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Vi pracy dokonano krytycznej oceny dotychczasowego stanu

baaan oraz sposobów interpretacji efektów zmiany nysoko-ści

impulsu i zdolności rozdzielczej jakie obserwuje się я liczni-

kach proporcjonalnych к czasie pomiaru promienionania o zniien-

nya natężeniu wiązki.

•~ ЛД critical evaluation is presented of the actual state

of investigations and explanations of the resolution and

pulse height changes resulted in proportional counters from

radiation intensity variations./ ,

В работе проведен критжческнМ анаше настоящего состо-
яния исследований я методов интерпретации эффектов изменения
амплитуды импульса и энергетического разрешения в пропорцио-
нальных счетчиках во время измерения излучения непостоянной
интенсивности пучка.



Licznik proporcjonalny ze względu na niezłą energetyczną

zdolność rozdzielczą, wysoką stabilność, długi czas życia oraz

niski próg mierzonej energii jest jednym z najlepszych detek-

torów promieniowania X i miękkiego promieniowania f w zakre-

sie energii poniżej 100 keV.

Z uwagi na niewielką szerokość połówkową impulsu prądowego

generowanego w objętości czynnej nie wykazuje on praktycznie

czasu martwego w tym sensie jak licznik G-M i dzięki temu moż-

na nim rejestrować promieniowanie o bardzo dużym natężeniu

wiązki [i] .

Wzrost natężenia promieniowania powoduje jednak niekorzyst-

ne zmiany mierzonych parametrów licznika takich jak amplituda

impulsu i energetyczna zdolność rozdzielcza. Stwierdzono, ze

wraz że wzrostem częstości zliczeń amplituda mierzonego impul-

su maleje /przesuniecie piku w kanałach układu spektrometryсz-

nego w stronę niższych energii/, a zdolność rozdzielcza ulega

znacznemu pogorszeniu £2, 3]. Zmiany powyższe znane są pod po-

jęciem efektu czystościowego.

Chociaż w ciąga ostatnich kilkunastu lat ukazało nie na

ten temat szereg prac zarówno doświadczalnych jak 1 teoretycz-

nych, to jednak nie tłumaczą one wyczerpująco .zaobserwowanych

zmian amplitudy impulsu, a w przypadku zdolności rozdzielczej

w ogóle nie podjęto dotąd żadnych prób celem wyjaśnienia jej

zmienności*



Ograniczano się zazwyczaj jedyni* do •twierdzenie» i* z czysto

jakościowych obserwacji wynika, to w tych licznikaeh,w których

letniej* tendencja do wniejeżenia efektu przeminięcia piku

daje ale również zauważyć mniejsze шшллпу cdolnoćci rozdziel»

esej»

2* IXORIA НИПШСКЯ*А 0 LADOMXU PRZESTRZENIYK.

W ooenie efektu czystościowego istnieją jak dotąd dwie mery-

torycznie różne koncepcje tłumaczące nalany wysokości iupuleu.

Z teorii podanej przez Hendricke'a [4] wynika» it obserwowane

sanlejezenl* amplitudy iapuleu jest konsekwencją ciągłego ob-

nitenia wzmocnienia gazowego licznika zachodzącego pod wpływem

rosnącej czeetoici zliczeń, a iródłea zmian tego wzmocnienia

jest ładunek przestrzenny jonów dodatnich powstałych w strefie

mnożenia lawinowego»

Analizując przedstawione przez fiondrlcka *a rezultaty badań

obejmująo* stosunkowo wąski zakres osestoid «liczeń /10

i konfrontując je z przewidywaniami teoretycznymi należy

stwierdzić, ze właściwie żadna z podanych zależności teoretyes-

nych nie została potwierdzona doświadczalnie w całym badanym

zakresie częstości zliczeń. Obserwowane zmiany amplitudy Im-

pulsu były wolniejsze nit wynikało to z wyprowadsonyoh formuł

matematycznych.

lalezy w tym miejscu zaznaczyć, ze w dotychczasowy/д analizach

pracy licznika proporcjonalnego takie pojęcia jak "amplituda

impulsu" 1 "wzmocnienie gazowe" zbyt często były traktowane



vozsamosciowo. lak przyjęty punkt widzenia mógł prowadzić do

błędnej interpretacji wielu faktów doświadczalnych [4, 5] .

3. HIPOTEZA MAHBSH'A О ВВКОМВХЖАСЛ.

Koncepcja Mahesh'a [б, i] oparta na procesach rekombinacyj-

nych aczkolwiek poprawni* tłumaczy «ulany amplitudy impuleu,

to jednak nie wypowiada się w ogóle w kwestii zmian wzmocnie-

nia gazowego. Taktem jeet, iś w wynika rekombinacji quaslko-

lumnowej jonów pierwotnych /niesłusznie nazwanej w cytowanych

pracach "kolumnową"/ jak również możliwej rekombinacji obję-

tościowej sachoćUtąeej w lawinie przy anodaie ulega zmniejszę»

niu całkowita liczba elektronów docierających do anody co

w konsekwencji muai rsutowaó na mierzoną amplitudę impulsu.

Z drugiej jednak strony pozostaje otwartym problemem pytanie

esy owe procesy rekombinacyjne mogą w ogóle, a jeśli tak to

kiedy, występować w liczniku proporcjonalnym?

Podstawą do sarsucenia przez mabesh'a koncepcji Hendrlcks'a

0 ładunku przestrzennym były pewne obserwacje poczynione m.in.

prscz Burkhaltera [B~\ dotyczące wielkości względnej zmiany wy-

sokości impulsu w zależności od napięcia pracy /se wzrostem

napięcia stwierdzono wzrost względnej тяЛгг>у wysokości impuleu/

1 typu licznika/ większą zmianę zaobserwowano dla liczników

przepływowych argonowych ni* zamkniętych ksenonowych/.

Wysasy potencjał anody - jak zauwaia mahesh - powinien raczej

pomagać w neutralizowaniu efektu obniżania natężenia pola

/związanego z obecnością chmury jonów dodatnich/ niż redukować



jeszcze bardziej amplitude impulsu* Autor niniejszej pracy cał-

kowicie zgadza aie z takim sposobem rosunowania. Okazuje się

bowiem, a wskazuj4 na te wyniki doświadczalne [9] • te istnie-

je pewien przedział tak dla napięć jak i częstości zliczeń,

w którym względna ujemna zmiana amplitudy impulsu maleje wraz

z rosnącym napięciem* Zakresy częstości zliczeń i napięć ,

w których efekt ten zachodzi oraz jego wielkość zalezą od ro-

dzaju licznika i, napełnienia gazowego, lie oznacza to jednak

wcale,it autor /B.B./ przyjmuje konoepcję Hendricks'a o zmia-

nie wzmocnienia gazowego w takiej jej postaci w jakiej została

ona przedstawiona w pracy [4] •

Jeśli chodsi natomiast o różnice w efekcie przesunięcia piku

jakie zaobserwowano dla liczników pracujących w dwóch różnych

systemach /przepływowy i zamknięty/ należy stwierdzić, ze

w tej kwestii występują dość duże niejasności wynikające z nie-

pełnych danych zawartych w pracy [8] , na której rezultatach

basuje Mahesh» Wydaje ele, te aa względu na brak dokładnych

danych o rzeczywistej wartości wzmocnienia gazowego /mierzo-

nego przy małych częstościach zliczeń/ odpowiadającego poda-

nym wartościom napięcia wypowiadania twierdzenia o większym

efekcie przesunięcia piku dla liczników «napływowych argono-

wych w porównaniu s zamkniętymi licznikarni kse&oaowymi musi

budzić pawns wątpliwości* Jest bowiem rzeczą ogólnie znaną,

te napięcie pracy licznika o napełnieniu arguuowjm jest dla

tych aamych warunków wiawonlauia gazowago mniejsze nit w przy-

padka licznika o napełniaułu ksenonowym* Sprowadzenie zatem



krzywych z rys.2 [&] do tych samych warunków odniesienia wy-

znaczonych przez wartości współczynnika wzmocnienia gazowego

może zredukować nawet do zera różnice między efektem zmiany

położenia piku dla liczników przepływowych i zamkniętych.

Przyjmując za lteheshem, że procesy rekombinacyjne mają

miejsce w liczniku proporcjonalnym, należy stwierdzić, że są

one jednak możliwe dopiero w przypadkach albo bardzo wysokich

częstości zliczeń /ok.10 imp/sek , rekombinacja quasikolumno-

wa objętościowa/* albo dużych energii promieniowania /rekombi-

nacja kolumnowa/ [lO •f- 11J.

Dla częstości zliczeń w zakresie /0 - 10 imp/sek/,w którym

hipoteza Maheeha miała być słuszną rekombinacja quaeikolumnowa

jonów pierwotnych nie odgrywa żadnej roli; stąd też wsze'4ie

zaobserwowane w tym obszarze częstości zliczeń zmiany amplitu-

dy impulsu i zdolności rozdzielczej nie mogą być tłumaczone

poprzez procesy neutralizacji ładunków. Ponieważ i teoria

Hendricks'a - jak słusznie zauważa Mahesh - nie wyjaśnia przy-

csyny zmian wzmocnienia gazowego w podanym powyżej zakresie

częstości zliczeń - oznacza to, że źródłem przesunięcia piku

w kanałach układu spektroeetrycznego musi być nowy, nieznany

dotąd czynnik [14, 15]»

4. PBOBLBMY APARATURY I METODYKI POMIAROWEJ.

Ocena zmian zarówno amplitudy impulsu jak i zdolności roz-

dzielczej nie może być przeprowadzana w oderwaniu od właści-

wości stowarzyszonej z licznikiem aparatury elektronicznej.



Dotychczasowe prace poświęcone badaniom efektu czystościowego

zawierały zwykle niepełne dane odnośnie do niektórych istot-

nych z punktu widzenia pomiaru wysokich częstości zliczeń pa-

rametrów elektronicznego układu pomiarowego takich jak: sposób

formowanie impulsu, wybór stałych czasowych» rodzaj pracy ukła-

du itp. Sam układ elektroniczny jeśli nie spełnia warunków wy-

nikających z założeń doświadczenia może być czynnikiem ograni-

czającym zakres badanych przy jego użyciu wielkości fizycznych

i może wprowadzać błędy do uzyskiwanych wyników [i 2].

Jeśli badane wielkości /amplituda impulsu, energetyczna

zdolność rozdzielcza/ mają być określone w eksperymencie jako

funkcja częstości zliczeń, to dokładny pomiar tej ostatniej

może być zapewniony jedynie poprzez wybór układu o odpowied-

nio dobrej czasowej zdolności rozdzielczej. Warunek ten - po-

zostający jednakowoż w sprzeczności z warunkiem dobrej energe-

tycznej zdolności rozdzielczej - rspełnia dobrze szybki układ

wzmacniający o prądowym rodzaju praoy. Wybór takiego wariantu

układu wyklucza z góry możliwość zastosowania w charakterze

przetwornika analogowo - cyfrowego wielokanałowego analizato-

ra amplitudy impuleór jako najwolniejszego ogniwa w całym se-

stawie. Rezygnując wówczas z dokładnej informacji o energii

można sprowadzić całe zagadnienie pomiaru efektu czestościo-

wego do szczegółowej analizy zmian amplitudy impulsów, które

kształtem odpowiadają w zasadzie pierwotnym impulsom prądowym

generowanym w liczniku.

Wyniki doświadczalne autora [9] wskazują» że kształt impulsów

10



prądowych i ich widmo amplitudowe aą bardzo czułym wskaźnikiem

zjawisk zachodzących w liczniku proporcjonalnym.

V świetle wymienionych tu uwag wydaje się błędnym stosowa-

nie dotychczas w większości przypadków właśnie enalizatorów

wielokanałowych jako mierników określających pozycje piku

w widmie promieniowania [2, 3» 4] •

Pewne wątpliwości może równiet budzić ustalanie właściwej

częstości zliczeń, które bardzo często dokonywane było poprzez

zwiększanie lub zmniejszanie odległości preparatu promienio-

twórczego o stałej aktywności od okienka detektora* Określone

w taki sposób warunki zmieniają każdorazowo geometrię pomiaro-

wą, która dodatkowo może wpływać na mierzone w liczniku efek-

* [3] .

5. WHIOSKI.

Ha podstawi* powyższej krótkiej analizy dotychczasowego

stanu badań efektu czestościowego 1 metod jego pomiaru widać,

że istnieją jeszcze znaczne wątpliwości 1 rozbieżności w oce-

nie zjawisk towarzyszących pracy liczników proporcjonalnych

przy wysokich częstościach zliczeń. Wiedza w tej dziedzinie

jest - jak się wydaj* - wciąż jeszcze niezadowalająca i wyma-

ga uzupełnienia.

Autor posiada pewne nowe sugestie odnośnie do interpreta-

cji efektu częstościowego liczników proporcjonalnych. Prace

omawiające ten teaat [13» 14$ 15] są w przygotowaniu i zosta-

ną wkrótce opublikowane.

11
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