
Detekcja promieniowania jonizującego - Laboratorium

Ćwiczenie 2

Tor spektrometryczny

Eksperymenty  w fizyce  jądrowej  (fizyce  cząsteczkowej  wysokich  energii)  mają  na  celu  opisanie
zjawisk  fizycznych  zachodzących  na  poziomie  atomu  lub  jądra  atomowego  poprzez  pomiar
określonych  wielkości  związanych  z  emisją  (korpuskularną  lub  fotonową)  towarzyszącą  tym
przemianom.  Jednym  z  najczęściej  przeprowadzanych  pomiarów  jest  rejestracja  widma
energetycznego (histogramu energii) fotonów/cząstek emitowanych w trakcie badanego zjawiska.

Elementy toru spektrometrycznego
Pomiary  tego  typu  wymagają  zestawienia  specjalnego  toru  pomiarowego,  którego  pierwszym  i
podstawowym elementem jest detektor promieniowania. Detektor to element przetwarzający energię
promieniowania  jonizującego  emitowanego  podczas  badanego  zjawiska  na  sygnał  elektryczny.
Ogólny schemat zastępczy detektora promieniowania przystawiono na Rys. 1.
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Rys 1. Schemat zastępczy detektora.

Przyjmując typowe wartości  elementów (rezystor polaryzujący rzędu 1 GΩ i  pojemność detektora
rzędu 10 pF) stała czasu jest na poziomie 10 ms – jest znacznie dłuższa od czasu trwania impulsu
prądowego detektora. Oznacza to, że impuls ten może być modelowany jako delta Diraca prądu –
całka  impulsu  prądowego  równa  jest  ładunkowi  Q  generowanemu  w detektorze.  Dla  większości
detektorów ładunek Q jest proporcjonalny do absorbowanej energii (mówiąc ściślej wartość średnia
ładunku generowanego w detektorze jest proporcjonalna do absorbowanej energii) – mamy wówczas
do  czynienie  z  detektorem  spektrometrycznym,  który  umożliwia  pomiar  widma  energetycznego.
Warunek  liniowej  zależności  sygnału  i  absorbowanej  energii  musi  być  oczywiście  spełniony dla
wszystkich kolejnych elementów toru spektrometrycznego, aby zarejestrowane widmo energetyczne
nie zostało zniekształcone.

Strukturę typowego toru spektrometrycznego przedstawiono na Rys. 2.
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Rys. 2. Struktura toru spektrometrycznego.

Przedwzmacniacz. Podstawowym zadaniem przedwzmacniacza jest wzmocnienie słabego (zwykle)
sygnału generowanego w detektorze i jego transmisja do dalszych modułów toru pomiarowego, przy
minimalnym pogorszeniu stosunku sygnał/szum. W przypadku niektórych detektorów (np. liczników
scyntylacyjnych) sygnał powstający w detektorze ma na tyle wysoki poziom, że nie jest wymagane
jego dodatkowe wzmocnienie – wówczas przedwzmacniacz tylko dopasowuje impedancje detektora i
toru elektroniki oraz wstępnie kształtuje impuls. W spektrometrycznym torze pomiarowym stosowany
jest typowo przedwzmacniacz ładunkowy. Układ tego typu integruje ładunek powstający w detektorze
(modelowany  jako  delta  Diraca  prądu)  i  daje  na  wyjściu  impuls  prostokątny  o  amplitudzie
proporcjonalnej do tego ładunku. Schemat ideowy przedwzmacniacza ładunkowego przedstawiono na
Rys. 3
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Rys. 3. Przedwzmacniacz ładunkowy.

Amplituda impulsu na wyjściu przedwzmacniacza jest określona zależnością:

FC

Q
U 0

gdzie:
Q – ładunek wstrzykiwany na wejście przedwzmacniacza
CF – pojemność sprzężenia zwrotnego

Wzmacniacz. Zadaniem wzmacniacza jest dodatkowe wzmocnienie sygnału otrzymanego na wyjściu
przedwzmacniacza i  ukształtowanie  impulsu  napięciowego w taki  sposób,  aby było  możliwe  jego
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przetwarzanie przez kolejne moduły toru pomiarowego, odpowiednie skrócenie impulsu (likwidacja
długiego  „ogona”)  oraz  poprawa  stosunku  sygnał/szum.  Zawsze  podstawowym wymogiem,  który
musi zapewnić wzmacniacz jest zachowanie informacji, która jest celem pomiaru – w przypadku toru
spektrometrycznego amplituda impulsu na wyjściu musi być liniowo związana z amplitudą impulsu
na wejściu; spełnienie tego warunku zapewni proporcjonalność ładunku generowanego w detektorze
(czyli  energii  rejestrowanych  fotonów/cząstek)  i  amplitudy  impulsu  na  wyjściu  wzmacniacza.
Możliwy będzie dzięki temu pomiar widma amplitudowego impulsów.

Poprawę  stosunku  sygnał/szum realizowaną  przez  wzmacniacz  uzyskuje  się  przez  dobór  kształtu
impulsu.  Podstawowa  i  zarazem najprostsza  metoda  kształtowania  impulsów we wzmacniaczu  to
kształtowanie CR-RC. Polega na przejściu sygnału z przedwzmacniacza przez kaskadowe połączenie:
układ różniczkujący (typu CR) i układ całkujący (typu RC).
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Rys. 3. Układ kształtujący CR-RC.

Transmitancje w dziedzinie s członu różniczkującego (CR) i całkującego (RC)  wynoszą:
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A transmitancja całkowita:

 
 21 


s

s
sH RC 


gdzie:
τ = RC – stała czasu kształtowania

Oznacza to, że odpowiedź w dziedzinie czasu u(t) na pobudzenie skokowe (takie jakie pojawi się na 
wyjściu przedwzmacniacza) można przedstawić zależnością:

  








tt

tu exp

oraz w postaci graficznej jak na Rys. 4.
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Rys. 4. Kształt impulsu na wyjściu układu kształtującego CR-RC.
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Impuls wyjściowy osiąga maksimum równe 1/e po czasie kształtowania τ=RC. Czas po jakim impuls 
wyjściowy osiąga maksimum określa się jako tzw. peaking time.

Odtwarzacz  składowej  stałej  (ang.  BLR-Base  Line  Restorer). Układ  ten  zapewnia  utrzymanie
stałego  poziomu  odniesienia.  Zasadę  działania  układu  BLR  przedstawiono  na  Rys.  5.  Ciąg
unipolarnych  impulsów przechodząc przez tor  spektrometryczny ze sprzężeniem pojemnościowym
ulegnie zniekształceniu. Jego przyczyną jest przesunięcie poziomu odniesienia (zerowego) – składowa
stała dla rozważanego ciągu impulsów odłoży się bowiem w kondensatorze, który realizuje sprzężenie
pojemnościowe.  Dodatkowym  problemem  jest  fakt,  że  składowa  stała  ta  fluktuuje  zgodnie  ze
zmianami częstości impulsów w torze. Prowadzi to zafałszowania amplitudy impulsu na wyjściu (i w
efekcie do zafałszowania rejestrowanej energii).

 poziom odniesienia 
dla toru ze sp. pojemnościowym 

poziom odniesienia 
dla toru bez sp. pojemnościowego 

U=0 V 

U>0 V 

Rys. 5. Zasada działania odtwarzacza składowej stałej.

JAA-Jednokanałowy analizator amplitudy (ang. SCA-Single Channel Analyzer). JAA umożliwia
pomiar  rozkładu  amplitudowego  impulsów  w  torze  spektrometrycznym.  Zasada  działania  JAA
przedstawiono  została  na  Rys.  6.  Impulsy  analogowe  o  amplitudzie  proporcjonalnej  do  energii
rejestrowanych  fotonów/cząstek są podane na wejście  dyskryminatora  okienkowego. Jeżeli  impuls
wejściowy  ma  amplitudę  poniżej  dolnego  poziomu  dyskryminacji  (ang.  LLD-Low  Level  of
Discrimination)  na  wyjściu  cyfrowym  nie  ma  impulsu,  jeżeli  impuls  wejściowy  ma  amplitudę
powyżej  górnego  poziomu  dyskryminacji  (ang.  HLD-High  Level  of  Discrimination)  na  wyjściu
cyfrowym nie ma impulsu, jeżeli zaś impuls wejściowy ma amplitudę  powyżej LLD i poniżej HLD
wówczas na wyjściu cyfrowym generowany jest impuls zliczanym następnie w przeliczniku.
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Rys. 6. Jednokanałowy analizator amplitudy.

Procedura  rejestracji widma amplitudowego impulsów przy użycia JAA polega na podziale zakresu
napięć – od zera od maksymalnej  spodziewanej amplitudy impulsów – na pewną liczbę kanałów o
równej  szerokości  i  zliczaniu (w stałym dla wszystkich  kanałów przedziale  czasu)  liczby zdarzeń
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przypadających dla każdego kanału. Wykres zarejestrowanych liczb w funkcji amplitudy impulsów
(energii absorbowanej w detektorze) to tzw. widmo różniczkowe przedstawione na Rys. 7.

 dN/dE 
(dN/dU) 

E 
(U) 

Rys. 7. Widmo różniczkowe.

Rozkład energii  fotonów/cząstek można mierzyć  również w postaci  całkowej.  W takim przypadku
rejestrowane  są  liczby  zdarzeń  o  amplitudzie  powyżej  poziomu  dyskryminacji  dyskryminatora
progowego. Widmo całkowe (wraz z odpowiadającym mu widmem różniczkowym) przedstawiono na
Rys. 8.
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Rys. 8. Widmo całkowe i odpowiadające mu widmo różniczkowe.

WAA-Wielokanałowy analizator  amplitudy (ang. MCA-Multi Channel Analyzer).   WAA  to
autonomiczne  urządzenie  z  wyświetlaczem (lub  układ  współpracujący  z  komputerem PC),  który
automatycznie  (bez  udziału  operatora)  mierzy  rozkład  amplitudowy  impulsów  w  torze
spektrometrycznym  i  wyświetla  go  na  ekranie.  Dwa  podstawowe  elementy  WAA  to  impulsowy
przetwornik  AC  (o  dobrej  nieliniowości  różniczkowej)  i  pamięć  cyfrowa  (liczba  słów  powinna
odpowiadać  maksymalnej  wartości  w  NKB  na  wyjściu  przetwornika  zwiększonej  o  jeden).  Po
przetworzeniu każdego impulsu na wyjściu przetwornika AC pojawia się liczba odpowiadająca jego
amplitudzie, a układ sterowania WAA zwiększa o jeden słowo pamięci o adresie równym tej liczbie
(rejestruje  zliczenie).  Impulsy  rejestruje  się  dla  założonego  przedziału  czasu.  Wynik  w  postaci
wykresu liczby zliczeń (dla kolejnych słów pamięci) w funkcji adresu słowa pamięci stanowi widmo
różniczkowe.  Adres  słowa  pamięci  określa  bowiem  kanał  energetyczny  (przedział  amplitudowy
impulsów) rejestrowanych w danym słowie – szerokość tego przedziału jest określona przez zakres
przetwarzania przetwornika AC podzielny przez liczbę kanałów, np. 10 V/1024 dla przetwornika o
zakresie 0-10V i rozdzielczości 10 bitów. Zasadę działania WAA przedstawiono poglądowo na Rys. 9
(impuls o amplitudzie np. 6.12 V daje na wyjściu cyfrowym wartość np. 627 i komórka o pamięci o
takim adresie jest zwiększana o jeden).
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Rys. 9. Wielokanałowy analizator amplitudy.

Energetyczna zdolność rozdzielcza.
Jakość detektora  spektrometrycznego (lub ogólniej  całego toru spektrometrycznego)  ocenia  się na
podstawie energetycznej zdolności rozdzielczej. Parametr ten określa zdolność do rozróżnienia dwóch
prążków energetycznych położonych blisko siebie. Dla monochromatycznego widma różniczkowego
(z jednym prążkiem energetycznym) przedstawionego na Rys. 10. energetyczną zdolność rozdzielczą
R definiuje się jako stosunek szerokości połówkowej prążka  ∆1/2 (ang. FWHM - Full width at Half
Maximum) i energii średniej prążka E0:
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Zwykle energetyczną zdolność rozdzielczą wyraża się w procentach.
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Rys. 10. Energetyczna zdolność rozdzielcza.

Wykonanie ćwiczenia

1.  Zestawić  tor  pomiarowy z  wykorzystaniem licznika  proporcjonalnego,  wypełnionego  argonem,
zasilacza wysokiego napięcia, przedwzmacniacza, wzmacniacza liniowego z układem kształtowania
pasma, odtwarzacza składowej stałej i wielokanałowego analizatora amplitudy TRISTAN 1024. Jako
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źródło promieniowania w ćwiczeniu będzie wykorzystywany izotop Fe-55 emitujący promieniowanie
X o energii około 5,9 keV (czas połowicznego zaniku 2,7 lat). Zaobserwować na oscyloskopie kształt
impulsów z wyjścia systemu (układu odtwarzania składowej stałej).  Zmierzyć przykładowe widmo
promieniowania,  określić  położenie  prążka  całkowitej  absorpcji  oraz  szerokość  na  połowie
wysokości. Obliczyć energetyczną zdolność rozdzielczą. 

2.  Wyznaczyć  zależność  amplitudy  sygnału  z  detektora  w  zależności  od  napięcia  zasilania.  Do
określenia  amplitudy  sygnału  wykorzystać  położenie  maksimum  piku  całkowitej  absorpcji.
Wyznaczyć zależność energetycznej zdolności rozdzielczej całego toru spektrometrycznego w funkcji
napięcia zasilania detektora. Zakres zmiany napiecia zasilania to 1500V...1600V z krokiem co 10V.

3.  Wyznaczyć  zależność  energetycznej  zdolności  rozdzielczej  w  funkcji  częstości  zliczeń.  Do
ograniczania  liczby zliczeń  pochodzących  od  źródła  promieniotwórczego należy stosować  zestaw
kolimatorów ołowianych.
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