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Sonda scyntylacyjna do zastosowań przemysłowych stabilizowana układem ARW

Układ do pomiaru promieniowania źródła Am-241 i Cs-137 składający się z sondy
scyntylacyjnej, dwu torów pomiarowych oraz układu automatycznej regulacji wzmocnienia
fotopowielacza badano pod względem stabilności pracy i błędów pomiaru. W zakresie zmian
wzmocnienia fotopowielacza, wynoszącym ± 50% w stosunku do wzmocnienia nominalnego,
niestabilność szybkości Uczenia impulsów nie przekracza 0,15%; efektywna stała czasu pętli
sprzężenia zwrotnego ARW nie jest większa od 1 s, a po zaniku napięcia sieci i powtórnym
jego załączeniu układ wznawia pracę i stabilizuje wzmocnienie w czasie nie dłuższym niż 10 s
od momentu załączenia napięcia sieci.

AGC controlled scintillation probe for industrial application

The instrument to measure Am-241 and Cs-137 radiation consisting of scintillation
probe, two measuring channels and a photomultiplier automatic gain control circuit was
investigated in respect to its operating stability and measuring errors. The instability of the
count rate does not exceed 0.15 % for the PM gain variation ± 50% relative to the nominal
one. The effective time constant of the AGC loop ś, 1 sec, and after the mains is interrupted
and switched again the instrument restarts its operation and stabilizes the PM gain in the period
not longer than 10 sec since the moment the mains is switched on.
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1. WPROWADZENIE

W ramach zamówienia Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu z 1996
r. nr IRA8012-190C został opracowany i wykonany w IChTJ detektor scyntylacyjny oraz
elektroniczny tor pomiarowy do detekcji promieniowania Cs-137 i Am-241. Celem
zapewnienia zadowalającej stabilności pracy toru pomiarowego wzmocnienie fotopowielacza
kontrolowane jest za pomocą układu automatycznej regulacji wzmocnienia, działającego na
zasadzie porównania szybkości liczenia impulsów powyżej dwu progów dyskryminacji [1].
Takie rozwiązanie zapewnia prawidłowe wznowienie pracy układu stabilizacji, bez interwencji
człowieka, po zaniku napięcia sieci i jej powtórnym załączeniu, nawet przy znacznej zmianie
wzmocnienia toru pomiarowego w momencie zaniku napięcia sieci. Opracowany układ jest
przeznaczony do wykorzystania w mierniku zawartości popiołu w węglu na transporterze
taśmociągowym wg koncepcji Nuclear Research Center w Teheranie.

2. ZASADA DZIAŁANIA

Schemat blokowy układu pomiarowego kanału Am-241 i Cs-137 oraz układu
automatycznej regulacji wzmocnienia (ARW) razem z sondą scyntylacyjną, zasilaczem
wysokiego napięcia i zasilaczem niskiego napięcia przedstawiony jest na rys. 1. Na rys. 2
przedstawiono z kolei usytuowanie progów dyskryminacji w stosunku do widma fotopiku
widma różniczkowego Am-241 i Cs-137. Oba rysunki ilustrują zasadę działania układu
pomiarowego i układu automatycznej regulacji wzmocnienia.

Promieniowanie Am-241 i Cs-137 detekowane za pomocą sondy scyntylacyjnej ze
scyntylatorem NaI(Tl), w formie ciągu impulsów na wyjściu sondy scyntylacyjnej, przesyłane
jest do wzmacniacza A. Po wzmocnieniu sygnały (impulsy) z wyjścia wzmacniacza podawane
są na wejścia pięciu dyskryminatorów amplitudy impulsów El .. E5. Impulsy wyjściowe z
dyskryminatora El i E2 oraz układu antykoincydencji tworzą analizator jednokanałowy do
wydzielenia sygnału od źródła Am-241. Dyskryminator E3 wykorzystany jest do separacji
sygnału od źródła Cs-137. Dyskryminatory E4 i E5 wykorzystane są przez układ ARW.

Zasada działania układu ARW wykorzystuje porównanie wielkości prądu dwu
przetworników częstotliwość/prąd FCCl i FCC2, o przeciwnej polaryzacji prądów, dla ciągów
impulsów z dyskryminatora E4 i E5. Progi dyskryminacji i parametry przetworników są tak
dobrane, że dla wzmocnienia nominalnego fotopowielacza oba prądy są równe i wzajemnie się
znoszą. Nie jest generowany żaden prąd błędu oraz nie jest generowane napięcie błędu
sterujące zasilaczem wysokiego napięcia fotopowielacza. Względne zmiany szybkości liczenia
impulsów An/n w stosunku do względnych zmian wzmocnienia toru pomiarowego Ak/k są
znacznie mniejsze przy progu dyskryminacji E4 niż przy progu E5. W wyniku zmian
wzmocnienia toru pomiarowego (fotopowielacza) równowaga pomiędzy prądami z obu
przetworników częstotliwość/prąd zostaje zachwiana i generowany jest prąd błędu oraz
napięcie błędu, które po scałkowaniu w układzie RC i wzmocnieniu steruje zasilaczem
wysokiego napięcia fotopowielacza w takim kierunku, by skompensować powstałą zmianę
wzmocnienia. Możliwe są na pewien okres czasu zaniki napięcia sieci w instalacjach
przemysłowych. By zapewnić prawidłowe wznowienie pracy układu ARW i prawidłowe
wzmocnienie fotopowielacza, w przypadku gdy w momencie zaniku napięcia sieci
wzmocnienie toru pomiarowego nie przekraczałoby 50% w stosunku do wzmocnienia
nominalnego gdyby nie było korygowane przez ARW, górny próg dyskryminacji E5
ustawiony jest na poziomie ok. 660 keV, zaś domy próg E4 - na poziomie ok. 300 keV. Gdy
zmiana wzmocnienia fotopowielacza spowodowana zmianą temperatury otoczenia, dryftem
długookresowym, statystycznymi zmianami wzmocnienia jest większa niż 50%, zapala się



lampka ostrzegawcza (nie pokazana na rys. 1.) sygnalizująca konieczność podregulowania
napięcia fotopowielacza (wzmocnienia nominalnego).
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Schemat blokowy toru pomiarowego i ARW:
• sonda scyntylacyjna;
• źródło Am-241 i Cs-137;
• wzmacniacz;
• dolny i górny próg dyskryminacji amplitudy impulsu analizatora jednokanałowego;
• analizator jednokanałowy promieniowania Am-241;
• dyskryminator amplitudy impulsów promieniowania Cs-137;
dolny i górny próg dyskryminacji amplitudy impulsów dla ARW;
przetwornik częstotliwość/prąd"+";
przetwornik częstotliwość/prąd"-";
przetwornik prąd/napięcie;
zasilacz wysokiego napięcia fotopowielacza 900.. 1100 V / ok. 100 uA;
zasilacz niskiego napięcia +5 V, ±15 V;
szybkość liczenia impulsów od źródła Am-241;
szybkość liczenia impulsów od źródła Cs-137;
szybkość liczenia impulsów Cs-137 przy dolnym progu dyskryminacj układu ARW;
szybkość liczenia impulsów Cs-137 przy górnym progu dyskryminacji układu ARW;
impedancja falowa kabli koncentrycznych.
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Rys 2. Usytuowanie progów dyskryminacji z rys. 1 w stosunku do widma różniczkowego
detekowanego przez sondę scyntylacyjną.

Bliższe dane dotyczące układów elektronicznych zawarte są w instrukcji obsługi [2].

3. POMIARY LABORATORYJNE

3.1. Kalibracja energetyczna

Kalibracji energetycznej dokonano mierząc na wyjściu sondy scyntylacyjnej widmo
różniczkowe za pomocą analizatora 1024-kanałowego TUKAN, gdy scyntylator NaI(Tl)
sondy napromieniowany został źródłem Am-241 i Cs-137. Wyniki pomiarów przedstawiono w
tablicy 1.

Tablica 1. Kalibracja energetyczna na wejściu wzmacniacza A.

Kanał

27

43

119

363

Energia
(kev)

32

60

200

662

Uwagi

linia KBa-137

Am-241

rozproszenie Cs-137 o 180°

Cs-137

Parametry pomiaru:
• napięcie fotopowielacza: 1003.8 .. 1004.8 V;



• amplituda na wyjściu fotopowielacza: 4 V, polaryzacja dodatnia (pomiar widma);
• maksymalna amplituda na wyjściu wzmacniacza A (wejście na dyskryminatory El .. E5)

- 7 V, polaryzacja bipolarna, przerzut dodatni 3 V;
• szerokość impulsu bipolarnego (na wejściu dyskryminatorów El .. E5) od początku

impulsu do momentu przechodzeniu przez zero - ok. 1,2 us, całkowita szerokość - ok. 3,5
\xs.

Równanie prostej regresji określającej energię promieniowania w funkcji numeru
kanału widma ma postać:

E(keV)= -20,77 + 1,88*K (1)

gdzie K - numer kanału analizatora. Zależność energii od kanału analizatora jest liniowa, co
potwierdza współczynnik korelacji r = 0,9999.

3.2. Napięcie progów dyskryminacji £ 1 . . £5 a energia promieniowania

Fakt liniowej zależności pomiędzy energią promieniowania a napięciem (kanałem)
dyskryminacji pozwala na napisanie zależności:

C ' I A m ( U + U ) E k ( U U ) ( 2 )
U C UAm

gdzie:
E - energia promieniowania (keV);
E c s - energia promieniowania Cs-137 = 662 keV;
E-Am " energia promieniowania Am-241 = 60 keV;
UQS - amplituda impulsu od Cs-137 (V);
UAm - amplituda impulsu od Am-241 (V);
Uj - napięcie progu dyskryminacji (V);
U n - napięcie histerezy = 0,023 V (tak rozwiązane są układy dyskryminacji El .. E5).

Zależność pomiędzy napięciem progów dyskryminacji El .. E5 określono dokonując
pomiaru amplitudy impulsu (bipolarnego o polaryzacji ujemnej - impulsy na wyjściu
wzmacniacza A są odwracane i różniczkowane tak, by linia bazowa impulsu nie zmieniała się
w zależności od szybkości liczenia impulsów) od Cs-137 i Am-241 na wejściu progów
dyskryminacji oscyloskopem. W wyniku pomiaru i obliczeń otrzymano: U fan = 0,68 V, U c s

= 6,6 V, k = 101, 7 (keV/V), E o = - 9,2 keV. Po podstawieniu tych wartości równanie (2)
przybiera więc postać:

E(keV) = -9,2+101,7(0,023+Ud) (3)

Po przekształceniu równania (2) otrzymuje się zależność napięcia progu dyskryminacji w
funkcji energii promieniowania:

U d (V) = (E - E0)/k - Uh = (E+9,2)/101,7 - 0,023 (4)

Na rys. 3 przedstawiono graficzną ilustrację zależności pomiędzy energią promieniowania a
progiem dyskryminacji.
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Rys. 3. Ilustracja zależności pomiędzy napięciem progu dyskryminacji U j a energią
promieniowania E.

3.3. Pomiar widma różniczkowego

Pomiarów widma różniczkowego dokonano za pomocą analizatora 1024-kanałowego
TUKAN przy sondzie scyntylacyjnej napromieniowanej źródłem Am-241 i Cs-137. Pomiarów
dokonano przy zamkniętej i przy otwartej pętli sprzężenia zwrotnego ARW. Wyniki pomiarów
przedstawiono na rys. 4-6.

Widmo różniczkowe
ARWzal, Am-241 + Cs-137

100 150 200 250 300
kanały

350 400 450 500

Rys. 4. Widmo różniczkowe sondy scyntylacyjnej napromieniowanej źródłem Am-241 +
Cs-137. Pętla ARW zamknięta (ARW załączone). U a = 1015 V, n3 = 3202 imp/s przy
E3 = 230 keV. SPPM = (379-350)/367 = 7,9% dla Cs-137 (szerokość piku na połowie
maksimum).
kanał 26 - 32 keV, linia K Ba-137;
kanał 43 - 60 keV, Am-241;
kanał 120 - 200 keV, Cs-137 rozproszony o 180°;
kanał 367 - 662 keV, Cs-137.
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Rys. 5. Widmo różniczkowe sondy scyntylacyjnej napromieniowanej źródłem Am-241 +
Cs-137, jak na rys. 4. Pętla ARW otwarta (ARW wyłączone), U a = 1015 V,
SPPM = (378-349)7365=7,9% dla Cs-137.
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Rys. 6. Widma różniczkowe z rys. 4 i 5 nałożone na siebie. Widma praktycznie pokrywają się
w całym zakresie z wyjątkiem fragmentów zaznaczonych na rysunku.

3.4. Szybkość liczenia impulsów w funkcji zmian wzmocnienia fotopowielacza

Przy załączonym ARW (zamknięta pętla sprzężenia ARW) i sondzie scyntylacyjnej
napromieniowanej źródłem Am-241 + Cs-137 w stałej geometrii napromieniowania,
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dokonywano pomiaru szybkości liczenia impulsów ni od Am-241 w oknie pomiędzy El - E2
oraz szybkości liczenia impulsów n2 od Cs-137 powyżej progu dyskryminacji E3. Do
pomiarów wykorzystano programowalny komputerowy przelicznik impulsów (interface
GIL93PC + program "counter.pas"). Zmiany wzmocnienia fotopowielacza wymuszano przez
zmianę wysokiego napięcia fotopowielacza. Pomiarów dokonano w układzie przedstawionym
na rys. 7.

detektor + układy elektroniczne

ARW

SP

TB

komputer z
interface

100 m

kable
koncentryczne

PC

siec

Rys. 7. Układ pomiarowy układu detekcji i stabilizacji:
Z-źródło promieniowania Am-241 + Cs-137,
SP - sonda scyntylacyjna,
ARW - kompletny układ ARW razem z układami elektronicznymi torów pomiarowych i

zasilaczami,
TB - skrzynka połączeniowa łącznie z opornikami impedancji falowej kabli,
IF - interface komputera,
PC - komputer personalny.

Ustawienie progów dyskryminacji w czasie pomiaru było następujące:
El = 0,46 V (40 keV),
E2 = 0,85 V (80 keV),
E3 = 4,00 V (400 keV),
E4 = 4,17 V (417 keV),
E5 = 6,6 V (662 keV).
Wyniki pomiarów szybkości liczenia ni i n2 podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Szybkość liczenia impulsów w funkcji zmian wzmocnienia fotopowielacza.

u a
(V)

1008

1092

940

Ak/k
(%) .

0,0

+58

-47

n l ± s ( n l s r )
(imp/s)

4904,9 ±0,91

4900,3 ± 1,02

4897,9 ± 1,22

Anl/nl
(%)

0,0

-0,09

-0,14

n2±s(n2 s r)
(imp/s)

2305,9 ±0,74

2308,1 ±0,96

2302v9 ± 0,86

An2/n2
(%)

0,00

0,09

-0,13

N
(liczba

pomiar.)

35

30

30

U a oznacza napięcie nominalne fotopowielacza i wynosiło 1008 V (napięcie błędu = 0).
Czas zliczania każdego pomiaru t = 100 s.
ni, n2 oznaczają średnią szybkość liczenia impulsów.
s(nl s r), s(n2sr) oznaczają odchylenie standardowe średniej szybkości liczenia obliczone wg:

|I(n,-nJ2

N ( N - l )
N - liczba dokonanych pomiarów,
i - numer kolejnego pomiaru.
Względną zmianę wzmocnienia fotopowielacza w tablicy 2 obliczano z zależności [3]:
Ak/k = AUa/Ua * 0,7 * 10
U a - napięcie anodowe fotopowielacza,
0,7 - empiryczny współczynnik dla dynod CsSb fotopowielacza,
10 - liczba dynod fotopowielacza.

Pomiary kontrolne wzmocnienia fotopowielacza w funkcji napięcia anodowego podano
w tablicy 3. Przy wyłączonym układzie ARW zmieniano napięcie anodowe fotopowielacza U a

i oscyloskopem dokonywano pomiaru amplitudy impulsów U od Am-241 i Cs-137.

Tablica 3. Wzmocnienie fotopowielacza w funkcji napięcia anodowego.

Ua(V)

1003

950

1050

Am-

U(V)

0,75

0,5

1,0

241

AU/U (%)

0,0

-33,3

+33,3

Cs-

U(V)

7,0

4,8

9,2

137

AU/U (%)

0,0

-31,4

+31,4

AU/U (%)
śr. zmierz.

0,0

-32,4

+32,4

AU/U (%)
śr. oblicz.

0,0

-37,0

+32,8

Obliczona zmianą wzmocnienia fotopowielacza dla napięcia anodowego 950 V różni
się o 14% w stosunku do zmierzonej zmiany wzmocnienia. W dużej mierze wyjaśnić można
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ten błąd niską dokładnością pomiaru amplitudy napięcia impulsu za pomocą oscyloskopu i nie
ma powodu do odrzucenia wyników obliczeń Ak/k z tablicy 2.

Jak wynika z tablicy 2, przy zmianie wzmocnienia fotopowielacza o ok. ± 50%
obserwuje się zmiany szybkości liczenia impulsów od źródła Am-241 i Cs-137 nie
przekraczające 0,15%, co uznać należy za wynik zadowalający.

3.5. Stabilność długookresowa

Układ z rozdz. 3.4 (układ ARW załączony) poddano badaniu w ciągu ok. 17 godzin
nieprzerwanej pracy. W czasie badania mierzono szybkość liczenia impulsów ni i n2 od źródła
Am-241 i Cs-137 za pomocą zaprogramowanego komputerowego przelicznika impulsów w
cyklach 100-sekundowych. Wyniki pomiarów i obliczeń dla grup zawierających po 100
pomiarów 100-sekundowych każda (za wyjątkiem dwu ostatnich wierszy tablicy)
przedstawiono w tablicy 4.

Tablica 4. Stabilność szybkości liczenia impulsów od Am-241 i Cs-137 w funkcji czasu.

Pomiary
(numer)

1-100
101-200
201-300
301-400
401-500
501-600
601-626

1-626

nl±s(nl)
(imp/s)

5573,0 ± 0,73
5576,3 ± 0,72
5572,5 ± 0,72
5572,6 ± 0,67
5573,1 ±0,71
5570,6 ± 0,74
5570,4 ±1,22

5572,9 ± 0,29

n2 ± s(n2)
(imp/s)

2291,4 ± 0,49
2291,6 ±0,47
2290,3 ± 0,72
2291,0 ±0,48
2291,1 ±0,42
2290,7 ±0,64
2289,6 ± 0,98

2290,0 ±0,19

Czas
(gg:mm)

00:00 start

17:23 koniec

ni, n2 oznaczają średnią szybkość liczenia impulsów w grupie.
s(nl), s(n2) oznaczają odchylenie standardowe średniej.
Maksymalne odchylenie od średniej ni = 5572,9 imp/s wszystkich pomiarów (626 pomiarów)
nie przekracza 3,1 imp/s tzn. 0,06%. Maksymalne odchylenie od średniej n2 = 2290,0 imp/s
wszystkich pomiarów nie przekracza 1,6 imp/s tzn. 0,07%. Stabilność szybkości liczenia
układu uznać należy za bardzo dobrą.

3.6. Wpływ temperatury na szybkość liczenia impulsów

Układ oznaczony na rys. 7 symbolem ARW (układ automatycznej regulacji
wzmocnienia oraz układy torów pomiarowych i zasilaczy) zamknięty w szczelnej obudowie
przemysłowej przez kilka godzin nagrzewany był grzejnikiem do czasu ustalenia się
temperatury 43°C wewnątrz obudowy. Po ustaleniu się temperatury wyłączono grzejnik i
rozpoczęto pomiar szybkości liczenia impulsów ni od Am-241 i n2 od Cs-137. Pomiarów
dokonywano w takim układzie jak to pokazano na rys. 7 za pomocą zaprogramowanego
komputerowego przelicznika impulsów w cyklach 100-sekundowych (zmieniona nieco
geometria napromieniowania sondy scyntylacyjnej w stosunku do pomiaru w poprzednim
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rozdziale). W czasie dokonywania pomiarów blok ARW wychładzał się do temperatury
końcowej 24,5°C. Pomiar trwał ok. 17 godzin. Wyniki pomiarów i obliczeń dla grup
zawierających po 100 pomiarów 100-sekundowych każda (za wyjątkiem dwu ostatnich
wierszy tablicy) przedstawiono w tablicy 5.

Tablica 5. Szybkość liczenia impulsów od Am-241 i Cs-137 w funkcji zmian temperatury.

Pomiary
(numer)

1 -100
101-200
201-300
301-400
401-500
501-600
600-626

1-626

ni ± s(nl)
(imp/s)

4936,0 ± 0,75
4934,8 ± 0,67
4935,9 ±0,70
4934,7 ± 0,72
4935,8 ± 0,67
4936,6 ± 0,65
4932,6 ± 1,41

4935,510,28

n2 ± s(n2)
(imp/s)

2163,2 ±0,55
2162,6 ±0,47
2161,0 ±0,44
2162,0 ±0,49
2162,0 ±0,47
2161,5 ±0,47
2160,9 ±0,80

2162,0 ±0,19

Temperatura
(°Q

43 start

24,5 koniec

ni, n2 oznaczają średnią szybkość liczenia impulsów w grupie.
s(n 1), s(n2) oznaczaj ą odchylenie standardowe średniej.
Maksymalne odchylenie od średniej ni = 4935,5 imp/s wszystkich pomiarów (626 pomiarów)
nie przekracza 3,3 imp/s tzn. 0,06%. Maksymalne odchylenie od średniej n2 = 2290,0 imp/s
wszystkich pomiarów nie przekracza 1,6 imp/s tzn. 0,07%.

Tablica 6. Szybkość liczenia w przedziałach czasu 10*100 s.

Grupa
(numer)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pomiary
(numer)

1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90

91-100

ni ±s(nl)
(imp/s)

4937,4 ± 2,7
4939,2 ± 2,2
4934,8 ±2,0
4934,7 ± 1,5
4935,4 ±1,5
4930,4 ± 2,7
4930,7 ± 1,8
4939,8 ± 1,7
4937,0 ± 2,7
4940,7 ± 2,9

n2 ± s(n2)
(imp/s)

2172,8 ±1,6
2164,3 ± 1,6
2164,2 ±1,2
2161,1 ±1,3
2162,8 ± 1,4
2160,6 ±1,7
2162,1 ± 1.5
2160,9 ±1,4
2161,9 ±1,1
2162,0 ±1,5

Uwagi
(gg.mm/ °C)

czas 00:00
T=43°C

T=28,5 °C
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Celem zilustrowania zmian szybkości liczenia w krótszych przedziałach czasowych w
tablicy 6 przedstawiono wyniki pomiarów pierwszych 100 pomiarów 100-sekundowych w
czasie, gdy wpływ zmian temperatury na szybkość liczenia winien być najbardziej widoczny.
Obliczona na podstawie pomiarów w tablicy 6 prosta regresji ni i n2 w funkcji numeru grupy
pomiarowej (czasu) opisana jest równaniami:
ni =4935,27 +0,1351* G
n2 = 2162,66-0,8073 * G
gdzie G jest numerem grupy. Oznacza to, że szybkość liczenia ni dla zmiany temperatury:
43 - 28,5 = 14,5°C zmieniła się o ok. 1 imp/s i taka niestabilność z praktycznego punktu
widzenia może być pominięta. W takim samym interwale temperatury szybkość liczenia n2
zmienia się o ok. 8 imp/s, co stanowi ok. 0,4%, co również należy uznać za wynik
zadowalający.

3.7. Zakres i czas stabilizacji ARW

Oszacowania zakresu, czasu reakcji układu i współczynnika stabilizacji dokonano
zmieniając napięcia anodowe fotopowielacza (gdy pętla ARW była otwarta) oraz mierząc
napięcie anodowe fotopowielacza,gdy pętla ARW była zamknięta. Czas reakcji układu jest to
czas jaki upływa od momentu załączenia napięcia sieci do czasu osiągnięcia prawidłowego
wzmocnienia fotopowielacza (wyregulowaniu przez ARW). Wyniki pomiarów podano w
tablicy 7.

Tablica 7. Zakres i współczynnik stabilizacji.

U z a s
(V)

750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250

n2
(imp/s)

5589,9
5582,2
5583,4
5566,6
5586,8
5586,2
5580,7
5584,0
5594,3
5579,7
5585,0

UARW
(V)

+3,22
+2,44
+1,75
+1,13
+0,59
+0,09
-0,36
-0,76
-1,14
-1,48
-1,79

Ufot
(V)

1009,6
1009,8
1009,8
1009,9
1010,0
1010,2
1010,2
1010,3
1010,3
1010,4
1010,5

U~
(V)

1009,2 - 1010,0
1009,4 - 1010,2
1009,4 - 1010,4
1009,6- 1010,2
1009,6 - 1010,4
1009,6- 1010,8
1009,6- 1010,6
1009,6- 1010,8
1009,8- 1010,8
10100- 1011,2
1010,0-1011,4

czas reakcji
(s)

243
150
85
43
9
2
4
8
10
12
14

Próg dyskryminacji E3 dla szybkości liczenia impulsów n2 od Cs-13 7 jest równy 100 keV.
Czas zliczania n2 wynosi 100 s.
Ufot oznacza napięcie średnie fotopowielacza.
U~ oznacza granice fluktuacji napięcia fotopowielacza.
Uzas oznacza napięcie zasilacza wysokiego napięcia.

Jak widać z tablicy 7 napięcie nominalne równe jest 1010 V. W zakresie 950-1000 V
następuje szybkie ustabilizowanie się warunków pracy po zaniku napięcia sieci. Odpowiada to
zmianom wzmocnienia fotopowielacza od -41% do +62%. Układ pracuje poprawnie w
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zakresie znacznie szerszych zmian wzmocnienia fotopowielacza, lecz czas reakcji jest
wydłużony. Czas wyregulowania małych zmian wzmocnienia jakie mogą mieć miejsce w
czasie normalnej eksploatacji jest nie większy niż 1 s.

Zmianom napięcia zasilacza wysokiego napięcia Uz&s <^a fotopowielacza od 750 do
12S0 V odpowiada nie wyregulowana przez układ ARW zmiana napięcia fotopowielacza
Ufot = 0,9 V, na podstawie czego można szacować, że współczynnik stabilizacji wynosi
(1250-750)/0,9 = 555, zaś nie wyregulowana zmiana napięcia fotopowielacza o 0,9 V wywoła
zmianę wzmocnienia fotopowielacza Ak/k = 0,9/1010*0,7*10 = 0,6%.

3.8. Odporność na zakłócenia sieciowe

Badany układ zasilany był napięciem sieci poprzez przedłużacz długości 10 m. Do
gniazda,z którego zasilany był badany układ podłączony został układ zakłócający (stycznik z
iskrzącymi kontaktami stosowany do badań wcześniej opracowanych urządzeń przemysłowych
w Zakładzie III IChTJ). Stwierdzono zadowalającą odporność badanego układu na zakłócenia
sieciowe.

4. WNIOSKI

Z przeprowadzonych badań wynikają następujące wnioski:
• Układ automatycznej regulacji wzmocnienia w zakresie ± 50% zmian wzmocnienia od

wzmocnienia nominalnego zapewnia stabilizację szybkości liczenia impulsów od Am-241 i
Cs -137 nie gorszą niż 0,15%. Dla takiego zakresu zmian wzmocnienia fotopowielacza
czas ustabilizowania wzmocnienia, gdy po zaniku napięcia sieci zostaje ono powtórnie
przywrócone, nie przekracza 10 s. Zakres regulacji jest znacznie szerszy, ale czas
wyregulowania wzmocnienia (ustabilizowania) jest również znacznie dłuższy.

• Współczynnik stabilizacji wzmocnienia ARW wynosi ponad 500 przy szybkoci liczenia
impulsów od źródła Cs-137 wynoszącej ok. 5000 imp/s przy progu dyskryminacji 100
keV, zaś efektywna stała czasu jest nie większa niż 1 s.

• Zmiana szybkości Uczenia impulsów od Am-241 pod wpływem zmian temperatury
otoczenia jest do pominięcia (< 0,02%), zaś od Cs-137 wynosi ok. 0,4% / 14,5°C.

• Układ automatycznej regulacji wzmocnienia nie pogarsza w widoczny sposób
rozdzielczości fotopiku Cs-137 i Am-241 (widma różniczkowego).

• Całość układu detektora razem z układami elektronicznymi bloku pomiarowego i ARW
jest zadowalająco odporna ma zakłócenia sieciowe.
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