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Streszczenie 

 Praca skupia się na omówieniu metod przygotowania danych do analizy mającej na 

celu uzyskanie informacji o czasach życia stanów wzbudzonych jądra 
124

Cs. Kolejne 

rozdziały zawierają opis przebiegu eksperymentu oraz urządzeń wchodzących w skład 

aparatury badawczej.  W pracy poruszany jest także temat spontanicznego łamania symetrii w 

jądrze atomowym, a w szczególności symetrii chiralnej, będącej obiektem badań z zakresu 

spektroskopii jądrowej.  

- W rozdziale pierwszym przedstawiono zjawisko spontanicznego łamania symetrii chiralnej 

na tle przykładów spontanicznego naruszenia innych typów symetrii. 

- W rozdziale drugim opisano zastosowany układ doświadczalny. Szczególną uwagę 

poświęcono wydajności użytych detektorów germanowych. 

- Rozdział trzeci zawiera opis przeprowadzonego eksperymentu, w szczególności 

zastosowaną reakcję oraz system akwizycji danych. 

- W rozdziale czwartym zawarty jest opis metod przygotowania danych do dalszej analizy. 

Rozdział ten skupia się na sposobie wykonania kalibracji energetycznej. Drugim opisywanym 

zagadnieniem jest sortowanie macierzy koincydencji gamma-gamma oraz widm niezbędnych 

do wykonania kalibracji energetycznej. 

- W rozdziale piątym omawiane są zastosowane przeze mnie metody analizy danych oraz 

otrzymane dzięki temu wyniki. 
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Wstęp 

 

 Niniejsza praca poświęcona jest wstępnemu opracowaniu danych z eksperymentu 

przeprowadzonego w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów UW. Celem 

eksperymentu było badanie mechanizmu spontanicznego łamania symetrii chiralnej w jądrze 

124
Cs. Zagadnienie to jest od blisko 15 lat obiektem badań z zakresu spektroskopii jądrowej. 

Pomiary wykonano z użyciem układu EAGLE na wiązce cyklotronu U200P. 

Celem niniejszej pracy jest przygotowanie danych do analizy pomiarów czasów życia 

jądrowych poziomów wzbudzonych poprzez analizę dopplerowsko zmienionego kształtu 

piku. Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia tego typu analizy jest przygotowanie 

widm energii promieniowania gamma o dużej precyzji. Opracowanie takich widm, obok  

wykonanego eksperymentu, stanowi główną część pracy magisterskiej. W szczególności 

praca poświęcona jest: 

a) Wykonaniu precyzyjnej kalibracji energetycznej detektorów germanowych. 

b) Przeprowadzeniu procesu sortowania danych i utworzeniu macierzy koincydencyjnych. 

c) Analizie wydajności układu doświadczalnego w funkcji energii rejestrowanych kwantów 

gamma.    

d) Identyfikacji produktów reakcji jądrowej. 

e) Analizie współczynników rozgałęzień dla przejść gamma w chiralnych pasmach 

partnerskich jądra 
124

Cs. 

f) Analizie i poszukiwaniu przejść gamma w 
124

Cs nie obserwowanych dotychczas. 

Przedstawione w pracy dane pochodzą z eksperymentu, który odbył się w listopadzie 

2011 roku. Analiza danych przedstawiona tutaj będzie kontynuowana pod kątem wyznaczenia 

czasów życia poziomów wzbudzonych 124Cs co będzie tematem mojej dalszej działalności 

naukowej. 
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1. Podstawy teoretyczne 

 

 Jednym z celów przeprowadzonego eksperymentu było sprawdzenie oraz uzupełnienie 

znanego schematu stanów wzbudzonych jądra 
124

Cs. Rysunek 1.1 oraz Rysunek 1.2 

przedstawiają zaczerpniętą z pracy [1] część schematu stanów wzbudzonych. 

 

Rysunek 1.1: Część schematu rotacyjnych stanów wzbudzonych jądra 
124

Cs zaczerpnięta z 

pracy [1]. Nad poziomymi kreskami, symbolizującymi stany, oznaczono spin oraz parzystość 

danego stanu, nawiasami oznaczono wartości nie zweryfikowane doświadczalnie. Grubości 

strzałek są proporcjonalne do zaobserwowanej intensywności przejścia, natomiast liczby w 

nich zawarte mówią o energii przejścia. 
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Rysunek 1.2: Część schematu stanów wzbudzonych jądra 
124

Cs zaczerpnięta z pracy [1]. 

 

 W dalszej części pracy temat pochodzenia oraz badania schematu rotacyjnych stanów 

wzbudzonych w jądrze atomowym zostanie szerzej omówiony. 

 

1.1 Rotacyjne stany wzbudzone w jądrze atomowym 

 Podstaw do opisu rotacyjnych stanów wzbudzonych w jądrze atomowym dostarczyli 

w latach 50. A. Bohr oraz B. Mottelson (to osiągniecie przyczyniło się do przyznania im 

nagrody Nobla w 1975 roku za „odkrycie związku między ruchem kolektywnym i ruchem 

jednocząstkowym i rozwinięcie opartej na tym związku teorii budowy jąder atomowych”). 

Bohr powiązał możliwość występowania stanów rotacyjnych z asymetrycznym rozkładem 

masy wewnątrz jądra, ponieważ zgodnie z prawami mechaniki kwantowej obiekt posiadający 

symetrię sferyczną nie może posiadać kolektywnych rotacyjnych stanów wzbudzonych. Pod 

pojęciem kolektywne rozumiany jest wspólny ruch wszystkich nukleonów związanych w 

jądrze atomowym. Jest to inny typ wzbudzenia niż wzbudzenie jednocząstkowe, w których 

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%85dro_atomowe#Modele_kolektywne
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udział biorą jedynie pojedyncze nukleony. Te dwa typy wzbudzeń bardzo się od siebie różnią, 

lecz są ze sobą powiązane. Stany rotacyjne mogą zostać utworzone na stanie podstawowym 

(bez wzbudzenia jednocząstkowego), ale także na jednocząstkowych stanach wzbudzonych. 

Stany rotacyjne utworzone na tym samym poziomie jednocząstkowym nazywane są pasmami. 

Każdy poziom jednocząstkowy ma inną konfigurację nukleonów, a co za tym idzie określony 

moment bezwładności. Tak jak w mechanice klasycznej tak i w przypadku stanów 

rotacyjnych energia ruchu obrotowego zależy od momentu bezwładności rotora oraz jego 

częstości obrotu. Różnica polega na tym, że w przypadku jądra atomowego częstość obrotu 

jest wielkością skwantowaną i może przyjmować tylko pewne określone wartości. Częstość 

obrotu powiązana jest z spinem wyrażonym w jednostkach ħ.  

 Każdy ze stanów opisywany jest spinem oraz parzystością (parzystość funkcji falowej 

danego stanu). Wzbudzone jądro atomowe, jak każdy obiekt, dąży do znalezienia się w 

minimum energetycznym. Jadro przechodzi do niższych poziomów rotacyjnych poprzez 

emisję kwantu gamma, którego energia jest równa różnicy energii pomiędzy stanem 

początkowym jądra, a stanem końcowym. Proces ten powtarza się aż do osiągniecia przez 

jądro stanu podstawowego. Proces pozbywania się energii wzbudzenia nazywany jest 

deekscytacją. Jadro może wybrać ścieżkę (dozwoloną przez prawa zachowania) łączącą stany 

o coraz niższej energii, którą przebiegnie deekscytacja, jednak nie wszystkie są jednakowo 

prawdopodobne. Istnieją reguły wyboru, które pozwalają określić, które przejścia są bardziej 

prawdopodobne. 

 W jądrze atomowym występują dwa podstawowe typy przejść pomiędzy stanami: 

przejścia typu E (typu elektrycznego) oraz przejścia typu M (typu magnetycznego). Są one 

związane z właściwościami elektromagnetycznymi jądra. Przy określaniu typu przejścia 

stosuje się następującą notację: σL, gdzie σ jest typem przejścia (E lub M), a L jest różnicą 

wektorową spinów pomiędzy stanem początkowym i stanem końcowym. Na przykład 

przejście typu elektrycznego łączące stany, których spin różni się o 2 będzie oznaczone jako 

E2. W zależności od typu przejścia parzystość (oznaczana jako П) może ulec zmianie. Dla 

przejść typu E parzystość stanu końcowego (Пf) można obliczyć stosując wzór Пf = Пi(-1)
L
. 

Dla przejść typu M można zastosować analogiczny wzór Пf = Пi(-1)
L+1

. Teoretycznie 

możliwe jest mieszanie się typów przejść, które dozwolone są pomiędzy danymi stanami. W 

przypadku badanych w niniejszej pracy pasm rotacyjnych jądra 
124

Cs zjawisko to nie będzie 

omawiany, gdyż stanowi dalszy etap analizy danych. 
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 Zjawisko rozpadu stanu wzbudzonego jest procesem statystycznym i wiąże się z 

czasem życia stanu wzbudzonego (oznaczany jako τ). Pomiar czasów życia stanów 

wzbudzonych był jednym z celów przeprowadzonego eksperymentu, ponieważ wielkość ta 

wiąże się z spontanicznym łamaniem symetrii chiralnej. 

 

1.2 Spontaniczne łamanie symetrii 

 Jednym z głównych powodów przeprowadzenia eksperymentu było poszukiwanie 

oznak spontanicznego łamania symetrii chiralnej w jądrze 
124

Cs. Od lat zagadnienie 

spontanicznego łamania symetrii jest obiektem zainteresowania fizyków z wielu dziedzin. W 

2008 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki przyznano za pracę nad zagadnieniem 

spontanicznego łamania symetrii w fizyce cząstek elementarnych.  

 Jako jeden z przykładów spontanicznego łamania symetrii można przytoczyć 

spontaniczne łamanie symetrii translacyjnej. Symetria translacyjna oznacza, że obiekt może z 

jednakowym prawdopodobieństwem znaleźć się w dowolnym miejscu w przestrzeni. W takim 

przypadku przesunięcie układu odniesienia o dowolny wektor nie zmieni fizyki. Oznacza to, 

że funkcja falowa stanów własnych w nowym układzie odniesienia będzie miała jedynie inną 

fazę. Symetria translacyjna zostaje spontanicznie złamana, gdy obiekt wybierze jedno z 

położeń.  

 Innym przykładem spontanicznego łamania symetrii może być spontaniczne złamanie 

symetrii obrotowej. W przypadku tej symetrii obiekt może z jednakowym 

prawdopodobieństwem przyjmować różne orientacje w przestrzeni. Podobnie jak w 

przypadku opisanej już symetrii translacyjnej tak w przypadku symetrii obrotowej obrót 

układu odniesienia nie zmieni fizyki, a funkcja falowa stanów własnych będzie miała jedynie 

zmienioną fazę.  
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 Kolejnym przykładem spontanicznego łamania symetrii będzie jądro atomowe 

zdeformowane oktupolowo.  

 

 

Rysunek 1.5: Model jądra zdeformowanego oktupolowo (źródło: http://ifj.edu.pl) 

 

 Jądro zdeformowane oktupolowo może znajdować się w jednym z dwóch stanów 

zwyczajowo nazywanych stanem  lewym (L) oraz stanem prawym (P). Stany te związane są z 

orientacją przestrzenną takiego jądra. Jądro z takim samym prawdopodobieństwem może 

wybrać jeden z tych dwóch stanów, mamy zatem do czynienie z  symetrią. Symetria ta jest 

spontanicznie łamana, ponieważ jądro wybiera tylko jeden z dwóch możliwych stanów. 

Rysunek 1.6 schematycznie przedstawia sytuację, gdy jądro zdeformowane oktupolowo 

wybiera stan lewy. Kolorem czerwonym oznaczono lokalizacje funkcji falowej w podwójnej 

studni potencjału oznaczonej kolorem szarym. 

 

 

 

http://ifj.edu.pl/
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Rysunek 1.6: Schemat sytuacji, gdy zdeformowane oktupolowo jądro atomowe wybiera stan 

lewy. Czerwonym kolorem przedstawiono lokalizację funkcji falowej. Kolorem szarym 

przedstawiona jest energia potencjalna w zależności od orientacji w przestrzeni (w 

zależności od znaku deformacji oktupolowej). 

 

 Opisywana w tym przykładzie symetria nosi nazwę symetrii inwersji przestrzennej. 

Nazywana jest tak, ponieważ przejście od stanu lewego do prawego (lub odwrotnie) odbywa 

się poprzez inwersję przestrzenną. W przypadku jądra zdeformowanego oktupolowo funkcja 

falowa może tunelować pomiędzy dozwolonymi stanami L i P. W rezultacie przy długim 

pomiarze dla jąder zdeformowanych oktupolowo obserwowane są dublety parzystości. W 

schemacie stanów wzbudzonych jąder łamiących symetrię inwersji przestrzennej można 

dostrzec dwa charakterystyczne pasma w których stany o tym samym spinie mają przeciwne 

parzystości. Takie pasma zostały zaobserwowane na przykład w jądrze 
156

Eu. Rysunek 1.7 

przedstawia dwa pasma, które świadczą o występowaniu dubletów parzystości. 

 

 

 L                                R 
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Rysunek 1.7: Fragment schematu stanów wzbudzonych jądra 
156

Eu posiadającego 

deformację oktupolową. Poziome linie symbolizują kolejne poziomy wzbudzone. Nad 

poziomami widoczne są spiny, parzystości oraz energie. Dane pochodzą z pracy [2] 

 

 Jądro 
124

Cs  jest jednym z jader o deformacji kwadrupolowej, które powinno mieć 

unikalną właściwość spontanicznego łamania symetrii chiralnej. Jądra takie posiadają trzy 

wzajemnie prostopadłe momenty pędu pochodzące od trzech komponentów: parzysto-

parzystego rdzenia, nieparzystego protonu oraz nieparzystego neutronu. Te trzy wektory 

mogą tworzyć dwa typy układów: lewo- (L) lub prawo- (P) skrętny, jest to zobrazowane przez 

Rysunek 1.8. Oba te stany są jednakowo prawdopodobne. Fizyka nie preferuje żadnego z nich, 
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dlatego jądro ma pełną swobodę przy wyborze stanu. Ten typ symetrii nosi nazwę symetrii 

chiralnej. 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1.8: Nieparzysto-nieparzyste jądro o deformacji kwadrupolowej posiadające trzy 

wzajemnie prostopadłe momenty pędu pochodzące od parzysto-parzystego rdzenia, 

nieparzystego protonu oraz nieparzystego neutronu. Lewy rysunek przedstawia jadro w 

stanie lewoskrętnym, prawy rysunek jądro w stanie prawoskrętnym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1.9: Schematycznie przedstawiony przypadek, gdy jądra mogące spontanicznie 

łamać symetrie odwrócenia czasu wybiera stan prawoskrętny. Kolorem czerwonym 

przedstawiono lokalizację funkcji falowej. Kolorem szarym przedstawiono energię 

potencjalną w zależności od skrętności. 

 

 L                                R 
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 Przy niskich energiach wzbudzenia jądro nie może jednocześnie przebywać w 

wspomnianych już stanach lewo- i prawo- skrętnym (silnie odczuwa barierę potencjału). 

Wobec tego musi wybrać jeden z nich, tym samym spontanicznie łamiąc symetrię. Przejście 

od układu o danej skrętności do układu o przeciwnej skrętności odbywa się poprzez 

odwrócenie czasu, stąd czasami używa się określenia „spontaniczne łamanie symetrii 

odwracania czasu” zamiast „spontaniczne łamanie symetrii chiralnej”. Podobnie jak w 

przypadku wcześniej opisywanych przykładów tak i w tym mamy do czynienia z 

tunelowaniem funkcji falowej pomiędzy dozwolonymi stanami. Wykonując długi pomiar (w 

porównaniu z czasem tunelowania) nie obserwujemy jądra o konfiguracji lewo- lub prawo- 

skrętnej, lecz dublety chiralności. Powodują one, że w schemacie stanów wzbudzonych 

możemy znaleźć dwa pasma, w których stany o tym samym spinie mają niemal taką samą 

energię i takie same parzystości (patrz Rysunek 1.10). Pasma te nazywane są chiralnymi 

pasmami partnerskimi. Zgodnie z modelem, który przewiduje możliwość spontanicznego 

łamania symetrii chiralnej w jądrze atomowym chiralne pasma partnerskie powinny mieć 

szczególne własności elektromagnetyczne. Model ten przewiduje występowanie (ang.) 

staggeringu względnego prawdopodobieństwa przejść M1, czyli na przemian dużych i małych 

prawdopodobieństw przejść typu M1 pomiędzy kolejnymi stanami należącymi do chiralnych 

pasm partnerskich. Po raz pierwszy własności te zostały potwierdzone doświadczalnie w 

jądrze 
128

Cs [3]. Rysunek 1.11 przedstawia dane o zredukowanym prawdopodobieństwie 

przejść typu M1 w jądrach 
126

Cs, 
128

Cs oraz 
132

La. Dane zaczerpnięte z [4].  

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1.10: Schematyczne przedstawienie chiralnych pasm partnerskich. Jedno z pasm 

jest pasmem yrast, drugie jest pasmem bocznym. 
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Rysunek 1.11:  Zredukowane prawdopodobieństwo przejść w jądrach  
126

Cs, 
128

Cs oraz 

132
La. Czarne punkty przedstawiają dane dla pasma yrast, puste punkty przedstawiają dane 

dla pasma bocznego. Wykresy znajdujące się w górnym rzędzie przedstawiają dane dla 

względnego prawdopodobieństwa przejść typu E2 wewnątrz tego samego pasma. Środkowy 

rząd przedstawia wyniki dla przejść typu M1 wewnątrz tego samego pasma. W dolnym 

rzędzie znajdują się wyniki dla przejść typu M1 pomiędzy pasmami partnerskimi. Dane 

zaczerpnięte z pracy [4] 

 

 Doświadczalnie wykazano, że jądra 
126

Cs oraz 
128

Cs spontanicznie łamią symetrię 

chiralną, natomiasto jądro 
132

La jej nie łamie, co zosało potwierdzone po zbadaniu 

zredukowanego prawdopodobieństwa przejść typu M1 [3]. Do wyznaczenia zredukowanego 

prawdopodobieństwa przejścia niezbędna jest wiedza o czasie życia stanu wzbudzonego, z 

którego następuje rozpad oraz branching (współczynnik rozgałęzienia mówiący o tym z jakim 

pradopodobieństwem stan rozpadnie się w dany sposób). Rysunek 1.12 przedstawia dwa 

pasma (pasmo yrast oraz pasmo boczne) widoczne w schemacie stanów wzbudzonych jądra 

126
Cs. 
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Rysunek 1.12: Fragment schematu stanów wzbudzonych jądra 
126

Cs z podanymi czasami 

życia stanów oraz intensywnościami przejść. 

 

 W schemacie widocznym na Rysunku 1.12 można dostrzec wspomniane już własności 

oczekiwane dla jąder spontaniczne łamiących symetrię chiralną – niewielką różnicę energii 

pomiędzy poziomami o tym samym spinie oraz na przemian duże i małe wartości względnej 

intensywności przejść M1 w funkcji spinu. Właściwości te zostały zaobserwowane także w 

jądrze 
124

Cs. Rysunek 1.13 przedstawia zaczerpnięta z pracy [5] cześć schematu stanów 

wzbudzonych jądra 
124

Cs. Dane które posłużyły do napisania publikacji [5] zostały uzyskane 

w trakcie eksperymentu testowego przeprowadzonego kilka miesięcy wcześniej. Jego celem 

było znalezienie optymalnych ustawień pozwalających na dokładniejsze badanie 

spontanicznego łamania symetrii chiralnej. 
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Rysunek 1.13: Chiralne pasma partnerskie zaobserwowane w jądrze 
124

Cs. 

 

 Wnioski wyciągnięte po eksperymencie testowym umożliwiły wykonanie 

eksperymentu, który dostarczył danych pozwalających na dokładniejsze zbadanie 

mechanizmu spontanicznego łamania symetrii chiralnej. 

 

1.3 Koincydencje gamma-gamma 

 Aby móc odtworzyć schemat stanów wzbudzonych lub wyznaczyć względną 

intensywność przejść niezbędne jest wykonanie pomiaru z użyciem koincydencji. Ogólną ideą 
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pomiarów tego typu jest zapisywanie jedynie takich zdarzeń gdzie aparatura pomiarowa 

zarejestrowała co najmniej dwa kwanty gamma. Dodatkowym warunkiem jest odpowiednio 

krótki odstęp czasowy pomiędzy zarejestrowanymi kwantami gamma. Zarejestrowane 

zdarzenia tworzą macierz koincydencji. Rysunek 1.14 przedstawia uproszczony schemat 

stanów wzbudzonych. Niebieskimi strzałkami oznaczono dozwolone przejścia. Obok strzałek 

znajdują się energie poszczególnych przejść (E1, E2, E3, etc.). Czerwonymi strzałkami 

oznaczono przykładową drogę deekscytacji. 

 

 

Rysunek 1.14: Schemat stanów wzbudzonych. Niebieskimi strzałkami oznaczono dozwolone 

przejścia. Energie przejść oznaczono jako E1, E2, E3, etc. Czerwonymi strzałkami 

oznaczono przykładową drogę deekscytacji. 
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 Ponieważ aparatura pomiarowa ma ograniczoną wydajność nie jest możliwe 

zarejestrowanie wszystkich kwantów gamma wyemitowanych w wyniku procesu 

deekscytacji. Rysunek 1.15 przedstawia o jakie punkty (oznaczone kolorem czerwonym) 

zostanie uzupełniona macierz koincydencji w przypadku, gdy zarejestrowane zostały kwanty 

gamma o energiach E4, E5 oraz E6.  

 

 

Rysunek 1.15: Macierz koincydencji gamma-gamma. Na osiach znajdują się energie 

obserwowanych kwantów gamma. Kolorem czerwonym oznaczono punkty, które zostaną 

dodane do macierzy koincydencji po zarejestrowaniu kwantów o energiach E4, E5 oraz E6.  

 

 Na osiach macierzy koincydencji znajdują się energie kwantów gamma. Każdy punkt 

odpowiada dwóm energiom – energii pierwszego oraz energii drugiego zarejestrowanego 

kwantu gamma. Informacja o tym który z kwantów gamma został zarejestrowany jako 
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pierwszy nie była zapisywana. Dlatego każde zdarzenie umieszczane jest w dwóch miejscach 

macierzy koincydencji. Na przykład po zarejestrowaniu kwantów o energiach E4 i E5 do 

macierzy koincydencji zostaną dwa punkty o współrzędnych (E4, E5) oraz (E5, E4). Pełna 

macierz koincydencji dla schematu z Rysunku 1.14 uzyskana po dostatecznie długim 

pomiarze przedstawiona jest na Rysunku 1.16. 

 

Rysunek 1.16: Macierz koincydencji gamma-gamma dla schematu stanów wzbudzonych z 

Rysunku 1.14. 

 

Z pomocą macierzy koincydencji możliwe jest odtworzenie schematu stanów 

wzbudzonych. W tym celu wykorzystuje się bramkowanie. Bramkowanie polega na wycięciu 

jednego lub większej liczby kanałów z macierzy koincydencji. Rysunek 1.17 przedstawią 

przykładową bramkę ustawioną na przejściu o energii E7. 
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Rysunek 1.17: Bramka koincydencyjna ustawiona na przejściu o energii E7. 

 

 

 Rysunek 1.18 przedstawia rezultat bramkowania – widmo kwantów gamma będących 

w koincydencji z kwantem gamma o energii E7. 
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Rysunek 1.18: Widmo kwantów gamma będących w koincydencji z kwantem gamma o 

energii E7. 

 

 Ustawiając bramki koincydencyjne w różnych miejscach możliwe jest odtworzenie 

kolejności stanów wzbudzonych oraz wyznaczenie współczynników rozgałęzień. 
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2. Układ doświadczalny 

 Eksperyment który dostarczył danych do napisania niniejszej pracy magisterskiej 

został wykonany w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów UW. Laboratorium to 

dysponuje cyklotronem U200P oraz wielodetektorowym układem EAGLE wyposażonym w 

detektory germanowe z osłonami anykomptonowskimi. 

 

 

2.1 Detektory germanowe 

 Nieodłącznym elementem układu EAGLE są detektory germanowe stanowiące 

podstawowe narzędzie badawcze w spektroskopii gamma. Zastosowany w nich kryształ 

germanu posiada przerwę energetyczną pomiędzy pasmem walencyjnym, a pasmem 

przewodnictwa rzędu 1 eV. Dzięki temu kwant gamma wpadający do kryształu wytwarza 

wiele par elektron-dziura, a zdolność rozdzielcza detektora jest bliska 2,5 keV (dla kwantu 

gamma o energii 1 MeV). W eksperymencie wykorzystano 15 detektorów udostępnionych 

przez konsorcjum GAMMAPOOL. Obecnie użycie więcej niż 16 detektorów nie jest możliwe 

z powodu ograniczonych możliwości wykorzystania aparatury elektronicznej używanej do 

obróbki sygnałów z układu doświadczalnego. Wydajność detektorów, które zostały 

wykorzystane sięgała 70% (w porównaniu z wydajnością rejestracji kwantu gamma o energii 

1332 keV przez detektor NaI o wymiarach 3” 3”). Aby właściwie interpretować i analizować 

dane uzyskane w czasie eksperymentu niezbędne jest wyznaczenie szerokości połówkowej 

pików w szerokim zakresie energii, a także względna wydajność poszczególnych detektorów 

w funkcji energii. Tabela 2.2 zawiera informacje o pozycji detektorów w układzie EAGLE 

(kąt φ) oraz FWHM (Full Width at Half Maximum) wyznaczone dzięki wykorzystaniu źródła 

152
Eu. 
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Numer detektora Kąt φ  FWHM 777 keV  

1 143° 2,3 keV 

2 143° 2,5 keV 

3 37° 2,35 keV 

4 79° 2,5 keV 

5 37° 5,2 keV 

6 37° 2,8 keV 

7 143° 3,0 keV 

8 37° 2,3 keV 

9 37° 2,7 keV 

10 143° 3,2 keV 

11 117° 2,0 keV 

12 101° 2,8 keV 

13 63° 3,4 keV 

14 63° 2,8 keV 

15 143° 3,8 keV 

Tabela 2.1: FWHM poszczególnych detektorów dla linii 777 keV pochodzącej z  
152

Eu oraz 

Kąt φ – kąt pomiędzy osią wiązki, a pozycją detektora  

 

Na podstawie danych umieszczonych Tabeli 2.2 można by wnioskować, że część 

detektorów będzie dostarczać danych nieco niższej jakości, które mogłyby zafałszować dobre 

wyniki uzyskane dzięki analizie danych z pozostałych detektorów. Ponad to w detektorze 14 

zaobserwowano podwajające się piki. Wstępnie uznano, że było to spowodowane przez jeden 

z kabli aparatury analogowej, który mógł być niedokładnie podłączony. Pomimo tego 

detektory zostały wykorzystane w eksperymencie, ponieważ na późniejszym etapie istnieje 

możliwość odrzucenia danych przez nie zebranych. Rysunek 2.1 oraz Rysunek 2.2 

przedstawiają względną kalibrację wydajnościową poszczególnych detektorów. Została ona 

wykonana z użyciem źródła 
152

Eu. Na osiach pionowych podana jest wartość względnej 

wydajności, na osiach poziomych znajduje się energia wyrażona w keV. 
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Rysunek 2.1: Wykres kalibracji wydajnościowej dla detektorów 1-7  

 

Rysunek 2.2: Wykres kalibracji wydajnościowej dla detektorów 8-15 
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 Wydajności są znormalizowane do linii 121 keV obserwowanej w detektorze numer 1. 

Zarówno energia jak i wydajność podane są w skali logarytmicznej. Wykres ten 

zaprezentowany w takiej postaci powinien mieć przebieg liniowy (z wyłączeniem obszaru 

niskich energii) o ujemnym współczynniki kierunkowym. W większości detektorów 

widoczne jest zagięcie w obszarze ~250 keV. Jest to spowodowane obecnością warstw 

pochłaniających oraz ustawieniami aparatury. W kilku detektorach wydajność rejestracji 

kwantów o energii 121 keV jest widocznie niższa, jest to spowodowane wykonaniem czubka 

osłony detektora z innego materiału. Pomiar ten został wykonany bez użycia koincydencji.  

 W dalszej analizie danych niezbędne będzie uwzględnienie wydajności detektorów, z 

których dane zostaną wykorzystane. W celu jak najdokładniejszego wyznaczenia kształtu 

sumarycznej krzywej wydajności wykorzystałem dane z pomiarów z użyciem źródeł 
152

Eu 

oraz 
133

Ba. Rysunek 2.3 przedstawia krzywą wydajności dopasowaną do danych 

eksperymentalnych oznaczonych punktami. 

Rysunek 2.3: Sumaryczna krzywa wydajności układu detekcyjnego. Wykres wykonany w 

arbitralnych jednostkach wydajności, w których maksimum wydajności ma wartość jeden.  
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2.2 Osłony antykomptonowskie 

 W celu poprawy jakości widm gamma otrzymywanych w czasie eksperymentów 

zaczęto stosować osłony antykomptonowskie w których umieszczano detektory germanowe. 

Na czubku osłony antykomptonowskiej mocowany jest kolimator. Rysunek 2.4 schematycznie 

pokazuje detektor germanowy w osłonie antykomptonowskiej. Na rysunku tym detektor ma 

kolor beżowy, natomiast osłona szary. Na czerwono oznaczono fotopowielacze niezbędne do 

funkcjonowania osłony. 

 

 

Rysunek 2.4: Detektor w osłonie antykomptonowskie (źródło http://slcj.uw.edu.pl). Na szaro 

zaznaczona jest osłona antykomptonowska ACS (Anti-Compton Shield) i część elementów 

mocujących. Kolorem beżowym zaznaczony jest detektor germanowy. Na czerwono 

zaznaczone są fotopowielacze. 

 

 Zewnętrzna część osłony antykomptonowskiej zrobiona jest z ołowiu, utrudnia to 

dostawanie się cząstek naładowanych z zewnątrz do wnętrza osłony. Pod warstwą ołowiu 

znajdują się kryształy BGO (Bi4Ge3O12), które są scyntylatorami. Wspomniane wcześniej 

fotopowielacze współdziałają z scyntylatorem, który emituje światło, jeśli w jego obrębie 

znajdzie się promieniowanie jonizujące. Osłona antykomptonowska oraz detektor działają w 

trybie antykoincydencji. Oznacza to, że jeśli osłona i detektor zarejestrują zdarzenie w tej 

samej chwili zdarzenie takie zostanie odrzucone. Pozwala to wyeliminować przypadki gdy 

http://slcj.uw.edu.pl/
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rozproszony komptonowsko kwant gamma opuszcza detektor bez deponowania w nim całej 

swojej energii.  

 

2.3 Układ eksperymentalny EAGLE  

 Wielodetektorowy układ EAGLE (central European Array for Gamma Levels 

Evaluations) jest dostosowany do potrzeb grup badawczych zajmujących się badaniami z 

dziedziny spektroskopii gamma [http://slcj.uw.edu.pl/eagle/]. Konstrukcja EAGLE pozwala 

na umieszczenie w nim do 30 detektorów. W trakcie eksperymentu wykorzystanych było 15 

detektorów germanowych z kryształami o wysokiej czystości (HPGe). Ilustracja 2.5 

przedstawia układ EAGLE. 

 

Ilustracja 2.5: Zdjęcie układu EAGLE 

 

 Na Ilustracji 2.5 widoczne są rozsunięte półkule składające się na układ EAGLE. W 

trakcie trwania eksperymentu półkule te są zsunięte, aby tworzyły zwartą całość. Po lewej 

stronie widoczna jest końcowa część jonowodu doprowadzającego wiązkę ciężkich jonów do 
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układu eksperymentalnego. Po prawej stronie widoczne jest przedłużenie jonowodu 

prowadzące do Kubka Faradaya, którego zadaniem jest zatrzymanie jąder, które mogłyby 

uciec poza obszar układu. Innym elementem, który łatwo dostrzec są izolowane rurki 

odprowadzające i doprowadzające ciekły azot do detektorów. Napełnianie ciekłym azotem 

odbywa się automatycznie co 12 godzin. EAGLE pozwala na umieszczenie w nim detektorów 

pod 6 różnymi kątami w stosunku do osi wiązki. Tabela 2.2 zawiera informacje o geometrii 

układu EAGLE. 

Odległość Kąt φ Liczba miejsc 

269 mm 63° 5 

269 mm 117° 5 

179 mm 37° 5 

179 mm 143° 5 

179 mm 79° 5 

179 mm 101° 5 

Tabela 2.2: Geometria układu EAGLE. Odległość – odległość czubka kolimatora od 

komory z tarczą. Kąt φ – kąt pomiędzy osią wiązki, a pozycją detektora.  

 

 Tabela 2.2 zawiera informacje o tym w jakich odległościach od komory z tarczą 

znajduje się czubek kolimatora dla danego kąta oraz ile jest miejsc o takich parametrach. 

Zakres dostępnych kątów umożliwia wykonywanie dokładnych pomiarów wykorzystujących 

przesunięcie dopplerowskie kwantów gamma emitowanych z jąder odrzutu, na przykład 

pomiar czasów życia metodą DSA (Doppler Shift Attenuation) lub z wykorzystaniem 

Plungera. Układ jest tak skonstruowany, że możliwe jest sprzężenie go z dodatkowymi 

detektorami lub urządzeniami takimi jak Plunger czy komora pomiaru elektronów konwersji 

wewnętrznej.  
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3. Opis eksperymentu 

 

3.1 Zastosowana reakcja i jej produkty 

 Do uzyskania interesującego nas jądra 
124

Cs w stanie wzbudzonym niezbędne było 

wykorzystanie reakcji fuzji jądrowej. W tym celu wykorzystana została impulsowa wiązka 

ciężkich jonów (
14

N) przyspieszonych przez cyklotron oraz stacjonarna tarcza (
114

Cd). Po 

fuzji uzyskujemy niestabilne jądro złożone, które początkowo pozbywa się energii 

wzbudzenia poprzez wyparowanie lżejszych cząstek takich jak protony, neutrony czy cząstka 

alfa. W ten sposób produkowane są różne jądra końcowe dla tej samej wiązki oraz tarczy. 

Możliwe jest obliczenie przekrojów czynnych na produkcję różnych izotopów w zależności 

od energii wiązki. Poniżej znajduje się Rysunek 3.1 przedstawiający takie wyliczenia dla 

reakcji 
14

N + 
114

Cd. 

 

Rysunek 3.1: Przekrój czynny na produkcję różnych izotopów przy zastosowaniu wiązki 
14

N 

i tarczy 
114

Cs. Obliczenie wykonane za pomocą programu COMPA [6]. 
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 Obliczenia wykonane zostały dla tarczy o grubości 34 mg/cm
2
. Energia wiązki którą 

chcielibyśmy otrzymywać została ustalona na 73 MeV. Podczas analizy danych okazało się, 

że dostępny jest kanał 
114

Cd(
14

N,4n2p)
122

I, który nie był brany pod uwagę podczas obliczania 

przekrojów czynnych widocznych powyżej. Rys. 3.2 pokazano rozkład stanów wzbudzonych 

124
Cs populowanych w zastosowanej reakcji. Rozkład ten obliczono za pomocą programu 

COMPA [6]. 

 

 

Rys. 3.2: Rozkład entry states przewidziany przez program COMPA dla reakcji 

114
Cd(

14
N,4n)

124
Cs przy energii wiązki 73 MeV 

 

 Dane pochodzące z symulacji programem COMPA pozwalają na dobranie materiału i 

grubości tarczy, wiązki oraz jej energii tak, aby populowane były stany, które są dla nas 

interesujące, tzn. leżące blisko poziomów yrast. 
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Zastosowana wiązka impulsowa miała tak dobrane parametry, aby w czasie 

deekscytacji jednego jądra (czas rzędu 100 ns) nie powstało drugie jadro wzbudzone. Dzięki 

temu zastosowanie pomiaru z użyciem koincydencji dostarcza danych, którym można zaufać. 

 W trakcie wstępnej analizy danych polegającej na identyfikacji pików okazało się, że 

czasami dochodzi do kulombowskiego wzbudzenia materiału tarczy – 
114

Cd. Kwanty gamma 

emitowane przez wzbudzony 
114

Cd nie stanowiły problemu, co więcej z powodu braku 

przesunięcia dopplerowskiego były doskonałym źródłem informacji o kształcie pików. Przy 

wzbudzeniu kulombowskim może dojść do odrzutu wzbudzanego jądra, lecz w przypadku 

114
Cd czas życia stanów wzbudzonych (~10 ps) jest znacznie dłuższy niż czas hamowania w 

materiale tarczy. 

 

3.2 Akwizycja danych 

 System akwizycji danych opierał się na oprogramowaniu o nazwie SMAN napisanym 

przez p. Michała Kowalczyka. W postaci plików lmd (Listmode Data) program zapisywał na 

dysku komputera dane, które zatwierdzone zostały przez elektronikę. W pojedynczym pliku 

lmd znajdowały się widma koincydencyjne zebrane przez każdy z detektorów. Docelowo 

każdy z plików lmd miał mieć wielkość około 200 MB co odpowiadało blisko 1h30m 

zbierania danych. W trakcie niemal 2 tygodni trwania eksperymentu udało się zebrać 178 

plików lmd, które zawierały około 10
10

 koincydencji gamma-gamma. Program SMAN 

pozwala na śledzenie w czasie rzeczywistym widm kwantów gamma zbieranych przez każdy 

z detektorów, liczbę rejestrowanych koincydencji, przebieg natężenia wiązki, obciążenie 

(liczba zliczeń kwantów gamma w jednostce czasu) detektorów i osłon antykomptonowskich. 

Informacje te były bardzo przydatne dla osoby pełniącej dyżur, ponieważ na ich podstawie 

można było określić czy eksperyment przebiega zgodnie z przewidywaniami, a w razie 

problemów ułatwiały zlokalizowanie usterki. 
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4. Przygotowanie danych do analizy 

 Dane zebrane w plikach lmd nie nadają się jeszcze do analizy DSA (Doppler Shift 

Attenuation), która mogłaby dostarczyć informacji o interesujących nas czasach życia stanów 

wzbudzonych. W pierwszej kolejności należy wysortować pliki lmd w celu wytworzenia 

macierzy koincydencji oraz widm. Po uzyskaniu widm niezbędne jest jeszcze wykonanie 

bardzo dokładnej kalibracji energetycznej każdego z nich. Jednocześnie można dokonać 

selekcji danych odrzucając widma lub całe pliki lmd, które w zestawieniu z danymi uznanymi 

za dobre mogłyby dawać wyniki niższej jakości. 

 

4.1 Sortowanie macierzy koincydencji  

 Aby utworzyć macierze koincydencji konieczne jest zastosowanie programu 

analizującego pliki lmd. Takim programem jest na przykład MULT2, który został napisany i 

jest aktualizowany przez p. Michała Kowalczyka. Dokładniejsze informacje oraz instrukcja 

obsługi programu MULT2 znajdują się w Załączniku A. Ponieważ na początku nie 

dysponujemy dokładnymi kalibracjami energetycznymi dla każdego z detektorów używamy 

programu MULT2 bez podawania kalibracji. W ten sposób dla każdego pliku lmd 

otrzymujemy 15 widm, po jednym dla każdego detektora. Na Rysunku 4.1 znajduje się 

przykładowe widmo. 

Widma te posłużą następnie do wykonania kalibracji energetycznej, oddzielnie dla 

każdego detektora i pliku lmd. Wykonywanie osobnej kalibracji dla każdego z plików lmd 

jest niezbędne, ponieważ kalibracja ulega zmianie w wyniku działania czynników 

zewnętrznych (np. temperatura otoczenia). Temat wykonywania kalibracji energetycznej 

zostanie szerzej omówiony w następnym podrozdziale (4.2). Dzięki kalibracji uzyskiwane są 

pliki kalibracyjne niezbędne do uzyskania macierzy koincydencji. 
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Rysunek 4.1: Przykładowe widmo wysortowane z pliku lmd za pomocą programu MULT2. 

 

Posiadając już kalibracje zapisane w postaci plików kalibracyjnych jesteśmy w stanie 

użyć programu MULT2 do wysortowania macierzy koincydencji. Macierze te pozwolą na 

analizę danych pod kątem odtworzenia lub nawet uzupełnienia schematu stanów 

wzbudzonych jądra 
124

Cs. 

 

4.2 Kalibracja energetyczna 

 Początkowo kalibracja energetyczna wykonywana była ręcznie co wiązało się z długa 

i żmudną pracą, a dodatkowo wprowadzało możliwość popełnienia błędu przez człowieka. 

Wykonywanie kalibracji tą metodą polegało na nakładaniu na siebie dwóch widm: 

wzorcowego, które zawsze było takie samo i widma, które miało być rekalibrowane. 

Następnie osoba wykonująca rekalibrację musiała ocenić o ile zmienić parametry kalibracji 

liniowej, aby te dwa widma nakładały się na siebie w jak największym stopniu. Rysunek 4.2 

pokazuje przykładowe widma nałożone na siebie, widmo1 (niebieskie) jest widmem 

wzorcowym, natomiast widmo2 (czerwone) jest widmem, które musi być ponownie 

wysortowane z taką kalibracją, aby pasowało do widma niebieskiego.  
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Rysunek 4.2: Przykładowe widma: wzorcowe (niebieskie) i widmo, które jest rekalibrowane 

(czerwone) 

 

 Pierwsza rzeczą jak rzuca się w oczy, gdy patrzymy na Rysunek 4.2 to zbyt mały 

współczynnik kierunkowy w kalibracji użytej do wysortowania widma2. Może się wydawać, 

że zmienianie kalibracji „na oko” nie jest dokładną metodą wykonywania rekalibracji, lecz po 

dostatecznie wielu powtórzeniach tej czynności dla danego widma efekt końcowy jest bardzo 

zadawalający. Dodatkowo osoba zajmująca się tym sposobem rekalibracji dostatecznie długo 

wyrabia w sobie zdolność do dokładniejszego oceniania o ile należy zmienić kalibracje, aby 

uzyskać pożądany efekt. Niewątpliwą wadą tej metody jest jej czasochłonność. Po każdym 

nałożeniu na siebie widm konieczne jest ręczne zmienienie odpowiedniej linijki w pliku 

kalibracyjnym, uruchomienie programu MULT2 z tym plikiem, a następnie ponowne 

nałożenie na siebie widm i ocenienie czy kolejne poprawki są konieczne. Wykonanie 

kalibracji dla danego widma zajmowało zazwyczaj kilka minut, zależnie od tego ile razy 

konieczne było zmienienie kalibracji do osiągniecia pożądanej dokładności. Niestety metoda 

ta sprawdza się jedynie w przypadku, gdy widm jest niewiele, a żaden program wykonujący 

rekalibrację automatycznie nie jest dostępny. W przypadku opisywanego eksperymentu 

oczekiwana liczba widm wynosiła ponad 2500 (178 plików lmd, każdy zawiera widma z 15 
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detektorów) co wyklucza możliwość wykonywania rekalibracji wyżej opisaną metodą, nawet 

w kilkuosobowym zespole.  

 W ten sposób narodziła się potrzeba znalezienia sposobu na co najmniej 

półautomatyczne wykonywanie rekalibracji. Rozwiązanie zostało znalezione stosunkowo 

szybko. Dr Ernest Grodner napisał program o nazwie REKALIB, który był w stanie obliczyć 

współczynniki kalibracji liniowej na podstawie pozycji dwóch pików i starej (niedokładnej) 

kalibracji. Za pozycję przyjmowany był środek rozkładu zliczeń w piku znajdowany dzięki 

pomocy funkcji dopasowującej zawartej w programie gf3 (umożliwia przeglądanie widm oraz 

macierzy, jest częścią pakietu radware [http://radware.phy.ornl.gov/]). Program REKALIB 

dawał nową kalibrację liniową, która miała przesuwać dwa wykorzystane wcześniej piki na 

ustalone pozycje. W idealnym przypadku widmo z różnych plików lmd, ale z tego samego 

detektora powinny się na siebie nakładać. Niestety okazało się, że nowe kalibracje nie są 

precyzyjne. Spowodowane było to prawdopodobnie niedokładnością w wyznaczaniu 

położenia pików oraz błędami numerycznymi.  

 

4.2.1 Pakiet ACTIV 

 Kolejna próba wykonania kalibracji energetycznej wykorzystywała pakiet ACTIVE 

stworzony blisko 25 lat temu w Zakładzie Fizyki Jadra Atomowego UW. Instrukcja obsługi 

oraz dokładniejsze informacje o pakiecie activ znajdują się w Załączniku B. Pakiet ACTIV 

składa się z dwóch programów: ACTIV i CALXX oraz z dwóch skryptów, które sterują tymi 

programami. Skrypty mogą być edytowane zgodnie z potrzebami użytkownika i nie będą tu 

dokładnie opisywane. Znacznie ciekawsze i ważniejsze jest w to w jaki sposób działają dwa 

wspomniane programy wchodzące w skład pakietu ACTIV.  

Pierwszy z nich, ACTIV wyszukuje piki w widmach bez kalibracji. Podaje ich pozycję 

w kanałach, szerokość połówkową oraz liczbę zliczeń w znalezionych pikach. Wynik 

zapisywany jest w postaci pliku tekstowego. ACTIV do działania potrzebuje zestawu 

parametrów, które mają wpływ na jego przebieg, na przykład na zakres kanałów w którym ma 

poszukiwać pików, zakres zmienności FWHM czy czułość (parametr ustalający jak bardzo 

parametry piku mogą odbiegać od tych zadanych przez użytkownika). Parametry te zebrane 

są w pliku, który domyślnie nosi nazwę activ.inp. Zły dobór tych parametrów może 
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prowadzić do uznania za pik czegoś co nim nie jest lub nie znalezienia piku, który nawet 

niewprawny obserwator z całą pewnością uzna za pik.  

CALXX jest programem wykonującym kalibrację liniową. Do działania potrzebuje 

pliku z listą pików utworzonego przez program ACTIV oraz pliku zawierającego informacje 

o energiach pików (podanych w keV), które widoczne są w kalibrowanym widmie. Plik 

zawierający energie pików musi zostać przygotowany przez użytkownika. Do kalibracji 

wybrałem piki o energiach 189 keV; 252,5 keV; 353,6 keV; 366 keV; 558,5 keV; 573 keV; 

713 keV; 760 keV; 1173,2 keV; 1332,5 keV. Przy ich doborze kierowałem się głównie 

wysokością pików, ale także tym czy dany pik jest symetryczny i czy w jego pobliżu nie ma 

innych pików, które mogłyby spowodować wadliwe działanie programu ACTIV. Aby 

wykonać precyzyjną kalibrację energetyczną w obszarze wysokich energii (1 MeV), w trakcie 

eksperymentu rejestrowano również promieniowanie ze źródła 
60

Co. Piki 1173,2 keV oraz 

1332,5 keV pochodzą z tego źródła. Program CALXX dokonuje próby dopasowania energii 

pików podanych przez użytkownika do pików znalezionych przy pomocy programy ACTIV. 

Jeśli dopasowanie powiedzie się, obliczone zostają współczynniki kalibracji liniowej. Aby 

zminimalizować ryzyko wykonania błędnej kalibracji lub niewykonania dopasowania 

żądałem od programu CALXX aby dopasował przynajmniej 9 z 10 podanych mu pików. 

Próbowałem zmieniać liczbę zadawanych pików oraz minimalną liczbę pików, które mają 

być dopasowane. W przypadku gdy wymagałem od programu dopasowania około 70% 

zadanych pików kalibracje były wyznaczane błędnie, ponieważ program miał zbyt dużą 

swobodę i dopasowywał zadane energie do niewłaściwych pików. Natomiast gdy stawiałem 

zbyt duże wymagania kalibracja nie była wykonywana, ponieważ program nie był w stanie 

dopasować energii do wymaganej liczby pików. W takim przypadku CALXX oddaje 

kalibrację liniową o zerowych współczynnikach. 

Jednym z moich zadań było zmodyfikowanie skryptów, które sterowały programami 

ACTIV i CALXX. Zmodyfikowałem je tak, aby poza wykonaniem kalibracji zwracały 

informacje o tym jak dokładnie wykonana została kalibracja (różnica pomiędzy pozycją 

dopasowywanego piku, a pozycją wynikającą z kalibracji), dla których plików lmd i 

detektorów wykonanie kalibracji się nie powiodło oraz liczbę nieudanych kalibracji każdego z 

detektorów. Informacje te pozwoliły na ocenienie jak przydatne będą w dalszej analizie dane 

pochodzące z poszczególnych plików lmd oraz detektorów. Na tej podstawie dane 

pochodzące z detektorów numer 10 oraz 14 zostały wykluczone z dalszej analizy danych.  
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5. Analiza i otrzymane wyniki 

 Wykonanie kalibracji energetycznej było jednym z ostatnich etapów przygotowania 

danych do analizy. Kolejną czynnością, którą wykonałem było dodanie do siebie macierzy 

wysortowanych z użyciem kalibracji z CALXX. W ten sposób powstały 4 macierze: 

- Suma macierzy pochodzących z detektorów ,,do przodu” (ustawionych pod kątem 37° w 

stosunku do kierunku wiązki). 

- Suma macierzy pochodzących z detektorów ,,do tyłu” (ustawionych pod kątem 143°). 

- Suma pozostałych macierzy pochodzących z detektorów ,,prostopadłych” (ustawionych pod 

kątami z zakresu 63°-117°). 

- Suma wszystkich macierzy nazywana dalej macierzą sumy. 

 Pierwsze 3 macierze zostały utworzone ze względu na przesuniętą dopplerowsko 

część piku, której położenie i kształt zależą od pozycji detektora rejestrującego dany pik. W 

detektorach ,,do przodu” część piku jest przesunięta dopplerowsko w stronę wyższych 

energii. W detektorach „do tyłu” przesunięta część piku będzie znajdowała się po stronie 

niższych energii. W detektorach „prostopadłych” powinno być widoczne poszerzenie pików, 

ponieważ sumujemy macierze pochodzące z detektorów ustawionych pod kątami bliskimi 

90°. Należy pamiętać, że nie każdy z pików będzie miał część przesuniętą dopplerowsko. 

Przesunięcia te widać głównie w pikach pochodzących z rozpadów stanów o wysokim spinie. 

Rysunek 5.1 przedstawia pik o energii 974 keV pochodzący z jądra 
124

Cs widziany w 3 

widmach pochodzących z opisywanych macierzy. Czerwone widmo pochodzi z detektorów 

,,do przodu”, niebieskie z detektorów ,,do tyłu”, różowe z detektorów ,,prostopadłych”. 

Widma te zostały utworzone przez postawienie bramek koincydencyjnych na piku o energii 

189 keV w 3 wymienionych wcześniej macierzach. W rzeczywistości wysokości pików są 

różne, ale na Rysunku 5.1 i 5.2 kanały o największej liczbie zliczeń zostały wyrównane do 

tego samego poziomu. 
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Rysunek 5.1: Pik o energii 974 keV widziany w 3 różnych widmach. Czerwone widmo 

pochodzi z detektorów ustawionych pod kątem 37°. Widmo niebieskie pochodzi od 

detektorów ustawionych pod kątem 143°. Różowe widmo pochodzi z detektorów 

ustawionych pod kątami od 63° do 117°. 

 

 Rysunek 5.2 przedstawia pik o energii 456 keV widziany w wymienionych już 

widmach pochodzących z bramkowania na piku o energii 189 keV. Widmo czerwone 

pochodzi z postawienia bramki na macierzy ,,do przodu”. Widmo niebieskie pochodzi z 

postawienia bramki na macierzy ,,do tyłu”. 
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Rysunek 5.2: Pik o energii 456 keV widziany w 2 różnych widmach. Czerwone widmo 

pochodzi z detektorów ustawionych pod kątem 37°. Widmo niebieskie pochodzi od 

detektorów ustawionych pod kątem 143°. 

 

 Utworzenie tych 3 macierzy w opisany na początku sposób ma duże znaczenie dla 

analizy dopplerowsko zniekształconych pików. Chcąc uzyskać informację o ilości zliczeń w 

zniekształconym dopplerowsko piku (ze względu na obecność ,,ogona”) nie można 

dopasować standardowej funkcji Gaussa. Można natomiast spróbować dopasować 2 funkcje 

Gaussa – jedną dla nieprzesuniętej części piku, drugą dla przesuniętego dopplerowsko 

komponentu. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie informacji o liczbie kwantów gamma 

wyemitowanych w wyniku danego przejścia, a tym samym możliwe jest wyznaczenie 

współczynników rozgałęzień. Należy jednak pamiętać o uwzględnieniu wydajności układu 

pomiarowego. Zastosowana krzywa wydajności została przedstawiona w rozdziale (2.1- 

rysunek 2.3). Rysunek 5.3 przedstawia nałożone na siebie dwa widma: bez uwzględnienia 

wydajności (niebieskie) oraz po uwzględnieniu wydajności (czerwone). Widmo czerwone 



str. 39 
 

powstało przez podzielenie zliczeń w danym kanale przez zliczenia zawarte w odpowiednim 

kanale krzywej wydajności. W obu przypadkach skala pionowa jest taka sama. 

Rysunek 5.3: Nałożone na siebie widma (utworzone z sumy wszystkich macierzy) przed i po 

uwzględnieniu krzywej wydajności. 

 

 W dalszej analizie wykorzystywane będą jedynie macierze z uwzględnioną 

wydajnością. 

 

5.1 Identyfikacja produktów reakcji 

 W rozdziale (3.1) na Rysunku 3.1 pokazano przekroje czynne na produkcję różnych 

jąder. Kwanty gamma pochodzące z procesu deekscytacji tych jąder są widoczne w widmach 

uzyskanych w trakcie pomiarów. Aby uniknąć sytuacji gdy kwanty pochodzące z jąder innych 

niż 
124

Cs zostają uwzględnione jako należące do interesującego nas jądra niezbędne jest 

wykonanie analizy pod kątem identyfikacji produktów naszej reakcji. W celu dokonania 

identyfikacji ze względu na największą statystykę wykorzystałem macierz będącą sumą 

wszystkich macierzy. Poprzez stawianie bramek koincydencyjnych na odpowiednich pikach 
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możliwe jest uzyskanie widm, które będą zawierały przede wszystkim piki pochodzące od 

kwantów gamma z interesującego nas jądra. 

 W pierwszej kolejności postawiłem bramkę koincydencyjną na piku odpowiadającemu 

kwantowi gamma o energii 189 keV, który pochodzi z jądra 
124

Cs. Jak widać na Rysunku 1.2 

w Rozdziale 1 jest to silne przejście, które łączy pierwszy stan wzbudzony o spinie 2
+
 z 

stanem podstawowym o spinie 1
+
. Z tego powodu spodziewam się, że bramkowanie na tym 

piku pozwoli zobaczyć większość stanów wzbudzonych populowanych w zastosowanej 

reakcji. Rysunek 5.4 przedstawia widmo utworzone dzięki postawieniu bramki 

koincydencyjne na przejściu o energii 189 keV. 

 

Rysunek 5.4: Widmo kwantów gamma pochodzących z jądra 
124

Cs powstałe w wyniku 

postawienia bramki koincydencyjnej na piku o energii 189 keV. 

 

 Porównując widmo z Rysunku 5.4 oraz schemat stanów wzbudzonych 
124

Cs widoczny 

na Rysunkach 1.1 oraz 1.2 można uznać, że są zgodne.  

 Jednym z najczęściej produkowanych jąder był 
124

Xe. W celu zidentyfikowania 

kwantów gamma pochodzących z tego jądra podobnie jak w przypadku 
124

Cs bramkę 

koincydencyjną postawiłem na przejściu łączącym stan podstawowy z pierwszym stanem 
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wzbudzonym. Kwant gamma emitowany w wyniku takiego przejścia ma energię 354 keV. 

Rysunek 5.5 przedstawia widmo utworzone poprzez postawienia bramki koincydencyjnej na 

tym przejściu. 

 

 

Rysunek 5.5: Widmo kwantów gamma pochodzących z jądra 
124

Xe powstałe w wyniku 

postawienia bramki koincydencyjnej na piku o energii 354 keV. 

 

 W schemacie stanów wzbudzonych 
124

Xe można znaleźć przejścia o energiach 711 

keV oraz 973 keV. Są one widoczne także w widmie z Rysunku 5.5. Ich energia jest bardzo 

podobna do energii przejść występujących w paśmie yrast jądra 
124

Cs. Z tego powodu 

konieczne jest unikanie stawiania bramek koincydencyjnych na przejściach w 
124

Cs o 

energiach 713 keV oraz 974 keV. 

 Kolejnym jadrem, które można zidentyfikować jest 
125

Cs. W celu uzyskania kwantów 

gamma pochodzących z tego jądra postawiłem bramkę koincydencyjną na przejściu o energii 

366 keV, które łączy pierwszy stan wzbudzony z stanem podstawowym. Rysunek 5.6 

przedstawia widmo uzyskane w wyniku postawienia tej bramki koincydencyjnej. 
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Rysunek 5.6: Widmo kwantów gamma emitowanych przez 
125

Cs. Zostało uzyskane dzięki 

postawieniu bramki koincydencyjnej na przejściu o energii 366 keV. 

 

 W przypadku tego jądra można zauważyć silną linie o energii około 572 keV. W 

jądrze 
124

Cs występuje przejście o energii 575 keV. Łączący ono stan o spinie 12
+
 z pasma 

bocznego z stanem w paśmie yrast o spinie 11
+
. Aby nie zafałszować wyników w dalszej 

analizie bramka koincydencyjna nie będzie stawiana na tym przejściu. 

 Innym produkowanym jądrem był izotop 
123

Cs. Podobnie jak opisanych już 

przypadkach w celu identyfikacji kwantów gamma pochodzących z tego jądra postawiłem 

bramkę koincydencyjną na przejściu łączącym pierwszy stan wzbudzony ze stanem 

podstawowym. Energia tego przejścia wynosi 320 keV. Rysunek 5.7 przedstawia widmo 

powstałe w wyniku tego bramkowania. 
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Rysunek 5.7: Widmo kwantów gamma emitowanych przez 
123

Cs. Zostało uzyskane dzięki 

postawieniu bramki koincydencyjnej na przejściu o energii 320 keV.  

 

 Ostatnim źródłem kwantów gamma, które udało mi się zidentyfikować jest 
114

Cd, 

który służył za materiał na tarczę. Zdarzało się, że jądro to było wzbudzane kulombowsko 

przez jony wiązki. Poprzez postawienie bramki koincydencyjnej na przejściu o energii 725 

keV uzyskałem widoczne na Rysunku 5.8 widmo kwantów gamma emitowanych przez 
114

Cd. 
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Rysunek 5.8: Widmo kwantów gamma emitowanych z wzbudzonego kulombowsko 
114

Cd. 

 

 

 

 Rysunki 5.9 – 5.11 przedstawiają kolejne części macierzy sumy z zidentyfikowanymi 

pikami. 
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Rysunek 5.9: Pierwsza cześć macierzy sumy z częściowo zidentyfikowanymi pikami. 

 

Rysunek 5.10: Druga część macierzy sumy z częściowo zidentyfikowanymi pikami. 
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Rysunek 5.11: Trzecia cześć macierzy sumy z częściowo zidentyfikowanymi pikami. 

 

 

5.2 Wyznaczenie współczynników rozgałęzień 

 Do wyznaczenia współczynników rozgałęzień w chiralnych pasmach partnerskich 

jądra 
124

Cs wykorzystałem 3 widma pochodzące z bramkowania na wspominanym już 

przejściu o energii 189 keV. Widma zostały utworzone z macierzy koincydencji ,,do przodu” 

,,do tyłu” oraz ,,prostopadłej”. Osobno dla każdego z widm wyznaczyłem liczbę kwantów 

gamma pochodzących z poszczególnych przejść, a następnie zsumowałem je. Rysunek 5.12 

przedstawia pik o energii 974 keV widziany w widmie utworzonym z macierzy ,,do przodu” 

oraz dopasowane do niego 2 funkcje Gaussa.  
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Rysunek 5.12: Dwie funkcje Gaussa dopasowane do piku o energii 974 keV z ,,ogonem” 

dopplerowskim. 

 

Mając już informacje o ilości zliczeń w pikach odpowiadających poszczególnym 

przejściom mogłem wyznaczyć współczynniki rozgałęzień. Niestety nie dla każdego ze 

stanów wyznaczenie współczynników rozgałęzień było możliwe. W niektórych przypadkach 

nie możliwe było oddzielenie od siebie pików o bardzo podobnych energiach 

odpowiadającym przejściom w różnych pasmach. Tak było na przykład w przypadku 

przejścia o energii 773 keV, które występuje zarówno w paśmie yrast oraz w paśmie 

bocznym. Innym przykładem może być przejście w paśmie yrast o energii 617 keV oraz 

przejście o tej samej energii pomiędzy pasmem bocznym, a pasmem yrast. Tabela 5.1 zawiera 

informacje o współczynnikach rozgałęzień, które udało mi się wyznaczyć. 
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Spin stanu 

początkowego 

Spin stanu 

końcowego 

Energia 

przejścia [keV] 

Współczynnik rozgałęzienia 

(%) 

Lokalizacja 

przejścia 

11 
10 

9 

312 

436 

91,3 ±0,5 

8,7 ±0,5 
 

yrast > yrast 

yrast > yrast 

12 
11 

10 

220 

531 

36,5 ±0,5 

63,5 ±0,5 
 

yrast > yrast 

yrast > yrast 

14 
13 

12 

316 

713 

16,3 ±0,8 

83,7 ±0,8 
 

yrast > yrast 

yrast > yrast 

16 
15 

14 

412* 

869 

7,6 ±1,1 

92,4 ±1,1 
 

yrast > yrast 

yrast > yrast 

17 
16 

15 

486 

898 

50,2 ±33,1 

49,8 ±33,1 
 

yrast > yrast 

yrast > yrast 

17 
16 

15 

484 

908 

45,3 ±14,3 

54,7 ±14,3 
 

side > side 

side > side 

Tabela 5.1: Współczynniki rozgałęzień dla stanów wzbudzonych w pasmach partnerskich w 

jądrze 
124

Cs. * - przejście niewystępujące w pracy [1] 

 

 W przypadku wielu stanów wyznaczenie współczynników rozgałęzień nie było 

możliwe. Najczęściej było to spowodowane nakładaniem się pików o bardzo podobnych 

energiach pochodzących z różnych przejść.  

 Dzięki dużej liczbie danych zebranych w eksperymencie udało się zaobserwować 

przejście w paśmie yrast o energii 412 keV. Przejście to łączy stany o spinie 16
+
 oraz 15

+
 i nie 

zostało opisane w pracy [1]. Podrozdział 5.2.1 jest poświęcony dokładniejszemu zbadaniu 

tego przejścia. 

 

5.2.1 Przejście 412 keV w paśmie yrast (16
+
→15

+
) 

Ponieważ w eksperymencie testowym, ani też w pracy [1] przejście to nie było 

obserwowane niezbędne jest dokładniejsze jego zbadanie. Najprostszym sposobem 

sprawdzenia czy faktycznie jest to przejście pomiędzy stanami 16
+
→15

+
 w paśmie yrast 

124
Cs 

jest ustawienie różnych kombinacji bramek koincydencyjnych i sprawdzenie co dzieje się z 

pikiem odpowiadającym kwantowi gamma o energii 412 keV. Rysunek 5.13 przedstawia 



str. 49 
 

pasmo yrast oraz pasmo boczne 
124

Cs, kolorem czerwonym zaznaczono położenie badanego 

przejścia.  

 

 

Rysunek 5.13: Fragment schematu stanów wzbudzonych 
124

Cs. Kolorem czerwonym 

zaznaczono położenie przejścia, które jest w tym podrozdziale. 

 

Rysunek 5.14 przedstawia pik odpowiadający przejściu 412 keV w widmie 

utworzonym przez postawienie bramki na przejściu 189 keV w macierzy ,,do przodu”. 
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Rysunek 5.14: Pik odpowiadający kwantowi gamma o energii 412 keV z dopasowaną do 

niego funkcją Gaussa. 

 

 

 Jak pokazuje Rysunek 5.14 pik ten jest dość dobrze widoczny, a całkowita liczba 

zliczeń (z 3 widm) wyniosła 17484 ±2098. Aby upewnić się, że pochodzi on z jądra 
124

Cs 

postawiłem bramkę koincydencyjną na przejściu o energii 457 keV, które znajduje się poniżej 

omawianego przejścia. Rysunek 5.15 przedstawia widmo powstałe w wyniku postawienia 

bramki koincydencyjnej na przejściu o energii 457 keV w macierz ,,do przodu”. Z powodu 

małej liczby zarejestrowanych przejść o energii 457 keV statystyka jest bardzo słaba, lecz 

przejście jest widoczne. Niestety w pobliżu piku, na którym postawiłem bramkę znajdował się 

pik o energii 456 keV pochodzący z jądra 
123

Xe, które może emitować kwanty o energii 409 

keV. Pik ten także jest widoczny w przedstawionym na Rysunku 5.15 widmie. Produkcja 

123
Xe zdarzała się tak rzadko, że nie została uwzględniona w rozdziale poświęconym 

identyfikacji pików. 
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Rysunek 5.15: Widmo powstałe w wyniku postawienia bramki koincydencyjnej na przejściu 

o energii 457 keV. 

 

 Kolejną czynnością, którą można wykonać w celu przekonania się czy faktycznie 

mamy do czynienia z przejściem zlokalizowanym w miejscu pokazanym na Rysunku 5.13 jest 

postawienie bramki na przejściu o energii 869 keV. W takim przypadku badane przejście nie 

powinno być widoczne. Rysunek 5.16 przedstawia widmo utworzone w wyniku postawienia 

takiej bramki. Pionową kreską zaznaczone jest miejsce, gdzie mógłby znajdować się pik o 

energii 412 keV. 
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Rysunek 5.16: Widmo uzyskane dzięki postawieniu bramki koincydencyjnej na przejściu o 

energii 869 keV. 

 

 Przejście 869 keV jest na tyle silne, że postawienie na nim bramki koincydencyjnej 

dostarczyło sporej liczby danych.  
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Podsumowanie 

 

 Niniejsza praca zawiera opis przeprowadzonego eksperymentu pomiaru 

promieniowania gamma 
124

Cs na wiązce cyklotronu warszawskiego. W eksperymencie 

wykorzystano układ EAGLE wyposażony w 15 detektorów HPGe o wysokiej wydajności.  

Dzięki wykonanemu eksperymentowi zebrano około 10
10

 koincydencji gamma-

gamma. W przeważającej części niniejsza praca poświęcona jest analizie uzyskanych danych 

a w szczególności: 

- Wykonaniu precyzyjnej kalibracji energetycznej detektorów germanowych. 

- Przeprowadzeniu procesu sortowania danych i utworzeniu macierzy koincydencyjnych. 

- Analizie wydajności układu doświadczalnego w funkcji energii rejestrowanych kwantów 

gamma.    

- Identyfikacji produktów reakcji jądrowej. 

- Analizie współczynników rozgałęzień dla przejść gamma w chiralnych pasmach 

partnerskich jądra 
124

Cs. 

- Analizie i poszukiwaniu przejść gamma w 
124

Cs nie obserwowanych dotychczas. 

Otrzymane dzięki temu informacje pozwolą na dalsze ich opracowywanie w celu 

uzyskania informacji o czasach życia stanów wzbudzonych. Znajomość czasów życia stanów 

wzbudzonych w chiralnych pasmach partnerskich umożliwi lepsze zrozumienie mechanizmu 

spontanicznego łamania symetrii chiralnej w jądrze atomowym.  
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Załącznik A – MULT2 

 

 

 Program MULT2 służy do tworzenia widm i macierzy z danych zawartych w plikach 

lmd. Do działania potrzebuje pliku zawierającego zestaw parametrów, które mają być 

wykorzystane przez program. Poniżej znajduje się przykładowy plik z parametrami o nazwie 

mult.inp. 

1 4       #of parameters in event                       

2 36 

3 10      #of ge detectors 

4 16 

5 11      ge param numbers (12I3), as defined by "parameters" line in exp def 

6   1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 

7 12      n - #of bpu + #of par/bit - n lines (16I3), lowest bit first 

8 2       #of bpu units 

9   2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2     E Ge + t Ge / each bit 

10   2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

11 13      #parameter positons in unpacked event (10I3) 

12   1 17  2 18  3 19  4 20  5 21     event is unpacked bit by bit, starting 

13   6 22  7 23  8 24  9 25 10 26     from least significant bit 

14  11 27 12 28 13 29 14 30 15 31 

15  16 32 33 35 34 36 

16 5 

17 36 10 280 

18 1                              

19 calib.dat                      

20 2                              

21 all3.mat 

22 6                             

23 coral.dat                

24 3                            

25 /data/scratch/scratch/eagle/nov2011/cdn01.lmd 

 

 W liniach 1-17 znajdują się parametry, które można pozostawić bez zmiany. W 17 

linii znajdują się 3 parametry mówiące o rozkładzie natężenia wiązki w funkcji czasu (w 

pojedynczym impulsie). „10” to czas w nanosekundach, w którym zaczyna się impuls, a 

„280” to czas końca impulsu. Informacji o kształcie impulsu dostarcza plik o nazwie 
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par036.spe, który jest jednym z plików tworzonych przez program MULT2. Zatem jeśli 

chcemy zmienić parametry mówiące o kształcie impulsu wiązki musimy najpierw użyć 

programu MULT2, aby uzyskać plik par036.spe. Każdy z plików lmd zawiera uśredniony 

rozkład natężenia wiązki w czasie, zatem dla każdego pliku lmd plik par036.spe może być 

różny. 

 W 18 linii widzimy „1”. Oznacza ona, że linijkę niżej znajduje się nazwa pliku 

zawierającego współczynniki energetycznej kalibracji liniowej, które chcielibyśmy użyć do 

wysortowania macierzy i widm. Możliwe jest uruchomienie programu bez kalibracji w celu 

uzyskania widm i macierzy bez kalibracji energetycznej. W tym celu usuwamy linie 18 oraz 

19. 

 „2” w 20 linii oznacza, że poniżej znajduje się nazwa macierzy, która ma być 

utworzona. 

 „6” w 22 linii mówi, że linijkę niżej znajduje się nazwa pliku zawierającego 

informację, który detektor ma zostać wykorzystany do utworzenia macierzy koincydencji. 

Przykładowy plik coral.dat (dla 16 detektorów) znajduje się poniżej. 

 3 X 1 Y 

 3 X 2 Y 

 3 X 4 Y 

 3 X 5 Y 

 3 X 6 Y 

 3 X 7 Y 

 3 X 8 Y 

 3 X 9 Y 

 3 X 10 Y 

 3 X 11 Y 

 3 X 12 Y 

 3 X 13 Y 

 3 X 14 Y 

 3 X 15 Y 

 3 X 16 Y 
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 Podając plik w takiej postaci uzyskamy macierz koincydencji w której kwanty gamma 

zbierane były przez detektor numer 3 w koincydencji z kwantami gamma zarejestrowanymi 

przez pozostałe detektory. 

 „3” widoczna w 24 linijce oznacza, że poniżej znajduje się ścieżka do pliku lmd, który 

ma być użyty do wysortowania macierzy koincydencji oraz widm. 

 Mając wszystkie pliki możemy uruchomić program MULT2, w tym celu w terminalu 

wpisujemy  

./mult2 –c –d mult.inp 

 Plik zawierający parametry z jakimi MULT2 ma działać może mieć inną nazwę, 

mult.inp jest jedynie przykładem. Aby jak najlepiej wykorzystać możliwości opisywanego 

programu należy wiedzieć jakie są efekty jego pracy. Poniżej znajduje się lista plików 

wytwarzanych przez program MULT2 wraz z ich opisami. 

- Macierz koincydencji  o nazwie wybranej przez użytkownika.  

- Widma o nazwie ge0##.spe z numerami od 01 do 16 (w przypadku pomiaru z użyciem 16 

detektorów). Są to widma energii kwantów gamma zarejestrowanych przez poszczególne 

detektory. Nawet jeśli narzucamy programowi wykonanie macierzy koincydencji MULT2 

wytwarza te widma dla wszystkich użytych detektorów. 

- Widma o nazwie ge0##.spe z numerami od 17 do 32 (w przypadku pomiaru z użyciem 16 

detektorów). Są to widma kwantów gamma rejestrowanych przez osłony antykomptonowskie. 

Widmo o numerze 17 pochodzi z osłony detektora numer 1, widmo o numerze 18 pochodzi z 

osłony detektora numer 2 itd. Podobnie jak we wcześniejszym przypadku pliki te są tworzone 

niezależnie od wyboru detektora użytego do utworzenia macierzy koincydencji. 

- Widma o nazwie rge0##.spe z numerami od 01 do 32. Są to widma kwantów gamma bez 

kalibracji energetycznej. Są to widma widziane w programie SMAN. Widma o numerach od 

01 do 16 należą do detektorów germanowy, a od 17 do 32 należą do osłon 

antykomptonowskich. 

- Widmo par036.spe. Widmo to pokazuje uśredniony (po czasie zbierania danego pliku lmd) 

kształt impulsu wiązki, czyli zmianę jego natężenia w czasie.  
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- Widma sc0##.spe. Widma te pokazują jak zmieniało się obciążenie (liczba zdarzeń na 

jednostkę czasu) detektorów (pliki od 01 do 16) oraz osłon antykomptonowskich (pliki od 17 

do 32). 

 MULT2  wytwarza wymienione powyżej widma niezależnie od tego jaka macierz 

koincydencji ma być utworzona. Ich nazwa zawsze jest taka sama, zatem warto zachowywać 

je w odrębnych katalogach przypisanych do poszczególnych plików lmd. W ten sposób 

unikniemy nadpisywania ich w trakcie ponownego uruchomienia programu MULT2. 
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Załącznik B – pakiet ACTIV 

 

 

 W skład tego pakietu wchodzą dwa współpracujące ze sobą programy: ACTIV oraz 

CALXX. Używając obu możliwe jest wykonanie kalibracji energetycznej widm kwantów 

gamma. ACTIV jest programem służącym do wyszukiwania pików w widmach. Podobnie jak 

i MULT2 potrzebuje on pliku z zestawem parametrów, które ma wykorzystać. Przykładowy 

plik o nazwie activ.inp (zawsze musi się tak nazywać) zamieszczony jest poniżej.  

1 SPECTRUM 

2 4 600 5000 

3 1 6000 

4 ../103/rge012.spe 

5 WIDTH FUNCTION 

6 5.  15.  30 

7 CONTROL DATA 

8 64 .01 1 .0001 10 30 2 1 

9 AUTO 

10 1.5 3 

11 FIT 

12 1 

13 STOP 

 Opisane zostaną tylko te części pliku activ.inp, które użytkownik powinien zmieniać. 

W 2 linijce widoczne są 3 liczby. Druga oraz trzecia z nich ustalają w jakich kanałach piki 

mają być poszukiwane (w tym przypadku od 600 do 5000 kanału). 

 4 linijka zawiera ścieżkę do widma, w którym mają być wyszukane piki. W tym 

wypadku jest widmo rge0##.spe (nie posiadające kalibracji energetycznej) wytworzone przez 

program MULT2. 

 Linijka 6 zawiera 3 parametry określające jak zmienia się FWHM pików w zakresie 

podanym w linijce 2. W tym przypadku „5.” oznacza, że piki znajdujące się w okolicach 600 
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kanału powinny mieć szerokość połówkową około 5 kanałów. „15.” oznacza, że piki w 

okolicy 5000 kanału powinny mieć szerokość około 15 kanałów. Trzecia liczba określa o ile 

procent szerokość pików znalezionych w widmie może różnić się od przewidzianej na 

podstawie dwóch wcześniejszych parametrów. 

 W 10 linijce znajdują się 2 liczby odpowiedzialne za ,,czułość” programu ACTIV. 

Pierwsza z nich (w tym przypadku 1.5) pozwala nam ustalić jak duże wymagania 

potencjalnym pikom będzie stawiał ACTIV. Im ten parametr jest większy tym mniejsze 

wymagania tzn. parametry dopasowania piku mogą bardziej odbiegać od tych zdefiniowanych 

przez użytkownika. Druga z liczb (tutaj 3) decyduje o tym jak wysokie wymagania mają być 

stawiane nakładającym się pikom. Im większy jest ten parametr tym chętniej ACTIV wyszuka 

nachodzące na siebie piki. 

 Wszystkie parametry należy zmieniać ostrożnie i pojedynczo, ponieważ każdy z nich 

ma duży wpływ na sposób działania programu ACTIV. 

 Jako efekt pracy programu ACTIV otrzymujemy plik o nazwie peaks.dat, który 

zawiera listę wszystkich znalezionych przez program pików. Znajdują się w nim informacje o 

położeniu piku, jego szerokości oraz liczbie zliczeń w piku (po odjęciu tła). Poza plikiem 

peaks.dat dostajemy plik activ.res. Pakiet ACTIV powstał na Wydziale Fizyki UW blisko 25 

lat temu. Dawniej plik ten był drukowany na ploterze. Zawiera on widmo pików znalezionych 

przez program ACTIV wyrysowane przy pomocy znaków dostępnych w ówczesnych 

ploterach. 

 Drugim programem jest CALXX, który jest w stanie obliczyć współczynniki 

kalibracji energetycznej poprzez próby dopasowania zadanych energii do pików znalezionych 

przez program ACTIV. Do działania potrzebuje on pliku peaks.dat utworzonego przez 

program ACTIV oraz pliku ener.dat, który użytkownik musi utworzyć samodzielnie. Plik 

ener.dat powinien zawierać energie pików (w keV) występujących w widmie, które zostało 

przeanalizowane przez ACTIV. Poniżej przedstawiona jest przykładowa konstrukcja pliku 

ener.dat. 

189 

353,6 

573 

760 
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 W pliku tym można wymienić dowolną liczbę pików. Przy ich wyborze należy 

kierować się ich wysokością – im bardziej widoczny tym lepszy, wtedy ACTIV ma większą 

szansę znalezienia takiego piku. Należy unikać pików, które są niesymetryczne lub nachodzą 

na nie inne piki. To także może spowodować błędne działanie programu ACTIV, który może 

nie znaleźć takich pików. Optymalna liczba pików, które należy wymienić w pliku ener.dat to 

około 10. Można dodać ich więcej, ale wtedy trzeba liczyć się z możliwością, że CALXX nie 

będzie w stanie dopasować tak dużej liczby pików. Program uruchamiany jest przez terminal, 

w którym należy wpisać: 

./calxx <liczba> 

 Liczba podawana przy uruchamianiu programu CALXX mówi ile z pików podanych 

w pliku ener.dat musi być dopasowanych do pików z pliku peaks.dat, aby kalibracja została 

wykonana. Efektem pracy calxx są współczynniki kalibracji liniowej zawarte w pliku cal.dat. 

Jeśli nie uda się dopasować wymaganej liczby pików zwrócona zostanie kalibracja o 

zerowych parametrach. Liczba, którą podajemy przy uruchamianiu CALXX nie może być 

zbyt niska, ponieważ program może dopasować energie do niewłaściwych pików, a w wyniku 

tego zwrócić niewłaściwe parametry. 
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