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Streszczenie

>.' pracy przedstawiono nową koncepcję tłumaczącą zmia-

ny spektrometrycznych parametrów lieznilca zachodzące ро-т

«płynem zmieniającej się częstości zliczeń. Podstawowa tezą

tej koncepcji jest twierdzenie, iż w szerokim zakresie często-

ści zliczeń wzmocnienie gazowe licznika pozostaje stałe,

a obserwowane zmniejszenie amplitudy impulsu i pogorszenie

zdolności rozdzielczej jest wynikiem zmian kształtu pierwo-

tnych impulsón prądowych generowanych u objętości czynnej

detektora.

»' celu potwierdzenia słuszności nowej koncepcji prze-

prowadzono pomiary współczynnika wzmocnienia gazowego w sze-

rokim zakresie częstości zliczeń.

Fokazano, że wzmocnienie gazowe licznika po przekro-

czeniu pewnej krytycznej wartości zależy и równym stopniu od

przyłożonego napięcia pracy co od częstości zliczeń.

.. . J A new concept is presented explaining changes in

spectrometrlc parameters of proportional counters union ooour

due to varying count rate., -' '"

The basic feature of this concept is that the gas gain of the

counter remains constant in a wide.range of count rate and

that the decrease In the pulse amplitude and the deterioration

of the energy resolution observed are the result cf changes

in the shape of original current pulses generated in the

active volune of the counter.

In order to confirm the validity of this statement,

•easureaents of the gas amplification factor have been made

in a nide count rate range. It is shown that above a certain

critical value the gas gain depends on both the operating

voltage and. the count rate.



Представлена новая идея, которая объясняет влияние
скорости счета на такие параметры счетчика, как амплитуда им-
пульса, энергетическое разрешение и газовое усиление. Основой
этой идеи является утверждение, что в широкой диапазоне скоро-
сти счета газовое усиление оказывается постоянным, а наблюдае-
мое уменьшение амплитуды импульса и ухудшение энергетического
разрешения являются последствием изменения формы токовых им-
пульсов генерированных в счетчике.

Проведены добавочные эксперименты для измерения коэф-
фициента газового усиления в широком диапазоне скорости счета.
Показано, что газовое усиление после перевышения критической
величины зависит в равной степени от рабочего напряжения и от
скорости счета.



1. WFROWADZKHXE

Prezentowane dotychczas w literaturze [i, 2] główna

koncepcje tłumaczące eft Jet ezestościowy liczników proporcjo-

nalnych [3] ni* wyjaśniają w sposób przekonywujący zmniejsze-

nia wysokości impulsu wras с częstością zliczeń, a w przypad-

ku zdolności rozdzielczej ni* podjęto dotąd zsdnycb prób ce-

lem wytłumaczenia jej xaian*

W ostatnich praoach autora podano niektóre problemy związane

z pomiarem efektu eseatoseiowego £33 oraz przedstawiono re-

zultaty eksperymentalne badań tego «fektu dla wybranych 7 ty-

pów liczników proporcjonalnych [4] •

W niniejszej pracy autor przeprowadza dyskusje uzyskanych

wyników oraz podaje awoją nową koncepcje tłumaczącą obserwowa-

ne zmiany wysokoici impulsu i zdolności rosdzielesej.

Ocena tych zmian nie może być przeprowadzana w oderwaniu od

właściwości układu współpracującego * licznikiem proporcjonal-

nym.

Wstępem do dyskusji wyników niech będzie krótka analiza ener-

getycznej zdolności rozdzielczej oraz amplitudy impulsu wyzna-

czanych w każdym pomiarze spektromstrycznysw

2. ZDOUK&fe ROZDZXBXCZA I ЛМЕЫЭТМ IMPULSU - ROZWAŻiHA

OG&IH

Jeśli za miarę zdolności rozdzielczej przyjmiemy względną

wariancje zmierzonego w określonym układzie elektronicznym



rozkładu widmowego, to dla promieniowania monoenergetycznego

o energii В л określona ona będzie sumą trzech niezależnych

statystycznie składnikowi

Pierwszy składnik sumy uwzględnia s t a t y s t y c z n e

f 1 u к t u a c j e ł a d u n k u wytwarzanego w objętości

czynnej licznika w procesach jonizacji pierwotnej i mnożenia

lawinowego» Zdolność rozdzielcza uwarunkowana tylko tymi pro-

cesami nosi nazwę granicznej zdolności rozdzielczej licznika.

Jest ona niezależna od wyboru stałych czasowych układu, nato-

miast silnie zależy dla danej energii promieniowania i rodza-

ju mieszaniny gasowej od wartości współczynnika wzmocnienia

gazowegot

gdzlet

V - praca potrzebna na wytworzenie w gazie jednej

pary jenów,

7 - czynnik lano.

- względna wariancja wzmocnienia gazowego X,

Występujące w torze wzmacniającym źródła napięć" i prą-

dów szumowych nakładając sit na sygnał użyteczny powodują



nowe fluktuacje statystyczne jego amplitudy wpływając na pogor-

szenie energetycznej zdolności rozdzielczej*

U d z i a ł s z u m ó w w roznyciu widma Jest śeiile uza-

leżniony od wyboru stałych czasowych i scharakteryzowany jest

poprzez względną wariancje szusowego rozkładu widmowego [16]

/drugi składnik sumy we wzorze 1/i

Е л/ U-e-Ед'А

gdziet

q_ - równoważny ładunek szumów,

e - ładunek elektronu,

H - współczynnik liczbowy uwzględniający wpływ różni-

cy kształtu impulsów prądowych generowanych przez

licznik i generator Impulsów prostokątnych stoso-

wany do wyznaczania «^ ; pozostałe oznaczenia -

jak wysej.

Analiza przeprowadzona w pracy [5] dowodzi, ii istnieje

trzeci niezależny statystycznie czynnik (-p) ograniczający

mierzoną zdolność rozdzielczą każdego układa spektrometrycs-

nego. Czynnikiem tym jest r o z r z u t c z a s u n a r a -

s t a n i a impulsów prądowych generowanych w liczniku.

wyjaśnijmy to bliżej, przyjmując» ze wzmacniacz jest do-

skonały /nieskończenie dnie pass» przenoszenia/ i posiada

wzmocnienie к , amplituda impulsu mierzona na jego wyjściu



będzie miała postać określoną zależnością*

WW^A /2/

gdzie*

f('t t r)~ czynnik salesny ąLn.od stałej czasowej formowa-
nia i. i kształtu impulsu;

t r - czas narastania iwpuleu;

pozostał* oznaczenia - jak wyżej*

Gdyby kształt wssystkicb impulsów wytwarzanych w liczniku był

jednakowy / *r • const / , t o - dla danej energii Е д mie-

rsonej w układzie detekcji o parametrach "£, k, W - mcuibysmy

powiedzieć» ze*

- aaplltuda iapulsów wyjściowych byłaby tylko funkcją wsaoc-

niania gasewege Л / V | M Z • f ( 1 } / ;

- wsglffdna wariancja rozkłada amplitudowego ( ~x^)
na byłaby jedynie od fluktuacji całkowitego ładunku wytwa-

rzanego w liczniku /wtór 1a/ i ssuaow /wzór 1 Ъ/, natomiast

nlesalezna od czynnika f / *f ,tr / •

W rzeczywistości jednak czoło impulsu moz« sie zmieniać

od przypadku do przypadku £б» 7» в] . Jego kształt, szybkość

narastania t uzależnione są od następujących czynnikowi

a/ miejsca w objętości licznika, w których został pochłonięty
kwant lub csąstka,



b/ długości toru jonizacji pierwotnej*

o/ kierunku wiązki promieniowania względem drutu anody,

d/ prędkości dryfu elektronów oraz ruchliwości jonów dodatnich.

Wiadomą jest rzeczą, że odpowiedzią układu elektronicznego na

impuls szybciej narastający jest sygnał wyjściowy o większej

amplitudzie i krótszym czasie trwania [13, 14] .

Mierzona na wyjściu układu wysokość Impulsu zależeć będzie

w rzeczywistości nie tylko od wartości wzmocnienia gazowego A,

lecz także od przeciętnej wartości czasu narastania Impulsów

generowanych w licznikut

Umax " f ( A » V /P».wsfc 2/
Względna wariancja rozkłada amplitudowego zależeć będzie na-

tomiast dodatkowo od rozrzutu czasu narastania 4tf ;

, б Х , 4t r ; /por.w«ór 1/

Rozrzut czasu narastania aose występować" przy dowolnej

częstości zliczeń 1 uwarunkowany jest rozkładem przestrzennym

1 kierunkiem względem anody torów jonizacji pierwotnej» pręd-

kością dryfu elektronów ora» ich dyfuzją. Bolą dyfuzji uzależ-

niona jest od względnego udziału słabyeb pól występującyoh w

objętośol czynnej licznika [15] •

Udział rozrzutu czasu narasta&ia w poasermanim alerzoneco roz-

kładu widmowego jest większy dla układów odznaczających clę

dużą czasową zdolnością rozdzielczą*



3. AMPLITUDA IMPULSU I ZDOLNOSfc ROZDZIELCZA W RTOKCJI

ODLEGŁOŚCI WIA2KI РНОШЕНЮУ/АША OD AHODY LIC2IJIKA.

POZOEHA ZMIAKA WZMOCHIEHIA GAZOWEGO.

"Kapowanie** liczników pudełkowych w kierunku poprzecznym

do anody wykazało, że dla liczników z Xe jako gazem głównym

w obszarach bliskich katody obserwuje się spadek amplitudy im-

pulsu i pogorszenie zdolności rozdzielczej [9] • Efektu tego

nie zauważono dla liczników z Ar [10].

Jeśli pojęcie amplitudy impulsu związalibyśmy - jak to się

czasem czyni [9j - z pojęciem odpowiadającego jej wzmocnienia

gazowego,to podany przykład mógłby być błędnie interpretowany

jako wynik zmiany wzmocnienia gazowego /i zdolności rozdziel-

czej/ w określonej części objętości licznika.

Kle ma żadnych uzasadnionych powodów» aby twierdzić iż możli-

wa byłaby taka zmiana. Z faktu, że cały proces mnożenia lawi-

nowego zachodzi tuż przy drucie anody, a pomiar odbywa się

przy małych częstościach zliczeń wykluczających efekt ładunku

przestrzennego - wynikać nuei niezależność wzmocnienia gazowe-

go od miejsca, w którym został wyzwolony fotoelektron. Zosta-

ło to potwierdzone eksperymentalnie. Wyrównanie bowiem ampli-

tudy impulsu i zdolności rozdzielczej mierzonych przy katodzie

w liczniku ksenonowya do poziomu obserwowanego w liczniku ar-

gonowym jest możliwe jeśli powiększymy stałą czasową różnicz-

kowania na wejściu wzmacniacza [10]] .



Uwzględniając zatem stałość współczynnika wzmocnienia ga-

zowego A s odległością ( ̂ J^ • conet ) , a ponadto fakt, ze
£л jp

szmer nie zalezą od geometrii pomlaru^/--p» conat/^ należy

stwierdzić, ze w opisanym przykładzie jedyną przyczyną obser-

wowanych zmian zdolności rozdzielczej i amplitudy impulsu

jest zmieniający ele wraz z połoieniea wiązki promieniowania

rozrzut i średnia wartość czasu narastania impulsów /por.

cześć 2 pracy/.

Podobne zależności, lecz Jeszcze bardziej wyraźne winny

wystąpić dla dowolnie dużej osestości zliczeń przy dowolnie

małej stałej czasowej formowania *C . Potwierdzeniem tego

niech będzie rys.1, na którym przedstawiono widm linii Л&К

wyznaczone w jednakowym czasie dla dwóch położeń wiązki pro-

mieniowania X /w środku okienka - krzywa 1 1 рожа środkiem

w odległości 20 mm od płaszczyzny symetrii - krzywa 2/1 eze-

stoścl zliczeń R • 5 x 1С4 imp /s .

Ponieważ i w tym przypadku współczynnik wzmocnienia gazowego

A i udział szumów elektronicznych był taki sam dla obu poło-

żeń źródła» przeto wszelkie zaobserwowane różnice w ksstał-

cie mierzonego widma można przypisać' jedynie zmianom rozrzutu

czasu narastania impulsów związanym z różnym miejeeem powsta-

nia jonizacji pierwotnej* Zatem stosunek doliny 1 piku wybra-

ny przez autora dla oceny zdolności rozdzielczej [43 będzie

w przypadku pokazanym na rye.1 tylko i wyłącznie funkcją roz-

rzutu czasu narastania*

12
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4. AMPLITUDA IMPULSU I ZDOLHOSC ROZDZIELCZA W FUWKCJI CZCSTOSCt

ZLICZA. WZMOCmEHIB QAZOWB PRZY WYSOKICH CZCSTOSCIACH

ZLICZSft.

W badaniach efektu czeetościowego zmienną niezależną wywo-

łujasąemieay amplitudy impulsu i zdolności rozdzielczej jest

częstość zliczeń R Ф Aby wyjaśnić przyczyny powodujące te

zmiany przyjmijmy za podstawę rozważeń krzywe przedstawiają-

ce zależność stosunku dolina/pik w funkcji częstości zliczeńfł]

Wszystkie punkty pomiarowe wyznaczające daną krzywą o-

kreślane były przy stałym udziale szumów. Wnioskujemy stąd,

ze kształt przebiegu krzywych uzależniony jest od mogących

się zmieniać wraz z częstością zliczeni

a/ wartości współczynnika wzmocnienia gazowego A,

b/ rozrzutu czasu narastania impulsów.

Udzielenie jednoznacznej odpowiedzi aa postawione pytśnie oo

jest przyczyną zmian zdolności rozdzielczej 1 amplitudy im-

pulsu przy rosnącej częstości zlicseń możliwe jest wówczas,

gdy znana będzie relacja określająca współczynnik wzmocnie-

nia gazowego w tym przedziale częstości zliczeń, w którym

obserwowano efekt ccęetościowy.

V tym celu przeprowadzono dodatkowo pomiary wzmocnienia

gazowego przy różnych częstościach zliczeń stosując zmodyfi-

kowaną elektrometryczną metodę wyznaczania krzywych wzmocnie-

nia [11].Krzywe wzmocnienia obejmowały cały obszar wzmocnień

gazowych poczynając od zakresu komory jonizacyjnej at po ob-

szar bliski wyładowaniu ciągłemu*

14



Pomiary przeprowadzono dla promieniowania I /5»9 keV/ oraz do-

datkowo dla cząstek °c /rye.2/.

Analiza krzywych wzmocnienia z rys*2 wskazuje na istnienie 3

możliwych rodzajów efektu ładunku przestrzennego obniżających

wartość współczynnika wzmocnienia gazowego [5» 12] t

a/ efekt ładunku przestrzennego od pojedynczej lawiny /mie-

dzy krzywą 1 i 3 na odcinku A C/,

b/ efekt ładunku przestrzennego zależny tylko od częstości

zliczeń zwany właściwym efektem czystościowym /miedzy krzy-

wą 1 1 2 powyżej punktu B/,

c/ zsumowany efekt ładunku przestrzennego /miedzy krzywą

1 i 3 powyżej punktu C/.

Stwierdzono, ze dla promieniowania Z o małr j energii

efekt ładunku przestrzennego od pojedynczej lniiny nie wystę-

puje; ujawnia «if natoaia»t silnie wpływ właściwego efektu

cseetościowego*

Wyprowadzono warunek pozwalający wyznaczyć krytyesną wartość

wzmocnienia gazowego Ag , po przekroczeniu której następuje

redukoja wzmocnienia wywołana jedynie samą częstością zliczeni

/3/

gdzie«

E - ezoet»*^ zlicseń,

pozostałe wielkości - jak wyżej.

15
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3 - c«ą«tklOC,210 Po.
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Stała występująca po prawej stronie równania /3/ zależy od ro-

dzaju mieszaniny gazowej i może być interpretowana jako te czę-

stość zliczeń, przy której wystąpiłoby obniżenie wzmocnienia

gazowego już w zakresie komory jonizacyjnej /A » 1/ dla jedno-

stkowej jonizacji pierwotnej(—•* = i) .

Przyjmująt; dla mieszaniny gazowej: 700 Ar + 26 iso - CrH

średnie W • 20 eV na parę elektron - jon i uwzględniając fakt,-

że dla promieniowania Z krytyczne wzmocnienie, przy którym

pojawia się właściwy efekt czystościowy wynosi Ag o 7 x 10

/pkt.B na rys.2/ - minimalna wartość częstości zliczeń Rg

wywołująca ten efekt równa jeet:

1 leży praktycznie poza obszarem» w którym obserwowane były

zmiany amplitudy Impulsu i zdolności rozdzielczej.

Jak pamiętamy ca przyczynę tych zmian uważano dotychczas

% reguły redukcje natężenie pola elektrycznego przy anodzie

wywołaną ładunklea przestrzennym jonów dodatnich obniżającym

wartość współczynnika wzmocnienia gazowego f1].

Rezultaty badań krzywych wzmocnienia każą zrewidować" dotych-

czasowy pogląd na zagadnienie efektu ozęstościowego liczników

proporcjonalnych* JTiesłuezne jest bowiem twierdzenie,że wzrost

częstości zliczeń powoduje ciągłe zmniejszenie wzmocnienia ga-

zowego, bo - jak wykazuje doświadczenie - jest ono w szerokim

* Liczba stojąca przed symbolem chemicznym składnika mieszani-
ny oznacza jego ciśnienie cząstkowe wyrażone w torach.
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zakresie częstości zliczeń wartością stałą /dla wzmocnień po-

niżej Ag/.

Obserwowane jednak na wyjściu układu spektrometrycznego smia-

ny zdolności rozdzielczej i wysokości impulsu mierzone w funk»

eji częstości zliczeń są rezultatem zmiany warunków w jakich

wytwarzane są w detektorze impulsy prądowe*

Powyższe stwierdzenia prowadzą do następującego wnioekat

- przy stałym współczynniku wzmocnienia gazowego i stałym u-

dziale szumów elektronicznych wszelkie zmiany bądź" zdolności

rozdzielczej układu spektrometrycznego, bąd£ amplitudy impul-

su mierzonej na jego wyjściu wywołane eą innymi czynnikami,

z ktdryoh najważniejszym jest zmienny kształt przedniego zbo-

cza impulsów prądowych wytwarzanych w liczniku /patrz część

2 pracy/.

Z faktu» i* w szerokim zakresie esestośol zliczeń wartość wzmo-

cnienia gazowego 1 pozostaje stała //i* ( * ) dt • const,gdzie

I d (t ) jest przebiegiem opisującym impuls prądewy w detektora*/

a z drugiej strony z zaobserwowanej zmiany wysokości Impulsu

wynika, ze zmiana ta mogła nastąpić jedyale kosztem powiększe-

nia czasu wznoszeni» szybkiej składowej elektronowej pierwot-

nego impulsu prądowego I d(t) * związanego z tym rśwneez«snee>

poszerzenia tego impulsu.

Obserwowane wife wraz z częstością zliezeń ciągłe zmniejszenie

amplitudy impulsu jest wynikiem wzrostu przeciętnej wartości

czasu narastania tych impulsów, natomiast przyczyną zmian zdo>

ności rozdzielczej jest zmieniający ale wraz z eseetośeią zli-
czeń rozrzut czasu narastania.
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5. DISKUSJA HEZUMATbW

Analiza krzywych wzmocnienia dla promieniowania Z prowadzi

do następujących stwierdzeń*

Ola dowolnej częstości zliczeń istnieje zawsze pewne kry-

tyczne napięcie D B /pkt В na rys.2/» które dzieli cały zakres

pracy licznika na dwa obszary.

1/ W obszarze poniżej napięcia Ug nie obserwuje nie zmian

wzmocnienia gazowego z częstością zliczeń; A • f ( R j •

const*

Wzrost przeciętnej wartości czasu narastania rzutujący na

obserwowaną z częstością zliczeń malejącą amplitude impul-

su spowodowany jest w tym przypadku wzrostem gęstości ła-

dunku przestrzennego jonów dodatnich w objętości czynnej

licznika p o z a s t r e f ą m n o ż e n i a

l a w i n o w e g o *

Bozkład ładunku przestrzennego w tej części detektora ио-

Łe być różny* Wywołuje to niejednorodne zmiany pola elek-

trycznego, konsekwencją których są fluktuacje czasu nara-

stania decydująoe o mierzonej wartości zdolności rozdziel-

czej*

2/ W obszarze powyżej napięcia U £ zaznacza się wpływ ładun-

ku przestrzennego jonów dodatnich jut w s t r e f i e

m n o ż e n i a l a w i n o w e g o .
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Łatwo dowieść, że promień strefy mnożenie lawinowego r

powiększa się wprost proporcjonalnie z napięciem pracy

licznika* Bośnie przy tym średnia wartość natężenia pola

elektrycznego £ wewnątrz strefy. Jednak wzrost E , a

w konsekwencji wzrost średniej wartości prędkości dryfn

jonów w obszarze mnożenia lawinowego zachodzi wolniej ni*

powiększanie promienia r Q.

W wyniku tego przy wzroście napięcia wydłuża się /dla tej

samej częstości zliczeń R /czas t potrzebny ne przej-

ście przez strefę mnożenia lawinowego wszystkich jonów do-

datnich od pojedynczego impulsu powstałych w procesie mno-

żenia.

Wiadoao ponadto» że tworzące się lawiny elektronów /jonów/

nie są tworami punktowymi lecz przybierają pewne skończo-

ne rozmiary zależne od panująoego w liczniku wzmocnienia

gazowego•

Dlatego też, nawet przy niezbyt dużej częstości zliczeń

lecz wysokia napięciu zasilania zsumowane w pojedynczym

impulsie B o niezależnych lawin elektronowych /i - śred-

nia liczba pierwotnych par jonów/ może osiągnąć tak dał*

rozmiary, że powiększy to jeszcze bardziej czas przebywa-

nia w strefie mnożenia lawinowego chmary jonów wędrujących

do katody.

Załóżmy teraz, że kwanty X wywołują w liczniku akty Joni-

zacji pierwotnej równomiernie rozłożone w czasie /w rze-

czywistości jest to rozkład przypadkowy/.
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Jeśli czas t spełnia warunek

/4/

to w obszarze jonizacji lawinowej pojawi się stacjonarny

ładunek przestrzenny jonów dodatnich o pewnej średniej gę-

stości Co .

Ładunek ten obniża} ?. efektywny potencjał anody zmniejszy

wzmocnienie gazowe lic wilca «godnie я teorią podaną przez

Handricke'a £ij • Mierzona zatem w zakresie napięć powyżej

U- amplituda impulsu w funkcji częstośoi zliczeń zależeć

będzie nie tylko od przeciętnej wartości czasu narastania

/jak w pkt.1/ ale dodatkowo taksę odi

- wartości współczynnika wzmocnienia gazowego A oraz

- rekombinacji elektron -jon zachodzącej w gazie licz-

nikowym w obszarze bliskim anody. W zależności od wa-

runków pomiaru możliwe tu są dwa odmienne typy rekom-

binacji t

dla małej częstości zliczeń i wysokiego napięcia

zasilania — rekombinacja kolumnowa;

natomiast dla wysokiej częstości zliczeń 1 nis-

kiego napięcia - rekoablneeja objętościowa.

Z przytoczonych powyłej rozważań wynika, li wyeliminowanie

•taejoaarnego ładunku przestrzennego jonów dodatnich z obszaru

mnożenia lawinowego /czyli powrót do stanu, w którym A nie
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zalety od częstości zliczeń w pewnym jej przedziale - por,

pkt.1/ staje się możliwe przy spełnieniu warunkuj

*o< i ы
Warunek ten może by<5 zrealizowany na dwa równoważne sposobyi

a/ obnisenie napięcia pracy licznika poniżej wartości Ug

pray utrzymaniu tej samej wartości cseetości «liczeń

/patrs rye.2/,

b/ zmniejszenie częstości slicseń przy utrzymaniu tego saaego

napięcia pracy; punkt В z rys.2 przesunie sie wówczas w

stronę wyższych wzmocnień gazowych*

W pierwszym przypadku /a/ prowadzi to do zmniejszenia pro-

mienia strefy mnożenia lawinowego /por.pkt.2 tego rozdziału/.

Czas wędrówki jonów prze* te strefę ulegnie skróceniu,dzięki

czemu wewnątrz strefy zaznaczy sie brak stacjonarnego ładunku

przestrzennego jonów dodatnich. Jony te utworzą jednak stałą

w czasie konfiguracje o pewnej gęstości w obszarze poza strefą

jonizacji lawinowej w objętości licznika o niskich wartościach

natężenia pola elektrycznego»

Stan taki praktycznie nie wpłynie na zmianę rozkładu pola we-

wnątrz obszaru mnożenia lawinowego, spowoduje jednak zakłóce-

nie tego rozkładu w obszarze słabych pól.

Współczynnik wzmocnienia gazowego pozostanie wówczas stały

dla pewnego przedziału częstości zliczeń, lecz zmieniać się

będzie czas dojścia do obszaru mnożenia lawinowego elektronów

powstałych w kolejnych aktach jonizacji pierwotnej.
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V przypadku /b/, wskutek obniżenia częstości zliczeń zwięk-

sza się odstęp czasu między chmurami jonów dodatnich pochodzą-

cymi z kolejnych impulsów. Dzięki temu ulega powiększeniu ob-

szar wokół anody wolny od stacjonarnego ładunku przestrzennego

jonów dodatnich*

W zależności od stopnia obniżenia częstości zliczeń obszar tea

może sięgać daleko poza promień strefy mnożenia lawinowego ro*

Stan taki w analogiczny sposób jak w punkcie /a/ prowadzi do

«niяпу jedynie czasu narastania tworzonego impulsu przy zacho-

waniu tej samej wartości współczynnika wzmocnienia gazowego.

Przytoczone rozważania dowodsą istnienia pewnej współza-

leżności we wpływie na wzmocnienie gazowe takich wielkości

jak częstość zliczeń i napięcie pracy lioznik&c

Jak pokazano, wzmocnienie gazowe licznika po przekroczeniu

pewnej krytycznej wartości zalety w równym stopniu od przyło-

żonego napięcia pracy co od częstości zliczeń.

Podobne stwierdzenie możne odnieść do zdolności rozdziel-

czej mierzonej w funkcji ozęstoścl zliczeń dla zakresu napięć

w któryn
U < Ug

Wpływ rozrzutu czaa« narastania na zdolność rozdzielczą

przy dniej częstości zliczeń R i niskim napięciu pracy rów-

noważny jest przypadkowi, gdy pomiar wykonywany jest przy ma-

łej częstości zliczeń lecz wysokim napięciu /por.część 4

w pracy [43 oraz rys.2 w pracy [17] /•
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WNIOSKI

Ш.е należy nigdy jedynie na podstawie pomiaru amplitudy im-

pulsu wyciągać wniosków odnośnie do wartości wzmocnienia gazo-

wego panującego w określonych warunkach pracy licznika propor-

cjonalnego* Wzmocnienie to może być w rzeczywistości stałe za-

równo w całej badanej objętości czynnej detektora jak i w pew-

nym zakresie mierzonych częstości zliczeń. Obserwowane zaś

zmiany wysokości impulsu są z jednej strony wynikiem zależnoś-

ci czasu narastania od częstości zliczeń lub od miejsca pochło-

nięcia kwantów X, a z drugiej rezultatem różnych odpowiedzi

stowarzyszonego z licznikiem układu elektronicznego na Impulsy

różniące sie kształtem przedniego zbocza.

Stwierdzono, że w szerokim przedziale częstości zliczeń

wzmocnienie gazowe jest stałe, a przyczyną zmian parametrów

układu mierzonych w funkcji częstości zliczeń jest:

- w przypadku amplitudy impulsu: wzrost wartości czasu nara-

stania impulsów prądowych wytwarzanych w liczniku,

- w przypadku zdolności rozdzielczej: zmiana rozrzutu tegoż

czasu narastania*

Powyżej pewnej krytycznej wartości napięcia pracy licznika

parametry układu detekcji mierzone w funkcji częstości zliczeń

zalezą dodatkowo od:

- wartości współczynnika weaocnienia gazowego oraz

- możliwych procesów rekombinacji elektron -jon zachodzą-
cych w gazie w obszarze bliskin anody.
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Autor pragnie wyrazić swoje gorące podziękowanie

dr K.Jeleniowi z Samodzielnej Pracowni Detektorów Instytutu

Fizyki 1 Techniki Jądrowej AGH га udostępnienie aparatury do

pomiaru krzywych wzmocnienia oraz cenne dyskusje i uwagi

w czasie przygotowywania pracy do druku.
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