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Summary ^ =
Lucas cell was investigated as alpha radiation detector for continuos measuremen ^ =

of radon concentration in air with air sampling by means of a pump. The investigations
carried out indicate that short lived radon decay products inside of a Lucas chamber with
dimensions <j)54x74 mm (0.17L) attach to the internal walls of the cell and are not
removed when the cell is flushed with fresh air. This effect and the known effect of
increase of radon daughters concentration when pure radon is introduced into the cell
results in delay of response of the gauge to variations of radon concentration. The
response of the gauge is considered and signal processing is suggested that can be
useful in continuos measurement of radon concentration.
Streszczenie

Badano komorę Lucasa jako detektor promieniowania alfa w ciągłych pomiarach
radonu w powietrzu gdzie pobór próbki powietrza wymuszany jest pompką powietrza.
Badania wskazują że krótkożyciowe produkty rozpadu osadzają się na wewnętrznych
ściankach komory Lucasa o wymiarach <j)54x74 mm (0.17L) i nie są usuwane gdy
komora przepłukiwana jest czystym powietrzem. Efekt ten i znany efekt narastania
stężenia produktów rozpadu radonu gdy do komory wprowadzony jest czysty radon
powoduje opóźnioną odpowiedź miernika na zmiany stężenia radonu. Rozważana jest
szybkość odpowiedzi miernika, oraz sugerowany jest sposób obróbki sygnału który
może być użyteczny w mierniku ciągłego pomiaru radonu.

1. WPROWADZENIE

Do ciągłego pomiaru stężenia radonu w powietrzu szeroko stosowaną metodą
aktywnego pomiaru stężenia jest pomiar za pomocą komory Lucasa do której na
zasadzie naturalnej dyfuzji poprzez filtr powietrza przenika radon z otaczającego
powietrza. Naturalna dyfuzja radonu powoduje że wynik pomiaru jest opóźniony w
stosunku do zaistniałych zmian stężenia radonu. Można oczekiwać szybszej odpowiedzi
miernika na zmiany stężenia jeśli zamiast naturalnej dyfuzji zastosować wymuszony
pobór próbki powietrza poprzez filtr powietrza za pomocą pompki powietrza. Znane jest
zjawisko narastania aktywności promieniowania alfa w komorze Lucasa na skutek
tworzenia się krótkożyciowych produktów rozpadu radonu z których Po-218 - Po-214
emitują promieniowanie alfa. Na podstawie fizycznych cech produktów rozpadu radonu
[1], można oczekiwać że część lub wszystkie wytworzone wewnątrz komory produkty
rozpadu przyklejają się do ścianek komory i nie zostaną usunięte w czasie pobierania
następnej próbki powietrza do pomiaru. Zjawiska te spowodują że odpowiedź miernika
na zmiany stężenia radonu w powietrzu będzie złożona i opóźniona w czasie. W artykule
przedstawiono wyniki pomiarów i obliczeń symulacyjnych zmierzających do opisania
odpowiedzi miernika na zmiany stężenia radonu, oraz błędów pomiaru na skutek
wymienionych zjawisk.
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2. ZJAWISKA ZACHODZĄCE W KOMORZE LUCASA

Według znanych zależności dla szeregu rozpadu promieniotwórczego nuklidów:
A-»B-»C-»D-» ... liczba radioaktywnych atomów poszczególnych nuklidów w funkcji
czasu opisana jest równaniami [2]:
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AQ, BO, C O , D O - oznaczają liczbę radioaktywnych atomów w czasie t=0,
X = 0,693/T]/2 jest stałą rozpadu nuklidów, Tj/2 - jest okresem półrozpadu nuklidów.
Aktywność nuklidów wyrażona liczbą rozpadów na jednostkę czasu wynosi: Aa=X^A,
Ba=A,BB, C a=^cC, Da=XoD. Podstawiając w miejsce A, B, C i D Rn-222 i jego
produkty rozpadu Po-218, Pb-214, Bi-214, patrz rys. 1, wyliczono rozkład aktywności
(stężenia) poszczególnych nuklidów w funkcji czasu, oraz sumaryczną aktywność
promieniowania alfa. Na rys. 2. przedstawiono przebieg zmian aktywności
promieniowania alfa radonu i jego krótkożyciowych produktów rozpadu dla przypadku
gdy w momencie czasu t=0 do komory pomiarowej wprowadzono radon o aktywności
1000 rozp./min. Obliczeń dokonano dla czasu półrozpadu nuklidów jak na rys. 1 za
pomocą programu komputerowego. Wciągu ok. 10 min. ma miejsce szybki wzrost
liczby rozpadów alfa od Po-218 (podwojenie liczby rozpadów). Potrojenie liczby
rozpadów ma miejsce w stanie równowagi promieniotwórczej po czasie ok. 3 godz.
rozpadów ma miejsce w stanie równowagi promieniotwórczej po czasie ok. 3 godz. Na
rys. 3 przedstawiono zmianę szybkości liczenia impulsów (aktywności promieniowania
alfa) komory Lucasa napełnionej radonem, w stanie równowagi promieniotwórczej,
przed i po przepłukaniu czystym powietrzem.
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Rys. I. Schemat rozpadu
promieniotwórczego radonu i jego
krótkożyciowych produktów rozpadu
[1]. Energię promieniowania alfa i beta
podano w MeV.

Rys. 2. Aktywność sumaryczna
promieniowania alfa Rn-222+Po-
218+Po-214 w funkcji czasu gdy w
momencie czasu t=0 do komory Lucasa
wprowadzono radon Rn-222 o
aktywności 1000 rozp./min.

Rys. 3. Szybkość liczenia impulsów
przed i po przepłukaniu komory
Lucasa czystym powietrzem. Komora
w stanie równowagi promieniotwórczej
(1-73 min.) przepłukana jest czystym
powietrzem (74 -75 min.), po
przepłukaniu (76-400 min.) mierzona
jest szybkość liczenia impulsów
(aktywność promieniowania alfa).

Zanik aktywności promieniowania alfa w ciągu 76-320 min (ok. 4 godz) po
przepłukaniu komory wskazuje, że mierzona aktywność pochodzi od krótkożyciowych
produktów rozpadu radonu. Jeśli przepłukanie komory czystym powietrzem usuwa
tylko radon, a pozostawia wszystkie krótkożyciowe produkty rozpadu, wówczas
szybkość liczenia impulsów winna wynosić 2/3=0,67 szybkości liczenia przed
przepłukaniem komory. Zmierzony stosunek np/n^ po 2 min od rozpoczęcia
przepłukiwania komory wynosi np/nj^ 11292/19245=0,58. Z obliczeń symulacyjnych
wynika, że w ciągu pierwszych 2 min po usunięciu radonu z komory aktywność alfa
krótkożyciowych produktów rozpadu maleje do wartości 0,82. Biorąc to pod uwagę
0,58/0,82=0,70 i uwzględniając niedokładności pomiaru, można twierdzić że zmierzona
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szybkość liczenia impulsów 11292 imp./min po dwu minutach od momentu rozpoczęcia
przepłukiwania komory pochodzi od produktów rozpadu zatrzymanych w 100% w
komorze. Pomiary takie powtórzono czterokrotnie otrzymując kolejne wartości
(n]c/(np)/0.82)=0,65; 0,72; 0,68 które potwierdzają że po przepłukaniu komory
pomiarowej wszystkie krótkożyciowe produkty rozpadu w badanych komorach
przyklejają się do ścianek komory i w niej pozostają. W podobny sposób. mierzono
produkty rozpadu jakie osadzają się na ściankach komory pomiarowej po 15 min. od
momentu wprowadzenia radonu, tzn. gdy produkty rozpadu nie są w stanie
równowagi promieniotwórczej. Pomiary oraz obliczenia symulacyjne również
wskazywały na to że wszystkie produkty rozpadu pozostają wewnątrz komory po jej
przepłukaniu czystym powietrzem. Rys. 4 ilustruje symulowany spadek aktywności

PO-J18+PO-214

Rys. 4. Symulowany spadek aktywności
sumarycznego promieniowania alfa Po-
218+Po-214 po przepłukaniu komory
Lucasa czystym powietrzem gdy w
momencie czasu t=0 w komorze
panował stan równowagi promienio-
twórczej a stężenia radonu w komorze
wynosiło 1000 rozp./min.

sumarycznego promieniowania alfa Po-218+Po-214 po przepłukaniu komory czystym
powietrzem. Spadek aktywności ma taki sam kształt jak narastanie aktywności (rys. 2)
tyle że o odwróconym kierunku zmian. Oznacza to że odpowiedź miernika na wzrost i
spadek stężenia radonu w powietrzu ma taki sam charakter.

3. KLASYCZNA OBRÓBKA SYGNAŁU I BŁĘDY POMIARU
3.1. Błąd dynamiczny

Jak pokazano na rys. 3 wzrost stężenia radonu powoduje opóźniony wzrost
stężenia produktów rozpadu gdyż aktywność promieniowania alfa narasta i liczba
rozpadów alfa przypadająca na jeden rozpad radonu rośnie od wartości 1 w momencie
czasu t=0 do wartości 3 w stanie równowagi promieniotwórczej. Spadek stężenia
radonu wywołuje opóźniony spadek stężenia produktów rozpadu o takim samym
kształcie jak przy narastaniu stężenia tyle że w kierunku przeciwnym. Zjawiska te
wywołają efekt błędu dynamicznego. Na rys. 5 przedstawiono wskazania miernika dla
przypadku gdy w momencie czasu t=0 do komory Lucasa wprowadzono skokowy
wzrost stężenia radonu 1000 rozp./min, a pomiary stężenia radonu dokonywane są w
15-min cyklach pomiarowych i stężenie radonu wyliczane jest z zależności:

C R n = A ° ~ ( 5 )

n166
gdzie: C R ^ - stężenie radonu jakie zostanie zarejestrowana przez komorę, n- liczba
zliczeń impulsów w kolejnych interwałach 15-minutowych, Ag- aktywność radonu
wprowadzona do komory pomiarowej, nj6g- liczba impulsów "zmierzona"
(symulowana) w interwale czasu t= 166-180 min. Z wykresu wynika, że pierwszy 15-
min pomiar wykaże stężenie radonu 582 rozp./min, (błąd względny 41,8%). Wynik
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pomiaru w kolejnych 15-minutowych interwałach czasowych zbliżać się będzie
asymptotycznie do wartości 1000 rozp./min. Analogiczne obliczenia wykazują że dla 30
min cyklu pomiarowego pierwszy odczyt wyniesie 652 rozp/min (błąd 34,8%),

tizpjfnki
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Rys. 5. Stężenie radonu jakie zostanie
zmierzone, gdy w momencie czasu t=0
do komory wprowadzony zostaje
radon o aktywności 1000 rozp./min. a
pomiary stężenia dokonywane są w
cyklach 15-min.

dla jedno godzinnego cyklu pomiarowego 732 rozp/min (błąd 26.8%), zaś dla cyklu
pomiarowego 2 godz. pierwszy odczyt wyniesie 861 rozp./min (błąd 13,9%).

3.2. Błąd statystyczny

Według doniesień literaturowych [3] odchylenie standardowe szybkości liczenia
impulsów produktów rozpadu radonu jest większe niż by to wynikało z rozkładu
Poisona, a to na skutek statystyki momentu rozpadu pochodnych radonu. Odchylenie
standardowe określone jest zależnością:
o(n) = VTn (6)
gdzie: n- liczba zarejestrowanych impulsów; J- współczynnik, J=l,2 - 2,9. Na rys. 7
przedstawiono przebieg szybkości liczenia impulsów komory Lucasa (|)54x74 mm
napełnionej próbką powietrza, poprzez filtr powietrza, o stężeniu radonu Q=9420
Bq/m3, oraz odchylenie standardowe s(n) pomiaru wyliczone z zależności:

s(n) =
N - l

gdzie: n{- kolejny pomiar w grupie, n s r - wartość średnia, N=10 - liczba pomiarów w
grupie. Na podstawie rys. 7 wartość współczynnika J dla początku wykresu szacować
można na J=2,6 zaś dla końca zakresu na fel. Na podstawie podobnych po*miarów
wykonanych dla szybkości liczenia impulsów 18,9 imp./min. (średnia) współczynnik J
oszacowano na J=l,3. Do dalszych obliczeń przyjęto wartość współczynnika J=l,5.
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Rys. 7. Szybkość liczenia impulsów n
w funkcji czasu, . oraz odchylenie
standardowe s(n) dla grup
pomiarowych zawierających po 10
pomiarów 1-no minutowych każda.

W tablicy 2 podano zarejestrowaną (symulowaną) liczbę impulsów w wybranych
cyklach pomiarowych i odchylenie standardowe pomiaru dla stężenia radonu w
powietrzu 25 i 100 Bq/m3.

Tablica 2. Liczba rejestrowanych impulsów przez komorę Lucasa i błąd standardowy.

cykl pomiarowy
(min)

15
30
60
120

C=25
n (imp)

•5,2
11,5
25,8
58,4

Bq/m3

a(n) imp (%)
2,8 (54%)
4,2 (36%)
6,2 (24 %)
9,4 (16%)

C=100
n (imp)

20,8
46

103,2
233,6

Bq/m3

a(n) imp (%)
5,5 (26,8%)
8,3 (18,1%)
12,4(12,1%)
18,7 (8,0%)120 I 58,4 I 9,4(16%) | 233,6 | 18,7(8,0%)

n = C*e*V*k*60/1000; C- stężenie radonu w powietrzu; s- wydajność detekcji
promieniowania alfa = 0,8; V- objętość komory Lucasa = 0,17 L; a(n) = (J n ) 1 ^
J=l,5 - współczynnik.

Przy niskich stężeniach radonu w powietrzu wynoszącym 25 Bg/m3 i długich cyklach
pomiarowych 60-120 min. względny błąd statystyczny pomiaru wyniesie 24%-16%. Przy
stężeniu radonu 100 Bq/m3 można uzyskać błąd statystyczny 26.8%-18.1% przy
krótkim cyklu pomiarowym 15-30 min. Błędy te maleją gdy stężenie radonu rośnie lub
wydłużony zostaje cykl pomiarowy.

4. ANALIZA PODSTAWOWYCH SKŁADNIKÓW

Podjęto również próbę analizy sygnałów z komory Lucasa stosując metodę
podstawowych składników (Principal Componenet Analysis - PCA) [4-5]. Analizie
poddano zbiór danych otrzymanych z pomiarów próbek radonu o różnym stężeniu,
pobranych w różnych warunkach i różnym czasie, wykonanych za pomocą komory
Lucasa. Pomiary były wykonywane w interwałach minutowych w czasie 186 minut. Tak
więc macierz danych podlegająca analizie PCA miała wymiar 13x186. Przebiegi czasowe
zmian częstości zliczeń w komorze pokazano na rys. 8. Na rys. 9 pokazano przebiegi
obliczonych dwóch pierwszych obciążeń widmowych, a na rys 10 zależność pomiędzy
dwoma pierwszymi ukrytymi zmiennymi. Obliczenia przeprowadzono stosując pakiet
MATLAB. Z otrzymanych wyników można wyciągnąć następujące wnioski:
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Rys. 8. Częstość zliczeń w komorze
Lucasa w funkcji czasu. Pomiary
przeprowadzono w szerokim zakresie
zmian stężenia radonu. Dla niskich
szybkości liczenia impulsów
(promieniowania alfa) w funkcji czasu
(dolna część wykresu) na tle fluktuacji
trudno jest zauważyć narastający
charakter zmian w funkcji czasu.
Analiza statystyczna metodą
podstawowych składników może
umożliwić wykrycie tych zmian i
związanych z nią przyczyn tych zmian.
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Rys. 9. Przebiegi obciążeń
widmowych (loadings) dla
pierwszego (lewy wykres)
i drugiego (prawy wykres)
składnika. Loading#l (wa-
ga) przedstawia wpływ
stężenia prom. alfa na
szybkość licz. imp. (ponad
90% zmienności). Zmiany
wartości loading#2 w fun-
kcji czasu wskazują na
istnienie dodatkowej przy-
czyny zmian szybk. licze-
nia imp. (poniżej 10%).
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Rys. 10. Zależność pomiędzy dwoma
pierwszymi ukrytymi zmiennymi.
Między próbkami nr 9 i 10 występuje
największy wpływ dodatkowej
przyczyny na szybkość liczenia
impulsów. Dla próbek 2-6 (najniższy
punkt na wykresie) oraz 7 i 8 ten
wpływ jest najmniejszy.
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• Pierwsze dwa składniki usuwają ponad 99% zmienności występującej w macierzy
danych

• Pierwszy składnik jest odpowiedzialny za zmiany stężenia radonu w komorze.
Potwierdzeniem tego wniosku może być fakt, że kształt krzywej z Rys. 9-lewy
wykres niemal dokładnie odwzorowuje przebieg pokazany na Rys; .2, który pokazuje
symulowany przebieg czasowy zmian częstości zliczeń w komorze.

• Oprócz zmiany stężenia radonu w komorze występuje jeszcze pewien
niezidentyfikowany czynnik wywołujący zmienność macierzy danych. Wskazuje na
to wykres obciążeń widmowych dla drugiego składnika PCA (Rys 9-prawy wykres),
jak również zależność pomiędzy dwoma pierwszymi ukrytymi zmiennymi (Rys 10).
Identyfikacja fizyczna tego czynnika może przyczynić się do lepszego poznania
zjawisk zachodzących w komorze Lucasa i ewentualnej poprawy parametrów
metrologicznych całego systemu pomiarowego.

5. WNIOSKI

Z przeprowadzonych pomiarów i obliczeń symulacyjnych wyciągnąć można
następujące wnioski:

Pomiar stężenia radonu przez pomiar sumarycznego promieniowania alfa radonu
i krótkożyciowych produktów rozpadu radonu Po-218 i Po-214 obarczony jest błędem
dynamicznym pomiaru, którego wielkość zależy od czasu cyklu pomiarowego. W
przypadku krótkich 15-minutowych cykli pomiarowych pierwsza odpowiedź miernika na
skokową zmianę koncentracji radonu wynosi 0,582 wielkości skoku - błąd dynamiczny
42% wielkości skoku. Błąd ten asymptotycznie maleje do zera po czasie 3 godz. W
przypadku 2-godzinnego cyklu pomiarowego pierwszy odczyt miernika obarczony jest
błędem 14%.

Błąd standardowy wynikający ze statystycznego charakteru promieniowania
wynosi 9,4% (względnie) dla stężenia radonu w powietrzu równej 25 Bq/nv* przy 2-
godzinnym cyklu pomiarowym oraz 26,8% (względnie) dla stężenia 100 Bq/nP radonu
przy 15-minutowym cyklu pomiarowym.

Krótkożyciowe produkty rozpadu radonu: Po-218, Pb-214 i Bi-214 przyklejają
się do ścianek wewnętrznych komory pomiarowej Lucasa i nie są usuwane na skutek
przepłukania komory powietrzem (przy pobraniu następnej próbki powietrza). Należy
oczekiwać że podobnie będę zachowywać się inne komory pomiarowe.
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