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I. IN'LEDNTNG

Mätning av låga beta-aktiviteter är en verksamhet som har

många tillämpningsområden, såväl inom grundforskning som

inom områden av mera tillämpad karaktär. Bland de förra

kan nämnas studier av vissa kärnreaktioner med låg träff-

yta, t ox studiet av fissionsprocessen långt under den så

kallade fissionsbarriären, då man mäter ^-aktiviteten hos

de i fissionsprocessen bildade kärnorna.

Bland de tillämpade områden, där denna mätmetodik är av

intresse, kan nämnas mätning av i naturen förekommande

aktiviteter, t ex härrörande från atmosfäriska kärnexplo-

sioner, eller vid kontroll av aktiviteter i närheten av

kärnkraftverk, medicinska, geologiska och genetiska under-

sökningar med spårelement, och många flera.

Alla dessa verksamhetsområden kräver räknare med hög

effektivitet för df>n Ä-strålning man vill mäta, och låg

bakgrundsaktivitet. Bland de många typer av räknare som

användes, kan i detta sammanhang omnämnas scintillations-

räknare av olika slag samt GM-rtfr av ändfönstertyp.

Scintillatorer i förening med en fotomultiplikator är

utmärkta, såtillvida att utsignalen från detektorn är

proportionell mot don inkommande partikelns energi. Dess

relativt höga y-effektivitet utgör dock en stor olägenhet.

OM-rörot å sin sida har en hög inre cletektionsef fektivitet

för ^-partiklar och en liten effektivitet för y-strål-

ning, och dess totala effektivitet bestäms av geometriska

faktorer samt ändfönstrets tjocklek. Utpulsen från GM-

röret är dock en standardpuls, dvs den ger ingen informa-

tion om den inkommande partikelns energi.

Bakgrundsaktiviteten härrör från i huvudsak tre källor:

a) Den kosmiska myon-strålningen

b) Sekundäreffekter från den kosmiska strålningen

c) Naturlig radioaktivitet från omgivningen
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Dessutom kan elektroniskt brus ge upphov till ströpulser

i räknaren. (lenom att koppla flora räknar • i antikoinei-

dens kan man i hög grad eliminera bnkgiundskällorna a

och b. Källa c kan till stor del elimineras genom en

lämplig skärmning, t ex med bly av Jag egenaktivi tet.

När man mäter 0-aktiviteter är det önskvärt rned information

om /}-strålningens energi, eftersom sådan information ger

en möjlighet att identifiera strålningskällan. Ur denna

synvinkel är scintillatorer att föredra framför- GM-rör.

Koincidenskopplingar mellan plastscintillatorer är emel-

lertid besvärliga, eftersom g-partiklarna förlorar en av-

sevärd energi även i ganska tunna scintillatorer.

Genom att på lämpligt sätt utforma GM-rör av ändfönster-

typ kan dessa fås att absorbera en liten energimängd från

partiklar, som kan passera genom dem. Koppling av sådana

GM-rör i koincidens med scintillatorer borde därför upp-

fylla några av de krav man ställer på en lågbakgrundsräk-

nare. Tanaka L1J nar utarbetat en sådan mätmetodik.

Detta examensarbete utgör ett studium av denna.

II. KORTFATTAD BESKRIVNING AV METODIKEN

Den här studerade metodiken grundar sig i stort på Tanakas

metodik [ij. Vi analyserar alltså pulshöjden hos de pulser

från en plastscintillator, vilka är samtidiga med pulser

från ett tunt GM-rör, placerat mellan provet och scintilla-

torn. Med detta arrangemang utnyttjas den pu.l shö jdsanaly-

serande egenskapen hos plastscintillatorn samtidigt med

den låga bakgrunden hos GM-röret, Då GM-rörets puls en-

dast tjänstgör som gatepuls åt scintilLatorpulsen, och då

pu]shöjdsanalysen sker i scintillatorn, göres fönstren i

i GM-röret så tunna som möjligt för att minimera energi-

förlusten i dem.

Alla joniserande partiklar, som passerar båda räknarna

kan detekteras,dvs även den högenergetiska kosmiska strål-

ningen. Denna strålning är av så hög energi att dess

energiföriuat per längdrnhet, - dE/dx , är konstant,



r oberoendr av par ikelns energi. Partikeln sages vara

minimijoniserandp. Storleken av - dE/ax är 1.7 MeV/cm

i matnrialet, och om se in t i]Ja torn val jos tillräckligt

tjock (ca 2 cm) fås för donna bakgrund <MI energifördel-

ning orakring "J. 3 MeV, som liitt kan ski 1 .ias frän ett

botaspektrum av lfipre

in. BESKRIVNING AV UPPSTÄLLNINGEN

En f örsöksnppstöllr.ing uppbyggdes enligt > igur 1.

Nedan följer en beskrivning av ingående storheter,

a. GM—rör

Detta är uppbyggt som ett cirkulärt rindfimsterrör av

"parmkaks typ" enligt Lal och Schink L'-J« Ett sådant rör

hestår av två änfifönstrr (i dottn Tall tiLlverkade av

aluminisorarje tnyl.arfolipr nv tjork.lokon 1.22 mg/cm ) som

är spända över en platt cirkulär ram av plexigJas (6 mm

tjock). Wiirrts effektiva diameter är Uo mm. Fönstren

har minsta möjliga tjocklek, tur att ininimern energiför-

lust och .spridning för g-parti k larn*: vid passagen, efter-

som enerfjima tn i.ng riv S-partiklarna ?kpr L en plastscin»

tillator belägen efter HM-röret.

Ka t öder i OM-röret; utgcires av u Imnin iumsk ik tet , och ano-

derna av 0.1 mm pianotrådar, spända i halighetens cen-

trumplan. På grund av fönstrens minimala tjocklek hölls

räknargasen i röret vid atmosfärstryck. Flera alternativ

pa lämpliga 7-äknargaser till. sådana ror finns beskrivna i

litteraturen ([l-3J) men det enklast realiserbara alter-

nativet befanns vara att Lata ren argon (Ar) med inbland-

ning av etylalkohol strömma genom röret, Etylalkoholen

tjänstgör som släckgas. Inblandningen sker genom att låta

argongasen passera genom en gas tvättflaska med etylalkohol,

vilken hålles vid en konstant temperatur av 0 0.

Två konfigurationer med avseende på antalet anodtradar

undersöktes, i första hand för att bestämma skillnaden i

tid mellan registreringen av en .ländelse i scintil latorn

och registrering d GM-röret, Konfigurationerna visas i
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Pigm ?.. A\ skäl som behandlas nedan är det ">v intro.-.se att

denna tidsskillnad hålles sä kort som möjligt. Konfiguration

I i Figur 2 gav en tidsskillnad pa ca hOO ns .nedan kon-

figuration 2 gav on cidsskilinari pa 2< f) + 20 ns, Därför

gjordes inga ytteri ifjar» undcrsök^iiifjaf av konfiguration 1,

utan a) la vidare matningar hänför si.fj till ott GM-rör med

anodkonfiguration .?. Etc utmärknnde drag för GM-rör är att

utpulsen är en stamiardpuls. Figur 3 visar en långtidsex-

ponering av en polaroidfilm med lag känslighet på en oscillo-

skapskärm, där GM-rörets puls visas. Figuren visar en st..:k

puls, samt två svaga diskreta pulser. Förekomsten av tre

pulser kan tolkas sow att OM—urladdningen sker vid tre, tvft

0 M e r en tråd. Bilden visar att den högsta pulsen dvs med

tre trådar, dominerar, eftersom det höga trycket i röret

ger en lä gr'.' effektivitet. Vidare r.r pulsstabiliteten vad

man kan vrinta av ptt '•''.-rnr. i igiir ;4 vi^ar platåkurvan fö*"

GM-rörot. Som kar. utläsas av bilden, är- platåns längd 11<) ̂

och de«'> lutning 0.0h2'%/\. t i ur rörets effektivitet varierad-

med den infallande «> i ek tronens I'lge, nndorr-öktes med ett

kollimerat preparat, varvid resultatet framgår av Figur 5.

Det bör poängteras att en anodkonf igir? n t i on av typ 2 ger en

mer nnifotm ef f ek t i - i te t.-?f örtie In i '»g över y*in än den konfigu-

ration av typ "p-iroti forn;-!'.' ögla" vilken har använts av

\.i31 or h Svh.ink i 1; , .Stab i I. i te t> TI ho I- '"öret undersöktes gen on:

uppropade bakgr'Tiustiia ti Ln/.ar uidor ca tva månader, omväxlande

med mätningar pä kalibrorade preparat av o Lika styrka, varvid

det visade sig att bakgiun<!sr;i knohas t ighe ten i röret höll s i g

inom fel gränser it konstant vid 12,7 + 2 pulser per minut,

upprepade kontroller av GM-rörets platå gav vid handen att

dr; >nn var reproducerbar.

Fotomul ti pl 1 ka t pr Denna är av typ Philips ry<> AVI', monterad

1 en 1,?') ohms has "witn high current" (T''SY counting hand-

book) .

3 c in t i 11 a t or Denna är utförd i mäter La lo t NE 102 med

5u mm x 2ry mm, monterad med Optical Coupling"dimensionerna 0

Compound direkt pa den 1. juskäns1 ign ytan pn fotomuitiplikatoin

och med den fria ytan i direkt kontakt med övre fönstret på

GM-röi'ot, Pa grund av avsaknaden av resurser på institutionen

~l
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för iitr kunm» til lv»rka en se i ut i !. la tor ir,c;i hålrum, k undo

GM-röret ej utformas som en Lnto^r ei ;ui (Sol 'iv seintillatorn

enligt deT. utriiraridp pom luu-iitit? av ( }) och (M» vilket

hade rcsiiltfiat i att se i.iiti Llator och GM-rör hade sött

prepnr.itet ur samma rymd v LnkpJ , medan i donna uppställning

se. i nt i I latorn upptar en minilTR rymd v inke ] är GM-röret, sött

från preparatet.

Elektronik För att kunna analysera pulserna från foto-

mal ti pl i ka torn (längd 20 ns) pä Nuclear datas mångkanals-

analysator, behandlas pulserna i en Linear Gate-Stretcher

Type A (LUSY Counting Handbook), vilken triggades från en

Fast Discriminator Type A (LVSY Counting Handbook). Hög-

spänningen till fototnultiplikatorn tages från ett 3 kV HT

supply (LTJSY Counting Handbook) , och högspanningen till

GM-röret tages från ett Philips Högspänningsaggregat typ

PW^»O22 med uttag för GM-rör och med pulsiitgång.

Det visade sig, att scintillatorpulscn med det förväntade

utseendet (längd 20 ns) alltid åtföljdes av en lång puls

(2 Us) av hög amplitud. Denna puls låg tidsmässigt efter

pulsen från scintiJlatorn, En optisk isolering mellan

scint i 1 lator oc!i GM-rör g .-jorde att pulsen försvann. Därför

tolkades denna puls som härrörande från en ljusblixt i sam-

band med GM-urladdningen, \itken uppfattades av scintillatorn

på grund av don ringa tjockleken hos OM-rörets fönster.

I uppställningen togs denna puls bort ponom att en puls från

GM-röret stänger gaten, efter det att analyspulsen från

scintil1 a tern passerat, men innan det av ljuspulsen, i fast

discriminator, alstrade pulstaget kominor fram (se nedan).

Effekten av denna diskriminering visas i Figur 7 t där den

kosmiska riiyonfHrdeIrringen med och utan denna koppling är mätt.

Man ser att utan ovan nämnda koppling kommer myonfördeIn ingen

att distorderos M.V ljnspui serna.

I Figur 6 visas pulsförloppen vid on koinciderit händelse.

Figur 6a anger pulsförloppet vid dynodtitgången (dvs ingången

på "fast discriminator", se figur 1). Vi får en analyspuls

från scintillatorn samt en ljusblixt från GM-röret, vilken

är tämligen dåligt definierad tidsmässigt. Figur 6d visar



furloppet vid analogingången på linear gate-stretcher.

Fördröjningen av anoclpulsoti (dvs doi» puls som analyseras)

beror på att d\ tiodpulseu (förlopp a) användes som gate-

signal, DvModpulsen pfisserur "lust discriminator" varvid

don fördröjs. Kabe1 fördröjningen i b) är till för att

kompensera denna fördröjning, eftersom gaten bör vara öppen

innan analyspnlsen når fram. Puls tåget i c) beror på att

den långa l.juspn Isen i b) sätter "fast discriminator" i

ringning. Då detta medför vissa icke önskvärda effekter som

t ex dubbel toppen i .spektrum från kosmiska rauonerna ocVi risk

för förhöjd bakgrund, stances gaten efter analyspulsen med

hjälp av en i cliskrimiuatorii formad GM-puls som gåv in på

trigger1 inhibit (se figur i). Analyspulsen eträckes t i 1.1

lämplig längd i "linear pate-stretcher" för analys i

mångkanal t>aiifi.l> satorn, se figur de, I raångkanalsanalypatorn

finns en inre fördröjning på 1, 2f5 M*> » som fördröjer analys-

pulsen. Detta gör att pulsen i e) kommer tidsmässigt efter

pulsen i f), vilken ar en formad puls från GM-röret, som

öppnar koineidensingången på mångkanaIsanalysa torn.

IV. MATNINGAR

Att koincidonskopplingen har en avgörande inverkan på bak-

grundsnivån framgår av Figur 8, där mätningar av bakgrunden

med och utan koincidenskoppling visas. 1 båda fallen är

tletektorn endast delvis innesluten i ett blyhus. Ytterligare

förbättrad bakgrundsnivå torde därför kunna erhållas med en

effektivare skärmning. I området 0.1 - 3 MeV sjunker

bakgrundsnivån från 200 pulser/min utan koineidens till

4.5 pulser/min med koincidens. Till detta varde bidrar en

på ett tidigt stadium erhållen kontaminering med 137Cs.

Figur 9 visar ^-energin som funktion av kanalnumret.

Vid denna mätning har använts källorna 137Cs och 9°Sr /Y,

Värdena på de använda ^-energierna iir tagna ur Tables of

isotopes [5J• Kurvan ger en uppfattning om systemets linea-

ritet, vilken som synes är god.

117T Figur 10 visas två 0H spektra från starka preparat,
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upptagna under kött tid vid olika tidpunkter, Fif.uren ger

en antydan om drift, ott fenomen som bidrar till en försam-

rad energi upplösning vid långa analyser. Felet har inte

vidare undersökts, men antas härröra fvnn on begränsad lång-

t Ldss tal) i 1 i tp t i elektron iken .

Genom koincidenskopplingen minskas ^-bidraget från bakgrunden

högst avsevärt. För att studera koineidenskopplingens inver-

kan på spektrum från en j8-strålare, mättes spektrum från ett
1 31"7

ganska starkt 'Os preparat, dels med och dels utan koin-

ridens. Resultatet framgår av Figur 11. Som framgår av

figuren förbättrar koincideriskopplingen upplösningen av knn-

versionselektrontoppen högst avsevärt. Den sämre upplösningen

L fallet utan koincidens beror på att scintillatorn i detta

fall registrerar riven gamma-straining, vilken ger en Compton-

fördelning, ?o:n lagras pil betaspektrum,

I Figur 1 ? och 10 visas resultatet av tvä mätningar på

naturlig K('l. (l dessa mätningar Iiksom i följande mätningar

•'ir bakgrunden -subtraherad.) Som .synes kan en tydlig aktivitet

påvisas, ÖPtasppktrums r:ia:< i murnonergi Jigger i området omkring

1.5 MeV, och ak t i vi tet en torde- kunna anses härröra från

R (max energi !.'3'3 MeV).

Preparatet L Ki.gur 1.'.' hf.̂ trit av '•).() mg K(.'l indunstat på

en tjock a 1 iitnin i uin>)Ti( k;i f ueli (>It<
irsom (Jen i naturen före-

•'•()
kommande K-aktivi teteri kan hrraknas till 0.91 sönderfall

per minut or:.h wg KC1, skulle detta preprnat ha en akti-

vitet av K,19 sönderfall per minut. Don uppmätta aktivi-

teten ar '}.'}() + 0,09 pulser per minut, vilket ger en

effektivitet av '»0.3 + 1.1%.

Preparatet i Figur 11' består av 7.5 mg KC1 indunstat på

en tunn mylarfolie men i övrigt med samma geometri som i

föregående mätning. Den uppmätta aktiviteten var

1.76 + 0.O8 pulser per minut, vilket ger effektiviteten

25.8 + 0.7$. I detta fall uppmättes även den av GM-röret

registrerade nettoaktiviteten. Den befanns vara

2,5^ + 0,10 pulser per minut, svarande mot en effektivitet

av "}d. 9 + 1 .h^n. Denna jämförelse mellan tjock och tunn

backing ger vid handen, att effektiviteten som väntat ökar,
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när vi har bakat.spridda elektroner, som kan nå detuktorn,

men även att, vi i samband ned bakatsprldning Får fin deforma-

tion av spektrum, vilket torde kunna hänföras tixl en ökad

sannolikhet för samtidig registrering av beta-partikel och

ett Comptonspritt gamma-kvantum i scintillatorn (E =

= *\ ,k6 MeV) , varvid den i scintillatorn avgivna energin

är summan av betapartikelns energi och den Comptonspridda

fotonens avgivna energi. Även med tunn backing skulle felet

i den uppmätta maximienergin (ca 1.5 MeV uppmätt kontra

1.33 MeV tabellvärde) kunna tillskrivas en sådan energi-

addition.

En försöksserie mrd absolutkalibrerade preparat av olika
137

styrka gjordes även. Preparaten bestod av Cs och

Sr/ Y, indunstade på tunn mylarfolie med approximativt

punktforrnig geometri. Kesultaten visas i tabell 1.

(Se även figurerna 13» 1 't, 15.) Som synes ansluter resultaten

for Sr/y väl till de förut nämnda mätningarna på kalium,

mödan cesinmmätningarna ger en lägre effektivitet. Detta

indikerar ett energiberoende i effektiviteten, men kan även

tänkas bero på den relativt höga nedre tröskelenergin för

detektorn (ca 100 keV). Någon riktig effektivitetskaliörering

har dock ej utförts på grund av bristen på atiso 1 utkalibrerade

preparat. Dessutom är, vilket framgår nedan, effektiviteten

i hög grad beroende av andra faktorer än energin, såsom

preparatpnomp tri., preparattjocklek etc, varför såväl

energi- som effektivjtetskalibrering bör göras i varje

ens k.i it fa 1 1 .

Slutligen gjorden en mätning på ett cesiumprov, separerat ur

50 1 insjövatten. Provet bestod av CsPtCl^ , utfällt på

fitrerpapper, och liggande på en tjock backing. Provets

diameter var 20 mm. En effektivitetskalibrering med ett

absolutkalibrerat preparat gav en effektivitet pä

11.6 + 0.2$ för hela botaspektrometern , och 21.2 + 0,2$

för enbart GM-röret. Provet gav sedan räknehastigheterna

2.80 + 0.06 pulser per minut för hela spektrometnrn, och

5.0^ + 0.08 pulser per minut i GM-röret, vilket ger prepa-

ratstyrkan 10.9 + 0.3 pG respektive 10.7 + 0.2 pC.

Som jämförelse kan nämnas att undra mätningar gett värde-1

11.6 pC. Betaspektra frän vattenprov och kalibrnringspreparat
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återfinnes i Figurerna 16 och 17.

Av mätningaina med absolutkalibrerade pi'eparat framgår, att

GM-rörets effektivitet hela tiden är héigr^ än den kompletta

betaspekttometernst och att såväl GM-rörets som den kompletta

betaspektrometerns effaktiviteter i hög grad är beroende av

preparatets geometri och utformning. En geometrisk beräkning

av relativa rymdvinkeln ger geometriska effektiviteten ^5$

för GM-röret, och 30.h$> för scintillatorn med avseende på

ett punktformigt preparat. En liknande differens torde även

föreligga för preparat med utsträckning, vilket förklarar

den högre uppmätta effektiviteten för GM-röret.

V. SAMMANFATTNING

Den uppbyggda jJ-rMknaren visar sig kombinera en låg bakgrunds-

nivå med möjligheten att få visa information om ^-energin hos

preparatet, vilket bör underlätta identifikation av provet.

Energiupplösningen är dock måttlig, ca 12$, räknat på

bredden av konversionselektrontoppen i 'Cs spektrum.

En faktor som ytterligare försämrar upplösningen är långtids-

drift i apparaturen. Denna drift borde dock kunna minskas

genom en satsning på stabilare elektronik. En sådan satsning

skulle eventuellt även s^nka bakgrundsnivån..

Med den uppbyggda 0-rHknaren har det visat sig möjligt att
1 i 7mäta små naturliga aktiviteter av Cs i sjövatten, och

fy O
K, och räknaren förefaller därför vara användbar vid

mätningar av låga aktiviteter.

Slutligen kan sägas, att bättre elektronik och bättre skärm-

ning skulle förbättra bakgrundsnivån med uppskattningsvis

en faktor 10 (jämför med liknande uppställningar beskrivna

i litteraturen). En sådan satsning ligger dock utanför ramen

av detta examensarbete.
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Ett stort tack riktas till Anders Alm för mycket god

handledning och till Peter Dougan, Vilhelm Ramsay och

Werner Stiefler för värdefull hjälp med experimentell

teknik vid mätning av jj-aktiviteter.
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TABELL 1

Energi- och effektivitetskalibrering

Sönderfallsbastighet

Beräknad Lppmätt

Total effektivitet
Preparat „ T .. för beta-

Beräknad Lppmatt . ̂ ^ t^\
(sönderfall/min) (pulser/min) *P»*tro»»tem it)

1 3 7Cs

90Sr/90y

2O5S.O

377.4

3.77

6.83

382».0 +

97.0 +

0.88+

1.76+

0 . 5

0 . 3

0.05

0.08

18.6 +

25.7 +

23.3 +

25.8 +

0 . 1

0 . 1

1.2

0.7
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FIGUR 1 Blockschema över den använda utrustningen
till beta-spektrometern

Ffir beteckningar, se LUSY Counting Handbook
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FIGUR 5 Effektiviteten hos GM-röret som funktion av infallande elektronens

Kurvorna är normerade till 100% effektivitet i centrum
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FIGUR 6 Tidsförloppet vid inträffad händelse i uppställning enligt figur 1

För- närmare» kommentarer hUnvisas till sid 6-7
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FIGUR 7 Bakgrundsspektra med respektive utan 1juspulsdiskriminering
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FIGUR 9 Energi som funktion av kanalnununer vid
godkänd händels'
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FIGUR 10 UndersöJcning av drift hos betaspektrometern

spektra är upptagna under kort. tid mod ca en månads mellanrum
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FIGUR 11 137^'CB-apektrum med — — , respektive
utan ---- koincidenskoppling mellan
GM-rör och scintillationsdetektor
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FIGUR 13 K-spektrum från tunt underlap
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FIGUK 1*» 9OSr/9OY-spektrum med koincidenakoppling

ca 100 hMndelst>r/m.in
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FIGUR 15 ^°Sr/9°Y-spektrum med koincidenskoppling

ca 1 händelse/min
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FIGUR 16 Spektrum från ur sjövatten utfällt cesium
upptaget med koincidenskoppling

3 händelser/minca

J



pulser/min.

1.5h

1.0

0.5 * 5***

•••> o o

0.5 1.0 Energi (MeV)

1 *% 7

FIGUR 17 • Cs-spektrum med koincidenskoppling

ca 20 händelser/min


