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Opiaano zaatoaowania кожог proporejonalnych i dryfowyeh 
v eztarach dużych apaktromatrach wykorzystywanych do pomiarów 
aa akealaratorach IFWB Siarpuchow i CBRN Canawa. 

Omówiono praco komór w warunkach dużych intanaywnoaci i krot-
noaci cząatak oraz przadatawiono razultaty dotycząca badania ioh 
wydajnoaoi, przaatrzannaj zdolności rozdziolesoj (dla odczytu 
jadno i dwuwyHiarowago) i dtn^yoozaaowoj łtabilności. 

Prłwdyłkutowano problaaqr włtopnago wyboru przypadków okraślo-
n*j klaay i opiaano układy ałułąe* do wyboru zadanoj krotności 
lub kąta rołproazonia oząwtak, pracująoa ж wykorzyatani*at komor 
proporcjonałnych, a taka* przedstawiono wyniki ich zaatowowania 
w konkr<*tnyoh akaparymantaoh. 

An appJJLoation of proportional and drift ohambtr* in four 
larg* #pa<ctromot#ra at tho aoealaratora of Ш Ж Р Serpukhov and 
CBRN Ganł^łł ia doaoribad. 

An operation of wira chambara at high intanaitiaa and high 
multipHoitiaa of particlaa ia diaouaaad. Tha rwaulta of invaati-
gation of thair affioianeiaa apatial raaolution (for ona and two-
dimanaionai raadoutj and long tar* stability ara preaantad. 

Problama of praaalaction of a givan claaa of avanta ara dia-
cuaaod. Tha ayatama for praaalaotion of dafinad multiplicitioa 
or a aoattaring angla of partiolaa, in which proportional cham-
bara hav# baan uaad, ara daaoribad and tha raaulta of thair 
application in tha raal axparimanta ara praaantad. 

Описано применение пропорциональных и дрейфовых камер в четы¬ 
рёх больших спектрометрах использованых для измерений на ускори¬ 
телях ИФВЭ Серпухов и ЦЭРН Женева. 

Рассмотрено работу камер в условиях больших загрузок и крат-
ностей частиц, а тоже представлено результаты исследований их 
эффев:тивностн, пространственного розрешения (для одно и двух-



координатного считывания) и долговременной стабильности. 
Обсуждено вонросы предварительного отбора определенного клас¬ 

са событей и описано системы применяемые для отбора заданой 
кратности или угла россеяния частиц, работающие с применением 
пропорциональных камер, а тожэ представлено результаты их при¬ 
менения в реальных экспериментах. 
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Rozwój elektroniki i techniki obliczeniowej, który nastąpił 
w latach pięćdziesiątych i sześódziesiątyoh, doprowadził i do 
powstania nowej techniki eksperymentalnej fizyki wysokich 
energii. Możliwości elektroniki stymulowały rozwój nowych, 
szybkich detektorów dostarczających informacji w postaci dys¬ 
kretnej. Naturalny kierunek badań prowadził również do pomiarów 
w zakresie coraz to wyższych energii umożliwiających głębszą 
penetrację w strukturę cząstek elementarnych. Równocześnie po¬ 
jawiły się i nowe konoepcje eksperymentalne polegające na bada¬ 
niu lub poszukiwaniu ściśle określonych procesów przy pomocy 
specjalnie zaprojektowanej aparatury. W rezultacie narodziły 
sie tzw. "eksperymenty elektroniczne*, bazujące na nowych detek¬ 
torach, elaktronioe i maszynach liczących, umożliwiający dalszy 
krok w badanłecłł cząstek elementarnych. Dominują one dzisiaj 
na wielkich akceleratorach i dostarczają większości bieżących 
rezultatów. 

Większość prao doświadczalnych prowadzonych obecnie w dzie¬ 
dzinie fizyki wysokich energii dotyczy rzadkich prooesów, 
w któryoh przekrój czynny na badaną reakcję jest rzędu mikro-
ozy nanobamów (w eksperymenoie grupy Ting a w HNL, w którym 
nastąpiło odkrycie eząatkl J/4* , przekrój czynny na jej produk¬ 
cję na nukleonie wynosił С.B = 10 nb/nukleon ^; w eksperymen¬ 
oie grupy Lederman a w MAL, w którym odkryto oząstkę lf, prze¬ 
krój czynny był rzędu ułamka pb/nukleon ' ) . Zmusza to fizyków 
doświadczalnych do pracy na wiązkach o dużych natężeniach, 
sięgającyoh *-*rtośoi tO^ - Ю*^ oząstek/sek '*3/. Rzadkie pro¬ 
cesy są trudne do wyselekcjonowania a krotnośoi w oddziaływa¬ 
niach wysokie, co w konsekwenoji prowadzi do rejestracji 
ogromnej ilości informacji, w wiekszośoi związanej z tłem, 
nasycająoej urządzenia gromadzenia i przetwarzania danych -
dysproporcja w szybkości rejestracji i opracowania wynosi 



niekiedy 2 - 3 rzędy wielkości 
Stąd rodzą się dwa istotne problemy współczesnego eksperymen¬ 

tu elektronicznego: 
- koniocznośó utycia szybkioh detektorów o niewielkiej gęstości, 
wysokiej wydajnośoi i dobrej przestrzennej zdolności rozdziel¬ 
czej, określających jednoznacznie punkt przejścia cząstki 
i zdolnych pracować przez długi ckre* przy dużych intensyw¬ 
ność iach, 

- potrzeba efektywnych systemów wstępnego wyboru przypadków, 
będącyoh w stanie przeprowadzić rozpoznanie topologii zdarze¬ 
nia bądź nawet określenie jego kinematyki v krótkim czasie 
(rzędu mikrosekund). 
W ostatnich latach dokonał się istotny postęp (rewoluejał ) 

w dziedzinie detektorów wielodrutowyoh i speojalnyeh urządzet 
do selekcji przypadków Nastąpiło to skutkiem wprowadzenia 
w r. 1968 komór proporcjonalnych '", a w dalszej konsekwencji 
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i komór dryfowych ' ' oraz dzięki rozwojowi specjalnych ukła¬ 
dów elektronicznych (procesorów) ' /. Ciekawą ilustracją pro¬ 
cesu opanowywania techniki eksperymentalnej fizyki wysokioh 
energii przez komory wielodrutowe jest wykres prezentujący 
w skali czasu jaka część f oałkowitej ilości prac eksperymen¬ 
talnych została wyhonana danymi technikami ' - rys. 1. 
Porównawcze zastawianie parametrów fizycznych i eksploatacyjnych 
różnych detektorów elektronicznych zawarte jest w tabeli 1. 



Procentowy udział danych detektorów 



Tabela I 

Тур 
detektora 

Liczniki Komory Komory Komory 
acyntylae. iakrowe proporo. dryfowe 

Konatrakcja 
Rozmiary 
Czasowa zdol¬ 
ność rozdzielcza 
Przeatrzenna 
zdolność roz-
dzieloza 
Czaa martwy 
Wydajność dla 
wielu śladów 
Pomiar 
jcnizacji 
Cena jednego 
kanału /j.w/ 

złożona 
kilka 

proata proata 
(10 m^ kilka в 

proata 
10 m^ 

10* aek aek 

kilka mm 
10*^ aek 

b.dobra 
możliwy 

100 

0,3 

dobra 
nie¬ 
możliwy 

0,5 

b.dobra 
możliwy 

10 

mm 

b.dobra 
możliwy 

30 

układu dwóch komór. 

Autor był inicjatorem bądź wapołautorem niektórych nowych 
opracowań oraz ich zaatoaowania w konkretnyoh ekaperymentaeh 
V azczególności dotyczy to piervazych prac dotyczących zaato-
aoł- uiia proceaorów cyfrowych w układach watępnego wyboru przy¬ 
padków ' 3- 6/ ^ zAHtoaowania komór proporcjonalnych do tych 
celów 17— , badania komór wielodrutowych pracującyoh w warun-
kaoh dużych natężeń -" a także rozwoju komór ж jednoznacz¬ 
nym odczytem dwuwymiarowym, zwłaazoza dla pracy w warunkach 
dużych* krotności 26-*Ю/. ргаф, t, ̂ y^y ^^onane w latach 1968-
1981 w ZIBJ Dubna, 1ГИВ Sierpuchow, IFJ Kraków, MPI Monaehium 
i CERN Genewa i miały пь celu atworzenie aparatury zdolnej do 
pomiarów pro&eaów o małych przekrojach czynnych. Pod kierownie-
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twe* Autora, bądź przy Jego współudziale wykonano dziesiątki 
komór proporcjonalnych i dryfowych, o różnych kształtach i roz¬ 
miarach oraz opraoowano szereg układów elektronicznych, które 
były zastosowane w kilku spektrometraoh i z pomocą których prze¬ 
prowadzono azereg eksperymentów na akceleratorach Sierpuchowa 
i CERN'u. Do nich należą: 
i/. Aparatura grupy Dubna - UCLA wykorzystywana w IFWB Sierpu-

chow do badania reakcji elastycznego rozpraszania mezonów 
19 29—41/ na elektronach i protonach przy energii 40 i 50 GeV ^' ^ -* ' 

fry*. 2). 

йжюп sc 

^ S< W (Rł дЗ[ S4.fC.S3 (R) CC 
A!-AS 

PC St.2 

Sł-S4 - łttzniM w i ^ 
Ał-AS.A - HełniM antyboint 
CC -

SC - bomory 
PC - homory prapercjonatne 
(Й)- łtomwy iłttrowt 

łm 

Rys. 2. Schemat spektrometru grupy Dubna - UCLA zbudowanego przy 
współudziale autora ^. 

Za pomocą tego spektrometru zarejestrowano ok. 3-10 przypad¬ 
ków, z czego ok. 40 tys. stanowiły przypadki elastycznego roz¬ 
praszania 41" - e" i ok. 40 tys. przypadki elastycznego rozpra-
szaniaT'-p 32-34/. 

Spektrometr ten zbudowany był w oparciu o komory iskrowe, 



a komory proporcjonalne były wykorzystywał dla selwkejt 
wiązki, ict̂ re dały oddziaływanie oraz wyboru przypadków rozpro¬ 
szenia na małe kąty (rys. 3.). 

Rys. 3- Komory proporcjonalne o rozmiarach 150 ̂  t?0 ana sto-
aowane w spektrometrze grupy Dubna - UCLA opracowane 

17— 20/ z udziałem autora '. 

ii/. Spektrometr grupy CERN - MPI (Monachium), przy pomocy 
którego badano produkcje układu^*?* na tarczy spolary¬ 
zowanej przy 17,2 GeV ->-*̂ 3°/ (py,. ĵ ,). 

12 



O ł ! 3m 

Cł-СЗ - Ичпйн 
O.F.W - MerniM 
t - Hezntłt 
W -

Rył. 4. Schenat spektrometru grupy CB!W - MPI zbudo^fanago przy 

Całkowita liczba zarajaatrowtuayeh przypadków wynoaiła ok. 
ŻO.łO , ж cz*go ł.łO atanowiły przypadki T^*5*n z masą braku¬ 
jącą MM <1,3 G*T^. W жкаржгуяжпс1ю tym komory proporcjonalne 
były ałtłwion* w polu magnetycznym, tuż przed i za tarczą i słu¬ 
żyły dla lepszego określenia miejsca oddziaływania. Dodatkowo 
dwie komory (rye. 5) były wykorzystywane w układzie wyzwalania 
dla wyboru krotności cząstek wtórnych '. 

Zmodyfikowana wersja tego spektrometru była vzyta do badania 
wymiany barionowej w oddziaływaniach mezonów К** о pędzie 6 GeV/e 

'. Zarejestrowano ok. ł.!0 przypadków z czego ok. 10% sta¬ 
nowiły przypadki typu V°. Ze względu na pracę przy znacznych na¬ 
tężeniach wiązki (mezony K* stanowiły tylko kilka procent wiązki 
nieaeparowanej) dużą ilość komór iskrowyoh zastąpiono komorami 
proporcjonalnymi (komory w spektrometrze służącym do pomiaru 
pędu wiązki 1 komory za tarczą - rys 5.); kilka komór było wy¬ 
korzystywanych również w układzie wyzwalania. 



Rya. 5. Komory proporcjonalne o rozmiarach 400 х 100 mm stoso¬ 
wane w spektrometrze grupy MPI - CBłJł opracowane z udzia-

autora 

JLii/. Spektrometr grupy ACCMOR f Amsterdam- CERN-Cracow-Munieh-
-Oxford-Rutherford) przeznaczony do badania ekskluzywnych 
oddziaływani? *p i R"p na wiązce do 100 GeV ^(rys. 6.). 

W latach 1976-78 przeprowadzono badania kilkunastu reakcji 
przy różnych energiach *55/. „ sumie zarejestrowano ok. 17 mi¬ 
lionów przypadków. 

Pierwotnie spektrometr ten wyposażony był głównie w komory 
iskrowe; komory proporojonalne służyły dla określenia padającej 
wiązki i wyboru krotności cząstek wtórnych, cylindryozne komory 
dryfowe(ry*. ?) ' 'Z do pomiaru cząstek powolnych. V 1979 **. 
komory iskrowe zamieniono komorami dryfowymi (rys. 8) i zwięk¬ 
szono znacznie liczbę i rozmiary komór proporcjonalnych (używa 
*ie Je głównie do wstępnej selekcji przypadków ^ ) . Obeonie prze* 
prowadzane są naświetlania dla badania produkcji cząstek powab¬ 
nych w oddziaływaniach hadronowych* **^ . 



A —HtzniU cnłybołncydtncyjnt magntły 
komory proporcjonatnt 

S 
W — łtomory 

6. Seh<MB*t apłktrometru grupy ACCMOR 
*ator* ^ ^ / 

przy 

7 Cylindryoatnł komory dryfował o śr*dnio*ch Д80 i 240 
i długości ĆOO жж łtoooW 
opr*cow*n* pod kioronaiotwom 

w apoktromotrso ACCMOR 



Rya. 6. Komory dryfowa о rozmiarach убО ж ЗбОО яж dl* apaktro-
aatru grupy ACCMOR opracowane pod kierownic Ф**ж autora 
27/ 

V naatepnych rołćjłiałaoh nini^jazaj praoy przedatawiomo bar-
dziaj azozagóiwo miałttóra aapałcły zaatoaowamia кошбг proporcjo¬ 
nalnych i dryfowych w v/w apektroMatraeh. Część I poAwipoona 
jaat za^adnianioN pracy łtomor wiaiodrutowych w warunkach dużego 
natężania i przy dużych łcrotnosoiaoh czĘłstałt. 
W części II osłowiona aą ayataay wyboru przypadków okr*ślonaj 
klaay pracująca z wykorzyataniał кожог proporcjonalnych. 



I. ZASTOSOWANIE KOMÓR PROPORCJONALNYCH I ORYFOWYCH 
PRZY DUŻYCH NATĘŻENIACH I KROTNOŚCIACH CZĄSTEK 

Rya 9 przadatawia aohamatycznia komora proporcjonalną 
i dryfową я zaznaczonym układam linii aiA poi* alaktrycznago. 

Rya. p. Schamatyozna przadatawiania gaomatrii komór proporcjo¬ 
nalnych /a/ i dryf owych /b/ wraz z układam linii 
pola alaktrycznago. 

v obj^to^ci komory, między anodą * katodą, znajdą *ię 
awobodn* olaktrony, wyzwolono w proc**io Jonizacji дажм przoz 
przolatująoą oząłtłcp, to vwdrnja ona do anody, gdzi* w obłzarza 
ailnago pola ulegają przy4pi**z*niu i povoduja lawinową joniza-
ej?. Powłtaiy ladunak, "proporcjonalny* do jonizacji piarwotnej , 
jaat przyczyną pojawiania *ie impulaw na anodzia; pozycja anody 
okraśla wapółrzadną. 

Komora dryfowa jaat pawną odmianą komory proporojonalnaj, 
w któraj dodatkowo miarzy aia ezaa pomiadzy momantam przajśela 

Odatapatwo od proporojonalnoeci moza być znaczna, jaśli da-
taktor aluży jadynia do pomiarów wapólrzadnyeh torów oząatak. 



cząstki ( określony op. przez liczniki scyntylacyjn*), ж 
tern pojawiania sip sygnału elektrycznego пж anodzie. Współrzędna 
toru cząstki jest określona przez pozycje anody x. oraz eza*: 

x = 3^ + f (t) /V 
działanie komór proporcjonalnych i dryfowych opiera się na 

następujących zjawiskach: 
- oddziaływaniu cząstek z materią ( Jonizacja), 
- ruchu elektronów w polach pod wpływem pola elektrycznego, 
- procesie wzmocnienia gazowego 

-i'.kszosc tych zjawisk była badana już dość dawno (np. przez 
Tobnscnd a v początkach tego stulecia), jednakże w ostatnich la¬ 
tach nastąpiło odrodzenie zainteresowań w związku z rozwojem 

wielodrutowych. Podsumowanie osiągnięć w tej dziedzinie, 
7 punktu Midzenia ich przydatności do nowych detektorów dają 
prace przeglądowe i podręczniki G. Charpaka ' , A. Daviesa 

°'' P. Rica-Bvansa ^^, G. Schulza ^^, F. Saaliego 
u ^ Z^rnewskiego '̂ 

(;̂ inie uohiąc кошогу proporcjonalne i dryfowe odznaczają eię 
^trjyo korzystnymi parametraati fizycznymi i eksploatacyjnymi, 
ч spowodowało ich szerokie zaatosowanie. JednałŁAe potrzeby 

fizyki eksperymentalnej stwarzają im e^raz to wyz-
, spośród których moZna wymienić: 

- pruco przy dużych natężeniach cząstek, co moża prowadzić do 
spadku wydajności i dokładności komór, a w konsekwencji do 
spadku wydajności i pogorszenia kątowej zdolności rozdzielczej 
spek tłometru, 

- rejestracją przypadków o dużych krotnościach, co przy zastoso¬ 
waniu systemu komór o niezależnych wapóJŁrzednych komplikuje 
i wydiuza proces rekonstrukcji przypadków, a często i obniża 
jej wydajność. 

Te problemy były studiowane przez autora i otrzymane rezultaty 
są przedstawione w kilku następnych rozdziałach. 

18 



1. Wydajność komór przy dużych natężeniach cząstek 

Wydajność Icomór wpływa bezpośrednio na wydajność spektrometru 
i przez to jest podstawowym parametrem użytkowym. 
Zagadnienie wydajności komór proporcjonalnych i dryfowych można 
rozpatrywać wapólnie gdyż większość zachodzących w nich zjawisk 
jeat identyczna. Różnica wynika ze sposobu pomiaru współrzędnej 
w komorze dryfowej i wpływu pola elektrycznego na ten pomiar, 
a także z mniejszej gęstości rozmieszczenia anod, со ргжу tym 
samym natężeniu cząstek prowadzi do większej ilości zliczeń 
przez poszczególną anodę. 

Wydajność komór zależy przede wszystkim od jonizacji pierwot¬ 
nej, jonizacji wtórnej i wzmocnienia gazowego, jak też i fluk¬ 
tuacji każdej z tych wielkości. Dodatkowo na wydajność rejestra¬ 
cji wpływa amplituda sygnału określona elementami RC anody 
i czułość elektroniki pomiarowej. 

Typowe krzywe wydajności i szumów komór proporcjonalnych 
pracujących w spektrometrach Dubna - UCLA ^7**^/ i CERN - MPI ^ 
pomierzone przez autora przy małych natężeniach cząatek 

fn ^ 1 0 /sek.mm j, przedstawia rys. )0, na rysunkach zazna¬ 
czono również i ilość rejestrowanych "klastrów" , tj. przypadków 
kiedy jedna cząstka dała kilka sygnałów na sąsiednich anodach. 

Krzywe te nie umożliwiają bezpośrednich porównań ze wzglądu 
na różną geometrię, napełnienie i elektronikę rejestrującą 
t zwiększenie czułości przesuwa krzywe wydajności w stronę niż¬ 
szych napięć), jednakże pozwalają ocenić długość plateau, które 
jest podstawowym parametrem eksploatacyjnym (z jednej strony 
jest ono ograniczone niepełną wydajnością, z drugiej nadmiernymi 
szumami czy wyładowaniami) - widać, że w przypadku komór CERN -
MPI jwat ono znacznie diuższe, co w dużej mierze jest wynikiem 
stosowania izobutanu jako składnika stabilizującego ("gaszącego") 

Podobne krzywe dla komór dryfowych, wykonanych w IFJ Kraków, 
ижужкжпе przwz autora w trakcie badań na akceleratorze CERN 
przedstawi* rys. łł. 
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ry autora * 

20 



Stosunkowo krótkie, w porównaniu ż komorami proporcjonalnymi, 
piatoau cylindrycznej komory dryfowej i pi&akiaj kotnoiy dryiowej 
przy dużym napięciu <iryfu V^ jest spowodowane odmiennością kon¬ 
strukcji . 

W przypadku katod ukształtowanych z drutów ^co jest sv̂ macane 
ze względu na kształtowanie pola elektrycznego' iacniejo większa 
prawdopodobieństwo emisji z nieh elektronów, jak równiom przy 
zastosowaniu mieszanek dwuskładnikowych zawierających węglowodo¬ 
ry ( izobutan czy etan ) łatwiej tworrsą się na nich zanieczyszcze¬ 
nia prowadzące do wyładowań. 

Niektóre aspekty stosowania mieszanek trójskładnikowych bydą 
omówione w dalszej części pracy. 

Ma wydajność komór może wpływać i szereg innych czynników 
związanych z warunkami pracy samej komory i parametrami układów 
elektronicznych: 
- czas życia i szybkość dryfu swobodnych elektronów, 
- czas czułości i czas martwy elektroniki rejestrującej, 
- efekty częstotliwościowe układów elektronicznych, 
- ładunek przestrzenny pojawiający się przy dużych natężeniach, 
- "starzenie" sie komór w trakcie pracy. 
Na ogół czas życia swobodnych elektronów jest długi i nie bywa 
uwzględniany przy ocenie wydajności komór - współczynnik rekombi¬ 
nacji, jak i wychwytu elektronów jest mały ze względu na małą 
gęstość jonów dodatnich i atomów eiektroujemnych. Jednakże w nie¬ 
których przypadkach, gdy chodzi o skrócenie "czasu martwego" 
komory proporcjonalnej (czasu zbierania elektronów przy anodzie), 
czy zmniejszenie wielkośoi ładunku produkowanego w komorze przy 
dużych natężeniach cząstek, bądź redukcję ilości "klastrów" 
(podwójnych lub potrójnych sygnałów na sąsiednioh elektrodach), 
pojawiających sie w przypadku naohylonych torów lub pochodzących 
od elektronów & , do mieszanin gazowych dodaje się w sposób kon¬ 
trolowany niewielkie ilości gazów elektroujemnyeh, które skra¬ 
cają czas Zyoia swobodnych elektronów '67/. j,dną % najczęściej 
stosowanych domieszek jest freon ł3Bł(CP-Br). V miarę wzrostu za¬ 
wartości freonu maleje strefa czułości wokół anody, co odpowiada 



komorze o warstwie gazowej cieńszej od odstępu między katodami -
w tym wypadku fluktuacje jonizacji zaczynają odgrywać coraz 
większą rolę. V drastycznym przypadku strefa czułości może być 
mniejsza niż połowa odstępu między drutami anodowymi, co prowadzi 
do oczywistych strat wydajności. V komorach proporcjonalnych 
używanych w eksperymentach grup CERN - MPI i ACCMOR używano do¬ 
mieszki Freonu w ilości "*0,4% dla komór z odstępem anod 2 mm 
i ^1,0% przy 1 mm - graniczne wartości wynoszą odpowiednio 0,6% 
i 1,2% б?/. 

W analogiczny sposób jak dodatek gazu elektroujemnego działa 
ograniczenie czasu czułości elektroniki rejestrującej, z tym, 
że efekt dotyczy tu nie zjawiska fizycznego zachodzącego w komo¬ 
rze, a jedynie selekcji pewnej części informacji uzyskanej ж ko¬ 
mory. Skrócenie czasu czułości elektroniki rejestrującej jest 
równoważna zmniejszeniu obszaru czułości wokół anody, z którego 
zbierane są elektrony. Czas ten powinien być dostatecznie długi 
dla osiągnięcia pełnej wydajności; w przypadku komór proporcjo¬ 
nalnych nie mniejszy niż 30 nsek. przy odstępie anod ł mm i ok. 
50 nsek. przy 2 mm ' ', dla komór dryfowych czas czułości jest 
funkcją długości obszaru dryfu i szybkości dryfu elektronów 
(zazwyczaj -— = 20 nsek/mm). 

Przy wysokich natężeniach cząstek straty wydajności mogą być 
związane z czasem trwania impulsu na anodzie (zwanym często 
"czaaem martwym komory"), jak i czasem martwym elektroniki reje¬ 
strującej. Czas trwania impulsu zależy tak od stałej czasowej 
układu wejściowego, jak i dyspersji czasu zbierania elektronów 
przy anodzie ?' ^ . Praktycznie najkorzystniejszy kształt impul¬ 
sów osiąga się przy oporności wejściowej przedwzmacniaoza rzędu 
kilkuset omów - odpowiada to z grubsza oporności falowej drutu 
anodowego (= ЗООЛ,), а stała ozasowa jest przy tym dostatecznie 
krótka ( = 10* sek) 3'? /, Rozrzut czasu zbierania elektronów 
w najbardziej niekorzystnym przypadku równy jest czasowi dryfu 
między anodą i katodą, i maleje w miarę jak tor cząstki oddala 
się od anody ("efekt kumulacyjny" typowy dla komór dryfowych). 
Dodatkowe straty mogą pochodzić od innych elementów elektroniki 
rejestrującej, co szczególnie jaskrawo występuje w układaoh 
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zawierających aktywny element opóźniający (t^^. = 
jednakże v optymalnie zaprojektowanych układach straty te są do 
pominięcia. 

Efekty elektroniczne związane z dużym natężeniem sygnałów, 
jak tez praca w warunkach impulsowych - co ma miejsce na wielu 
akceleratorach - aą często niedoceniane w procesie projektowania 
aparatury czy tez przy jej użytkowaniu. Ocena oczekiwanych strat 
i zmian charakterystyk układów pomiarowych (napięć, poziomów 
czułości itp.) dokonana jest w Dodatku 1. 

Podstawowe ograniczenia efektywności rejestracji cząstek przy 
dużych natężeniach wynikają ze zmian charakterystyk samych komór. 
Stosunkowo mała ruchliwość jonów dodatnich (u* = 10 m^/V.sełt ) 
powoduje, ze lawina od pojedynczej cząstki ekranuje na pewien 
przeciąg czasu krótki odcinek drutu anodowego. Rozmiary pojedyn¬ 
czej strefy "martwej'' zalezą od średniego ładunku w lawinie 
i przykładowo są obliozone z pomiarów przeprowadzonych dla cylin¬ 
drycznej komory dryfojej IFJ naświetlanej pod różnymi kątami 
wiązką mezonów ЧГ* o pędzie 10 GeV. 

0 t n A : łO?t 
(łrtdnt tcduntt< w )a*tntł) 

-4-

Hor 

0 W ИГ ЖГ 
Kot toru [ * ] 

Rys. ł2. a/. Zależność współczynnika wzmocnienia gazowego od 
kąta nachyleni* siadu, b/. schemat rozkładu poszczegól¬ 
nych lawin wzdłuż anody - pomiary autora 



Rysunek 12 przedstawia zależność średniego współczynnika 
wzmoonienia gazowego ( średniego ładunku w impulsie ) od kąta na¬ 
chylenia śladu (wartość ta był* normalizowana na długość toru 
v komorze). Obserwowana zmienność tłumaczy się wpływem lokalnego 
ładunku prz#łtrz<nnwgo яж wzmocai#aia g<nov#. W przypadka toru 

E^lpdom anody w*zy*tki* łl«ktrony dryfują do w*pol-
odoiałe* i MMca pierwszych d*J* Дж^Ллу, któaro 

ailnl* polo olołcłryezno, * przoz to i wiollcośó kolojnyoh 
*uat*ryozn* wzmooniłnio jołt ztmizono. Jeśli tor j**t 
kAzdy elektron trafie n* inny odoinek enody i яж możliwość utwo¬ 
rzenia jednakowej lawiny (гуж. 12 b). 

Z powyzezych pomiarów można obliczyć średnie rozmiary lawiny 
przy danym wzmocnieniu ' : 

gdzie: j ^ je*t wepólozynnikiem jonizasji pierwotnej dla danego 
P* ŷ  gazu, a p. jego parcjałną zawartością, O - kątem nachylenia 

toru przy Którym zanika wpływ jednej lawiny na drugą. 
Dla etoeowanej mieszaniny argon-izobutan ilość pierwotnych 

elektronów Z j ^ . p. = 36/cm i ś _ 2 50^, a wigo: A ^ Й O,Z mm 

W miarę wzrołtu natężenia eząatek rośnie ładunek przestrzen¬ 
ny jonów dodatnich, co prowadzi do redukoji pola elektrycznego, 
a w konsekwenoji do zmiany wzmocnienia gazowego z A na A 63,6 7/ 

Korzystając z rozważań przeprowadzonych w Dodatku I możemy 
dla komór wielodrutowych przyjąć następującą zależność wzmocnie¬ 
nia gazowego od intensywnośoi zliczeń: 

A = к . A . o * * ** /3/ 

gdzie к jest stalą zaleAną od geometrii komory, rodzaju gazu 
i punktu pracy, a R intensywnością cząstek przypadająoyeh na 
jednostkę długośoi anody. 



W komoraoh proporcjonalnych przy intensywno^ciach rzędu 
4 ̂  2 10 /шт . sek obserwuje się ni* tylko obniżeni* średniej wartości 

amplitudy impulsów, ale również i poszerzenie rozkładu z "ogonem" 
w stronę małych amplitud - taki efekt prowadzi do obniżenia wy-
dajnośoi rej..tracji M ^ 6 - 6 ? , 7 ł / 

e 

3 

§ 
i ^ , ) 

S.0 C* S.C S.ł 7.0 7.! 
praty fttYJ 

Af+* '*/. Freon * - 3)*f. 

o: 6,2 W ^! \ ^ 

Rye. ^3- ПпНжча parametrów komory proporcjonalnej przy dużych 
natężeniach ( n ^ t O /aek.mm ): a/, wapółczynnika wzmoc¬ 
nienia gazowego, b/. rozkładu amplitudowego impulaów -

22/ pomiary autora ^. 

Rysunek 13 przedstawia rezultaty pomiarów zmiany współczynni¬ 
ka wzmocnienia gazowego i rozkładu amplitudowego impulsów, uzys¬ 
kane przez autora z małyoh komór CERN - MPI naświetlanych wiązką 
cząatek (b(^°Sr) ̂  dużych natężeniach (do n = 5НО /дек.mm^ ) 

Z rysunków tyoh jasno wynika, że stosując elektronikę o progu 
ołułosci Ш к * mV należy się spodziewać strat wydajności przy 
dużyeh natez*ni*eh. 

Przywróoenie wydajności może nastąpić bądź przez zastosowanie 
bartłzo czułej elektroniki ( próg -0,2 ̂ łA) - co zostało sprawdzona 



przez autora^' (rys. ł4), lub układu kilku niezależnych komór 
^^^. Należy podkreślić, że przy dużych natężeniach istotną rolę 
zaczynają odgrywać atraty związane z czasem martwym elektroniki 
(czasem trwania impulau), nawet jeśli jest ona bardzo szybką 
(Dodatek i). 

\ 

Я 5.4 5.6 5.3 {.0 t.2 6.4 6.6 6.* 7.0 7.! 
praty [xv] 

Rys. 14. Straty wydajności komór proporcjonalnych przy dużych 
natężeniach (n 310 /aek.mm ) - pomiary autora . 

w tej sytuacji perapektywiatycznymi wydają aię być badania 
dotyczące komór proporcjonalnych aterowanyeh ' oraz komór 74/ scyntylacyjnych ' ̂ . Obydwa rozwiązania pozwalają na znaczne 
ograniczenia ładunku przestrzennego (o około 2 rzędy wielkośoi), 
a więc i strat zliczeń przy dużych natężeniach. 

V komorach dryfowych, oprócz wspomnianego powyżej efektu re¬ 
dukcji wzmocnienia gazowego, ładunek przestrzenny może również 
wpływać na szybkość dryfu elektronów, jeśli warunki pracy nie 
zapewniają jej dostatecznie głębokiego nasyoenia '. 

W przypadku wiązki impulsowej ładunek przestrzenny akumalaje 
si? w trakcie naświetlania, tak że wydajność, jak i dokładność 



komór może być zmienna v czaaie. Pomiary przeprowadzone przez 
autora potwierdzają ten mechanizm: гуж. ł5 przedstawia zmianę 
lokalnej wydajności komory dryfowej w ozaaie impulaowej wiązki 
о dużym łłatęzeniM (ł^O /жек, Sr", 10 G*V); wyniki dotyozące 

^ łcomór zoatłuaą przadatłwione w пла^ероуж rozdziała. 

ł5. Хя^жпж wydajności komory dryfowoj w ezaaie wiązki 
o dazym HŁatęzaniu - pomiary autora 

Stowunkowo długa ztala cza*v uatalania *ię obniżonej wydajno¬ 
ści (tOO - 200 m*ak.) niw znajduje objaśniania w analizie stanów 
przejściowych w obazarze dryfu komory ani układów elektronicznych 
(aą to czaay rzędu pojedynczych maek. - Dodatek i). Prowdopodob-
nie akumulacja ładunku naatępuja również poza obazarem czynnym 
komory, gdzie brak ailnych pól zewnętrznych, a zgromadzony ładu¬ 
nek moduluje poprzez "przeźroezyatą" katodę, pole wokół ancUy -
zjawiako to wymaga dalazyoh badań. 

To, ze efekt obniżonej wydajności wyatępuje tylkc lokalnie 
zoatało sprawdzone przez naświetlacie pojedynczej anody komory 
dryfowej dwoma wiązkami oddalonymi o kilkadzieaiąt centymetrów: 



mazonami T?" o umiarkowanym natężaniu (-Z50 к/ажк )i oząatkami 
Ŝ( Sr) o dużym catęzaniu(-2 М/аак)- krzywa wydajności miarzo-
na v obazarza wiązki T* (гуж. lib)wykazała jadynia niaznaczna 
przaaunięeia wynikająca ж koimeydancji tvzyyAdkowych z wiązką 

radukoji *f*kt 
ки wydajności гжjжжtrж,cji *oż* być wykorzyжt^^ny dla autozałycz-
n*j redukcji tła pochodzącego od intenaywnaj wiązki. Zjawiako 
to wykorzyatujs ai? w komorach dryfowych wapóipracy ACCMOR, 
w których obaerwuja aię apadak wydajności w obazarza, gdzio 
ilość zliczeń na j+dnoatkę długości anody wynoai ok. 10 /mm.aek. 
Ryaunek ł6 przadatawia zaraja^trowany profil wiązki przy intan-
aywności 10^/aek. i 3.10 /a*k. (pomiary autora*). 
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Rya. 16. Redukcja liczby zliczan w ctntralnym obazarza wiązki 
jako wynik apadku wydajności rajaatraoji komory dryfo-

przy duzaj gęatośoi oząatak - pomiary autora 23/ 

rakonatrukcja torów wykonana przaz T. Żałudziawioza, IFJ. 



Ujemną stroną tego zjawiska j#at strata pewnej Aicaby torów 
dv oddziaływać, co ptrowadłi do obniżenia wydajności 

rełtonatrukeji dobrych przypadków w centralnej części aparatury -
тоже to być istotnym dla pomiarów niektórego typu reakcji (np. 
ж rozpadami mezonów 

Z. Wpływ natężenia ozastek nA dokiAdność po*i*ru wapolrzędnej 

przoatrzoanł dotołctorów Joat wałnym 
ołtroślAjąoył zdoJmość rozdzielczą pomiaru kątów i ptdów danego 
*p*ktro**tru. 

Z z*łłdy odczytu ia^onn*cji w кояогжеЬ proporcjiOłMtlnyeh -
dotyczy to większości przyp*dkćw - wynik* dyzkrotny ch&raktar 
rłjłłtrowAnych w*p6łrz*dnyeh, przy czym jodnoatką joat odległość 
między drutami anodowymi ж . J*ślitorczą*tki określony jeat 
przoz układ takich detektorów, to roжkŁad poszczególnych pomia¬ 
rów od wyznaczonej trajektorii ma odchylenie standardowe: 

O = -Ą-r /V 

Komory dryfowe pozwalają na uzyakiwanie wyższych dokładności 
pomiaru współrzędnych, со же względu na prostotę konstrukeji, 
jak i mniejszą ilość elektroniki ma istotne znaczenie przy du-
lych rozmiarach komór. Jednakże uzyskanie wysokich dokładności 
uwarunkowane jest przez szereg czynników związanych z istotą 
zjawisk fizycznych zachodząoych w komorach, preeyz Ą ich wyko¬ 
nania, rozkładem pól elektrycznych, dokładnością el troniki 
rejestrującej i metodami opraoowania wyników 

Mieszaniny gazowe stosowane w komorach powinny posiadać 
następujące parametry: 
- długi czas życia swobodnych elektronów, 
- duże wzmocnienie gazowe, 
- dobre własności gaszące (pochłanianie fotonów), 



- małą dyaparajp przaatrzanną dryfujących alaktronów, 
- mozliwia atałą prędkość dryfu alaktronów, 
- długi czaa atabilnośoi paramatrów w warunkach promiamiowania, 
- małą gęatość. 

Optymalizacji miaazaniny dokonują aia zazwyczaj za względu 
na prędkość dryfu w mołliwi^ ni*z*le*ną cd natfżwniA pola, 
tryezn*go В - pozoat*i# płtrajłwtry *ą łłMioiłł.lAjąo# dl^ wial 

Do BAJbłrdziaj rozpowaz^ohaiomyoh п^1жжа *rgon-izobnt*n 

biorąc, 

ci* HłJŁłytĤ ln*j dokładności calowym byiby poatiar środka ciężkości 
еЬдюгу olaktronowaj amwi*r*jąc*j n-alaktronow (iłtpulan wyprodu-
kowamego przaz ta ałaktrony); vtady: 

/5/ 

Dokładność pomi*rcv toru przachodzącago v pobliżu anody jaat 
głównie ograniczona, fluktuacją produkcji alaktronów wzdłuż ślndu. 
śradnia odchylenia kVAdra,tova k-tago alaktromu рагжу śradniaj ich 
geatości na, jadnoatk? długośoi n, wynoai ' : 

Spodziawana gramiozna dokładności wynikająca z rozmyci* po-
przacznago zjonizowanago śl*du, fluktuacji rozkładu alaktronów 
wzdłuż śladu i dyfuzji wynoazą dla komór o długośoi dryfu do 
20 am ok. 30 ̂ ля ??/. Dokładnośoi bliakia taj wartości uzyakano 
w kaawraoh o niawialkich rozmiarach, dla których była możliwą 
wyaoka dokładność wykonania i atabilność rozmiarów ?^/. 
łf miara wzroatu powiarzohni komór dokładności maohaniozna, afak-
ty tampałatłłrowa czy niajadnorodnośei miaazaniny gazowaj zaczy¬ 
nają odgrywać ooraz wiakazą role. 



Dla znalezienia dokładnośoi dużych komór dryfowych IFJ (rys.8) 
autor przeprowadził naświetlania bloku 13 komór, wiązką mezonów 
*м* o pędzie 10 GoV. Rozkład odchyleń współrzędnych z pojedynczej 
komory od znalezionego toru* przedstawia rys. 17 ^3/ ^ oblicze¬ 
niach zakładano stałą prędkość dryfu . 

łoru cd an^dy [mm] 

Rys. 17. Dokładność dużej komory dryfowej w zależności od poło¬ 
żenia toru względem anody - pomiary autora 23/ 

W podobny sposób, naświetlając szybką wiązką mezonów^* zes¬ 
pół trzech detektorów umieszczonych koncentrycznie, autor wyzna¬ 
czył dokładność cylindrycznych komór dryfowych**: ̂  = - 0,2 -
- 0,3 mm co w zależności od średnioy komory, odpowiada dokład¬ 
ności w kącie azymutalnym^^= i 1,5 - 3 mrad. 

rekonstrukcja torów wykonana przez T. Żełudziewicza, IFJ 
Kraków. 

rekonstrukcja torów wykonana przez H. Pałkę, I M Kraków. 



Jak już wapomniano w poprzadnim rozdziała dokładnoa^ komór 
dryfowych możo ułac pogorazaniu przy dużych natazaniach padają-
eyoh oząatak, akutkiam ^romadzania aie ładunku prz^atrzannayv 
i ja^o wpływu na łzybłcość dryfn 1 wzmocniwni* gazowa komory 
(Dodatak i). 

Dobrym aprawdziana* atałoaci predkośoi dryfu jaat atałość 
жижу ozaaów "prawaj* i "iawaj* wapółrzadnaj miarzcnyoh w ukla-
dzia dwóch komór przaaunipłyoh względam aiabia o diu^ość obaza-
ru dryfu ( rya. ł8a ) - tylko w przypadku atałaj pr?dko4oi* war-

aum aą ataia, niezalazna od poiozania toru. 

druły 

r X 
anody g 

Д О Ж) МО М О ЗЮ 400 *<0 
^ ł*cłci*n)ł toru włgłtdłm anody fmett) 
b. 

Rył. 18. Gaomatria pomiaru /a/ i zmianność aum "prawaj* i "iewaj" 
wap6irz$dnaj dla różnych połozan toru /b/. 
Д naak = 0,ł mm - pomiary autora. 

atało^ó aumy ozaadw można uzyakae przy innych rozkładach 
prpdkosoi, jednak aą ona mało prawdopodobna. 



Rysunek 19 przedstawia względną zmianę sumy czasów dryfu 
z dwóoh dużych komór dryfowych IFJ (pomiary w/g schematu z rys 
tS)v zależnośoi od natężenia wiązki i opóźnienia ezaau pomiaru 
względem jej początku. Przy wzroście natężenia do 2,5 ж 10 
cząstek/sak przesunięcie średniej wartości rozkładu odpowiada 
0,3 mm (0,25 mm dla pojedynczej płaszczyzny), a dyspersja rozkła¬ 
du zwiększa się prawie dwukrotnie w przeliczeniu na, jedną współ¬ 
rzędną (3^ wzrasta z 0,15 "*" do 0,27 mm); zmiana czasów dryfu 
w trakcie intensywnej wiązki jest jeszcze bardziej znacząca. 
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Rys. 19. Rozkład sum czasów dryfu: a/, przy różnych natężeniach 
wiązki, b/^ w cz*cie wiązki impulsowej o dużym natpże-

24/ niu - pomiary autora '. 

23/ 
Bardziej szczegółowa analiza *" pozwala na ocenę zmiany do¬ 

kładności pomiaru w obszarze dryfu w zależności od położenia 
toru względem anody ( rys. 20). 

Porównując rezultaty otrzymane przy umiarkowanej i dużej in¬ 
tensywności (rys. 17 i 20 ) widać wyraźnie wpływ ładunku przes¬ 
trzennego na pogorszenie dokiadnośoi pomiaru skutkiem lokalnej 

prędkośoi dryfa. 



$ н )б :о 
ad anody [mm] 

Rys. 20. Dokładność pomiaru współrzędnych w zależności od poło¬ 
żenia toru względem anody przy dużym natężeniu wiązki 
(** cz aek ) - pomiary autora 

Dla sprawdzenia hipotezy o lokalnym charakterze zjawiska 
autor przeprowadził pomiary dokładności w obeonośoi silnego 
źródła p oświetlającego komory poza badanym obazarem - otrzymane 
rozkłady .шп czasów dryfu nie wykazały zmian położenia ani sze¬ 
rokości. Dodatkowym argumentem są dane z ry.. 21, gdzie przedsta¬ 
wiono rozkłady dokładności pomiaru torów przechodzących w odleg¬ 
łości łoi mm -na prawo- i -lewo- od tej samej anody, przy czym 
natężenia w poszczególnych obszarach różniły ai? 3-oio krotnie 
(opóźnienie pomiaru względem pbozątku wiązki impulsowej wynosiło 
200 msek). 
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Rył. 2ł. Rozkłady błędów pomi*ra torów wiązełc przechodzących 
w odległościach 10 ию na 'prawo* i 'lewo* od anody -
obezary o różnych natężeniach cząstek - pomiary autora. 

3* Efekty starzenia sie komór przy dużych natężeniach 

Podcza* badania komór proporcjonalnyoh napełnionych miesza¬ 
niną argon-izobutan zauważono ich "starzenie się* - wzrost szu¬ 
mów i przesunięcia plateau w stronę wyższych napięć w miarę wzro¬ 
stu czasu naświetlania ?P/. 

Przy zastosowaniu etanu obserwowano w komorach proporcjonal¬ 
nych i dryfowych wzrost prądu upływu (szumów) przy dużych napię¬ 
ciach pracy i dużych natężeniach cząstek aż do wystąpienia wyła¬ 
dowania /. Procesy te tłumaozy się zanieczyszczeniem katod 
skutkiem polimeryzaoji osadzających się na nich dodatnich jonów 
izobutanu czy etanu *". Można je zredukować przez dodanie do 
mieszaniny gazowej niewielkich ilości substancji o potencjale 
jonizacyjnym niższym niż izobutan (i = tO,6 eV) czy etan 



(I = ł2,0 eV) - taką substancją жожж bye metylal((OCH^)gCHg -
- I = 10,0 vV) bądź alkohol izopropylowy (СН-СН(ОН)СН^ -
- I = 10,2 eV). Domieszka ta powoduje, ze w procesie migracji 
jonów następuj* w trakcie zderzeń wymiana ładunku i w ostatecz¬ 
nym rezultacie do katody docierają cząsteczki o najniższym po¬ 
tencjale jonizacyjnym* 

Pomiary stabilności pracy komory dryfowej wykonane przez auto¬ 
ra dla mieszaniny argon-etan i argon-etan z dodatkiem alkoholi 
wykazały rozszerzenie roboczego zakresu (plateau) ^ i długotrwa¬ 
łą stabilność dla mieszanek trójskładnikowych - rys. 22. 

Аг*50*Л С-W. 

I.ł 

G. 
Rys. 22. 

1.3 1.5 1.7 
Napięcfe 

CO 

Charakterystyki robocze komory dryfowej /a/ i ich sta¬ 
bilność v czasie dla mieszaniny argon-etan i argon-
-etan-alkohol - pomiary autora 24/ 

Jednakże dodatek alkoholi mógł mieć niekorzystny wpływ na 
zależność prędkości dryfu od natężenia pola. Z krzywych prędkoś¬ 
ci dryfu dla mieszanek argon-izobutan-metylal ^3/ ̂  argon-et 
można było się spodziewać, że dodatek alkoholu do tej ostatniej 
będzie miał raczej wpływ niewielki i przy pewnej kompozycji 
(np. argon + 30% etan) będzie to wpływ korzystny. 



Autor przeprowadził pomiary na malej komorze modelowej naświe¬ 
tlając ją wiązką cząstek f&( Sr) o jednorodnej gęstości. Uzyskane 
rozkłady dN/dt, które przy założonej stałej gęstości cząstek 
dN/dx odpowiadają rozkładom prędkości dac/dt między anodą a drutem 
polowym przedstawia rys. 23-

dryfu 

Rys. 23. Rozkłady <?y/dt uzyskane z modelowej komory dryfowej 
dla mieszanin: a/, argon-etan, b/. argon-etan-nte ty lal 

24/ - pomiary autora '. 

Z rozkładów zliczeń w obszarze krótkich czasów (co odpowiada 
torom przechodzącym w pobliżu anody, tj. w obszarze bardzo sil¬ 
nego natężenia pola) wynika, iż dla mieszaniny argon-etan prędkość 
dryfu maleje przy wzroście natężenia pola. Dla mieszaniny argon-
-etan-metylal rozkład jest bardziej płaski, tzn. prędkość bardziej 
stała, a średnia prędkość dryfu ulega zmianie o ok. 0,5%. 

Wpływ metylalu na prędkość dryfu i przestrzenną zdolność roz¬ 
dzielczą był badany przez autora i w jednej z dużych komór dryfo-
wych spektrometru ACCMOR przy naświetlaniu wiązką 175 GeV/c,TT7 
Dla mieszaniny trójskładnikowej (argon-etan-metylal) zaobserwowa¬ 
no zmniejszenie się średniej prędkości dryfu o 2%, a otrzymana 
średni* przestrzenna zdolność rozdzielcza nie różniła się od ty¬ 
powej (- 170 ,um) . 
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Oatatnio zwrócono również uwagę na. zanieczyazczenia anod 
komór wielodrutowych apowodowane długotrwałą pracą w warunkach 
intenaywnego promieatiowania - badania autora *" i innych ^ . 
Zjawiaka tego typu były Już obaerwowane w licznikach proporcjo¬ 
nalnych, w których obaerwowano pogorazenia aię energetycznej 
zdolności rozdzialezaj w miarę wzroatu iiczby zliczeń ^ . 
V komorach dryfowych apaktrometru ACCMOR zaobałłrwowano w miarę 
upływu czaau naświetlań apadak wydajności w obazarza przechodzą¬ 
cej wiązki nawat przy jaj bardzo małym natężaniu, tj. gdy afekt 
ładunku przeatrzannago jaat pomijalny - rya 24. 

— anoda W 
— anoda słał. 

Ot 1Д 1Л ł.4 3.0 
ładłłnttdw na łtnt anody 

Rya 24. Straty zliczan komory dryfowaj w obazarza wiązki w zalaz-
ności od całkowitego ładunku przypadającego na jednoatk? 
długości anody - pomiary autora ^'. 

Zaobearwowany afekt jeat wynikiem tworzenia aię w proceaie 
wyładowania gazowego zanieczyazczeń na anodach - rya 25 przed-
stawia zdjęcia mikroakopowe fragmentów drutu anodowego dużej ko¬ 
mory dryfowej w obazarze wiązki po przejściu ok tO*^ eząatek 
(odpowiada to ok. 10*° ładunków jednoatkowych/cm długośoi anody). 

Ze względu na doatępne autorowi metody jak i znikomą ilość 
zanieczyazczan nie udało aię ich w pełni zanalizować. W dominu¬ 
jącej części aą to prawdopodobnie węglowodory tworzące aię z eta-
nu w trakcie wyładowania 



b. 

Rys. 25- Zanieczyszczenia na drucie anodowym komory dryfowej 
(20jMH, wolfram złocony) po przejściu ok.10 cząstek 
wiązki: a/ w obazarze wiązki, b/ w odległości ok. 5 cm 
od osi wiązki (zdjęcia z mikroskopu elektronowego, po¬ 
większenie 2500x) - pomiary autora *" . 



Stosując metodę analizy fluorescencyjnej zaobserwowano jednak 
i systematyczna obecność krzemu - źródło tego zanieczyszczenia 
nie zostało, jak do tej pory, jednoznacznie ustalone. 

Zanieczyszczenia drutów anodowych stwarzają poważne zagroże¬ 
nie dla detektorów - w spektrometrze grupy ACCMOR efekty te do¬ 
prowadziły do lokalnego spadku wydajności i strat w rekonstrukcji 
przypadków. Efekty te mogą być jeszcze bardziej krytyczne w de¬ 
tektorach nowego typu, w których duża ilość ładunków jest zbiera¬ 
na przez stosunkowo niewielką liczbę anod i w których dodatkowo 
mierzy się straty jonizacyjne(tzw. "komory projekcyjne* 'J. 
Uydaje się, że poszukiwania nowych, długożyciowych mieszanek 
stają się sprawą coraz bardziej palącą. 

4. Jednoznaczny odczyt współrzędnych 

Odczyt dwóch lub więcej współrzędnych z jednej komory jest 
niezbędny dla przestrzennej lokalizacji cząstek, gdy ulegają one 
konwersji w objętości detektora (neutrony lub fotony). 
V eksperymentach fizyki wysokich energii komory proporcjonalne 
i dryfowe są najczęściej stosowane do rejestracji cząstek nała¬ 
dowanych o dużym zasięgu, a więc współrzędne torów w przestrzeni 
mogą być określone przez szereg komór. Przy dużych krotnościach 
cząstek n koniecznym jest pomiar torów w układzie co najmniej 
trzech współrzędnych, gdyż inaczej powstaje niejednoznaczność 
prowadząca do generowania fałszywych śladów (w ilości n ) -
rys 26 a i b przedstawia schematycznie sytuację gdy przypadek 
o krotności torów n=8 jest rejestrowany przez układ komór o nie¬ 
zależnych współrzędnych? 

dla komór dryfowych występuje dodatkowa niejednoznaczność 
'prawej* i "lewej* współrzędnej. 



Q. С. 

Ь. d. 
Rys. 26. Obraz otrzymany z komór proporcjonalnych przy rejestra¬ 

cji przypadku o n=8 torach przez: a/ dwie niezależne 
płaszczyzny, b/ trzy niezależne płaszczyzny, c/ jedną 
płaszczyznę dwuwymiarową, d/ dwie płaszczyzny z odczy¬ 
tem dwuwymiarowym (krążkami pełnymi zaznaczono rzeczy¬ 
wiste punkty poohodzenia torów, pustymi - punkty wyge¬ 
nerowane; linie i ioh segmenty oznaczają obszary wyse-
lekojonowane w poszczególnych komorach przez układy re¬ 
jestrujące). 

Wprowadzenie dodatkowych układów współrzędnych silnie redukuje 
ilośó fałszywych kombinacji, jednakże proces rekonstrukcji prze¬ 
strzennej pozostaje procesem czasochłonnym. V warunkach rzeczy¬ 
wistych, tj. przy skończonej wydajności komór i obecności fałszy¬ 
wych sygnałów pochodzących z tła, szumów czy zakłóceń, proces 
ten ulega dalszej komplikaoji. 

4t 



I tak ^ eksperymencie grupy ACCHOR dotyczącym badania produk¬ 
cji cząstek powabnych w oddziaływaniach hadronowych: 

ТГ* N -*- DD X 
średnia krotność cząstek wtórnych rejestrowanych w spektrometrze 
wynosi n =12, a czas potrzebny do opracowania jednego przypadku 
na maszynie cyfrowej typu IBM 370/168 jest rzędu sekundy. Można 
to zrozumieć obserwując topologie takiego przypadku - rys. 27 
przedstawia w projekcji X jedno z wybranych oddziaływań. 

prop. 
[magnes ł Ь drytowt ̂ katorymctr^magnts ̂ 4 Cryłowtj 

(punUy oznaczają druty z których otrzymano sygnały! j 

Rys 27- Odwzorowanie topologii przypadku zarejestrowanego 
w spektrometrze ACCMOR jako oddziaływanie z produkcją 
cząstek "powabnych" ( projekcja X). 

Jednoznaczny odczyt pary współrzędnych może znacznie ułatwić 
proces rekonstrukcji geometrycznej i zwiększyć jego wydajność. 
Pozwala on, nawet przy ograniezonej dokładności drugiej współ¬ 
rzędnej, jednoznacznie zlokalizować obszary przechodzenia torów 
(rys. 26c ) - dokładniejszą lokalizację można uzyskać przez zasto¬ 
sowanie dwóch płaszczyzn o wzajemnie skrzyżowanych współrzędnych 
(rys. 26d). 
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Spodziewane efekty zastosowania komór z odczytem dwuwymiaro¬ 
wym w spektrometrze ACCMOR badano wykorzystując dane z prowadzo¬ 
nych pomiarów i symulując programowo obecność komór. Dła przy¬ 
padków rejestrowanych przy badaniu produkcji cząstek powabnych 
zysk w czasie obliczeń dochodził do 80% ^ . Obecnie przy współ¬ 
udziale autora w spektrometrze ACCMOR instalowany jest ayatem 86/ dużych komór dryfowych z odczytem dwuwymiarowym ^. 

Do najczęściej stosowanych metod odczytu dwuwymiarowego z jed¬ 
noznacznym przyporządkowaniem współrzędnych należy połączenie 
klasycznych metod rejestracji numeru drutu i ewentualnie ezasu 
dryfu z pomiarem położenia lawiny wzdłuż anody z pomocą linii 
opóźniających '' ^ bądź wykorzystując rozpływ ładunku w drucie 
oporowym. Niedogodnością pierwszej metody są niezbędne, dość 
istotne zmiany konatrukcyjno i wprowadzenie dodatkowego materia¬ 
łu; drugi apoaób wymaga jedynie zaatosowania oporowych drutów 
anodowych . Metoda ta jeat przedstawiona bardziej szczegółowo 
w dodatku II - poniżej przedatawiono jedynie część wyników doś¬ 
wiadczalnych uzyskanych przez autora. Pomiary były przeprowadzone 

2&/ na modelowej komorze proporcjonalnej ^, cylindrycznych komorach 
dryf owych / oraz prototypowej komorze dryf owej ' . 

*w komoraoh proporcjonalnych, dla uniknięoia indukowania się 
aygmtlów na aąaiednioh anodach, w zasadzie wymagane jeat zasto¬ 
sowanie dodatkowych drutów ekranujących. 
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4.t. PoHi*r wanbirzednej wzdłuż anody metoda nodziału ładunku. 

W komorze wielodrutowej o anodach wykonanych z drutu oporowe¬ 
go, któryoh коЛое połączone aą bezoporowo^ ładunek powitały na 
anodzie po przejseiu cząatki jonizującej rozpływa *ię zgodnie 
z ogólnymi prawami; dotyczącymi elektryczności. Możliwie pełny 
opia takiego zjawiaka jest jednak akomplikowany - linia o rozło¬ 
żonych parametrach RLC zaailana impulsami ładunkowymi o złożonym 
kształcie - a analiza matematyczna, nawet przybliżona, dość 
żmudna "*/. Jednakże w pierwazym przybliżeniu możemy metodę 
uznać za liniową i wtedy położenie lawiny wzdłuż drutu dane jeat 
zależnością ^Dodatek II): 

gdzie q., q^ oznacza ładunki na końcach anody oporowej o długoś¬ 
ci 1. 

V realnych warunkach dokładność pomiaru współrzędnej jeat ogra¬ 
niczona dokładnością pomiaru ładunków (wynika to ze akóńczonej 
rozdzielczości układów pomiarowych czy ograniczonego stoaunku 
sygnałów z komory do szumów wzmacniacza? oraz błędami systema¬ 
tycznymi wynikającymi z konstrukcji komory i rozrzutem parame¬ 
trów elektroniki rejestrującej (patrz Dodatek Ii). 

Na modelowej komorze proporcjonalnej badano zależność dokład¬ 
ności pomiaru współrzędnej wzdłuż anody (Cg) od jej długości 
(l = 400 i 14ОО mm) i średnicy (Ф = 12,5 i 25 urn, stal nierdzew¬ 
na), napięcia pracy komory, rodzaju stosowanej elektroniki (kabU) 
i długości czasu całkowania '. Komory naświetlano skolimowaną 
wiązką cząstek (Ъ ( " Sr, G*--= Imm), a pomiary przeprowadzono za 
pomocą H-bitowych przetworników ładunkowych (ADC) połączonych 
z mikrokomputerem. 

Rysunek 28 przedstawia uzyskaną zdolność rozdzielczą wzdłuż 
anody (szerokość rozkładu na połowie wysokości - FWHM)w zależ¬ 
ności od napięcia pracy komory, przy różnej długości i średnicy 
drutów: we wszystkich pomiarach systematyczne przesunięcie środ-
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ka ciężkości rozkładu nie przekraczało 0,4% ł. 
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Ryz. 28. Dokładność pomiaru toru cząetki wzdłuż anody w zaleznoś-
oi od napięcia pracy komory i rodzaju drutu - pomiary 
autora 23/. 

Krzywa o najlepszej względnej zdolności rozdzielczej zoatala 
uzyskana przy zaatoaowaniu anody apecjalnej konatrukcji: drut 
oporowy zoatał poarebrzony na odcinkach brzegowych, tak że tylko 
cześć centralna (600 <am) pozostała aktywną ^/\ т а к ^ rozwiązanie 
pozwala na uzyskanie precyzyjnego położenia wzdłuż anody w środ¬ 
kowej części komory, gdzie jeat największa gęstość cząstek i naj-
więkaza trudność rekonatrukoji, bez wprowadzenia znacznej ilości 
materiału ( r a m y ) w obszar pomiarowy. Pogorszenie się zdolności 
rozdzielczej przy dużych napięciach wynika z nieliniowości wzmac¬ 
niaczy i przekroczeniu zakresu pomiarowego przetworników. 



pomiaru położenia С była najlepsza w centralnej 
części anody i uległa pogorszeniu o czynnik dwa w pobliżu krań¬ 
ców drutu (-3% długośoi). Pogorszenie zdolności rozdzielczej 
następowało również przy skracaniu czasu całkowania sygnałów 
z komory w przetworniku ADC poniżej 100 - 200 nsek ( ta ostatnia 
wartość dotyczy sytuacji gdy sygnały były przesyłane kablem ty¬ 
pu "skręcone pary* o długości $0 m). 

Różniczkowa nieliniowość mierzona wzdłuż anody nie przekracza¬ 
ła i 0,25% jej długości. 

Metodę określenia położenia lawiny wzdłuż anody na podstawie 
pomiaru ładunku q, i q- na końcach drutu oporowego zastosowa¬ 
no w cylindrycznych komorach dryfowych IFJ (rys. 7) . 
Zasadę odczytu współrzędnych przedstawia rys. 29, gdzie schema¬ 
tycznie zaznaczono część komory - dwie anody były połączone na 
kształt U dla uniknięcia elementów konstrukcyjnych na drodze 
cząstek lecących do przodu. 

rama ramo pM*d tama 

anodowy 
drwł 

tOOmm HaM* W m 

Rys. 29. Schemat dwuwymiarowego odczytu współrzędnych z cylin¬ 
drycznych komór dryfowych, zastosowany przez autora 
w spektrometrze ACCMOR ^ 

46 



Rozkłady uzyskane dla kilku położeń wiązki prostopadłej do 
komory i obliczone "on line* przedstawia rys. 30; rzeczywista 
*z*rokoać wiązki wynosiła 1 ит, odległości między maksimami odpo¬ 
wiadają 100 ню. Asymetrię rozkładów przy małych wartościach ж 
można objaśnić oddziaływaniem indukowanego na katodzie ładunku 
(patrz Dodatek II ł o dużych fluktuacjach, powstałego przy dwukro¬ 
tnym przechodzeniu cząstek przez objętość komory (wzdłuż średnicy) 

Z naświetlań zespołu komór wiązką mezonów ТГ* o pędzie 10 GeV/c 
uzyskano dokładność położenia torów w kierunku osi z, СГ =13 mm, 
co odpowiada -1,1% długości drutu anodowego. Rezultat ten zawie¬ 
ra błędy systematyczne wynikłe z konstrukcji komór, niedokład¬ 
ności wyznaczania ich wzajemnego położenia i rozrzutu parame¬ 
trów układów elektronicznych 

Rezultaty podobnych pomiarów uzyskane z prototypowych dużych 
27/ komór dryfowycń IFJ - ACCMOR " , przedstawia rys. 30b; 

odległość migdzy maksimami odpowiada 35 mm. 

с Pofoientt wiqzt<< wzdtui onoay f,.*J Położeni wiqzki wztttul anody (iw! 

Rys. 30. Położenie wiązki wzdłuż drutu anodowego zmierzone me¬ 
todą podziału ładunków: a/ w cylindrycznej komorze dry-
fowej (odległości między maksimami odpowiadają 100 mm), 
b/ w dużej komorze dryfowej (odległości pomiędzy maksi¬ 
mami odpowiadają 35 mm) - pomiary autora ' . 



. ZASTOSOWANIA KOMÓR ЖОМЯЮОЖАЬМТСИ W SYSTEMACH 

JsJc Ju* wspomniano w* v-żepi# nłini#j#ł*J рмму jednym ж iatot-
nyoh problemów wapoAenw-nyah *tcap*ry*amtów fi-yki wysokioh 
e%i J**t wybór int*r#*ająoyon, 1жеж ramdko n*ehodłąeyoh 
ków, же nbiora w*-y*ttioh oddłAaływan, HAJącyeh ł&wjao# tak 

ежу ̂ cnłi 

V konkretnym przypadku *k*p*rymentu WA 3 ' ołUtkowit* ilość 
oddziaływań V* o pędzia 60 - 90 G*Y/c w tarczy wodorowej o dłu¬ 
gości 30 om wynosił* ok. 3*tO**̂  ilości padających cząstek 
(podobna ilość oddziaływań zachodzi w materiale innych części 
spektrometru), natomiast ilość przypadków odpowiadająca badanym 
reakcjom była na poziomie tO - 10* . 

Każdorazowe uruchomienie aparatury powoduje zablokowania jej 
na pewien okres czasu (rzędu 10*** - 10* sak) potrzebny dla zre¬ 
generowania stanu wyjściowego detektorów (przy zastosowaniu ko¬ 
mór iskrowych) bądź zapisu informacji na taśmie magnetycznej 
(w wypadku komór proporcjonalnych i dryfowych), co ogranicza 
maksymalną szybkość rejestrowania przypadków. Z drugiej strony 
każdy zarejestrowany przypadek, niezależnie od swojej wartości, 
wymaga mniej czy bardziej złożonej analizy za pomocą maszyny li¬ 
czącej, co w rezultacie wpływa na czas i koszt obliczeń (-1 sak 
przypadek na dużej maszynie cyfrowej klasy IBM-370/168). 
V rezultacie może nastąpić ograniozeni* ilości rejestrowanych 
danych, lub też może się okazać, że nie można ich wszystkich 
przeanalizować - prowadzi to do ograniczenia liczby dobrych 
przypadków, co może być krytycznym dla eksperymentu dotyczącego 
reakcji o małym przekroju czynnym. 

Istotnym jest więc możliwie pełne rozpoznanie każdego przypad¬ 
ku przed zarejestrowaniem oraz przyśpieszenie procesu analizy 
przez dostarczenie odpowiedniej informacji bądź zastosowanie do¬ 
datkowej aparatury. Z reguły wymaganym jest również, aby decyzja 
o rejestracji danego oddziaływania podjęta była w czasie nie 



przekraczającym czasu pamięci detektora (dla komór iskrowych 
— 10* sek), bądź czasu martwego układu rejestracji danych 
(10 - 10* sek). Przyjęcie konkretnego rozwiązania zalaży rów¬ 
nież od pracochłonności i kosztów. 

Ostatnie dziesięciolecie przyniosło zdecydowany rozwój syste¬ 
mów wyboru przypadków. Postęp dokonał się tak dzięki specjalnym 
detektorom przeznaczonym dla identyfikaoji cząstek i pomiaru ich 
energii( liczniki Czerenkowa, detektory promieniowania przejścia 
czy strat jonizacyjnych, kalorymetry) - w czym znaczny udział 
miały i komory proporcjonalne - ale również i dzięki specjalnym 
układom elektronicznym (procesorom), umożliwiającym szybkie wy¬ 
konanie określonych operacji logicznych czy arytmetycznych ' ^. 
Przedział czasu na podjęcie decyzji został rozszerzony przez za¬ 
stosowanie komór proporcjonalnych i dryfowych wyposażonych w pa¬ 
mięć elektroniczną (w przypadku stosowania komór iskrowych musiał 
być on krótszy od czasu pamięci komory), przez co uległy rozsze¬ 
rzeniu i zadania stawiane procesorom. Obeonie coraz częściej sto¬ 
sowane są systemy dokonywujące wyboru krotności, obliczające kąt 
rozproszenia bądź odchylenia cząstki, sprawdzające koplanarności 
reakcji czy znajdujące miejsce oddziaływania '. 

1. Rozpoznawanie przypadków 

Rozpoznawanie przypadków może odbywać się na różnych etapach 
eksperymentu i z różnym stopniem dokładności. Pełne rozpoznanie 
wymaga zazwyozaj skomplikowanej analizy i z reguły nie jest mo¬ 
żliwym do wykonania w rzeczywistym czasie eksperymentu. 
Dla umożliwienia wyboru przypadków określonej klasy należy w trak¬ 
cie przygotowywania eksperymentu wypracować kryteria umożliwiające 
odróżnienie ich od przypadków tła, którego źródłem są bądź okreś¬ 
lone procesy fizyczne, bądź specyficzne warunki eksperymentu 
(np. tło od akceleratora, struktura wiązki, obeoność materiału 
na wiązce itp.). Dla oceny jakości rejestrowanych przypadków, 
jak i dla możliwie pełnego zrozumienia tła, niesłychanie pomocnym 
jest przedstawienie zarejestrowanych danych za pomocą monitora 



ekranowego w postaci wygodnej dla eksperymentatora; najczęściej 
jest to odwzorowanie topologii przypadków w uproszczonym schema-
cie spektrometru (patrz rya. 27)* 

Obecnie prawie w każdym eksperymencie dla wyboru oddziaływań 
określonej klaay używa się złożonych systemów liczników (aoynty-
lacyjnych, czerenkowakich, pełnego pochłaniania itp.) i komór 
wielodrutowyeb (proporcjonalnych i dryfowych)wraz z towarzyazą-
cą im elektroniką (nanoaekundową i apecjalnymi procesorami). 

Syatemy wyboru przypadków wykorzystujące komory wielodrutowe 
zostały przeanalizowane przez autora w referacie przeglądowym ^ . 
Pracują one w oparciu o trzy podatawowe kryteria: 
- korelacje czaaowe, 
- topologię przypadku, 
- obliczenie pędu( тазу). 

Rozwiązanie pierwaze jeat powazechnie atoaowane dla aelakcji 
cząstek (sygnałów)należących do jednego przypadku. Szczególnym 
wariantem jeat zastoaowanie koincydencji opóźnionych, co w ko¬ 
morach dryfowych umożliwia wybór torów przechodzących pod okreś¬ 
lonym kątem. 

Kryterium topologii można rozbić na pięć klaa (rya. 31): 
- krotność - określona ilość sygnałów w poszczególnych detekto¬ 
rach lub określona ilość torów, 

- kierunek - tory biegną z określonego punktu (tarczy )lub 
prostej (linii wiązki), 

- rozproszenie (odchylenie) - tory aą odchylone o pewien kąt 
w określonym punkcie, 

- kąt rozwarcia - pewien określony kąt między torami wychodzą¬ 
cymi z tego aamego punktu, 

- koplanarność - punkt oddziaływania i tory lezą w tej samej 
płaszczyźnie. 
Najbardziej efektywnym sposobem wyboru przypadków jeat wstępne 

obliczenie ze zbioru współrzędnych torów takich wielkości jak: 
pęd, przekazany ezteropęd, masa niezmiennicza, ozy masa brakująca 
i wyzwalanie aparatury tylko wtedy, jeśli są one w wymaganym za¬ 
kresie wartości. 
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a. 

b. 

с. 

d. 

Rys. 31. Różne kryteria topologiczne stosowane przy wyborze 
przypadków: a/ krotność, o/ kierunek, e/ odchylenie, 
d/ kąt rozlotu, e/ koplanamość. 

Д. Wstępna selekcja oddziaływań 

Stosunek ilości wybranych przypadków do ilości padających 
cząstek nosi nazwę współczynnika wyboru; w przypadku idealnego 
układu wyzwalania powinien być on równy wartości oczekiwanej 
z przekroju czynnego, ilośoi oząstek wiązki i tarczy, akceptacji. 
Odwrotność tego stosunku daje współczynnik tłumienia (redukcji) 

. Całkowity współczynnik tłumienia ̂  zależy od parametrów po¬ 
szczególnych elementów układu wyzwalania: 

?+ = "И ? i /8/ 
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przy czym współczynnik tłumienia elementu y. jest określony jako 
stosunek ilości rejestrowanych przypadków przy wyłąozonym i załą¬ 
czonym układzie. 

Współczynnik wyboru (tłumienia) danego układu pozwala na ocenę 
jego przydatnośoi i zbilansowania kosztów zastoaowania z oczeki¬ 
wanymi rezultatami. We współczesnych, dużych i koaztownych ekspe¬ 
rymentach, nawet niewielki efekt może mieć iatotne znaczenie. 

Wpływ danego układu na szybkość rejestracji danyoh zależy od 
jego parametrów: współczynnika wyboru ta i szybkości działania 
(czasu decyzji )*Тм oraz średattego natężenia przypadków M i cza¬ 
su martwego aparatury *?,,. Ocena spodziewanyoh rezultatów została 

5/ dokonana przez autora w referaoie przeglądowym '. 
Jeśli spośród M oddziaływań cześć m stanowią dobre przypad¬ 

ki, to w jednostce czasu będziemy rejestrować R— dobrych przypad¬ 
ków : 

/9/ 

maksymalna wartość Rp ograniczona jest do R- = */^м а wydaj¬ 
ność rejestracji spada ze wzrostem t^'M *" 

Zastosowanie układu o współczynniku wyboru ы i w czasie dzia¬ 
łania ?tj redukuje ilość wybranych przypadków do wartości: 

Mn=—Д-— /10/ 
l/bj +b<j.M 

z czego rejestrujemy: 

.M 

A zatem względna redukcja ilości zarejestrowanych przypadków, 
istotna dla każdego eksperymentu mającego dużo danych, wynosi: 

Wśród rejestrowanych oddziaływań ilość dobryoh przypadków wynosi: 



m.M 

со v porównaniu z ich liczbą rejestrowane przy braku specjalnego 
układu wyboru, daje: 

Przebieg zależności /12/ i /t4/ w funkcji natężenia przypadków 
M i dla kilku wartości tJ i ̂ м/^., (charakterystycznych dla жрек-
trometru ACCMQR -*"'/ pa^edłtawia гуж. 32. 

5 
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Rys- 32- Redukcja ogólnej ilośoi rejestrowanych danych /a/ 
i vzroat liczby rejestrowanych Лл^егеж^асусп 
van /b/ v zależności od natężenia przypadków i dla róż¬ 
ny oh parametrów układu wyboru - z pracy autora 3/ 

Z powyższych rozważań wynika że: 
- redukcja ogólnej ilości danych jeat istotnie przy małych natę¬ 

żeniach przypadków (T,..M4(1), 



- przy dużych natężeniach M/?^.M>H efekt redukcji maleje, 
natomiast zaznacza się wzrost liczby rejestrowanych dobrych 
przypadków, w optymalnej sytuacji t/4j razy ( przyT^ <tM ł.̂  ) 
- ten efekt jest większy im mniejszy współczynnik wyboru t*i 
i czas decyzji krótszy (?м 4- ̂ łs)* 
Zastosowanie dodatkowego układu wyboru może być wielce poży¬ 

tecznym, ale wnosi i element niepewności co do jego wpływu na 
uzyskiwane rezultaty. Parametrem określającym ten wpływ jest wy¬ 
dajność układu *y, zdefiniowana jako stosunek liczby wybranych 
przypadków do liczby oddziaływań spełniających kryteria wyboru. 
Wygodną metodą prazentacji tej wielkośoi jest przedstawienie jej 
zmienności w zależności od parametru wyboru krotności cząstek, 
kąta rozproszenia, masy itp. - rys. 33-

prog 
Poramttr wyboru (łtrotnoić hat, <na*6,itp) 

Rys 33. Typowa krzywa wydajności wyboru w zależności od para¬ 
metru wyboru; linią ciągłą zaznaczono krzywą realną, 
linią przerywaną - idealną; z pracy autora 5/ 

W zakresie poniżej zadanego progu rejestracji wydajność okre¬ 
śla jakość stosowanego układu wyboru (w idealnym przypadku powin¬ 
no być "^ = 0); powyżej progu krzywa wydajności przedstawia wpływ 



układu wyboru na dane w interesującym nas zakresie i z tych po¬ 
wodów jej znajomość w tym obszarze jest bardzo istotna (optymal¬ 
nie <̂ ,= t). 

V złożonym eksperymencie niełatwo jest przewidzieć wydajność 
systemu wyborM. Częściową odpowiedź można otrzymać z obliczeń 
Monte Carlo, ale wiarygodny rezultat tylko na podstawie rzeczy¬ 
wistych danych - w tym celu przeprowadza się naświetlania rejes¬ 
trując wszystkie przypadki z równoczesnym zapisem decyzji układu 
wyboru. Dane te powinny być opracowane jak najszybciej i możli¬ 
wie szczegółowo (*off line* ? dla oceny wartości poprawek do bada¬ 
nych oddziaływań, wynikających z zastosowania układu wyboru. 

Kontrolę zachowania się układu wyboru w trakcie eksperymentu 
umożliwia , bądź ułatwia, obserwacja liczb kontrolnych (np. licz¬ 
ba rejestrowanych przypadków, liczba oddziaływań i t p ) , generowa¬ 
nie sygnałów testowych symulujących przypadki fizyczne, uprosz¬ 
czona analiza ( *on line* ) informacji odnoszącej się do układu 
wyboru. 

3 Wybór krotności cząstek 

Dobra przestrzenna zdolność rozdzielcza komór proporcjonal¬ 
nych i dryfoł;yeh dla bliskich torów, jak i ich dobre parametry 
czasowe i mała gęstość, pozwalają na wykorzystywanie tych detek¬ 
torów dla selekcji przypadków z określoną liczbą cząstek nałado¬ 
wanych przed i za tarczą. Systemy wyboru krotności pracujące 
z wykorzystaniem komór proporcjonalnych były stosowane przez 
autora w kilku eksperymentach: 

i/, w eksperymencie elastycznego rozpraszania na małe kąty 
przeprowadzonym w IFWE Sierpuchów na wiązce Ъ* о pędzie 
40 i 30 GeV/c 31*32/( ry,,2) system wyboru krotności 
zastosowano dla selekcji przypadków z jedną cząstką przed 
i za tarczą, co również warunkowało poprawną pracę syste¬ 
mu wyboru określonego kąta rozproszenia ' 

ii/, w eksperymenoie dotyczącym badania oddziaływań na tarczy 
spolaryzowanej pt^eprowadzonym w CBRN na nieseparowanej 



wiązce o pędzie 17,2 GeV/e 33**39/ ̂ py,. 4 ) komory propor¬ 
cjonalne umieszczone tuż za tarczą służyły do tłumienia 
oddziaływań * materiale spektrometru (tłumione były przy¬ 
padki z cząstką wiązki za tarczą) '. Podobny systca wy¬ 
boru oddziaływań z dwoma lub więcej cząstkami wtórnymi 
zastosowano w eksperymentach grupy ACCMOR wykonanych 
w CERU na wiązce do 93 GeV 43-55/ 

iii/, w eksperymencie dotyczącym wymiany barionowej przeprowa¬ 
dzonym na zmodyfikowanym spektrometrze CERN-MPI przy ener-

40-42/ gii 5,7 GeV ' komory proporcjonalne wykorzystywano 
jako liczniki o małej masie i wymagano w pewnej odległości 
za tarczą co najmniej jednej naładowanej cząstki. 

Wymienione tu systemy selekcji są dość zbliżone do siebie 
i w związku z tym zostaną omówione wspólnie na przykładzie ekspe¬ 
rymentu na tarczy spolaryzowanej. 

3.1. Aparatura dla wyboru krotności cząstek naładowanych. 

Rysunek 34 przedstawia schematycznie system wyboru krotności 
jaki autor zastosował w eksperymencie na tarczy spolaryzowanej 
21/ 
Dla detekcji oząstek służyły komory proporcjonalne z odstępem 
drutów anodowych 2 mm nawiniętych pod kątem 0^ pionowo i 30°, 
0 rozmiarach powierzchni czynnej 400 ж 1000 mm ( rys. $). 
Sygnały z komór formowano w jednakowe impulsy prądowe, które 
były sumowane w układzie liniowego sumatora i w ten sposób ampli¬ 
tuda wyjściowa tego układu zawierała informację o liczbie sygna¬ 
łów z komory. Selekcja odpowiedniej krotności dokonywana była 
przez dyskryminatory. 

Powyższy układ jest rozwinięciem analogowym, które odznacza 
się prostotą i dużą szybkością działania, ale równocześnie 
1 mniejszym marginesem pewności w stosunku do cyfrowego 
Jednakże w większości eksperymentów dokonuje się wyboru krotności 
na poziomie 1 - 3, i w tej sytuacji ewentualna niejednorodność 
torów czy dryf napięć zasilających, nawet sięgający 10%, jest 



jeszcze dopuszczalny - przyjeoie rozwiązania analogowego jest 
w pełni, uzasadnione. 

«Mady 
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Rys. 3̂ < Schemat systemu wyboru krotności cząstek naładowanych 
zastosowany przez autora w spektrometrze CERN-MPI 

35* Rozkład amplitudowy sygnałów krotnośoi odpowiadającym: 
a/ śladom wiązki, b/ przypadkom 2 i 3 śladowym (dopusz¬ 
czalne są ślady dodatkowe) - pomiary autora '. 



Rysunek 33 przedstawia rozkład amplitud ж układu liniowego 
sumatora dla przypadków z pojedynczym torem wiązki i więkazą 
krotnością torów. 

3.2. Efektywność i współczynnik wyboru. 

V omawianym eksperymencie na tarczy spolaryzowanej odrzucono 
przypadki, w których cząstka wiązki przeszła przaz tarcze bez 
oddziaływania fdawała takowe w dalszej części aparatury), tj. 
gdy każda z dwóch komór proporcjonalnych umieszczonych bezpośre¬ 
dnio za tarczą rejestrowała tylko jedną cząstkę. 

V tym wypadku efektywność układu wyboru чр zależy od wydajności 
komór ć , ich szumów n oraz względnej liczby "klastrów* с 
(w rozważanej tu syt taeji wielkość ta obejmuje przypadki, gdy 
pojedyncza cząstka dała kilka sygnałów na sąaiednloh anodach ko¬ 
mory skutkiem generacji ich poprzez elektrony pierwotne powstałe 
w procesie jonizacji, fotony i elektrony wyprodukowane w gazie 
komory, jak i elektrony & spoza komory): 

^ = 1 - (t - 6,) - (1 - Eg) - c, - eg - Пр /13/ 

gdzie n jest względną liozbą koincydenoji przypadkowych między 
szumami komór i cząstkami wiązki. 

Wpływ wydajnośoi komór (a, = &- =0,99), jak i ich szumów 
(n < tO /sek) jest z reguły mały w porównaniu z wpływem 
"klastrów*, których ilość dla pojedynczej komory wynosi około 
c, = Cg = 0,03 - O,1 i rośnie w miarę wzrostu kąta nachylenia 
torów względem komory ^ ( patrz rys. 10). 

Dla podanych wyżej typowyoh wartości & , с i n „ oczekiwana 
całkowita wydajność tłumienia pojedynczych śladów wynosiła 
<4 3 O,8-O,9. 

Liczbę 'klastrów* w komorach można optymalizować redukując 
strefę czułości wokół drutów anodowych, oo można osiągnąć po¬ 
przez dodanie do mieszaniny gazowej składników elektroujemnych 
lub skróoenia bramki elektronicznej (patrz rozdział dotyczący 
wydajnośoi komór - str. t9. 



Dodatkowo negatywny efekt 'kłastrów* może zostać zredukowany 
poprzez zastosowanie elektronicznego układu rozpoznawania klast-
rów, który v sytuacji pojawiania się sygnałów na kilku sąsiednich 
anodach przypisuje im krotność *1" - przy takim rozwiązaniu war¬ 
tość o spada do 0,023 - Sposób ten jest korzystny przy wy¬ 
borze pojedynczych torów, jednakże niesie i ryzyko odrzucania 
przypadków o wyższych krotnościach i blisko położonych torach. 

V eksperymencie na tarczy spolaryzowanej około 30% rejestro¬ 
wanych przypadków było generowanych w materiale spektrometru za 
tarczą, a zatem spodziewany efekt zastosowania układu wyboru 
krotności wynosił: 

<*< = t - 0,3 .4 S 0*73 
Zastosowanie układu tłumienia pojedynezyoh torów za tarczą 
w eksperymencie dało zmniejszenie całkowitego współczynnika wy-

-4 -4 
boru wartości bł. = 3,5 . 10 do ^^ = 2,3 . 10 , co odpowia¬ 
da wartości bł.- = 0,71-
3 3 . Straty dobryoh przypadków, 

V idealnym przypadku system wyboru nie powinien mieć żadnego 
wpływu na rejestrację dobrych przypadków a efektywnie tłumić 
inne oddziaływania. 

Parametry układu wyboru krotności zależą od parametrów detek¬ 
torów i towarzyszącej im elektroniki, a także od przyjętej kon¬ 
figuracji i zastosowanej logiki. 

Podstawowym parametrem jest wydajność komór с , która w opty¬ 
malnych warunkach jest bliska jedności, jednakże w konkretnych 
warunkach eksperymentu może spadać o kilka procent. Zastosowanie 
kilku komór redukuje straty do wartości: 

co jest prawdziwe przy braku korelacji. 
Przy poprawnie pracujących komorach najczęstszą przyczyną 

spadku wydajności jest podwyższenie natężenia wiązki. Jeśli za 



spadek wydajności komosy odpowiedzialny jest ładunek przestrzen-
ny nagromadzony w komorze, to poprawę wydajności rejestracji 
można uzyskać przez zastosowanie układu dwóoh identyoznych коябг 
^^. Jeśli natomiast straty związane są z czasem martwym układów 
elektronioznych, to celowym jest wetowanie torów wiązki bliskioh 
sobie w czasie lub gdy to nie jest możliwym korzystać należy 
z układu komór obróconych wzajemnie ó pewien kąt ("łamanie kore¬ 
lacji"). 

Przy wymaganiu m torów w n komoraoh zdolnych rozróżniać 
nieskończenie bliskie tory i przy prawidłowo zaprojektowanej 
logice straty dobrych przypadków wynoszą: 

Ь = .* 
co dla układu zastosowanego w eksperymencie na tarczy spolaryzo¬ 
wanej daje straty przypadków dwuśladowyeh: 

& = 4 (l - C,) . (i - бд) /18/ 

i przy typowych wartościach 6,3 C- = 0,99 , i < 10* . 
Dodatkowe straty mogą wyniknąć skutkiem skończonej rozdziel¬ 

czości dla bliskich śladów. V tym przypadku będą one zależeć nie 
tylko od parametrów układu wyboru, lecz również od przestrzennego 
rozkładu torów. 

V eksperymencie na tarczy spolaryzowanej autor przeprowadził 
naświetlanie z wyłączonym układem wyboru krotności, równocześnie 
zapisując na taśmę informacje z dyskryminatorów krotności, analo¬ 
gowych sumatorów(pomiar amplitud sygnałów wyjściowych dokonywany 
był przy pomocy konweterów ADC) i adresy z komór proporcjonalnych, 
przy równoczesnej rejestraoji współrzędnych z komór iskrowych. 

Rysunek 36 przedstawia dwuwymiarowy wykres analogowyoh sygna¬ 
łów krotnośoi (wraz z odpowiednimi projekcjami) otrzymanych 
z dwóch komór proporcjonalnych dla zrekonstruowanych przypadków 
dwuśladowyeh. V obszarze odpowiadającym warunkom wetowania(poje-
dynozy sygnał w obydwu komorach) nie ma ani jednego przypadku. 
Na przeanalizowane cztery tysiąóe przypadków dwuśladowyoh znale-
ziono jeden z sygnałem weta '. 
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Ry*. 36. Dwuwymiarowy roZkind amplitudowy aygnalów krotności 
dla zrekonstruowanych przypadków dwuśladowych -

21/ z prac autora '. 

!. 
t < ' 

Rysunak 37 przedstawia separację między dwoma zrekonstruowa¬ 
nymi torami mierzoną w płaszczyźnie obydwu komór proporcjonalnych 
prostopadle do kierunku drutów dla przypadków z krotnośoią AOC ̂  2 
i < 2. Dla tyoh ostatnich widać, ze dwa ślady trafiają w obszar 
jednego drutu anodowego, jednakże skutkiem różnego nachylenia 
kierunku anod (o" i 30°) nie oczekuje sie strat przy włączeniu 
układu krotności w system wyzwalania (ogólna struktura rozkładu 
wynika z kinematyki reakoji i akceptacji). 
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Rys- 37- Odległość między torami przypadków dwuśladowyeh mierzo¬ 
na w płaszczyźnie komór prostopadle do drutów anodowych: 
linią przerywaną zaznaczono przypadki odpowiadające 
krotności zmierzonej przez układ wyboru < 2 - z prac 
autora 

4. Wybór przypadków rozpraszania na małe kąty 

Badanie elastycznego rozpraszania cząstek wysokich energii 
na małe kąty jest bardzo interesująoe w zakresie małej wartości 
przekazanego czteroppdu, gdy występuje interferencja między si¬ 
łami jądrowymi i kulombowskimi. V zakresie energii 40 - 60 GeV 
wartości )t) = 0,002 - 0,200/GeV/c/^ odpowiadają kąty 
6) = У)t)'/ p. = 0,8 - to mrad, a liczba oddziaływań jest na po-
ziomie 10 -̂  liczby padających cząstek (dla tarczy wodorowej 
o długości 50 cm). 

Odróżnienie nieznacznie odchylonych cząstek od tych, które 
przeszły przez tarczę bez oddziaływania jest stosunkowo proste 



w przypadku idealnej wiązki o małych rozmiarach (С , С ) i zni¬ 
komej rozbieżności kątowej (<Ĉ  t - można wtedy zastosować układ 
liczników (komór ) i odpowiednie układy koincydencji bądź liczni-

° '. Jednakże chcąc wykorzystać realną wiązkę ki Czerenkowa 
o dość znacznej rozbieżnośoi kątowej należy dokonać жеlekcji 
przypadków wyliczając kąty rozpraezania ze współrzędnych torów 
przed i za tarczą. Operację tę można przeprowadzić bądź w maszy-

95/ nie cyfrowej bezpośrednio po zarejestrowaniu przypadku ^ ' -
w tym wypadku należy liczyć się ze stratami wynikłymi z czaau 
obliczeń maszyny - bądź przed rejestracją, za pomooą specjalnego, 
szybkiego procesora ' ' /.To ostatnie rozwiązanie zostało 
zaproponowane przy współudziale autora ^ i z powodzeniem zasto¬ 
sowane w eksperymentach elastycznego rozpraszania mezonów T! ** na 
protonaoh na małe kąty, przeprowadzonych w latach 1970/71 w IFWE 
Sierpuehów przez grupę Dubna-Sierpuchów-UCLA '^ ̂  i grupę sier-
puchowską 96/ jak również w eksperymenoie elastycznego rozpra¬ 
szania hadronów na protonach at małe kąty wykonanego w CERN 

4,ł. Analiza układu wyboru rozproszenia na małe kąty. 

93/ 

Dla określenia projekcji kąta rozproszenia potrzebne są ezte-
ry lub jako '"I*?!"*"", trzy komory proporcjonalne ( hodoskopy licz¬ 
nikowe ) - rys. 38. 

Rys. 38. Schemat rozmieszczenia detektorów dla wyboru przypadków 
rozproszenia na małe kąty - z prac autora 
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Zazwyczaj dwie komory (lub zespoły komór) służą dla określenia 
kierunku padania cząstek na tarcze, a trzeoia mierzy współrzędne 
torów za tarczą. Używając oznaczeń z ryaunku 33 można napisać: 

co wyrażone w postaci ogólnej daje równanie wyboru dla jednej 
projekcji: 

P^ = ł A . x, + В . Xg + С . i^ + D)b ̂ O m i n /ZO/ 

i w przestrzeni: 

F = V ^ + F ̂ '^O^in /2t/ 

Przybliżone rozwiązanie powyższych równań może być realizowa¬ 
ne za pomocą specjalnych układów elektronicznych - procesorów, 
które odpowiednio zaprojektowane mogą obliczać kąt rozproszenia 
w czasie 10 - 10* sek - taka metoda została zaproponowana 
i zrealizowana przez autora i współpracowników ЮИЗ-'б) , / 
Ze względu na trudności w szybkiej realizacji równania przes¬ 
trzennego, najczęściej ogranicza sie kryteria wyboru do rozwią¬ 
zania równań dla dwóch rzutów F i F , lub dodatkowo warunku: 

F^ + F b O min /22/ 

Wartość rzeczywistego kąta rozproszenia wybranych przypadków 
może różnić się od 6) . skutkiem błędów wynikających z następu¬ 
jących czynników: 
- braku optymalnej geometrii, 
- określonej przestrzennej zdolności rozdzielczej detektorów, 
- skończonej wydajności detektorów, 
- dodatkowych sygnałów w detektorach pochodzących od szumów 
lub tła, 

- zastosowania przybliżonych współczynników w równaniach, 
- ograniczenie algorytmu do równań w płaszczyznach X i Y, 
- ograniczonej precyzji procesora. 



Wpływ powyższych czynników na zdolność rozdzielczą i błędy 
systematyczne systemu wyboru, jak i przebieg krzywej wydajności 
rejestracji w zależności od kąta rozproszenia był analizowany 
przez autora i współpracowników metodą Monte Carlo ***,15/ 

Rysunek 39 przedstawia zależność zdolności rozdzielczej od 
rozmieszczenia komór i odstępu drutów anodowych. 
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Rya. 39* Zależność zdolności rozdzielczej systemu wyboru przy¬ 
padków rozproszenia od rozmieszczenia komór i odstępu 
anod - z prac autora '4,15/ 

Najlepszą zdolność rozdzielczą i minimalny błąd systematyczny 
uzyskuje się stosując komory o jednakowym, możliwie małym odstę¬ 
pie drutów anodowych a = b = с , rozmieszczone w możliwie dużych, 
równych odległościach 1. = Takie rozwiązanie prowadzi 
również do algorytmu o prostyoh współczynnikach, łatwo realizowa¬ 
nych metodami elektronicznymi, a przez to i minimalizacji błędów 
związanych z niedokładnością współczynników. Optymalne rezultaty 
uzyskuje się dla wiązki równoległej, jednakże w realnych warun¬ 
kach, gdy zazwyczaj rozbieżność kątowa wiązki T*^ Ь у* zdolność 
rozdzieloza pogarsza się, lecz słabo zależy od C^. 



Ryaunek 40 przedstawia obliczony przebieg krzywej wydajności 
dla jednego rzutu i w przestrzeni, dla naatepujących parametrów 
(гуж. 38h 
- rozbieżność kątowa wiązki 
- rozkład przeatrzenny wiązki 
- wydajność komór &^ 5 Ćg S 1,0 
- odatęp drutów anodowych 
- odległość migdzy komorami 
- długość tarczy wodorowej 
- tarcza umieazczona za drugą komorą 
- kąt obcięcia 

'* =Sy 
= 0 05 mrad 

- ^ .,v i 0,98 
a = b = с = 2 mm 

1^= 20m "4 = g 
500 mm 

^min = ^'^ ***^ 

Rya. 40. Wydajność rejeatracji w zależności od kąta rozproazenia: 
a/ w rzucie na plaazczyzne X lub Y, b/ w przeatrzeni, 
c/ w przeatrzeni przy C- = 0,93 - z prac autora * Л 

Z rozkładów widać, że dla kątów powyżej ł mrad iatńieje pe&na 
wydajność rejeatracji, mimo iż uproazczone warunki wyboru 
(<S&x - O ^ j ^ ̂  lub G) s ^min y^ pogarazają przeatrzenną zdol¬ 
ność rozdzielczą: przejście od minimalnej do pełnej wydajności 
odbywa aię w przedziale kątów: 
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А(Э= ^ dla rzutu i л О = У ? . ̂ ? ^ przestrzeni. 
Skończona wydajność trzeciej komory wpływa wyraźnie na efek¬ 

tywność wetowania cząstek przechodzących bez oddziaływań, nato¬ 
miast nie obniża wydajności rejestracji; dla kąta 0 mrad efek¬ 
tywność tłumienia wynosi; 

= i - (ł - '?эд) - Я - ̂зу) Лз/ 

4.Z. Specjalne procesory elektroniczne dla wyboru przypadków 
rozproszenia. 

Układ równań opisującyoh proces rozproszenia jest zazwyczaj 
stały dla danego eksperymentu lub dopuszczalne zmiany są nie¬ 
znaczne, celowym jest więc zbudowanie specjalnych układów elek-
tronicznyoh - procesorów - przeznaczonych wyłącznie dla jego 
rozwiązania. Dokładność tych urządzeń nie musi być wysoką 
(zoptymalizowany algorytm posiada proste współczynniki, a war¬ 
tości zmiennych x,, ж^, х^, y,, y^, y^ są niewielkie, gdyż pa¬ 
rametry wiązki, jak i małe kąty rozproszenia pozwalają na zasto¬ 
sowanie komór o niewielkich rozmiarach), natomiast istotną jest 
ich szybkość działania. V tych warunkach możliwym jest zastoso¬ 
wanie tak analogowych '8,20/ ^ ^ cycowych 10,ll,t3,t3,i6/ 
układów. Obydwa rozwiązania były opracowane pod kierownictwem 
autora i zastosowane w eksperymentach poświęconych badaniu elas¬ 
tycznego rozpraszania mezonów 1Г" na małe kąty przeprowadzonych 
v IFWB Sierpłłohów przy energiach 40 - 60 GeV 32,96/ poniżaj 
przedstawiono iatote ich działania. 

W eksperymencie przeprowadzonym przez grupę Dubna - UCLA -
Sierpuchów ' (rys. 2)wykorzystywano dla każdej projekcji po 
trzy komory proporcjonalne o odstępie anod 3 mm i ich ilości 
wynoszącej odpowiednio 16, t6* i 40, rozmieszczone w odległoś¬ 
ciach 17 m, przy czym środkowa komora znajdowała się na 2 m 

V czasie naświetlań ilość wykorzystywanych anod redukowano 
często do 8. 
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przed tarczą* 
Układ przyblizonyoh równań miał postać: 

У1 - /25/ 

gdzie: D , И są stałymi związanymi ze względnymi przesunięciami 
komór, а К , К są stałymi proporcjonalnymi do żądanego kąta 
obcięcia. 

Schemat układu procesora dla jednego rzutu przedstawia 
rys. 41. 
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Rys. 4t. Schemat analogowego procesora dla wyboru określonych 
kątów rozproszenia - z prac autora ^. 

Współrzędne z komór były podawane w postaci analogowej 
(impulsy prądowe proporcjonalne do numeru drutu anodowego) na 
układ liniowego sumatora, a rezultat sumowania porównywany był 
ze stałą K. Sygnał logiczny O lub 1 będący rezultatem porównania 
podawpmy był do głównego układu koincydencyjnego; dla uniknięcia 
efektu stanów przejściowych sygnał był strobowany. Całość opera-
cji zajmowała ok. 3*10 aek - po tym czasie układy były "zero-
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vane" i możliwą była analiza następnego przypadku. Poprawna 
praca układu była kontrolowana w sposób ciągły przez komputer 
"on line*: analogowy sygnał proporcjonalny do obliezonego kąta 
rozproszenia był mierzony za pomocą konwertera ADC i porównywa¬ 
ny z kątem rzeczywistym zmierzonym przez komory iskrowe. 

Dla umożliwienia poprawnej pracy procesora przyj?to szereg 
dodatkowych warunków: 
- odrzucano przypadki kiedy druga cząstka wiązki przeszła w cza¬ 

sie 10** sek przed (uniemożliwiało to nałożenie się kilku im¬ 
pulsów z komory - ich czasy trwania były krótsze niż 3.10 
sek) i 10 sek po pierwszej (czas czułości elektroniki rejes-
trująeejj, 

- dopuszczano przypadki kiedy cząstka wiązki dawała jedną i tylko 
jedną współrzędną w komorach stojących przed tarczą (stosowano 
tu omówione już wcześniej układy wyboru krotności), 

- odrzucano przypadki kiedy w obydwu komorach za tarczą był wię¬ 
cej niż jeden sygnał (dla stłumienia "klastrów" zastosowano 
specjalną logikę). 
Rozkład amplitud sygnałów odpowiadających wyliczonemu kątowi 

rozproszenia prostoliniowych torów wiązki dla przypadków bez 
i z dodatkowymi warunkami przedstawia rys. 42. 
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Rys. 42. Rozkład amplitudowy sygnałów z analogowego sumatora: 
a/ dla wszystkich przypadków, b/ przy krotności 1 -
pomiary autora 18/ 



Rysunek 43 przedstawi* rozkład anAlogioznyoh sygnałów dla 
cząstek rozproszonych pod kat** i 0,3 mrad. 
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Rys. 43- Rozkład amplitudowy sygnałów z sumatora dla cząstek 
rozproszonych - pomiary autora 

96/ 

13/ 

V drugim z eksperymentów ^ współrzędne torów były rejestro¬ 
wane przez hodoskopy scyntylacyjme i komory proporcjonalne. 
Dokładny algorytm miał postać: 13,15,98/ 

J2x^ - 3.22X2 + 2.04x- - 27.18[ Ь K^ /26/ 

a do realizacji przyjęto jego uproszczoną wersje: 

[2x, - 3Xg + 2x., - 27) Ь К^ /27/ 

po modyfikacji aparatury stosowano również drugi wariant: 

t*l " *2 + *3 * °! * Kx 
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Krzywe wydajności rejestracji obliczone przez autora i współpra¬ 
cowników matodą Monte Carle dla dokładnej i upr&azezonej weraji 
różniły się nieznacznie (rys. 44). 

Rys. 44. Wydajność rejestracji dla dokładnego i uproszczonego 
algorytmu - z prac autora 3' 

Podobnie jak w przypadku procesora analogowego równania dla 
rzutów w płaszozyznie X i Y rozwiązywano równolegle i niezależ¬ 
nie według programu (przykład dotyczy tylko płaszczyzny X ) : 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

, 

2** 
27 

27/1 
27/! 



Mci*d blokowy prooaaora cyfrowego zaatoaowanego przez autora, 
i wapołpracownibow do realizacji powyzazych operaoji przedatawia 
rya. 43 131S/ 

Atutowym) Ж1 ПН 

с с 

Г* Xł Г ** Г ХЗ 

m 

ж ułtładu dta 

Rya. 45. Schemat cyfrowego proceaora dla wyboru określonych 
kątów rozproazonla - z prac autora ^ 3 / 



V przyjętym rozwiązaniu każda operacja była wykonywana przez 
oddzielny podzespół przez co wzrastała ilość elementów lecz rów-
nooześnie upraszczała się logika i skracał się ozas znalezienia 
rozwiązania. 

j Pierwsza wersja procesora była wykonana z prostych układów 
' scalonych TTL typu NAND. Operacje były wykonywane w reżimie rów-

noległo—asynohronieznym, a czas potrzebny na znalezienie rozwią¬ 
zania wynosił 0,8*10* sek dla najbardziej niekorzystnego przy¬ 
padku. Bardziej uniwersalne wersje podobnych procesorów zbudowa¬ 
nych w latach późniejszych w oparciu o układy scalone ECL śred¬ 
niej i dużej skali integracji pozwalały na otrzymanie rozwiązania 
w czasie ok. 10*? sek 93,99/ 

Każdy z omówionych tu procesorów miał swoje zalety i wady: 
t - układ analogowy oćnnaczał się prostotą i szybkością działania, 
! dawał możliwość dokładnego i stosunkowo łatwego doboru współ¬ 

czynników równań przez zmianę oporności czy napięć , jednakżo 
miał ograniczoną dokładność i małą stabilność, 

- układ cyfrowy był rozbudowany i nieco wolniejszy, koniecznym 
było stosowanie uproszczonych algorytmów, natomiast jego do-

? kładność i stabilność była w zasadzie nieograniczona. 
Obecnie, kiedy istnieją układy scalone wykonujące złożone 

operacje logiczne czy arytmetyczne w czasie rzędu 10* sek oraz 
{ uniwersalne mikroprocesory (te z reguły znacznie wolniejsze), 
! S/ 
! priorytet należy do procesorów cyfrowych '. Jedynie w wyjątko¬ 

wych wypadkach, gdy złożone operacje należy wykonać w bardzo 
krótkim czasie, a dokładność nie jest zbyt krytyczną, rozwiąza¬ 
nie analogowe może być korzystniejszym. 
4-3- Efektywność wyboru i współczynnik tłumienia 

V eksperymentach elastycznego rozpraszania cząstek na małe 
kąty, przeprowadzonych z udziałem autora, selekcja dobrych przy¬ 
padków dokonywana była głównie za pomocą opisywanych systemów 
wyboru - stosowane liczniki koincydencyjne i antykoincydencyjne 
tłumiły tylko oddziaływania nieelastyczne bądź z dużym przekazem 



ezteropadn. W жкжржгуижпсжеп stosowano 1о#%кж negatywną, tzn. 
wetowłaia oząatek, które przeszły ргжжж t*rołł Ьжж rozproszenia, 
ргжжж со uniknięto wpływa wydajności кояог я* wydajność rejestra¬ 
cji w obszarzs жЛжгжопуоЬ 111. W to j sytuacji wartość 

tiamieni* С Ьу1ж bardzo 

^ j**t жж1ж^пА od 
tywncści tłumieni* ^ им kątowego eжąжtж^c wtomyeh ж i pr*yj*t*go 
Z itolti wfaktywność tłumiani^ przypadków гожрго*ж*п1ж пж kąt 
łniojłzy miz O ^ ^ жж^жжу od przyjętego Ał^orytłm i dokładności 
jogo wepołezynnikow, dokładności ргоежжог*, ж toJczo wydajności 
кояАг. Wpływ tyóh pe,rejnotrow пж ргжжЬ1жд krzywj wydajnoAoi 
(tłumienia) analizowany był w poprzednim rozdziało: pierwaze 
trzy wpływają na rozdzielczość ayatemu (naehylenie krzywej wy-
dujności), akonczona wydajność komór C ^ i C- pogareza жfжk-
tywwść tłumienia. Ponieważ efekt ten dominuje w obszarze małych 
kątów, gdzie trafia więkazość cząatek wiązki, wyeoka wydajność 
trzeciej komory jeat istotnym warunkiem uzyskania dobrego tłu-

i mienia. V eksperymenoie przeprowadzonym w IFVE Sierpuohów przy 
" umiarkowanej intensywności wiązki wydajność komór była wyższa 

niz 0,99. 
Optymalizacja współczynnika tłumienia była dokonywana w trak¬ 

cie przebiegu eksperymentów. Rysunek 46 przedstawia zależność 
tego współczynnika (w rzeczywistości t-э = l/^) od stałej D kom¬ 
pensującej wzajemne przesunieoie komór i dla różnych wartości 
stałej К - odpowiadającej różnym kątom obcięcia, wprowadzanych 
do obliczeń w układzie procesora analogowego. 



Słała С 

Rya. 46. Zależność współczynnika wyboru układu ж proceaorwm 
analogowym od atałyeh 0 i К - pomiary autora i wapół-
pracowników ^ 0 / 

Na ryaunku 47 pokazano zmianę wapółczynnika tłumienia ? 
w zależności od atałej K, proporcjonalnej do żądanego kąta 
obcipcia К = 1000 odpowiadało ok. 2 mrad . 

M00 О 500 
Słała К [jłdnołtM 

łłya. 47' Zależność wapółczynnika tłumienia tłkładu wyzwalania 
z prooeaorem analogowym od kąta obcięcia atałej К 
pomiary autora i wapółpraoownik6w ' '. 

a-. 
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Naświetlania były przeprowadzane głównie przy kątach obcięcia 
(3) =0,5 mrad i <& ., =0,4 mrad, i w tych warunkach 
wartość współczynnika tłumienia <y) wynosiła 10 - 15-tu. 

V eksperymencie przeprowadzonym z wykorzystaniem procesora 
cyfrowego przy zadanym kącie obcięcia (Эд. ^ = €^4- у = 0,7 mrad 
współczynnik tłumienia <?. wynosił t6 (dla cząstek wiązki tj. 
w obszarze kątów - 0,8 mrad wynosił on 2001^)^'ЖУ. 

4.4. Wydajność rejestracji. 

Dla uniknięcia poprawek przekroju czynnego -rr pożądanym jest, 
aby powyżej pewnego kąta rozproszenia układ wyboru posiadał peł¬ 
ną wydajność rejestracji. V zasadzie przyjęta logika wetowania 
zapewniała wysoką wydajność rejestracji dla kątów <&= V^'^min x v 
jednakże w niewielkim procencie przypadki rozpraszania elastycz¬ 
nego mogły być wetowane przez towarzyszący azybki elektron 5, 
a ewentualnie również skutkiem efektu "klaatrów" i nadmiernych 
szumów (w normalnych warunkach ten ostatni efekt był pomijany). 

Dla określenia przebiegu krzywej wydajności rejestracji prze¬ 
prowadzono cyklicznie w trakcie eksperymentu krótkie naświetlania 
z tarczą Pb umieszczoną za tarczą wodorową. Rejestrowano wszyst¬ 
kie przypadki włącznie z towarzyszącym im rodzajem decyzji układu 
wyboru, którą następnie porównywano z obliczoną na podstawie 
zmierzonych trajektorii. 

Na rysunku 48 przedstawiono przebieg krzywych wydajności reje¬ 
stracji układu wyboru z analogowym procesorem obliczone w projek-
oji X i Y ' Л Więksny kąt oboięeia w plaszozyźnie X wybrany 
był ze względu na dyspersję pędu wiązki - różnica, ap = t GeV/c 
dawała za magnesem spektrometru odchylanie A O = 0,3 mrad. 

Przeprowadzono również analogiczne naświetlani* z tarczą wo¬ 
dorową, a obliozone krzywe wydajnośoi używano jako dane wejścio¬ 
we do programu Monte Carlo używanego w procesie analizy. 

Rysunek 4p przedstawia rozkład kątowy wiązki &raz krzywe wy¬ 
dajności obliczone dla rodnych stałych określających kąt obcię-
* ^ i . ^ ? ekperymenoie z zastosowaniem procesora 
cyfrowego '°96/ 
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K s 200 : 0.4 mrad 

-ł.O -ОД О 03 łjO 

Rys. 48. Przebieg krzywych wydajności rejestracji w zależności 
od kąta rozproazenia: 
a/, w płaszczyźnie X, b/. w płaszczyźnie Y - pomiary 
autora i współpracowników O,1OO/ 

Kqt ia fntrad] 

Rys. 49. Przebieg krzywej wydajności rejestracji w zależności 
od kąta rozproszenia i dla różnych kątów obcipcia 
(stała К }; grubą krzywą zaznaczono profil wiązki 16,96/ 

Dla stałej К = 5 uzyskano pełną wydajność rejestracji dla 
kątów rozproszenia <Э Ь 0,7 mrad. 
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вомюммшпж 
W* wttwpio do niniojaaoj roaprawy wytaianiono dwa iatotno pro-

bl**y wapółołaaMJ toohaiki okaporyHomtalnoj finyki wyookioh 

- konioeamoao vayeia anytkioh dotoktor^w ^ łłiowiołkioj gootośoi, 
wyaokioj wydajaoAai, dobroj ełAłw^j ł рж****гж*яп+Л 

#y*t**Aw vat^pna^v wybom 
bodących v etami* prł#pp#wtdłić v krótkim еж*ж4* 

bądź aaw*t ohr#śl<nił 
W ołtbtnlch lottach dłłkwnał łił iatcłny połttp w obydwu 

i dryfwyeh огжж łpwej^inłyeh игжаЛжаА dl^ 
wybr<ta*j M**y prłwMjąoych v opłtroia o t* 
to жш prz*pr#«*dz*ni* łłwrogu trudnyoh łk 

poai<u?ów rł^dkioh proe**ćw 

Aator był iniojłtoroH bąddb wopółAutorwoł niektórych nowych 
ioh ł**to*ow*A v kojaatrotByeh оЛжрогужоп^еЬ. 

Mtor* i kiorowuayoh ргжжж nio^o aoapołow, ижужкжпо 
ргяу wopołudnlAlo inaych finyków, inłyniorow i toohnHtev 

dotyo*ą: 
- ормюочжа!ж 1 wykonnaiA kilkadzi**i*ciłł кожог proporojotmlaych 

1 dryf owyoh o ^łOłMtrii płłłkłoj ( чуяЛжту od 60 ж 60 ян do 
ж ЗбОО жя^) i oyiindryoamoj, po*i*d*jąoyoh vyooka 

aość, dłłłą dokł*dno*e lok^liłMtoji prłoatrłoaaoj i dobro para-
-try омчо*.,'7.Ч?,31,26,37/ 

- dokonanio жжожо#б1омуоЬ pomiarów parałotrów fiłyołnłyeh w/w 
, кояог ио жжожо#о1яуж wł^iłdnianiaw praoy w waruakaoh duaago 

natoaonia oaąatok, ^' 
- aaatooowanio w łcoHoraoh wiołodrutowyoh odoaytu dwnwyHiarowo#o 
ж jodłłołna4łłnyłł przyporządkowaniom włpo^rzodn<yoh^ 
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w oparciu o metodę podziału ładunku, oo pozwala na łatwą reje¬ 
strację dwóch współrzędnych w komorach cylindrycznych oraz 
skrócenie czasu rekonstrukoji przyr^dków przy pomiaraoh ж wy¬ 
korzystaniem komór płaskieh ^ " ^ / , 

- zastosowani* komór proporcjonalnych do wyboru krotnosoi cząstek 
naładowanych (pierwotnych i w t ó m y o h ) , ^ ' ^ ' ^ / 

- zastosowanie systemu wyboru przypadków rozproszenia cząstek 
na małe kąty pracującego w oparciu o komory proporcjonalne 
i specjalny prooesor analogowy, ' ^ 

- zaproponowanie i zastosowanie do wybom przypb3ków rozproszenia 
na małe kąty speojalnego procesora oyfrowego. '^^* ^ 
Nie wszystkie z wymienionych tu zagadnień zostały ostatecznie 

rozwiązane i wiele z nich wymaga dalszych studiów - przykładowo 
można tu wymienić zjawiska występujące w komorach wielodrutowyeh 
praoująeyeh przy bardzo dużych natężeniach cząstek, gdzie efekty 
przejściowe i gromadzenie się ładunków przestrzennych towarzyszą¬ 
cych wiązce impulsowej, jak i prooesy "starzenia się* komór nie 
są w pełni zrozumiałe i opanowane. 

Z drugiej strony niektóre opraoowa. Ut, a dotyczy to zwłaszcza 
systemu wyboru przypadków z wykorzystaniem komór proporcjonalnych 
i procesorów cyfrowych, odegrały pionierską rolę w rozwoju tej 
dziedziny, która obecnie przeżywa burzliwy rozwój (patrz np. pra¬ 
ce przeglądowe Verkerk a \L 

Opracowane urządzenia były zastosowane w czterech dużych 
spektrometrach słu&ąeych do pomiarów na akceleratorach IFWE Sier-
puchow i CERN Genewa, i pozwoliły na przeprowadzenie wieln ekspe¬ 
rymentów, z któryoh najważniejsze dotyczyły: 
- elastycznego rozpraszania mezonów 4 na elektronach pr^y ДО GoV 
w celu pomiaru funkcji struktury mezonu -*-V, 

- elastycznego rozpraszania mezonów H na protonach przy energii 
40 i 30 GeV dla badania interferencji ЗЗ'Юф/, 

- badanie oddziaływań mezonówТГ z tarozą spolaryzowaną przy ener¬ 
gii 17,Z GeV 35-39/ 

- elastycznego rozpraszania mezonów 4 na protonach przy energii 
63 GeV *S/ 
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- badania reakeji qaasi-dwueiaiowych przy energiach 60 - $0 GeV, 
44,46,5t,52/ 

- badania produkcji dyfrakcyjnej mezonów na protonaoh przy ener-
Siach 63 i po c e v , ^ . 4 7 - 4 p , 4 / 

- badania produkoji mezonu ж 
- badanie prodłdcoji eząetek połłabnych v oddziaływaniach badrono-
wych przy energiach 100 - 200 GeV ?^^/ 
i inne 34,40-42, 33,58/ 



DODATKI 

I. Rejestracja cząstek w warunkach 
o dużym natężeniu. 

Niniejszy dodatek ma na oelu określenie stanów staojonamych, 
jak i przebiegów przejściowych zaohodzących w komorach wielodru-
towyeh i towarzyszącej im elektronice w warunkach naświetlania 
wiązką impulsową o dużym natężeniu. Został opracowany w oparciu 
0 materiały źródłowe i prace własne autora. 

1 - T̂ iłiTM* wzmocnienia skutkiem tworzenia sip ładunku przestrzen-

Przyozyną zmian wydajności rejestracji cząstek w trakcie 
wiązki impulsowej o dużym natężeniu może być zmiana warunków 
pracy samej komory bądź towarzyszącej elektroniki rejestrująeej. 

W komorze mogą wystąpi6 dwa efekty: 
- akumulacja ładunku przestrzennego, 
- zmiana napięcia anodowego. 

Dla obliczeń wpływu ładunku przestrzennego na pole elektrycz¬ 
ne w komorach przyjmowane eą następujące przybliżenia: 
- płaskiego kondensatora - dla komór proporcjonalnych 

(rys. 1-la) ', 
- licznika cylindrycznego - dla komór dryfowych (rys. 1-lb ) 

katodo bałodo 

Motodo 

Rys. 1-1. Schematy dl* obliczenia wpływu ładunku przestrzennego 
w komorach: a/ proporcjonalnej , b/ dryfowej 
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V 

Równtmi* *t*cjon*m* d3A komory proporojonłtlnoj a* po*t*6: 

В(У) = / * ^ - *Y + B. /1-1/ 

*. = "IT 

/1.3/ 

v. 
L 
ж 
q 
N 

П...4 

gdzio: 

*łcwiw*l*ntn* пж 
odl*gioś6 Młod№ 

- odltgioAć tłiędar 
- liniowa gęwto^6 

iloAć ozą.tak n< 
OZAłU, 

pięoił ЯА anodzie, 
-katodł(rya. 1-1ж), 
)r sr^r*ł ( гуж. 1-1 л). 
^dunkuta**nodzi* wzory 1-2 
^ jodnołtk? powiorzohnLŁ w j#dm 

'- ł*dunek produtcovamy przoz j*dną oaąatkę, 

atobilność jonów 
- prz*ti*H..MdJ 

кояогу dryfowłj: 

B(r) = /^r^- dr 

V 

dodatnich, 
L.l^tryezn*. 

i 1-20, 
)*to* 

/1-4/ 

! 
в = а 
о r.łnb/ж 

/1.6/ 



V - napipcie na anodzie, 
a - promień anody, 
b - promień linii ekwipotencjalnej O (umownej katody), 
R - liczba zliczeń na jednostkp długości anody w jed¬ 

nostce czasu. 
Rozwiązania powyższych równań mają poatać: 

- dla komory proporcjonalnej ^ : 

- dla komory dryfowej 

b/a. 

Dla dużych wartości B/p ( >500 V/om.Torr), co zazwyczaj ma 
miejaoe w pobliżu anod komór proporcjonalnych i dryfowych, mota¬ 
my przyjąć iż zależność współczynnika wzmocnienia gazowego A od 
napięcia anodowego V wyraża sie wzorem 

В?* + С /1-9/ A = . 

gdzie В i С *ą etałymi dla danego gazu, a A Y jeat zmianł^ napieoi^ 
anodowego. 

W przypadku komory proporcjonalnej ekwiwalentną zmianę napip-
cia anodowego AV , bpdącą wynikiem ietnienia ładunku przestrzen¬ 
nego, można obliozyc korzystając z 1-7; i tak w pierwsfzym przy¬ 
bliżeniu '°*Л 



й 

wipe (ж 1-2 1 1-n) . a wł?c (z ł-
' V 

Podobnie uloga rwdukeji nat?zani# pola w komorzo dryfowłj 
o wartość odpowiadającą łmlanł ж napipoia 

oo po uwzględnianiu wzoru 1-6 oraz wyliczaniu eza*u dryfu jonów 
do katody 

. m S 

У = R.n.o.A' . < ̂. t. 

ustalani* *ip równowagi odpowiada ozaaowl dryfu jonów 
dodatnich do otaczających *la!ctrod: 

. ^ — 
^ ^ . B(y) 

Ola typowych komór proporcjonalnych (b я 8 яю, а = 2 нт, 
V^ = 6 kV, ;ц+ = 1,65 . łO"^ -3 y-t .^c-^) t* S t50 j*.ek ^ 
V komorach dryfowych odltgiości bywają dłuzazo a pola łłabaz*. 
Przy E = ł kV/оя i długości dryfu L^ = 20 mm, t^ g 10*9 ,^^ 

Dla оожпу zmian wzmoeniania komory proporojonalnoj i dryfowej 
przy dużych intanływnośoiach koniaczna j*at znajomo^ó parametru 
В we wzorach 1-9 i 1-10. Dla komory proporcjonalnej można до 



znaleźć z krzywych przedstawionych na гуж. 13*: Bp=2,7.1O**hT . 
Dla komory dryfowej В można w przybliżeniu ocenić z krzywej wy¬ 
dajności (rye. H ) - przyjmując normalny rozkład amplitudy syg¬ 
nałów zna jdłł jeny B^= ł4.10*^V*^. 

Zakładając typowe warunki praoy (A = 10*), skład mieazanki 
gazowej i geometrię komór otrzymamy dla komory proporcjonalnej 
przy: 

N = i(T mm*^ жак"' АТ^ 3 60 V 
5 AV^ 5 160 V 

i dla komory dryf owej przy: 

R = 10** mm*^ eek'^ *V^ = 30 V 
(w tym oetatnim przypadku przyjęto t* = 3*łO* жек). 

Względna "н**"**" wzmocnienia dana jeat zależnością: 

^ = .-^'^ -l /1-17/ 

wiec dla komory proporcjonalnej otrzymamy przy: 

N = 10^ mm*3 жок'* AA/A S ł? % 
N = 5.10** mm'^ жек*^ ЛА/А З 35 % 

i 

2. 

dla komory 
R s 

dryfowej 

= tO** mm 

rnłenła 

przy: 

r' .̂ -̂  
skutki€ 

AA/A S 33 % 

skutkiem spadku napięcia n& oporze anodo-

Zmiany napięcia anodowego przy dużych natężeniach można oce¬ 
nie analizując przebiegi w obwodzie obciążenia pojedynezego 
drutu komory. Ryeunek I-2a przedstawia schemat zaatepezy obvodu 
zaailania i obciążenia pojedynczej anody; przy zastosowaniu 
wzmacniacza prądowego ( R = 0 ) upraszcza sig on do postaci 
z rys. I-2b. 
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' ft) -GD-Ht -GD 

Rya. 1-2. Sohemat obciążenia pojedynozej anody przy zastosowaniu 
wzmacniacza a/. napięoiowego, b/. prądowego - z prao 
autora. 

Impuls prądowy i(t) generowany jest głownia skutkiem przamio-
szozania sip jonów dodatnich (ladunak N.a) do katody. Odznacza 
się on szybkim czasem narastania związanym z ruchem jonów w po¬ 
bliżu anody ( rzędu pojedynczych naek), jak i długim 'ogonem* 
wynikającym ж ich całkowitego czasu dryfu między anodą a katodą 
(.-100 jusek). 

Ładunek N.e przemieszczający się od anody generuje impuls 

N * * + * q-(t) = /1-18/ 

i odpowiadający mu impuls prądowy: 

o 
t + t 

gdzie: q - ładunek na jednostkę długości anody: 

2Kir - ln{2i:.r/s)3 /1-20/ 
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'о = . incoah 

(dla Argonu t = 2.10 aak 
V - napipeia zaailałłia кожогу 
;u* - mobilność jonów 
r - promian anody 
L - odlaglośź anoda - katoda 
a - odlaglosc mipdzy anodami 

impulła napięeiowago na anodzia 
nośoi i oporu oboiążania; z obliczań autora ^: 

t + t./hc] . 

od jaj pojam-

n=l - t 
Na ryaunłnł 1-3 przadatawiono impulay prądowo i napiępiowa 

pochodząca od pojadynczayo alaktronn piarwotnago obliczona 
przaz aatora na podatawia powyzazych wzorów 68/ 

Rya. 1-3* Kaztalt iłłpulaów na anodzia komory proporcjonalnaj od 
pojadynczago alaktronu piarwotnago: a/, prądowy, 
b/. napięciowa - ж prao autora / 



Za względu na czas trwania impulsu B*joześciej, przy dużyeh 
natężeniach, stosuje się wzmacniaeas prądowe i do tego przypadku 
ograniczone są poniższe obliczenia. 

Zakładająo, że komora generuje impuls prądowy prostokątny 
o czasie trwania . przebiegi napięciowe na oporze obciążenia 
w przypadku wiązki impulsowej o średnim natężeniu n mają prze¬ 
bieg jak na rys. 1-4 - średni poziom ustala sie dopiero po pew¬ 
nym czasie t. 

T = t.'n 

Rys. 1-4. Przebiegi napieoiowe na oporze anodowym dla kilku 
kolejnych impulsów - z prac autora 

Po pierwszym impulsie: 

= i . .(l - o" /1-23/ 

Kolejne wartości napięć U' stanowią szereg geometryczny; 
sumując kolejne p impulsów p = n . t otrzymujemy: 

. t 
= i.R . . (1 - /1-24/ 



wartoać ustalona wynosi: 

1 -
co przy R С » l / n daje: 

(di* warunku R С ^ ł/n, 
Z powyzłzyeh wzorów widać, z* dlł typów*j komory (R-

С = 1.8 nP, t, = 30 пжжк, i = 100 ̂ A.) przy n = 10 
(tg = 10 ж#к) zmiłm* n&pięoi* anodowego wynoai: 

^ = 3 V 

j**t z# ж^аЛц сжАЖи: 

т - !1*-ьЛ*-3 1,8 

Di* wartości В znalezionych poprzednio i A U = 3 V zmiana 
wzmoonieni* w komorze proporejonałnej wyniesie: AA/A = - 1 % 
i w kocorze dryfowej: AA/A = - 4 %. 

3* Straty wydajności w układzie r 

Straty zliczeń w układzie rejestrującym występują akutkien 
czasu martwego * ̂, i ewentualnej zmiany poziomu wyzwalania 
"D' ID ' 

< W układaoh rejestrujących najcześoicj stosowane są dyskrymi-
: aatory typu Schmita, wytwarzające sygnał o dlugoćei odpowiada-

czasowi trwania impulsu z komory powyżej progu dyskrymi-
naoji U^, I- . A zatem w ogólnym przypadku, uwzględniająo fluk-



tuaeja amplitudowa i ожажожа aygaałow ж komory, mamy do oayaia-
aia ж impnłaami с жжЛаапут ожа*1а trwaaia Т .̂. Z aaaliay takiago 
układu wynika, жа atraty ж11ежаа ргжу śradnim Mtt?±waiu eж̂ ж̂t#̂ t 
М dana *ą ^жогжж апА1о^ожпуж jak dla okiadu o ataiyw 

/ 
M . 

Dla komory o W drutach аитагусжпа atraty 

/1-38/ 

M. - jaat ва^жааЛаж cłąatak aa pojadyMaTm druoia. 
W koatoraeh dryf<M<yoh aa pojadyaeжaj anodжia ножа pojawić 

kolajno kilka ayctaidw ж^ажааусЬ ж rajaatrowanya Фddжiaiywaaiaж^. 
я Straty wydajności жа1а*а wiło dodatkowo od *odжaj^^ i pojaamośoi 

atoaowanych okAadow alaktroaioanyoh. 
Jaśli komora яа я drutów, ж ktoryoh kaMy яожа rajaatrowao 

do L aygnalów, środaia krotao^ó oaąatak гож1ожоауоЬ rdwnomiar-
aia po pewiaraełmi komory wyaoai n , to prawdopodobianatwo po¬ 
jawiania ai? wiooaj ni* L aygnalów aa co aajmnicj jodaym drueia 
daaa jaat waoram */ 

Jaśli L układów pomiarowych obaiuguja waжyжtkia d m ty, а ожаж 
dakodowaaia adratu pojadyaoaayo drutu wynoai & to łtraty wydaj-
aośoi wyno*%Ą ^°^/: 

1 -e = ł - a"E (3)" . P ' /1-30/ 
k=0 ^ H(M)' 



gdzie: p=t-/K , t-- maksymalny czas dryfu. 

Przy pomiarach krzywych wydajności mamy do ozynienia я syste¬ 
matycznym wzrostem amplitudy, a zatem i czasu martwego. 
Zakładając eksponenojalny kształt impulsów z komory (stała eza-
su T ) i normalny rozkład amplitud wokół U. zależność ozaau 
martwego od napięcia dana jeat zalotnością: 

T^ = т(в .AV- m=r-D /1-31/ 
" "śr 

i wzór 1-27 przybiera poatać: 

M . T . ( В . A V - In U^/C^.) 
1 . 6 = ^ ^ ^ , , /1-32/ 

1 + M . T . ( B . A V - l n C/C ^ 

Jeśli natomiast impule z komory opiłany jeat wzorem I-1 
(sygnał prądowy), to odpowiednie wzory mają poetaó: 

i: 
B.AV 

Krzywe etrat wydajnoaol dla pojedynezego drutn komory propor-
ojonalnej о В = 2,68 . ^0** V*^ w zależności od natężenia 
cząetek, rożnych kształtów impulł&w i dwóch różnych punktów 
(napięć) na plateau (atotunek wzmoonien A^/A- ж 5) przedstawia 
rys. 1-5. 



Rył. 1-5. Krzywa łtrat wyd^jnośoi dl& równych pw<akt6w praoy 
komory i różnych k*zt*It6w impulaów - obliczani* 
Au tor*. 

Zmianę poziomu dyskryminacji przy pracy impui*ow*j można oownić 
Analizując ukiad wzmaoniacza - dyśkryminatora (гуж. 1-О. 

dyłhryntinator 

a. 

1-6. Dklad Kzmaoniaoz-dyłkryminator: a/ łohamat poląozania, 
b/ obwód wkwiw*i*ntny - z prao autora. 



Prztbiłgl aapieeiow* dla kilłcn pierwszych iaupulsow przedsta¬ 
wia rys. 1-7. 

Rys. 1-7^ Przebiegi napipeiowe ułcładu 
- z prae 

Korzyatająo z poprzednio łtoaowamej matody moznu wykazać, 
aV następuj* zw stałą ozasu T. = R, * С : 

i . . R*c.-* 

a ustalona wartość średnia wynosi (przy R-C 2>l/n 

U* = U . t. . n 

Dlat, - 5 0 - tOOn**k, n = 

AU< =0,05*0,! 

a typowa wartość staiej ezasn T : 

- 10* 

/1-35/ 

/1-36/ 



II. Odozyt współrzędnej wzdłuż drutu anodowego metoda 
podziału ładunków. 

Istota metody jest przedstawiona na гуж, 11-t; jeśli drut ano¬ 
dowy Jest wykonany z materiału oporowego, to sygnały na jego koń¬ 
cach zawierają informacje o położeniu generującej je lawiny 

= A, 

,3, 1 AOC 

Rye. II-ł. Zasada pomiaru współrzędnej wzdłuż drutu anodowego. 

Drut anodowy komory można rozpatrywać jako linie o rozłożonych 
parametraoh RLC. Optymalna transmisja sygnału zaohodzi jeśli opor-

91/ nośe anody spełnia warunek ': 

/II-ł/ 

Jeśli R^« na linii pojawiają się odbicia, jeśli 
T<^^ zwiększa się ozas narastania sygnałów. 

Jeśli R ^ 2Tł."Y^ przebiegi ozasowe sygnałów na konoach linii 
są zdeterminowane przez stałą czasu T = R-^ = R.C.l 
- dla drutu ze stali nierdzewnej o średnicy 25/*m(R S 20<H*/em) 

odpowiada to długośoi 1^1,1 m (p = ls wynosi zazwyczaj ok. 
330 Л.). 

Przyjmując, że linia o rozłożonych parametrach RC i długośoi 1 



jest zwarta na konoaoh (oporność wejśoiOM* wzmaoniacza R„ = 0 ) 
i w przypadku wprowadzenia ładunku q - opisanego funkcją delta, 
w odiegłośoi JE od jednego z koaoów, prąd na wyjśoiu dany jest 
wzorem 

Z—' /11-2/ 

Przebiegi tej funkcji obliczone* dla drutów anodowych o dłu¬ 
gości ł i 4 m (R = ZO<R/om, С = 10 рУ/оя) przedetawia гуж. 11-ż 

łOO 

Czo* 

Rys II-Z. Impulsy prądowe na końoaeh linii RC wylicMone dla 
długości drutu: a/ 1 я, b/. 4 я - z prao &utora ^ 

Z rysunku widać, ze forma sygnału zależy silnie od położenia 
lawiny; czas narastania zmienia się od zera na końcach drutu do 
wartości maksymalnej określonej stałą czasu T /? . Dla drutu 
o długości 1 m opóźnienie, wynikające z dyfuzji sygnału, jest 
nieznaczne (t,5 nsek przy progu dyskryminatora odpowiadającym 
50% amplitudy sygnałndla ж = 0,9 1 - rys. 11-Za), jednakże 

obliczenia wykonane przez M. Różanską, IFJ Kraków. 
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szybko rośnie z 1 . Rysunek H-3 przedstawia zależność opóźnie¬ 
nia eygnału z dyakryminatora w zależnośoi od długości drutu ano¬ 
dowego i położenia lawiny - wielkość ta ma iatotne znaczenie 
przy pomiarach ezasovych w komorach dryfowyoh (należy pamiętać, 
że t = 2 naek odpowiada błędowi położenia x = 0,1 nan). 
Krzywe *LC* wyznaczono przyjmując prędkość rozchodzenia aię fali 
elektromagnetycznej v = 30 cm/nsek, krzywe "RC z rysunku 11-2 
przy progu dyakryminatora równym 50% amplitudy aygnału dla 
ж = 0,9 1. 

ł 
7 
6 * S 
4 
3 ? 

a. 

act* - 20м** 
R C * Ł C / 

10 30 50 70 SO 40 
Od)#a!oł< od ttońca druts [cm! 

3! 

^ M 
Ю 

? ж 
Ё ̂  
o t 

: 
* R 

3 ^ 
40 

b. Odłł 

0.^.3004 

НО ЖЮ 
arose od 

^ ^ : 

Й0 3M ł40 
ttoAca df ułM {cm 

Rya. 11-3* Opóźnienie aygnału w zależnośoi od położenia lawiny 
wzdłuż drutu anodowego o dlugaśoi: a/. Im, b/. 4 m -

27/ z prac aatora '. 

Z rysunku 11-2 widać również wyraźnie, że amplituda aygnału 
nie jest liniową funkcją położenia. Całkując sygnał prądowy 
(wzór 11-2) otrzymujemy: ^ 

t-3/ 

Przebieg tej funkoji w zależnośoi od czasu całkowania przed¬ 
stawia rys. 11-4. 



НС] 
0.9 -—= ОД ^^* 
М / ^ ^ " 

J* A* ł/A^ азю//\и^ MŁV^<^ 

ж/t = О! ?^***— ^ł 
-̂- № 

^^^^***^*^*nt ^-<^^^ Ov 

H M M О* ОД 

Rya. 11-4. 1яри1жу ładunkowe na końcach drutu anodowego w zalez-
no^oi od ozaau całkowania i dla różnych położeń ławi-
ny / 

Z rysunku 11-4 vid*6, Aw pc ozawił t = 0,5 T I 
^łt proporcjonalny do połołwni* lawiny wzdłuż drutu -

stąd wynika minimalny oz** brłmtiłti dJ* łAdunłcowo czułego konwer¬ 
ter* ADC (czAa całkowani* iapulau prądowego). 

Błędy *yat*n*tyozno 

Położenie lawiny wzdłuż drutu anodowego oblioza eię według 
wzoru patrz rye. II-t : 

gdzie: <ł4 Ид wartośoiałłi ładunków na konoaoh drutu zmie¬ 
rzone przy pomocy konwerterów ADC. Jednakże wyliozona wartość 
ж' może różnic aie od rzeczywietej ж z powodu naetepująoyrh 

27/ przyczyn " : 
- ałtonozonej opomo^oi wejściowej eniaoza R , 



- roznioy wapolozynnikow wzmocnienia poszczególnych wzmacniaczy 

przechodzenia (przez pasożytniczą pojemność sprzęgającą) dodat¬ 
niego impulsu z katody na anodę - ładunek ten je*t równomiernie 
rozłożony wzdłuż drutu. 
Błąd systematyezny spowodowany tymi ozynnikami wynosi 27/. 

2W + 2QW - /H-3/ 

W = 

Q - oześć pierwotnego ładunku przechodzącego ж katody 
na anode ( же trnntrł tm przeoiwnym). 

Rysunek 11-5 przedstawia błędy dla typowych wattośoi W, К i Q. 

-0.0! 
0.4 ł.0 

Rys. 11-5. Błędy eyst*aatyczno dla typowych warto4oi W, К i Q 27/ z prac sustoł* ^ . 
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