoru relaksacyjnego, można stosować i inne bar-

dziej skomplikowane i dokładne £4]. Szczególnie wygodny w stoso-

war.iu Jest następujący wzór:

V'o f i+ 1) - Vo (1)+ f> -Щ$-- , / 2 . 7 /

fdzie:
V4 - potencjał w J-tym wążle siatki obliczeniowej o Jednako-

wych przyrostach zmiennych /rys.3/.

4

F 3

i

F 2

F 0

Rys.3 Ortogonalna siatka obliczeniowa o Jednakowych przyrostach
zmiennych.

lowyższy wzór wyprowadzony Jest analogicznie do wzoru /2.4/, z
uwzględnieniem rozwinięcia czwartego rzędu. W przeprowadzonych
obliczeniach, przy granicy obszaru stosowane były wzory /2.4/ i
/2.5/, a wewnątrz obszaru rozwiązania wzór /2.7/.

10



3. Obliczenia rozkładu pola elektrycznego w licznikach proporcjo-
nalnych wleloanodowych

Metoda obliczania rozkładu pola elektrycznego w licznikach
proporcjonalnych wieloanodowych, jest bardziej skomplikowana od
analogicznej metody dla licznika proporcjonalnego o Jednej anodzie.
Komplikacja obliczeń związana Jest z koniecznością podziału prze-
kroju poprzecznego licznika na obszary, z których każdy zawiera
tylko Jedną anodę. Na granicach obszarów, wartości potencjałów
wyznaczone s , za pomocą procedury lteracyjnej dla nieortogonalneó
siatki obliczeniowej /rys.h/.

\

\

Rys.A Kieortogonalna siatka obliczeniowa przy granicy obszarów.

Przez F_, F1, Г, oznaczone są węzły siatki obliczeniowej rozpatry-

wanego obszaru, F 2 i F, są węzłami siatki obliczeniowej obszaru

sąsiadującego z lewej strony. К sposób podobny jak wzór /2.5>/,

wyprowadzony jes+ «rzór iteracyjny dla nieortogonalnej siatki obli-

czeniowej:

V V
Vo= Dfv 3r 2-V 2r 3 +^(u 2r 3-u 3r 2) +^(v 3r 2-v ?r ?)] . /3.V

gdzie:

u 2, v2, Uj, v, - przyrosty zmiennych odpowiadające vazlom F 2

i P 3 .

11
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V . - potencjał w j-tyn wężle siatki.
W przypadku, gdy wewnątrz rozpatrywanego obszaru znajdują się węziy
F„, F, i F^, a w obszarze sąsiadującym z prawej strony węzły F̂
i F_, otrzymujemy:

V D V 1 r 2- ; 2 r 1 + E-( u 1 r 2- u 2 r 1 +H" V1ł2-V2r1-I

gdzie:
v^ - przyrosty zmiennych odpowiadające węzłom P1

Błąd wyznaczenia wartości potencjału za porcocą powyższych wzorów.
Jest większy aniżeli w przypadku wzoru IZ.bl, nie wpływa to jednak
w sposób istotny na błąd obliczeń w pobliżu anody licznika.
Dla liczników o sk ompl ik ovranym układzie anod, wyznaczanie rozkładu
pola elektrycznego jest pracochłonne obliczeniowo. Jes'li nie jest
wymagana duża dokładność obliczeń, można wyznaczyć przybliżony
rozkład potencjału w siatce obliczeniowej we współrzędnych prosto-
kątnych [2]. Tak wyznaczone wartości potencjału służyły będą nas-
tępnie jako warunki brzegowe do dalszych obliczeń w układzie ws-
półrzędnych biegunowych o logarytnicznej skali promienia.
Dużą zaletą powyr.szej metody, jest możliwoić wykonywania dokład-
niejszych oblic?.eń, w dowolnie wybranych częściach przekroju po-
przecznego licznika wiel oanod owego. Warunkiem osiągnięcia popraw-
nych wyników, jest jednak wybór dostatecznie gęstej s iatki obli-
czeniowej we współrzędnych prostokątnych.

12



k. Dokładność wyznaczenia rozkładu pola elektrycznego w liczniku
proporcjonalnym

Błąd obliczeń rozkładu pola elektrycznego metodą relaksacyjną
zależy od: kształtu obszaru rozwiązania, ilości iteracji, liczby
węzłów siatki obliczeniowej i współczynnika relaksacji [6].
ula przyspieszenia zbieżności rozwiązania, obliczenia są wykonywa-
ne na początku z dużym skokiem siatki, który jest zmniejszany o
połowę w kolejnych etapach obliczeń. Błąd obliczeń wyznaczony zo-
stał, przez porównywanie rzeczywistego rozkładu pola w liczniku
cylindrycznym z niecentrycznie umieszczoną anodą /rys.5/, z roz-
kładem wyznaczonym numerycznie.

Rys.5 Frzekrój poprzeczny licznika cylindrycznego o p/omieniu
katody rjc

=3OOra i anodzie przesuniętej względem osi ka-
tody o odległość w=100r . Frzez г oznaczony został pro-
mień anody.

Wielkościami decydującymi o przydatności obliczonego rozkładu pola
do dalszych obliczeń, są względny błąd wyznaczenia natężenia pola
i różnicy natężeń pola przy powierzchni anody /rys.6/. Frzez Ec(ip)
i E If) oznaczone są obliczone i rzeczywiste wartości natężenia
pola w funkcji kąta. Błąd wyznaczenia natężenia pola przy pomocy
stosowanej metody numerycznej jest tak mały /rys. 6/, że pozwala
na obliczanie różnic natężenia pola mniejszych od 0.0001 jego war-
tości. Wystarcza to do określenia nawet bardzo niewielkich asy-
metrii w rozkładzie pola wokół anody licznika.
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. 6 V,'zględny błąd vfyznaczenia natężenia pola / / i różnicy
natężeń pola / / przy powierzchni anody jako funkcja
ksts.
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Rys.7 Względna różnica pomiędzy natężeniem pola przy anodzie w
środku licznika cylindrycznego o długości 1, a analogicz-
nym natężeniem pola w liczniku o t e j samej średnicy i nie-
skończonej długości.



Przeprowadzane w ramach niniejszej pracy obliczenia rozkładu pola
elektrycznego, wykonywane są przy założeniu nieskończonej długości
liczników. Jak wykazały obliczenia /rys.7/, przy wyznaczaniu roz-
kładu pola w liczniku o typowych rozmiarach, można poro'nac wpływ
końców licznika na rozkład pola. Przytoczone dane iotyczą licz-
nika cylindrycznego o średnicy katody d,=36Oda i z otworami na
końcach o średnicy d.=6Od . i1 rzeź dg oznaczona została średnica
anody, natomiast E, i E oznaczają natężenia pola w liczniku o

j- П

długości 1 i w liczniku o nieskończonej długości.

5. Wyznaczanie wpływu odstępstw od symetrii cylindrycznej rozkis-

c.u pola na sygnał napięciowy licznika proporcjonalnego

Na amplitudę sygnału napięciowego w liczniku proporcjonalnym

o niecylindrycznym rozkładzie pola, oprócz różnic we wzmocnieniu

gazowyn, mają także wpływ różnice w prędkościach dryftu jonów do-

datnich. Zarówno pierwsze jak i drugie, wywołane są odstępstwem

rozkładu pola elektrycznego w pobliżu anody od symetrii cylindry-

cznej. W poprzednich rozdziałach, poiany został sposób wyznacza-

nia rozkłacu pola elektrycznego, obecnie omówione będzie:

1. wyznaczanie wzmocnienia gazowego,

2. wpływ zmian prędkości dryftu Jonów dodatnich na wielkość

sygnału napięciowego licznika.

5,_1 _Obl_iczanię wzmocnienia _gazowe_£0_w_l_iczniku jjroporcisnalnym

W przeprowadzanych w niniejszej pracy obliczeniach, nie jest

istotna postać wzoru określającego wzmocnienie gazowe, a jedynie

wierne przedstawienie wzmocnienia jako funkcji natężenia pola.

Funkcja ta powinna mieć postać umożliwiającą obliczanie wzmocnie-

nia gazowego w licznikach proporcjonalnych o niecylindrycznej geo-

metrii pola. Dodatkowym warunkiem jest prosty sposób wyznaczenia

kształtu funkcji na podstawie danych doświadczalnych. Warunki te

spełnia następująca funkcja:

Г a(r)dr] , /5.1.1/
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gdzie:
К - wzmocnienie gazowe licznika,
z-. - współrzędna miejsca jonizacji pierwotnej,
r - promień anody,
a(r) - miara ilości elektronów wtórnych wytwarzanych w punkcie

o współrzędnej r.
Bardzo korzystne jest wprowadzenie do obliczeń nowej zmiPnnej S,
która jest stosunkiem natężenia pola w punkcie o współrzędnej r
do wartości ciśnienia gazu wypełniającego licznik. Po rozwinięciu
funkcja a(S) w szereg potęgowy, otrzymujemy dla licznika cylindry-
cznego następujące wyrażenie na wzmocnienie gazowe:

K= expf / 8 Z a S ł " 2 ds] , /5.1.2/

jj) S 1 =°
gdzie:

V
5. - S ~ ~ -

a
Б i E, - wartości S odpowiadające r_ i r<,

Э Х O J .

p - ciśnienie gazu wypełniającego licznik,
V - napięcie pracy licznika,
rk - promień katody licznika,
a - współczynniki rozwinięcia funkcji a(sj w szereg potęgowy,
n - rząd rozwinięcia.

7 o wykonaniu całkowania i założeniu, ze aQ=0 i a1=0 oraz S i jest
bardzo małe, wzór /5.1.2/ ma prostszą postać:

W wyniku kolejnego przekształcenia otrzymujemy zależność, która

uaoiliwia wyznaczenie współczynników a^ metodą najmniejszych kwa-

i ratów:

n
p-ln(-2}-ln(K)= Ę 4



Doświadczalne wyznaczenie wzmocnienia gazowego jako funkcji S w
в

liczniku cylindrycznym o znanych rozmiarach, j e s t możliwe przy
utyciu nawet bard20 pros te j aparatury elektrometrycznej. W t a k i
sposób wyznaczone wartości współczynników a., umożliwiają oblicza-
nie na podstawie wzoru / 5 . 1 . 1 / wzmocnienia gazowego w l iczniku с
znanym rozkładzie pola elektrycznego.

5.2._ Wpjtyw jjr£dkości drjftu_ jonów_ doda tn ie h_ną wielkość_impul_su
napi£c^owe£0_w_l^czniku proporcjonalnym

Niniejsze rozważania oparte są na założeniu, że o powstaniu
impulsu napięciowego w l iczniku proporcjonalnym decyduje ruch jo-
nów dodatnich w polu elektrycznym. Oparte na takim założeniu ob-
l iczenia przeprowadzali między innymi Ricker i Gomes [ 7 ] .
Dodatkowym uproszczeniem j e s t pominięcie ruchu elektronów i przy-
jęc ie , że wszystkie jony dodatnie są Jednakowe i гогросгупаjb, rów-
nocześnie ruch z powierzchni anody. Nie uwzględnione zostaje roz-
mycie czasowe przychodzenia elektronów pierwotnych w obszar, w
którym ulegają wzmocnieniu gazowemu. Frzy takich założeniach up-
raszczających, zmiana napięcia wywołana na elektrodach l icznika
przejściem Jonów dodatnich do punktu o współrzędnej r, może być
zapisana prostym wzorem:

1 /•**

VBC ^ О а

gdzie:
U(r) - zmiana napięcia wywołana ruchem jonów dodatnich,
V - napięcie pracy l icznika,
K(S ) - wzmocnienie fazowe jako funkcja natężenia pola na

powierzchni anody,
ru - l iczba par jonów powstałych w wyniku jonizacj i pierwotnej,
e - ładunek elementarny,
С - pojemność l icznika .

Г-odany poniżej /rys.8/ schemat elektryczny, przedstawia w uprosz-
czony sposób układ całkujący stosowany do detekc j i sygnału.
Napięcie na oporniku U H ( t ) , wyrażone j e s t wzo.-em:

UR(t)= Uft;- p exp(- i ) / U ( v ) - « c p ^ ) - d v , /5.2.2/

1?



gdzie:
U(t) - zmiana napięcia wyrażona wzorem /5.2 .1/,
R, С - oporność i pojemność układu /rys.8/,
Up(t) - impuls rejestrowany układem spektrometrycznym,
C= R С .

Pomiędzy czasem t.który upłynął od opuszczenia przez jony powierz-

chni anody a współrzędną r, istnieje zależność:

ч
gdzie:

u - ruchliwość jonów dodatnich.

Rys. 8 Schemat elektryczny układu całkującego.

Do wyznaczenia 2mian amplitudy sygnału napięciowego pod wpływem

asymetrii rozkładu pola elektrycznego w liczniku, oprócz parame-

trów opisujących wzmocnienie gazowe, potrzebna jest zatem znajo-

mość ruchliwości jonów dodatnich w gazie licznika i wartości sta-

łej czasowej układu całkującego.

i. Obliczenia numeryczne różnic wielkości sygnału napięciowego

ale wybranych geometrii liczników proporcjonalnych

Ro2kłać pola elektrycznego wyznaczony r.ostał numerycznie dla

trzech układów elektrod licznika /rys-9/. Obliczenia różnic w

amplitudach sygnałów napięciowych, wykonano dla nadmienionych po-

wyżej typów liczników, oraz dla licznika cylindrycznego o anodzie

przesuniętej względem osi katody. Używane w tych obliczeniach

stałe doświadczalne wyznaczone zostały dla dwóch rodzajów miesza-

niny gazowej wypełniającej licznik. Fierwsza z nich, której pod-

18



stawowym składnikiem jest ergon, posiada skład: 738 mm Hg argonu
+ 22 mm Hg izopentanu. Składnikiem podstawowym drugiej jest xenon
i posiada ona skład: 692 mm He xenonu + 15 mm Hg kryptonu + 53 mm
Hg wodoru.

•§•-!•_ Jte-y^-Ojjliczeń jr-ozicładujjola .elektrycznego

Zamieszczone w pracy wyniki oblir_zeń rozkładu pola elektrycz-
nego otrzymane zostały przy założeniu, że powierzchnia anody jest
powierzchnią jednakowego potencjału. Względny błąd obliczeń róż-
nic natężenia pola dla dowolnie wybranych trajektorii elektronów,
nie przekracza przy powierzchni anody 10 % w przypadku liczników
o bardzo isałych odstępstwach od synetrii cylindrycznej pola w po-
bliżu anody /rys.9« i rys.9b/ oraz 1 b przypadku stosunkowo du-
żych odstępstw od symetrii cylindrycznej /rys.9c/. Większa dok-
ładność nie jest wymagana, ze względu na przyjęcie wielu założeń
upraszczających w dalszych obliczeniach.

Rys.9a Przekrój poprzeczny licznika proporcjonalnego o prostokąt
nym przekroju katody i rozmiarach: а=144Ог

. c=10r .
b=720r oraz

Э

Wybór omawianych typów geometrii liczników proporcjonalnych, po-
dyktowany został ich częstym zastosowaniem jako pojedynczych l i c z -
ników lub fragmentów konstrukcji liczników wieloanodowych.
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Rys.9b Fni -itnt przekroju poprzecznego licznika wieloanodowego
o periodycznym rozkładzie pola i rozmiarach: «=180r .
b=72Or . Linią przerywaną oznaczone są płaszczyzny sy-
metrii pola.

h

Hys.9c Fragment przekroju pcprzecznfrgo licznika o dwu anodach
us+awionyc'1 symetrycznie i rozmiaracii: a=b=?2Or , c=360r .

e s
Wartości różnic natężenia pola wyznaczone dla trzech powylszycij
geometrii liczników, podane są dla wybranych kierunków jako ftmk-
cja promienia /iys. 10/, oraz jako funkcja kąta dla powierzchni
anody /rys. 11/. Załamanie jednej z podanych krzywych /rys. 10/,
wywołane jest zmianą znaku różnicy natężenia pola.
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RyŁ. TO Względna różnica natężenia pola jaio Zunkcja odległości
od osi symetrii anody Oa różnych kierunków oraz geometrii
liczników: / / odpowiada geometrii z rys.9a, / — — /
odpowiada geometrii z rys.9b, / •/ oapoviada geometrii
z r/s-9c.

Przez E.{г) огпвсгсте ZDEtało natężenie poia elektrycznego w punk-
cie o współrzędnej г leżącyn na kierunku i-tym, użycie logarytmi-
cznej skali promienia pozwala na przejrzyste przedstawienie wyni-
ków obliczeń. Występowanie bardzo dużych różnic w natężeniu pola
dla podanych kierunków w licznikach wieloanodowych /rys.9b i 9c/,
wywołane jest występowaniem pomiędzy anodami licznika obszaru o
niskim natężeniu pola. Obszar ten wpływa bardzo niekorzystnie na
pracę licznika wieloanodowego. Przedstawione zmiany natężenia
pola przy powierzchni anody E [<f>), podane są dla
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Rys. 11 Względna różnica wartości natężenia pola przy powierzchni
anody jako funkcja kąta die trzech geometrii liczników.
Oznaczenie krzywych jak na rys. 10.

Dla kątów p>T rozkład pola jest symetryczny do przedstawionego po-
wyżej /rys. 11/.

.gazowe_6.2 _Wjznaczenie_paraiiietr6w .ojisujacjrch
licznika £roporcjonalnego_

Zależność wzmocnienia gazowego od natężenia pola na powierz-
chni anody, wyznaczono mstodą pomiaru prądowego w liczniku propor-
cjonalnym cylindrycznym o wewnętrznej średnicy katody ЗА mm 1 śre-
dnicy anody 0.096 ma [ 8 ] . Wyznaczone przy pomocy mikroskopu ele-
ktronowego fe] nie równomierność i powierzchni anody były mniejsze
od 0.00 1 aim, nie wpływały zatem znacząco na dokładność wyznacze-
nie parametrów opisujących wzmocnienie gazowe i nie wywoływały
asymetrii w rozkładzie pola wokół anody. Na podstawie zmierzonej
zależności wzmocnienia gazowego od napięcia pracy licznika propor-
cjonalnego /rys.12/, obliczone zostały metodą najmniejszych kwad-
ratów współczynniki rozwinięcia funkcji K(Sa) w szereg potęg-owy.

22



10

400 800 1200 1600 2000 2ЭД0

Rys.12 Wzmocnienie gazowe jako funkcja napięcia pracy licznika
proporcjonalnego cylindrycznego: / / napełnienie mie-
szaniną ze składnikiem podstawowym argonem, / / na-
pełnienie mieszaniną gazową ze składnikiem podstawowym
хеьопет.

V przeprowadzonych obliczeniach zastosowane zostało rozwinięcie
wspomnianej funkcji w szereg potęgowy 18-tego stopnia. Stosowanie
wyższego rzędu rozwinięcia jest niecelowe ze względu na duży błąd
pomiaru wzmocnienia gazowego. Wartości współczynników rozwinięcia
nie zostały w pracy podane ze względu na to, że spełniają one je-
dynie rolę pomocniczą w dalszych obliczeniach. Otrzyscj:-'1 rozwi-
nięcie w szereg potęgowy, należy stosować jedynie w гакгеьЛе natę-
żeń pola, w którym zostały wykonane poniary wzmocnienia gazowego.



6.3.._ Obliczanie_różnic w jamrlj tudach sy_gnaj;ów_nap2cciowyoh wy-
woianych_ąsymetrj_ą_rozkł5^H J?4ła_eie^'t.ry£znei£o_w_pobl i.żu
jsnodj; Iic2nika_p_ro£o_rcjonalne£'lo

We wszystkich przeprc sadzonych obliczeniach wpływu asymetrii
rozkładu гэ1а elektrycznego na wielkość impulsu napięciowego l i c z -
nika, przyjęta została jednakowa s t a ł a czasowa układu całkującego
wynosząca 5 ps. Jak wykazały obliczenia, w zakresie mikrosekundo-
wych stałych czasowych, nie obserwuje s ię s i l n e j zależności różnic
amplitud sygnałów napięciowych od wielkości s t a ł e j czasowej. Wraz
ze wzrostem s t a ł e j czasowej omawiane różnice amplitud ulegają po-
większenju- W przypadku mieszaniny gazowej 758 mm Hg argonu +
22 mir Hp izopentanu, powstają w lawinie jony dodatnie: Ar* о ruch-
liwości u="U? СПГ/V-E . Art, o ruchliwości u=2.3 ca /V-s oraz jony
C-H*,. o nie znanej autorowi ruchliwości. Fowyższe dane dotyczące
ruchliwości jonów zaczerpnięte zostały z przeglądowej pracy Brow-
na [9] . W obliczeniach przyjęte została jako ruchliwość jonów do-
datnich ruchliwość jonów Ar^. W drugiej z omawianych mieszanin
gazowych 692 ши Hg xenonu + 15 nm Hg kryptonu + 53 mm Hg wodoru,
występują w lawinie jony wszystkich powyższych gazów o znacznie
różniących r.ią ruchliwośćiach. Frzy przeprowadzaniu obliczeń za
ruchliwość jonów dodatnich w t e j mieszaninie, przyjęta zos tała
ruchliwość Jonów Kr+ wynosząca u=1.01 cm'Vv-s ["-j Względne waî -
t o ś c i różnic amplitud sygnałów napięciowych d.la v: •..=O onych kierun-
ków i ęeometrii liczników proporc jonalr,ych /rys .9/, wyznaczcne zo-
s t a ł y jako funkcja napięcie pracy l i czn ika dla obydwu rodzajów na-
pełnień /rys . 13 i rys. 14/. We wszystkich omawianych gecoetriacb
liczników, przyjęty zos tał Jednakowy promień anody г =0.05 mm.
Różnice w prędkościach dryftu .̂ onów dodatnich wroszą około 30 %
do obliczonej różnicy w amplitudach impulsów napięciowych dla mie-
szaniny z argonem i 20 % dla mieszaniny z xenonem jako głównym
składnikiem. Udział ten ma3oje ze wzrostem napięcia pracy l i c z -
nika. Analiza wyników obl i ;zeri dla l icznika o prostokątnyn przt -
kroju katody i anodzie przesunię te j względem os i l icznika prowadzi
do wniosku, że nawet niewielkie niedokładności w montażu anody i
sposób zamocowania okienka mogą wywołać obserwowalne zmiany zdol-
ności rozdzie lcze j dla nieskolimowanej wiązki promieniowania X.
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Rys.13 Względne różnice amplitud sygnałów napięciowych dla wybra-
nych kierunków i geometrii liczników napełnionych miesza-
niną z argonem. Oznaczenia krzywych Jak na rys. 10. Przez
V. oznaczono amplitudę odpowiadającą i-temu kierunkowi.
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Rys. 14 Vz ;lędne różnice amplitud sygnałów napięciowych dla wybra-
nych kierunków i geometrii liczników napełnionych miesza-
niną z xenonem. Uwagi identyczne jak do rys. 13.



Striałki /гуь. 1: i 1fc/ oznaczają napięcia pracy liczników, przy

których wzmocnienie gazcwe licznika wynosi w przybliżeniu 1000.

Dla poszczególnych geometrii liczników i kierunków napięcia te

będą oczywiście nieco odbiegały od podanego na rysunku. Przy jed-

nakowym wzmocnieniu gazowym znacznie większe różnice w amplitudach

impulsów występują w przypadku mieszaniny z xenonem. Bardziej

szczegółowa analiza powyższego skłania do stwierdzenia, że duże

różnice amplitud wywołane są mniejszymi wartościami współczynnika

jonizacji w xenonie [11J. Z poiównania ze sobą wartości współ-

czynników jonizacji v gazach szlachetnych /rys.15/ wynika, że naj-

mu? ejsze różnice w amplitudach impulsów przy jednakowej konstruk-

cji licznika i jednakowym wzmocnieniu gazowym wystąpią w neonie

i helu. Uwagi powyższe nie dotyczą oczywiście mieszanin gazowych

o skomplikowanym składzie, których porównywanie jest możliwe na

podstavie zależności wzmocnienia gazowego od napięcia pracy licz-

nika.

1

1С

10

-3.

p Łcm • mm Hg

10 100

Rys. 15 Zależność stosunku współczynnika jonizacji do ciśnienia

gazu od stosunku natężenia pola do ciśnienia gazu w czys-

tych gazach szlachetnych fi ij .
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Rys.16 Względne wartości Maksymalnych różnic amplitud

napięciowych w liczniku cylindrycznym z niecentrycznie

umieszczoną anodą jako funkcja odległości anody o średni-

cy da od osi licznika wypełnionego mieszaniną z argonem.

10- 1

n - 2 • •

а=0.02 mm
=0.10 mm

3
•=0.20 mir

8

Rys. 17 Względne wartości maksymalnych różnic amplitud sygnałów
napięciowych w liczniku cylindrycznym z niecentrycznie
umieszczoną anodą jako funkcja odległości anody o średni-
cy d od osi licznika wypełnionego mieszaniną z xenonem.
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С praktycznego punktu widzenia ważna jest i.najomość wpływu niecen-

trycznego ustawienia ar ody w licznikach cylindrycznych na ich zdol-

ność rozdzielczą. Dla tego typu licznika /rys. bl o średnicy kato-

dy d. =3ó mc wyznaczone zosta.!y wartości względne maksymalnych róż-

nic amplitud sygnałów napięciowych w funkcji przesunięcia anody o

określonej średnicy względem osi katody licznika. V,' obliczeniach

przyjęte zostaio jednakowe wzmocnienie gazowe K=1000. Na podsta-

wie otrzymanych wyników obliczer /rys. 16 i rys. 17/ można stwier-

dzić, że w przebadanym zakresie średnic anod występują następujące

zależności:

a. w liczniku napełnionym mieszaniną z argonem różnice эг.-pli-

tud wywołane niecentrycznym ustawieniem anody zmniejszają się

wraz ze zmniejszeniem średnicy anody,

b. w liczniku napełnionym ŁieszŁniną z xenonem różnice ampli-

' ud wywołane niecentrycznym ustawieniem anody wzrastają wraz

ze zmniejszeniem średnicy anody.

0.4

0.3 -•

0.2 -

0.1 •

U -U .max mm
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1000 1200 1400 1600

Rys.18 Wyznaczone doświadczalnie / — — / i obliczeniowo /-
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względne wartości maksymalnych różnic ajuplitud sygnałów w

liczniku cylindrycznym o niecentrycznie umieszczone;) ano-

dzie.



Istnieje prosty sposób doświadczalnego potwierdzenia wyników otrzy-

manych obliczeniowo w przypadku cienkościennego licznika cylindry-

cznego z niecentrycznie umieszczoną anodą. Fomiary maksymalnej

wartości różnicy amplitud impulsów zostały wykonane skolimowaną
109

•wiązką promieniowania X ze źródła Cd, przy pomocy wielokanało-

wego analizatora amplitudy i zastosowaniu licznika z anodą o śred-

nicy dg=0.098 mm przesuniętą o odległość w=7 mm względem osi kato-

dy o średnicy d, =32 mm. Obliczona różnica amplitud impulsów jest

o około itO % mniejsza od analogicznej wartości wyznaczonej doświa-

dczalnie /rys.18/. Istniejąca różnica pomiędzy wartościami doś-

wiadcz • Inymi dla licznika wypełnionego mieszaniną 738 mm Hg arĝ n-j

+ ?2 г.и Mg izopentanu a wynikami obliczeń, jest wynikiem bardzo

dużych u."•roszczeń dokonanych w stosowanej metodzie obliczeniowej.

Należy przypuszczać, że również w przypadku mieszaniny z xenonen;

jako głównym .składnikiem, obliczone wartości różnic w amplitudach

sygnałów napięciowych będą mniejsze od ich rzeczywistych odpowied-

ników w podobnym stosunku.

7. Proponowane zastosowania przed stawi one.1 w pracy metody obli-

czeniowej do opracowywania konstrukcji liczników proporcjonal-

nych o niecyllndryc2nym rozkładzie pola

Otrzymana dokładność w obliczaniu różnic amplitud sygnałów na-

pięciowych liczników proporcjonalnych wywołanych asymetrią rozkła-

du pola elektrycznego, jest zdaniem autora wystarczająca do oceny

wpływu tej asymetrii na zdolność rozdzielczą. Powiększenie dok-

ładności przez uwzględnienie bardziej złożonych mechanizmów pows-

tawania sygnału napięciowego w liczniku, wydłuży znacznie czas

obliczeń, nie zwiększając równocześnie możliwości praktycznego za-

-*-;-orania. Najważniejszą zaletą metody jest możliwość zastosowa-

nia jej do oceny własności spektrometrycznych poszczególnych kon-

strukcji liczników proporcjonalnych i wyboru optymalnego rozwiąza-

nia. Możliwe jest wyodrębnienie na drodze obliczeniowej mieszani-

ny gazowej, przy której zastosowaniu wpływ asymetrii rozkładu pola

na zdolność rozdzielczą określonej konstrukcji licznika jest naj-

mniejszy. Bardzo złożone jest badanie konstrukcji liczników wielo-



anodowych o małym stopniu symetrii rozkładu pola i dużej i l o ś c i
anod. V tym ostatnim przypadku, celowe Jest zastosowanie omawia-
nej netody w połączeniu z modyfikacją mniej czasochłonnej oblicze-
niowo metody wyznaczania rozkładu pola elektrycznego, podanej w
pracy Urbańczyka i Waligórskiego [2].
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