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SPOSÓB KSZTAŁTOWANIA KIERUNKOWEJ CHARAKTERYSTYKI 
CZUŁOŚCI SONDY DETEKCYJNEJ PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO 

Przedmiotem wynalazku jest sposób kształtowania kierunkowej oharakterystyki ozułośoi 
sondy detekcyjnej promieniowania jonizująaego, zwłaszcza wyposażonej w detektory promie-
niowania gamma, o niewielkioh wymiaraoh. 

Znany sposób kształtowania kierunkowej oharakterystyki sondy detekcyjnej promieniowa-
nia jonizująoego polega na tym, że detektor promieniowania Jonizująoego umieszcza się 
w wyolętej w koztałoie stoika podstawie osłony waloowej o dużym współczynniku osłabienia 
promieniowania jonizująoego przychodząoego z kierunków spoza kąta widzenia sondy. Sygnał 
z detektora po wztpoonieniu i znormalizowaniu jest podawany do tneładu rejestrującego. We-
dług tego sposobu detektor rejestruje promieniowanie przychodzące również spoza kąta wi-
dzenia sondy. Związany z tym błąd pomiaru rośnie wraz ze wzrostem energii kwantów promie-
niowania gamma. 

Sposób według -.jynalazku polega na tym, że dwa detektory umieszoza się współosiowo 
w podotawaoh osłony waloowej, tak aby jeden z nioh był maksymalnie odsłonięty, a drugi 
maksymalnie przysłonięty od źródła promieniowania jonizująoego określonego kątem bryłowym 
stożka podstawy oałoziy waloowej. Częstość powtarzania ciągu impulsów generowanyoh w detek-
torze przysłoniętym 1 znormalizowanych w bloku elektroniaznym odejmuje się w bloku różni-
cowym od ezęstoóoi powtarzania olągu impulsów generowanych w detektorze odsłoniętym 1 znor-
malizowanych w bloku elektronicznym. Na wyjśoiu bloku różnicowego wytwarza się ciąg znor-
malizowanych impulsów elektrycznyoh, których częstość powtarzania jeat różnicą pomiędzy 
ozęstoóoią powtarzania olągu impulsów generowanych w detektorze odsłoniętym, a ozęatością 
powtarzania ciągu impulsów generowanyoh w detektorze przysłoniętym. Ciąg znormalizowanych 
impulsów na wyjśoiu bloku różnicowego zawiera informaoję o promieniowaniu iródła powierz-
chniowego widzianego przez sondę w wąskim kąoie bryłowym określonym przez kąt bryłowy stoż-
ka podstawy osłony. 
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Zaetoeowane detektory powinny być dopasowano przedo wszystkim pod względom .leułośoi. 
W blokach elektronioznyoh następuje wzmocnienie impulsó* 1 normalizacja lob wysokości 
i szerokości. 

Zaletą epoBobu według wynalazku Jest moiliwośó kształtowania kierunkowej charaktory-
stykl czułońol eondy detekcyjnej w szerokim zakresie jej kątów widzenia. 

Dzięki zastopowaniu dwóah oałoniętyoh detektorów i układu różnicowego, który eliminu-
je wpływ promieniowania przychodzącego z kierunków spoza kąta widzenia sondy, uzyskuje 
się zmniejszenie błędu pomiaru przy okroślaniu granic obszaru źródła powierzchniowego wi-
dzianego w wąskim kąoie bryłowym. Również korzystną ceohą sposobu jeat zmniejszenie wy-
miarów sondy 1 około dziesięciokrotne ztnnie jozenie joj oięzaru w wyniku zmniojozonia cię-
żaru osłony i zastosowania miniaturowyoh półprzewodnikowych detektorów, 

Spoaób według wynalazku może znalożć zastosowanie do kierunkowyoh pomiarów mocy dawki 
promieniowania jonizującego. Sposób może być realizowany vi miernikach pracująoych 11a po~ 
kładaoh aparatów latającyoh, pojazdów mechanioznyoh i obiektów koamicznych. Spoaób może 
być również zastosowany do ustalania kierunku wzrostu lub spadku mocy dawki promieniowania 
jonizującego. 

Spoaób według wynalazku jest bliżej objaśniony w przykładzie wykonania i zilustrowany 
na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia sohemat blokowy układu do realizacji sposobu 
kształtowania kierunkowej charakterystyki azułoścl eondy, a fig. 2 - wykres uzyskanej 
z pomiaru kierunkowej charakterystyki ozułośoi sondy. 

Dwa detektory półprzewodnikowe promieniowania gamma 2 1 3 o czułości 10 imp/sek/mR/h 
umieazoza się współosiowo w podstawach osłony walcowej Osłona o ciężarze około 3 kg 
jest wykonana z ołowiu. Kąt widzsnia sondy wynosi 120°• Detektory 2 1 3, w wyniku oddzia-
ływania źródła promieniowania gamma 1*wytwarzają d«a olągi impulsów, które po znormalizo-
waniu w blokach elektronioznyoh 5 i 6, w postaci ciągów n^ i n^ podaje się na wejścia 
bloku różnioowego 7. Ba wyjśoiu Wy bloku 7 otrzymuje się różnicę nQ olągów impulsów n^ 
i ng zawierająoą informację o promieniowaniu źródła powierzchniowego widzianego przez 
sondę w wąskim kąoie bryłowym określonym przez kąt bryłowy stożka podstawy osłony 4. 

V tabeli są przedstawione wyniki pomiaru ozulości sondy w zależnośoi od kąta jej usta-
wienia w stosunku do punktowego źródła promieniowania gamma. 

T a b e l a 

Kąt ustawienia 
sondy 
0 

Ilość zliczeń dla 
P = 10 R/h 
nQ imp./sek 

Wskazania 
w Jednostkach 
wzglę aiy ch 

0 11 490 1,00 
20 11 395 1,00 
40 11 298 0,98 
50 11 191 0,93 
60 10 350. 0,90 
70 2 120 0,18 
80 360 0,03 
90 60 0,005 

Z a s t r z e ż e n i e p a t e n t o w e 

Sposób kształtowania kierunkowej oharaktoryBtyfcl ozułośoi sondy detekoyjnej promienio-
wania jonizującego, wodług którego sygnały z detektorów promieniowania jonizującego prze-
twarza się na ciągi impulsów elektrycznych znormalizowanych pod względem wysokości i ezo-
rokośoi amplitudy, z n a m i e n n y t y m , że dwa dopasowane detektory (2 13) umie-
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szcza oię współosiowo w podstawach osłony walcowej (4) tak aby pierwszy detektor (2) był 
maksymainio odsłonięty, a drugi detektor (3) maksymalnie przysłonięty od źródła promienio-
wania jonizującego (1) okroślonogo kątem bryłowym otożka podstawy oałouy (t), a następnie 
częstość powtarzania (n2) oiągu impulsów generowanych w przysłoniętym detektorze (3) 
i znormalizowanych w standardowym bloku oloktronioznym (6) odejmują się w blok- różnioo-
wym (7) od ozęstośoi powtarzania (n^) oiągu impulsów gonerowanyoh w odsłonięty® detekto-
rze (2) i znormalizowanyoh w standardowym bloku elektronicznym (5) i na wyjściu (Wy) blo-
ku różnioowego (7) otrzymuje się oiąg impulsów elektryoznych, któryoh ozęe/tość powtarza-
nia (nQ) zawiera informację o promieniowaniu źródła powierzchniowego widziane go przez 
sondę w wąskim kącie bryłowym określonym przez kąt bryłowy stoika podstawy osłony (1). 

FLy 4 
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