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STRESZCZENIE

W pracy zawarto przegląd i krytyczną ocenę prostych metod

analizy pików nałożonych, głównie dubletów, w aspekcie ich przy-

datności w analizie aktywacyjnej. Metody te pochodzą z różnych

technik spektroskopowych i chromatografii gazowej. Metody wery-

fikowano doświadczalnie na podstawie widm gamma w zakresie ener-

gii od 120 keV do 3 MeV.

ABSTRACT

A review and critical evaluation of simple methods for the

analysis of overlapped peaks from the point'of view of their

applicability in activation analysis is described. These method;

are adopted from other spectroscopic techniques and gas chromato-

graphy. The experimental verification has been carried out for

gamma-ray spectra in the energy range 120 keV - 3 MeV.

РЕЗЮМЕ

Работа дает обзор и критическую оценку по простым методам

анализа сложных суперпозиции пиков (мультиплетов), главным

образом дублетов, под углом зрения пригодности этих методов

в активационком анализе. 1>?етоды эти происходят из разных

спектральных техник и газовой хроматографии.

Описаны экспериментальные исследования методов в полу-

проводниковой гамма-спектрометрии в энергетической шкале от

120 до ЗООС кэЕ.
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WYKAZ NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANYCH SYMBOLI

х-. - położenie maksimum lewego piku (składnika) dubletu,

x02 " Р°1°2 е п* е maksimum prawego piku (składnika) dubletu,

XQ -• położenie maksimum piku wzorcowego,

2
5 - wariancja piku,

S = (*Q2~*01)/(2б) - rozdzielenie (separacja) składników dubletu,

Sd - obliczone pole powierzchni dubletu,

Sj, S 2 - obliczone pola powierzchni pików odpowiednio dla lewego

i prawego piku dubletu,

hj, h~ - wysokości składników dubletu,

h 2

R = — - stosunek wysokości dubletu,

hl

3j - zliczenia w i-tym kanale widma,

b i - ocenione tło w i-tym kanale widma.



- 1 -

1. WSTĘP

Spektrometria promieniowania gamma stosowana w analizie akty-

wacyjnej, nazywana dalej analityczną spektrometrią gamma (ASG),

posiada szereg specyficznych właściwości, które wyodrębniają ją

spośród innych metod metrologii promieniowania gamma stosowanych

пр. w doświadczalnej fizyce jądrowej czy też w dozymetrii promie-

niowania jądrowego. W ASG aktywności mierzonych próbek są zwykle

złożone i nierzadko bardzo wysokie.

Niejednokrotnie zachodzi konieczność pomiarów ilościowych widm

gamma złożonych mieszanin radionuklidów krótko- i długożyciowych.

Nastręcza to szereg trudności technicznych i metodycznych, np.

związanych z występowaniem efektów czasu martwego i przypadkowych

spiętrzeń impulsów [l] oraz z występowaniem w zmierzonych widmach

gamma pików nałożonych.

Łelem niniejszej pracy jest przedstawienie prostych metod

analizy pików nałożonych (głównie dubletów), stosowanych w różnych

technikach spektroskopowych i w chromatografii gazowej [2-12],

w aspekcie przydatności tych metod w ASG.

Zwrot "proste metody analizy pików nałożonych" wymaga bliższych

wyjaśnień z dwóch powodów. Po pierwsze, nie ma wyraźnej granicy

między prostymi i złożonymi metodami analizy dubletów i taki podział

nie istnieje w literaturze przedmiotu. Dla potrzeb tej pracy przy-

jęto zasadę, aby do prostych metod zaliczać te, które można reali-

zować w rozsądnie krótkim czasie za pomocą małych urządzeń oblicze-

niowych (minikalkulatorów [13], stołowych kalkulatorów programowa-

nych, mikro- i minikomputerów), dostępnych i szeroko używanych
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w laboratoriach analitycznych. Metody, które spełniają ten warunek,

są z reguły oparte na prostych zasadach i nie zawierają złożonych

algorytmów obliczeniowych. Dlatego też poza zakresem pracy pozos-

tały wszystkie metody analizy dubletów, wykorzystujące numeryczne

poprawianie rozdzielczości w widmach za pomocą pseudo-dekonwolucji

[l4,15j, filtrów rezonansowych [16,17] i transformacji Fouriera

[18,19] oraz dopasowania założonych funkcji kształtu pików (lub

zmierzonych pików wzorców) metodą najmniejszych kwadratów [20,2l].

Termin "analiza pików nałożonych" oznacza zarówno identyfika-

cję składników (pików) multipletu, tzn. określenie liczby składników

tworzących strukturę multipletu i ich położenia na skali osi odcię-

tych (skali czasu, energii, liczby kanałów itp.), jak i obliczenia

natężeń poszczególnych pików, co sprowadza się w praktyce do obli-

czania ich pola powierzchni.. Identyfikacja pików nałożonych w wie-

lu przypadkach nie jest łatwym zadaniem numerycznym i dlatego nie

zawsze jest możliwa do zrealizowania przy użyciu małych urządzeń

obliczeniowych [8,22,23]. Ponadto w praktyce analitycznej zwykle

bywa tak, że dana struktura multipletu jest rozpoznawana dokładnie

na etapie opracowywania metody analizy konkretnego materiału na

założone z góry pierwiastki. Przy analizach rutynowych zachodzi

potrzeba wykonywania przede wszystkim analizy ilościowej, tzn.

obliczania powierzchni pików nałożonych. Z tego powodu w pracy

zajmowano się wyłącznie metodami analizy ilościowej.

W pracy przedstawiano i poddano weryfikacji tylko te metody,

które mogłyby posłużyć analizie dubletów w widmach gamma, mierzo-

nych za pomocą detektorów półprzewodnikowych Ge(Li). Wynika to
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z faktu, że we współczesnej ASG stosuje się przede wszystkim

detektory Ge(Li), rzadziej Si(Li). Detektory scyntylacyjne są

stosowane tylko w wyjątkowych przypadkach, w których ważniejszą

rolę odgrywa wydajność detekcji niż zdolność rozdzielcza. Należy

w tym miejscu zwrócić uwagę, że nie wszystkie metody przydatne do

analizy pików nałożonych w Ge(Li) widmach gamma mogą być z powodze-

niem zastosowane do analizy pików nałożonych w scyntylacyjnych

widmach gamma. Wynika to głównie z istotnej różnicy w rozdziel-

czości, a także z pewnych istotnych różnic w kształcie tła (linii

bazy) pod pikami. Ze względów czysto praktycznych rozważania do-

tyczące analizy pików nałożonych ograniczono jedynie do dubletów.

Dublety stanowią bowiem większość spotykanych przypadków nakładania

się pików w ASG, szczególnie w jej tradycyjnym przedziale energii

(120 keV - 3 MeV).

Stosunek częstości występowania dubletów do tripletów w ASG

można oszacować od 10:1 w bardzo złożonych widmach, do około 50:1

w widmach gamma prostych matryc (np. aerozoli [24]). Stosunki te

są jeszcze korzystniejsze w przypadku struktur bardziej złożonych

niż triplety.

W widmach miękkiego promieniowania gamma (umownie poniżej

120 keV [25]) częstość występowania multipletów może być większa

niż w tradycyjnym zakresie ASG (powyżej 120 keV), gdyż pojawiają

się piki pochodzące od promieniowania X, które mogą interferować

z pikami promieniowania gamma.
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2. APARATURA I METODY OOŚWIADCZALNE STOSOWANE W PRACY

2.1. SPEKTROMETRY PROMIENIOWANIA GAMMA

Korzystano z trzech spektrometrów gamma dostępnych w Zakładzie

Chemii Analitycznej Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej.

Spektrometr I - zawiera detektor koaksjalny Ge(Li) i linię analo-

gową firmy Schlumberger oraz wielokanałowy analizator Oidac 4000

z przetwornikiem A/C typu C44B. Parametry detektora są następują-

ce: objętość czynna 70 cm , względna wydajność detekcji 14,IX

(według przyjętej powszechnie konwencji w stosunku do detektora

NaJ(TD), stosunek wysokości piku do linii komptonowskiej 25:1,

zdolność rozdzielcza około 3,5 keV dla linii 1332,4 keV (60Co).

W skład linii analogowej wchodzi m.in. wzmacniacz liniowy z ukła-

dem odtwarzania składowej stałej,- ale bez układu dyskryminacji

kształtów impulsów (pile-up rejector). Spektrometr zawiera gene-

rator impulsów wzorcowych (typ 7001) oraz stabilizator położenia

pików (typ A18B).

Spektrometr II - zawiera koaksjalny detektor Ge(Li) z linię analo-

gową firmy Ortec oraz programowany analizator wielokanałowy Pluri-

mat 20 z minikomputerem Multi-8 firmy Intertechnique. Parametry

detektora: objętość czynna 55 cm , względna wydajność detekcji oko-

ło 10%, stosunek wysokości piku do linii komptonowskiej 33:1, zdol-

ność rozdzielcza początkowo 2,2 keV, później gorsza niż 3 keV (dla

linii 1332,4 keV).

Wzmacniacz liniowy (typ 472 A) jest wyposażony w układ odtwarzania

składowej stałej, ale nie posiada układu dyskryminacji kształtu
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impulsów (UDKI). Spektrometr ten nie zawiera generatora ippulsów

wzorcowych. Szczególne możliwości tego spektrometru zapewnia

szybki (200 MHz), 14-bitowy przetwornik A/C firmy Intertechnique

(typ CT. 103).

Spektrometr III - zawiera detektor koaksjalny Ge(Li) produkcji

SLDP (I8J) oraz analizator wielokanałowy najnowszej generacji IN 45.

Parametry detektora.- objętość czynna około 40 cm , zdolność roz-

dzielcza około 5 keV dla linii 1332,4 keV. Detektor współpracuje

z linią analogowe produkcji Polon (bloki systemu Canac), zawierają-

cą m.in. przedwzmacniacz (1002), wzmacniacz (1101), układ odtwarza-

nia składowej stałej (1102) i generator impulsów wzorcowych (1108).

Cechą szczególną tego spektrometru jest duża zależność zdolności

rozdzielczej i kształtu pików widma od szybkości liczenia (obcią-

żenia częstotliwościowego spektrometru).

2.2. METODY GENEROWANIA MULTIPLETÓW I.LINII TŁA

Stosowano rutynową metodę generowania multipletów w widmach

gamma, używanych przez różnych autorów w pracach poświęconych bada-

niom właściwości nowych metod obróbki widm gamma i X [20,2l]. Meto-

da ta polega na bezpośrednim nałożeniu na siebie piku pochodzącego

od danego radionuklidu mierzonego dwukrotnie (lub wielokrotnie w

przypadku multipletu) w czasach T, i To, przy czym w drugim pomiarze

przesuwa się położenie piku o s kanałów za pomocą tzw. dyskryminato-

ra cyfrowego (DIGITAL CUT-OFF). Metoda jest wygodna, ponieważ jest

prosta i pozwala stworzyć dublet o dokładnie znanych składnikach

i stosunku ich natężeń równym T.iT,.

Linię tła pod pikami, tzw. linię bazy, aproksynowano linią
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prostą o równaniu:

A„ - A, A,p - A 1

b. . — E L. i +

 ł P (1)
1 p - 1 p - 1

gdzie:

b. - oceniona wartość tła w i-tym kanale,

к
s
j=-k

A, = 2k + 1

к
2

p 2k + 1

1, p - lewa i prawa granica piku,

a. - liczba zliczeń w i-tym kanale widma,

к - liczba kanałów na lewo i prawo od kanału granicznego,

wybranych do uśrednienia tła.

Liczba к zależy od kształtu widma i poziomu zliczeń (statystyki).

Najczęściej przyjmowano k=l, 2 lub 3. W niniejszej pracy nie sto-

sowano bardziej złożonych funkcji opisujących linię tła (bazy). Po-

dyktowane jest to ogólną ideą pracy, wykorzystywania do obliczeń

prostych urządzeń, np. minikalkulatorów kieszonkowych.

2.3. OBLICZENIA

Część obliczeń wykonano za pomocą minikomputera MULT1-8.

wbudowanego w analizator Plurimat 20. Multi-8 jest bardzo małą,
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8-bitową maszyną cyfrową z cyklem pamięci 1,6 us. Pamięć

maszyny używanej w pracy zawierała 16 к słów (6-bitowych);

programowanie w języku Basic lub Lem. Sporą część obliczeń,

dotyczącą weryfikacji szczególnie prostych metod z grupy I

(patrz Tabela I), wykonano za pomocą minikalkulatorów (kieszon-

kowych kalkulatorów elektronicznych) typu Casio fx-101 lub

Casio fx-8100.
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3. KLASYFIKACJA PROSTYCH METOD ANALIZY PIKÓW NAŁOŻONYCH

Wykaz metod stosowanych do analizy pików nałożonych w różnych

technikach analitycznych podano w Tabeli 1. Wykaz sporządzono na

podstawie dostępnej literatury przedmiotu oraz częściowo na pod-

stawie informacji prywatnych. Wytypowane do weryfikacji metody

podzielono na 4 grupy, zależnie od rodzaju algorytmu i zastosowanej

techniki obliczeniowej. Nazwy grup pochodzą od autorów opracowania.

Bezpośrednie metody obliczeniowe (grupa I) i algebraiczne me-

tody obliczeniowe (grupa II) są proponowane przez autorów zajmują-

cych się różnymi kierunkami spektrometrii gamma i X, a m.in. ana-

litycznej spektrometrii gamma.

Metody nomograficzne (grupa III) były opracowane z myślą

o zastosowaniu ich w chromatografii gazowej.

Metody grupy IV, wykorzystujące pochodne widm, należą do metod

najstarszych i najlepiej znanych w laboratoriach analitycznych,

świadczy o tym względnie duża liczba prac poświęconych różnym aspek-

tom zastosowania tych metod [7-ll]. Są one stosowane głównie do

identyfikacji składników multipletów i wyznaczania położeń tych

składników, chociaż podejmowano również próby wykorzystania pochod-

nych, przede wszystkim 2-ej pochodnej, do analizy ilościowej duble-

tów [9j (Tabela 2).

Metody wymienione w Tabeli 1 badano z punktu widzenia ich

przydatności w ASG. Weryfikację poszczególnych metod przedstawiono

w rozdziale następnym, zgodnie z kolejnością ich występowania w

Tabeli 1.



Tabela 1

Lista metod analizy pików nałożonych stosowanych w różnych
technikach analitycznych

Nazwa grupy metod

I. BEZPOŚREDNIE METODY
OBLICZENIOWE

II. ALGEBRAICZNE METODY
OBLICZENIOWE

III. METOOY NOMOGRAFICZNE [б]

IV. MET1DY WYKORZYSTUJĄCE
POCHOO.NE (RÓŻNICZKI)
WIDM

Metody

A. Wykorzystanie stosunku dwóch
pików 13]

B. Wykorzystanie górnej części
piku

C. Wykorzystanie lewej lub prawej
połowy piku [3,24]

D. Podział multipletu wg stosunku
wysokości składników [24]

E. Metoda Bowmana [2]

A. Metoda Carnahana [4]
B. Metoda Lukensa [5]

A. Metoda "spadającej kropli"
B. Metoda "trójkątów"

Patrz tabela 2

Nazwa dziedziny

Spektrometria J i X

Analityczna spektrometria *

Analityczna spektrometria *

Spektrometria £

Spektrometria £

Analityczna spektrometria J
Analityczna spektrometria r

Chromatografia gazowa
Chromatografia gazowa

Chromatografia gazowa
Spektrometria J1

Spektrometria elektronowa
Spektrometria X
EPR



Tabela 2

Ilustracja zakresu zastosowań metod analizy multipletów , opartych na pochodnych widm,
na przykładzie kilku najbardziej znanych prac z tego przedmiotu

Autorzy prac

J.M.Ashley
i inni [7J

J.R.Morrey [8]

E.Grushka [9]

3.J.Pireaux
[10]

I.N.Filopov
i inni [11]

Dziedzina zastosowań

Chromatografia gazowa

Spektrofotometria

Chromatografia gazowa

Spektrometria elektronowa

Spektrometria >

Zastosowane
rzędy pochodnych

Pochodne parzyste
2,4 i 6-go rzędu

Pochodne 2,3 i
4-go rzędu

Pochodne 2-go rzędu

Pochodne 2-go rzędu

Pochodne 2 i 3-go
rzędu

Zastosowanie do
identyfikacji
składników

multipletów

dubletów

dubletów

multipletów

dubletów i
wyznaczania
położenia
pików
pojedynczych

. analizy
ilościowej

dubletów
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4. OPIS I WERYFIKACJA PROSTYCH METOD PIKÓW NAŁOŻONYCH

4.1. BEZPOŚREDNIE METODY OBLICZENIOWE. :

A. WYKORZYSTANIE STOSUNKU DWÓCH PIKÓW

Jest to prosta i naturalna Metoda, stosowana często w róż-

nych technikach analitycznych, я.in. w analizie aktywacyjnej [3].

Zasada tej metody sprowadza się do obliczenia (odjęcia) wkładu w

danym dublecie (multiplecie) pochodzącego od piku zakłócającego

(interferenta) na podstawie uprzednio wyznaczonego doświadczalnie

stosunku pól (natężeń) piku interferencyjnego do innego, łatwo

mierzalnego piku .pochodzącego od tego samego radionuklidu.

Pole piku pochodzące od radionuklidu pierwiastka oznaczanego

(analitu) wyznaczamy wówczas ze wzoru:

Sa = Sd - К S2, (2)

gdzie:

Sd - sumaryczne pole powierzchni dubletu po odjęciu tła,

Sp - pole powierzchni drugiego pomocniczego piku pochodzącego

od radionuklidu-interferenta,

К - stosunek pól (natężeń) piku interferencyjnego do piku

pomocniczego, wyznaczonego doświadczalnie dla "czystego"

radionuklidu interferenta.

Z wyrażenia (2) wynika, że względna precyzja wielkości Sa wynosi:

Sa Sd - К S 2
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gdzie:

(5ca i Gfgrt są wariancjami wielkości Sa i Sd

Jak widać, dokładność omawianej metody bardzo silnie zależy

od wartości stosunku K. Ola K>1, a zwłaszcza K»l, metoda noże

dawać wyniki nieprecyzyjne, o ile pole piku pochodzącego od radio-

nulidu-analitu będzie porównywalne, bądź mniejsze, od pola piku

radionuklidu-interferenta.

Zakres zastosowań metody, o której mowa, ograniczają trzy

warunki:

a) Radionuklid-interferent musi mieć rozwinięty schemat rozpadu.

b) W widmie gamma analizowanej próbki przynajmniej jeden pik

pomocniczy radionuklidu-interferenta musi być "czysty".

c) Stosunek К nie powinien być zbyt duży, co wynika z wyraże-

nia (3).

Do powyższych warunków należy dodać jeszcze wymagania odnośnie

wyznaczania stosunku K. Jeżeli stosunek К będzie wyznaczony niedo-

kładnie, pociągnie to za sobą - zgodnie z wyrażeniem (2) - błąd

systematyczny wartości Sa. Należy zatem pamiętać, aby ten stosunek

wyznaczyć na podstawie wzorców, przygotowanych w postaci geometrycz-

nej i fizycznej możliwie bliskiej postaci analizowanych próbek.

Szczególnie ostrożnie trzeba rozpatrywać te przypadki, w których

analizowane próbki posiadają duże masy (np. kilka gramów), a wielkość

piku zakłócającego o niskiej energii (poniżej 100 keV) jest oceniana

za pomocą piku pomocniczego o znacznie wyższej energii. Występuje

wtedy istotna różnica w samoabsorpcji promieniowania gamma obu linii.

Niezależnie od powyższych ograniczeń omawiana metoda posiada
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dwie cenne zalety:

a) Może być stosowana do dubletów (multipletów), niezależnie

od rozdzielenia (separacji) składników. Cecha ta jest wyko-

rzystywana, na przykład, przy oznaczeniach wykonywanych na

podstawie linii anihilacyjnej 511 keV (64Cu, 1 3N, 1 BF i inne

radionuklidy);

b) Metoda jest nieczuła na wahania zdolności rozdzielczej

i (lub) na niestabilność wzmocnienia spektrometru.

Zaleta druga jest szczególnie cenna, *a nawet unikalna, w przy-

padku korzystania ze spektrometru złej jakości (niskiej klasy detek-

tor promieniowania, brak stabilizacji wzmocnienia, brak układu dyskry-

minacji kształtu impulsów itd).

B. WYKORZYSTANIE GURNEJ CZĘŚCI PIKU

Metody górnej części piku, nazywane w literaturze "metodami

części piku", są dość popularne przede wszystkim w analizie aktywa-

cyjnej. Jest to poniekąd skutek stosowania w AA pomiarów względnych

(porównywanie pików próbki i wzorca). Klasyczną metodą części piku

jest metoda Covella [2б], według której miarą natężenia piku jest

część piku obliczana ze wzoru:

Sn = S a i " <n+0.5)Ca +a ), (4)
i = -n

gdzie:

n - liczba kanałów na lewo i prawo od kanału centralnego

(na ogół o maksymalnej liczbie zliczeń),

a, - liczba zliczeń w i-tym kanale (patrz rysunek 1).
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Rys. 1. Dublet głęboko otwarty (a) i pik symulujący wzorzec (b)

dla piku "2" dubletu. Stosunek natężeń pików dubletu

wynosi 2:1. (c) Zależność stosunku natężeń piku "2" i

wzorca (Sa&b) od liczby n wykorzystywanej w metodzie

Covella do obliczania S i S^.
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Druga metoda "części piku", zaproponowana przez jednego z auto-

rów niniejszego opracowania (S.S.), służy do analizy przypadku tzw.

złej statystyki (małe piki na wysokim tle [27]). W metodzie tej

miarą natężenia piku jest wielkość:

n
S„ = п а + >j (n.-2i + 0.5)(a.+a . ) , (5)
n ^ i = . i -i

gdzie:

a - liczba zliczeń w kanale centralnym,

pozostałe wielkości zostały zdefiniowane we wzorze (4).

Z punktu widzenia zastosowania wymienionych metod do analizy

ilościowej dubletów (multipletów) istotne są następujące cechy:

a) Odchylenie standardowe (precyzja) wielkości S R lub S jest

funkcją liczby n, czyli przedziału sumowania. Precyzja wiel-

kości S (S* ) rośnie wraz ze wzrostem n i po osiągnięciu opti-

mum wolno maleje.

D) Stosunek S (próhka)/S (wzorzec), obliczony zgodnie ze

wzorem (5), jest czuły пэ kształt linii tła pod pikami, w prak-

tyce dotyczy to głównie linii tła pod pikiem próbki, ponieważ

widma wzorców są z reguły proste i charakteryzują się dobrą

statystyką. Jeżeli tło pod pikiem próbki ma kształt podobny

dc ksztłatu tła pod pikiem wzorca, wtedy wymieniony stosunek

nie zależy od n. Ostatni fakt jest szczególnie ważny рггу zas-

tosowaniu omawianych metod do pików dubletu. SporzaCzając wykres

zależności stosunku S (próbka)/S (wzorzec) od liczby n można

stwierdzić, czy metoda "części pików" jest przydatna do analiz

dubletu i dla jakich wartości n, czy tez nie jest przydatna.
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Na rysunku lc pokazano przypadek, w który* metoda Covella

może być użyta do wyznaczania względnego natężenia piku "2",

o ile przyjmuje się n=2,3 lub 4. Ola n=l precyzja jest bardzo

zła ze względu na nieodłączną cechę metod "części piku", nato-

miast dla n> 4 widać już wyraźny wpływ zakłócenia, pochodzą-

cego, od piku "1".

Metody "części piku" omawiane w tym paragrafie mogą być stoso-

wane do analizy dubletów (multipletów) tylko w dwóch przypadkach

(co stanowi ich ograniczenie):

a) Separacja pików składowych dubletu (lub multipletu) musi być

na tyle dobra, aby istniał tzw. pik otwarty z głęboką doliną;

b) Zdolność rozdzielcza spektrometru musi być stała podczas

pomiarów próbek i wzorców.

Jeżeli drugi warunek nie jest spełniony, np. na skutek wpływu

obciążeń częstotliwościowych spektrometru na zdolność rozdzielczą

(zjawisko przypadkowych spiętrzeń), wtedy zastosowanie metod "części

piku" do oznaczania natężeń składników dubletu spowoduje znaczne

zmniejszenie dokładności wyników. Na rysunku 2 pokazano przykład

takiego zdarzenia. Jest on wzięty z pracy nad oznaczaniem śladów

złota w rudach i koncentratach miedzi [28]. Oznaczanie złota w ru-

dach na podstawie linii 411,8 keV A Au jest zakłócone przez linię

415,9 keV 2 3 3Pa (233Pa pochodzący z reakcji 232Th(n,у )232Th —jg*. 233Pa.

Dublet na rys. 2a mierzono w czasie 40000 s (po kilkunastogodzinnym

wygrzewaniu aparatury spektrometrycznej), a na rys. 2b - 18000 s.

Zastosowanie metody Covella przy n=4 dla obu przypadków dało średnie

wyniki oznaczeń 8 ppm i 14,3 ppm, (odpowiednio dla pomiarów (a) i (b)).

pomimo że mierzono tę samą próbkę.
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Rys. 2. Przykład, w którym zawiodła metoda górnej części piku
(Covella) zastosowana do obliczenia względem wzorca na-
tężenia piku 411,8 keV ( 1 9 8Au). Pik o energii 415,9 keV
pochodzi od Pa. Dublety na rys. (a) i (b) pochodzą od
tej samej próbki miedzi, lecz mierzonej o różnych porach
dnia.
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Zaletą omawianych metod jest prostota obliczeń oraz te, że

oie wymagają dużych urządzeń obliczeniowych. W skrajnym przypadku

można nawet używać najprostszego minikalkulator? kieszonkowego.

C. WYKORZYSTANIE LEWEJ LUB PRAWEJ POŁOWY PIKU

W pewnych przypadkach, gdy zawodzą inne metody, nożna uzyskać

wynik zadowalający, stosując - zależnie od sytuacji - met"dę lewej

lub prawej połowy piku. Taki przypadek przedstawiono na rys. 3.

Pole powierzchni prawej połowy piku S oblicza się ze wzoru:

s p p . £ (.,-„,).
gdzie:

m - numer kanału z największą liczbą zliczeń (najbliższy

położenia maksimum piku),

p - prawa granica piku,

a^, b^ - zdefiniowane we wzorze (1).

Zmieniając granice sumowania we wzorze (6) oc lewej granicy

piku 1 rio m uzyskamy wyrażenie na pole powierzchni lewej połowy

piku. Jeżeli tło pod dubletem aproksymujemy linię proste, zgodnie

za wzorem {i), wtedy wyrażenie (6) można przedstawić w następującej

postaci:

Spp = .2 *j - l(b m +A p)(D-m +l) ; (7)

gozie A jest określone przy wzorze (1).

Zastosowanie metody prawej połowy piku do aufciietu, przedstawio-

nego na rys. Ja, dało wynik zadowalający. Stosunek sumy zliczeń
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Rys. 3. Graficzne przedstawienie zastosowania metody prawej połowy

piku dla dubletu (a). Stosunek pikj "2" w dublecie do piku

wzorca (b) wynosi S /S. = 0.92. Na rysunku (c) przedstawia-

no zależność S /S h = f(n) dla me tody Covella.
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(н kanałach zakreskowanych), obliczanych według wzoru odpowiednio

dla piku "2" w dublecie (rys. За) i dla piku symulującego wzorzec

(rys. 3b) wynosi 0.911, co należy porównać z rzeczywistym stosun-

kiem tych pików, równym 0.92. Warto zwrócić uwagę, że w tym przy-

padku (pokazanym na rys. За) zawodzi całkowicie metoda Covella, jak

wynika г wykresu przedstawionego na rys. 3c.

Omawiana metoda jest przydatna przede wszystkim dla pików

o szerokości połówkowej w^10 kanałów. Jest to zatem metoda właś-

ciwa do analizowania dubletów w widmach gamma mierzonych za pomocą

detektorów scyntylacyjnych.

W przypadku pików wąskich metoda połowy piku posiada poważne

wady:

a) Trudno ocenić w praktyce, czy dany dublet (szczególnie

zamknięty) można opracowywać tą metodą, tzn. czy wykorzysty-

wana połowa piku jest "czysta". Ola pików szerokich można

zastosować test podobny do tych, które podano dla metod "części

piku" (patrz rys. lc i 3c) z tym, że w przypadku tej metody

będzie to zależność stosunku Si (prdbka)/Si (wzorzec) od i,

gdzie Si oznacza sumę zliczeń "czystych" po odjęciu tła w kana-

łach od i do p (lub 1), a i przybiera wartości od m do p (lub 1).

Dla wąskich pików wspomniany wyżej test jest mało skuteczny ze

względu na drugą wadę metody połowy piku.

b) Istnieją trudności z określeniem właściwych, równoważnych

połówek lub dowolnych części piku w widmach próbki i wzorca.

Ten problem zilustrowano na rys. 4. Jak widać konfiguracja

punktów (zliczeń w kanałach) w piku "2" w dublecie (rys. 4a)

i piku symulującym wzorzec (rys. 4b) nie jest identyczna, mimo
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Rys. 4. Dublet (a) i pik wzorca (b) zmierzone w podobny sposób

jak widma przedstawione na rys. 1, lecz przy dwukrotnie

większym współczynniku kalibracyjnym, k=l,04 keV/kansi.

(Na rys. 1 k=0,48 keV/kanał).
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że oba widma były mierzone w tych samych warunkach.

Problem nierównoważności połówek pików występujący dla pików

wąskich, jest wynikiem niestabilności wzmocnienia i zera (bazy)

spektrometru gamma. Nawet działanie w spektrometrze stabilizatora

wzmocnienia i zera (bazy) nie zapobiega całkowicie drobnym przesu-

nięciom pików w widmie. Przesunięcia te mogą być na tyle małe, że

są niezauważalne przez eksperymentatora w pomiarach rutynowych, lecz

mogą być wystarczająco duże by zmienić konfigurację, punktów na szczy-

cie piku (patrz rys. 5). Stosunek połówek pików zakreskowanych na

rys. За i 3b, obliczony według wzoru (7) wynosi 1,27, podczas gdy

ich rzeczywisty stosunek natężeń równa się 1:1.

Wpływu zmian zdolności rozdzielczej spektrometru na dokładność

wyników uzyskiwanych za pomocą metody połowy piku nie można ocenić

jednoznacznie. Zależy to od charakteru zmian zdolności rozdzielczej.

Jeżeli zdolność rozdzielcza jest zmienna, ale kształt pików nie ulega

istotnym zmianom, wtedy metoda połowy piku dostarcza wyników nieobcią-

żonych. W przeciwnym razie, gdy wraz ze zmianą zdolności rozdziel-

czej zmienia się również i kształt pików, omawiana metoda zawodzi

przy analizie ilościowej dubletów.

Obliczenia w metodzie połowy piku są dłuższe niż w metodzie

górnej części piku i dlatego wymagają użycia co najmniej minikalku-

latora programowanego. Wzrost wymagań odnośnie sprzętu jest spowo-

dowany koniecznością wyliczania b i A we wzorze (7).

D. PODZIAŁ DUBLETU WEDŁUG STOSUNKU WYSOKOŚCI SKŁADNIKÓW

Ta metoda analizy dubletów może być stosowana tylko wtedy, gdy

dublety są głęboko otwarte, tzn. między pikami istnieje głęboka
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dolina (patrz rys. la), bowiem jedynie tylko w takich przypadkach

możliwe jest obliczenie wysokości pików - składników dubletu.

Sposób postępowania w tej metodzie składa się z następujących

etapów:

1. Konstruowanie linii bazy pod dubletem. Zwykle jest to

linia prosta, dana wzorem (1).

2. Obliczenie czystego pola powierzchni dubletu:

Sd = ^ (a.-b.),

3. Obliczenie położeń (xQ1 i x Q 2) oraz maksimów (aQ1 i ап~)

pików dubletów za' pomocą dopasowania paraboli do 3, 5 lub 7 szczy-

towych punktów w każdym piku. Wybór liczby punktów zależy od sze-

rokości piku i statystyki zliczeń. Praktyczna reguła jest taka,

że liczba punktów wybranych dopasowania paraboli powinna być równa:

szerokości połówkowej piku. Położenia X Q I ^ C ^ * maksima a o i(a o ?)

wylicza się ze wzorów-.

В _ B^
x01 = x0 2X"' a01 = c 47Г'

gdzie.-

x„ - kanał najbliższy maksimum piku.

Dla dopasowania 3 szczytowych punktów współczynniki А,В i С wynoszę:

A = |(а1 + э_1-2а0), В = ̂ a 1-a_ 1>, С = aQ,

Odpowiednio dla 5-ciu punktów współczynniki А, В, С wynoszą:

A = I|[2(a2+a_2) - (a1 + a_1) - 2aQ] ,

[В = Tj[2(a2-a_2) + (a1-a_ł)j,
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С = т|тгС-12(а2+а_2) + 48(a1+a_1) + 69aQ] .

4. Obliczenie wysokości pików hj i h 2 na podstawie znalezionych

maksimów a„, i ag 2 oraz wyliczonych wartości tła bj dla i=xO| oraz

5. Obliczenie pola powierzchni interesującego nas piku składo-

wego dubletu według wzorów:

hl" - Sd dla 1-go piku, (8)
hl + h2

S 2 = = Sd dla 2-go piku, (9)

Unikalną zaletą omawianej metody jest mała wrażliwość wyników

uzyskiwanych tą metodą na zmiany zdolności rozdzielczej spektrometru.

W przykładzie podanym na rys. 2 wyniki oznaczeń złota w rudach mie-

'.-' dzi w obu przypadkach były dość zbliżone do siebie (17,6 ppm i

I 16,2 ppm), mimo znacznych zmian w rozdzielczości spektrometru.

'% Obliczenia wykonywane w tej metodzie nie są tak elementarne

| jak w metodzie "części piku". Do ich wykonywania wymagany jest co
i
£ najmniej minikalkulator programowany lub stołowy kalkulator progra-
> mowany.
I
i E. METODA BOWMANA

fi N 1971 roku Bowman [2j zaproponował prostą metodę analizy dub-

\ letów otwartych w widmach gamma. Na rys. 6 pokazano graficznie

; zasadę metody Bowmana. Linia przerywana poprowadzona z minimum

\ doliny (kanał 2679) dzieli pole dubletu - po odjęciu tła - na dwie
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Rys. 5. Typowe przypadki konfiguracji punktów (zliczeń w kanałach)
w pobliżu maksimów pików. Przesunięcie pików (a), (b), (d^
i (e) względem piku (c) wynoszą odpowiednio - 0,5; 0,2: 0,'i
i 0,5 kanału.
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części o polach odpowiednio Pj i ?2-
 B o w n a n sugeruje, że dla du-

bletów otwartych pola Pj i P 2 mogą być przybliżeniem rzeczywistych

pól pików składowych dubletu, czyli Sj i S2- iatwo, oczywiście,

wykazać, że sposób postępowania Bowmana jest tylko sposobem przy-

bliżonym, a błąd systematyczny oceny zależy od separacji pików i

ich stosunku natężeń oraz od tego, który z pików dubletu jest oce-

niany.

Dublet na rys. 6 składa się z pików o stosunku natężeń pików

równym 5:1. Względny błąd oceny pola piku pierwszego (lewego) przez

P1 wynosi - 2,4%, a piku drugiego przez P 2 - 14,5X.

4.2. ALGEBRAICZNE METODY OBLICZENIOWE

Przedstawione niżej metody Carnahana i Lukensa były zapropono-

wane w latach sześćdziesiątych do analizy dubletów w widmach gamma

mierzonych detektorami scyntylacyjnyni.

A. METODA CARNAHANA

Podstawowym założeniem w metodzie Carnahana jest przyjęcie

gaussowskiego kształtu pików. Carnahan zakłada także, że położenia

pików w dublecie x Q 1 i x Q 2 są znane. Do obliczeń wykorzystuje tylko

górną część dubletu. Na rys. 6 byłaby to część dubletu linni łączą-

cej kanały l i p . Wymieniona część dubletu jest dzielona z kolei

na dwie części linią pionową poprowadzoną w kanale m, przy czym

К m<p. Pola powstałych dwóch części wynoszą odpowiednio P, i P„.

Na rysunku 6 pola P 1 i P 2 byłyby polami powyżej linni łączącej kana-

ły 1 i P.

Przyjmując powyższy model i założenia, pola pików dubletu S, i S,
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można policzyć według wzorów:

S J C K X Q J . I ) + I (x o l , in) ] + S 2 [ l ( x 0 2 , l ) - I (x O 2 ,m)] - TL = Pj , (10;

S j [ l ( x o l , p ) - I ( x o l , m ) ] + S 2 [ l (x 0 2 ,m) + I ( x O 2 , p ) ] - T2 = ?2, (11)

gdzie:

I(xol,l) - część pola pod krzywą normalne (błędów) pomiędzy

x01 i l<

I(xg.,m) - część pola pomiędzy xQ, i ni itd,

T, i T2 - pola trapezów pod częściami' dubletu o polach

odpowiednio P, i P2>

Po rozwiązaniu powyższego układu równań otrzymuje się skomplikowane

wyrażenia algebraiczne dla obliczania pól pików dubletu, S, i S„.

0 stopniu skomplikowania wyrażeń dla S^ i S 2 niech świadczy fakt,

że trzeba obliczyć aż 22 parametry pomocnicze. Ponadto dla znale-

zienia S, i S„ trzeba wyszukiwać w tablicach statystycznych 4 wiel-

kości dotyczące całki funkcji błędów. Jest to w sumie metoda dość

żmudna i czasochłonna, chociaż - co należy podkreślić - można ją

zrealizować, używając nawet zwykłego minikalkulatora programowanego.

Przy próbach zastosowania tej metody do dubletów w widmach gamma,

mierzonych detektorami Ge(Li), otrzymywano wyniki znacznie obciążo-

ne błędem na skutek nie spełnionego założenia o gaussowskim kształ-

cie pików.

B. METODA LUKENSA

Pewnym uproszczeniem metody Carnahana miała być metoda zapro-

ponowana przez Lukensa [5j. Pomijając bliższe szczegóły metody,

zwrócimy tylko uwagę лэ to, że wymaga ona również odczytywania
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z tablic statystycznych wartości pewnych całek funkcji błędćw

oraz zachowuje założenie o gaussowskim kształcie pików. Według

informacji dostępnych autorom niniejszego opracowania metoda Lukensa

nie była nigdy szerzej stosowana [3,25].

4.3. METODY NOMOGRAFICZNE

atody podane w tym paragrafie były opracowane przez Wester-

berga z myślą o zastosowaniu ich w chromatografii gazowej. Metody

te mogą być użyte tylko do analizy dubletów otwartych i przy zało-

żeniu, że piki są opisane funkcjami Gaussa. Stosowanie metod nomo-

graficznych wymaga daleko idącej interwencji człowieka podczas rea-

lizacji algorytmu obliczeniowego, ponieważ należy w każdym przypadku

odczytywać z wykresu nomogramu poprawki uwzględniające błąd syste-

matyczny.

A. METODA "SPADAJĄCEJ KROPLI"

Metoda ta jest w istocie swojej jak gdyby rozwinięciem metody

Bowmana. V obu metodach bowiem całkowite pole dubletu (po odjęciu

tła) dzieli się na dwie części za pomocą linii przechodzącej przez

minimum doliny dubletu (porównaj rysunki 6 i 7a). 0 ile w metodzie

Bowmana przyjmuje się, że P 2

= S2' t o w m e t o a z i e "spadającej kropli"

Nesterberga wprowadza się poprawki w celu skompensowania błędu, wyni-

kającego z wyżej wymienionego uproszczenia.

Poprawki wprowadza się w sposób następujący:

Sporządza się rodzinę krzywych R=R(s,a) dla różnych wartości

błędu systenatycznego a, przy czym R jest stosunkiem wysokości
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Rys. 6.

2660 2680 2700
Numer kanału

Ilustracja do opisu metody Bowmana i Carnahana. Stosunek
natężeń pików dubletu wynosi 5:1, rozdzielenie pików wynosi
14,8 kanałów, szerokość połówkowa w=10,5 kanałów.
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Rys. 7. Graficzne wyjaśnienie zasady metody "spadającej kropli." (a)
i metody "trójkątów" (b). Objaśnienia symboli w tekście.
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składników dubletu R=h2/h1, s - separacją pików (s=(xo2-xol)/(2<5),

(52 - wariancja piku), a błąd systematyczny a odnosi się do piku

mniejszego dubletu. Mając rodzinę krzywych R=R(s,a) odczytuje się

- według Westerberga - poprawkę a dla danych wartości R i s. Korekcja

błędów systematycznych w metodzie "spadającej kropli" nie jest dokład-

na, ponieważ w praktyce (dla dubletów rzeczywistych) stosunek R jest

wielkością wymagającą wyznaczenia. Oczywiście stosunek ten nożna

wyznaczyć tym dokładniej, im separacja pików dubletu jest większa,

trzeba jednak pamiętać, że dla dubletów głęboko otwartych można zasto-

sować z powodzeniem metody prostsze niż metoda "spadającej kropli" '

(np. metodę "części piku").

Próby adaptacji omawianej metody do dubletów w widmach gamma wykazały,

że metoda ta nie jest przydatna w ASG ze względu na założenie o.gaus-

sowskim kształcie pików. W ASG kształt pików odbiega niejednokrotnie

od kształtu krzywej Gaussa, szczególnie przy podwyższonych i dużych

szybkościach liczenia. Obliczenia w tej metodzie pod względem zło-

żoności są podobne do obliczeń wykonywanych przy podziale dubletów

według stosunku wysokości.

B. METODA "TRÓJKĄTÓW"

Zasada metody "trójkątów" jest podana na rys. 7b. (Jest to

jedna z bardzo wielu wersji metody "trójkątów").

Na rysunku 7 symbole P, i P~ oznaczają odpowiednio lewą połówkę

piku pierwszego i prawą połówkę piku drugiego, Pw - pole zawarte po-

między prostopadłymi, przechodzącymi przez maksima pików,Д, iД„ -

pola trójkątów utworzone przez odpowiednie styczne do punktów prze-

gięcia. Pola pików oblicza się według następujących uproszczonych
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wyrażeń:

S1 = Pl
1 ł

+ д 2

S 7 = P, + . А 2

Л Рм. (13)
2 2 Д + Д

 м

Błędy systematyczne, wynikające z powyższego oszacowania, poprawia

się za pomocą uprzednio sporządzonej rodziny wykresów R=R(s,a),

podobnie jak w metodzie "spadającej kropli".

Metoda "trójkątów"posiada te wszystkie wady i ograniczenia przy

zastosowaniu jej do ASG co i metoda poprzednia. Jest nawet bardziej

żmudna w obliczeniach niż ta pierwsza (prowadzenie stycznych, obli-

czanie pól trójkątów itp.). Ponadto dla dubletów w widmach gamma

mierzonych detektorami Ge(Li) pojawiają się te same problemy co dla

metody prawej lub lewej połowy piku.

4.4. METODY WYKORZYSTUJĄCE POCHODNE WIDM

Metody wykorzystujące pochodne widm należą do metod najstarszych

i najlepiej znanych w laboratoriach analitycznych. Metody te są sto-

sowane głównie do identyfikacji składników multipletów i wyznaczania

położeń tych składników. Próby wykorzystania pochodnych widm, przede

wszystkim 2-ej pochodnej, do analizy ilościowej dubletów [9] w wielu

przypadkach nie dają pozytywnych rezultatów. Wynika to z dwóch faktów:

a) Pochodne parzyste, bo tylko takie pochodne mogą być w ogóle

rozpatrywane przy analizie ilościowej, posiadają oscylacje (do-

liny, wzgórza), symetrycznie rozłożone wokoło części centralnej
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ca pokazano graficznie na rys. 8. Amplitudy tych oscylacji

zależą od rzędu pochodnej oraz od szerokości piku (szerokości

połówkowej). Isn pik jest węższy, tym większe oscylacje wystę-

pują w jego pochodnych parzystych. Oscylacje skutecznie zaciem-

niają obraz stosunków ilościowych przy próbkach wykorzystania

pochodnych parzystych do analizy ilościowej dubletów.

b) Każde różniczkowanie pogarsza stosunek sygnału do szumu.

Efekt ten jest przy tym zależny od rzędu pochodnej. Im wyższy

rząd pochodnej, tym większe będzie pogarszanie stosunku sygnału

do szumu.

Ostatni fakt jest szczególnie groźny w tych. dziedzinach, w których

widma mają wysokie linie tła (bazy). Jedną z takich dziedzin jest

właśnie spektrometria gamma, w której tło pod pikami pochodzi głównie

od zjawiska Comptona. W chromatografii gazowej, jak podaje literatura,

stosowano pochodne 2-go rzędu do analizy ilościowej dubletu, ale doś-

wiadczenia uzyskane z opracowywaniem chromatogramów nie mogą być prze-

niesione na widma gamma ze względu na całkiem różny charakter tła pod

pikami.



(a)

kanały

Rys. E. Obrazowa ilustracja kształtu piku w widmie gamf?) (a),
jego 2-ej pochodnej (b) oraz 4-ej pochodnej (c).
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5. PODSUMOWANIE

Metody analizy ilościowej pików nałożonych omówione u tym

opracowaniu różnią się między sobą zakresem zastosowań oraz wyma-

ganiami odnośnie jakości spektrometrów i użytego sprzętu oblicze-

niowego spektrometrii gamma. Uzasadnienie tej opinii podano w

rozdziale li przy omawianiu weryfikacji poszczególnych metod.

Wśror) przyczyn decydujących o nieprzydatności tych metod w ASG

najważniejszymi są nałożenia o gaussowskim kształcie pików, po-

mijanie tła pod pikami oraz wymagania natury obliczeniowej (daleko

idąca interwencja ludzka w proces obliczania).

Metody, które.wytypowano jako metody zalecane do stosowania

w ASG, podano w Tabeli 3. Wszystkie 4 metody są metodami z grupy

1, czyli bezpośrednimi metodami obliczeniowymi. Metody 2,3,4 (we-

dług numeracji Tabeli 3) mogą być stosowane do dubletów lub multi-

pietów głęboko otwartych, tzn. z dobrą separacja pików nałożonych.

Metoda i jest unikalna pod względem cech eksploatacyjnych, lecz nie

we wszystkich przypadkach może być wykorzystana z powodu braku dru-

giego pomocniczego piku o odpowiednim natężeniu.



Tabela 3

Proste metody analizy ilościowej pików nałożonych, wytypowane przez autorów jako metody
zalecane do stosowania w analitycznej spektrometrii gamma i podstawowe cechy tych metod

Metoda

1. Wykorzystanie sto-
sunku dwóch pików

2. Wykorzystanie gór-
nej części piku

3. Wykorzystanie poło-
wy piku

4. Podział pola według
stosunku wysokości

Zastosowanie metody

Rodzaj
detektora

Ge(Li)
NaO(Tl)

Ge(Li)
NaJ(Tl)

Ge(Li)
NaJ(Tl)

Ge(Li)

Rodzaj pików
nałożonych

dowolny
multiplet

multiplet
głęboko
otwarty

lewy lub
prawy pik
multipletu
dobrze odse-
parowany od
pozostałych

dublety głę-
boko otwarte

Stabilność zdol-
ności rozdzielczej
spektrometru

mało czuła na
zmiany rozdziel-
czości

bardzo czuła na
zmiany rozdziel-
czości

mało czuła na
zmiany rozdziel-
czości

mało czuła na
zmiany rozdziel-
czości

Wymagane
urządzenie
obliczeniowe

minikalkula-
tor

minikalkula-
tor

programowany
minikalkula-
tor

programowany
minikalkula-
tor

Uwagi

musi istnieć
drugi pik
radionuklidu

szerokość po-
łówkowa równa
co najmniej
J.0 kanałów
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