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IZVLEČEK
Cilj zaključne naloge je bil razviti splošneje uporabno računalniško stabilizirano klimatsko komoro, ki
bi služila predvsem karakterizaciji scintilacijskih detekcijskih materialov. Komoro smo naredili s
predelavo hladilne torbe z vgrajeno Peltierjevo črpalko, tako, da sem jo nadgradila z elektronsko
nadzorovanim termostatiranjem. V nadaljevanju naloge sem komoro uporabila v prvi meritvi, to je
pri temperaturni karakterizaciji scintilatorja NaI(Tl) na temperaturnem območju od 10 do 45°C. Pri
tem smo pri petih temperaturah s tega intervala pomerili povprečno obliko scintilacijskega sunka, s
hitro cevno fotopomnoževalko in digitalizacijskim sistemom.

KLJUČNE BESEDE: klimatska komora, scintilator, NaI(Tl), temperatura

ABSTRACT
The aim of the thesis was to develop a generally applicable computer-stabilized climate chamber that
would primarily serve for characterization of scintillation detection materials. The chamber was built
by modifying a cooler with a built-in Peltier pump. I upgraded it with an electronically controlled
thermostat. Later on I used the chamber in the first measurement, that is, for temperature
characterization of a NaI(Tl) scintillator over the temperature range from 10 to 45°C. In doing so, we
measured the average shape of scintillation pulses at five temperatures within the previously
mentioned interval with a fast photomultiplier tube and a digitalization system.
KEY WORDS: climate chamber, scitillator, NaI(Tl), temperature
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UVOD
Večini anorganskih scintilacijskih materialov se časovni potek scintilacijskega bliska znatno spreminja
s temperaturo. Za stabilno spektroskopsko delovanje scintilacijskih detektorjev, posebno v aplikacijah
na terenu, kjer pričakujemo velika temperaturna nihanja, je pomembno natančno poznati omenjeno
temperaturno odvisnost in jo ustrezno kompenzirati pri meritvi višin posamičnih spektroskopskih
sunkov. Poznavanje natančne oblike scintilacijskih sunkov je ključno tudi pri obravnavi detekcijskih
signalov pri velikih števnih hitrostih, ko se sunki že delno prekrivajo v času.

Scintilatorji
Scintilator je material, ki ob prejetju energije preide v višje vzbujeno stanje in ob prehodu nazaj v
nižje stanje izseva vidno svetlobo. Prejeta energija je najpogosteje posledica ionizirajočega sevanja.
Takšen izsev v splošnem imenujemo luminiscenca. Če se izsev svetlobe pojavi v prvi nanosekundi po
sprejetju energije (snov sveti samo, ko jo obsevamo) pojav navadno imenujemo fluorescenca. Če se
svetloba izseva kasneje, ker je vzbujeno stanje metastabilno, pa to imenujemo fosforescenca in
slednja lahko traja od nekaj nanosekund do več ur.
Časovni potek izseva lahko v prvem približku opišemo z modelom eksponentnega razpada vzbujenih
stanj:

̇
kjer je ̇ tok scintilacijskih fotonov ob času t,
celotno število izsevanih fotonov, d pa razpadni čas.
Čas naraščanja intenzitete izseva od nič do maksimalne gostote fotonov je navadno mnogo krajši od
razpadnega časa in ga pogosto zanemarimo. Scintilatorje z metastabilnim stanjem pa opišemo z
enačbo:

kjer sta A in B relativni magnitudi počasne in hitre komponente, s je razpadna konstanta počasne
komponente (fosforescenca), f pa razpadni čas hitre komponente (fluorescenca) kot je ilustrirano na
sliki 1.
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Slika 1: Načelni primer scintilacijske karakteristike. Črtkani črti predstavljata počasno in hitro komponento, polna črta pa
celotno razpadno krivuljo [1].

Če scintilator optično povežemo s katerim od občutljivih detektorjev svetlobe (fotopomnoževalka,
plazovna fotodioda), dobimo scintilacijski detektor, s katerim lahko merimo energijo, ki se je odložila
vanj, z analizo oblike zaznanega pulza svetlobe pa včasih lahko ugotovimo tudi, kakšne vrste delec se
je absorbiral (angl.: pulse shape analysis). Na podlagi tega, kaj želimo izmeriti, izberemo ustrezen
scintilator. Za merjenje energije so, na primer, najbolj primerni scintilatorji s čim bolj linearnim
odzivom [1]. V splošnem pa so lastnosti dobrega scintilatorja sledeče:


kratek razpadni čas, da lahko generiramo kratke električne sunke za dobro delovanje v
koincidenčnih vezjih,



visok izkoristek pri pretvarjanju absorbirane energije v svetlobo, ki jo lahko zaznamo,



čim bolj linearen odziv,



transparentnost za valovno dolžino lastne emisije,



lomni količnik blizu lomnega količnika stekla, da je povezava s senzorji svetlobe čim bolj
učinkovita [2].

Scintilacijske lastnosti kažejo organski, anorganski in plinasti materiali. Ti se med seboj razlikujejo po
načinu produkcije izsevane svetlobe in po zgoraj omenjenih lastnostih. V tem delu sem se posvetila
anorganskemu scintilatorju NaI(Tl) in odvisnosti njegovih lastnosti od temperature.

Anorganski scintilatorji
Anorganski scintilatorji so večinoma alkalijski halidi, ki vsebujejo aktivacijske nečistoče. Najbolj
pogosto uporabljen je NaI(Tl), kjer je talij aktivator, pogosto pa je uporabljen tudi CsI(Tl). Med
nealkalijskimi materiali pa so v rabi bizmutov germanat (BGO), BaF2, ZnS(Ag) in drugi. Razlikujejo se
predvsem po spektru izsevane svetlobe (slika 2) in po razpadnem času scintilacije.
Lastnosti
Anorganski scintilatorji so počasnejši od organskih scintilatorjev, njihov razpadni čas je okrog 500 ns,
z izjemo CsF, ki ima razpadni čas 5ns. Ker so močno higroskopni, jih je potrebno hraniti v posodi, ki
preprečuje stik z vlago iz zraka. Imajo visok svetlobni izkoristek, kar omogoči boljšo energijsko
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ločljivost in s tem primernost za detekcijo žarkov gama in visokoenergijskih elektronov in pozitronov
[1].

Slika 2: Spekter luminiscence značilnih anorganskih scintilatorjev pri depozicijah enake energije žarkov gama [3].

Scintilacijska svetloba pri anorganskih scintilatorjih izvira iz pasovne elektronske strukture v kristalih.
Elektroni v čistih kristalih imajo na voljo samo diskretne energetske pasove. Spodnji pas, ki ga
imenujemo valenčni pas, vsebuje elektrone, ki so vezani na kristalno mrežo in nimajo dovolj energije,
da bi se prosto gibali po kristalu. V prevodnem pasu pa so elektroni z zadostno energijo, da se lahko
gibljejo širše po kristalu. Med tema dvema pasovoma je t.i. prepovedani pas, v katerem se elektroni v
čistem kristalu ne morejo nahajati. Če elektroni v valenčnem pasu ustreznega anorganskega kristala
absorbirajo energijo, se lahko dvignejo v prevodni pas, ko pa se vrnejo nazaj, izsevajo foton s tako
veliko energijo, da ni v vidnem delu spektra. Zato je ta proces neučinkovit za scintilacijske detektorje.
Situacija pa se spremeni, če v kristal dodamo nečistoče oziroma aktivatorje (slika 3). Takrat se v
prepovedanem pasu formirajo energijska stanja, preko katerih elektron prehaja nazaj v valenčni pas.
Ko ionizirajoč delec potuje skozi kristal, povzroči dvig elektronov iz valenčnega pasu v prevodni pas,
torej nastanek parov elektron-vrzel. Vrzel hitro skoči na mesto aktivatorja in ga ionizira. Elektron pa
se prosto giblje po kristalu, dokler ne pride do interakcije z ioniziranim aktivatorjem. Takrat lahko
zdrsne v vrzel in s tem vzpostavi nov nevtralen sistem znotraj prepovedanega pasu, ki ima svoje
energijske pasove. Če je ta formacija v vzbujenem stanju z dovoljenim prehodom v osnovno stanje,
elektron hitro preide v osnovno stanje in ob izbiri pravega aktivatorja je izsevan foton v vidnem delu
svetlobnega spektra. Tipična življenjska doba teh vzbujenih stanj je od 30ns do 500ns. Razpadni čas
teh stanj določa časovne karakteristike scintilacijske svetlobe [2].
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Slika 3: Shema energijskih pasov v anorganskem kristalu [4].

NaI(Tl)
Zaradi visoke svetlosti (glede na vloženo energijo, v primerjavi z drugimi materiali), enostavnega
preoblikovanja in ugodne cene je NaI(Tl) najpogosteje uporabljen anorganski scintilator. Slabe
lastnosti NaI(Tl) so njegova izredna higroskopnost, zaradi katere ga je potrebno ves čas hraniti v
nepredušni posodi, slaba odpornost na termične in mehanične šoke in izrazita temperaturna
odvisnost scintilacijskega izseva (slika 4).

Slika 4: Temperaturna odvisnost razpadnega časa NaI(Tl) [5].
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Časovni odziv NaI(Tl) je v večini literature opisan kot eksponentni razpad z eno prevladujočo
komponento in temperaturno odvisnim razpadnim časom, ki pada s temperaturo. Z naraščajočo
temperaturo celotni izsev svetlobe pada, rezultat tega pa je slabša energijska ločljivost pri višjih
temperaturah. Teoretična osnova za tak model je opisana zgoraj, vendar za temperature nižje od
60C ne drži, ker takrat pulzov ne moremo dobro aproksimirati z enim samim eksponentnim
razpadom niti pri posamični konstantni temperaturi.
NaI(Tl) je standardni material pri spektrometriji žarkov gama [2]. V tabeli 1 so navedene
pomembnejše fizikalne lastnosti tega scintilatorja [6].
LASTNOST

Gostota [

VREDNOST

]

3.67

Temperatura tališča [K]

924

Temperaturni koeficient raztezka [K-1]

47.6 x 10-6

Razpadni čas pri sobni temperaturi [ns]

250

Pridelek fotonov na žarek  [1/keV]

38

Debelina, ki absorbira polovico vpadnih fotonov
s 662keV [cm]

2.5

Tabela 1: Pomembnejše fizikalne lastnosti scintilatorja NaI(Tl).

Fotopomnoževalka
Fotopomnoževalka je naprava, ki pretvarja svetlobo v merljiv električni tok, ki je premosorazmeren z
intenziteto vpadne svetlobe. Je tako občutljiva, da zazna tudi posamezne fotone vidne svetlobe.
Tipična fotopomnoževalka, kakršna je narisana na sliki 5, je evakuirana steklena posoda, ki ima:


vstopno OKENCE za merjeno svetlobo,



na notranjo stran okenca naparjeno FOTOKATODO, kjer s fotoefektom fotoni izbijajo
fotoelektrone. Fotoefekt je možen, če je energija vpadnega fotona višja od izstopnega dela za
elektron. Ne glede na energijo fotona pa je verjetnost, da foton res izbije fotoelektron iz
fotokatode le redko višja od 30%. Slednjo količino imenujemo kvantni izkoristek fotokatode.



Elektrostatski optični SISTEM ZA ZBIRANJE ELEKTRONOV, ki je sestavljen iz ene ali več
elektrod, ki pospešijo in usmerijo fotoelektrone k prvi dinodi.
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POMNOŽEVALNI SISTEM iz več dinod na različnih električnih potencialih (tipično med 10 in
14), ki ojači šibek začetni tok fotoelektronov. Na vsaki dinodi vsak vpadni elektron izbije nekaj
novih elektronov, tipično okoli štiri elektrone. Električna napetost med sosednjima dinodama
novo izbite elektrone vsakič pospeši proti naslednji dinodi. Tako pride do plazovitega
ojačenja signala, ki doseže tudi faktor do nekaj milijonov.



ANODNO MREŽO, ki ujame elektrone in zagotovi končni izhodni signal [1,7].

Slika 5: Fotopomnoževalka z značilnimi sestavnimi deli [7].
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IZDELAVA KLIMATSKE KOMORE
Da bi izmerili odziv scintilacijskih detektorjev pri različnih znanih konstantnih temperaturah,
potrebujemo termostatsko komoro. V laboratoriju je bila na voljo hladilno-grelna torba za piknike, ki
jo hladi ali greje Peltierjeva črpalka. Pomanjkljivost torbe je bila, da nima vgrajene termostatske
kontrole. Možnosti, med katerimi smo lahko izbirali, so bile bodisi gretje do maksimalno 50°C,
hlajenje, s katerim lahko notranjost torbe ohladimo za do 20°C nižje od ambientalne temperature, in
izklop. Odločili smo se, da bomo torbo z vgradnjo mikrokontrolerja spremenili v termostatirano
klimatsko komoro.

Prilagoditev strojne opreme
Izbrali smo mikrokrmilniški sistem Arduino (Pro Mini 328p/5V/16MHz), ker je poceni, dovolj zmogljiv
za to nalogo in zelo dobro podprt z dokumentacijo in uporabniško skupnostjo. Prvi korak je bil
inverzni inženiring osnovnega delovanja torbe.
V notranjosti pokrova torbe je elektronsko vezje, ki skrbi za delovanje torbe (slika 6). Prva naloga je
bila razstaviti pokrov torbe in najti stikalo, ki preklaplja med hlajenjem, gretjem in izklopom, ter
ugotoviti, kako deluje. Opazila sem, da do stikala, ki preklaplja med tremi stanji, vodijo 4 bakrene
sledi.

Slika 6: Razstavljanje pokrova (levo), elektronsko vezje, ki skrbi za delovanje torbe (desno), obkroženo je mesto pritrditve
originalnega stikala za izbiro načina delovanja.

Med dvema je, neodvisno od položaja stikala, napetost 12V. Ostali dve sta obe na potencialu 0V,
kadar je torba izklopljena, ko pa je torba prižgana, je med njima napetost 12V, vendar z obratno
polariteto za gretje in za hlajenje. To pomeni, da to stikalo neposredno odloča o smeri toka skozi
Peltierjev člen in od slednjega je odvisno, na kateri strani bo člen oddajal in na kateri sprejemal
toploto.
Prekinila sem povezavo med stikalom in bakrenimi sledmi ter na bakrene sledi prispajkala nove žice,
ki sem jih speljala ven iz pokrova in jih povezala na dva enopolna releja, ki sedaj prevzameta vlogo
stikala.
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Uporabljena releja imata po tri delovne kontakte, kjer enega prislanjamo na poljubnega od preostalih
dveh, na kontrolni strani pa potrebujeta napajanje 0V in +5V in imata digitalni kontrolni vhod, kjer
izbiramo lego relejnega jezička. Sistem je zvezan tako, kot je prikazano na spodnji shemi. Pri takšni
vezavi relejev je treba popaziti predvsem na to, da, ne glede na potencialne napake v programski
opremi mikrokrmilnika, nobena možna kombinacija relejskih stanj ne more vezja sklopiti v kratek stik.
Za izgradnjo celotnega sistema z uporabniškim vmesnikom, senzorji in aktuatorji, sem dodala še:


2 tipki za nastavljanje temperature,



elektronski digitalno bralni termometer DS18B20,



nekaj uporčkov,



alfanumerični tekočekristalni zaslon (standardni industrijski HD44780),



regulator napetosti 7805 za ločeno napajanje relejev,



nadometno razdelilno dozo za ohišje dodane elektronike



in številne žice.

Vse našteto sem povezala v sistem, ki je shematsko predstavljen na sliki 7.
Napajanje vseh elektronskih komponent razen omenjenih relejev je zagotovljeno kar z lastnim 5V
regulatorjem mikrokrmilniške ploščice, ki se sama napaja iz 12V sistemske napetosti hladilne torbe.
Ker omenjeni regulator lahko priskrbi le do 150mA toka, pri tem pa sam mikrokrmilnik troši od 30mA
do 100mA, ne preostane dovolj rezerve za napajanje relejev, ki vsak potrebuje do 85mA. Zato smo za
napajanje relejev dodali ločen močnejši regulator LM7805, ki pri padcu napetosti z 12V na 5V lahko
zagotovi več kot 100mA toka.
Branje temperature sem zaupala priljubljenemu digitalnemu termometru DS18B20, ki poleg dveh
vodnikov za napajanje potrebuje le še tretjega za dvosmerno komunikacijo z mikrokrmilnikom. S tem
sem se izognila zahtevnemu odčitavanju analognih temperaturnih senzorjev, ki ga je ob prisotnosti
elektrosmoga napajalnika za Peltierjevo črpalko težko implementirati. Omenjeni digitalni termometer
je na za nas zanimivem območju že tovarniško kalibriran na 0,5°C natančno.
Uporabniški vmesnik je namenoma izjemno preprost. Za nastavljanje temperature sem uporabila dve
tipki, eno za postopno povečevanje in drugo za zmanjševanje temperature. Ker mehanske tipke ob
vsakem pritisku s prstom v nekaj mikrosekundah nekajkrat sklenejo in razklenejo kontakta, sem v
programski opremi poskrbela za to, da sistem teh hitrih dogodkov ni registriral kot ločene pritiske na
tipko.
Tekočekristalni zaslon je pogosto rabljeni industrijski HD44780, ki ima že izdelano programsko
podporo za večino mikrokrmilniških sistemov. Programska oprema mikrokrmilnika nanj ves čas
izpisuje temperaturo, izbrano s tipkami, in trenutno temperaturo v komori.
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Slika 7: Končna shema vezja. Modul LCD je industrijski alfanumerični zaslon po standardu HD44780, modul ARDUINO je
mikrokrmilnik v izvedbi Pro Mini in DS18B20 je digitalni termometrski modul.

Program za mikrokrmilnik
Program za kontroliranje temperature sem napisala v razvojnem okolju Arduino IDE, ki uporablja
oskubljeno inačico jezika C. Sestavljen je iz treh delov:


odčitavanje temperature v komori in izpis na zaslon,



branje gumbov za nastavljanje temperature in sprotno izpisovanje izbire na zaslon,



samodejno izbiranje med hlajenjem, gretjem in izklopom; vgradili smo programsko
temperaturno histerezo, da preprečimo prepogosto preklapljanje releja med dvema
stanjema, kadar smo blizu želene temperature.

Končna inačica napisane programske opreme za mikrokrmilnik je dostopna v elektronski obliki na
spletu [3].

Končna konstrukcija
Na zunanjo stran torbe sem pritrdila škatlo, v katero sem vpela releje in sprogramirani mikrokrmilnik,
tekočekristalni zaslon in gumbe pa sem pritrdila na pokrov škatle, kot kažeta sliki 8 in 9.
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Slika 8: Škatla z releji in mikrokrmilniškim sistemom Arduino.

Slika 9: Končni izgled skrinje.

Pri testiranju delovanja komore sem ugotovila, da se v njej pojavi temperaturni gradient. Razlog je v
toplem delu notranje strani pokrova, tik pod napajalnikom za Peltierjevo črpalko, in ni povezan s
predelavo skrinje. Problem sem zmanjšala z dodatnim ventilatorjem [8], ki zagotovi, da je zrak v
skrinji ves čas dobro mešan in s tem povsod enako topel.
Komora odtlej deluje brezhibno in je hitro postala zelo pogosto uporabljan kos opreme v laboratoriju.
Po objavi v spletni reviji Instructables [8] se je izkazalo, da gre za zelo popularno in dobro »citirano«
temo. Prispevek je do sedaj prebralo 3100 ljudi in 35 bralcev ga je označilo kot posebno
priljubljenega.
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MERITVE IN REZULTATI
Priprava scintilacijskega detektorja
Scintilacijski detektor je sklop scintilacijskega materiala in fotopomnoževalke. Ker je
fotopomnoževalka zelo občutljiva na svetlobo, je pomembno, da jo pred priklopom na napetost
ustrezno zaščitimo pred zunanjo svetlobo. Z ustrezno pripravo detektorja poskušamo zagotoviti tudi
čim manjše izgube scintilacijske svetlobe in s tem večje ojačenje in boljšo ločljivost detektorja.
Fotopomnoževalko sem najprej očistila s papirnato brisačo in etanolom. Nato sem na sredino
vstopnega okenca fotopomnoževalke nanesla kapljico silikonske masti, ki služi za izenačitev lomnega
količnika med okencem in scintilatorjem, in nanjo pritisnila scintilator tako, da je mast razmazalo po
vsej stični ploskvi. V naslednjem koraku sem ju povsem ovila s pleskarskim zaščitnim trakom in nato
čezenj s črnim električarskim samolepilnim trakom, da sem zagotovila svetlobno neprepustnost.
Kadar imamo opravka s scintilatorji, ki niso shranjeni v posebni kapsuli, fotopomnoževalko in
scintilator, preden ju zavijemo z lepilnim trakom, ovijemo še v aluminijasto folijo za vodenje
scintilacijske svetlobe. V našem primeru je bil močno higroskopični NaI(Tl) že tovarniško hermetično
zaprt v aluminijasti kapsuli, ki je znotraj prekrita s slojem bele barve, na eno stran pa optično odprta
skozi stekleno ploščico.

Postavitev eksperimenta
Eksperiment (sliki 10 in 11) je potekal v prej opisani klimatski komori, v kateri so bili vir sevanja in
fotopomnoževalka Photonis XP2040/PC z vgrajenim visokonapetostnim generatorjem in z valjastim
scintilatorjem NaI(Tl) velikosti 5cm 5cm. Kot razmeroma varen vir sevanja žarkov gama je služila
mrežica za plinsko lučko za kampiranje, ki je prepojena s termoluminiscentno torijevo soljo. 232Th z
razpadom alfa razpada v radij (228Ra) in naprej po dolgi razpadni verigi, ki jo spremlja tudi izsev žarkov
gama [9,10]. Fotopomnoževalka je bila priključena na ločeni krmilnik za vgrajeni visokonapetostni vir,
ki je bil prav tako lociran v komori in nastavljen na napetost 800V. Izhod fotopomnoževalke
(neposredna anodna napetost) je bil s koaksialnim kablom povezan z digitalizatorjem Red Pitaya
prikazanim na sliki 12, in kabel tam terminiran s 50Ω. Terminacijski upor je opravljal dve nalogi:
preprečil je odboje signala po kablu nazaj in služil kot nizkoimpedančna pot proti ozemljitvi za naboj,
nabran na anodi. Z Red Pitaye pa smo po lokalnem omrežju podatke prenašali na računalnik.

Slika 10: Shema postavitve eksperimenta. Vir Th-232 je postavljen ob scintilator NaI(Tl), ki je optično sklopljen s
fotopomnoževalko (PMT). Signal z anode fotopomnoževalke zajemamo z radiofrekvenčnim vhodom merilnega sistema
Red Pitaya in ga pošiljamo v osebni računalnik.
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Slika 11: Fotografija eksperimentalne postavitve v komori.

Specifikacija vhodnega sklopa digitalizatorja Red Pitaya, model V1.1.1., je navedena v tabeli 2 [11].
RADIOFREKVENČNI VHODI:
Analogna pasovna širina

50 MHz (3dB)

Frekvenca vzorčenja

125 M vzorcev/s

Ločljivost ADC

14 bitov

Vhodna sklopitev

DC

Vhodna impedanca

1 MΩ vzporedno z
10 pF

Tabela 2: Specifikacija vhodnega sklopa digitalizatorja Red Pitaya.
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Slika 12: Red Pitaya je odprta strojna in programska platforma za zajem in kontrolo eksperimentov z radiofrekvenčnimi
signali v znanosti in tehniki [12].

Zajem meritev
Meritve sem opravila pri temperaturah 9C, 15C, 24C, 35C in 45C. Temperaturni interval je s
spodnje strani omejevala komora, ker temperatur pod 9C v laboratoriju pri 25C ni dosegla. Na
zgornji strani intervala smo se namenoma ustavili pri 45C, da bi ne poškodovali zapletene
fotopomnoževalke z integriranim visokonapetostnim virom. Ko sem komoro nastavila na želeno
temperaturo, sem vsakokrat počakala, da se je zrak v njej ohladil oz. segrel na izbrano temperaturo
ter počakala še vsaj eno dodatno uro ali pa celo pustila komoro prižgano čez noč, da se je ustalila tudi
temperatura v sredini velikega scintilacijskega kristala.
Meritve so potekale tako, da smo s hitro periodično digitalizacijo posneli ekvivalent »osciloskopske
sledi« za vsakega od velikega števila detekcijskih električnih sunkov. Digitalizacija je potekala s
frekvenco 125 M vzorcev na sekundo in vsak vzorec napetosti je bil pretvorjen s 14 biti ločljivosti.
Pred vsako meritvijo smo nastavili tri merilne parametre:
1) število zajetih sunkov (običajno po 10000),
2) proženje (kriterijski napetostni nivo, ki digitalizatorju služi kot znak, da je potrebno v tistem
trenutku digitalizirati in shraniti posamični sunek),
3) število točk na sunek (običajno 500, kar ustreza 4µs dolgim sledem).
Vse posnete signale sem shranjevala na trdi disk, kjer so počakali na naknadno analizo.
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Slika 13: Ilustracija tipičnih zajetih signalov z označenimi problematičnimi primeri. S črno barvo so narisani
sunki, ki so prestali vse spremembe in izbirne kriterije.

Obdelava meritev in rezultati
Dobljene podatke, ki so ilustrirani na sliki 13, je bilo potrebno še urediti in filtrirati. V programskem
okolju Matlab, iz katerega sem podatke tudi zajemala z Red Pitaye, sem poskrbela za:


korekcijo osnovnice (vsakemu posnetemu signalu sem v vseh točkah prištela takšno
konstantno vrednost, da je povprečje digitaliziranih točk tik pred začetkom sunka enako nič).



odstranitev signala kozmičnih žarkov ( kadar digitalizirani sunek v vsaj eni točki doseže
vrednost 8192, kar je zgornja meja uporabljenega digitalizatorja, gre za opozorilo, da je
meritev popačena zaradi previsokega sunka),



odstranitev zelo majhnih sunkov, ki imajo nizko razmerje med signalom in šumom,



izbris signalov, kjer sta nakopičena dva ali več sunkov (angl.: pile up),



numerično poravnavo sunkov v času (potrebna je za korektno računanje povprečne oblike
sunka), ki sem jo napravila na osnovi standardne metode CFD (iz angl.: Constant Fraction
Discrimination), implementirane algebraično nad digitaliziranimi signali.

Prečiščeni nabor signalov je prikazan na sliki 14.
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Slika 14: Ilustracija signalov, ki so prestali vse spremembe in izbirne kriterije.

Ker so scintilacijski sunki pri dani temperaturi po obliki neodvisni od deponirane energije, se pa med
seboj razlikujejo v naključnih fluktuacijah zaradi končnega števila scintilacijskih fotonov, je smiselno s
povprečevanjem preko večjega števila scintilacijskih sunkov določiti povprečno obliko sunka pri
izbrani temperaturi. Na sliki 15 je narisana povprečna oblika sunka, izmerjena pri 9°C.
Cilj je bil dobiti povprečno obliko sunkov pri vsaki od izbranih temperatur in jih primerjati. Na sliki 16
so tako narisane povprečne oblike sunkov pri vseh petih spremljanih temperaturah, vsaka od njih pa
je normirana tako, da je vsota ordinat vseh točk posamičnega povprečenega sunka enaka 1.
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Slika 15: Povprečna oblika scintilacijskega sunka, induciranega v NaI(Tl) z žarki gama iz vira Th-232, pri 9C.
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Slika 16: Primerjava povprečnih oblik scintilacijskega sunka, induciranega v NaI(Tl) z žarki gama iz vira Th-232, pri petih
različnih temperaturah. Za lažjo primerjavo so vsi normirani na enake ploščine, kot je razloženo v besedilu.

Opazimo lahko, da je razpadni čas sunkov na merjenem temperaturnem intervalu res monotono
odvisen od temperature, kot povzame tabela 3. Razpadne čase sem določila s prilagajanjem
dvoparametričnega eksponentnega modela
eksperimentalnim podatkom z
odrezanim začetnim delom sunkov, kjer je digitalizirana anodna napetost, in pa sta prosta
parametra.
TEMPERATURA SCINTILATORJA [°C]

SCINTILACIJSKI RAZPADNI ČAS [ns]

Tabela 3: Temperaturna odvisnost razpadnega časa scintilatorja NaI(Tl).
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Ker je bila vsa programska oprema pri tem že skoraj pripravljena tudi za spektroskopsko analizo
velikosti sunkov, sem iz radovednosti narisala še histogram velikosti izmerjenih sunkov, torej
izmerjeni energijski spekter žarkov gama. Velikosti sunkov sem določila tako, da sem na intervalu
izbrane dolžine od začetka sunka dalje seštela vrednost vseh digitaliziranih točk; to je digitalni
ekvivalent elektronske integracije sunkov med vnaprej izbranima časoma okoli sunka. Prosti
parameter dolžine integracijskega intervala sem izbrala tako, da je imel spektralni vrh Tl-208
najmanjšo dosegljivo širino. Rezultat takšne optimizacije obdelave podatkov je lepo viden energijski
spekter žarkov gama torija in njegovih razpadnih potomcev na sliki 17 [13].

Slika 17: Odziv cilindričnega kristala NaI(Tl) velikosti 5cm
produktov.

5cm pri 24°C na žarke gama Th-232 in njegovih razpadnih
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ZAKLJUČEK
Pri prirejanju hladilne torbe v stabilno klimatsko komoro sem se naučila prvih korakov pri
konstruiranju sistemov z mikrokrmilniki. Prirejena klimatska komora od konstrukcije dalje deluje
brezhibno in je kmalu postala zelo pogosto uporabljan kos opreme v laboratoriju. Po objavi v spletni
reviji Instructables [8] se je izkazalo, da gre za zelo popularno in dobro »citirano« temo. Prispevek je
do sedaj prebralo 3100 ljudi in 35 bralcev ga je označilo kot posebno priljubljenega.
Ob fizikalnem delu naloge naj omenim še zanimivost, ki sem jo opazila pri nastavitvi integracijske
meje za čim boljšo ločljivost spektra. Ob poskušanju nastavitve univerzalnih meja, ki bi zagotovile
dobro energijsko ločljivost pri vseh temperaturah, se zdi, da je optimum vendarle neizogibno odvisen
od temperature. Pri spektru na sliki 15 sem integrirala preko prvih 270 točk vsakega sunka, kar je
dalo pri sobni temperaturi najboljšo energijsko ločljivost. Za obe temperaturi, nižji od 24°C, je bila ta
nastavitev sprejemljiva, pri 35°C in 45°C pa je bila ločljivost že opazno slabša in bi bilo potrebno
integracijski interval skrajšati. Omenjeni fenomen je bil že znatno izven predvidenega obsega
zaključne naloge, zato se mu podrobneje ali kvantitativno v tej nalogi nisem več posvetila. Je pa
zanimiv kot indic, kaj bi kazalo poskusiti v kakšni od naslednjih študentskih nalog.
V obeh delih naloge se nazadnje zdi, da je osnovni princip enostaven, detajli pa presenetijo. V
mikrokrmilniku programiranje s prekinitvenimi klici nikoli ne deluje povsem tako, kot si zamislim
vnaprej. Podobno je spektrometrijsko branje signalov z detektorja težko robustno avtomatizirati – v
nastavljanju parametrov delno avtonomnega analiznega sistema v tem trenutku še vedno
potrebujemo tudi človeškega eksperimentatorja.
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