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Streszczeni*
Szybki rozwój elektroniki i technologii detektorów,

umożliwia otrzymywanie и spektrometrii gamma wida z dobrze
rozdzielonyai pifcaai. Niemniej, и niektórych przypadkach linie
energetyczne leżą zbyt blisko ciebie «by *osna otrzymać
pojedyncze niezakłócone piki. Konieczne wtedy jest rozdzielanie
ich. Proponowana w niniejszej pracy metbda opiera sie. na
założeniu, te pola pików są•proporcjonalne do ich wysokości.
Metoda ta może być stosowana do dowolnej liczby pików
zakłócających sie. nawzajea pod warunkiem, . de prawidłowo
zostanie wyznaczona funkcja przebiegu tła w interesujący* nas
zakresie kanałów. И pracy podane zostały wyniki sprawdzania tej
aetody na widmie sztuczny*. Wykorzystana ona jest z powodzeniem
w programie służący* do opracowywania wid* promieniowania

• Su**ary

Seniconductor geraaniu* detectors used in *—speetrometry
give spectra with well—separated peaks. Howuver, in so*e cases,
energies of y-lines are too near, to produce resolved and
undisturbed peaks. Then, there is a necessity to perfore a
ma then» •. ical separation. The «ethod proposed here is based on
the assumption, that areas of peaks composing the analysed
multiplet шг^ proportional to their heights. The Method can be
applied for any number of interfering peaks, providing, that
the function of the background under the aultiplet is
accurately determined. The results of testing calculations
performed on a simulated spectrum are given. The method works
successfully in a computer program used for neutron activation
analysis data processing.



Рез
Быстрое развитие электроемки и техкыюгии делает возможным

получение спектров излучения гамма с хорошо ояределенными,
резкими лясами. Но в случаю когда линии энергетические лежат
очень близко надо их распределить. Представленный тут метод
раенрелеяяяия основан на принятию нрояоршюнояьности иехау
ялоимей ямка а его высотой. Этот метод можно уяотреблить яри
любом числе яяков. но требует он яравмльного вычисления «она
спектра. В работе представлено проверяющие вычисления на
изскуствеяным спектре.



1. Wstęp
Jedną z ważniejszych operacji obliczeniowych w

instrumentalnej neutronowej analizie aktywacyjncj tlNAft), jest
wyznaczanie pola fotopiku - czyli wielkości proporcjonalnej do
aktywności radionuklidu dla danej energii promieniowania д м м .
Stosowane są tu liczne metody opisane w pracy Cl]. Zawodzą one
jednak gdy fotopiki zakłócaj4 sie. nawzajem. Metoda rozwiązania
problemu dwóch pików zakłócających sie, nawzajea zestala opisana
w pracy [23. Istotą jej jest założenie, że pole fotopiku jest
proporcjonalne do .iivjo wysokości, rietodą- tą można rozszerzyć na
dowolną ilość pików zakłócających sie nawzajem, jeżeli
prawidłowo zostanie określone tło pod zespole* takich pików.

2. Istota metody
Na rys.i przedstawiono grupą trzech pików zakłócających sią

nawzajem , już po odjęciu tła. Dla każdego piku Mini napisać
równanie obrazujące bilans wszystkich liczb zliczeń
składających sie na wysokość zmierzoną № 1

H +H »S (K -K )+H *S, (K -K >+...*H *S. (K -K ) * H«
H «S <К -К )+Н +Н *S CK -К )+...-t« «S (К -К ) « И*
/ ' ' . * * * • i. • * ."..|;..п " *.. ч>

Н *S.<K -К )+н'«8.(К.-К )+Н «S <К -К » + ...-»« » Н'

gdziei

К. , К ,. Н« - jak na ry». 1;

S(x), Six) - funkcja kształtu opisujące lewą i prawą cząstć
piku o jednostkowej wysokości;
x - odległość ad współrzędnej *rodka piku}
n ~ ilo*c pików.

Do rozwiązywania zagadnienia układu pików zakłócających sią
potrzebna jest infor«acja o ty» jaki jest kształt piku w dany*
zakresie energii. Jeżeli wła*ciwo*ci stosowanego detektora
powodują, że generowane piki eożna opisywać funkcją Gaussa, to
próbie* określenia kształtów pików sprowadza sią do wyznaczenia
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zależności szerokości połówkowej od energii (numeru kanału
analizatora). Zgodnie z teorią [33 zależność tą aoćna
opisać funkcja FWHMa»a*k+b , gdzie FWHH -wzorcowa szerokość
połówkowa, к - numer kanału. Stałe a i b otrzyauje się «etoda
regresji liniowej stosowana dla szerokości połówkowych
pojedynczych pików wyznaczanych «etoda Baltona [4]. Funkcja
kształtu będzie miała wtedy postać:

Su(x) - V K , = S(x, - expf- »™*/\
L FMHM J

Ponieważ linie energetyczne, których odległość jest Mniejsza
od FWHh nie zostają rozdzielone, najatnxejsza z nobliwych
odległości pomiędzy pikami i oraz i+2 wynosi 2*FWHMw. Wobec
tego, że S(2»FWHMw> % 10~

s, «o±na zaniedbać w układzie równań
wyrazy z członami S(K-K), jeżeli |i-J| »• 1 .

Po wprowadzeniu uproszczeń układ równań (1) przyj«uje postać

H±*H $StK -K± )+0+ +O »H^
H *S(K-K )+H +H »S(K -K )+0+ +0 -H'
* * * * * * * * (la)

O+ *O+H *S(K -K )+H -H*
n-« tv» f> n n

i należy rozwiązać go ze wzglądu na H..

Znajomość wysokości H. i całkowitego pola A układu pików
(multipletu) pc-^aia na wyliczenie pól poszczególnych pików f\^
wraz z oszacowaniem błądów. Jeżeli załocyay proporcjonalność
pola i wysokości to wówczas

(3)



A J=t

2 f E «-и ] 2

E H-H

gdzie:

Z H » £ H (3)
JJ

Ponieważ trudno oszacować błąd o^ , a wartoaci Ĥ  i H^ rótnią
i

si« nieznaczni* (rys.l) przyjęto ,±m
2 г * Н' + 2»c2 (6)

Я •Ж
IŁ I

gdzie:
H' - «kstrapolowana ilo*ć zliczeń и «aksiaua piku (rys.l);

L

аг - wariancja tJa w kanał*, w który* występuj* aaksiMi*

zliczeń.

Wyznaczeni* całkowitego pola A wia.£* sie. z wyznacz*ni*u
przebiegu tła pod zespołem pików zakłócających sie,. Zakres
kanałów zajmowanych przez grupą pików jest zbyt du±y by aaun*
było tło aproksy«ować linią prostą. Nalesty tu stasować actody
wyznaczając* tło w postaci - funkcji nieliniowej [5,6,7].
Całkowita liczba zliczeń netto oraz jej błąd wynosi:

ft-£ N oraz er » £ V. (7)
j*m i j»ni '

ijdziei
*., n - zakres kanałów, w który» znajduje sią grupa pików;

N. , T. - B. , v. - T. • ^ ;

T. - całkowita liczba zliczeń w kanał* j ; .
B. - tło w kanał* j.

W przypadku układu pików nakładających si* niMoćliwe j*st ;
wyznaczeni* ich szerokości połówkowych przez usyci* actod
stosowanych dla niezakłóconych pików pojedynczych [B].



W związku z tym do ich oszacowani* wykorzystano
proporcjonalność jaka zachodzi pomiędzy iloczyn** szerokości
FWHM i Kysokosci piku, a jego pole* powierzchni. Można założyć,
że wyliczona ta metoda szerokość jest taka sama dla każdego
piku w obrębie multipletu i-wynosi:

FWHM « 2* ж 2* (В)

FWHM

gdzie:

EH

2

+
" л "

A

oraz

(9)

•С;".
Porównanie FWHM z szerokością wzorcową, pozwala na ocenę

poprawności obliczenia pól powierzchni co będzie pokazane
niżej.

4. Te»t na aidaie sztuczny*
Aby sprawdzić poprawność działania przedstawionego wyżej

algorytmu, wygenerowano sztuczne widao. Na tle o wartości 1OOO
zliczeu w kanale, umieszczano w wybranych Miejscach piki
o kształci* gaussowski* i szerokości połówkowej równej 4
kanały. Ńastąpni* do widma został wprowadzony rozrzut
statystyczny zgodny z rozkłada* noraalny* C9]. Tak otrzywane
widmo zostało zanalizowane przez progra* napisany и oparciu o
opisany algoryt*. Wyniki jednego z testów przedstawiona w
tabeli 1. Pierwsze trzy koluany zawieraj* położenia i pola
pików jakie zadawano podczas generacji widaa, a w koluanach 4+7
znajdują sie wyniki opracowania widwa. Występująca w koluani» 6
wielkoac z okraela o ile odchyleń standardowych odległa jest
szerokość piku FHHH od szerokości wzorcowej C4].



W kanałach 250*710 umieszczonych zostało 1O dubletów
składających się z pików o takich samych intensywnościach.
Odległości pomiędzy pikami w obrębie poszczególnych dubletów
zmieniają się w przedziale od 1 dc 1O kanałów. Z tabeli wynika.
że program nie potrafił rozdzielić tych pików (l.p. 1*6),
których wzajemna odległość była mniejsza niż 4 kanały (jedna
sserokoić połówkowa). Jeżeli odległość ta była- równa 2 lub 3
kanały (ł.p. 3*6) wówczas program potrafił rozpoznać (poprzez
wyliczenie wartości z), że wyznaczone pole piku jest miara sumy
intensywności kilku linii energetycznych, w przypadku, gdy
odległość pików była mniejsza nix 2 kanały, interferujące piki
zostały uznane za jedną linię energetyczną. Właściwe
rozpoznanie takich przypadków przy użyciu opisanego algorytmu
jest niemożliwe. W kanałach 1000*1506 umieszczonych zostało 11
dubletów, w których piki odległe są od siebie o 6 kanałów.
Względne intensywności pików w obrębie dubletów były różne.
Z tabeli wynika, же rozdzielenie pików było możliwe, jeżeli
stosunek ich intensywności nie był większy od S (l.p. 254-32).
W przypadku pików nierozdzielonych program potrafił stwierdzić
istnienie w danym obszarze dwóch linii energetycznych, w
większości przypadków , w których stosunek pól pików był
mniejszy niż 9O (l.p. 21+24, 33*36).

Ostatnie wiersze tabeli zawierają dane dotyczące trzech
trypletów. W ostatnie, z nich (l.p. 49*51) program nie
zidentyfikował piku znajdującego się w kanale 21О6, co
spowodowało błędne obliczenie pól dwóch pozostałych pików.
Niepoprawność rozwiązania tego zagadnienia jest wyraźnie
sygnalizowana poprzez dużą wartość z.

Odczytane z tabeli wartości graniczne, dla których możliwe
jest rozdzielenie pików mają charakter orientacyjny i mogą się
nieznaczni* zmieniać w zależności od wielkości błędów
statystycznych.

Z przeprowadzonego testu wynika, że program nie potrafi
rozdzielić pików, jeżeli znajdują się zbyt blisko ciebie lub «t
znaczny sposób różnią się intensywnością*!, ale większość
takich przypadków potrafi rozpoznać poprzez pomiar stopnia

zakłócenia z .
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5.Wnioski
Jakoćć programu opracowującego wideo jest jednym z istotnych

czynników upływających na dokładność oznaczania pierwiastków w
analizie aktywacyjnej. Wyniki otrzymane oodczas testowania
wskazują na poprawność obliczania intensywności linii
energetycznych w zdecydowanej większości przypadków >z jakiai
mamy do czynienia w widmach rzeczywistych. Przeprowadzony test
na widmie sztuczny* wskazuje na poprawne rozwiązywanie
zagadnienia układu pików zakłócających sie., jeieli funkcja
Gaussa jest dobrym przybliżeniem ' kształtu Riku. И widmach
mierzonych kiepskin detektorem (niezbierającya całkowicie
ładunku wygenerowanego w obje,to*ci czynnej) lewa strona piku
(po stronie niższych energii) nie jest dobrze opisywana funkcją
Gaussa. Przystosowanie programu do takich Mid* wymaga
odpowiedniego zmodyfikowania funkcji kształtu S
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Tabela 1.
Wyniki testu programu na widmie sztucznym. Liczby porządkowe
1*42 - dublety, 43*51 - tryplety.

piki zadane
podczas

generowania Midn

piki zidentyfikowane

przez program

4296

«as
4298 4341+346

~4"iS7±3i"3
4425+321

-ąsss am 4iO4±2Śfc -1.7
41862301

4485±32О
TS 836 ~~ąim

4354+32О "0.7

7OO
71OI 4298
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