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Digital behandling av linjärpulser  från en CdTe-detektor  -
 En förstudie

Ane Håkansson1, Peter Jansson

Dept. of Radiation Sciences, Uppsala University, Box 535, S-751 21 Uppsala, Sweden

    Abstract: The neccesary treatment of the linear pulses from a CdTe detector in order to
improve the energy resolution for gamma-ray spectroscopy is normally performed by using
analogue technique. In this paper we suggest two methods based on digital treatment of the
detector pulses. Significant features of the methods are the improvement of the energy
resolution, the fact that virtually no dead time is introduced in the detector system and the
simpler handling of such systems. The paper describes the underlying idea of the methods,
computer simulations of detector system and actual measurements. Preliminary results show
that an improvement of the energy resolution of a factor of 2 to 5, depending on the method
used, is achieved.
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1 Inledning

I högupplösande gammaspektroskopi används idag uteslutande halvledardetektorer.
För närvarande existerar det i stort sett endast två detektormaterial som kan komma ifråga,
nämligen kisel och germanium. I synnerhet germanium kännetecknas av utmärkta egenskaper
vad beträffar laddningstransport genom materialet och möjligheter att framställa rena
kristaller. Detta innebär i sin tur att detektorerna kan göras tämligen stora för att därmed
erhålla hög detektionseffektivitet och högt topp till compton (p/c) förhållande. Effektiviteter
över 100%* och p/c ≥ 60 är inte ovanliga idag. Den goda laddningsuppsamlingen medför hög
energiupplösning som för en 60% germaniumdetektor kan uppgå till under 2 keV vid 1332
keV gammaenergi.

Eftersom bandgapet hos germanium är relativt litet (≈0.74 eV) förutsätter detta
material stark nedkylning med flytande kväve för att reducera det termiska bruset till en
acceptabel nivå. Även kisel med ett bandgap på ca 1.12 eV fodrar nedkylning för att uppnå
god energiupplösning vid exempelvis röntgenspektroskopi. Det är önskvärt i många
applikationer att den i allmänhet klumpiga nedkylningsutrustningen kan undvikas och därför
söker man efter andra detektormaterial som kan fungera tillfredsställande vid högre
temperaturer, kanske upp till rumstemperatur. Dessa material måste uppfylla följande kriterier:

•  Bandgapet måste vara ≥1.5eV.
•  Ett högt atomnummer Z och hög densitet eftersträvas för att öka detektionseffektiviteten.
•  Materialet bör erbjuda rimliga möjligheter att odla kristaller av hög renhet.

Till dessa kriterier kan läggas att det är önskvärt att laddningsbärarna har stor mobilitet i
materialet. Detta villkor innebär att de resulterande pulserna från detektorn har en hög grad av
konformitet och förenklar därmed extraheringen av energiinformationen. I tabell 1
sammanfattas de viktigaste parametrarna för olika detektormaterial.

                                                
*  Relativt en 3”  NaI-detektor
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Mater ial CdTe Ge Si HgI 2

Arbetstemperatur  [K] 300 77 300 300
〈Z〉 50 32 14 66
Densitet [g/cm3] 6.06 5.32 2.33 6.30
Bandgap [eV] 1.47 0.74 1.12 2.13
Mobilitet elektroner  [cm2/Vs] 1000 36000 1350 100
Mobilitet hål [cm2/Vs] 80 42000 480 4
Medelväglängd elektroner  [cm] 0.7 200
Medelväglängd hål [cm] 0.035 200

Tabell 1. Sammanfattning av de viktigaste parametrarna för några olika detektormaterial.
Medelvärdet av atomtalet för de ingående elementen är betecknad med <Z>.

Som framgår av tabell 1 uppvisar CdTe och i synnerhet HgI2 hög densitet, högt Z och
stort bandgap. Den extremt stora mobiliteten för både elektroner och hål i germanium kan
dock dessa material inte komma i närheten av. Speciellt HgI2 har så låga mobiliteter att detta
material knappast kan användas annat än i speciella applikationer. Kvarstår som potentiellt
användbart material gör CdTe vars elektronmobilitet är rimligt stort i förhållande till
germanium. Det låga värdet på hålmobiliteten medför dock problem beträffande
uppsamlingen av hålen.

I tre tidigare studier /1,2,3/ har egenskaper och prestanda för en CdTe-detektor
undersökts. Speciellt intresse har därvid visats för laddningsuppsamlingsprocessen där renhet
hos detektormaterialet och laddningsmobilitet är väsentliga faktorer. Med kännedom om hur
laddningsbärarna rör sig i materialet kan pulsbehandlingsmetoder utvecklas för att förbättra de
spektroskopiska egenskaperna hos detektorerna. Sådana metoder har anvisats i ref 1, 2 och 3
varför vi i denna rapport har koncentrerat oss på att vidareutveckla pulsbehandlingen. Det
huvudsakliga snittet mellan tidigare arbete och föreliggande är den digitala
pulsbehandlingsteknik som beskrivs här.

2 Laddningsuppsamling och pulsform

2.1 Grundläggande mekanismer
I Figur 1 visas ett typiskt spektrum på 137Cs upptaget med en CdTe-detektor. Av

figuren framgår den låga energiupplösningen och det låga p/c förhållandet. För att förstå
utseendet på detta spektrum måste man känna till hur laddningsuppsamlingen i en detektor går
till. Vi redovisar här schematiskt hur en detektorpuls uppkommer och hänvisar i övrigt till ref
1, 2 och 3 för detaljredovisning.
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Figur 1. Ett typiskt energispektrum för 137Cs  upptaget med konventionell, analog teknik. Från
ref 3.

Figur 2 visar en tänkt CdTe-detektor i tvärsnitt och med ett elektriskt fält pålagt axiellt
med detektorn. Detektorns tjocklek är d och potentialen över kontaktytorna U. På avståndet x
från katoden växelverkar ett inkommande gamma med energin Eγ. Gammakvantumets energi
kommer helt eller delvis att överföras till elektron-hål (e-h) par via de tre huvudsakliga
processerna fotoeffekt, comptonspridning och parbildning. Den relativa betydelsen för varje
process är starkt beroende av gammaenergin, vilket framgår av Figur 3.

Figur 2. Schematisk bild visande ett tvärsnitt av en detektorkristall med tjockleken d och ett
pålagt elektriskt fält E=U/d. Avståndet från katoden där ett inkommande gammakvantum
växelverkar med detektormaterialet är markerat som x.

Antag att ett p-h par har bildats i punkten x i Figur 2 som ett resultat av någon av
ovanstående processer. Under inverkan av det elektriska fältet E, kommer elektronerna och
hålen att omedelbart driva mot anoden respektive katoden med hastigheterna ve och vh. Under
denna rörelse kommer laddning att induceras vid kontakterna och en puls byggas upp som
funktion av tiden. Ur tabell 1 får vi att mobiliteten för elektronerna är ca 10 gånger större än
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för hålen vilket avspeglar sig i en ca 10 gånger så lång tid för hålen att nå fram till katoden.
Därför kommer den resulterande pulsen att bestå av två komponenter. En snabb komponent
hörande till elektronerna och hålen med en stigtid te och en långsam komponent med stigtid th.

som enbart beror av hålens rörelse.
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Figur 3. Massabsorptionskoefficienter som funktion av gammaenergi för de tre viktigaste
processerna när ett gammakvantum växelverkar med CdTe.

Om laddningsbärarna rör sig endast under inflytande av det elektriska fältet, kommer
den inducerade laddningen Q(t) som funktion av tiden att uppvisa två linjära komponenter: En
snabb Qs och en långsam Ql enligt:

( )Q t
Q

d
t v vs e h( ) = +0 t ≤ te (2.1)

Q t
Q

d
v tl h( ) = 0 te < t ≤ th (2.2)

I dessa uttryck är Q0 den inducerade laddningen svarande mot gammaenergin Eγ. I det
generella fallet rör sig laddningsbärarna under inflytande av flera krafter. Av dessa är trapping
och de-trapping de viktigaste varav trapping lätt låter sig beskrivas matematiskt. Vidare kan
inhomogeniteter i det elektriska fältet E nära detektorns rand påverka rörelserna hos
laddningsbärarna.

2.2 Trapping
I praktiken så störs det homogena elektriska fältet av lokala potentialgropar som

orsakas av mikroskopiska orenheter i detektormaterialet. Dessa potentialgropar agerar som
”fällor”  där laddningsbärarna kan fastna, s k trapping, och på det viset reducera den
inducerade laddningen och därmed uppmätta gammaenergin. Storleken av denna reduktion
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beror dels på antalet fällor per volymsenhet i detektorn och dels på var i detektorn ett
gammakvantum växelverkar d v s koordinaten x i figur 1. Trapping kommer på så sätt att
orsaka en breddning av topparna i ett upptaget spektrum. För att karaktärisera trapping har
trappingtiden τ införts som ger ett mått på den genomsnittliga tiden en laddningsbärare rör sig
i detektormaterialet innan den infångas i en potentialfälla. Trappingtiden är relaterad till den
fria medelväglängden L genom:

τ = L

v
 

(2.3)

Med införandet av trapping kommer ekvation 2.1 och 2.2 att modifieras enligt:

Q t
Q

d
v e v es e e

t

h h

t

e h( ) = −








 + −















î







− −
0 1 1τ ττ τ

t ≤ te (2.4)

Q t Q
Q

d
v el f h h

t

h( ) = + −










−
0 1τ τ

te < t ≤ th (2.5)

där Qf är värdet av den snabba komponenten vid tiden te, d v s när alla elektronerna har
samlats in.
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Figur 4 visar de två komponenterna i en typisk detektorpuls från en CdTe-detektor.
Värdena på ve och τe respektive vh och τh är framtagna ur tabell 1 och tjockleken d och
elektriska fältet E är satta till 2 mm respektive 700 V/cm. Beroende på att mobiliteten för
elektronerna är ca 10 gånger större än för hålen kommer den resulterande pulsens totala stigtid
att väsentligen bestämmas av hålen, d v s i storleksordningen några mikrosekunder. Som
framgår Figur 4 så är hålen utsatta för mer trapping än elektronerna. Detta ger sig till känna
genom den större krökningen av hålkomponenten i pulsen. Man bör observera att tjockleken i
detta exempel är ungefär 10 gånger fria medelväglängden för hålen.
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Figur 4. Ett typiskt utseende för en detektorpuls från en CdTe-detektor. Pulsen var simulerad
under antagandet att detektorns  tjocklek var 2 mm och att elektriska fältet E var 700 V/cm.
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2.3 De-trapping

Vi noterar i Figur 4 att Q(t) aldrig når värdet Q0 beroende på laddningsbärarnas
benägenhet att fastna i potentialgropar. En mekanism som ger en motverkande effekt är de-
trapping som innebär att laddningsbärare som fastnat kan få en tillräcklig termisk energi så att
de lyfts upp i ledningsbandet igen. Det är uppenbart att de-trapping är en funktion av
detektormaterialets temperatur. Eftersom mekanismen är slumpmässig till sin natur länder den
sig inte till en enkel matematisk beskrivning. Vidare är de-trappingtiden T, d v s tiden som en
laddningsbärare befinner sig i en potentialgrop, experimentellt svår att bestämma. Rimliga
värden på T tycks dock vara runt 1 µs vid rumstemperatur.

Effekten av att introducera de-trapping på pulsen i Figur 4 är att pulsen ansluter till Q0,
dock efter en längre tid än vad som skulle varit fallet utan trapping. Man kan notera att
introducering av de-trapping implicerar att den relativa förändringen i Qmax är mycket mindre
än den relativa förändringen i stigtid. Detta förhållande ger intressanta implikationer som är
föremål för diskussion i sektion 3.3.1.

3 Pulsbehandling

I princip kan tre metoder vara tänkbara kandidater för att extrahera
energiinformationen i en detektorpuls:

•  Genom att diskriminera pulser med lång stigtid.

•  Genom anpassning av ekv 2.4 och 2.5 till varje puls.

•  Genom att korrigera pulsamplituderna med avseende på deras stigtid.

Pulsdiskrimineringsmetoden har behandlats bl a i ref 1 och 3. Eftersom metoden
innebär att typiskt >90% av pulserna förkastas så kan den knappast få en vidare användning
annat än i speciella applikationer.

Med anpassningsmetoden kan, i princip, all information som finns att tillgå i en puls
utnyttjas. En viktig förutsättning för att kunna utnyttja denna metod är att pulsformen kan
registreras digitalt.

Korrektionsmetoden innebär att stigtid och pulsamplitud bestäms med analog eller
digital teknik så att ett empiriskt samband mellan dessa storheter kan bestämmas. Att ett
sådant samband existerar framgår av ekvationerna 2.4 och 2.5. Det empiriska sambandet kan
utnyttjas till att korrigera amplituden Q(τ) för varje puls till det värde Q0 amplituden skulle ha
i frånvaron av trapping (se ref 3). På så sätt kan i princip alla pulser utnyttjas och därmed
maximeras detektionseffektiviteten.

I föreliggande rapport behandlas anpassningsmetoden (PSF) och korrektionsmetoden
(PSC). Tillvägagångssätt och en jämförande analys av resultaten med användande av de två
metoderna redovisas.
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3.1 Experimentell uppställning
Den experimentella uppställningen, baserad på en 2 mm tjock detektor med en yta av

5×5 mm2 från Eurorad, visas i Figur 5. Detektorns plana yta var riktad mot strålkällan även
om en viss effektivitetsvinst kan göras om detektorn bestrålas mot kanten (se ref 2). Ett sådant
förfarande skulle dock ha inneburit betydande merarbete i form av mekanisk konstruktion etc.
Då detektorns beteende som funktion av den pålagda spänningen har redovisats tidigare (ref
1), användes endast ett värde på 140 V svarande mot ett elektriskt fält på 700V/cm under alla
mätningarna.

Figur 5. Den experimentella uppställningen som användes i denna utredning. Detektorns
plana yta var riktad mot strålkällan.

Detektorsignalen från förförstärkaren delades i två grenar. En gren som leddes till en
snabb förstärkare (Ortec 474) och vidare till en constant fraction diskriminator (Ortec 473A).
En annan gren leddes till ett digitalt oscilloskop (LeCroy 9410) där samplingen av pulserna
skedde. Via oscilloskopets RS232 utgång avlästes pulsformen av en 150 MHz PC och med ett
för ändamålet konstruerat program. Oscilloskopet triggades med hjälp av signalen från
diskriminatorn som var inställd på en diskriminatornivå svarande mot ca 10 keV. Med detta
arrangemang fixerades pulsformerna i tiden på oscilloskopskärmen vilket medförde att hela
det aktuella området av pulsen kunde samplas.

Den pålagda spänningen på 140 V och detektorns tjocklek på 2 mm innebar att
elektronerna och hålen uppsamlades inom en tidsrymd om respektive 300 ns och 4 µs. För att
täcka detta område inställdes oscilloskopet på en tidbas om 1 µs/cm, vilket svarade mot ca 100
samplingar/cm eller 10 ns/sample. Denna tidsupplösning antogs vara adekvat för alla de i
denna utredning förekommande undersökningarna.

Det faktum att RS 232 protokollet användes i denna uppställning medförde stora
begränsningar i överföringen av data mellan oscilloskopet och PC’n. Typiskt tog det ca 10 s
att överföra resultatet av en pulssampling till datorn. På grund av den långa överföringstiden
begränsades mättiden så att totala antalet registrerade pulser uppgick till ca 13 000.

3.2 PSF-metoden
I anpassningsmetoden eller Pulse Shape Fitting anpassas ekv 2.4 och 2.5 till varje

detektorpuls. För att utföra anpassningen kan två metoder användas:
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(1) Med hjälp av en heavysidefunktion kopplas ekv 2.4 och 2.5 ihop vid tiden t = te på
så sätt att en kontinuerlig funktion fås. Problemet här är att funktionens derivata är icke-
kontinuerlig så att approximativa beräkningsalgoritmer måste användas vid anpassningen.
Bedömningen beträffande denna metod var att den kräver så omfattande beräkningar att den
endast kan användas i applikationer där mycket låg räknehastighet kan förväntas.

(2) En snabbare metod är att antingen anpassa ekv 2.4 till den snabba komponenten
eller ekv 2.5 till den långsamma komponenten i varje detektorpuls. Från en sådan anpassning
kan Q0 bestämmas i ekv 2.4 eller 2.5. På grund av den enklare och snabbare behandlingen av
pulserna valdes denna metod för de fortsatta undersökningarna.

För att minska beräkningstiden i anpassningen serieutvecklades exponenten i ekv 2.4
och 2.5 till tredje ordningen. Ekvation 2.4 och 2.5 får då formen:

q t A at
at at

Os( )
( ) ( )= − +







 +

2 3

2 6

t ≤ te (3.1)

q t B bt
bt bt

Ol ( )
( ) ( )= − +







 +

2 3

2 6

te < t ≤ th (3.2)

Där A  och B är proportionella mot Q0 och a och b proportionella mot te respektive th.
Parametern O är en off-set term, se nedan.

3.2.1 Bestämning av Q0 med användning av den snabba komponenten

I ett första försök anpassades ekv 3.1 till detektorpulserna. Detta motiverades av att
den dominerande bidraget i ekv 3.1 härstammar från elektronerna. Eftersom dessa utsätts för
en mindre grad av trapping, är det ett rimligt antagande att en noggrannare bestämning av Q0

kan uppnås genom användandet av den snabba komponenten.

Anpassningen gjordes för tiden t0 ≤ t ≤ te. Både t0 och te bestämdes genom att först
differentiera detektorpulserna med avseende på tiden. Ett exempel på en sådan differentierad
puls visas i Figur 6. I figuren framgår tydligt brusnivåns tidsegenskaper.
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Figur 6. Typisk detektorpuls med de två komponenterna och dess tidsderivata. Varje sample i
figuren svarar mot ett tidsfönster om 10ns.
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För att kunna bestämma t0 måste brusnivån definieras på lämpligt sätt. Den
standardmässiga definitionen är att associera bruset med signaler vars amplituder understiger
en bestämd amplitudnivå. En sådan definition har i denna utredning visat sig vara opraktisk
eftersom värdet på t0 är starkt beroende på den tilldelade nivån. Det existerar för övrigt två
motstridande önskemål i detta sammanhang. Dels är det önskvärt att lägga brusgränsen så högt
att bruset säkert inte påverkar den fortsatta behandlingen. Dels eftersträvas en så låg nivå som
möjligt så att t0 kan bestämmas med större noggrannhet. För att undvika denna konflikt har vi
här utnyttjat brusets snabba tidsförlopp och ansatt att strukturer i pulsen med en
tidsutsträckning mindre än ∆t betraktas som brus. Med denna definition på brus kan t0
bestämmas mjukvarumässigt som den tidpunkt där detektorsignalen är större än noll under ett
tidsintervall på minst ∆t.

Elektronuppsamlingstiden te  kan inte bestämmas enbart med utgångspunkt från
ovannämnda brusdefinition. Här har vi dessutom utnyttjat att skarven mellan de två
komponenterna i en detektorpuls inte skarp utan har en tidsutsträckning på några tiotals ns,
vilket framgår av detektorpulsen i Figur 6. Detta medför att beroendet av te på den tilldelade
brusnivån är svagare än i fallet med t0. För att kunna bestämma te har vi följdaktligen ansatt en
amplitudnivå V för bruset förutom tidskravet. Med hjälp av kraven på ∆t och V kan te
bestämmas som den tidpunkt där detektorsignalen har fallit under V under ett tidsintervall på
minst ∆t.

Ekvation 3.1 kan nu minsta kvadratanpassas till detektorpulsen mellan t0 och te. För att
ta hänsyn till att detektorpulsens nollnivå kan uppvisa en liten off-set, adderades en
konstantterm O till ekv 3.1.

3.2.2 Extraktion av energiinformationen

Ur anpassningen av varje detektorpuls erhölls parametrarna A, a och O i ekv 3.1. Ett
spektrum byggdes upp där frekvensen av A med avseende på dess storlek plottades. Eftersom
A är proportionell mot Q0 representerade det uppkomna spektrumet ett energispektrum.

3.2.3 Resultat

Osäkerheten i bestämningen av t0 och te är svår att uppskatta men Figur 7 antyder att
algoritmen för framtagandet av t0 och te ger ett rimligt resultat.



15

0 200 400 600 800 1000

0

2x10-2

4x10-2

6x10-2

8x10-2

Q(th)

thtet0

Q

Figur 7. Samma detektorpuls som i Figur 6 med inlagda punkter representerande beräknade
värden på t0, te och th. Vidare är pulsamplituden Qth markerad.

Med hjälp av den här beskrivna metodiken har ett energispektrum av 137Cs framtagits.
Hela ytan av detektorn bestrålades och effektiva mättiden var 42 timmar, svarande mot ca 15
000 händelser. Spektrumet redovisas i Figur 8. Av denna figur sluter vi oss till att den här
beskrivna metoden inte är användbar. Av allt att döma beskrivs lågenergidelen av spektrumet
inklusive delar av comptonfördelningen korrekt. Dock blir fullenergihändelser helt
felidentifierade och hamnar antingen runt kanal (energi) noll eller sprids i ett område om några
100 keV runt 662 keV. Orsaken till detta fenomen är troligen att den långsamma komponenten
inte följer sambandet i ekv 2.4. utan snarare uppvisar en S-form vilket framgår i Figur 9.
Orsakssammanhangen som medför utseendet i Figur 8 är inte helt utredda. En orsak skulle
kunna vara att tidsupplösningen i elektroniken inte är tillräckligt stor. En mer spekulativ orsak
skulle kunna vara att pulsbildningen, av idag okänd anledning, sker i flera steg med en
tidsskillnad på några ns. Den uppkomna pulsen blir sålunda en superposition av flera pulser,
förskjutna i tiden, som kommer att uppvisa den observerade S-formen.



16

0 1x105 2x105 3x105 4x105
0

100

200

C
ou

nt
s/

B
in

Q0 [au]

Figur 8. Ett energispektrum av 137Cs framtaget med metoden beskriven i avsnitt 3.2. Detta kan
jämföras med spektrumet i Figur 1 som är upptaget med konventionell, analog teknik.
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Figur 9. Förstoring av den snabba komponenten i Figur 6. Mellan sample nummer 130 och
150 uppvisar den snabba komponenten formen av en S-kurva.

3.2.4 Bestämning av Q0 med användning av den långsamma
komponenten

För att delvis undvika problemen associerade med pulsens utseende i Figur 9 utreddes
om användandet av den långsamma komponenten är mer fördelaktigt för att bestämma
gammaenergin. Detta är inte orimligt då några ns tidsförskjutning ger en relativt liten effekt på
den långsamma komponenten då dess tidsutsträckning är i storleksordningen µs. Vad som i
övrigt sagts i sektion 3.1 gäller i allt väsentligt även här. Skillnaden är att t0 ersätts med te och
att tidpunkten th- te måste bestämmas. Som framgår av Figur 6 är värdet av th-te svårt att
bestämma med den teknik som skisserats. För detta arbete ansattes därför ett fixt värde på th-te
= 200 ns. Detta förfarande har nackdelen att pulser med en stor snabb komponent och
följdaktligen en liten långsam komponent inte processas på ett korrekt sätt om den långsamma
komponentens tidsutsträckning är mindre än th-te. I denna utredning förkastades sådana pulser
eftersom syftet här endast var att testa metodens principiella användbarhet.

På samma sätt som i sektion 3.1 anpassades ekv 3.2 till varje puls och parametrarna
B,b och O kunde sålunda bestämmas.
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3.2.5 Resultat

I Figur 10 visas en anpassning av ekv 3.2 till en typisk pulsform. Standardavvikelsen
är ca 0.3 mV vilket kunde konstateras var ett typiskt värde för dessa anpassningar. I Figur 11
visas ett spektrum konstruerat från anpassningarna av den långsamma komponenten.
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Figur 10.Anpassning av ekv 2.7 till en typisk pulsform. Standardavvikelsen i anpassningen är
ca 0.3 mV.
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Figur 11. Spektrum erhållet från anpassningarna av den långsamma komponenten

Även denna metod ger som synes ett spektrum med likartat utseende som de som
presenteras i sektion 3.2.3. Orsakssammanhanget som ger spektrumutseendet i Figur 11 är för
närvarande inte känt. En rimlig förklaring är dock att den långsamma komponenten liksom
den snabba företer en funktionell form som avviker från den förväntade enligt ekv 2.5.

3.2.6 Bestämning av Q0 med användning av båda komponenterna

En variant av de metoder som redovisats ovan är att utnyttja både den snabba och den
långsamma komponenten i en detektorpuls. Fördelen med ett sådant förfarande är främst en
relativt liten okänslighet för anomalier i pulsformen. Eftersom denna metod inherent innebär
betydligt längre beräkningstider och alltså inte är aktuell för våra applikationer nöjer vi oss
med att här endast redovisa ett resultat från den forskargrupp på Fysicum i Stockholm som vi
samarbetar med i detta projekt /4/.
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Figur 12.137Cs spektrum konstruerat genom anpassning till båda komponenterna. Vid
mätningen användes okollimerad stråle och med en experimentell uppställning enligt Figur 5.
Från ref 4.

Av Figur 12 framgår att metoden att anpassa bägge komponenterna är mer
framgångsrik än att enbart anpassa en komponent. Energiupplösningen i spektrumet i Figur 12
är 31 keV och p/c förhållandet 1.1. Det bör poängteras att detta spektrum är ett första försök
att använda denna metodik och att den relativt låga energiupplösningen sannolikt kan
förbättras med förfining av metoden.

3.3 PSC-metoden

3.3.1 Teor i

Pulskorrigeringsmetoden har tidigare redovisats och studerats i ref 3. PSC-metoden är
den metod som har bäst förutsättningar att kunna appliceras i snabba system då amplituden på
varje detektorpuls endast korrigeras med en faktor, proportionell mot pulsens stigtid, som kan
beräknas mycket snabbt on-line. Förutsättningen är givetvis att relationen mellan pulsamplitud
och stigtid är känd. I ref 3 bestämdes denna relation genom användandet av analog elektronik.
Den känsliga delen i denna uppställning var pulsformanalysatorn (Ortec 458) som i allt
väsentligt består av två pulshöjddiskriminatorer och en time-to-amplitude converter (TAC).
Stigtiden för en puls fås som tidsskillnaden mellan triggtiderna från diskriminatorerna som är
inställda att trigga på ca 20% respektive 80% av pulsamplituden.
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I allmänhet kommer den uppmätta stigtiden att motsvara uppsamlingstiden för hålen.
För pulser som uppkommer av händelser nära den negativa elektroden kommer stigtiden dock
att motsvara uppsamlingstiden för elektronerna då hålkomponenten är liten. Dessa pulser är
speciella i det att deras amplitud i stort sett är direkt proportionella mot gammaenergin. Detta
förhållande beror på att trappingsannolikheten för elektronerna är ca en faktor 10 mindre än
för hålen.

Användandet av analog elektronik medför främst två nackelar:

•  Signal/brus förhållandet är relativt litet.

•  De i pulsformsanalysatorn ingående diskriminatorkretsarna introducerar högre ordningars
effekter som resulterar i att tidsskillnaden mellan de två triggsignalerna varierar linjärt med
stigtiden endast i ett litet stigtidsintervall. Detta förhållande leder till att det dynamiska
området blir litet, d v s endast ett energifönster om några 100 keV kan behandlas på ett
korrekt sätt.

Till detta ska adderas det relativt komplicerade förfarandet vid inställning av
pulsformsanalysatorn för korrekt funktion.

I denna utredning utnyttjades i stället den information som kan fås genom digital
sampling av detektorpulserna. Fördelarna med detta förfarande är flera varav de viktigaste är:

•  Minimalt brus.

•  Noggrannheten i stigtidsbestämningen är oberoende av pulsformen.

•  Fler parametrar som möjliggör optimering av mätsystemet.

•  Lätt att implementera olika typer av algoritmer.

•  Tekniken ger förutsättningar för ett enkelt handhavande.

För testerna med PSC-metoden användes samma försöksuppställning (Figur 5) som i
fallet med PSF-metoden. De två parametrar som är av intresse här är håluppsamlingstiden th
och pulsamplituden Q(th) vid tiden th. Dessa parametrar bestämdes med hjälp av följande
algoritm (se även Figur 13):

•  Värdet tm svarande mot pulsens maxvärde Qm bestäms. Det bör observeras att varken tm
eller Qm motsvarar i allmänhet pulsens faktiska stigtid och amplitud då brus och andra
statistiska fluktuationer påverkar värdet av tm och Qm.

•  En linje L(t) anpassas mellan (te+ tm)/2 och tm.

•  En exponentiell funktion E(t) anpassas till urladdningskurvan mellan tm+ T1 och tm+ T2.
Här är T1 och T2 empiriska parametrar som väljs så att den avrundade skarven mellan den
långsamma komponenten och den exponentiellt avtagande urladdningskurvan undviks i
anpassningen.

•  Koordinaterna (Q, th ) för skärningspunkten mellan L(t) och E(t) bestäms.
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Som framgår av Figur 14, där Q är avsatt mot th  för varje detektorhändelse, existerar
det en relation mellan Q och th. Sambandet mellan Q och th kan etableras genom att minsta
kvadratanpassa en funktion F(th) till mätpunkterna i Figur 14. En sådan funktion kan erhållas
ur ekv 2.4 på följande sätt:

Antag att ett gammakvantum växelverkar med detektorn i en punkt x, se Figur 2 och
därmed genererar laddningsbärare i detektormaterialet. I enlighet med diskussionen i sektion 2
kommer elektronerna att driva mot anoden med hastigheten ve och hålen att driva mot katoden
med hastigheten vh. Uppsamlingstiden för elektronerna och hålen är då:

t
d x

ve
e e

= −
τ

(3.3)

och

t
x

ve
h h

=
τ

(3.4)

Eftersom vi vill uttrycka te i termer av th, sätts ekv 3.4 in i ekv 3.3 som ger:

t
d v

ve
h h

e e

=
− τ

τ
(3.5)

Det nya uttrycket för hur detektorpulserna beror av th kan nu skrivas som:
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Genom att till fullenergistrukturen i Figur 14 anpassa ett utryck av formen:

( ) ( )F t A e B eh
at bth h( ) = − + −− −1 1 (3.7)

kan vi erhålla parametrarna A, B, a och b och således, i princip, få en beskrivning av Figur 14
för alla värden på koordinaterna (Q , th).

Genom att utföra en korrektion på det sätt som indikeras i Figur 14 kan amplituden
Qn(th) för varje händelse n ges det värde Qn

0 amplituden skulle haft i frånvaron av trapping.
Det vill säga en korrektionsfaktor k(th) bestäms så att koordinaten (Qn , tnh) för en punkt n i Q-
th diagrammet flyttas till koordinaten (Qn

 k(tnh) , t
n
h), se Figur 14. Korrektionsfaktorn k(th)

definieras här som:
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Figur 13. Principbeskrivning av algoritmen för bestämning av pulsamplitud och total stigtid.

Figur 14 baseras på mätningar gjorda med 137Cs som strålkälla och med en
gammaenergi på 662 keV. Det framgår tydligt av detta Q-th diagram att spektrumet domineras
av en fullenergitopp och en comptonfördelning som sträcker sig ned till ca 100 keV. Figur 14
visar också tydligt hur Q beror av th och att varje gammaenergi n utgår från ett värde Qn

0 vid
en minimitid om ca 360 ns d v s elektronuppsamlingstiden.
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Figur 14.Diagram över den uppmätta pulsamplituden Q som funktion av stigtiden th för ett
137Cs-preparat med gammaenergin 662 keV. I figuren visas hur Q0 och funktionen F(th)
definieras. Effekten av korrektionsfaktorn k(th) är också antydd.

Som framgår av Figur 14 är fullenergihändelserna väl samlade vid låga stigtider d v s
mellan 300 ns och 1 µs. Vid större stigtider tenderar fullenergihändelserna att sprida mot
högre Q-värden. Orsaken till denna effekt är ännu ej helt utredd men beror troligtvis på de-
trapping. Laddningsbärare som infångas och orsakar trapping, har en termiskt betingad
sannolikhet att lossna efter en tid som är i storleksordningen 1 µs. När detta sker bidrar dessa
laddningsbärare till pulsamplituden igen och orsakar att sambandet i ekv 3.6 distorderas.
Eftersom de-trapping orsakas av termisk rörelse hos laddningsbärarna kan nedkylning av
detektorn med hjälp av peltierelement e dy ge en förbättring. Detta har ännu ej verifierats
experimentellt. De-trappingen ger en komplikation i samband med anpassningen av ekv 3.7
till datapunkterna genom att de inte följer ett entydigt samband. I denna utredning har vi delvis
kommit runt det problemet genom att mjukvarumässigt beskära Figur 14 runt
fullenergistrukturen enligt Figur 15.
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Figur 15. Figur visandes hur de-trapping händelser har skurits bort vid anpassningen av ekv
3.7.

3.3.2 Resultat

Genom att projektera datamängden i Figur 14 på Q-axeln fås ett okorrigerat
energispektrum som visas i Figur 16. Energiupplösningen (FWHM) är 80 keV och som
framgår är p/c förhållandet inte mer än 0.6. Som framgår av Figur 14 bidrar även
fullenergihändelser till bakgrunden och försämrar därmed p/c förhållandet.
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Figur 16.Typiskt energispektrum för 137Cs konstruerat genom att projektera datamängden i
Figur 14  på energiaxeln. Halvvärdesbredden är 80 keV och topp/comptonförhållandet 0.6.

Korrigering av de uppmätta amplitudvärdena ger ett korrigerat Q-th diagram enligt
Figur 17. Projektion av datapunkterna på energiaxeln ger energispektrumet i Figur 18.
Halvvärdesbredden är ca 13 keV med ett p/c på 2.5. Det är tydligt i dessa figurer att de-
trapping händelser överkorrigeras och lägger sig vid basen på högenergisidan om
fullenergitoppen. Som framgår kommer de således inte att bidra till halvvärdesbredden utan
ger istället en breddning vid basen av fullenergitoppen.



27

0 1x10-6 2x10-6 3x10-6 4x10-6
0

5x10-2

1x10-1

Q
(t h

)

Figur 17.  Q-th diagramet i Figur 14, korrigerat för stigtid.
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Figur 18. Energispektrum motsvarande Q-th diagramet i Figur 17. Halvvärdesbredden är ca
13 keV och p/c förhållandet 2.5

Intressant att notera är det faktum att energiområdet upp till ca 100 keV inte innehåller
data. Detta förhållande är för närvarande under utredning.

3.3.2.1 Kollimerad strålkälla

Eftersom den använda detektorns yta mot strålkällan endast är 25 mm2 kan man
förvänta sig avvikelser från homogenitet i det elektriska fältet nära randen av detektorn. För att
undersöka om detta förhållande påverkade spektrumkvaliten, gjordes en mätning där en
blykollimator placerades mellan strålkällan och detektorn. Kollimatorn var så utformad att ca
1 mm2 av detektorns yta bestrålades centralt. Resultatet av denna mätning visas som ett Q-th
diagram i Figur 19. En jämförelse med Figur 14 visar att punkter på lågenergisidan av
fullenergistrukturen tenderar att bli mer samlade när kollimerad stråle används.
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Figur 19. Q-th diagram för 137Cs upptaget med en kollimator med öppningen 1 mm2.

4 Slutsats

Av föreliggande utredning kan ett antal slutsatser dras. Dessa har som grundläggande
kriterium att de metoder som kan komma ifråga skall vara implementerbara i ett snabbt och
smidigt mätinstrument. Nedan har vi listat de studerade metodernas användbarhet och för- och
nackdelar med avseende på ovan nämnda kriterium.

4.1 PSF-metoder.
I tabell 2 sammanfattas de viktigaste parametrarna för PSF-metoderna. Ur resultaten

från denna undersökning kan man inte dra några slutsatser beträffande energiupplösningen vid
anpassning av den snabba respektive långsamma komponenten. Vidare är effektiviteten lägre
för dessa metoder jämfört med om båda komponenterna används. Orsaken till detta är att ca
(10-20)% av detektorpulserna har en alltför liten snabb eller långsam komponent som inte kan
processas med respektive metod.
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Anpassning av: Känslighet för
avvikelser  i
pulsform

Uppskattad
maximal
räknehastighet
[cps]

Energiupplösnin
g [keV]

p/c Effektivitet*
[%]

Snabba
komponenten

Stor 100-1000   80-90

Långsamma
komponenten

Medium 100-1000   80-90

Båda
komponenterna

Medium-liten 10-100 <30 keV >1.1 ≤100

* Relativt effektiviteten vid konventionell datatagning

Tabell 2. Sammanfattning av PSF-metodernas prestanda.

4.2 PSC-metoden
På samma sätt som i fallet med PSF-metoderna har de viktigaste parametrarna för

PSC-metoden listats i tabell 3.

Känslighet för  avvikelser
i pulsform

Uppskattad
maximal
räknehastighe
t [cps]

Energiupplösning [keV] p/c Effektivitet*  [%]

L iten ≥1000 <13 >2.5 ≤100

* Relativt effektiviteten vid konventionell datatagning

Tabell 3. Sammanfattning av PSC-metodens prestanda.

Av tabell 3 framgår att jämfört med PSF-metoderna så är PSC-metoden den mest
attraktiva. Framför allt att den potentiellt har förutsättningar att kunna hantera relativt höga
räknehastigheter samt medföra en relativt hög energiupplösning.
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5 Sammanfattning och diskussion

Den grundläggande frågeställningen i denna utredning var huruvida det finns
principiella förutsättningar för digital behandling av pulser från en CdTe-detektor. För att
klarlägga denna frågeställning har därför ett preliminärt datatagningssystem byggts upp.
Vidare har två huvudriktningar för pulsbehandling studerats för att utröna om prestanda hos en
CdTe-detektor kan förbättras främst med avseende på energiupplösningen. Vi har därvid
funnit:

•  Digital pulsbehandling är inte bara möjlig utan också en synnerligen kraftfull teknik då bl a
signal/bakgrundsförhållandet är stort. Antalet frihetsgrader för att optimera mätsystemet är
större än med analog teknik. Det potentiellt enklare handhavandet bör också nämnas.

•  Av de pulsbehandlingsmetoder vi har studerat förefaller PSC-metoden att vara överlägsen.
Dels på basis av ovan redovisade resultat och dels att metoden rent principiellt har större
förutsättningar att kunna hantera höga räknehastigheter än de andra metoder vi har studerat
i denna utredning.

•  Utgående ifrån den befintliga CdTe-detektorn kan vi konstatera att ytterligare förbättring av
framför allt p/c förhållandet kan uppnås om detektorn bestrålas centralt. Sannolikt kan även
oönskade effekter av de-trapping minskas om detektorn kyls.

En jämförelse med resultaten i denna utredning beträffande PSC-metoden och
motsvarande resultat i ref 3 ger intrycket att digital pulsbehandling är mindre fördelaktig än
dess analoga motsvarighet. I ref 3 anges t ex att med användande av PSC-metoden kan en
energiupplösning vid 662 keV på ca 7 keV uppnås. Detta ska jämföras med ca 13 keV i
föreliggande rapport. Vi vill understryka att denna skillnad inte är en inherent egenskap hos
den digitala pulsbehandlingen utan sannolikt beror på att de algoritmer som används ännu inte
är till fullo optimerade. I princip ska man snarare förvänta sig en högre energiupplösning med
användande av den teknik som presenteras här.

Det råder fortfarande viss osäkerhet beträffande orsakerna till formen på
detektorpulserna. Som diskuterats i sektion 3.2.3 förekommer anomalier i pulsformen som
implicerar att pulserna inte följer ekv 2.4 och 2.5. Detta förhållande betyder att vidare arbete
bör inriktas på att dels utröna dessa orsaker och dels att modifiera den idag något förenklade
modellen för pulsbildningen så att mer effektiva algoritmer kan utvecklas.

Som nämndes i sektion 3.1 har den använda experimentuppställningen stora
begränsningar vad gäller dataöverföring och därmed kapacitet att hantera höga
räknehastigheter. Denna begränsning måste undanröjas i ett praktiskt användbart mätsystem.
Vi har därför börjat undersöka marknaden med avseende på lämplig hårdvara för att få ett
underlag för design och konstruktion av ett PC-kort, som med hjälp av en mikroprocessor i
allt väsentligt utför de algoritmer som beskrivits ovan. Vidare har kontakter tagits med
kretselektroniker vid Uppsala tekniska högskola rörande de praktiska aspekterna vid
konstruktionsarbetet. Vi bedömer, under förutsättning att adekvata medel ställs till förfogande,
att vi inom loppet av ett år kan ha en prototyputrustning klar för tester.
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