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Kulisty licznik proporcjonalny promienio-
wania gamma złozony z kulistej cienkościennej 
obudowy, która stanowi katodę licznika i 
umiejscowionej wewnątrz mej anody w postaci 
cienkiego drutu rozciągniętego wzdłuz śred-
nicy wewnątrz kulistej katody i zamocowa-
nego końcami w uchwytach połączonych z 
przepustami anody, znamienny tym, ze w każ-
dym z dwóch obszarów kulistej katody (1) sta-
nowiących otoczenie końców średnicowe 
umiejscowionej anody (2) jest osadzona do-
datkowa elektroda osłonna (3) o kształcie tulei 
koncentrycznie usytuowanej względem końca 
anody i uchwytu (4), w którym ten koniec jest 
zamocowany, przy czym dodatkowa elektroda 
osłonna jest obsadzona w otworze korzystnie 
ukształtowanym, w ściance kulistej katody i 
jest od katody (1) odizolowana izolatorem 
tulejowym (5) a od przepustu anody (6) dodat-
kowa elektroda osłonna (3) jest odizolowana 
izolatorem elektrody dodatkowej (7) 
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Kulisty licznik proporcjonalny promieniowania gamma złozony z kulistej cienkościennej 
obudowy, która stanowi katod? licznika i umiejscowionej wewnątrz m e j anody w postaci cien-
kiego drutu rozciągniętego wzdłuż średnicy wewnątrz kulistej katody i zamocowanego końcami 
" uchwytach połączonych z przepustami anody, z n a m i e n n y t y m , że w każdym 
z dwóch obszarów kulistej katody /l/ stanowiących otoczenie końców średnicowe uniejscowio-
nej anody /2/ jest osadzona dodatkowo elektroda osłonna /3/ o kształcie tulei koncentrycz-
nie usytuowanej względem końca anody i uchwytu / 4 / , w którym ten koniec jest zamocowany, 
przy czym dodatkowa elektroda osłonna j e s t obsadzona w otworze korzystnie ukształtowanym, 
w ściance kulistej katody i jest od katody /l/ odizolowana izolatorem tulejowym /5/ a od 
przepustu anody /6/ dodatkowa elektroda osłonna /3/ jest odizolowana izolatorem elektrody 
dodatkowej 111. 

* * * 

Frzedmiotem wynalazku jest kulisty licznik proporcjonalny promieniowania gamma. 
Licznik będący przedmiotem wynalazku jest używany w dziedzinie techniki pomiarów dozy-

metrycznych. Liczniki takie są niezbędne przy różnych pomiarach dotyczących ochrony radio-
logicznej, a w szczególności w warunkach stosowania źródeł promieniowania jonizującego do 
celów terapeutycznych dotyczących zwalczania nowotworów. Ze względu na charakter zastoso-
wań liczniki takie powinna cechować stałość wskazań i duża dokładność pomiarów. 

Znane są kuliste liczniki promieniowama gamma bez elektrody dodatkowej, których isto-
ta przedstawiona jest w raporcie: FVf Benjamin i CD Kemshall, raport Atomic Weapons Research 
Establishment 2/64. 

Opisany licznik składa się z katody o powierzchni kulistej i anody w postaci cienkiego 
drutu rozciągniętego wzdłuż średnicy kuli. Anoda umiejscowiona jest ye wnętrzu kuli, a jej 
końcówki połączone są z przepustami elektrycznymi. W liczniku tym może wystąpić zjawisko 
szczątkowej upływności izolacji anody oraz szczątkowa niejednorodność pola elektrycznego, 
co może wpływać na obniżenie dokładności wskazań. 

Kulisty licznik proporcjonalny promieniowania gamma według wynalazku składa się z ku-
listej cienkościennej obudowy stanowiącej katodę licznika i anody w postaci cienkiego dru-
tu rozciągniętego wewnętrz kulistej katody wzdłuż jej średnicy. Końce anody są zamocowane 
w uchwytach połączonych z przepustami elektrycznymi anody. W każdym z dwóch obszarów kuli-
stej katody, stanowiącym otoczenie końców średnicowe umiejscowionej anody, Jest osadzona 
dodatkowa elektroda osłonna. Ma ona kształt tulei końcentracznie usytuowanej względem 
końca anody i uchwytu, w którym ten koniec jest zamocowany. Dodatkowa elektroda osłonna 
jest obsadzona tak, ze jej krawędź wystaje poza izolację ku wnętrzu stanowiąc pierścienio-
we otoczenie uchwytu anody, a na zewnątrz jest ona podłączona do oddzielnego źródła zasila-
nia o regulowanym potencjale. Dodatkowa elektroda osłonna jest odizolowana od katody izola-
torem tulejowym, a od przepustu anody izolatorem elektrody dodatkowej. 

Licznik kulisty według wynalazku objaśniony jest w przykładzie wykonania przedstawio-
nym na rysunku, na którym pokazany jest przekrój podłużny licznika. 

W cienkościennej kulistej obudowie, która stanowi katodę 1 jest umieszczona anoda 2 
w kształcie cienkiego drutu rozciągniętego wzdłuż średnicy kulistej katody. Końce anody 



158 395 3 

są umocowane w uchwytach k połączonych z przepustami anody 6. W każdym z dwóch obszarów 
kulistej katody, stanowiących otoczenie końców średnicowo umieszczonej anody oraz uchwy-
tów jej zamocowania, jest obsadzona dodatkowa elektroda osłonna 3. Elektroda dodatkowa ma 
kształt tulei koncentrycznie usytuowanej vzględem linii rozciągnięcia anody i uchwytu, 
v którym zamocowany jest koniec anody. Dodatkowa elektroda osłonna 3 jest osadzona w otwo-
rze ukształtowanym w ściance kulistej katody i jest od katody 1 odizolowana izolatorem tu-
lę jowym 5, natomiast od przepustu anody 6 jest odizolowana izolatorem elektrody dodatko-
wej 7. 
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