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6 1.   Wprowadzenie – specyfika analizy online



One very important aspect of motivation is the willingness to  
stop and to look at things that no one else has bothered to  
look at. This simple process of focusing on things that are  
normally taken for granted is a powerful source of creativity.

Edward de Bono 
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1.    Wprowadzenie – specyfika analizy 
online

W eksperymentach fizycznych wykorzystujących duże układy detektorów, kluczową sprawą 
jest jakość analizy danych otrzymywanych z trwającego właśnie pomiaru – czyli jakość tak 
zwanej analizy online.

W eksperymencie RISING [Wol05], na potrzeby którego opisywane tu rozwiązanie powstało – 
zastosowany miał być system akwizycji nie mający procedur umożliwiających pokazywanie 
danych w postaci widm. Takie zadania w zamyśle miał spełniać inny program (system progra-
mów) odpowiadający za monitoring i za złożoną analizę online. Stworzenie takiego systemu 
analizy online dla nowo budowanego w GSI Darmstadt spektrometru, było właśnie moją rolą 
w grupie "RISING".

1.1   Analiza online zdarzenia po zdarzeniu
RISING jest eksperymentem spektroskopii jądrowej, w którym dane zbiera się metodą "zda-
rzenie po zdarzeniu". Zdarzenie (ang. event) to zestaw liczb dostarczanych przez system akwi-
zycji  po  każdej  pojedynczej  reakcji  jądrowej.  Liczby  te  reprezentują  wyniki  pomiarów 
dokonanych przez detektory, które zadziałały w danej reakcji.

Praca systemu analizy danych w tego typu eksperymencie polega na odbieraniu od systemu 
akwizycji kolejnych bloków danych; bloki te rozpakowuje się wyjmując z nich kolejne zdarze-
nia. Po rozpakowaniu – każde zdarzenie podlega analizie. Surowe dane pochodzące z konwer-
terów analogowo-cyfrowych ADC przetwarzane są według algorytmów stosownych do typu 
detektora, z którego pochodzą. Tworzone są równocześnie wykresy w postaci widm (jedno- i 
dwuwymiarowych).  Patrząc  na nie,  eksperymentator  może monitorować poprawność pracy 
układu pomiarowego. 

Trzonem programu analizy jest pętla programowa, w której opracowywane są kolejne zdarze-
nia. Owo opracowanie może być stosunkowo proste (zatem szybkie), ale zwykle eksperymen-
tator chciałby dokonać bardziej wyszukanych operacji na danych. Gdy zdarzenia przychodzą z 
systemu akwizycji szybciej niż można dokonać ich analizy, system pomija oferowany mu blok 
danych (jeśli nie zdążył opracować wszystkich zdarzeń z bloku poprzedniego). Analizie online 
poddany zostaje zatem tylko pewien procent zbieranych zdarzeń. Skoro jednak 100% zdarzeń 
jest zapisywane na dysku, to w dowolnej chwili można dokonać analizy całości danych pobie-
rając je już nie od sytemu akwizycji, ale czytając z pliku dyskowego. 
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Analiza online, czyli taka, w której zdarzenia dostarcza system akwizycji danych eksperymen-
tu, użyteczna jest przede wszystkim do monitorowania poprawności pracy detektorów i towa-
rzyszących  im  urządzeń  elektronicznych.  Jeśli  jednak  eksperymentator  chciałby  ocenić 
wartość fizyczną danych, fizyczny wynik eksperymentu,  wtedy zwykle uruchamia program 
analizy danych w trybie pobierania zdarzeń zapisanych wcześniej w pliku dyskowym, co spra-
wia, że analizowane jest 100% danych. Ten tryb pracy, gdy w trakcie eksperymentu analizo-
wane są zdarzenia zapisane na dysku, nazywa się  często analizą "near-line". Oba te  tryby 
pracy zapewnia opisywany tu system analizy zdarzeń.

1.2   Analiza w eksperymencie z wiązką jąder egzotycznych
W eksperymencie RISING (i jego kontynuacji – eksperymencie PRESPEC  [Pre11]) analiza 
danych jest o wiele bardziej złożona niż w eksperymentach spektroskopowych z wiązką jąder 
stabilnych – jakim był np. eksperyment EUROBALL [Sim97]). Zasadnicza różnica i podsta-
wowe utrudnienie leży w identyfikacji jąder padających na tarczę.

W eksperymencie EUROBALL wiązka żądanych jąder dostarczana była przez akcelerator i to 
one uderzały w tarczę eksperymentalną. Dla programu analizy był to fakt bezsporny. W przy-
padku eksperymentu RISING wykorzystującego separator fragmentów FRS – wiązka jonów z 
akceleratora UNILAC i synchrotronu SIS (rys. 1.1) kierowana jest na cienką tarczę tzw. pier-
wotną, w której zachodzą różne reakcje jądrowe, w rezultacie czego tarczę opuszcza mieszan-
ka różnych jąder. Ten – jak się często mówi – „cocktail” jąder kierowany jest do separatora 
fragmentów FRS  [Gei92]. Separator ten potrafi wyeliminować wiele lecących przez niego 
„niechcianych” jąder. W rezultacie FRS opuszcza wiązka złożona tylko z kilku (kilkunastu) ją-

Rys.  1.1: Wiązka jonów dla eksperymentu RISING, pracującego w instytucie GSI – Darmstadt (Niemcy),  
pochodzi z akceleratora liniowego UNILAC i połączonego z nim synchrotronu SIS. Wiązka z synchrotronu 
kierowana jest na TARCZĘ pierwotną ustawioną przed wejściem do separatora fragmentów FRS. Dopiero po 
przejściu przez separator jony trafiają w tarczę eksperymentu RISING.

Rysunek z pracy [Mya11]
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der – o zbliżonych masach i to ona uderza we właściwą tarczę eksperymentalną. Wśród jąder 
tej wiązki jest jedno jądro – to właśnie, które jest zaplanowane dla danego eksperymentu. 

Analiza online zdarzeń zbieranych w trakcie takiego eksperymentu musi zatem – w każdym 
pojedynczym zdarzeniu – ocenić najpierw jaki izotop uderzył w tarczę eksperymentalną. Za-
leżnie od tego analizuje się dalsze dane pochodzące z detektorów promieniowania  – czyli do-
piero tutaj zaczyna się podobieństwo z eksperymentami z wiązką stabilną.

Mówiąc lapidarnie: separator fragmentów (FRS) nie jest urządzeniem, w którym – za pomocą 
odpowiedniej kombinacji klawiszy – można by wybrać jeden żądany typ izotopu. FRS to ze-
spół magnesów i towarzyszących im detektorów różnego typu, z których surowe dane przysy-
łane są eksperymentatorom w każdym zdarzeniu – i zapisywane na dysku. W trakcie analizy 
każdego pojedynczego zdarzenia eksperymentator sam musi zastosować algorytmy, które po-
zwolą mu ustalić jaki izotop wywołał konkretną reakcję w tarczy eksperymentalnej. (Rys. 1.2). 

KOTWICA

Panta rhei
Analiza online przewidziana dla spektrometru, na który wykorzystany będzie w wielu ekspery-
mentach na przestrzeni kilku lat – musi uwzględniać fakt, że konfiguracja układu pomiarowe-
go będzie  się  zmieniać.  Tak też było;  w przypadku FRS pierwotnie  używane były starsze  
komory jonizacyjne MUSIC –  4-elektrodowe, potem zastępowano je nowszymi –  8-elektro-
dowymi.  Liczyć się należało nawet z tym, że nowsze komory MUSIC na skutek awarii mogą 
zostać zastąpione (już w trakcie eksperymentu) swoimi starszymi odpowiednikami.  Zmiany 
konfiguracji detektorów FRS mogą wynikać także ze specyfiki konkretnego eksperymentu. Na 
przykład czasem instaluje się dodatkowe scyntylatory dla dokładniejszego pomiaru czasu prze-
lotu (sci22-finger) lub dla wykrycia sytuacji ‘veto’.

 

Rys.  1.2: Uproszczony schemat separatora FRS. Charakterystyczny tor lotu wiązki zapewniają cztery zestawy 
elektromagnesów dipolowych. Na drodze wiązki umieszczone są liczne detektory do określania pozycji przelatu
jącego przez nie jonu, takie jak np. komory drutowe (oznaczone na rysunku przez skróty "mw"), czy detektory 
Time Projection Chamber (skrót "tpc"). Niektóre detektory (jak np. mw21) usuwane są z drogi wiązki po zakoń
czeniu etapu strojenia FRS.  

Komory jonizacyjne music41, music42, dostarczają podstawowych danych do obliczenia liczby Z przelatującego 
jonu. Algorytm obliczenia uwzględnia poprawki (dotyczącej trajektorii lotu jonu) pochodzące od komór drutowych 
mw41,  mw42 lub  detektorów tpc41,  tpc42.  Pomiar  czasu przelotu  między scyntylatorami  sci21  –  sci41  (a  w 
nowszych rozwiązaniach także sci22 – sci41) służy do obliczenia wartości A/q danego jonu.

Ostatecznie jon uderza w tarczę eksperymentalną. Nad nią zaznaczono umiejscowienie kilku detektorów germa
nowych układu RISING. 
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KOTWICA

Należało też liczyć się ze zmianami konfiguracji RISING-u. Obok 15 detektorów germano-
wych (typu cluster), mógł być dołączony zespół detektorów BaF2 zwany HECTOR  [Maj94]. 
W niektórych eksperymentach używany był dodatkowo układ detektorów germanowych MI-
NIBALL  [Ebe01], czy też jakiś typ detektora pomocniczego dla detekcji produktów reakcji 
opuszczających cienką tarczę (detektory CATE [Wol05], LYCCA [Wol10]). Czasem zaś do 
detekcji produktów, które mają się zatrzymać w tarczy, stosuje się tzw. Aktywny Stoper (AC-
TIVE STOPPER, str. 104), będący zespołem detektorów typu DSSSD. W eksperymencie, któ-
rego  przedmiotem  było  jądro  100Sn,  użyto  całego  zestawu  detektorów  specjalnie 
skonstruowanych dla badania tego jądra.

Skoro możliwych jest tyle wariantów konfiguracji – analiza online dla takich eksperymentów 
musi być zaprojektowana tak, by łatwo było ją modyfikować do wymagań bieżącego ekspery-
mentu. Została więc zrealizowana w technice orientowanej obiektowo [Gre05]. Poszczególne 
typy  detektorów  zostały  modelowane  w  postaci  klas.  Dobrym  przykładem  są  tu  ‘stare’  i 
‘nowe’ typy podobnych funkcjonalnie detektorów MUSIC. Ich klasy różnią się oczywiście w 
swej implementacji i algorytmach, lecz zewnętrzny wizerunek tych klas (interface) jest taki 
sam. Dzięki temu pozostałe obiekty komunikujące się z tak modelowanym detektorem MUSIC 
– nie wymagają żadnych zmian niezależnie od zastosowania w danym eksperymencie starsze-
go lub nowszego typu komory. 

Rys.  1.3: Spektrometr RISING w konfiguracji "fast  beam campaign". Wiązka z separatora fragmentów FRS 
nadbiega z prawej strony. Na prawym brzegu zdjęcia widać fragment komory jonizacyjnej music42, nieco w 
lewo komorę drutową mw42 oraz scyntylator sci41, między którymi wiązka biegnie w powietrzu. Ostatecznie 
trafia do komory tarczowej układu RISING.

Układ RISING składa się z 15 detektorów germanowych typu cluster. Każdy z nich składa się z 7 segmentów – 
kryształów germanu. W rezultacie mamy do czynienia ze 105 kryształami germanu mierzącymi promienio

wanie   pochodzące z tarczy eksperymentalnej. W ramach eksperymentu RISING obecny bywał też HECTOR 

– układ ośmiu detektorów BaF2 , oraz zespół detektorów germanowych MINIBALL. 
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Koabitacja
Problem jednak zostaje w sytuacji ‘przejściowej’, w której obok starszego typu detektorów 
równocześnie używa się nowszych. Taka sytuacja miała miejsce, gdy obok wypróbowanych 
od lat komór drutowych (do pomiaru pozycji przelatującego jądra) wprowadzono detektory 
TPC (Time Projection Chamber). Okres przejściowy trwał kilka lat. W tym czasie obok komór 
drutowych stały TPC. Zbieranie danych odbywało się więc równolegle z obu typów – i to mu-
siała uwzględniać analiza.

Równoczesna praca takich urządzeń nie stwarza problemu jeśli zbierają one dane, które służą 
do oceny sytuacji, na przykład tworzą one wykres pokazujący czy wiązka jest dobrze pozycjo-
nowana. Jeśli jednak takie urządzenie dostarcza danych, których, po przetworzeniu, dalsze pro-
cedury  (algorytmy)  używają  do  identyfikacji  izotopu  uderzającego  w  tarczę,  to  należy 
zdecydować, czy używana ma być informacja dostarczana z tego, czy tamtego detektora. 

Najprostszym rozwiązaniem wydaje się wprowadzenie możliwości wyboru opcji – „analiza z 
użyciem danych z detektora A (w przeciwnym razie z detektora B)”. Takie rozwiązanie ma 
jednak tę wadę, że nie można równocześnie przyglądać się jakości analizy przeprowadzanej 
według obu tych urządzeń. Wygodnie by było mieć wtedy dwie, równoległe analizy.

W praktyce sprawa komplikowała się jeszcze bardziej. Rozpoznanie jądra pocisku przeprowa-
dzana jest zasadniczo na podstawie danych o jego liczbie protonów (Z i wartości  A/q (mniej 
więcej odpowiadającej liczbie masowej). Tę pierwszą liczbę obliczyć można (dzięki wspo-
mnianemu zdublowaniu) na dwa sposoby, a wartość A/q na trzy sposoby. W rezultacie należy 
wykonać 6 wariantów obliczenia pary Z, A/q dla każdego zdarzenia. 

W przypadku analizy przeprowadzanej według metod orientowanych funkcyjnie – było by to  
trudne do realizacji, a potem – niezwykle trudne do dalszych modyfikacji. Podejście oriento-
wane obiektowo pozwoliło na eleganckie rozwiązanie tego zadania.

 "Goosy" odchodzi
Pierwsze eksperymenty RISING miały rozpocząć się, gdy instytut  GSI wycofywał  właśnie 
komputery VAX, na których pracował dotychczasowy system analizy online przeznaczony dla 
eksperymentów FRS (sensu stricto).  System ten nie uwzględniał elementów, które niósł ze 
sobą RISING, jednak mógł służyć ekspertom FRS do ustawienia parametrów separatora, wy-
maganych dla konkretnego eksperymentu. Takiego ustawienia, by w tarczę eksperymentalną 
trafiały oczekiwane izotopy. System ten (o nazwie "Goosy") był, według ekspertów, trudno 
modyfikowalny. Przed danym eksperymentem należało poświęcić wiele czasu na definiowanie 
dodatkowych widm, które – jak się spodziewano – będą potrzebne w trakcie eksperymentu.  
Definiowano też pewną liczbę „pustych” widm, aby ewentualnie już w trakcie eksperymentu 
do nich przekierować jakąś daną  [Hel03]. Po tym procesie przygotowawczym ów program 
analizy był kompilowany i w takiej postaci używany w trakcie eksperymentu. Wtedy już dal -
szych modyfikacji zrobić się nie dało.

Oprócz tej zasadniczej wady, system ten miał jednak zaletę – działał od lat, więc użyte w nim 
algorytmy były sprawdzone, a – mimo jego wszystkich niedogodności – eksperci FRS potrafili  
się nim posługiwać. Ta era jednak właśnie się skończyła. Komputery VAX z systemem opera-
cyjnym VMS odchodziły w przeszłość z powodów hardware'owych i licencyjnych. W takiej 
sytuacji nowo tworzony system analizy do eksperymentu RISING musiał zawierać także anali-
zę danych (online !) części "separatorowej". 

1.3   Nowe wyzwania, nowe podejście
Skoro to właśnie mnie przyszło tworzyć analizę online do eksperymentów RISING, musiałem 
uwzględnić wszystkie procedury identyfikacji jonów trafiających w tarczę eksperymentalną. 
Chodziło o coś więcej niż o same algorytmy, które dostępne są publikacjach o FRS. Istotny był  
cały proces decyzyjny, według którego przy różnych wiązkach eksperci FRS rozpoznają, że w 
danym zdarzeniu w tarczę uderzył konkretny izotop. Oczywistym rozwiązaniem jest stworze-
nie w programie analizy widma dwuwymiarowego przedstawiającego zależność Z versus A/q, 
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na którym to widmie w postaci odrębnych wysp widoczne by były poszczególne typy izoto-
pów opuszczające FRS. Na macierzy tej można zaznaczyć bramką wielokątną obszar, gdzie 
znajdują się punkty odpowiadające jądrom żądanego izotopu. Bramka ta pozwala stworzyć 
warunek, który jest spełniony dla tylko tych zdarzeń, w których uczestniczyło jądro wybranego 
typu. Zadanie dla tworzącego program analizy jest złożone, ale jednoznaczne.

KOTWICA

Identyfikator izotopów
Niestety identyfikacja jonów otrzymywanych z separatora nie zawsze jest tak oczywista. Przy 
niektórych typach eksperymentów owe wyspy na grafie Z versus A/q – nie rozdzielają się wy-
raziście. Zamiast archipelagu wysp – otrzymuje się wtedy jedną bardzo wydłużoną wyspę, na 
której (ciągnąc tę geograficzną analogię) jest łańcuch gór o słabo zaznaczonych przełęczach 
(rys. 1.5, str. 13).

W takiej sytuacji nie da się jednoznacznie powiedzieć, że jądra zarejestrowane w obszarze 
„przełęczy” są tym lub tamtym izotopem. Aby mimo wszystko zidentyfikować jądra pocisku –  
trzeba zastosować dodatkowe warunki na innych danych. Inne procedury stosowane są w przy-
padku identyfikacji lekkich fragmentów, inne do ciężkich, jeszcze inne do tzw. fragmentów 
rozszczepienia. Skoro tak, to program analizy należało wyposażyć w algorytmy stosowne do 
takich sytuacji. 

Tak też się stało – powstała specjalna wielowariantowa procedura identyfikacji izotopu poci-
sku. W graficznym interfejsie użytkownika uwidaczniało się okno dialogowe, gdzie można 
było wybrać algorytm identyfikacji izotopu –  odpowiedni dla danego typu wiązki. 

Gdy przyszedł czas sprawdzenia tego systemu analizy – już w trakcie pierwszej fazy ekspery-
mentu pojawiły się komplikacje w działaniu FRS i okazało się, że identyfikacji trzeba dokony-
wać  w jeszcze  inny  sposób.  Ciągle  też  eksperci  obsługujący  FRS prosili  o  jakieś  widma 
sporządzane pod szczególnymi warunkami, ciągle też trzeba było dodawać do programu anali -
zy nowe cechy, nowe widma, kompilować go – i w ogóle być obecnym cały czas przy pulpicie 
sterującym FRS w trakcie pracy nad wyprowadzeniem odpowiedniej wiązki z separatora frag-
mentów. 

Rys. 1.4: Obraz widma dwuwymiarowego Z versus A/q (na ekranie Cracow GUI)  w trakcie eksperymentu z 
jądrem  100Sn – ilustrujący wiązkę "cocktail beam" dostarczaną przez FRS. Jest tu bardzo wiele izotopów, ale 
"wyspy" poszczególnych izotopów są wyraźnie rozdzielone – co upraszcza procedurę identyfikacji.  
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To nie wszystko. Gdy FRS był już odpowiednio ustawiony, a identyfikacja jąder pocisków od-
bywała się poprawnie – przechodziliśmy do etapu właściwego eksperymentu, czyli  do fazy 
zbierania danych spektroskopowych. Wtedy pojawiały się podobne oczekiwania w sprawie da-
nych z detektorów germanowych. Tu dochodziła jeszcze jedna trudność – czynnik ludzki. O 
ile eksperci FRS byli zasadniczo z miejscowego laboratorium (GSI-Darmstadt), o tyle ekspery-
mentatorzy zainteresowani danymi dostarczanymi przez detektory germanowe byli najczęściej 
gośćmi z odległych laboratoriów i trudno było od nich oczekiwać, że w krótkim czasie zapo-
znają się z systemem analizy online tak złożonego eksperymentu. Nie można było liczyć na to, 
że nawet znając język programowania C++ opanują ten system na tyle, by w trakcie ekspery-
mentu mogli się nim skutecznie posługiwać do tworzenia widm o skomplikowanych warun-
kach. Impas. 

Zrozumiałem wtedy, że w przypadku tak złożonego eksperymentu, konieczne jest jakieś zupeł-
nie inne, nowe podejście do systemu analizy online. 

Współczesne złożone eksperymenty fizyczne wymagają złożonych systemów analizy. To spra-
wia, że duża grupa eksperymentatorów uzależniona jest od jednego lub kilku ludzi, którzy po-
trafią  analizę modyfikować tak,  by odpowiadała  na pytania  wynikające z  bieżącej  sytuacji 
eksperymentu. Zabrzmi to może jak gorzka anegdota, ale czasem, w trakcie nocnej zmiany,  
gdy wszystko idzie źle, jakiś profesor mógłby zapytać: –Czy moglibyśmy zobaczyć to widmo – 
bramkowanie czasem oraz tym izotopem przylatującym z separatora fragmentów, oraz bram-
kowane pozycją na  tym scyntylatorze?  Bardzo często odpowiedź brzmi:  -Nie, bo doktorant,  
który wie, jak to zrobić, właśnie wyszedł.

Ktoś kiedyś żartobliwie powiedział, że humaniści to ludzie, którzy wiedzą „co”, ale nie wiedzą 
„jak”. Technicy zaś, to ludzie, którzy wiedzieliby „jak”, ale nie wiedzą „po co”.  Jest coś nie-
właściwego w takim podejściu do sprawy. Dlaczego te dwa punkty widzenia muszą być taką 
antynomią? Dlaczego nie można połączyć tych dwóch punktów widzenia? Stworzyć system, w 
którym ludzie wiedzący „co” (chcieli by badać), będą z łatwością wiedzieć także „jak” (to uzy-
skać); i to bez konieczności czytania kilkuset stronicowej dokumentacji.

To stało się dla mnie punktem wyjścia do wymyślenia systemu, który jest treścią tej mo
nografii.



Rys. 1.5: Widok macierzy Z vs A/q na ekranie Cracow GUI w sytuacji, gdy rozdzielenie wysp poszczególnych 
izotopów nie jest jednoznaczne. W takim przypadku konieczne jest zdefiniowanie dodatkowych warunków.

(Rys. z pracy  [Mya11])
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Co właściwie przeszkadza w stworzeniu systemu analizy online zdolnego do spełniania wy-
szukanych żądań eksperymentatora – i to nawet takiego eksperymentatora, który nie zna żad-
nego języka programowania? 

A o jakich żądaniach mówimy? 
Oczywiście nie chodzi o tak proste sprawy jak modyfikacja jakiegoś parametru – np. wybrane-
go współczynnika kalibracji.  Eksperymentator  „spektroskopista” chce oglądać widma. Pro-
gram analizy online widma tworzy, bo z góry wiadomo, że będą  potrzebne – są więc one 
dostępnie przez domniemanie. Zwykle w eksperymentach RISING liczba takich standardo-
wych widm dochodzi do 6-8 tysięcy. To jednak nie wystarcza. Przychodzi taka chwila, że eks-
perymentator chciałby zobaczyć jakieś widmo pod jakimś specyficznym wymyślonym przez 
siebie warunkiem, żeby zobaczyć pierwsze oznaki sukcesu swojego eksperymentu, lub by zro-
zumieć „dlaczego to w ogóle nie działa”.

Także eksperci FRS mając nawet graf Z vs A/q patrzą na niego z obawą, pokazują na jedną z 
„wysp” izotopów i mówią: chciałbym zobaczyć jak te jony przelatują przez scyntylator w tej 
płaszczyźnie ogniskowania. Innymi słowy – zobaczyć by chcieli widmo rozkładu geometrycz-
nego jonów w danym scyntylatorze pod warunkiem, że są to jakieś wybrane przez nich izoto -
py.

W obu przypadkach chodzi o możliwość dodatkowego stworzenia nowego widma warunkowe-
go. Stworzenia na bieżąco, już w trakcie trwającego eksperymentu.

Podsumujmy: Jakie cechy powinien mieć system analizy online zdolny do łatwego spełniania 
żądań eksperymentatora?

• System analizy powinien być łatwy do modyfikacji, do tworzenia wymyślanych 
ad hoc widm warunkowych.

• Tworzenie nowych widm i warunków nie powinno wymagać rekompilacji pro-
gramu analizy. Innymi słowy: spełnianie żądań eksperymentatora powinno być 
możliwe w trakcie pracy tego systemu. 

• System powinien w trakcie pracy rozmawiać z eksperymentatorem językiem zro-
zumiałym dla fizyka (a nie językiem programisty).


SpyCracow

Taki system analizy online opracowałem dla RISING-u. Począwszy od roku 2003 był on z po -
wodzeniem używany i rozwijany w trakcie dziesiątków konkretnych eksperymentów projektu 
RISING (i jego kontynuacji – projektu PreSPEC [Wol10]) w instytucie GSI-Darmstadt. Kolej-
ne grupy przybywające do GSI w celu przeprowadzenia swoich eksperymentów, posługując 
się tym systemem podkreślały łatwość przeprowadzania nawet bardzo wyrafinowanej analizy. 
Z drugiej strony inspirowano mnie do wyposażania go w coraz to nowe proponowane cechy. 

Według zaleceń tzw. szefa projektu RISING – system analizy musiał korzystać z wówczas 
nowo opracowanej w GSI biblioteki o nazwie Go4  [Go4-03]. Pominiemy jednak prezentację 
tej biblioteki, gdyż opisywana tu nowa metoda analizy online została już kilkakrotnie zastoso-
wana bez użycia Go4 – w eksperymentach poza GSI. Były to eksperymenty EXOTIC, PISO-
LO i AGATA w LNL Legnaro (Włochy).


Opracowany system analizy składa się z dwóch współpracujących ze sobą programów. Progra-
mu analizującego zdarzenia nazwanego Spy, oraz programu Cracow GUI odpowiedzialnego za 
wizualizację widm, zmianę parametrów analizy, tworzenie nowych widm i nowych warunków.

W następnych rozdziałach przedstawione zostaną kluczowe aspekty tego nowego podejścia do 
analizy online. Najpierw jednak kilka zastrzeżeń.
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"Użytkownik"
Tworzenie systemu analizy, który ma służyć nie tylko samemu twórcy, ale całej grupie ekspe-
rymentatorów wymaga podejścia antropocentrycznego. To pozostali członkowie grupy będą 
użytkownikami systemu. Stąd w dalszej części tego tekstu wielokrotnie pojawiać się będzie 
słowo "użytkownik". Pamiętać wówczas należy, że chodzi nie o inżyniera, nie o informatyka, 
ale fizyka pracującego przy eksperymencie. Chodzi o tą część jego wiedzy, która jest niezbęd-
na do podejmowania decyzji.

ROOT TTree
Warto podkreślić, że opisywany jest tu system analizy online, czyli taki, gdzie – mówiąc obra-
zowo – eksperymentator trzyma jedną rękę na potencjometrze, a drugą obsługuje monitor, na 
którym pojawia się widmo natychmiast reagujące na zmieniającą się nastawę potencjometru. 
Skoro tak, to nie można było tu posłużyć się tzw. ROOT TTree,  [Ro11] – tak popularnym w 
analizie offline. 

Nawiasem mówiąc opisywany tu system analizy (Spy) ma także zdolność produkowania Root 
TTree, w którym umieszcza rezultaty analizy, jednak to zagadnienie nie będzie w tej pracy 
omawiane.

Antropocentryzm
W następnych rozdziałach przedstawiony zostanie  zrealizowany przeze  mnie nowy system 
analizy. Przedstawiony będzie w dwóch aspektach; pierwszy to ten, jak system postrzega uży-
wający go eksperymentator. Gdyby jednak ograniczyć się tylko do tego punktu widzenia, to  
praca ta stała by się jedynie podręcznikiem posługiwania się systemem "Spy-Cracow". Z naci
skiem chciałbym podkreślić, że praca ta nie jest pomyślana jako rozbudowany podręcz
nik  użytkownika.  Jej  istotą  jest  drugi  aspekt  –  przedstawienie  realizacji  algorytmów 
umożliwiających interaktywną, nawet bardzo złożoną, analizę online. Ta część pracy jest z na-
tury rzeczy wyraźnie trudniejsza, choć jej opis jest i tak uproszczony. Kryje ona wszystkie te 
działania, które byłyby udziałem eksperymentatora, gdyby sam musiał podjąć się oprogramo-
wania analizy. Oprogramowania, które musi uwzględniać specyfikę spektroskopii jądrowej, a 
także punkt widzenia ludzi, którym przy danym eksperymencie przyszło pracować. Tu właśnie 
ujawnia się różnica między technocentrycznym, a antropocentrycznym podejściem do zagad-
nienia analizy online.
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2.    RISING – zadania i metody 
pomiarowe

Analiza danych wynika z metod pomiarowych eksperymentu i powinna być podporządkowana 
zadaniom jego programu naukowego. 
  

Rys. 2.1: Zagadnienia badane za pomocą spektrometru RISING. Na tablicy nuklidów elipsami odpowiedniego 
koloru zaznaczone zostały obszary jąder badanych w ramach danego zagadnienia.
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RISING (Rare ISotope INvestigation at  GSI) jest urządzeniem zbudowanym w celu badania 
szerokiego zakresu zjawisk z dziedziny fizyki jądrowej – metodami wysokiej rozdzielczości 
spektroskopii  przeprowadzanych na wiązce jąder radioaktywnych. Zakres zagadnień fizycz-
nych RISING-u obejmuje:

• badanie struktury powłokowej jąder podwójnie magicznych i jąder z ich sąsiedz-
twa, dalekich od ścieżki stabilności;

• badanie symetrii  izospinowej w okolicy linii  N =  Z,  a także badanie symetrii 
zwierciadlanej;

• badanie jąder o kształtach zdeformowanych i badanie koegzystencji kształtów;

• badanie wzbudzeń kolektywnych.  

Badania te przeprowadzane były na jądrach umiejscowionych w różnych obszarach tablicy nu-
klidów. Schematycznie zaznaczono je na rys. 2.1 (str. 16).

Ponieważ eksperymenty przeprowadzane w wyszczególnionych zagadnieniach wymagają od-
miennych technik pomiarowych, dlatego zostały zgrupowane w tak zwane kampanie. W każ-
dej z nich analiza odbywać się musi według innych algorytmów. Poszczególne kampanie to:

• kampania z wiązką relatywistyczną ("Fast beam campaign"),

• kampania z pomiarami czynnika żyromagnetycznego ("g-RISING"),

• kampania z wiązką zatrzymaną  ("Stopped beam campaign")
 z pasywnym stoperem,
 z aktywnym stoperem.

Chronologię poszczególnych kampanii obrazuje rysunek 2.2.

KOTWICA

Rys.  2.2:  Chronologia kampanii  eksperymentów RISING. Fotografie  pokazują  odmienne ustawienie detek
torów germanowych w poszczególnych kampaniach. Po ostatniej kampanii "Stopped beam" – projekt RISING 
zmienił nazwę na PreSPEC i rozpoczęła się kolejna kampania. 
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2.1   Kampania z wiązką relatywistyczną "Fast beam campaign"
W ramach tej kampanii przeprowadzane były eksperymenty z wiązką o energii  >= 50 A·MeV. 
Zasadniczo były to dwa typy eksperymentów: 

• relatywistyczne wzbudzenia kulombowskie, 

W ten sposób badane były np. bogate w neutrony jądra 54Cr, 56Cr, 58Cr, leżące na 
tablicy nuklidów w kluczowym punkcie na ścieżce między zamknięciem powłoki  
N = 50 wzdłuż regionu jąder zdeformowanych, aż do sferycznych jąder N = 28;

• eksperymenty z dwustopniową fragmentacją (na tarczy pierwotnej i na wtórnej, 
właściwej tarczy eksperymentalnej);  eksperymenty te  – w przeciwieństwie do 
wzbudzeń kulombowskich – pozwalają badać stany wysokospinowe.  

W ramach   tych  eksperymentów przeprowadzana była   fragmentacja   jąder  55Ni 
oraz 37Ca, mająca na celu badanie symetrii zwierciadlanej między jądrem 36Ca a 
jądrem 36S.

Z uwagi na relatywistyczne prędkości wiązek i produktów reakcji w tej kampanii – geometria  
ułożenia detektorów germanowych typu cluster musiała uwzględniać wzmocnienie Lorenzow-
skie (Lorenz boost) emitowanego promieniowania . Charakterystyczne rozmieszczenie detek-
torów germanowych w tej kampanii widać na rys. 2.2 str. 17, (fotografia po lewej). 

W analizie eksperymentów tej kampanii istotna była korekcja dopplerowska energii emitowa-
nych w locie kwantów . Z uwagi na duży rozmiar tarczy eksperymentalnej (ok. 7 x 7 cm) wy-
magało to zastosowania algorytmu wyznaczającego dokładne miejsce reakcji na tarczy, a także 
algorytmu wyznaczającego trajektorię lotu jądra odrzutu. Kąt rozproszenia jądra na tarczy eks-
perymentalnej  określany  był  dzięki  czułemu na  pozycję  (pozycyjnie-czułemu)  detektorowi 
CATE umieszczonemu ok. 1.4 m za tarczą1. 

Znając kąt rozproszenia, w przypadku eksperymentów ze wzbudzeniem kulombowskim, moż-
na było wykluczać przypadki, w których doszło do niepożądanej w tych eksperymentach reak-
cji z jądrami w tarczy. 

Strata energii rejestrowana przez detektor CATE pozwalała na identyfikację liczby Z jądra po 
rozproszeniu w tarczy wtórnej. 

W eksperymentach kampanii "Fast beam" stosowane były odrębne gałęzie systemu akwizycji 
danych dostarczające (asynchronicznie) podzdarzeń zawierających dane z: 

• separatora fragmentów FRS,

• detektorów germanowych typu cluster (EUROBALL),

• detektorów germanowych MINIBALL,

• detektorów HECTOR.

Te pod-zdarzenia (subevents) dostarczane były przez system akwizycji niezależnie, więc każde 
z nich opatrzone było znacznikiem czasu (tzw. "time stamp") określającym moment powstania 
danego pod-zdarzenia. Program analizy musiał z tych niesynchronicznych bloków danych re-
konstruować zdarzenia opisujące całościowo daną pojedynczą reakcję. 

Problematyka tej analizy przestawiona zostanie w rozdziale 11.   

2.2   Kampania g-RISING
Eksperymenty prowadzone w tej kampanii najpierw miały wykazać, że wyprodukowana w tar-
czy pierwotnej za pomocą relatywistycznej wiązki  238U – wiązka całkowicie zjonizowanych 
izomerów ciężkich pierwiastków A~200, po przelocie przez separator fragmentów pozostanie 
nadal w pełni zjonizowana i jądra te zachowają swoje uszeregowanie spinów aż do implantacji  
w tarczy wtórnej (tarczy eksperymentalnej). Potwierdzenie tego faktu otwierało drogę do wła-

1 W kampanii PreSPEC – funkcję tę przejął nowocześniejszy detektor LYCCA.
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ściwych eksperymentów badających czynniki g stanów izomerycznych w okolicach podwójnie 
magicznego jądra 132Sn metodą zaburzonych korelacji kątowych (TDPAD). Ich celem były ba-
dania oddziaływań w modelu powłokowym  i badania ewolucji struktury powłokowej w ją-
drach dalekich od ścieżki stabilności. Ponieważ stany izomeryczne tworzone były zarówno w 
reakcjach rozpadu jak i reakcjach fragmentacji – możliwe było porównanie stopnia uszerego-
wania spinów w obu tych typach reakcji.

W kampanii tej zgrupowane były eksperymenty dokonujące pomiaru  jądrowego czynnika ży-
romagnetycznego g (g-factor). Tarcza eksperymentalna umieszczona była w polu silnego elek-
tromagnesu,  a  osiem  detektorów  germanowych  rozmieszczone  zostało  w  płaszczyźnie 
poziomej po jego bokach (vide środkowa fotografia na rys. 2.2, str. 17).  Ponieważ w przypad-
ku pomiarów czynnika g bardzo istotne są informacje o czasie emisji poszczególnych kwantów 
, dlatego system akwizycji dodatkowo dostarczał, osobną gałęzią pomiarową, bloki danych 
niosące wyniki pomiaru czasu za pomocą specjalnych (dużo dokładniejszych) konwerterów 
Long Range TDC i Short Range TDC. Analiza musiała uwzględniać różne arytmetyczne kom-
binacje tych czasów. Problematyka tej analizy przestawiona zostanie w rozdziale 12.   

2.3   Kampania z wiązką zatrzymaną "Stopped Beam Campaign"
W kampanii tej zgrupowano eksperymenty polegające na badaniu stanów izomerycznych a 
także rozpadów . Wiązka jąder z separatora fragmentów FRS kierowana była na tarczę wtór-
ną, znajdującą się w geometrycznym środku zespołu detektorów germanowych ustawionych w 
tej kampanii sferycznie (vide fotografia po prawej na rys  2.2 str.  17). W tej tarczy wtórnej 
wiązka była zatrzymywana. 

W pierwszej części kampanii tarczę stanowiła płytka Al, Cu, lub plastiku. Tę grupę ekspery-
mentów określano jako eksperymenty z "pasywnym stoperem" – a były one poświęcone bada-
niom stanów izomerycznych.

Rys. 2.3: Umiejscowienie jąder badanych w kampanii z wiązką zatrzymaną. Napisy  niebieskie – jądra badane za 
pomocą  stopera  pasywnego;  pomarańczowe  –  za  pomocą  stopera  aktywnego.  Czarne  prostokąty  wskazują 
obszary, w których mierzono stosunki izomeryczne (isomeric ratio).
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W drugiej części kampanii w roli tarczy występował zespół płaskich detektorów krzemowych 
zdolnych do rejestrowania miejsca implantacji jądra, jak i ewentualnego późniejszego rozpa-
du   implantowanego jądra. Tę grupę eksperymentów określano jako eksperymenty z "aktyw-
nym stoperem". 

Obszar badanych jąder w ramach tej kampanii przedstawia rys. 2.3, (str. 19).

Z punktu widzenia  analizy danych – eksperymenty  ze  stoperem pasywnym nie  wymagały 
skomplikowanych rozwiązań poza dostarczeniem dogodnych procedur do poszukiwania izo-
merów. Z kolei eksperymenty ze stoperem aktywnym – stanowiły ogromne wyzwanie. Analiza 
powinna umożliwiać kojarzenie ze sobą zdarzeń implantacji jądra w tarczy (stoperze) z nastę-
pującymi tam dużo później (nawet do 20 sekund) zdarzeniami rozpadu . 

Szczegółowa problematyka tej analizy przestawiona zostanie w rozdziale 10.   
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3.    Inkrementory

3.1   Rozdzielenie analizy od wizualizacji
Program analizujący zdarzenia wymaga wstępnego określenia wielu parametrów swojej pracy. 
Naturalnym rozwiązaniem wydaje się aby tuż po jego uruchomieniu pojawiło się menu lub 
okno dialogowe, dzięki któremu eksperymentator może podać wartość żądanych parametrów 
(bramek, progów itp). Aby odbyło się to w przyjazny dla użytkownika sposób – używa się do 
tego graficznego interfejsu użytkownika (GUI – Graphic User Interface). Czasem jednak – już 
w trakcie analizy – eksperymentator chciałby zmienić jakiś parametr; na przykład bramkę w 
warunku jednego z widm. Wówczas program powinien przerwać na chwilę pracę pętli analizu-
jącej kolejne zdarzenia i rozpocząć procedurę dialogu z eksperymentatorem. 

Podczas podawania nowych wartości – analiza ciągle napływających zdarzeń jest wstrzymana.  
Gdy eksperymentator wprowadza nowe wartości liczbowe, program zajmuje się odbieraniem 
poszczególnych cyfr, więc oferowane przez system akwizycji zdarzenia są ignorowane. Nawet 
jeśli rozwiązać ten problem za pomocą programowania wielowątkowego – i tak trzeba się li-
czyć z sytuacją, gdy eksperymentator podając jakieś błędne dane – spowoduje poważny błąd 
naruszenia  segmentu  pamięci  (ang.  segment  violation)  –  i  w rezultacie  system operacyjny 
gwałtownie zamknie („crash”) program analizy. Stracone zostaną dotychczasowe wyniki.

Takich ewentualności można uniknąć stosując tzw. „non-blocking GUI”, czyli interfejs gra-
ficzny użytkownika, którego działanie (lub nawet zupełna awaria) nie spowoduje zatrzymania 
analizy zdarzeń. Rozwiązanie polega na wprowadzeniu dwóch współpracujących ze sobą pro-
gramów.

• Pierwszy z nich (zwyczajowo zwany spy) jest programem analizującym zdarze-
nia; analiza odbywa się według dostarczonych mu w pliku dyskowym parame-
trów; zwykle program ten pracuje na najszybszym z dostępnych komputerów. 

• Drugi program (GUI) odpowiada z rozmowę z eksperymentatorem, a dodatkowo 
umożliwia pokazanie wyników bieżącej analizy (widm). Może pracować nawet 
na innym komputerze (korzystając tylko z tego samego dysku, co spy).

Dzięki temu podziałowi następuje oddzielenie procedur analizy zdarzeń i tworzenia widm, od 
procedur definiowania przez eksperymentatora jego bieżących życzeń co do analizy i od pro-
cedur wyświetlania widm.  

Nie chodzi jednak o wykonywanie analizy metodą „wsadową” – gdzie najpierw przygotowuje 
się parametry analizy, a następnie uruchamia program analizujący zdarzenia. W opisywanym 
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w tej pracy rozwiązaniu – podejście było bardziej elastyczne: w dowolnej chwili w trakcie ana-
lizy można zmieniać wartość parametrów i informować o tym pracujący właśnie program ana-
lizujący. Program ten, po dokończeniu analizy bieżącego zdarzenia, wczyta nowe parametry i 
będzie kontynuował analizę dalszych zdarzeń już według nowych warunków.

3.2   Struktura programu analizującego zdarzenia (spy)
Mimo wielkiej różnorodności algorytmów analizy danych w różnych eksperymentach fizycz-
nych przeprowadzanych metodą zbierania „zdarzenie po zdarzeniu” („event by  event”), sam 
program analizujący można podzielić na kilka zasadniczych części (rys.  3.1). Najważniejszą 
oczywiście jest pętla analizy kolejnych zdarzeń. Na schemacie poniżej  można zauważyć pozo-
stałe.  

KOTWICA

Konstruowanie modelu eksperymentu
Po uruchomieniu systemu analizy – budowane są obiekty reprezentujące detektory ekspery-
mentu i obiekty reprezentujące algorytmy (jak np. algorytm obliczania liczby atomowej jonu 
przelatującego przez komorę jonizacyjną).  

W terminach obiektowych znaczy to,  że  na tym etapie ruszają do pracy konstruktory tych 
obiektów. Ponieważ widma zwykle są składnikami obiektów reprezentujących detektory – za-
tem wtedy powołane zostają do istnienia. 

Obiekty-detektory  i  obiekty-algorytmy  w trakcie  swej  konstrukcji,  dowiadują  się  z  jakimi 
obiektami mają współpracować. W ten sposób definiowany jest zestaw relacji między obiekta-
mi. W rezultacie powstaje model eksperymentu. 

Faza "PreLoop"
Po zbudowaniu modelu,  rozpoczyna się faza,  w której  poszczególne detektory i  algorytmy 
wczytują parametry stosowane przy tej konkretnej analizie. Te parametry, to tak różne dane jak 
na przykład:

Rys. 3.1: Schematyczna struktura programu analizy zdarzeń.
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• tablice przypisań (ang. lookup tables), zawierające informacje do jakich detekto-
rów przypisać należy sygnały przychodzące do systemu od określonych kaset i 
bloków elektronicznych;

• współczynniki kalibracji poszczególnych sygnałów;

• wartości progów i bramek potrzebne przy obliczaniu wartości, których nie mie-
rzymy bezpośrednio. 

(Obliczenie takie zostaje przeprowadzone pod warunkiem, że jakaś dana w bieżą
cym zdarzeniu przekracza zadany próg lub mieści się w zadanym przedziale).  

Pętla analizy zdarzeń
Po wczytaniu wszystkich parametrów analizy rozpoczyna się praca pętli analizującej kolejne 
zdarzenia. Analiza zdarzenia, w najprostszym przypadku, polega na samej kalibracji surowych 
danych (ang. raw data). W bardziej skomplikowanym przypadku kilka surowych danych może 
posłużyć do obliczenia jakiejś wielkości fizycznej. (Np. dane z kilku elektrod konkretnej ko-
mory drutowej – służą do obliczenia pozycji x jonu przelatującego przez tę komorę).

Po dokonaniu obliczeń dotyczących danego zdarzenia – otrzymane wartości wykorzystywane 
są najczęściej do inkrementacji widm obrazujących daną wielkość. Następnie przystępuje się 
do analizy kolejnego zdarzenia. 

Faza "PostLoop"
Pętla analizująca kolejne zdarzenia zostaje przerwana na przykład na życzenie eksperymenta-
tora lub gdy wyczerpie się zbiór analizowanych danych. Wówczas rozpoczyna się wykonywa-
nie procedur „post-loop” zajmującymi się najczęściej zapisaniem wyników całej analizy. Jest 
to akcja zapisania na dysku wytworzonych widm – widm prostych, ale także i widm warunko-
wych – czasem z bardzo skomplikowanymi warunkami. To w takich widmach szukamy pierw-
szych oznak sukcesu naszego eksperymentu.

3.3   Wskazywanie zmiennych programu analizującego zdarzenia
Załóżmy, że trwa eksperyment i od dłuższego czasu pracuje program (Spy) analizujący zdarze-
nia. Spy tworzy widma, które eksperymentator może na bieżąco oglądać posługując się progra-
mem GUI. To jest standardowe monitorowanie pracy eksperymentu.

Przychodzi jednak chwila, gdy eksperymentator chciałby stworzyć dodatkowo zupełnie nowe 
widmo – widmo jednej ze zmiennych zdefiniowanych w programie analizy (np. zmiennej o na-
zwie detektor_germanowy_E_4_energia_kalibrowana). Eksperymentator może to zrobić z pozy-
cji programu GUI – który poinformuje program analizy zdarzeń  (Spy),  aby stworzył  nowe 
widmo. 

Program GUI nie może jednak poinformować program Spy, że chodzi widmo zmiennej o na-
zwie detektor_germanowy_E_4_energia_kalibrowana. Nazwy zmiennych użytych w tekście źró-
dłowym programu Spy – w trakcie kompilacji i konsolidacji (linkowania) programu przestają 
istnieć. Zostają przetłumaczone na adresy. W takiej postaci posługuje się nimi program Spy w 
swojej wykonywalnej wersji. 

Skoro tak, to czy program GUI może zamiast tego zażądać, aby program analizujący Spy stwo-
rzył widmo zmiennej o danym adresie? 

Teoretycznie tak, ale skąd GUI może znać ten adres? Skąd GUI ma znać adresy wszystkich in-
nych zmiennych z programu analizującego, które eksperymentator chciałby czasem oglądać w 
postaci widm? Program GUI nie może ich znać, bo ich adresy ustalane są nie na etapie kompi-
lacji, czy na etapie konsolidacji (linkowania) programu Spy; ich adresy ustalane są dopiero w 
chwili uruchamiania programu. 

Na danym komputerze można równocześnie uruchomić ten sam program Spy kil
kakrotnie (na przykład przez kilku użytkowników). Każda działająca wersja pro
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gramu ma oczywiście inne adresy swoich zmiennych – a ustalane są one w pierw
szych chwilach po starcie programu. 

Skoro więc nie można programu analizującego poinformować o jaką zmienną chodzi – ani za 
pomocą podania jego nazwy, ani za pomocą podania jej adresu – to jak?

Ideę rozwiązania można streścić tak: 

• Program analizujący (Spy), wkrótce po starcie powinien sporządzić sobie rodzaj 
słownika. W słowniku takim nazwy interesujących zmiennych miałyby przypisa-
ne adresy, pod którymi owe zmienne zaistniały właśnie w pamięci. Zatem byłby 
to słownik, który "tłumaczy" nazwę na adres.

Jak jednak program analizujący może sporządzić taki słownik, skoro w trakcie jego pracy po-
trzebne mu nazwy zmiennych są już nieznane? (Zniknęły w trakcie kompilacji i linkowania). 

Nazwa może być znana procedurze sporządzającej słownik, jeśli zostanie zapamiętana w po-
staci danej tekstowej. W tym celu autor programu analizy – przewidując, że jakaś zmienna 
może być interesująca dla eksperymentatora – w odpowiednim miejscu kodu nadaje jej nazwę 
(w danej tekstowej) i równocześnie wskazuje jaką zmienną nazwa ta ma określać. Taki kod 
źródłowy programu poddawany jest kompilacji, a zapisana w tablicy znaków nazwa – nie zo-
stanie utracona. Po uruchomieniu programu analizy procedura sporządzająca słownik skorzy-
sta z tych danych.

Nazwa zmiennej zapamiętywana w stałej znakowej nie musi być identyczna, jak nazwa tej 
zmiennej w kodzie źródłowym programu. Jak zostanie to pokazane później – byłoby to wręcz 
niepożądane. Nazwa powinna być przede wszystkim jasna. Eksperymentator powinien dokład-
nie rozumieć jaką zmienną nazwa ta oznacza. 

Praktyka pokazała, że lepiej sprawdzają się nazwy długie. W komunikacji progra
mu z eksperymentatorem – kluczową sprawą jest jasność komunikacji. Jeśli eks
perymentator widzi na ekranie programu GUI listę kilku tysięcy nazw – to nazwy  
takie powinny być „zrozumiałe same przez się”. Nie ma wtedy znaczenia, że dana 
nazwa jest długa, byle było oczywiste jaką zmienną oznacza. Długość nazwy nie  
jest uciążliwością, bo eksperymentator nigdy nie musi takiej nazwy pisać w żad
nych komendach; jedynie wybiera ją wskazując na odpowiednią pozycję z listy.


Istotą opisywanego tu rozwiązania jest stworzenie słownika, w którym odpowiednim pojęciom 
z "fizyki eksperymentu" – program analizujący przyporządkuje adresy odpowiednich zmien-
nych (komórek pamięci). Podkreślić należy określenie „fizyki eksperymentu”, a nie jedynie 
„elektroniki  eksperymentu”.  Zmienne,  które  interesują  eksperymentatora,  to  nie  tylko  dane 
zmierzone bezpośrednio przez detektory i dostarczane przez układy elektroniczne układu po-
miarowego. To także zmienne reprezentujące dane: a) przetworzone (pozycja jonu ekstrapolo-
wana do płaszczyzny ogniskowania), b) obliczone według algorytmów (liczby Z i A/q danego 
izotopu),  c) lub wręcz wynikające z faktu, że zadziałał ten, a nie inny detektor germanowy 
(stąd można określić np. kąt rozproszenia jonów). 

Taka zawartość słownika sprawia, że fizyk eksperymentator w analizie eksperymentu para się 
abstrakcyjnymi pojęciami fizycznymi, a nie jedynie pojęciami z nowoczesnej (choćby najbar-
dziej) elektroniki.

3.4   Pojemnik na hasła
Skoro kluczową sprawą jest stworzenie czegoś w rodzaju słownika, należy skupić się nad tym,  
co jest najbardziej podstawowym elementem słownika. Prawdziwy słownik składa się z haseł, 
zatem należy przyjrzeć się jak stwarza się elementarne hasła.

Analogia słownikowa jest obrazowa, ale należy ją uściślić. W słowniku bowiem następuje sko-
jarzenie słowa z jednego języka – ze słowem z innego języka. Oba kojarzone ze sobą obiekty 
są tego samego typu (choć z różnych języków, są to przecież nadal  słowa).  Tymczasem w 
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przypadku programu analizy zdarzeń – słowo (nazwa) zostanie skojarzone z wyrażonym licz-
bowo adresem. Struktura danych, która gromadzi skojarzone obiekty jednego typu z odpowia-
dającymi im obiektami  innego typu to tzw. „mapa”  [Gre98]. Chodzi o „mapowanie”, czyli 
odwzorowanie. Mapa geograficzna odwzorowuje rzeczywisty teren – na linie i symbole na pa-
pierze. W przypadku analizy online chodzi o odwzorowanie jakichś nazw, na adresy komórek 
działającego właśnie w tej chwili danego egzemplarza programu analizy.

Mapa będzie mieściła w sobie wiele informacji. Będzie więc w pewnym sensie pojemnikiem, 
tak jak słownik jest pojemnikiem na hasła. Elementarnym obiektem przechowywanym w ta-
kim pojemniku-słowniku jest para skojarzonych ze sobą słów. W przypadku potrzebnej nam 
mapy przechowywane będą również pary skojarzonych ze sobą obiektów. Jednym z nich bę-
dzie nazwa, a drugim kilka informacji o szczególnym miejscu w pamięci.

W języku C++ nazwę przechować może obiekt standardowej klasy std::string2. Nazwa skoja-
rzona zostanie z określeniem komórki pamięci reprezentującej wybraną zmienną. Do określe-
nia o którą komórkę chodzi – posłużyć może wskaźnik. Jest to obiekt, który mieści w sobie  
liczbowy adres wskazywanej komórki oraz informację jakiego typu jest (obiekt) zmienna, któ-
ra tam się znajduje.

Zmienne, którymi eksperymentator może być zainteresowany da się ograniczyć do trzech ty-
pów fundamentalnych:

• typ int 
zmiennymi takiego typu są surowe dane (raw data) przychodzące z systemu akwi
zycji, ale także pewne zmienne „wyliczone” – na przykład liczba detektorów ger
manowych, które w danym zdarzeniu zadziałały (tzw. krotność detektorów);

• typ double 
większość zmiennych w programie ma wartości będące liczbami rzeczywistymi;  
np. kalibrowana wartość energii zmierzonej przez detektor, lub – obliczona przez  
algorytmy identyfikacji izotopów – wartość A/q  ;

• typ bool

zmienne o wartościach logicznych prawda/fałsz reprezentują zwykle informację  
typu: „detektor D – zadziałał (lub nie)”.

Dane takich typów eksperymentator może chcieć oglądać w postaci widm. Zatem podczas ana-
lizy kolejnych zdarzeń niesiona przez te dane informacja jest używana do inkrementacji wid-
ma.  Inkrementacji,  czyli  zwiększenia  (o  1)  zawartości  odpowiedniego  kanału  w  widmie. 
Numer inkrementowanego kanału w widmie określony jest przez wartość danej. Jeśli dana jest  
używana do sporządzania widma, możemy ją nazwać inkrementorem tego widma. 

Inkrementor – jest kluczowym pojęciem w opisywanym tu systemie. Inkrementor określać bę-
dzie dowolną zmienną w programie analizy, która została udostępniona eksperymentatorowi – 
tak, by (z pozycji programu GUI) mógł jej użyć do interaktywnego tworzenia swoich widm.

3.5   Klasa inkrementorów – Tincrementer
Pojęcie inkrementor – w programie analizy zdarzeń – zrealizuje typ obiektów (czyli klasa), 
o nazwie Tincrementer. Poniżej przedstawione zostaną jej składniki-dane i ich rola.

3.5.1    Adres zmiennej
Aby w trakcie pracy programu analizy danych pokazać na zmienną w pamięci komputera nale-
ży posłużyć się wskaźnikiem. Założono, że pokazywane zmienne mogą być typu fundamental-
nego int, double lub bool. Ponieważ jednak wskaźnik od pokazywania na zmienną jednego typu 
fundamentalnego nie nadaje się do pokazywania na zmienną innego typu, trzeba przygotować 

2 W dalszej części klasę tę dla uproszczenia nazywać będziemy klasą string
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się na te wszystkie trzy sytuacje. Zatem w klasie inkrementora składnikami są trzy odpowied-
nie wskaźniki:

double *    
int *      
bool *

W pewnym sensie jest to rozrzutność miejsca, skoro tylko jeden z tych wskaźników zostanie 
użyty. (Gdy interesująca dla eksperymentatora dana jest typu double, to nie jest równocześnie 
typu int, ani typu bool.) Skoro tak, to można te trzy wskaźniki umieścić w tym samym miejscu 
w pamięci – co da oszczędność miejsca. W języku C++ pozwala na to konstrukcja zwana unią 
(ang. union). 

3.5.2    Typ zmiennej
Niezależnie od tego czy używa się trzech odrębnych wskaźników, czy zgrupowanie ich w unię 
(sposób oszczędny) – trzeba zapamiętać, który z tych wskaźników został użyty, czyli jakiego 
typu jest wskazywana dana. Do przechowywania takiego typu informacji nadaje się obiekt 
typu wyliczeniowego (enum). W klasie inkrementora został więc zdefiniowany pomocniczy 
typ wyliczeniowy. Na jego liście wyliczeniowej są trzy pozycje, odpowiadające jednej z trzech 
możliwych sytuacji. 

enum      Ttyp_danej   {        to_typ_double,      to_typ_int,         to_typ_bool        }; 

Typ zmiennej, której adres przechowuje konkretny inkrementor – zapamiętywany jest w skład-
niku właśnie takiego typu wyliczeniowego. 

Ttyp_danej jaki_typ ;

Składnik ten ma nazwę jaki_typ i może przyjąć jedną z trzech wartości z omawianej listy wyli-
czeniowej.

3.5.3    Walidator inkrementora
Zmienna, której adres przechowywany jest w klasie  Tincrementer – nie w każdym zdarzeniu 
musi mieć zdefiniowaną wartość. Tak się może zdarzyć szczególnie w przypadku zmiennych 
reprezentujących dane obliczane według jakichś algorytmów. Na przykład wartość zmiennej 
reprezentującej pozycję jądra przelatującego przez komorę drutową, obliczana jest z dwóch da-
nych dostarczanych przez lewą i prawą elektrodę. Może się tak zdarzyć, że system akwizycji 
danych w konkretnym zdarzeniu dostarcza tylko jedną z tych danych. Obliczenie pozycji jest 
wówczas niemożliwe. Pojawia się jednak problem jaka wartość powinna w takiej sytuacji zo-
stać umieszczona we wskazywanej zmiennej. Nawet jeśli nie wstawi się tam żadnej wartości, 
pozostanie tam wstępnie zapisane zero – a taka wartość, w przypadku komory drutowej, ozna-
cza iż jon przeleciał dokładnie w osi wiązki. Posłużenie się wartością inkrementora w takiej 
niezdefiniowanej sytuacji doprowadzi do błędnych wyników analizy.

Aby uniknąć takich błędów inkrementor został wyposażony w dodatkowy składnik. Jest to 
wskaźnik do innej zmiennej, zwanej walidatorem. Walidator to inna zmienna, zwykle typu lo-
gicznego (bool), w której zapisana jest informacja, czy obliczenie jakiejś wartości (np. pozycji,  
czy poprawki Dopplera) zakończyło się pomyślnie. Takie zmienne-walidatory są w procedu-
rach opracowania danych używane bardzo często. 

Aby inkrementor mógł skorzystać z walidatora interesującej go zmiennej, powinien poznać 
jego adres. Adres ten przechowywać będzie w swoim składniku 

bool  *data_usable;  

Nie każdy inkrementor potrzebuje walidatora. 
Na   przykład   inkrementor   reprezentujący   krotność   zarejestrowanych   w   danym  
zdarzeniu kwantów   zawsze ma zdefiniowaną wartość. Nawet jeśli miało by to  
być zero. 

Jeśli dany inkrementor nie potrzebuje walidatora, to powinien zostać poinformowany, iż adres 
jego walidatora to NULL (adres zerowy). 
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3.5.4    Wskaźnik do "miejsca urodzenia"
Kolejnym składnikiem klasy  Tincrementer jest wskaźnik do obiektu, który dany inkrementor 
powołał do istnienia. Zwykle odbyło się to w obiekcie reprezentującym jakiś detektor, lub ja-
kiś algorytm. Inkrementor został tam powołany do istnienia, ale natychmiast przekazany został 
procedurom zarządzającym wszystkimi inkrementorami programu analizy.

W praktyce okazało się przydatne, by inkrementor pamiętał adres obiektu, który go powołał do 
istnienia. 

Po to, by móc czasem skorzystać z wartości innych "siostrzanych" inkrementorów 
zdefiniowanych w tym samym obiekcie. (Por. tzw. selfgate, rozdz. 8 str. 81).

Adres ten przechowywany jest w składniku o nazwie  ptr_detector. Jego typ to wskaźnik do 
obiektu klasy abstrakcyjnej o nazwie "dawca inkrementorów". 

Tincrementer_donnor    * ptr_detector;

Klasa  Tincrementer_donnor powinna  być  abstrakcyjną  klasą  podstawową  wszystkich  klas 
obiektów lub klas algorytmów, w których znaleźć się mają przyszłe definicje inkrementorów.


Powyższe składniki są danymi składowymi klasy  Tincrementer służącej do przechowywania 
informacji o inkrementorach. Składniki te, w chwili powoływania obiektu do istnienia, powin-
ny zostać poprawnie wypełnione informacją. Zadanie to wykonają trzy funkcje składowe (kon-
struktory). W przypadku, gdy inkrementor jest typu  double, automatycznie uruchomiana jest 
wersja konstruktora z argumentem double. Podobnie w przypadku typów int i bool. Konstruk-
tory te – każdy po swojemu – wypełnią też składnik ‘jaki_typ’. 

Argumentami konstruktorów są też: ewentualny adres walidatora (lub NULL), oraz adres obiek-
tu,  który  powołuje  inkrementor  do  istnienia.  Konstruktor  zapamiętuje  je  w  odpowiednich 
składnikach klasy.

Oprócz konstruktorów – inkrementor ma też inne funkcje składowe, z których część zostanie 
przedstawiona przy omawianiu procedur ewaluacji.

3.6   Mapa inkrementorów
Stworzona została więc klasa obiektów, które teraz powinny zostać skojarzone z nazwami. Ko-
jarzenie to odbywać się będzie dzięki pojemnikowi typu mapa, który gromadzi następujące 
pary obiektów 

[nazwa inkrementora]        [Tincrementer]

W pojemniku typu mapa obiekt pierwszego typu (nazwa inkrementora) nazywany jest  klu
czem, a obiekt skojarzonego z nim drugiego typu (tu: Tincrementer) nazywany jest wartością. 

Klasa reprezentująca pojemnik typu mapa dostępna jest w standardowej bibliotece C++. Za 
pomocą tej klasy w programie analizy  Spy zdefiniowany jest  konkretny pojemnik "na inkre-
mentory".

map< string, Tincrementer >       mapa_inkrementorow;        

Za gromadzenie i rozmieszczanie takich par w pojemniku odpowiada sam pojemnik. Szukanie 
w pojemniku typu mapa polega na podaniu klucza (czyli nazwy wybranego inkrementora). Po-
jemnik szuka sam, a po znalezieniu odpowiada skojarzoną z tym kluczem wartością. Wartością 
jest  obiekt  typu  Tincrementer zawierający  złożone  tam informacje,  m.  in.  adres  wybranej 
zmiennej.


W rzeczywistości klasa Tincrementer musiała być bardziej skomplikowana, jednak na tym pro-
stym prototypie łatwiej zobaczyć jej działanie.
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3.7   Definiowane inkrementora
Inkrementory definiuje się w odpowiednich miejscach w tekście źródłowym programu. Zdefi-
niować inkrementor – to znaczy wybrać jakąś zmienną w programie analizy, a następnie opa-
trzyć ją unikalną nazwą.  (Jeśli zmienna ma walidator, to w definicji inkrementora podaje się 
też jej adres. Dodatkowym parametrem jest adres obiektu, w którym odbywa się definicja.)

Zwykle  definicje  inkrementorów umieszczane  są  w konstruktorach  klas,  których  wybrane 
składniki chce się udostępnić eksperymentatorom jako inkrementory widm. 

Przykładem takiej klasy może być klasa Tscyntylator, modelująca detektory scyntylacyjne uży-
te w eksperymencie. W klasie tej jest składnik-dana typu  int o nazwie  delta_t. W kolejnych 
zdarzeniach system akwizycji dostarcza bieżącą wartość tego składnika.  Ta wartość służy na-
stępnie do obliczenia pozycji x jonu przelatującego przez scyntylator. Schematycznie definicję 
klasy Tscyntylator można zapisać jako:

class Tscyntylator
{

int delta_t; // surowa dana
double  pozycja_x       // dana obliczona przez algorytm określania pozycji jonu
bool pozycja_x_ok; // walidator powyższej danej
// .....

};

Aby dana o nazwie delta_t była dostępna dla eksperymentatora w postaci inkrementora, w kon-
struktorze tej klasy powinna znaleźć się stosowna instrukcja to realizująca. Oto ona:

mapa_inkrementorow ["delta_t"] = Tincrementer( & delta_t, // adres zmiennej   
NULL, // adres walidatora   
this); // adres "twórcy"

Instrukcja ta powoduje, że do mapy inkrementorów dodane zostaje nowe "hasło słownikowe".

W haśle tym kluczem jest nazwa "delta_t". Wartością zaś jest inkrementor (nowy obiekt klasy 
Tincrementer), który przechowuje między innymi:

• adres zmiennej delta_t, 

• wartość NULL (oznaczającą, że powyższa zmienna nie ma walidatora) 

• adres obiektu, w którym znajduje się ta definicja (wskaźnik this).

Definiowany tu inkrementor widząc, że ma pracować ze zmienną  delta_t – (którą rozpoznał 
jako typu int), zapamiętuje w swoim składniku jaki_typ wartość to_typ_int.

3.7.1    Unikatowa nazwa inkrementora
W eksperymencie, a zatem i w programie analizy, zwykle jest więcej niż jeden scyntylator.  
Każdy z obiektów klasy Tscyntylator ma w programie swoją własną zmienną  delta_t. W tej sy-
tuacji każde wykonanie konstruktora klasy Tscyntylator sprawi, że wykonana zostanie powyżej 
zacytowana instrukcja. Niestety spowoduje to problemy, bo – co prawda każdy z obiektów 
scyntylatorów ma swoją własną zmienną delta_t, więc każda z nich ma swój własny, odrębny 
adres – ale każde następne wykonanie tej instrukcji w konstruktorze (na użytek następnego 
scyntylatora) będzie przez mapę odrzucone. Skoro element o nazwie "delta_t" już w mapie in-
krementorów jest – nowej wersji pojemnik nie wstawia. 

Aby temu zapobiec należy dla każdego obiektu scyntylatora zróżnicować nazwę definiowane-
go tu inkrementora. Najprościej tak, że nazwa inkrementora składać się będzie się z pierwszej 
części, będącej nazwą danego konkretnego scyntylatora, oraz z drugiej części, która jest nazwą 
samej danej.

Oto ilustracja. W eksperymencie RISING jest kilka scyntylatorów, a mają one nazwy „sci21”,  
„sci22”, „sci41”. Obiekty reprezentujące te detektory te są obiektami klasy  Tscyntylator. Na-
zwa obiektu-detektora,  (scyntylatora)  jest  przechowywana w składniku  nazwa_tego_obiektu. 
Korzystając z tego, instrukcja definiująca inkrementor może wyglądać tak:
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mapa_inkrementorow [ nazwa_tego_obiektu + "_delta_t"] = 
Tincrementer(& delta_t,  NULL, this);

Dzięki temu rozwiązaniu przy powoływaniu do istnienia scyntylatorów „sci21”, „sci22”, „sci-
41” zostaną zdefiniowane inkrementory o unikatowych nazwach 

"sci21_delta_t"
"sci22_delta_t"
"sci41_delta_t"

Inkrementor z walidatorem
W obiekcie klasy Tscyntylator jest jeszcze inny interesujący składnik. To pozycja jonu przela-
tującego przez scyntylator. Odpowiedni algorytm oblicza tę wartość z danej delta_t. Jeśli obli-
czenie  zakończy się  poprawnie,  to  w składniku  pozycja_x umieszczona  zostanie  wyliczona 
wartość, a w walidatorze, czyli w składniku pozycja_x_ok, zapisana zostanie wartość true.  

Jeśli uznajemy, że ta dana o pozycji może być interesująca dla eksperymentatora, to wystarczy 
zamieścić w konstruktorze definicję kolejnego inkrementora

mapa_inkrementorow [nazwa_tego_obiektu + "_pozycja_x"] = 
Tincrementer(& pozycja_x, & pozycja_x_ok,   this); 

Tym sposobem w programie analizy (w którym są obiekty reprezentujące scyntylatory o na-
zwach „sci21”,  „sci22”,  „sci41”),  dzięki  powyższej  instrukcji  eksperymentator  otrzyma  do 
dyspozycji następujące inkrementory

"sci21_pozycja_x"
"sci22_pozycja_x"
"sci41_pozycja_x"


Co to znaczy „otrzyma do dyspozycji”? Mapa po zakończeniu procesu dodawania kolejnych 
inkrementorów sporządza ich listę. Lista ta, w postaci pliku tekstowego, zapisywana jest przez 
program Spy na dysku i staje się dostępna dla programu Cracow GUI. Dzięki temu programo-
wi eksperymentator w stosownej chwili może taką listę na swoim ekranie zobaczyć i wybrać z 
niej nazwę interesującego go inkrementora – chociażby po to, by użyć ją do definicji nowego 
widma.
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4.    Widma definiowane przez 
eksperymentatora

4.1   Widma w programie analizy online
Jak wcześniej wspomnieliśmy,  inkrementory wymyślone zostały po to, by eksperymentator 
mógł ad hoc tworzyć widma wybranych danych z programu analizy. Tworzenie tych widm jest 
odrębnym zagadnieniem.

Widma standardowo wbudowane w program analizy
W tekście programu analizy – są definicje ogromnej ilości tzw. standardowych widm umiesz-
czone tam przez twórców programu. Standardowych, gdyż jest oczywiste, że są potrzebne – 
więc program jest w nie standardowo wyposażony. Jak reszta programu, definicje te poddawa-
ne są kompilacji i linkowaniu. Widma te powstają na podstawie tych definicji krótko po starcie  
programu analizy. 

Podobnie z inkrementacją tych widm. Stosowne instrukcje inkrementacji tych widm są przez 
twórcę programu analizy zdarzeń umieszczone w tekście  źródłowym funkcji  analizujących 
dane poszczególnych detektorów. W chwili kompilacji programu, instrukcje te zostają przetłu-
maczone na język maszynowy.

Widma użytkownika
W przypadku widm tworzonych ad hoc przez eksperymentatora – sytuacja jest zupełnie inna. 
W chwili, gdy program analizy jest kompilowany, ani nawet wtedy, gdy jest on uruchamiany – 
nie wie on jeszcze nic o ewentualnych nowych widmach, wymyślonych przez użytkownika; 
nie ma więc ani ich definicji, ani żadnych instrukcji inkrementujących te widma. 

W pracującym właśnie programie analizy musi być więc:

• mechanizm powoływania nowych widm do istnienia, 

• mechanizm inkrementacji tych widm wartościami pochodzącymi z właśnie anali-
zowanych zdarzeń.

Tworzenie nowych obiektów w trakcie pracy programu zapewniają procedury dynamicznej re-
zerwacji pamięci (ang. dynamic memory allocation – realizowane przez operator new). Widmo 
może więc zostać powołane do istnienia. Skoro już powstanie – powinno umieć samo zadbać o 
siebie. To znaczy powinno samodzielnie: 

• odszukać w pamięci działającego programu daną, która ma je inkrementować, 
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a następnie – gdy po analizie każdego zdarzenia dana będzie obliczona i ustalona

•  – widmo powinno samo sięgać w to miejsce i dokonywać swojej inkrementacji.

4.2   Zarządca widm i kreator definicji widm użytkownika
W programie analizy zdarzeń jest mechanizm, dzięki któremu eksperymentator może powołać 
do istnienia nowe widmo. W tym celu musi on dostarczyć programowi analizy szczegółowy 
opis żądanego widma. Opis ten ma postać pliku tekstowego o określonej składni. Są w nim m.  
in. informacje na temat rozmiaru (zakresu) widma, a także o danych, które to widmo mogą in-
krementować (nazwy inkrementorów). Takiego pliku z opisem żądanego widma eksperymen-
tator nie sporządza sam – gdyż wymagało by to znajomości skomplikowanej składni. Pracę tę 
wykonuje w programie Cracow GUI tak zwany kreator widma (ang. spectrum wizard). 

Kreator widm można uruchomić w oknie dialogowym "zarządcy widm" (ang. spectra mana-
ger)  (rys. 4.1), czyli procedury zarządzającej widmami definiowanymi przez użytkownika.

KOTWICA

Zarządca widm umożliwia

• tworzenie definicji nowych widm, 

• modyfikowanie definicji już istniejących, 

• usuwanie definicji widm już niepotrzebnych,

• przeglądanie zestawienia parametrów wszystkich definicji widm (w postaci ob-
szernej tabeli) .

Jeśli eksperymentator wybierze opcję "Add new spectrum" pojawia się kreator definicji widma, 
który jest kilkustronicowym oknem dialogowym. Na poszczególnych stronach są pytania o ce-
chy nowo tworzonego widma. 

Rys. 4.1: Widok zarządcy widm definiowanych przez użytkownika. 
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Trzeba pamiętać, że kreator ten nie stwarza widma, a jedynie jego opis w języku zrozumiałym 
dla programu analizy (Spy). W rezultacie pracy kreatora powstaje więc niewielki plik teksto-
wy, który zostanie w stosownej chwili przeczytany przez program analizy zdarzeń. Na podsta-
wie zawartych w tym pliku informacji – program analizy stworzy u siebie żądane widmo.

4.2.1    Kreator widma 
Kreator to jakby ankieta, którą ma wypełnić eksperymentator. Pytania tej ankiety zmieniają się 
w zależności od już udzielonych odpowiedzi. Na przykład jeśli eksperymentator zdecydował, 
że chodzi mu o widmo dwuwymiarowe, to na następnych stronach pojawią się pytania charak-
terystyczne dla opisu widma dwuwymiarowego.

Prześledźmy przypadek najprostszy – czyli  definiowanie widma jednowymiarowego i  to w 
uproszczonej (na razie) formie. 

Po uruchomieniu procedury definicji widma – pojawia się okno dialogowe, w którym ekspery-
mentator musi podać nazwę nowego widma. Po tej nazwie widmo będzie potem odszukiwane 
np. w sytuacji, gdy trzeba wyświetlić je w postaci grafu, czy też gdy chodzi o jego zerowanie. 
Nazwa widma powinna zacząć się o przedrostka "user_" i kreator zadba, by tak było. 

Dochowanie tej konwencji przydaje się, gdyż potem sama nazwa widma informu
je, że to jest widmo definiowane przez użytkownika, a nie jedno z kilku tysięcy  
widm standardowych.  Wiedząc  to,  program  GUI  może zezwolić  na wykonanie  
wobec  tego widma pewnych operacji,  niemożliwych  dla widm standardowych.  
(Na przykład można dokonywać  modyfikacji jego definicji – co jest zasadniczo  
niemożliwe wobec widm standardowych).

Po podaniu nazwy eksperymentator decyduje o wymiarze widma; czy jest to widmo jednowy-
miarowe czy dwuwymiarowe (macierz). Załóżmy, że odpowiedź brzmi – "jednowymiarowe".

Dalej określa się rozdzielczość i zakres widma (tzw. binning), czyli:

• na ile kanałów podzielony jest obszar widma,

• wartość odpowiadająca lewemu brzegowi pierwszego kanału (min),

• wartość odpowiadająca prawemu brzegowi ostatniego kanał widma (max).
Na przykład: dane widmo ma mieć zakres (–150, +150) podzielony na 4096 ka
nałów. 

Zakres widma może być opisany nawet liczbami rzeczywistymi – (widmo wartości A/q defi-
niowane jest zwykle w zakresie 1.5 –  4.0 ).

W ten sposób zostały określone jakby podstawowe parametry widma. Jeśli jest to widmo jed-
nowymiarowe – liczby te określają parametry osi X widma. Jeśli definiuje się widmo dwuwy-
miarowe (macierz), to kreator pyta dodatkowo o podobne parametry opisujące oś Y.

Dotychczas opisane parametry określają rozmiary widma, ale nie mówią nic o tym, co na wid-
mie ma być obrazowane. Te decyzje następują teraz. Kreator przedstawia tabelę, w której nale-
ży umieścić nazwę inkrementora, którego widmo chce się tworzyć.  (Rys. 4.2, str. 33.)

Innymi słowy w tym miejscu kreatora eksperymentator ma określić, która z dostępnych zmien-
nych z programu analizy ma stać się inkrementorem tworzonego właśnie widma. Nazwę odpo-
wiedniego  należy  umieścić  w  zamieszczonej  tabeli.  Do  dyspozycji  jest  kilka  tysięcy 
inkrementorów. Skoro założeniem opisywanego tu systemu analizy jest nieobciążanie użyt-
kownika koniecznością pamiętania składni, ani tym bardziej nazw inkrementorów – dlatego 
jest do dyspozycji narzędzie do łatwego odnalezienia żądanego inkrementora. 
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Przycisk "Add one or more incementer" otwiera okno dialogowe z listą wszystkich dostępnych 
inkrementorów. Jest to ta lista, którą przy każdym swym uruchamianiu sporządza Spy i zapisu-
je na dysku. Kreator widma otwiera tę listę i wyświetla na ekranie. (Vide rys. 4.3)

Wybranie  właściwego 
inkrementora z tej  listy 
(liczącej  kilka  tysięcy 
pozycji)  jest  nietrudne 
jeśli  przy  definiowaniu 
inkrementorów  wybra-
no dobre zasady tworze-
nia  ich  nazw.  Jedną  z 
takich  zasad  jest  wy-
móg,  by  nazwa  zaczy-
nała  się  od  nazwy 
detektora, w którym zo-
stała  zdefiniowana. 
Dzięki temu, że w oknie 
z  listą  inkrementorów 
dostępny jest filtr – eks-
perymentator  może 
umieścić w polu filtru nazwę wybranego detektora – a wówczas na wyświetlanej liście inkre-
mentorów pojawią się tylko te, które dotyczą wybranego detektora. Najczęściej jest to kilka, 
kilkanaście pozycji, z których łatwo już wybrać właściwą. Po dokonaniu wyboru nazwa inkre-
mentora automatycznie pojawia się w tabeli.

W niektórych wielosegmentowych detektorach jest zdefiniowanych tak dużo inkre
mentorów, że "jednostopniowy" filtr z samą nazwą detektora – nie wystarcza. Do  
dyspozycji są wtedy znaki "*", które użyte w kluczu filtra pozwalają bardziej za
węzić listę przedstawianą do wyboru.

W tabeli jest widoczna kolumna nazwana "Self gate name". Wyjaśnieniem jej znaczenia zaj-
miemy się później (rozdz. 8, str. 81). Także później zajmiemy się ostatnim pytaniem kreatora – 
o warunek stawiany na tym widmie (rozdz. 6, str. 52).

Rys. 4.3: Okno dialogowe zawierające listę dostępnych inkrementorów.

Rys. 4.2: Widok strony kreatora specyfikującej inkrementory użyte w definiowanym widmie użytkownika. W tym 
przypadku tabela ma tylko jeden wiersz, gdyż użyty został tylko jeden inkrementor.
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Gdy eksperymentator poda wszystkie wymagane elementy definicji widma – naciska przycisk 
"Finish". W ten sposób w zasadzie zakończył się proces definiowana żądanego widma.  Cra-
cow GUI zapisuje tę informację na dysku w postaci pliku tekstowego o określonej składni. Plik 
ten jest jakby listem napisanym przez GUI do programu analizy Spy. Listu, w którym żądania 
eksperymentatora zapisane są w języku zrozumiałym dla programu analizy zdarzeń. Jeśli pro-
gram analizy Spy właśnie pracuje, to na życzenie GUI może na chwilę przerwać analizowanie 
zdarzeń, wytworzyć żądane widmo i powrócić do analizy dalszych zdarzeń. Nowe widmo bę-
dzie od tej pory stopniowo zapełniane danymi pochodzącymi z kolejnych zdarzeń.

Zrozumiałe jest, że program analizy zdarzeń Spy kiedyś skończy swoją pracę i zatrzyma się. 
Jednak definicja nowego widma tkwi zapisana na dysku. Zatem przy kolejnym uruchomieniu 
programu analizy – stworzy on znowu widmo według tej definicji. Jest to bardzo ważna cecha,  
gdyż dzięki temu widma są "trwałe". Eksperymentatorzy mogą stopniowo budować całe zesta-
wy widm niezbędnych dla ich eksperymentu. Ten ich dorobek ciągle się powiększa. Dorob-
kiem tym eksperymentator zarządzać może za pomocą wzmiankowanego wcześniej (str.  31) 
menedżera widm użytkownika.

Zobaczyliśmy jak prosto, dzięki posłużeniu się kreatorem – stworzyć można definicję potrzeb-
nego widma. Np. w eksperymencie RISING jest 105 kryształów germanowych pracujących 
jako detektory kwantów  .  W podany powyżej  sposób można stworzyć  widmo obrazujące 
energię kwantów  rejestrowanych przez jeden z nich. Rys. 4.4 przedstawia widmo, które dzię-
ki użyciu inkrementora o nazwie  cluster_xia_crys_K_2_energy4MeV_cal_when_fired – obrazuje 
widmo energii kwantów  rejestrowanych w detektorze germanowym (typu cluster) o nazwie 
"K" przez jego kryształ nr 2.

KOTWICA

4.2.2    Widmo korzystające z więcej niż jednego inkrementora
W praktyce eksperymentu RISING potrzebne jest najczęściej sumaryczne widmo energetyczne 
kwantów  zarejestrowanych we wszystkich 105 kryształach ("widmo total"). Możne je uzy-
skać tworząc 105 elementarnych widm poszczególnych kryształów i sumując je. 

Rys.  4.4: Widmo energii kwantów   rejestrowanych przez jeden kryształ germanu detektora RISING, sporzą
dzone za pomocą jednego inkrementora o nazwie cluster_xia_crys_K_2_energy4MeV_cal_when_fired. 



4.   Widma definiowane przez eksperymentatora 35 

KOTWICA

Pozwalają na to proste procedury (rys. 4.5), a ponieważ takie sumowanie powtarzane jest cy-
kliczne co kilkadziesiąt sekund – takie sumaryczne widmo w trakcie analizy – "rośnie". Mimo 
wszystko rozwiązanie takie nie jest wygodne. Sprawę pogarsza fakt, że takich widm "total" 
eksperymentator potrzebuje wiele, w różnych wariantach. 

Jest lepszy sposób tworzenia widma "total" – bez konieczności tworzenia 105 widm 
pośrednich 

Należy stworzyć  jedno widmo, które na swej liście  inkrementorów ma umieszczone wiele  
(105) nazw inkrementorów. Konkretnie wszystkich tych, które użyte byłyby przy tworzeniu 
widm elementarnych. 

Takie widmo, w trakcie analizy pojedynczego zdarzenia ma szansę być inkrementowane nawet 
105 razy. 

Oczywiście w pojedynczym zdarzeniu tylko mała część detektorów germanowych  
rejestruje jakieś kwanty . Inkrementory tych pozostałych niosą wartość zero. 

Rysunek  4.6, przedstawia wygląd odpowiedniej strony kreatora, gdzie widać fragment listy 
inkrementorów takiego widma total.
KOTWICA

Rys. 4.5: Narzędzie do automatycznego (i cyklicznego) sumowania widm dostępne w Cracow GUI – pozwala 
na tworzenie widma sumarycznego "total". Widmo takie jest uaktualniane co kilkadziesiąt sekund. 
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Rysunek 4.7  przedstawia widmo "Total" uzyskane dzięki takiej definicji widma.

Rys. 4.6: Fragment listy 105 inkrementorów widma "total  energy calibrated".

Rys. 4.7: Widmo energii kwantów  zarejestrowanych przez wszystkie 105 kryształów germanu. Zostało sporzą
dzone jako widmo, które jest inkrementowane przez 105 inkrementorów. 
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4.2.3    Tworzenie definicji widma dwuwymiarowego
Kreator pozwala też stworzyć definicję widma dwuwymiarowego. Jeśli eksperymentator tak 
zdecydował na pierwszej stornie kreatora, to przedstawione mu jest pole dialogowe, w którym 
powinien on wybrać rozdzielczość i zakres obu osi macierzy. (Rys. 4.8).

KOTWICA

Widmo dwuwymiarowe pozwala inkrementować w macierzy punkty  P(x, y), których współ-
rzędne dostarcza jakaś para inkrementorów. Jeden z nich dostarcza wartość, która staje się 
rzędną x, a drugi wartość, która staje się odciętą y punktu P. Zatem definiując widmo dwuwy-
miarowe należy podać nie tylko inkrementor dla osi X, lecz także dla osi Y. W tym celu kreator 
dodatkowo wyświetla stronę, na której eksperymentator powinien umieścić jeden (lub kilka) 
inkrementorów dostarczających dane dla osi Y.

Jeśli na przykład eksperymentator chce stworzyć macierz -energy  (E) versus -time (T), to 
inkrementory reprezentujące energie kwantów  powinny znaleźć się na liście inkrementorów 
osi Y, a inkrementory reprezentujące czasy rejestracji kwantów  na liście inkrementorów osi 
X. 

W takiej sytuacji w obu tabelach (inkrementorów X i inkrementorów Y) jest wiele pozycji. Ja-
kie konsekwencje niesie umieszczenie wielu inkrementorów na osiach widma dwuwymiaro-
wego?

Gdyby na obu listach było po jednym inkrementorze – sprawa jest jasna: po analizie każdego  
zdarzenia procedura będzie inkrementować w tej macierzy punkt P(x, y), gdzie

x – jest bieżącą wartością inkrementora X
y – jest bieżącą wartością inkrementora Y

Tymczasem mamy tu wiele inkrementorów na obu osiach. Dla uproszczenia dalszych zapisów 
przyjmijmy, że jest ich nie 105, ale 7. (To jakby sytuacja w ramach jednego detektora typu clu-

Rys.  4.8: Strona kreatora odpowiedzialna za rozmiary i rozdzielczość definio
wanego widma dwuwymiarowego.
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ster składającego się z 7 kryształów germanu). Przy takim założeniu obie listy inkrementorów 
rzeczonego widma schematycznie wyglądają tak:

Lista inkrementorów X Lista inkrementorów Y

x1 y1

x2 y2

x3 y3

x4 y4

x5 y5

x6 y6

x7 y7

Jakie punkty macierzy w takim przypadku powinny zostać inkrementowane?

Są trzy sensowne interpretacje –  i omówione zostaną poniżej. Eksperymentator ma możliwość 
wybrania jednej z nich zaznaczając swoją decyzję w polu wyboru typu "radio-button" znajdu-
jącym się poniżej tabeli z inkrementorami Y.  (Zob. rys. 4.9).

KOTWICA

Rys. 4.9: Strona kreatora widma, w której eksperymentator dokonał wyboru inkrementorów pracujących na osi Y. 
Poniżej tablicy z listą inkrementorów jest ważne pole wyboru wielowariantowego opatrzone opisem  "When to 
increment the (X, Y) point on your matrix?" – jego znaczenie omówione jest w następnych paragrafach.
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4.2.4    Wszystkie możliwe kombinacje inkrementorów
Jest to wariant "każdy z każdym". Punkty, które mają szanse być inkrementowane po kolejnym 
zdarzeniu to:

P (x1, y1 )  P (x1, y2 )  . . .  P (x1, y7 )

P (x2, y1 )  P (x2, y2 ) . . .  P (x2, y7 )
...

P (x7, y1 )  P (x7, y2 )  . . .  P (x7, y7 )

Jest to najbardziej ogólne podejście, choć rzadko przydatne z punktu widzenia fizyki ekspery-
mentu. Gdyby chodziło o właśnie taką ewentualność, to eksperymentator zaznaczyć powinien 
opcję "Always".

4.2.5    Kombinacje inkrementorów należących do tych samych detektorów
Ta opcja nadaje się na przykład do tworzenia macierzy E versus T. Na liście inkrementorów 
X umieszcza się inkrementory reprezentujące czas rejestracji kwantów przez kryształy 1 – 7, 
natomiast na liście Y umieszcza się inkrementory reprezentujące ich energie w tychże kryszta-
łach 1 – 7. Przy sporządzaniu takiej macierzy eksperymentator chciałby inkrementować punk-
ty,  których  współrzędne  dotyczą  kwantu   zarejestrowanego  przez  dany kryształ.  Nie  ma 
fizycznego sensu inkrementacja punktu, którego współrzędnymi są na przykład: czas zareje-
strowany przez kryształ pierwszy oraz energia zarejestrowana przez kryształ piąty. 

Pożądane kombinacje są takie:
P (xk , y j) gdzie x k , y j sąinkrementorami z tego samego detektora(tzn. k≡ j) .

Należy zwrócić  uwagę,  że  niekoniecznie  chodzi o  kombinacje:  pierwszy wiersz tabeli  X z 
pierwszym wierszem z tabeli  Y. Takie podejście nie było by przyjazne dla użytkownika, bo 
wymagało by, aby inkrementory umieszczał on w tabelach w ściśle określonej kolejności. Sys-
tem nie powinien absorbować eksperymentatorów swoją składnią. Jest więc tak zaprojektowa-
ny,  że  sam potrafi  ocenić,  które  kombinacje  inkrementorów tworzą pary należące do tego 
samego detektora (np. kryształu germanu) i wybierze właśnie takie kombinacje. 

Jest to możliwe dzięki temu, że w klasie  Tincrementer  jest składnik ptr_detector 
będący "adresem miejsca urodzenia" danego inkrementora.

Jeśli eksperymentatorowi chodzi o właśnie takie kombinacje inkrementorów z obu tablic – to 
powinien wybrać opcję "when X and Y are from the SAME detector". 

Obok tej opcji jest też  podpowiedź,  że nadaje się  ona dla macierzy energia vs  
czas.

Rys. 4.10 przedstawia przykład tak sporządzonego widm energia vs czas.
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KOTWICA

4.2.6    Kombinacje inkrementorów należących do różnych detektorów
W sytuacji,  gdy  eksperymentator  chce  tworzyć  macierz  obrazującą  koincydencje  czasowe 
kwantów o różnych energiach – na liście inkrementorów X umieszcza inkrementory energii , 
a na liście Y ten sam zestaw inkrementorów energii . Teraz jednak interesują go kombinacje 
energii jednego kwantu  z energią innego kwantu . Nie ma sensu inkrementacja punktu, gdy 
na obu osiach jest ten sam inkrementor. Nie jest się w koincydencji z samym sobą. (To wytwo-
rzyło by w widmie zbiór punktów na przekątnej). Zatem pożądane kombinacje to:

P (xk , y j) gdzie xk , y j sąinkrementorami z różnych detektorów (tzn.k≠ j).

Podobnie jak poprzednio – eksperymentator nie musi dbać o kolejność inkrementorów w tabe-
lach. System sam potrafi ocenić, które inkrementory pochodzą z tego samego detektora (tu:  
kryształu germanu) – i wykluczy taką kombinację.

Jeśli eksperymentatorowi chodzi o właśnie taki wybór kombinacji inkrementorów z obu tablic 
– to powinien wybrać opcję "when X and Y are from the DIFFERENT detector". 

Obok tej opcji jest też podpowiedź, że nadaje się ona dla koincydencyjnych ma
cierzy E  – E. 

Rys. 4.11 przedstawia przykład tak stworzonego widma dwuwymiarowego.

Rys. 4.10: Po lewej – widmo energii kwantów  względem czasu ich rejestracji. Projekcję tej macierzy na oś X 
obrazuje widmo po prawej stronie. (Na podobnej zasadzie można sporządzać widma czasowe obrazujące 
czas życia izomerów).
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4.3   Klasa Tuser_spectrum_descriptor
Zobaczyliśmy jak kreator rozmawia z eksperymentatorem ułatwiając mu określenie cech wid-
ma, które chciałby otrzymać. Cała informacja o nowym widmie gromadzona jest przez kreator 
w obiekcie klasy o nazwie Tuser_spectrum_description. Klasa ta zajmie się także zapisaniem tej 
informacji na dysku w postaci pliku o określonej przez siebie składni. Klasa ta potrafi też tę in-
formację z dysku odczytywać (przydatne, gdy chodzi o modyfikację definicji widma istnieją-
cej już na dysku). Wreszcie klasa ta potrafi udzielać informacji obiektom innych klas na temat  
danego widma. 

4.3.1    Składniki – dane w klasie Tuser_spectrum_descriptor
Informacje gromadzone w obiekcie klasy Tuser_spectrum_description to: 

• nazwa  widma    

• wymiar widma  (1D, 2D)

• is_enabled – zmienna logiczna określająca czy widmo ma być inkrementowane 
(true), czy też może chwilowo nieaktywne (false).

Ten składnik jest na potrzeby programu analizującego i tu, w kreatorze użytkow
nik z niego nie korzysta; nowe widmo jest zawsze "aktywne".

Następne składniki dotyczą rozdzielczości i zakresu widma (dla osi X, więc dotyczą zarówno 
widma 1D jaki i 2D):

• bin_x – ilość kanałów widma (rozdzielczość na osi X),

• beg_x – minimalna wartość na osi X,

• end_x – maksymalna wartość na osi X. 

Rys.  4.11: Po lewej – utworzona kreatorem widm symetryczna macierz koincydencji  czasowych  .  Po 
prawej stronie widać dwa widma będące projekcją tej macierzy na oś X i na oś Y.  Widać tu koincydencje 

czasowe kwantów   o energii 511 keV.

Przy tworzeniu tej macierzy nie została użyta żadna procedura tzw. addback; (dostępna w programie, choć 
nie omawiana w tej pracy).
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Jeśli widmo ma być dwuwymiarowe (macierz), to analogiczne informacje na temat rozdziel-
czości i zakresu osi Y znajdą się w następujących składnikach: 

• bin_y – rozdzielczość na osi Y,

• beg_y – minimalna wartość na osi Y,

• end_y – maksymalna wartość na osi Y.

Eksperymentator definiując widmo decyduje też jakie zmienne z programu analizy zdarzeń 
(Spy) mają to widmo inkrementować. Zmiennych tych może być więcej niż jedna, zatem infor-
macje te przechowuje się w wektorze:

• x_incrementers – lista inkrementorów widma dla osi X.

Jeśli widmo jest dwuwymiarowe (macierz) to podobna lista potrzebna jest dla inkrementorów 
dostarczających współrzędne y inkrementowanych punktów macierzy:

• y_incrementers – lista inkrementorów dla osi Y.

Jaki jest typ takiej listy inkrementorów ? 
Gdyby chodziło o gromadzenie samych nazw inkrementorów, to by wystarczył do tego wektor  
nazw inkrementorów  

vector<string> //  ← nazwy są przechowywane w obiektach typu string 

Jednak, wybiegając nieco w przyszłość, można zdradzić, że nazwom niektórych inkremento-
rów może czasem towarzyszyć specjalna, wymyślona dla nich bramka (czyli jakby jego pry-
watny warunek). Wtedy obok nazwy inkrementora stoi druga nazwa, nazwa jego osobistego 
warunku. Dlatego też klasa Tuser_spectrum_description przechowuje takie informacje o inkre-
mentorach w wektorze, który gromadzi skojarzone ze sobą pary nazw: nazwę inkrementora i 
nazwę jego prywatnego warunku:

vector< pair<string, string> >

Wybrane inkrementory eksperymentator umieszcza na obu listach (tabelach). 

Jak pamiętamy, w przypadku gdy na na choćby jednej liście widma 2D jest więcej niż jeden 
inkrementor, to pojawia się pytanie, które kombinacje inkrementorów należy stosować. Decy-
zję podejmuje eksperymentator, a jest ona przechowywana w składniku: 

• policy_when_to_increment – który przyjmuje wartości całkowite:
0 – jeśli wybrana została opcja "Always",
1 – jeśli inkrementory x i y mają być z różnych detektorów,
2 – jeśli inkrementory x i y mają być z tego samego detektora.

Ostatnią informacją, którą podaje eksperymentator – a którą przechować ma obiekt jest 

• condition_name     –  nazwa warunku. 

To zagadnienie zostanie omówione w osobnym rozdziale (rozdz.  6 str.  52). Tu tylko należy 
wspomnieć, że warunek jest odrębnym, samodzielnym obiektem o określonej nazwie. Do tej  
nazwy może się odnieść eksperymentator definiując widmo, a wtedy nazwa jego warunku zo-
staje zapamiętana właśnie w tym składniku.

4.3.2    Funkcje składowe w klasie Tuser_spectrum_descriptor
Funkcje składowe tej klasy służą między innymi do udzielania obiektom innych klas odpowie-
dzi na temat wartości wybranego parametru. Na przykład "jaka jest rozdzielczość osi Y" – do-
wiedzieć się można za pomocą funkcji  give_bin_y, a  "jaki jest wymiar widma" – za pomocą 
funkcji give_dimension.

Są też inne funkcje, na przykład funkcja o nazwie is_definition_identical. Jako argumenty poda-
je się jej podstawowe parametry innego widma. Sprawdza ona, czy te parametry nie są aby 
identyczne z podstawowymi parametrami jej własnego widma. Za "podstawowe parametry" 
rozumiemy nazwę, wymiary i rozdzielczość na obu osiach. Funkcja ta służy do sprawdzania  
czy aby jakieś widmo już nie istnieje – by nie tworzyć go powtórnie.
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Najbardziej zasadniczymi funkcjami są jednak:
void write_definition (string   scieżka);

void read_from (string   nazwa_widma);

Pierwsza z nich zajmuje się zapisaniem opisu widma na dysku. Robi to według określonych 
reguł i składni. Druga z tych funkcji – według tych samych reguł – potrafi taką złożoną na dys-
ku informację odczytać. Obie te funkcje potrzebne są programowi  Cracow GUI,  w którym 
eksperymentator definicje widm wytwarza, po czym zapisuje je na dysku. Aby eksperymenta-
tor mógł modyfikować wytworzone wcześniej definicje widm – potrzebna jest możliwość po-
wtórnego wczytania definicji do programu GUI, do procedury kreatora. Ostatecznie jednak – 
definicja zostaje zapisana na dysku w odrębnym katalogu, gdzie umieszcza się wszystkie defi -
nicje widm użytkownika. 

Możliwość wczytania definicji potrzebna jest jednak przede wszystkim programowi analizy 
(Spy). Musi on umieć zrozumieć składnię zapisu definicji widma. To dlatego omawiana tutaj 
klasa jest częścią składową obu tych programów: programu Cracow GUI i programu analizy 
Spy. Natomiast Spy zupełnie nie korzysta z funkcji zapisującej. Jest on przecież jak pracownik 
przyjmujący zamówienia; musi on umieć takie zamówienia odczytać i je realizować, ale nigdy 
ich sam przecież nie składa.

Składnia definicji widma
Definicje widm są zapisywane na dysku w postaci plików tekstowych. Teoretycznie więc eks-
perymentator mógłby je wytwarzać sam za pomocą prostego edytora tekstu. Nie jest to zaleca-
ne z uwagi na ryzyko popełnienia błędów – szczególnie w długich nazwach inkrementorów. 

Zdarza   się   jednak,   że   niektórzy   eksperymentatorzy   modyfikują   takie   definicje  
widm edytorem tekstu. Przykładowo – jeśli chcą wytworzyć 10 bardzo podobnych  
widm, odpowiednio dla detektorów A, B, C, … to za pomocą kreatora widm wy
twarzają widmo do detektora A, a potem tę definicję zapisaną na dysku otwierają  
edytorem, lekko ją modyfikują i zapisują jako widmo detektora B, C itd.

Oto przykładowy wygląd pliku z definicją widma:
// This is a definiton of the conditional spectrum 
// enables are 0 or 1 which means false or true  
// comments are marked using two slashes: // comment
  
spectrum_name    user_zet_vs_aoq
enabled         1 
dimmension              2 
//--------------------------------------------------------------------------------- 
bins_x           500 
beg_x            2.2            // left edge of the first bin 
end_x            3              // right edge of the last bin 

bins_y           500 
beg_y            42             // left edge of the first bin 
end_y            57             // right edge of the last bin

  
incrementers_x                // incrementers and their self_gates 
{ 

aoq_A_over_Q_(tpc_tpc_corr)_when_ok     No_self_gate 
} 

incrementers_y               // incrementers and their self_gates 
{ 

zet__Z_(corr_using_tpc)_when_ok No_self_gate 
} 
policy_when_increment   0       // 0= always, 1=only when from DIFFERENT detector, 

// 2 = only when from SAME detectror 
condition_name          104Sn.cnd
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Jak widać, w pliku występują słowa kluczowe określające co oznacza wartość następująca po 
nich. Jeśli po słowie kluczowym bin_x jest liczba 500, znaczy to, że widmo na osi X ma mieć 
rozdzielczość 500 kanałów.

Ponieważ dopuszczalne są sytuacje, że widmo jest inkrementowane przez więcej niż jeden in-
krementor (zarówno jeśli chodzi o inkrementory  x, jak i inkrementory  y) zatem po słowach 
kluczowych  incrementer_x,  incrementer_y klamry otwierają listę, na której kolejno mogą się 
znaleźć wybrane przez eksperymentatora nazwy inkrementorów. Jak było wspomniane – każ-
demu z nich może towarzyszyć nazwa jego osobistego warunku tzw. self-gate. Nazwa takiego 
osobistego warunku stać może obok nazwy inkrementora. Jeśli takiego warunku nie przewi-
dziano – jest tam tekst "No_self_gate".


Przedstawiony tu został sposób zapisu szczegółów "zamówienia" składanego przez ekspery-
mentatora. Zamówienie to przyjął w programie  Cracow GUI jego kreator widm i przekazał 
klasie Tuser_spectrum_descriptor aby zapisała to na dysku. Na dysku zapisane są te parametry, 
ale nie należy tego mylić z właściwym widmem. Na razie są to jedynie "dane techniczne". We-
dług tych danych program Spy może wyprodukować żądane widmo.

4.4   Tworzenie mapy inkrementorów w początkowej fazie analizy Spy
W chwili startu programu analizującego zdarzenia Spy powstaje obiekt klasy TAnalysis. To sin-
gleton – czyli jedyny przewidziany do istnienia obiekt tej klasy. W nim – najogólniej mówiąc  
– budowany jest model eksperymentu, czyli między innymi cały zestaw detektorów i łączą-
cych je relacji.

Poszczególne typy detektorów – a także pewne ogólne algorytmy – zrealizowane są w postaci 
klas. Obiekty tych klas "detektorowych" powoływane są do istnienia właśnie w ramach kon-
strukcji obiektu Tanalysis, a w konstruktorach owych klas "detektorowych" umieszczone są in-
strukcje wytwarzające inkrementory. 

Napotykając kolejno te instrukcje program sukcesywnie zapamiętuje inkrementory na swojej 
liście (mapie) dostępnych inkrementorów. Innymi słowy, nazwa inkrementora i skojarzony z 
nią adres zostają zapamiętane w pojemniku typu mapa.

Po zakończeniu konstrukcji wszystkich obiektów reprezentujących detektory i algorytmy – po-
jemnik typu mapa zawiera kilka tysięcy pozycji. Sporządza on wówczas na dysku plik teksto-
wy z uszeregowanymi alfabetycznie  nazwami inkrementorów – aby współpracujący z  nim 
program Cracow GUI zawsze miał najświeższą listę inkrementorów. Sama zaś mapa – od tej 
pory gotowa jest służyć widmom korzystającym z inkrementorów.

4.5   Algorytm wytwarzania widm użytkownika w programie analizy 
zdarzeń (Spy)

W poprzednich paragrafach omówione zostało narzędzie GUI, którym posługuje się ekspery-
mentator, by w intuicyjny sposób zbudować polecenie dla programu analizy  Spy; polecenie 
stworzenia nowego widma o wymaganych cechach. Teraz zobaczymy jak postępuje program 
analizy danych, odczytawszy (z dysku) takie polecenie.


Jak zatem skompilowany, uruchomiony i działający od pewnego czasu  program analizy zda-
rzeń może nagle zmienić swoje zachowanie, wytworzyć zupełnie nowe widmo i inkremento-
wać je  – stosując algorytmy, o których w chwili, gdy program powstawał – nie było wiadomo. 
Zwrócić należy uwagę, że nie chodzi tu o sytuację, kiedy programista dokonuje zmian w tek-
ście programu, tak by spełnić życzenia eksperymentatora. Chodzi o sytuacje, gdy napisany 
miesiące  wcześniej  program umie  realizować skompilowane zamówienia  eksperymentatora 
powstające w jego głowie teraz, w trakcie pracy programu. 
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W poprzednich paragrafach przedstawiony został kreator widm, pozwalający eksperymentato-
rowi wytworzyć definicję wymyślonego przez siebie widma. Taka definicja zostaje ostatecznie 
zapisana na dysku, obok innych wcześniejszych "zamówień" na widma.

Jak na to reaguje pracujący właśnie program analizy? Program analizy zdarzeń przetwarza 
nadchodzące z systemu akwizycji zdarzenia, jednak w trakcie swojej pracy sprawdza także (co 
kilka sekund), czy nie nadeszły polecenia ze strony programu GUI. Jeśli tak, to przerywa pętlę 
analizy zdarzeń, zapisuje dotychczasowe rezultaty (czyli wyprodukowane i zapełnione widma) 
po czym wczytuje jeszcze raz wszystkie parametry analizy. Te parametry to na przykład war-
tości współczynników kalibracji, czy decyzje o wyborze działania jednego z kilku możliwych 
algorytmów (np. co do sposobu obliczania poprawek dopplerowskich). Wczytane nowe warto-
ści zastępują dotychczasowe. 

Następnie program analizy zdarzeń, a konkretnie zdefiniowany w nim obiekt klasy TRisingAna
lysis przystępuje do wczytania życzeń eksperymentatora co do widm, które na jego zamówie-
nie  mają  powstać.  Zamówienia  te  zgromadzone  są  w specjalnym  podkatalogu  dyskowym. 
Program wczytuje je wszystkie (a nie tylko te najnowsze).

Procedura wytwarzania widm zamawianych przez eksperymentatora
Najpierw wczytywana jest lista wszystkich plików zawierających definicje widm. (Obowiązuje 
zasada: każde widmo ma swój własny odrębny plik zawierający jego definicję). W rezultacie 
powstaje wektor, którego elementami są same nazwy poszczególnych widm.

vector<string>    nazwy_plików_definicji;

Następnie kolejno analizuje się pozycje z tej listy. Innymi słowy program zajmie się kolejno 
poszczególnymi definicjami. 

Praca nad pojedynczą definicją widma polega na tym, że powoływany jest do istnienia chwilo-
wy obiekt klasy Tuser_spectrum_descritpion i zleca mu się wczytanie z dysku definicji widma o 
zadanej nazwie. Gdy pełna informacja o danym widmie zostaje wczytana do pamięci – pro-
gram sięga do prowadzonej przez siebie listy wszystkich widm zdefiniowanych przez ekspery-
mentatora. Na tej liście sprawdza czy takie widmo już w pamięci programu istnieje. 

• Jeśli program analizy zdarzeń został właśnie uruchomiony i jest to jego pierwsze 
odczytanie listy widm użytkownika – to oczywiście takiego widma jeszcze w 
programie nie ma. Można przystąpić do jego utworzenia.

• Jeśli zaś program analizy pracuje już od jakiegoś czasu, to możliwe że akurat 
"ta" definicja widma jest już mu znana i takie widmo istnieje, a nawet jest ono 
już częściowo zapełnione. 

Do sprawdzenia tego faktu służy wspomniana wcześniej (str. 42) – funkcja is_definition_identi
cal. Jeśli widmo już istnieje, to oczywiście wytwarzać na nowo go nie trzeba, jest ono gotowe 
do użycia i analiza dalszych zdarzeń powodować będzie dalsze jego zapełnianie. Tak się jed-
nak dzieje tylko wtedy, gdy oprócz tego, że widmo ma tę samą nazwę, ma także taki sam wy-
miar (1D/2D), takie same rozdzielczości i zakresy na osiach  X i  Y.  Jeśli  jest choćby jedna 
różnica – stare widmo jest kasowane i tworzone jest nowe, według nowych parametrów. Stara 
zawartość zatem przepada. Oczywiście można by zastanawiać się nad ewentualnym przepako-
waniem starej zawartości do nowego widma, ale należy pamiętać, że najczęściej wiązało by się 
to z pogorszeniem jakości widma (konieczna randomizacja). Przyjęta została zasada: "nowe 
widmo – nowa treść".

Zwrócić należy uwagę, że sprawdzana przez funkcję  is_definition_identical  iden
tyczność definicji widma dotyczy nazwy, wymiaru, rozdzielczości i zakresu widma  
– ale nie jest sprawdzana identyczność list inkrementorów. Zatem przy zmianie li
sty inkrementorów widmo nie będzie automatycznie zerowane.

W sytuacji, gdy okazało się, że widmo trzeba rzeczywiście stworzyć – powoływany jest do ist-
nienia  dynamiczny obiekt  klasy  Tuser_spectrum,  a  adres tego obiektu umieszczony jest  na 
wspomnianej wyżej liście istniejących widm. Lista ta będzie się powoli zapełniała w trakcie 
napotykania kolejnych definicji widm.
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Na razie powstał obiekt klasy Tuser_spectrum, który dowiaduje się jak nazwa się widmo, któ-
rym ma się zająć. Poza tym jest jeszcze "pusty". Ma jednak zdolność samozbudowania się. 
Jednym  ze  składników  tej  klasy  Tuser_spectrum jest  obiekt  znanej  już  klasy 
Tuser_spectrum_description – który wczyta z dysku całą definicję i zapamięta parametry, we-
dług których za chwilę powstanie widmo. 

Z użyciem tych podstawowych parametrów powołany zostanie do istnienia obiekt klasy spec
trum_1D, lub spectrum_2D reprezentujący widmo jedno- lub dwuwymiarowe. Będzie to takie 
"zwykłe" widmo, jakich już parę tysięcy jest w programie. 

Nic dziwnego; nowe widmo ma być,  co prawda, widmem zdefiniowanym przez  
użytkownika i inkrementowanym w niezwykły sposób, ale przecież każde widmo  
potrzebuje jakiegoś  miejsca w pamięci (tablicy) czy funkcji  zerowania go. Ten  
podobiekt klasy spectrum_1D, (lub spectrum_2D) takie podstawowe zachowania 
zapewnia.

Obiekt klasy spectrum_1D, (spectrum_2D) będzie własnością obiektu klasy Tuser_spectrum.  

W definicji widma użytkownika zapisanej na dysku znajdują się też dwie listy z nazwami in-
krementorów (X i Y), które będą używane do wypełniania widma treścią fizyczną. Obiekt klasy 
Tuser_spectrum w mapie zdefiniowanych inkrementorów odszukuje pozycje o takich nazwach.

Jeśli inkrementor o danej nazwie nie zostaje znaleziony, ponawiana jest próba po uprzednim 
przejrzeniu zestawu słów (nazw) przestarzałych i ewentualnej podmianie tych przestarzałych 
fragmentów nazw na odpowiadające im fragmenty "współczesne".

Ten mechanizm musiał zostać wprowadzony, gdyż we wczesnej fazie projektu RI
SING eksperymentatorzy prosili o zdefiniowanie im ad hoc jakichś inkremento
rów,  a   wtedy   jeszcze  nie   wypracowaliśmy   sobie   zasad   tworzenia   nazw   jasno  
opisujących inkrementory. W rezultacie przez jakiś czas panowała swoboda – ale  
i zamieszanie. Gdy wreszcie wypracowane zostały sensowne reguły, część inkre
mentorów zmieniła swoje nazwy na lepsze. 
Pojawił się natychmiast problem: istniało już wiele definicji widm, które stworzyli  
w swoich katalogach użytkownicy – definicji zrobionych według dawnego nazew
nictwa.   Eksperymentatorzy   byli   z   tych   swoich  widm bardzo   zadowoleni   i   nie  
chcieli ich zmieniać.
Dobrym   rozwiązaniem   stało   się   więc   sporządzenie   "tłumacza"   przestarzałych  
nazw inkrementorów. Dzięki niemu widma z przestarzałymi nazwami mogły nadal  
być używane, ale nowych – z takimi nazwami – tworzyć już się nie dało.

Wróćmy do tego, jak obiekt klasy Tuser_spectrum sam konstruuje swoje widmo – stopniowo 
uzyskując potrzebne mu informacje. Zatem najpierw zajmuje się inkrementorami osi X. Nazwy 
inkrementorów używanych w danym widmie odszukiwane są w zestawie wszystkich dostęp-
nych  inkrementorów.  Zestaw ten  jest  zapisany  w pojemniku  typu  mapa.  To  wspomniany 
"słownik", który kojarzy nazwę inkrementora ze szczegółowymi informacjami na temat okre-
ślonej zmiennej (lub zmiennych) w programie analizy. 

Zatem widmo podaje mapie "klucz" do poszukiwań (nazwę inkrementora), a mapa odpowiada 
"wartością" tego klucza. Wartością jest obiekt klasy Tincrementer umieszczony tam wkrótce po 
starcie programu. (Vide str. 44)

Obiekt   ten zawiera obecny adres  zmiennej  wybranej  do  inkrementacji  danego  
widma, adres jego walidatora itp. 

Wspomniane już było, że eksperymentator może obok nazwy inkrementora postawić nazwę 
jego osobistego warunku (tzw. self-gate) (będzie on omawiany w rozdz. 8). Definicja takiego 
warunku jest w postaci osobnego pliku dyskowego. Odpowiednia funkcja odczytuje więc sto-
sowny plik i powołuje do istnienia reprezentujący taką bramkę self-gate obiekt, a jego adres 
przekazuje widmu, aby zapamiętało go sobie razem z danymi o rzeczonym inkrementorze.

Ponieważ te osobiste warunki (selfgate) są najczęściej wspólne dla bardzo wielu  
inkrementorów użytych w danym widmie, dlatego taką bramkę wczytuje się jedno
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krotnie, tworzy się dla niej reprezentujący ją obiekt, po czym zapamiętuje się ten  
fakt w lokalnym pojemniku typu mapa (mapa warunków selfgate).
Dzięki temu przy opracowaniu kolejnego inkrementora najpierw można spraw
dzić, czy tak nazwany selfgate już aby nie istnieje; jeśli tak, to otrzymuje się jego  
adres, bez konieczności powtórnego wczytywania jego definicji.

Po wczytaniu listy nazw inkrementorów z pliku dyskowego zawierającego definicję widma, 
utworzona została w obiekcie Tuser_spectrum – lista (wektor) już nie samych nazw inkremen-
torów, ale następujących skojarzonych ze sobą par:

• obiekt inkrementor, czyli obiekt klasy Tincrementer zawierający między innymi prawdzi-
wy obecny adres zmiennej, która będzie "zasilała" widmo; obiekt ten zawiera też np. ad-
res walidatora owej zmiennej,

• adres prywatnego warunku dodanego do tego inkrementora (tzw. self-gate).

Jeśli definiowane właśnie widmo jest dwuwymiarowe (macierz), to wczytuje się także listę 
nazw inkrementorów  Y – i przetwarza ją według tej samej opisanej wyżej zasady. Powstaje 
więc druga lista inkrementorów dla osi Y. 

Po zakończeniu tej procedury budowania obu list, widmo zajmie się ewentualnym warunkiem, 
który mu przypisano. 

Warunki widm nie były jeszcze omawiane, ale dobrze jest już tutaj zaznaczyć, że 
znając nazwę swojego warunku – widmo odszukuje ten warunek na liście warun
ków i zapamiętuje sobie jego adres. Dowiaduje się też jaki jest adres komórki,  
która po analizie każdego zdarzenia będzie przybierała wartość  true/false w za
leżności od spełnienia lub niespełnienia tego warunku. Chodzi o to, by warunek  
był obliczany tylko raz, mimo że korzystają z niego setki widm.
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5.    Inkrementory zbiorcze 

Jeśli użytkownik definiuje widmo, a w definicji umieści w tabeli inkrementorów więcej niż je -
den inkrementor – na przykład dwa – widmo to, po analizie danego przypadku, ma szanse być 
inkrementowane dwukrotnie – raz przez jeden inkrementor, a następnie przez drugi.

Jak już wzmiankowaliśmy, w eksperymencie RISING, w którym 105 kryształów germanu re-
jestruje kwanty , eksperymentator najczęściej chce oglądać widmo będące sumą widm ener-
getycznych  z  poszczególnych  kryształów  (tzw.  widmo  "total  energy").  Takie  widmo 
użytkownik może sobie zdefiniować sam. Na liście inkrementorów widma umieszcza 105 in-
krementorów reprezentujących energie kwantów  zarejestrowanych w poszczególnych krysz-
tałach. Według podobnej zasady tworzy się widma "total time", "total scattering angle" itd.

W taki sposób eksperymentatorzy tworzyli widma w pierwszej fazie rozwijania opisywanego 
tu systemu analizy, ale – co tu ukrywać – żonglowanie 105 inkrementorami w definicji widma 
(lub w definicji  warunku) jest bardzo niewygodne. Powstała wtedy koncepcja  metainkre
mentora. Wygląda on tak jak zwykły inkrementor, ale w istocie jest czymś w rodzaju listy in-
nych  (zwykłych)  inkrementorów.  Inkrementor  taki  można  by  po  polsku  nazwać 
inkrementorem zbiorczym. 

Oto przykład. Następujące inkrementory:
cluster_crys_A_1_energy_cal

cluster_crys_A_1_energy_cal

…

cluster_crys_R_7_energy_cal

można użyć do zbudowania inkrementora zbiorczego o przykładowej nazwie
ALL_cluster_crys_energy_cal

Meta-inkrementor jest definiowany podobnie jak zwykły inkrementor, ale jakby "na raty". To 
znaczy sukcesywnie dodaje się do niego kolejne nazwy inkrementorów "składowych".

W istocie meta-inkrementor nie jest zbiorem zwykłych inkrementorów. O ile zwykły inkre-
mentor przechowuje adres interesującej zmiennej i jej ewentualnego walidatora, o tyle inkre-
mentor zbiorczy przechowuje listę adresów i listę ich ewentualnych walidatorów. Wynika z 
tego wniosek – dany składnik inkrementora zbiorczego wcale nie musi być wcześniej zdefinio-
wany jako zwykły inkrementor (chociaż tak najczęściej jednak jest).

Oto przykład pseudo kodu, w którym definiuje się inkrementor prosty (zwykły) i inkrementor 
zbiorczy. Zobaczyć można różnicę.
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double zmienna1;
bool walidator_zmiennej1;
double zmienna2;
bool walidator_zmiennej2;

// definicja inkrementora prostego

mapa_inkrementorow["name_of_this_element + "_nazwa_inkrementora"] = 

    Tincrementer(&zmienna1, &walidator_zmiennej1 , this) ;

//  Inkrementor zbiorczy nawiązujący do tych dwóch zmiennych tworzy się w dwóch krokach.

Tincrementer::add_as_ALL("ALL_nazwa_inkrementora", &zmienna1,  &walidator_zmiennej1);
Tincrementer::add_as_ALL("ALL_nazwa_inkrementora", &zmienna2,  &walidator_zmiennej2);

Funkcja (statyczna) add_as_ALL wykonuje następujące działania:

• a) sprawdza, czy tak nazwany inkrementor zbiorczy już w mapie inkrementorów 
figuruje. Jeśli nie, to go powołuje do istnienia (używając podanych parametrów) 
i kończy pracę,

• b) jeśli inkrementor już w mapie istnieje, to otwiera jego definicję i dodaje mu 
nowe, przysłane właśnie parametry.

Zobaczymy teraz jak wygląda definicja klasy reprezentującej inkrementory zbiorcze 
Pierwsza uwaga – nie ma osobnej klasy. Ta sama klasa obsługuje oba typy inkrementorów – 
zwykłe i zbiorcze.

Dotychczas dowiedzieliśmy się, że najważniejszymi składnikami tej klasy są:

• adres zmiennej wybranej jako inkrementor

• adres zmiennej logicznej wybranej jako walidator. 

Jeśli klasa Tincrementer ma reprezentować również inkrementory zbiorcze, adres jednej zmien-
nej nie wystarcza. Klasa powinna mieć tablicę, której będzie mogła przechowywać adresy wie-
lu  zmiennych.  Ponieważ  nie  da  się  określić  ile  tych  adresów może  być  –  najlepiej  użyć  
pojemnika typu vector, który sam potrafi zwiększać swój rozmiar, w zależności od potrzeby. 

Jak pamiętamy – inkrementor zawiera nie tylko adres interesującej zmiennej, ale także m. in.  
adres jej walidatora itd. Zatem nie wystarczy wektor samych adresów. To musi być wektor,  
którego każdy element będzie składał się z kilku składników. Te składniki zebrać można w po-
mocniczej strukturze o nazwie Tvector_entry

struct Tvector_entry
{
    union 

{
      double *v_double_ptr ;            // wskaźniki na adres zmiennej
      int    *v_int_ptr;
      bool   *v_bool_ptr ;
    };

Twhat_type v_what_type ; // typ zmiennej 

    bool *v_data_usable ; // adres walidatora danej zmiennej 

    Tincrementer_donnor    *v_ptr_detector;    // adres detektora, który zdefiniował dany inkrementor
 };

Jak widać – jest to jakby kopia dotychczasowych składników-danych klasy Tincrementer. 

Ta pomocnicza struktura Tvector_entry posłuży do stworzenia wektora takich elementów 
vector< Tvector_entry >

Wektor ten staje się nowym dodatkowym składnikiem klasy Tincrementer. 
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Aby klasa Tincrementer mogła reprezentować zarówno inkrementory proste, jak i inkremento-
ry zbiorcze, musiała zostać przebudowana. Teraz ta nowa, lepsza wersja tej klasy jest zdolna 
do przechowywania informacji o równocześnie wielu zmiennych z programu analizy. Zatem 
teraz można za jej pomocą  tworzyć obiekty będące także inkrementorami zbiorczymi.

Jak to działa? 
Wywołanie funkcji add_as_ALL sprawia, że odszukiwany jest w mapie inkrementorów tak na-
zwany inkrementor (jeśli nie istnieje, to zostaje stworzony). 

Następnie tworzony jest obiekt Tvector_entry, do którego wkładana jest przysłana właśnie in-
formacja (z argumentów wywołania funkcji add_as_ALL). Ten obiekt zostaje dodany w inkre-
mentorze  do  końca  wektora.  Tym  sposobem  inkrementor  wzbogacił  się  o  parametry 
dodatkowej interesującej go zmiennej w programie.

W obiekcie inkrementora ustawiana jest też flaga sygnalizująca, że niniejszym staje się on in-
krementorem zbiorczym. Będzie to informacja istotna dla widma, które tego właśnie inkre-
mentora  użyje.  Dzięki  temu  dowiaduje  się  ono,  że  ma  z  tym  inkrementorem postępować 
inaczej niż ze zwykłym, prostym.

Także (omówione w następnym rozdziale) warunki – sprawdzać będą ustawienie  
tej flagi. Warunek określając swoje spełnienie/nie spełnienie – inaczej robi to w  
przypadku użycia w nim inkrementora zbiorczego.

Inkrementory zbiorcze służą zwykle do zebrania dużej grupy zmiennych tego samego typu i  
tego samego rodzaju. Na przykład jeśli w eksperymencie jest 105 detektorów tego samego 
typu, a każdy z nich dostarczyć może daną na temat energii, to wszystkie dane o kalibrowanej  
energii  tych  detektorów  można  zebrać  w  jednym  detektorze  zbiorczym  o  nazwie 
"ALL_cluster_xia_crys_energy4MeV_cal_when_good"

Robi się to za pomocą jednej instrukcji umieszczonej w konstruktorze obiektu reprezentujące-
go kryształ detektora germanowego.

Tincrementer::add_as_ALL( "ALL_cluster_xia_crys_energy4MeV_cal_when_good",
&energy4_calibrated,   &flag_good_data,   this );

Jest to wywołanie funkcji o nazwie add_as_All, będącej statyczną funkcją składową klasy Tin
crementer.

Ponieważ obiektów modelujących kryształ detektora germanowego jest w programie 105, za-
tem ta instrukcja konstruktora zostanie wykonana 105 razy. Pierwsze wykonanie powoła do 
istnienia inkrementor zbiorczy o tej nazwie – i umieści w nim dane o zmiennej energy4_cali
brated  z pierwszego kryształu germanu  (A_1). Każde następne wykonanie będzie dodawało 
do istniejącego już inkrementora zbiorczego dane o analogicznej zmiennej kolejnych kryszta-
łów (A_2, A_3, … aż do R_7).

W podobny sposób można stworzyć inkrementor zbiorczy reprezentujący inne dane np. o cza-
sie lub kącie między kierunkiem kwantu  a kierunkiem lotu jądra odrzutu.


Inkrementorami zbiorczymi można posłużyć się w przypadku definiowania widma dwuwy-
miarowego np. Energia  versus Time .

W tym przypadku wystarczy w tabeli z listą inkrementorów X umieścić inkrementor 
ALL_cluster_xia_crys_time_cal_when_good

a w tabeli z listą inkrementorów Y
ALL_cluster_xia_crys_energy4MeV_cal_when_good

Co prawda w obu tych tabelach zapisany jest tylko jeden rząd, ale oczywiście mamy do czy-
nienia z inkrementorami zbiorczymi – które w pewnym sensie stanowią jakby listy 105 inkre-
mentorów  prostych.  Dlatego  więc  należy  w  polu  wyboru  pożądanych  kombinacji 
inkrementorów (prostych)  wybrać  odpowiednią  opcję.  W tym przypadku odpowiednia  jest 
"when X and Y are from the SAME detector". 
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Procedura inkrementacji potrafi poprawnie sprawdzić czy dane (proste) składniki inkremento-
rów zbiorczych X i Y – pochodzą z samego kryształu germanu, czy nie.

Oto przykład macierzy sporządzonej przy użyciu inkrementorów zbiorczych (vide rys. 5.1).

KOTWICA



Rys.  5.1:  Sporządzone  za  pomocą  dwóch  inkrementorów zbiorczych  widmo dwuwymiarowe  obrazujące 
wpływ kąta rozproszenia jonu (oś Y) na mierzoną energię kwantu gamma emitowanego przez ten jon (oś X).

Inkrementorem  dla  osi  X  jest  zbiorczy  inkrementor  ALL_cluster_xia_crys_energy4MeV_cal_when_good,  
a inkrementorem dla osi Y jest ALL_cluster_xia_crys_theta_radians_between_gamma_and_scattered_particle. 

Zastosowana została opcja "when X and Y are from the same detector".

Ponieważ jądro emitujące pokazane tu kwanty  było w ruchu, zatem mierzone energie tych kwantów (oś X) 
obciążone są efektem Dopplera. Na rysunku widzimy, że np. kwanty (które przy przy kącie rozproszenia jonu 
bliskim zero) zmierzone zostały jako mające energię 511 KeV, a w zdarzeniach z kątem rozproszenia ok.  
0.45 radiana mierzone są jako ok. 560 keV. Przy kącie rozproszenia 0.75 radianów, ich zmierzona energia 
dochodzi do ok. 625 keV. 
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6.    Warunki definiowane przez 
eksperymentatora

Zobaczyliśmy jak eksperymentator tworzy definicję nowego widma w oparciu o dostępne in-
krementory. Teraz trzeba wyraźnie zaznaczyć, że gdyby chodziło tylko o takie widma – to naj-
prawdopodobniej cała ta praca byłaby niepotrzebna. W takie widmo program analizy Spy – jest 
niejako  standardowo  wyposażony.  Inkrementorami  zostają  przecież  interesujące,  ważne 
zmienne z programu analizy, a jest przecież oczywiste, iż – skoro zmienna jest rzeczywiście  
interesująca – to w programie jest też widmo, które obrazuje jej rozkład.

Jeśli   w   programie   jest   zmienna   reprezentująca   kalibrowaną   wartość   energii  
kwantów   – to taka zmienna jest pokazana na odpowiednim widmie – a oczywi
ście zmienna taka to dobry kandydat na inkrementor. Nie ma sensu, żeby ekspery
mentator za pomocą tego inkrementora tworzył swoje widmo, bo takie widmo już  
jest dostępne.

Po co zatem te inkrementory? 
Najogólniej mówiąc – chodzi o to, że eksperymentator chce zobaczyć to widmo, ale pod szcze-
gólnymi, wymyślonymi przez siebie warunkami niosącymi treść fizyczną.

W przypadku eksperymentów ze spektrometrem RISING takim warunkiem jest  najczęściej  
wymaganie, by dany kwant  związany był z takim lub innym izotopem dostarczonym przez 
separator fragmentów FRS. 

Analiza online przeprowadzana bez takiego warunku, daje na ekranie widma energii rejestro-
wanych kwantów gamma – niemal zupełnie bezwartościowe. Na takich widmach widać głów-
nie promieniowanie tła, na nim linie energii kwantów gamma pochodzące z reakcji różnych 
jąder wiązki (cocktail beam) z tarczą. Widma takie mogą służyć jedynie do monitorowania czy 
dany detektor germanowy w trakcie eksperymentu pracuje poprawnie. 

Aby uzyskać widma z naprawdę interesującą treścią  fizyczną – należy inkrementacje  tych 
widm przeprowadzać pod pewnymi warunkami. Warunkami specyficznymi dla danego ekspe-
rymentu. 

W poprzednich rozdziałach przedstawione były narzędzia, za pomocą których eksperymentator 
może sam tworzyć widma. Jednak prawdziwa korzyść z tworzenia widm definiowanych przez 
eksperymentatora to fakt, że mogą to być widma warunkowe. W rozdziale przedstawione bę-
dzie jak takie warunki eksperymentator może tworzyć.
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Jak więc umożliwić eksperymentatorowi tworzenie widm warunkowych? 
Pierwsze moje podejście do tego problemu było proste: widmo warunkowe to szczególny ro-
dzaj widma. Zatem trzeba stworzyć klasę pochodną "warunkowe widmo użytkownika", która 
odziedziczy klasę podstawową "widmo użytkownika". W tej części pochodnej znajdą się spe-
cyfikacje warunków, które eksperymentator może zdefiniować. Zatem można by powiedzieć 
tak:

"widmowarunkowe" to "widmo" wyposażone w pewne warunki; oto te warunki...

Takie podejście nie było by jednak dobre. Mając 105 widm energii elementarnych detektorów 
germanowych i chcąc zobaczyć je w postaci widm z warunkiem na Z i A/q określającym nad-
latującego z FRS jon – należało by w każdym z tych widm umieścić instrukcje sprawdzające 
taki warunek. Ostatecznie nie jest to problem, przecież eksperymentator może taki warunek 
zrobić raz, a potem skopiować do pozostałych widm warunkowych. Oszczędza wtedy pracy 
przy definiowaniu go. Problem jednak wraca przy analizie zdarzeń. Po każdym zdarzeniu pro-
gram musi sprawdzić czy dane widmo (jedno z tych 105-ciu) ma spełniony warunek i ewentu-
alnie dopiero wtedy może je inkrementować. Innymi słowy program by sprawdzał 105 razy ten 
sam fakt.

Rozwiązanie tego problemu nasuwa się samo. Warunki nie powinny być w widmach warunko-
wych. Warunki powinny być zupełnie odrębnymi obiektami. Raz tworzy się warunek, a wiele 
widm może z niego korzystać znając jego nazwę (adres). Po analizie kolejnego zdarzenia, pro-
gram oblicza wartość danego warunku jednokrotnie.  Od tej  pory warunek ten ma wartość  
true/false (spełniony/niespełniony). Przed inkrementacją każdego widma warunkowego odczy-
tuje sobie ono bieżącą wartość przypisanego mu warunku. Jeśli jest on "true" – widmo inkre-
mentuje się.

Podsumowując można powiedzieć, że w opisywanym podejściu do analizy danych mamy: 

• odrębne obiekty reprezentujące widma definiowane przez eksperymentatora, 

• odrębne obiekty reprezentujące definiowane przez niego warunki. 

Ich wzajemne relacje można pokazać na rysunku (rys. 6.1). 

KOTWICA

Rys. 6.1: Widma i warunki są osobnymi obiektami. Do danego widma można przypisać warunek. 

Ten sam warunek może być używany przez wiele widm
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Widać na nim wiele widm i wiele warunków. Widmo w pewnym momencie może zostać poin-
formowane, że ma przypisany warunek o określonej nazwie. 

Jeden warunek może być wykorzystany przez wiele widm. Mogą być warunki, z których nie 
korzysta żadne widmo (war5). Mogą być widma, które nie korzystają z żadnego warunku. Jest 
tylko jedno ograniczenie: widmo ma w sobie adres tylko jednego warunku. 

To ograniczenie w pierwszej chwili brzmi jak wada, ale tak nie jest. Jak zobaczy
my dalej – eksperymentator może bowiem tworzyć warunki, które korzystają z in
nych warunków. Pozwala mu to więc tworzyć  nawet skomplikowane wyrażenia  
logiczne z warunków.

Jak widać, widma i warunki są odrębnymi obiektami i można je do siebie przypisać. Przy ana-
lizie zdarzeń program najpierw oblicza bieżące wartości warunków (czyli sprawdza ich speł-
nienie). Gdy ten proces zostaje zakończony, do pracy przystępują widma i inkrementują się  
(lub nie) w zależności od spełnienia "swoich" warunków.

Można by teraz zapytać: jaka jest różnica między klasami umownie nazwanymi "widmo użyt-
kownika", a "warunkowe widmo użytkownika"?  Odpowiedź brzmi: problem przestał istnieć. 
Nie ma takich odrębnych klas. Jest tylko jedna klasa, reprezentująca widma warunkowe. W 
niej składnikiem jest wskaźnik (adres)  warunku,

a dokładnie wskaźnik (adres), gdzie jest zapisany rezultat jego warunku.

Jeśli eksperymentator nie przypisze widmu żadnego warunku, to w tym wskaźniku jest adres 
zero (NULL).

6.1   Warunki elementarne
Są dwa typy elementarnych warunków:

• elementarny warunek jednowymiarowy (zwany też bramką),

• elementarny warunek dwuwymiarowy (zwany też bramką wielokątną).

Elementarny warunek jednowymiarowy 
Określony jest on przez dwie liczby rzeczywiste wyznaczające przedział [a, b] – w którym po-
winna znaleźć się wartość wybranej zmiennej  z. Ewaluacja takiego warunku oznacza spraw-
dzenie, czy spełnione jest następujące wyrażenie logiczne

(z⩾a)∧(z⩽b )

Warunek taki przydaje się, gdy eksperymentator chce ustawić prostą bramkę na  
jednej ze zmiennych z programu analizy. Na przykład po to, żeby sprawdzić czy  
energia zarejestrowana przez detektor germanowy ma wartość w granicach [500  
– 580]

Elementarny warunek dwuwymiarowy 
Na danym widmie dwuwymiarowym – wyświetlanym na ekranie przez Cracow GUI – ekspe-
rymentator rysuje wielokąt. Sprawdzenie tego warunku polega na stwierdzeniu czy inkremen-
tory użyte dla tej macierzy mają w danym zdarzeniu takie wartości, że wyznaczony przez nie 
punkt P(x, y) na tej macierzy znajduje się wewnątrz zaznaczonego wielokąta.

Z   powodów   historycznych   często   tego   typu   warunki   nazywa   się   kolokwialnie  
bramkami bananowymi.

6.1.1    Warunek jako kombinacja kilku wyrażeń z warunków elementarnych
Z elementarnych warunków 1D i 2D można by zbudować dowolnie złożony warunek. Jednak 
taki elementarny poziom – byłby dla eksperymentatora zbyt elementarny. Zbudowanie warun-
ków, które były potrzebne w trakcie eksperymentów RISING było by pracą bardzo żmudną.  
Dlatego warunki, które są do dyspozycji w opisywanym tu systemie analizy, są od razu złoże-
niem podstawowych kombinacji warunków elementarnych.

Złożenie takie jest połączeniem ośmiu następujących wyrażeń: 
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• alternatywa dowolnej ilości elementarnych warunków 1D,

• koniunkcja dowolnej ilości elementarnych warunków 1D,

• alternatywa dowolnej ilości elementarnych warunków 2D,

• koniunkcja dowolnej ilości elementarnych warunków 2D,

a nawet wyrażeń, którymi są:

• koniunkcja dowolnej ilości innych warunków,

• alternatywa dowolnej ilości innych warunków,

• negacja alternatywy (NOR) dowolnej ilości innych warunków,

• negacja koniunkcji (NAND) dowolnej ilości innych warunków.

Te cztery ostatnie możliwości pozwalają na tworzenie wyrażeń logicznych z innych, wcześniej  
zdefiniowanych warunków. Ponieważ możliwych jest nawet 1000 poziomów takiego zagnież-
dżania – zatem eksperymentator może budować nawet najbardziej skomplikowaną logikę wa-
runków.

6.2   Zarządca warunków
Aby stworzyć warunek w opisywanym tu systemie analizy – eksperymentator uruchamia w ra-
mach programu  Cracow GUI  procedurę zwaną zarządcą warunków (ang.  conditions mana-
ger).  Gromadzi  ona  informacje  o  wszystkich  istniejących  do  tej  pory  warunkach,  a  także 
pozwala tworzyć nowe, czy modyfikować już istniejące. Pozwala też przeglądać zestawienie 
definicji wszystkich warunków, a także pokazuje statystykę spełnienia warunków.

KOTWICA

W oknie zarządcy warunków znajduje się przycisk uruchamiający procedurę tworzenia nowe-
go warunku. Procedura ta jest wspomagana przez tzw. kreatora warunku.

Rys. 6.2: Widok zarządcy warunków. Widać w nim fragment listy obecnie zdefiniowanych warunków. Obok 
nazw warunków jest statystyka sprawdzań warunków. (Ile razy został sprawdzony i ile razy miał wartość 
true). Na dole widać też przyciski pozwalające uruchomić m. in. procedury tworzenia nowego warunku lub 
modyfikacji warunku już istniejącego.
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6.3   Kreator warunku
W tworzeniu warunków pomaga eksperymentatorowi specjalnie przygotowany kreator warun-
ku. Podobnie jak omawiany wcześniej kreator widm – jest on także częścią składową progra -
mu  Cracow  GUI.   Na  kolejnych  stronach  kreatora  można  budować  poszczególne  człony 
nowego warunku. Na przykład jest strona, na której można zbudować alternatywę elementar-
nych warunków 1D (bramek), na innej stronie zaś koniunkcję takich bramek, na jeszcze innej  
alternatywę bramek dwuwymiarowych itd. Nie musi się korzystać z każdej z tych możliwości, 
strona pozostawiona pusta – traktowana jest jako niebyła. Ostatecznie wartość logiczna całego 
warunku  będzie  obliczana  jako  koniunkcja  tych  tabel  (stron),  w  których  eksperymentator 
umieścił jakieś pozycje.

6.3.1    Trwałość warunku i ewentualne klonowanie
W programie analizy zdarzeń warunek jest odrębnym obiektem. Aby móc się do niego odnosić 
– musi on mieć swoją nazwę. Pod tą nazwą definicja warunku zapisana zostanie na dysku w 
odrębnym katalogu (przeznaczonym na warunki) i odtąd przy każdym uruchomieniu programu 
analizy zdarzeń (Spy) definicja warunku będzie do niego wczytywana. Jak widać więc – waru-
nek jest trwały. W programie analizy można korzystać z warunków, które zostały wymyślone 
przed wieloma miesiącami, w trakcie poprzednich eksperymentów.

Definicję nowego warunku można także stworzyć z innej, istniejącej już definicji. Takie "klo-
nowanie" warunku stosuje się w przypadku tworzenia warunku podobnego do już istniejącego. 
Co prawda, klonowanie daje wierną kopię, ale zwykle natychmiast przystępuje się do jej mo-
dyfikacji. Najbardziej zasadniczą modyfikacją jest zmiana nazwy warunku – w przeciwnym 
razie zmodyfikowana definicja zastąpi tę dotychczasową.

Po wybraniu nazwy, pojawia się następna strona kreatora, gdzie można zdefiniować pierwsze z 
możliwych wyrażeń logicznych. 

6.3.2    Alternatywa elementarnych warunków jednowymiarowych

KOTWICA

Na ekranie pojawia się tabela, o wielu pustych wierszach. W jednym z nich eksperymentator 
może umieścić nazwę jakiejś interesującej zmiennej z programu analizy, a obok podaje dwie 
liczby oznaczające dolną i górną granicę przedziału. Jeśli bieżąca wartość zmiennej będzie le-

Rys. 6.3. Strona kreatora, na której można stworzyć alternatywę elementarnych warunków jednowymiarowych, 
czyli alternatywę prostych bramek. Jeśli potrzebna jest tylko jedna bramka – wypełnia się tylko pierwszy rząd 
tabeli.
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żeć w opisanym przedziale – to ten elementarny warunek (bramka) zostanie uznany za spełnio-
ny. 

Skąd eksperymentator bierze nazwy zmiennych? Są to te same zmienne, które zdefiniowane 
zostały jako inkrementory. (Tak też są nazywane przez użytkowników – mimo że tutaj oczywi-
ście nie służą do inkrementacji).

Aby stworzyć elementarny warunek, eksperymentator wybiera opcję "Add one or more varia
bles", która otwiera okno dialogowe z listą dostępnych inkrementorów. Z niej może wybrać 
ten, na którym chce postawić bramkę. Jeśli z tej listy wybierze się kilka pozycji – zostaną one 
umieszczone w kolejnych wierszach tabeli. W kolumnie drugiej i trzeciej należy podać liczby 
określające zakres bramki. 

Jeśli w tej tabeli umieszczonych zostało kilka elementarnych warunków 1D (czyli zapełniono 
kilka wierszy tej tabeli) to wartość logiczną tej tabeli warunku można zapisać jako alternatywę 
poszczególnych wierszy

wiersz1 ∨ wiersz2 ∨ wiersz3 ∨ wiersz4 ∨ ...

Lista elementarnych warunków ma więc logiczną wartość "prawda", gdy choć jedna z umiesz-
czonych tu elementarnych bramek 1D jest spełniona. 

Jeśli wykorzystany zostanie w tej tabeli tylko jeden rząd  – to oczywiście trudno mówić o al-
ternatywie. Po prostu skorzystaliśmy z tylko jednej bramki. Jej wartość logiczna staje się war-
tością tej tabeli (strony) kreatora.

6.3.3    Koniunkcja jednowymiarowych warunków elementarnych
Jeśli eksperymentator tworzący warunek chciałby nie alternatywy (jak powyżej), ale koniunk-
cji kilku warunków elementarnych – może to zrobić  na następnej stronie kreatora. 

Jest na niej podobna tabela, a wartość logiczną całego wyrażenia tworzonego w tej tabeli moż-
na zapisać jako: 

wiersz1 ∧ wiersz2 ∧ wiersz3 ∧ wiersz4 ∧ ...

W tabeli  widać  jednak różnicę.  W sytuacji  koniunkcji  trzeba  brać  pod uwagę,  że  czasem 
zmienna (inkrementor) użyta w danym wierszu tabeli może nie zawierać sensownej danej (np.  

Rys. 6.4: Strona kreatora realizująca koniunkcję elementarnych bramek 1D. Jak widać, pojawiła się dodatkowa 
kolumna określająca jak ewaluować  warunek w sytuacji, gdy dana zmienna ma w bieżącym zdarzeniu wartość 
nieokreśloną.
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wtedy, gdy obliczenie jej było niemożliwe, lub stosowny detektor nie zadziałał). Pojawia się 
wtedy problem – jak wówczas obliczać koniunkcję w takim przypadku. Od razu nasuwa się  
odpowiedź: "uznaj taki elementarny warunek (bramkę) za niespełniony" – ale może to nie być 
dobre rozwiązanie. 

Wyobraźmy sobie, że chcemy stworzyć warunek mówiący nam, czy wszystkie zarejestrowane 
w danym zdarzeniu kwanty  miały dane o ich czasie rejestracji w przedziale 500-600 (jednost-
ki umowne).  Tworząc taki warunek umieszczamy w tej tabeli 105 inkrementorów i każdemu z 
nich określamy zakres [500, 600].

Dygresja: tego zakresu nie trzeba wpisywać 105 razy. Wystarczy zaznaczyć mysz
ką 105 komórek tabeli, po czym wcisnąć przycisk "Set (numeric) value in all selected 
cells" (widoczny na rys. 6.3 u dołu). Pojawi się okienko dialogowe, w którym wpi
szemy wartość 500 i w ten sposób we wszystkich zaznaczonych kratkach umiesz
czona zostaje liczba 500. Podobnie możemy postąpić z liczbą 600.
Jest jednak lepszy sposób: posłużenie się jednym inkrementorem zbiorczym repre
zentującym te wszystkie 105 inkrementorów.
Niezależnie od tego, który sposób wybierzemy, problem nadal pozostaje.

Mamy więc w tabeli 105 inkrementorów i ich przedziały [500 – 600]. Czy otrzymamy waru-
nek, o który nam chodziło? Nie. W ten sposób stworzyliśmy koniunkcję, która prawie nigdy 
nie będzie miała wartości prawda. Jest to niemal niemożliwe, że wszystkie 105 detektorów za-
działa w tym samym zdarzeniu.  Wystarczy, że choć jeden nie zadziała i cała koniunkcja jest  
fałszywa.

Zatem traktowanie elementarnych warunków z detektorów, które nie zadziałały, jako mające 
wartość logiczną fałsz – nie jest dobrym wyborem.

Druga możliwa odpowiedź to: "wiersz z bramką na zmiennej (inkrementorze), która w danym 
zdarzeniu nie ma sensownej wartości – należy traktować jako true". To także może nie być do-
brym rozwiązaniem. Wyobraźmy sobie sytuację koniunkcji elementarnych bramek odnoszą-
cych się do pozycji jonu przelatującego przez dwie komory drutowe:

mw41_x      jest w przedziale  [–5, +5]
mw42_x     jest w przedziale   [–5, +5]

Warunek ten ma być spełniony, jeśli horyzontalna pozycja przelatującego jonu – zmierzona 
przez daną komorę drutową mw41 i przez komorę drutową mw42 – są w pewnym, wąskim za-
kresie. Niestety w niektórych zdarzeniach jedna z tych wartości jest niemożliwa do obliczenia  
(bo np. jedna z tych komór drutowych w danym zdarzeniu nie zadziałała). Jak wówczas nale-
żało by traktować taki wiersz w tabeli (elementarny warunek)? W poprzednim przykładzie zo-
baczyliśmy, że rozwiązanie "traktujmy jako false"  nie było dobre. Co zatem? Traktujmy jako 
true? Także nie. Jest przecież oczywiste, że jeśli jedna z komór drutowych nie dostarczyła da-
nych – to elementarny warunek nie może być true; a i cała koniunkcja też powinna być false.

Jak widać, w przypadku tabeli z koniunkcją, czasem potrzeba jednego podejścia, a czasem dru-
giego. To dlatego w pierwszej kolumnie jest pole wyboru (tzw. combo box) oferujące wybór. 

Co należy wybrać w konkretnym przypadku? Odpowiedź "nikt nie wie tego lepiej niż sam eks-
perymentator tworzący ten warunek" – jest nierealna; szczególnie w eksperymencie takim jak 
RISING, gdzie grupy eksperymentatorów zmieniają się niemal co tydzień. Aby więc uniknąć 
konfuzji – w tym punkcie kreatora warunku, program oferuje pomoc. Oceniając typ inkremen-
tora (i to, czy ma on swój walidator) kreator podpowiada jaki najprawdopodobniej powinien 
być w tym przypadku wybór opcji.

6.3.4    Alternatywa elementarnych warunków dwuwymiarowych
Kolejne dwie strony kreatora warunku pozwalają skorzystać z warunku dwuwymiarowego (np. 
bramki o kształcie banana). Na tych stronach są table, w których można umieścić kilka takich 
warunków.
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Pierwsza z tych stron pozwala stworzyć alternatywę takich warunków, a druga – koniunkcję. 
Rys. 6.5 (str. 60) przedstawia wygląd strony z alternatywą.

Tego typu wyrażenie warunkowe przydaje się na przykład, gdy w układzie pomiarowym jest 
detektor składający się z kilku segmentów. W jednym z segmentów może zostać zarejestrowa-
ny jon, (lub kwant , lub cząstka ). Jeśli tak się stanie, to wymagamy by parametry tej reje-
stracji spełniały jakiś warunek opisany przez bramki wielokątne. Warunek jest uznawany za 
spełniony jeśli choć jeden segment zarejestruje taką sytuację. (Dlatego używamy alternatywy).

Aby skorzystać z tego typu warunku, należy najpierw na wybranych macierzach narysować 
bramkę wielokątną zaznaczając interesujący region. Bramce wielokątnej nadaje się nazwę.

Bramka wielokątna nie jest jeszcze warunkiem, to po prostu wielokąt opisany przez zbiór swo-
ich wierzchołków. Jednak można go użyć do sporządzenia elementarnego warunku dwuwy-
miarowego.  Wystarczy  umieścić  w  pierwszej  i  drugiej  kolumnie  tabeli  dwie  nazwy 
inkrementorów (x i y), zaś w kolumnie trzeciej – nazwę bramki wielokątnej. 

Program analizy online po zakończeniu analizy każdego zdarzenia pobierze bieżące wartości 
inkrementorów (x i  y) po czym sprawdzi czy punkt P(x, y) leży wewnątrz danego wielokąta. 
Jeśli tak, to ten elementarny warunek jest uznawany za spełniony.

W tabeli na rysunku 6.5 (str. 60) widać 9 takich elementarnych warunków. Rezultat wyrażenia 
warunkowego zbudowanego na tej stronie kreatora, to alternatywa poszczególnych wierszy ta-
beli 

wiersz1 ∨ wiersz2 ∨ wiersz3 ∨ wiersz4 ∨ ...
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KOTWICA

Rys.  6.5:  Strona  kreatora  (u  góry),  gdzie  eksperymentator  może  stworzyć  wyrażenie  będące  alternatywą 
bramek  dwuwymiarowych.  W  tym  przypadku  był  to  warunek  na  dziewięciu  segmentach  detektora  CATE 
używanego w kampanii  z wiązką relatywistyczną,  który  służył  do identyfikacji  jąder  opuszczających  tarczę. 
(Bliższe dane o CATE na rys. 11.3 str. 125). 

Każdy z dziewięciu segmentów tego detektora pozwalał na zbudowanie jego własnej macierzy E vs E umożli
wiającej identyfikację masy jonu, który w niego trafił. Macierze te widoczne są u dołu. Na każdej z nich jest 
narysowana bramka wielokątna użyta  w warunku.  (Cracow GUI umożliwia rysowanie  takich  wielokątów na 
obrazie widma 2D za pomocą myszki).

Jeśli jądro trafiało w jeden z segmentów CATE, to oczywiście nie trafiało w inny – stąd alternatywa dziewięciu 
bramek wielokątnych. Jak widać, wszystkie wielokąty miały skróconą nazwę "center". W rzeczywistości nazwa 
wielokąta wzbogacona zostaje o nazwę macierzy,  na której go narysowano, zatem nie ma obawy o kolizję 
nazw.
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6.3.5    Koniunkcja elementarnych warunków dwuwymiarowych
Następna  strona  kreatora  warunku  jest  bardzo  podobna do  poprzedniej  –  z  tą  różnicą,  że 
umieszczone w tabeli elementarne warunki tworzą koniunkcję. (Rys. 6.6, str. 61).

KOTWICA

Tabela ta pozwala stworzyć wyrażenie logiczne, które ma wartość prawda, gdy wszystkie ele-
mentarne warunki dwuwymiarowe umieszczone w wierszach tej tabeli są równocześnie speł-
nione. Innymi słowy – jest to koniunkcja elementarnych warunków dwuwymiarowych. 

wiersz1      wiersz2      wiersz3      wiersz4       …

Jak w przypadku poprzedniej koniunkcji i tutaj pojawia się omawiany wcześniej problem – jak 
postąpić ma algorytm ewaluacji, gdy w bieżącym zdarzeniu wybrana zmienna (inkrementor) 
nie ma określonej wartości (bo np. w danym zdarzeniu jeden z detektorów nie zadziałał). 

Czy taki  wiersz  we wspomnianej  koniunkcji  powinien  mieć  wartość  logiczną  prawda czy 
fałsz? Ponieważ nie ma na to ogólnej odpowiedzi – użytkownik ma możliwość (w pierwszej 
kolumnie każdego wiersza tabeli) określić zachowanie algorytmu obliczającego koniunkcję w 
takiej sytuacji.

Rys.  6.6: Strona kreatora warunków (u góry), gdzie eksperymentator może stworzyć koniunkcję warunków 
dwuwymiarowych. Jest to przykład sytuacji,  gdy oprócz bramki na macierzy  Z versus  A/q potrzebna jest 
dodatkowa – uwzględniająca stany ładunkowe.

Widmo w dolnym rzędzie z prawej, to widmo Z vesus A/q. Narysowana na nim bramka wielokątna służy do 

wyboru żądanego jądra (w tym przypadku chodziło o 
54

Cr).

Widmo w dolnym rzędzie z lewej – to widmo, w którym na osi Y przestawiona jest strata energii w komorze 
jonizacyjnej music41, a na osi X strata energii w absorberze umieszczonym w płaszczyźnie ogniskowania 
s2. Umieszczona na nim bramka wielokątna służy do wybrania stanu ładunkowego jądra.
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6.4   Warunki budowane z innych warunków
Przedstawione tu dotychczas cztery strony kreatora warunków pozwalały eksperymentatorom 
budować nawet bardzo wyszukane warunki. W tej postaci program analizy online był użytko-
wany przez wiele miesięcy. Ze strony eksperymentatorów pojawiło się jednak życzenie – moż-
liwość tworzenia wyrażeń logicznych z innych warunków.

Oto przykład takiej sytuacji. Eksperymentator przygotował już warunek pozwalający mu wy-
brać właściwy jon opuszczający separator fragmentów. Może teraz ten warunek skopiować 
("klonowanie"), po czym zmodyfikować wzbogacając go jeszcze o jakieś elementarne warun-
ki. Jest to jak najbardziej poprawna procedura, ale skopiowanie go sprawi, że te same elemen-
tarne warunki (np. "czy punkt P(x, y) leży w bramce wielokątnej, czy poza nią?") będą dla 
danego zdarzenia obliczane dwukrotnie – co jest nieefektywne.

Korzystna więc byłaby możliwość budowanie warunku według następującej zasady: 
"Chciałbym stworzyć nowy warunek, który jest spełniony, gdy warunek o nazwie  
N  jest   spełniony –  oraz  gdy spełnione są   jeszcze  dodatkowe wymagania.  Oto  
one...".

Opisywany tu system analizy został więc wyposażony w procedury, które pozwalają w trakcie  
definiowania nowego warunku – odnieść się do bieżącej wartości (prawda/fałsz) innych wa-
runków.

Jest to nie tylko sprawa wygody czy ekonomii. Problem pojawił się po raz pierw
szy, gdy eksperymentatorzy zastosowali tzw. vetodetektor. Chodziło o zbudowa
nie warunku, który jest spełniony, gdy jakiś inny warunek jest niespełniony.

Na skutek tych wszystkich oczekiwań – w kreatorze pojawiła się jeszcze jedna strona. Pozwala 
ona budować wyrażenia warunkowe z rezultatów innych warunków. 

KOTWICA

Są tu cztery tabele. W każdej z nich można umieścić nazwy innych istniejących już warunków. 
(Eksperymentator może je wybrać z proponowanej mu listy wszystkich dostępnych). 

Rys.  6.7: Strona kreatora warunku, na której eksperymentator może tworzyć wyrażenia logiczne z innych, 
istniejących  już  warunków.  W  odpowiednich  tabelach  umieszcza  się  nazwy  warunków  wybierane  z  listy 
warunków dostępnych. Jak widać, w tym przypadku eksperymentator umieścił cztery nazwy w tabeli  AND 
(koniunkcji innych warunków). 
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Te  cztery  tabele  pozwalają  na  cztery  operacje  logiczne  na  rezultatach  innych  warunków. 
Pierwsza tabela realizuje operację AND, druga operację OR, dwie następne to NAND i NOR.

Tabela, w której nie umieszczono żadnych nazw innych warunków, jest uznawana za nieistnie-
jącą. Te, które zostały użyte muszą wszystkie (po analizie zdarzenia) mieć wartość logiczną 
prawda, gdyż całe wyrażenie logiczne reprezentowane przez tę stronę kreatora jest koniunkcją 
tych czterech tabel.

(warA ∧ warB ∧ warC ∧ ...) // ← tabela AND 
∧

(warX ∨ warY ∨ warZ ∨ ...) // ← tabela OR
∧

(war1 ∧ war2 ∧ war3 ∧ ...) // ← tabela NAND
∧

(warα ∨ warβ ∨ warγ ∨ ...) // ← tabela NOR

6.4.1    Ryzyko przy zagnieżdżaniu warunków
Umożliwienie warunkom korzystania z rezultatu innych warunków może spowodować pewne 
problemy. Wyobraźmy sobie, że istnieje już warunek A. Definiujemy warunek B, który korzy-
sta z warunku A. Możemy to zapisać jako:   B → A

Program analizy online będzie mógł obliczyć wartość logiczną warunku B, dopiero wtedy, gdy 
najpierw obliczy wartość  warunku A. Możemy też zbudować warunek C, który korzysta z wa-
runku B. Zapiszmy to jako C → B → A

Jak widać, powstaje jakby łańcuch warunków. Obliczenie wartości warunku C jest możliwe 
wtedy, gdy wcześniej zostanie obliczona wartość logiczna warunku B, a to wymaga wcześniej-
szego obliczenia wartości warunku A. 

Jeśli program analizy zdarzeń przy obliczaniu wartości logicznej jakiegoś warun
ku widzi, że do tego obliczenia potrzebna mu wartość innego warunku, zawiesza  
na chwilę obliczanie tego pierwszego i oblicza wartość warunku drugiego. Gdy  
już obliczy, wraca do warunku pierwszego i korzysta z tego rezultatu.

Zwróćmy uwagę, że warunek może korzystać nie z jednego, ale nawet wielu innych warun-
ków, wówczas więc powstaje struktura, która przypomina nie tyle łańcuch, co "drzewo" (zob. 
rys. 6.8).

KOTWICA

Nawet taka skomplikowana postać warunku nie jest dla programu analizy zdarzeń problemem 
– po prostu przy obliczaniu warunków stosuje on rekurencję. Problem pojawia się gdzie in-
dziej. 

Jeśli cały czas tworzymy tylko nowe warunki, to ryzyka nie ma, ale jeśli modyfikujemy waru-
nek już istniejący W, to może się zdarzyć, że uznamy, iż powinien on korzystać z rezultatu in -
nego warunku V – a tymczasem (o czym nie pamiętamy) tamten warunek V odnosi się do 
naszego. 

Rys. 6.8: Warunki mogą odnosić się do więcej niż jednego innego warunku, co w rezultacie może stworzyć  
strukturę drzewiastą.
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W ←
→V        

W rezultacie, gdy program analizy przystąpi do obliczania wartości warunku W – uzna, że naj-
pierw musi obliczyć tamten drugi (V), zajmie się tym drugim, w którym okaże się, że potrzeb-
na jest wartość tego pierwszego, wobec tego zajmie się tym, pierwszym, w którym znowu 
odesłany zostanie do drugiego – i tak w nieskończoność. Błędne koło sprawdzania warunków.

To zapętlenie może nie być widoczne na pierwszy rzut oka. Można sobie przecież wyobrazić  
sytuację łańcucha, gdzie dopiero 7 lub 12 ogniwo odwołuje się do pierwszego – zamykając to 
circulus vitiosus.

Aby do takiego błędu logicznego nie dopuścić, wystarczy pamiętać, że w łańcuchu warunków 
– ten sam warunek nie może wystąpić dwukrotnie. Program analizy jest jednak zdolny wykryć  
taką sytuację i poinformować eksperymentatora o błędzie logiki danego warunku. (Jak to wy-
krywa, zobaczymy przy omawianiu procedury obliczania warunku przez program analizy zda-
rzeń Spy).

W przypadku rozbudowanej logiki warunków – tworzących drzewo warunków –  sytuacja jest 
nieco inna. Ten sam warunek może wystąpić nawet kilkakrotnie w drzewie – i nie powoduje to 
błędu logicznego – byle nie wystąpił dwukrotnie w jednej "ścieżce". 

Ścieżka to – używając analogii dendrologicznej – każda droga od dowolnego li
ścia drzewa do głównego pnia. 

Ten sam warunek może być w różnych liściach, albo w różnych gałęziach czy konarach drze-
wa, byle tylko te gałęzie i konary nie wystąpiły nigdy w jednej ścieżce.

6.5   Warunki veto
Jak wspomniano, konieczność tworzenia warunków veto była bezpośrednim powodem stwo-
rzenia możliwości budowania wyrażeń logicznych z innych warunków. Konkretnie chodziło o 
operację negacji. Eksperymentatorzy chcieli stworzyć warunek, który będzie fałszywy, wtedy 
gdy jakiś inny jest prawdziwy. 

Na przykład: Jakiś  detektor zadziałał? – Znaczy to,  że jądro doleciało gdzieś,  
gdzie nie powinno – zatem takie zdarzenie należy odrzucić.

Jeden "vetodetektor"
Do stworzenia takiego warunku veto, wystarczy prosta operacja negacji. Jeśli w układzie po-
miarowym jest jeden veto-detektor, to: 

• najpierw tworzymy warunek, w którym udajemy, że zależy nam na tym, by de-
tektor nie tylko zadziałał, ale w dodatku zarejestrował coś w zakazanym prze-
dziale wartości;

• mając taki warunek budujemy drugi (właściwy), w którym na ostatniej stronie 
kreatora umieszczamy nazwę tego pierwszego warunku w tabeli NAND lub w 
tabeli NOR; 

W przypadku, gdy jest tylko jeden warunek – nie ma znaczenia, czy wybierze się  
tabelę NAND czy NOR.

Taka negacja jest prosta i intuicyjna dla każdego. 

Jeśli jednak mamy dwa detektory veto...
...to niektórzy użytkownicy mają problem z budowaniem warunku veto. Oto przykład. Użyt-
kownik stworzył już dwa warunki – określające, że w detektor A i detektor B zadziałały i zare-
jestrowały  sytuację  zabronioną.  Teraz  użytkownik  chce  stworzyć  warunek  veto,  który  jest 
prawdziwy wtedy, gdy veto detektor A "nie protestował" i równocześnie veto detektor B także 
"nie protestował". Innymi słowy chodzi o taką sytuację

detA ∧ detB
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Tworząc ten nowy warunek veto – użytkownik zastanawia się, w której tabeli należy umieścić  
nazwy warunków A i B? 

Niestety nie każdy pamięta o prawie de Morgana:

detA ∧ detB ≡ detA ∨ detB
Według tej zasady oba warunki powinny być umieszczone w tabeli NOR, czyli tej w prawym 
dolnym rogu na rysunku 6.7 (str. 62).

Zasady zasadami, ale trzeba wziąć pod uwagę, że mówimy o analizie online, gdzie ekspery-
mentator pracuje często nocą i w zmęczeniu – co sprzyja popełnianiu błędów. Dlatego w na-
główku tablic kreatora warunku są podpowiedzi mówiące, że – 

dana tablica obcych warunków ma wartość logiczną prawda, gdy:
tablica [AND] →  gdy wszystkie podane w niej warunki są prawdziwe

tablica [OR] →  gdy co najmniej jeden z podanych w tablicy warunków jest prawdziwy

tablica [NOR] →  gdy wszystkie podane warunki są fałszywe 

tablica [NAND] →  gdy co najmniej jeden z podanych warunków jest fałszywy. 

6.6   Przypisanie warunku do widma
Po wypełnieniu wybranych stron kreatora warunku i zakończeniu pracy kreatora – definicja 
warunku zapisana zostaje na dysku. Powstał warunek, ale skoro żadne widmo z niego nie ko-
rzysta, to program analizy Spy nawet nie będzie obliczał jego wartości.

Aby skorzystać z warunku – eksperymentator wraca do zarządcy widm, wybiera jakieś widmo 
i otwiera je kreatorem widm. (W ten sposób może je modyfikować). W kreatorze na ostatniej  
stronie definicji widma, można zadać jaki warunek musi być spełniony, aby widmo mogło się  
inkrementować. Do tej pory była tam wybrana ewentualność "No condition". Teraz można wy-
brać warunek z listy udostępnianej przez pole wyboru (combo box), gdzie jest lista wszystkich 
dostępnych warunków. Od tej pory widmo staje się widmem warunkowym.

6.7   Ilustracja działania wyrażeń logicznych tworzonych z innych 
warunków

Aby przekonująco pokazać poprawność działania logiki warunków – posłużymy się widmem 
dwuwymiarowym przedstawiającym obraz wiązki przelatującej przez detektor Time Projection 
Chamber o nazwie tpc42. Widmo takie można prosto zdefiniować posługując się inkremento-
rami: 

tpc42_x_when_ok
tpc42_y_when_ok

Rezultat, widmo o nazwie user_tpc42_xy uwidoczniony jest w lewym górnym rogu na rysunku 
6.9 (str. 66).

Na tym widmie można narysować dwie bramki wielokątne. Jedna o kształcie pionowego pasa, 
a druga o kształcie poziomym, z zaokrąglonym prawym brzegiem. (Na rysunku widoczne są 
one jako narysowane biało-czerwonymi liniami). Na bazie każdego z tych wielokątów zbudo-
wane zostają warunki. Jeden nazywa się pionowy, a drugi poziomy. 

Następnie  klonujemy widmo  user_tpc42_xy nadając mu nazwę  user_tpc42_xy__cond_pion i 
przypisujemy mu warunek pionowy. 

Powtórnie klonujemy to samo widmo, tym razem nadając mu nazwę user_tpc42_xy__cond_po
ziom i przypisując mu warunek poziomy. Rezultat można zobaczyć na rysunku 6.9, są to wid-
ma drugie i trzecie w górnym rzędzie. Jak widać warunki działają poprawnie, gdyż macierze 
wypełnione są tylko w obszarach wyznaczonych przez odpowiednie wielokąty.
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Aby sprawdzić logikę zewnętrznych warunków, definiujemy cztery nowe warunki. 
W pierwszym z nich nazwy warunków poziomy, pionowy umieszczone zostały w tablicy AND, 
w drugim w tablicy OR, w trzecim NAND, a w warunku czwartym w tablicy NOR.

Aby zobaczyć efekt działania tych czterech warunków, znowu (czterokrotnie) klonujemy wid-
mo user_tpc42_xy. Poszczególnym nowym widmom nadajemy nazwy i przypisujemy powyż-
sze warunki.

Powstały więc nowe widma warunkowe o nazwach:
user_tpc42_xy__conditions_AND
user_tpc42_xy__conditions_OR
user_tpc42_xy__conditions_NAND
user_tpc42_xy__conditions_NOR

Widma te pokazane są na rysunku 6.9 (rząd drugi i trzeci). Kształty pojawiające się na wid-
mach w przekonujący sposób potwierdzają poprawność działania operacji logicznych na wa-
runkach.

KOTWICA



Rys. 6.9: Ilustracja rezultatu zastosowania logiki "obcych" warunków. W lewym górnym rogu – dowolna macierz z 
zaznaczonymi na niej dwoma bramkami wielokątnymi. Jeden ma kształt „pionowy”, drugi bardziej „poziomy”. 

Wszystkie pozostałe macierze na tym rysunku są kopiami tej macierzy, z tą różnicą, że wobec nich zastosowano 
odmienne warunki.

Macierz druga w pierwszym rzędzie – to macierz z warunkiem zbudowanym na wielokącie o „pionowym”, macierz 
trzecia – na wielokącie o kształcie „poziomym”.

Widma w rzędzie drugim i trzecim powstały dzięki warunkom, w których zastosowano jedno z wyrażeń logicznych 
z „obcych” warunków (tu: „poziomego” i „pionowego”). Dla widma 4 chodzi o operację logiczną  AND, dla widma 5 
– OR, dla widma 6 – NAND, dla widma 7 – o operację logiczną NOR. 

(Obraz na ekranie programu Cracow GUI).
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7.    Realizacja algorytmu warunków 
i ewaluacja warunków

Poprzedni rozdział przedstawiał jak eksperymentator – za pomocą dostarczonych mu narzędzi 
– może stworzyć definicję swojego warunku. Definicja ta zostaje zapisana na dysku w postaci 
pliku tekstowego. Plik taki odzwierciedla różne niuanse żądanej analizy danych przychodzą-
cych z eksperymentu, zapisane w postaci jakby języka komunikującego program Cracow GUI 
z programem analizy Spy. Mimo wszystko, tak zapisana definicja warunkiem jeszcze nie jest. 
Jest to tylko o coś w rodzaju listu napisanego przez jeden program do drugiego.

W tym rozdziale przedstawione zostanie jak w działającym już od pewnego czasu programie 
analizy – taka definicja jest zamieniana na algorytm, który sprawdzać będzie skomplikowaną 
logikę warunku, co ostatecznie sprawi, że na ekranie pojawi się widmo z oczekiwanym sensem 
fizycznym.

7.1   Wczytanie warunku
Program analizy zdarzeń przed rozpoczęciem pętli analizującej zdarzenia wczytuje kolejno de-
finicje widm przygotowanych przez użytkownika. W takiej definicji może znaleźć się informa-
cja, że dane widmo ma być inkrementowane tylko dla takich zdarzeń, dla których spełniony 
jest warunek o jakiejś nazwie N. Wówczas to program analizy zaczyna zajmować się danym 
warunkiem. Najpierw sprawdza, czy tak nazwany warunek już w programie zaistniał – jest to  
prawdopodobna sytuacja, bo w praktyce często wiele widm korzysta z tego samego warunku.

Jeśli okazuje się, że warunek już istnieje, 
to program analizy informuje widmo o jego adresie, a co ważniejsze – o adresie komórki w  
której będzie dostępna wartość logiczna tego warunku. Innymi słowy, jeśli później, po analizie  
każdego  zdarzenia  sprawdzane  będzie  spełnienie/niespełnienie  tego  warunku  –  to  rezultat 
(true/false) umieszczany będzie właśnie w tej komórce. Stamtąd widmo będzie mogło go sobie 
odczytywać.

Jeśli zaś warunek o takiej nazwie jest jeszcze programowi nieznany 
– to rozpoczyna się proces jego tworzenia.

Uwaga: jeśli w trakcie tworzenia warunku napotkana zostanie definicja innego,  
także jeszcze nieznanego warunku – to następuje rekurencyjne wywołanie proce
dury tworzenia tego nowego warunku. Taka sytuacja zdarza się, gdy użytkownik  
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tworzy  zagnieżdżoną   logikę   innych  warunków.  Proces   takiego  rekurencyjnego  
wywoływania jest przerywany przy poziomie zagnieżdżenia 1000 – gdyż jest to  
najprawdopodobniej   sytuacja  błędu  logiki  warunków.   (Błędne  koło  wywołań).  
Praktyka wykazuje, że zdarzają się warunki o poziomie zagnieżdżenia 2 – 5, a  
niemal nigdy o poziomie 10 i więcej. 

Tworzenie warunku rozpoczyna się wtedy, gdy jego nazwa pojawia się w definicji jakiegoś 
widma lub w definicji innego warunku. Wynika z tego, że jeśli warunek nie jest bieżąco uży-
wany przez żadne widmo – to nie zostanie zbudowany i oczywiście nie będzie sprawdzany.  
Zatem w oknie zarządcy warunków (conditions manager) zamiast statystyki spełnienia danego 
warunku pojawi się wtedy tekst "Not used now".

7.2   Budowa obiektu reprezentującego warunek
Gdy nazwa nieznanego jeszcze warunku została użyta przez jakieś widmo (lub inny warunek) 
powołany do istnienia zostaje nowy obiekt klasy Tuser_condition. Jest to klasa obiektów mode-
lujących warunki w programie analizy. Obiekt informowany jest jak nazywa się jego warunek 
– a o resztę musi zadbać sam. Rozpoczyna czytanie swojej definicji z dysku i na podstawie 
tych informacji sukcesywnie sam siebie buduje. Na samym końcu, gdy jego budowa zostaje 
całkowicie zakończona – dopiero wtedy – wpisany zostaje na listę istniejących warunków. 

Skupmy się na procesie budowania warunku. Najpierw z dysku zostaje wczytany opis definicji  
warunku – odpowiada za to klasa pomocnicza Tconditon_description. Jest to ta sama klasa, któ-
rej używał program dialogowy Cracow GUI do zapisania żądań użytkownika na dysku (a tak-
że do  odczytywania  ich  – w sytuacji,  gdy użytkownik  chciał  istniejącą definicję  warunku 
modyfikować). Ta sama klasa użyta jest w programie analizy zdarzeń  Spy. Obiekt tej klasy 
Tcondition_description jest bowiem składnikiem klasy Tuser_condtion. Tu jednak, w programie 
analizy, jego zadaniem jest tylko wczytywanie tekstu definicji warunku. 

Jak pamiętamy, warunek definiowany przez użytkownika składa się z różnych wyrażeń logicz-
nych, w których występują elementarne warunki jednowymiarowe i dwuwymiarowe. Skoro 
tak, to pomocne będą struktury reprezentujące takie elementarne warunki:

• Tcondition_item_1D

• Tcondition_item_2D

Obrazowo  mówiąc:  w  kreatorze  warunku  widzieliśmy  kilka  tabel,  w  których  wierszach 
umieszczone były elementarne warunki jednowymiarowe (bramki) lub dwuwymiarowe (bram-
ki wielokątne). Rzeczone struktury reprezentować będą poszczególne wiersze tych tabel.

7.2.1    Struktura reprezentująca elementarny warunek jednowymiarowy
Oto schematyczna, uproszczona definicja klasy (struktury)  Tcondition_item_1D reprezentującej 
elementarny warunek jednowymiarowy użyty w definicji warunku:

struct Tcondition_item_1D
{

// ----------------------składniki-dane
Tincrementer named_ptr ;
double min_value, 
double max_value ;
bool must_be_valid ;

// ----------------------funkcje składowe 
int check_item_AND()
{

return named_ptr.is_in_AND_gate(min_value, max_value, must_be_valid) ;
}

int check_item_OR()
{

return named_ptr.is_in_OR_gate(min_value, max_value, must_be_valid) ;
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}
};

Jak widać, elementarny warunek 1D (czyli bramka) – to: 

• obiekt reprezentujący inkrementor (Tincrementer), 

• dwie wartości określające pożądany przedział [min_value, max_value], w którym 
powinna znaleźć się wartość inkrementora.

Niektóre inkrementory mogą jednak w pewnych warunkach zawierać wartość nieokreśloną 
(wtedy, gdy odnośny detektor nie zadziałał, lub gdy wartości danej zmiennej – np. poprawki 
dopplerowskiej – obliczyć się nie dało). 

Jak wiadomo z poprzedniego rozdziału, użytkownik tworzący warunek kreatorem – może zde-
cydować, czy w takich "nieokreślonych" sytuacjach ów elementarny warunek ma być uznawa-
ny za spełniony lub nie. Tę jego decyzję przechowuje się w składniku o nazwie

•  must_be_valid

Poza  składnikami-danymi,  w  strukturze  są  też  funkcje  składowe  check_item_AND i 
check_item_OR odpowiadające za sprawdzenie tego elementarnego warunku. Jak widać – w 
swych ciałach wywołują one funkcje o nazwach (odpowiednio) is_in_AND_gate i is_in_OR_gate. 

Omówione zostaną na str. 75 i str. 73. 

7.2.2    Struktura reprezentująca elementarny warunek dwuwymiarowy
W warunku definiowanym przez użytkownika – jak pamiętamy – mogą wystąpić także dwa 
wyrażenia reprezentujące operacje logiczne na elementarnych warunkach dwuwymiarowych, 
(czyli tzw. bramkach wielokątnych, "bananowych"). Są to:

• koniunkcja elementarnych warunków 2D,

• alternatywa elementarnych warunków 2D.

Dane dotyczące każdego z (wymyślonych przez eksperymentatora) elementarnych warunków 
2D zostają  wczytane z  dysku z  definicji  stworzonej  kreatorem warunku – do następującej 
struktury:

struct  Tcondition_item_2D
{

Tincrementer  x_named_ptr;
Tincrementer  y_named_ptr;

string polygon_name;
TpolyCond *polygon;
bool must_be_valid;

};

Elementarny warunek dwuwymiarowy określony jest przez dwa inkrementory, których bieżące 
wartości stają się współrzędnymi jakiegoś punktu P(x, y).  Informacje o tych inkrementorach 
umieszczone zostają w składnikach o nazwie x_named_ptr i y_named_ptr.

Sprawdzenie elementarnego warunku 2D polega na sprawdzeniu czy punkt  P(x, y) leży we-
wnątrz jakiegoś wielokąta podanego przez eksperymentatora. Zwykle jest to wielokąt naryso-
wany  przez  eksperymentatora  na  obrazie  macierzy.  Taki  wielokąt  ma  swoją  nazwę. 
Składnikiem tej struktury jest więc także obiekt klasy string, w którym umieszczana jest nazwa 
bramki wielokątnej (polygon_name).  Każda bramka wielokątna, którą eksperymentator nary-
sował na ekranie Cracow GUI, jest natychmiast automatycznie zapisywana na dysku w pliku o 
nazwie będącej nazwą bramki z rozszerzeniem ".poly". Zapisane tam są współrzędne wierz-
chołków tego wielokąta.

W trakcie konstrukcji warunku – dane z tego pliku definicji wielokąta są wczytywane do pro-
gramu analizy i umieszczane w obiekcie klasy TpolyCond. 

Z uwagi na wymaganą  przez GSI kompatybilność  systemu analizy z biblioteką  
Go4 – była to klasa TGo4PolyCond. 
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Natomiast w wersji systemu analizy dla eksperymentów AGATA, PISOLO, EXO
TIC – (czyli  nie korzystającej z biblioteki  Go4) – była to odrębna,  identyczna  
funkcjonalnie klasa.

Po stworzeniu obiektu tej klasy (TpolyCond) jest on umieszczony na liście wszystkich dostęp-
nych w programie bramek wielokątnych, a adres tego obiektu reprezentującego wielokąt, zapa-
miętuje się w omawianej strukturze, we wskaźniku o nazwie polygon.  

Znaczenie składnika must_be_valid jest podobne jak w przypadku elementarnego warunku 1D 
– z tym, że teraz dotyczy on ważności ("określoności") obu użytych inkrementorów. 

Wypełniona struktura przechowuje informacje dotyczące jednego wiersza z tabeli dotyczącej 
warunków dwuwymiarowych. Takie jest jej zadanie; struktura ta nie dokonuje sprawdzenia 
warunku. Służy do zgromadzenia i przygotowania danych. Z obiektów takiej struktury zostaną 
zbudowane wektory reprezentujące koniunkcję i alternatywę:

vector<Tcondition_item_2D> condition_item_2D_AND ;
vector<Tcondition_item_2D> condition_item_2D_OR ; 

7.3   Konstruowanie się warunku 
Dzięki klasie  Tconditon_description dyskowa definicja warunku została wczytana do obiektu 
reprezentującego warunek i złożona w obiekcie składowym – w postaci nieprzetworzonej. (To 
znaczy nazwy inkrementorów nadal są tylko "tekstami"). Ta informacja musi zostać przetwo-
rzona na algorytm sprawdzania skomplikowanego warunku. Zobaczymy jak to się dzieje.

Informacja o koniunkcji i alternatywie elementarnych warunków 1D 
Najpierw przetwarzana jest informacja dotycząca alternatywy elementarnych warunków 1D. 
Kolejno opracowany jest opis każdego z wierszy tabeli (czyli każdy elementarnych warunków 
1D). Ten opis to nazwa inkrementora (czyli zmiennej), oraz zakres górny i dolny (przedział),  
w którym wartość inkrementora powinna się znaleźć. Obiekt klasy Tuser_condition odszukuje 
w mapie inkrementorów inkrementor o takiej nazwie. Jego adres i całą (wczytaną z dysku) in-
formację o bramce umieszcza w strukturze  Tconditon_item_1D. Następnie obiekt tej struktury 
dodaje do wektora:

vector<Tcondition_item_1D>   condition_item_1D_OR;

Wczytanie  danych  reprezentujących  koniunkcję  warunków  1D  odbywa  się  podobnie.  Ich 
struktury Tcondition_item_1D zostają umieszczone w przeznaczonym na to wektorze:

vector<Tcondition_item_1D>   condition_item_1D_AND;

Oba wektory są tego samego typu. Różnica pojawi się dopiero w sposobie obliczania ich war-
tości logicznej.

Informacja o koniunkcji i alternatywie elementarnych warunków 2D... 
…zostaje  w  podobny  sposób  przetworzona  i  (dzięki  pomocniczym  strukturom 
Tcondition_item_2D) umieszczona w wektorach: 

vector<Tcondition_item_2D>   condition_item_2D_AND;

vector<Tcondition_item_2D>   condition_item_2D_OR;

Warunki z innych warunków
Jak pamiętamy, ostatnia strona kreatora warunku daje eksperymentatorowi możliwość tworze-
nia wyrażeń logicznych z innych, już istniejących, warunków. Opracowanie tej informacji jest 
procesem rekurencyjnym. Co to oznacza? Załóżmy, że program analizy zdarzeń jest w trakcie 
tworzenia warunku o nazwie A. Jeśli pod koniec jego budowania okazuje się, że korzysta on 
dodatkowo z warunków M  i  N (na przykład wymaga, by ich koniunkcja była prawdziwa), to 
chwilowo zawieszana jest procedura budowania warunku A i rozpoczyna się definiowanie wa-
runku M (oczywiście jeśli ten warunek jeszcze nie istnieje). Gdyby w trakcie definiowania wa-
runku M okazało się, że on korzysta z warunku o nazwie ALFA, to i ten proces definiowania  
warunku zostaje chwilowo zawieszony. Rozpoczyna się tworzenie warunku ALFA. 
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Procedura budująca warunek śledzi poziom swojego rekurencyjnego zagnieżdżenia. Jeśli po-
ziom ten osiągnął wartość 1000 to następuje sygnalizacja błędu. (Por. str. 64).

W rezultacie wczytania wyrażeń logicznych z innych warunków zapełnione zostają następują-
ce cztery wektory:

vector<Tuser_condition* > other_condition_AND_ptr;
vector<Tuser_condition* > other_condition_OR_ptr;
vector<Tuser_condition* > other_condition_NAND_ptr;
vector<Tuser_condition* > other_condition_NOR_ptr;

Wektory te mogą przechowywać adresy innych obiektów-warunków. Jeśli eksperymentator z 
danego wyrażenia nie korzysta – odpowiadający mu wektor pozostaje pusty.


Na tym kończy się wczytanie definicji warunku i zbudowanie obiektu, który go reprezentuje i 
który w czasie analizy zdarzeń zajmie się jego sprawdzaniem. Na razie jednak skonstruowany 
został obiekt i jego adres dodany zostaje do listy warunków tworzonych na życzenie ekspery-
mentatora.

vector<Tuser_condition *>   user_condition;

Ta lista prowadzona jest przez obiekt odpowiedzialny jest za całość analizy (to singleton klasy 
TRisingAnalysis).

Pamiętajmy, że wszystko dzieje się w trakcie definiowania widma tworzonego na życzenie 
użytkownika. Jeśli widmo jest rzeczywiście warunkowe, to wczytany i stworzony zostaje jego 
warunek. Widmu podaje się jego adres. Jeśli w trakcie pracy nad budową tego warunku okaza-
ło się, że korzysta on z innych warunków – także one zostały stworzone.

No, chyba że już istniały na liście warunków użytkownika – wtedy oczywiście dru
gi raz się ich nie tworzy; po prostu zainteresowanym przekazuje się ich adres.

Po zakończeniu tego procesu program zajmuje się definicją kolejnego widma warunkowego. 
Zatem tylko warunki, które są używane przez jakieś widmo (pośrednio lub bezpośrednio) zo-
staną wczytane i stworzone. Warunek chwilowo nie używany przez żadne widmo – nie będzie  
wczytany z dysku, stworzony jako obiekt i ewaluowany.

7.4   Ewaluacja warunku
Zobaczyliśmy proces tworzenia i przygotowania widm zdefiniowanych przez użytkownika. Po 
zakończeniu tego procesu rozpoczyna się zasadnicza część analizy zdarzeń, czyli pętla analizu-
jąca poszczególne zdarzenia napływające z systemu akwizycji (lub odczytywane z pliku dys-
kowego – analiza offline). Praca nad każdym zdarzeniem składa się z następujących etapów: a) 
rozpakowanie zdarzenia, b) analiza zdarzenia przez obiekty reprezentujące wszystkie detekto-
ry, a także przez obiekty reprezentujące algorytmy (np. algorytm obliczający pozycję jonu w 
jakiejś abstrakcyjnej płaszczyźnie ogniskowania, czy algorytm obliczający liczbę atomową Z 
danego jonu wiązki). W rezultacie tych działań odpowiednie wartości zostają obliczone, a od-
powiednie widma będące składnikami powyższych obiektów-detektorów i obiektów-algoryt-
mów –  są  inkrementowane.  Jest  to  kilka  tysięcy  standardowych  widm,  w  które  program 
analizy zdarzeń jest wyposażony a priori. Po zakończeniu tego procesu – zdarzenie jest uzna-
wane za zanalizowane. Teraz program analizy może zająć się widmami zdefiniowanymi na ży-
czenie eksperymentatora.  Jak to się dzieje?

Ponieważ widma użytkownika są najczęściej widmami warunkowymi, więc najpierw oblicza 
się wartości logiczne wszystkich warunków.  

Warunki użytkownika w programie analizy zebrane są w wektorze o nazwie  user_condition. 
Kolejno więc, każdy z nich otrzymuje polecenie obliczenia swojej wartości logicznej (funkcja 
calculate_value_of_condition). Warunek, obliczywszy swoją wartość, ustawia sobie flagę infor-
mującą go, że dla tego zdarzenia został już obliczony. Chodzi o to, by nie obliczać tego same-
go warunku wielokrotnie. Czy jest w ogóle takie ryzyko? Tak. Co prawda, każdy warunek jest  
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w spisie warunków tylko raz, ale w sytuacji, gdy jakiś warunek A korzysta z innego warunku 
W – czyli pyta go o jego bieżącą wartość logiczną, ten inny (W) –  widząc, że dla tego zdarze-
nia jeszcze nie był obliczany – dokonuje swojej ewaluacji i udostępnia wynik warunkowi A. 
Zatem W został obliczony wcześniej, niż wynikało to z jego kolejności w spisie warunków. 
Potem obliczane są następne warunki ze spisu, a gdy przychodzi kolej na warunek W (czyli  
wywołana zostaje jego funkcja składowa calculate_value_of_condition) – najpierw sprawdza on 
flagę, która mówi mu, że w tym zdarzeniu ma on już obliczoną wartość, więc nie wykonuje 
ewaluacji powtórnie.

7.5   Ewaluacja elementarnych warunków jednowymiarowych
Zanim program analizy przystąpi do obliczenia zawartej w warunku koniunkcji, najpierw musi 
sprawdzić spełnienie każdego elementarnego warunku składającego się na tę koniunkcję. Jak 
najprościej mógłby wyglądać algorytm sprawdzania spełnienia tego elementarnego warunku 
jednowymiarowego? Oto schemat (rys. 7.1)

KOTWICA

Algorytm jednak nie jest tak prosty, bo trzeba pamiętać, że czasem inkrementor jest inkremen-
torem zbiorczym (meta-inkrementorem).  Tego typu inkrementor jest równoważny liście wielu 
(np. 105) inkrementorów. Zatem sprawdzenie należy wykonać na wszystkich inkrementorach 
składowych. A kto najlepiej wie, czy jest to inkrementor prosty, czy może meta-inkrementor? 
On sam. Zatem to jemu warunek zleca sprawdzenie wartości logicznej – całego swojego ze-
społu. Jeśli jest meta-inkrementorem, to za pomocą pętli sprawdzi on wartość wszystkich swo-
ich składników – inkrementorów prostych. 

W klasie  Tincrementer jest więc funkcja składowa realizująca takie sprawdzenie.  Ponieważ 
jednak w przypadku meta-inkrementora inaczej sprawdza się dla warunku koniunkcji, a ina-
czej dla alternatywy – sytuacje te są rozdzielone. Elementarny warunek 1D ma odrębny algo-
rytm sprawdzania się w przypadku alternatywy, a odrębny dla sprawdzania się w przypadku 
koniunkcji.

Rys. 7.1: Uproszczony algorytm ewaluacji elementarnego warunku 1D. Algorytm nie uwzględnia sytuacji, gdy 
inkrementor jest inkrementorem zbiorczym.
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7.5.1    Algorytm ewaluacji inkrementora w sytuacji użycia go w alternatywie
W tym paragrafie mówimy o sprawdzaniu alternatywy. Realizuje go funkcja składowa klasy 
inkrementora  Tincrementer, a ma ona nazwę  is_in_OR_gate.  Jej  algorytm przestawia rys.  7.2 
(poniżej), str. 74.
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KOTWICA

W przypadku, gdy jest to prosty inkrementor (a nie inkrementor zbiorczy, meta-inkrementor), 
przed sprawdzeniem bramki żąda się, żeby – jeśli ma on walidator – miał on wartość true. Jeśli 
walidator istnieje, ale ma wartość false – bramka nie jest spełniona.

Rys.  7.2:  Algorytm  sprawdzania  spełnienia  jednego  elementarnego  warunku  1D  w  sytuacji  użycia  go  w 
wyrażeniu alternatywy warunków 1D.
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W przypadku, gdy jest to inkrementor zbiorczy, mamy do czynienia z pętlą sprawdzającą po-
szczególne składowe inkrementory. Jeśli dany inkrementor nie ma walidatora, lub ma i jest on 
true – po prostu sprawdza się bramkę. Spełnienie bramki oznacza, że cały warunek 1D jest 
spełniony.

Jeśli zaś dany inkrementor składowy ma walidator, a jest on w stanie false, to do sprawdzenia 
nie dochodzi – bo nie ma sensownej wartości. Procedura przechodzi do sprawdzanie kolejnego 
inkrementora składowego. Jeśli kolejnego już nie ma (ten był ostatni), to warunek 1D dla tego 
inkrementora zbiorczego jest uznany za niespełniony.

7.5.2    Algorytm ewaluacji inkrementora w sytuacji użycia go w koniunkcji
Realizuje go w klasie Tincrementer funkcja składowa is_in_AND_gate, a zatem funkcja z klasy 
inkrementora. Algorytm jest pokazany na rysunku 7.3, str. 76.
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KOTWICA

Rys.  7.3: Algorytm ewaluacji elementarnego warunku jednowymiarowego w sytuacji, gdy jest on częścią 
wyrażenia koniunkcji. Jak wiadomo, inkrementor użyty w elementarnym warunku może być metainkremen
torem, czyli listą wielu inkrementorów, wobec której należy w tym przypadku postępować jak z koniunkcją  
elementów tej listy. Tu widzimy algorytm, według którego inkrementor zbiorczy potrafi sprawdzić wszystkie  
swoje składowe – inkrementory proste.
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Jeśli jest to inkrementor prosty, (niezbiorczy)... 
...wówczas sprawdzenie przebiega w podobny sposób. Jedyną różnicą jest to, że w przypadku 
OR (alternatywa) kreator – nie informując nawet eksperymentatora – ustawiał wartość parame-
tru  must_be_valid jako  false. Natomiast tutaj, w przypadku koniunkcji – eksperymentator w 
kreatorze musiał sam dokonać wyboru. 

Gdy inkrementor jest inkrementorem zbiorczym...
...najpierw definiowana jest zmienna lokalna o nazwie  AtLeastOneWasLegal,  która wstępnie 
otrzymuje wartość false. Następnie rozpoczyna się pętla sprawdzająca poszczególne inkremen-
tory proste składające się na inkrementor zbiorczy. 

• Jeśli dany prosty inkrementor składowy nie ma walidatora, od razu poddawany 
jest sprawdzeniu czy "przechodzi przez bramkę". 

Gdy sprawdzenie bramki (dla choćby jednego składowego inkrementora) – się nie  
powiedzie, warunek 1D jest niespełniony. W przeciwnym wypadku (spełnienie) –  
kontynuuje się sprawdzanie następnych składników inkrementora zbiorczego.

• Jeśli zaś dany inkrementor składowy ma  swój walidator – od razu sprawdza się 
jego stan. 

Stan true – upoważnia do przejścia procedury sprawdzenia spełnienia bramki.
Jeśli zaś jego wartość jest false, sprawdza się decyzję użytkownika na temat tego  
inkrementora. Jeśli  sensowna wartość inkrementora była obowiązkowa, to cały  
warunek 1D jest uznany za niespełniony. Jeśli zaś sensowna wartość nie miała  
być obowiązkowa, dany prosty inkrementor składowy jest traktowany jako "nie
były" i procedura zajmuje się następnym.

Jeśli sprawdzone zostały wszystkie inkrementory składowe – to znaczy, że procedura nie "za-
protestowała" przy żadnym. Ale nie oznacza to wcale, że jakikolwiek przez bramkę przeszedł,  
bo przecież możliwe iż wszystkie miały wartość nieokreśloną i potraktowane zostały jako "nie-
byłe". Aby ustrzec się przed taką sytuacją jest flaga AtLeastOneWasLegal. Wartość tej flagi sta-
je  się rezultatem sprawdzenia warunku 1D.  Jeśli wszystkie inkrementory składowe uznane 
zostaną za niebyłe, flaga pozostała ze swoją wstępną wartością  false, czyli warunek 1D jest 
niespełniony.

Jeśli spośród tych, które mają sensowną wartość, choć jeden nie "przejdzie" przez bramkę, 
cały warunek 1D jest niespełniony.

Jeśli sprawdzone zostały wszystkie, które należało sprawdzić – flaga AtLeastOneWasLegal staje 
się rezultatem warunku 1D.


Zobaczyliśmy jak odbywa się sprawdzenie prawdziwości elementarnych warunków jednowy-
miarowych. Jak widać, oprócz sprawdzenia zwykłego przejścia /nie przejścia przez bramkę, 
brany jest tez pod uwagę fakt, czy inkrementor ma w danym zdarzeniu wartość nieokreśloną 
(mówi o tym ewentualny walidator). W przypadku wartości nieokreślonej – postępuje według 
decyzji eksperymentatora zapisanej w parametrze must_be_valid.

Elementarny warunek to nie znaczy "elementarny inkrementor"
Co prawda, mówiliśmy o elementarnym warunku 1D – ale w sytuacji, gdy dany inkrementor 
nie jest inkrementorem prostym, lecz meta-inkrementorem –  trudno się zgodzić na słowo "ele-
mentarny".  Przecież naprawdę jest to lista inkrementorów do sprawdzenia. Pierwotnie taką 
właśnie listę musiał w tabeli kreatora budować sam użytkownik. Rozwiązanie takie – jak naj-
bardziej poprawne – było bardzo nieporęczne. Szczególnie, że w przypadku 105 detektorów 
germanowych RISING-u – zestaw 105 energii jest dla "spektroskopisty" jednym z najczęściej  
używanych inkrementorów. To wymogło wprowadzenie meta-inkrementorów. Stąd też opisa-
ne przed chwilą procedury sprawdzania włączone zostały do definicji klasy Tincrementer.

Słowo "elementarny" należy więc rozumieć w sensie elementarnego fragmentu warunku. To, 
że dany inkrementor jest inkrementorem zbiorczym, nie ma dla warunku znaczenia – skoro in-
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krementor zbiorczy sam sprawdza swoje inkrementory proste i tylko informuje warunek o re-
zultacie.

7.6   Ewaluacja alternatywy elementarnych warunków 
dwuwymiarowych

Kreator warunku nie przewiduje użycia inkrementorów zbiorczych w warunkach dwuwymia-
rowych – zatem algorytm sprawdzania warunków 2D nie musi uwzględniać takiej sytuacji. 
Sprawdzanie elementarnych warunków 2D dokonuje się w klasie warunku Tuser_condition.

Warunek bierze poszczególne elementy przygotowanego wcześniej (przez siebie) wektora: 
    vector<Tcondition_item_2D>  condition_item_2D_OR ;

Poszczególne pozycje na tej liście są kolejno sprawdzane. Są one warunkami dwuwymiarowy-
mi, więc każdy z nich ma dwa inkrementory. Bieżąca wartość jednego z nich wyznacza współ-
rzędną  x,  a  drugiego  –  współrzędną  y.  Ewaluacja  tego  elementarnego  warunku 
dwuwymiarowego polega na sprawdzeniu, czy punkt P(x, y) leży w wybranej bramce wielo-
kątnej. Adres tej bramki wielokątnej jest również składnikiem danego warunku elementarnego 
Tcondition_item_2D.

Aby mogło dojść do tego sprawdzenia – oba inkrementory muszą mieć określoną wartość (je -
śli wartość jest nieokreślona – sygnalizuje to walidator danego inkrementora). Jeśli choć jeden 
z inkrementorów ma wartość nieokreśloną, do sprawdzenia nie może dojść, zatem ten elemen-
tarny warunek nie może mieć wartości true. 

Sprawdza się to – i bierze pod uwagę fakt, czy użytkownik uznał "określoność" obu inkremen-
torów za warunek konieczny. 

• W przypadku gdy obliczana jest alternatywa warunków dwuwymiarowych – nie 
jest  to  warunek  konieczny.  (Kreator  sam wstawił  do  składnika  must_be_valid 
wartość false).

• Natomiast w przypadku koniunkcji – użytkownik musiał zdecydować sam – jak 
wtedy ma się zachować algorytm.

Jeśli choć jeden z  tych inkrementorów ma swój walidator w stanie false – a "określoność" nie 
była wymagana – ten warunek elementarny jest uznawany za niebyły, sterowanie przechodzi 
do sprawdzania następnego.

Jeśli zaś "określoność" jest wymagana, to:

• w przypadku koniunkcji ten warunek elementarny jest uznawany za niespełniony 
(co oznacza, że przerywa się dalsze obliczenia i cały warunek też jest niespełnio-
ny)

• w przypadku alternatywy – co prawda ten warunek elementarny jest niespełnio-
ny, ale kontynuuje się obliczenia dla następnych elementarnych warunków 2D. 
Spełnienie  jednego z  następnych wystarczy przecież,  by ta  alternatywa miała 
wartość prawda.

7.7   Ewaluacja wyrażeń logicznych z innych warunków
Po sprawdzeniu tej zasadniczej części warunku, która dotyczy własnych elementarnych warun-
ków 1D i 2D, zaczyna się sprawdzenie wyrażeń logicznych skonstruowanych z innych, "ob-
cych" warunków użytkownika. Chodzi o 4 tabele, w których użytkownik mógł umieścić nazwy 
innych warunków. Te sprawdzenia są łatwiejsze, bo w grę chodzi tylko to, czy dany "obcy"  
warunek ma wartość  true czy  false. Jeśli dla danego zdarzenia jego wartość jest jeszcze nie 
znana, następuje rekurencyjne wywołanie sprawdzenia go).

• W przypadku tabeli AND ("koniunkcja zewnętrznych warunków") sprawdza się 
czy wszystkie są spełnione. 
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• Dla alternatywy – czy choć jeden jest spełniony. 

• Tabela NAND (negacja koniunkcji) – jeśli choć jeden z zewnętrznych warunków 
jest niespełniony, to wyrażenie ma wartość true.

• Tabela NOR (negacja alternatywy) – jeśli wszystkie wyszczególnione w tej tabe-
li warunki są niespełnione, to wyrażenie jest true.

7.8   Obliczenie wartości logicznej całości warunku użytkownika
Cały warunek użytkownika składać się może z ośmiu wyrażeń odpowiadających ośmiu tabe-
lom  kreatora.  Ostatecznie  więc  wartość  logiczna  warunku  obliczana  jest  jako  koniunkcja 
wszystkich członów – reprezentowanych przez poszczególne tabele w kreatorze warunku. Jeśli 
jakaś z tych tabel jest pusta – uznawana jest za niebyłą (mającą wartość logiczną true). 

Te człony to

• alternatywa bramek 1D   (a1, a2, a3, …),

• koniunkcja bramek 1D   (b1, b2, b3, …),

• alternatywa bramek 2D   (c1, c2, c3, …),

• koniunkcja bramek 2D   (d1, d2, d3, …),

• koniunkcja innych warunków   (t1, t2, t3, …),

• alternatywa innych warunków   (w1, w2, w3, …),

• negacja koniunkcji innych warunków  (v1, v2, v3, …),

• negacja alternatywy innych warunków   (u1, u2, u3, …).

Wartość logiczna całego warunku obliczana jest jako koniunkcja poszczególnych członów-wy-
rażeń:

(a1 ∨ a2 ∨ a3 ∨ ...)  ∧  (b1 ∧ b2 ∧ b3 ∧ ...)
 ∧  

(c1 ∨ c2 ∨ c3 ∨ ...)  ∧  (d1 ∧ d2 ∧ d3 ∧ ...)
 ∧  

(t1 ∧ t2 ∧ t3 ∧ ...)  ∧  (w1 ∨ w2 ∨ w3 ∨ ...)
 ∧  

(v1 ∧ v2 ∧ v3 ∧ ...)  ∧ (u1 ∨ u2 ∨ u3 ∨ ...)
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Rys.  7.4: Wygląd ekranu Cracow GUI w trakcie eksperymentu, którego przedmiotem było mało poznane jądro 
100

Sn. Na poszczególnych widmach zobaczyć można liczne bramki wielokątne, na których zbudowane zostały 
warunki – pozwalające uzyskać wartościowe wyniki, mimo małej wydajności produkcji jąder.

W lewym górnym rogu widzimy widmo  Z vs  A/q służące do identyfikacji  izotopów dostarczanych przez FRS. 

Wielokątna bramka w lewym górnym rogu tego widma służy do wybrania jąder 
100

Sn badanych w tym ekspery
mencie [Hin12].

Pozostałe widma służyły do stworzenia warunków pozwalających wybrać najlepszą możliwą identyfikację jąder. 
Na przykład widmo drugie to widmo, na którego osi X jest obrazowana liczba  Z wyznaczona dzięki komorze 
jonizacyjnej music42, a na osi Y liczba  Z wyznaczona za pomocą komory jonizacyjnej  music41. Prawidłowe 
zdarzenia to te, w których obie wielkości są proporcjonalne i leżą wewnątrz diagonalnej bramki. Macierz trzecia  
postępuje podobnie z wynikami wyznaczania  A/q, a kolejne macierze pozwalają stworzyć warunki wybierające 
poprawne zdarzenia na zasadzie określania miejsca przelotu jonu wiązki przez płaszczyzny ogniskowani s2 i s4.
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8.    Self-gate, warunek na innych 
inkrementorach tego samego detektora

Opisany do tej pory system analizy zdarzeń pozwalający eksperymentatorowi tworzyć własne 
widma i własne warunki pracował z powodzeniem wiele miesięcy. Praktyka pokazała, że za  
jego pomocą można było rzeczywiście tworzyć dowolnie skomplikowane warunki. Czasem 
jednak tworzenie ich wymagało etapów pośrednich; oznaczało to tworzenie wielu niewygod-
nych pośrednich widm czy wielu pośrednich  warunków. 

Jednak newralgicznym punktem było samo wymyślanie logiki warunków przez eksperymenta-
torów. Zdarzało się, że tworzyli oni warunki, które nigdy nie mogły być spełnione. Szczegól-
nie jeden typ błędów logicznych powtarzał się tak często, że trzeba było stworzyć specjalny 
typ warunku rozwiązujący ten problem.

8.1   Nielogiczne warunki
Dla eksperymentatora pracującego z urządzeniem spektrometrycznym takim jak RISING, naj-
bardziej podstawowym widmem w eksperymencie jest widmo energii kwantów   rejestrowa-
nych przez poszczególne kryształy detektorów germanowych (nazwane A1, A2, … R6, R7).  W 
opisywanym w tej pracy systemie analizy, takie widmo eksperymentator może łatwo utworzyć  
za pomocą kreatora widma. Na liście inkrementorów takiego widma – powinno znaleźć się 
105 inkrementorów:

clus_crys_xia_A_1_energy_cal_when_good
clus_crys_xia_A_2_energy_cal_when_good
clus_crys_xia_A_3_energy_cal_when_good
...
clus_crys_xia_R_6_energy_cal_when_good
clus_crys_xia_R_7_energy_cal_when_good

W praktyce wystarczy zaznaczyć na liście dostępnych inkrementorów te 105 pozycji i zatwier-
dzić wybór. Inny, może "nowocześniejszy" sposób, to posłużenie się jednym inkrementorem 
zbiorczym o nazwie

ALL_cluster_crys_xia_energy_cal_when_good

Inkrementor ten – jak pamiętamy – kryje w sobie listę powyższych 105 inkrementorów.

Niezależnie od tego, który ze sposobów wybierzemy, w rezultacie otrzymamy żądane widmo. 
Oczywiście akurat takie widmo jest dostępne w programie analizy standardowo, więc nie po-
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trzeba go tworzyć. Jednak eksperymentator tworzy je, bo chce je zbierać pod jakimś wymyślo-
nym przez siebie warunkiem. Załóżmy, że jest to warunek postawiony na czasie przelotu jonu 
między scyntylatorem sci21 a scyntylatorem sci41.  Czas ten jest mierzony w systemie akwizy-
cji przez odpowiedni konwerter TDC i rezultat jest dostępny w zdarzeniu jako surowa dana. Za 
pomocą współczynników kalibracji wartość ta zostaje przeliczona na pikosekundy. Rezultat 
zobrazowany jest na standardowym widmie tof_21_41_picoseconds.spc, ale dodatkowo wartość 
ta udostępniona jest eksperymentatorowi w postaci inkrementora. Korzystając z takiego inkre-
mentora, eksperymentator może zbudować warunek (żądając na przykład, aby zmierzony w 
danym zdarzeniu czas przelotu był w przedziale  [a, b]). Po przypisaniu takiego warunku do 
wcześniej stworzonego widma staje się ono widmem warunkowym.

 Schematycznie można definicję tego widma energii pokazać tak:  (rys. 8.1)

KOTWICA

To widmo jest jak najbardziej poprawne i spełnia oczekiwania eksperymentatora. 

Wyobraźmy sobie teraz, że eksperymentator chciałby mieć to widmo pod innym, bardziej wy-
szukanym warunkiem. Tym razem chodzi o to samo widmo energii kwantów , ale takich, któ-
re  zostały  zarejestrowane  w  określonym  przedziale  czasowym.  Jak  wiemy,  detektor 
germanowy dostarcza informacje o energii i o czasie zarejestrowanego kwantu . Ta "czasowa" 
informacja jest dostępna także jako zestaw następujących 105 inkrementorów:

clus_crys_xia_A_1_time_cal_when_good
clus_crys_xia_A_2_time_cal_when_good
clus_crys_xia_A_3_time_cal_when_good
...
clus_crys_xia_R_6_time_cal_when_good
clus_crys_xia_R_7_time_cal_when_good

Załóżmy, że chodzi o bramkę jednowymiarową w przedziale [2000, 2050] (jednostki umow-
ne).

Eksperymentator musi więc stworzyć stosowny warunek. Ma w nim do dyspozycji dwa wyra-
żenia dla bramek jednowymiarowych:

• koniunkcję elementarnych bramek 1D,

• alternatywę elementarnych bramek 1D.

W kreatorze warunku, w tabeli reprezentującej koniunkcję bramek umieszcza więc następujące 
105 inkrementorów:

when  incrementer  is  not 
valid, consider as

Incrementer min max

true cluster_crys_xia_A_1_time_cal 2000 2050

true cluster_crys_xia_A_2_time_cal 2000 2050

... ... ... ...

true cluster_crys_xia_R_7_time_cal 2000 2050

Rys.  8.1: Schematycznie przedstawiony sposób stworzenia widma warunkowego energii kwantów   zareje
strowanych przez detektory RISINGu, pod warunkiem, że czas przelotu jądra między dwoma scyntylatorami  
separatora (sci21, sci41) mieści się w przedziale czasowym [a, b].
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(Ten  sam  efekt  można  uzyskać  prościej  stosując  jeden  inkrementor  zbiorczy 
ALL_cluster_crys_xia_time_cal.)

Zakończywszy definiowanie warunku, użytkownik przypisuje go swojemu widmu  i urucha-
mia  analizę.  Obserwując  widmo po jakimś czasie  – eksperymentator  zauważa,  że  ma ono 
mniej zliczeń, niż można by się spodziewać. Warunek jest prawdopodobnie zrobiony niewła-
ściwie. Dlaczego?

Otóż wyobraźmy sobie, że w trakcie jakiegoś zdarzenia nastąpiła emisja 4 kwantów . Trzy z 
nich wyemitowane zostały w czasie mieszczącym się w żądanym przedziale [2000, 2050], ale 
czas czwartego jest już poza przedziałem. Skoro jest to koniunkcja czterech bramek, a jedna z  
nich jest  niespełniona,  to  cały warunek jest niespełniony.  W rezultacie  energie trzech "do-
brych" kwantów  nie będą miały szansy inkrementować widma. 

Eksperymentator rozumie, że popełnił błąd logiczny. Postanawia więc, że użyje nie tyle ko-
niunkcję, co alternatywę bramek 1D. Teraz więc umieszcza inkrementory w tabeli OR:

Incrementer min max

cluster_crys_xia_A_1_time_cal 2000 2050

cluster_crys_xia_A_2_time_cal 2000 2050

... ... ...

cluster_crys_xia_R_7_time_cal 2000 2050

(Ten  sam  efekt  można  uzyskać  prościej  stosując  jeden  inkrementor  zbiorczy 
ALL_cluster_crys_xia_time_cal).

Uruchamiając ponownie analizę – eksperymentator zobaczy,  że w swoim widmie ma teraz 
dużo więcej zliczeń. Jednak uważne przyjrzenie się widmu może przekonać go, że pojawiają 
się w nim nawet energie takich kwantów , o których skądinąd wie, że ich tam zdecydowanie 
być nie powinno. Dlaczego?

Otóż wyobraźmy sobie, że mamy zdarzanie, w którym zarejestrowano 6 kwantów . Czas reje-
stracji trzech z nich mieści się w żądanym przedziale [2000, 2050], ale czas trzech pozostałych 
– nie. Skoro jednak jest to alternatywa – cały warunek ma wartość logiczną  prawda. Zatem 
wszystkie 6 energii kwantów  może inkrementować widmo (czyli nawet te 3 kwanty spoza 
przedziału czasowego).

Jak widzimy – i w tej sytuacji eksperymentator popełnił błąd logiczny w budowaniu warunku. 

Jaki to błąd logiczny? 
Lapidarnie mówiąc – eksperymentator, myśląc o warunku dla swojego widma, posłużył się (w 
swoim umyśle) pewnym wyrażeniem logicznym. Błąd polega na tym, że w owym wyrażeniu 
w niewłaściwym miejscu umieścił nawiasy.

Nie należało budować widma z wielu inkrementorów i en-bloc tworzyć dla niego warunek. 
Należało stworzyć osobne widmo dla każdego ze 105 inkrementorów energii kwantów  – i do 
każdego z nich dowiązać warunek postawiony na odpowiadającym mu czasie jego kwantu .

Innymi słowy zamiast sytuacji, jak na następującym schemacie (rys. 8.2):

powinniśmy mieć taką, jak to schematycznie pokazuje rys. 8.3.

Rys.  8.2:  Przykład  złej  logiki  warunku czasowego postawionego na "siostrzanych"  inkrementorach z  tego 
samego detektora. (Bliższe omówienie w tekście).
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Oznacza to, że – aby poprawnie zbudować żądane widmo warunkowe – należy: 

• zdefiniować najpierw 105 widm odpowiadających energiom 105 kryształów ger-
manu, 

• stworzyć dla nich 105 warunków czasowych dla każdego kryształu germanu;

• przeprowadzić analizę zdarzeń, w rezultacie czego zapełnią się nasze widma;

• zsumować 105 zapełnionych widm, w rezultacie czego powstanie żądane widmo.

Sprawa tworzenia tych 105 widm i warunków brzmi może dramatycznie, ale w programie  
Cracow GUI zarządca widm użytkownika (user defined spectra manager) i zarządca warun-
ków (user condition manager) dostarczają użytecznego narzędzia. Wystarczy stworzyć  waru-
nek dla inkrementora A_1_time i wciskając odpowiedni przycisk możemy sklonować warunek 
tak, że według wzoru A_1 otrzyma się natychmiast wszystkie pozostałe warunki od A_2 do R_7. 

Podobnie z widmami. Jeśli stworzymy widmo dla inkrementora
cluster_crys_xia_A_1_energy_cal, 

z przypisanym mu warunkiem na czasie A_1, to za pomocą jednego przycisku możemy je "in-
teligentnie" sklonować tak, że powstaną wszystkie pozostałe. Ostatnim będzie widmo energii  
R_7 z warunkiem na czasie R_7. 

Zatem łatwo stworzyliśmy 105 warunkowych widm.  Cracow GUI umożliwia automatyczne 
tworzenie sumy wybranych widm (i jej aktualizację co 60 sekund), zatem nie trzeba czekać do 
końca analizy, żeby zobaczyć bieżący rezultat. Już w jej trakcie zobaczymy żądane widmo, 
którego zliczenia rosną (bo co 60 sekund są odświeżane).

Problem wydaje się  rozwiązany,  stworzona została  poprawna logika warunków, ostateczne 
widmo jest tym, o co nam chodziło, ale... na dysku mamy 105 widm i 105 warunków. 

Zważywszy, że tego typu widmo  "total energy" jest tak popularne – możemy potrzebować 
jego wersji z nieco innymi warunkami. Pojawią się więc następne setki widm pośrednich (na 
które nikt nigdy nie spojrzy), będą też setki, może nawet tysiące warunków... Niby wszystko 
jest lege artis, ale założenie było przecież, że ma powstać system analizy przyjazny dla użyt-
kownika.


Stąd właśnie wziął się pomysł wprowadzenia nowego typu warunku. Takiego, który rozwiąże 
przedstawiony powyżej problem. Zastanówmy się czego potrzebujemy:

• Chcielibyśmy móc budować widmo, które zasilane jest przez wiele (np. 105) in-
krementorów,

• każdy z nich może zostać użyty pod warunkiem spełnienia jakiegoś odrębnego, 
jego własnego warunku.

Gdyby ten warunek miał być całkiem niezależny od inkrementora, to do tego celu służą zwy-
kłe, znane nam warunki. Tutaj jest inna sytuacja. 

• Uznajemy, że inkrementor  A_1_energy_cal może zostać użyty tylko wtedy, gdy 
jakaś  inna dana pochodząca również od tego samego detektora A_1 spełni 
określony warunek.

• Z kolei  inkrementor  A_2_energy_cal może inkrementować widmo tylko  wtedy 
gdy spełniony będzie analogiczny warunek na danej z detektora A_2.

Krótko mówiąc, w opisywanym systemie analizy online – przydałby się nowy typ warunku.  
Taki, w którym parametrem byłby numer detektora. Jeśli taki warunek zostanie użyty wobec 
inkrementora energii z detektora K_4, to sprawdzi on coś na jakiejś danej należącej do tego sa-
mego detektora K_4. (Na przykład sprawdzi jego 'czas').

"Words, words, words..."
Warunek tego typu nazwany został self-gate (warunek własny). Chodziło o nazwę, która by 
sugerowała zastosowanie tego typu warunku. Bramkę tę przypisuje się bezpośrednio inkre-
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mentorowi,  a dotyczy ona warunku stawianego na innych inkrementorach pochodzących z 
jego własnego detektora. Jakby na jego "rodzeństwie". Bramka sama potrafi znaleźć to rodzeń-
stwo. 

Jeśli na przykład eksperymentator planuje w definicji widma użyć jakiegoś inkrementora po-
chodzącego z jednego ze 105 kryształów germanu, to obok niego może postawić nazwę wa-
runku self-gate, który sprawdza jakiś "siostrzany" parametr (np. czas)  tego samego kryształu 
germanu.

Warunki self-gate są przydatne, gdy 

• jest wiele detektorów tego samego rodzaju,

• każdy z nich dostarcza kilku inkrementorów (np. energia, czas, kąt rozproszenia, 
pozycja geometryczna),

• chcemy tworzyć sumaryczne widmo jednego typu inkrementora...

• … tylko pod warunkiem, że inny inkrementor z tego samego detektora spełnia 
jakiś warunek.

8.2   Stawianie warunku self-gate
Definicję self-gate  można stworzyć bezpośrednio w kreatorze widm. Gdy w trakcie definio-
wania widma eksperymentator uznaje, że wobec jakiegoś inkrementora tego widma potrzebny 
jest warunek własny – może zapoczątkować tworzenie jego definicji. Otwarte zostaje pole dia-
logowe, które ilustruje rysunek 8.4 (str. 86).
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KOTWICA

Jak widać, można w nim postawić bramki nie tylko na "jednym z rodzeństwa", ale nawet rów-
nocześnie na kilku z nich. Są tu więc bramki m. in. na energii, czasie, pozycji geometrycznej 
(przydatne przy analizie rozkładów kątowych), a także na kącie pomiędzy kierunkiem emisji  
kwantu  a kierunkiem lotu jądra rozproszonego za tarczą. Znaczenie poszczególnych pozycji 
w tej definicji zostanie omówione szczegółowo później (na stronie 92).

Gdy eksperymentator ukończy definiowanie self-gate – warunek ten zostaje zapisany na dys-
ku, zatem jest trwały. 

Oto przykład posłużenia się self-gate. Na diagramie poniżej widać listę inkrementorów w defi-
nicji widma. Załóżmy, że eksperymentator właśnie stworzył self-gate o nazwie delayed_time.

Incrementer Self-gate name

clus_crys_xia_A_1_energy_cal_when_good delayed_time

clus_crys_xia_A_2_energy_cal_when_good delayed_time

... ...

clus_crys_xia_R_7_energy_cal_when_good delayed_time

Rys. 8.4: Okno dialogowe do definiowania warunku własnego (tzw. selfgate) inkrementorów pochodzących z 
obiektu reprezentującego kryształ germanu detektora typu cluster.
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Obok nazwy inkrementora jest kolumna, w której kratkach są tzw. combo box (rozwijane listy 
wyboru) zawierające nazwy wszystkich dostępnych self-gate. Wystarczy wybrać nazwę wła-
ściwej (lub pozostawić tekst "No_selfgate" – jeśli nie jesteśmy tym zainteresowani). 

W tabeli jest w tym przypadku 105 wierszy – zatem jest to sposób niepraktyczny. Warunek 
self-gate eksperymentatorzy stosują przede wszystkim wobec inkrementora zbiorczego. Bar-
dzo to upraszcza proces budowania widma. Oto prosta, "jednowierszowa" definicja widma "to-
tal energy", które w tym rozdziale sprawiało tyle kłopotu.

Incrementer Self-gate name

ALL_clus_crys_xia_energy_cal_when_good delayed_time


W rezultacie pracy kreatora widm, stworzona zostaje na dysku "słowna" definicja widma. Jak 
pamiętamy, w pliku tym, po słowie kluczowym x_incrementer między klamrami { } znajduje 
się lista inkrementorów x tego widma. Kiedyś (str. 44) wzmiankowaliśmy, że obok nazwy in-
krementora może stać coś jeszcze. Owo "coś jeszcze" to właśnie ewentualna nazwa użytej 
bramki własnej (self-gate). Jeśli eksperymentator nie posłuży się tego typu bramką, stoi tam 
tekst "No_selfgate".

8.3   Wczytanie self-gate
Uprzednio przedstawiony został proces tworzenia warunku self-gate, przypisywania go do in-
krementora oraz jak – w rezultacie – powstaje z tego na dysku definicja widma. Teraz zoba-
czymy jakie działanie podejmie program analizy zdarzeń Spy.

W trakcie (omawianego już wcześniej) procesu wczytywania definicji  widma użytkownika, 
program analizy dowiaduje się jakie inkrementory wybrane zostały do inkrementacji osi X tego 
widma (i ewentualnie osi Y, jeśli to widmo dwuwymiarowe). Obok nazwy każdego inkremen-
tora może znaleźć się nazwa warunku self-gate (lub wyraz "No_selfgate"). Program odszukuje 
w mapie inkrementorów dane o użytym inkrementorze, a następnie sięga do mapy znanych już 
temu widmu warunków self-gate – aby się przekonać czy towarzyszący temu inkrementorowi 
warunek self-gate nie jest już stworzony, (jako że wiele inkrementorów może korzystać z tego 
samego self-gate).

Jeśli jest znany, to po prostu widmo otrzymuje jego adres. Zapamiętuje go w tablicy 
vector<Tincr_entry> x_incrementers; // lub: y_incrementers

Elementami tej tablicy są obiekty typu Tincr_entry – a w każdym z nich jest inkrementor i adres 
warunku self-gate.

Jeśli zaś w mapie self-gate – tak nazwanego warunku self-gate jeszcze nie ma, zostaje on po -
wołany do istnienia (operatorem new). Warunek self-gate, na razie pusty – dowiaduje się jak 
się nazywa, po czym już sam wczytuje swoje parametry z pliku dyskowego stworzonego przez 
program dialogowy Cracow GUI.

Klasa Tself_gate_descr to ta sama klasa, którą program GUI użył do złożenia na dysku danych 
o self-gate. W programie Spy – wczytuje ona z dysku parametry self-gate i na tym kończy się  
jej rola. Nie powstaje żaden obiekt sprawdzający spełnianie self-gate. To zadanie spełniać bę-
dzie detektor, na którego inkrementorze warunek self-gate się stawia.
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8.4   Ewaluacja self-gate
Po wczytaniu definicji wszystkich widm i wszystkich użytych w nich self-gate, zaczyna się ko-
lejny etap pracy programu analizy –  pętla analizująca zdarzenia. Po analizie każdego pojedyn-
czego  zdarzenia  wszystkie  widma  zdefiniowane  przez  użytkownika  korzystają  kolejno  z 
rezultatów tej analizy. 

Jeśli inkrementor jakiegoś widma ma walidator – to sprawdzany jest jego stan. Gdy inkremen-
tor jest gotowy do użycia – sprawdza się czy ma self-gate. Jeśli ma, rozpoczyna się sprawdza-
nie  go.  Warunek  self-gate  (przypomnijmy)  dotyczy  innych  parametrów  z  tego  samego 
detektora, z którego pochodzi inkrementor. To znaczy, że jeśli inkrementor został zdefiniowa-
ny w obiekcie reprezentującym jeden ze 105 kryształów germanu, na przykład kryształu numer 
44 – chodzić będzie o sprawdzenie innych parametrów z tego samego kryształu nr 44. Skoro 
tak, to sprawdzenia tego może dokonać obiekt reprezentujący ów kryształ.

W jaki sposób procedura analizy odnajduje stosowny kryształ? 
Jak pamiętamy (por. str. 27), jednym ze składników inkrementora jest adres obiektu, w którym 
zostaje on zdefiniowany ("adres miejsca urodzenia") . Dzięki temu inkrementor wie, gdzie jest 
obiekt "kryształ nr 44", zatem potrafi sięgnąć do tego obiektu, gdzie są owe "siostrzane" para-
metry.  Potrafi  tam sięgnąć,  ale  ich  nie  sprawdza.  To zadanie  zleca  – gospodarzowi,  czyli 
obiektowi reprezentującemu kryształ. Zlecenie zadania (relacja delegowania) – polega na wy-
wołaniu stosownej funkcji. Funkcję taką ma każda klasa, wobec której inkrementorów mogą 
być stosowane self-gate. 

Aby jakiś obiekt jakiejś klasy mógł definiować inkrementory – jego klasa  musi być publiczną 
klasą pochodną od klasy Tincrementer_donnor  (dawca inkrementorów). Ta klasa podstawowa 
ma tylko jeden składnik. Jest nim wirtualna funkcja składowa: 

virtual  bool       check_selfgate(Tself_gate_abstract_descr * );

W klasie podstawowej funkcja ta ma puste ciało. To dlatego, że większość klas dziedziczących 
tę klasę nie potrzebuje bramek self-gate. Jednak niektóre klasy mogą tę funkcję redefiniować, 
wyposażając ją w instrukcje sprawdzania "siostrzanych" parametrów. Tak jest na przykład w 
przypadku klasy reprezentującej kryształ detektora germanowego typu cluster.

Sprawdzenie
Jeśli wobec inkrementora pochodzącego z takiej właśnie klasy zastosowany został warunek 
self-gate, to za pomocą wywołania funkcji check_selfgate z tejże klasy – widmo sprawdza czy 
wolno mu danego inkrementora użyć (czy zezwala na to jego self-gate). 

Jak to sprawdza? Argumentem wywołania funkcji check_selfgate jest wskaźnik do obiektu w 
którym są przygotowane przez eksperymentatora wartości liczbowe parametrów jego warunku 
self-gate (czyli wartości liczbowe ustawionych przez niego "bramek"). Skoro funkcja ta jest 
funkcją składową w klasie kryształu germanu, zatem ma dostęp do wszystkich siostrzanych 
składników (energia, czas, kąty, itd.). Porównuje je z żądaniami na ich temat zapisanymi w 
przysłanej definicji self-gate. Jeśli te sprawdzenia przejdą pomyślnie – funkcja check_selfgate 
zwraca wartość  true, co oznacza, że danego inkrementora wolno użyć do inkrementacji tego 
widma.

Gdyby dla danego obiektu nie redefiniowano funkcji check_selfgate – to użyta by została wer-
sja z klasy podstawowej Tincrementer_donnor zwracająca zawsze wartość true. Tak się jednak 
nigdy nie zdarza, gdyż program Cracow GUI (konkretnie kreator widm) nie pozwoli na posta-
wienie warunku self-gate wobec inkrementora, który się tego nie przewiduje (zatem nie umie 
jej sprawdzać).

Skąd kreator to wie? Z nazwy inkrementora. Jeśli w nazwie inkrementora znajdzie podciąg 
znaków "cluster_crys" –  to wie, że inkrementor ten pochodzi od obiektu reprezentującego je-
den ze 105 kryształów germanu. Wobec każdego z takich inkrementorów kreator pozwala za-
stosować charakterystyczną dla kryształów germanu bramkę self-gate.
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8.5   Różne rodzaje self-gate
Nie każdy inkrementor może mieć swój warunek self-gate – bo nie każdy jej potrzebuje. W 
przypadku eksperymentu RISING okazało się to przydatne wobec inkrementorów pochodzą-
cych od obiektów reprezentujących: 

• pojedynczy kryształ germanu detektora typu cluster,

• zespół 7 kryształów germanu tworzący cały detektor typu cluster, 
używane  w przypadkach  energii  pochodzących  z  algorytmu  zwanego  addback  
(nie opisywanego tutaj),

• pojedynczy kryształ germanu detektora z układu MINIBALL,

• pojedynczy kryształ BaF2 detektora z układu HECTOR.

• W przypadku eksperymentu AGATA, warunek self-gate okazał się przydatny dla 
pojedynczego kryształu germanu. 

Każdy z tych detektorów ma nieco inną specyfikę dlatego zdefiniowane dla nich warunki self-
gate wyglądają nieco inaczej. Decyzję co do typu podejmuje się to już na etapie definiowania  
warunku self-gate. Eksperymentator najpierw pytany jest o jego typ. Kreator widm oferuje mu 
5 możliwości, pokazuje je rys. 8.5.

Po wybraniu rodzaju, otwiera się właściwe 
okno dialogowe, w którym eksperymenta-
tor nadaje warunkowi nazwę, a następnie 
wybiera  interesujące  go  bramki,  które 
może postawić na siostrzanych inkremen-
torach z tego samego konkretnego detekto-
ra. Przykładowe okno dialogowe warunku 
"self-gate" dla kryształu detektora germa-
nowego typu cluster pokazane było wcze-
śniej, na stronie 86 (rys. 8.4).

Widać  tam  zestawienie  możliwych  para-
metrów obiektu klasy Tcluster_crys, na któ-
rych można postawić "siostrzane" bramki.

Aby skrócić czas późniejszego sprawdza-
nia warunku – są tam pola "enable". Para-
metry, których nie potrzebujemy sprawdzać, zostawiamy oznaczone jako nieaktywne. Gdyby 
tych pól nie było, trzeba by ustawiać szeroko otwarte przedziały na wszystkich niepotrzebnych 
w danej chwili pozostałych parametrach detektora. 

Może się zdarzyć, że do inkrementacji widma używamy jakiegoś inkrementora reprezentujące-
go  np.  energię zmierzoną  przez  detektor  –  i  stosujemy przy  tym  inkrementorze  warunek 
self-gate. W takim warunku self-gate mamy szansę postawić bramkę na czasie, na kątach, ale i 
także na samej energii. Czy wolno tak zrobić? Jak najbardziej tak. Inna sprawa czy to się nam 
przyda. Jeśli tworzymy widmo energetyczne o zakresie 0-4096 keV, a na inkrementorze posta-
wimy self-gate z warunkiem na energii opisanym przez przedział 500-600 keV, to w rezultacie 
otrzymamy widmo, które będzie miało zliczenia tylko w kanałach w przedziale 500-600 keV. 
Reszta będzie pusta.

Oczywiście prawdziwy sens ma stawianie self-gate na innych, siostrzanych parametrach detek-
tora (bramki na kątach, czasach, krotności itd.).


Zobaczymy teraz definicje self-gate przeznaczonych dla kilku typów detektorów – od najprost-
szych, do bardziej rozbudowanych.

Rys.  8.5: W trakcie tworzenia nowego warunku selfgate 
eksperymentator ma do wyboru 5 rodzajów
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8.5.1    HECTOR self-gate
HECTOR (High Energy g-ray Detector) [Maj94] to układ ośmiu detektorów BaF2 przeznaczo-
nych do pomiaru kwantów  wysokiej energii (do 30 MeV). Dostarczają one danych o energii i 
czasie zarejestrowanego kwantu  . Każdy z tych detektorów zajmuje jakieś miejsce w prze-
strzeni, a jego pozycja jest opisana przez kąty sferyczne  i  standardowo używane w spektro-
skopii jądrowej przy tworzenia widm rozkładów kątowych promieniowania   W programie 
analizy zdarzeń, obiekty reprezentujące każdy konkretny detektor BaF2 wczytują z dysku dane 
o swojej pozycji geometrycznej w trakcie danego eksperymentu. Dane te oczywiście nie zmie-
niają się ze zdarzenia na zdarzenie, ale pożyteczna jest możliwość postawienia bramki na tych  
kątach. 

KOTWICA

W eksperymentach z cienką tarczą, gdy produkt opuszcza tarczę i leci dalej, na drodze lotu ją-
dra można ustawić detektory czułe na pozycję (pozycyjno-czułe), konieczne w przypadku obli-
czania poprawki dopplerowskiej do energii kwantu , zmierzonej w detektorze BaF2. Detektory 
te pozwalają obliczać kąt między kierunkiem lotu jądra, a kierunkiem emisji kwantu . (Takie 
obliczenie jest wykonywane w trakcie analizy zdarzenia przez obiekt reprezentujący detektor 
BaF2). Ów kąt jest więc dostępny w postaci inkrementora – zatem i na nim eksperymentator  
może postawić warunek self-gate (dwie linie w dolnej części pola dialogowego).

8.5.2    MINIBALL self-gate
Self-gate dostępny jest również dla układu detektorów MINIBALL [Ebe01]. Są to także ger-
manowe detektory promieniowania , więc zestaw siostrzanych parametrów, na których można 
postawić self-gate jest podobny.

Rys.  8.6: Kreator warunku selfgate, który można postawić na wybranych „siostrzanych” inkrementorach 
kryształu fluorku baru detektora HECTOR.



8.   Self-gate, warunek na innych inkrementorach tego samego detektora 91 

KOTWICA

Na dole pola dialogowego widać novum: kryształy germanu MINIBALL mechanicznie zgru-
powane są po trzy we wspólnym kriostatcie. Jak widać, można postawić warunek na krotności 
detekcji kwantów  zarejestrowanych przez daną trójkę (użytkownicy mówią skrótowo: "przez 
dany kriostat"). Np. żądamy, by tylko jeden kryształ Ge zadziałał w danym kriostacie, a pozo-
stałe dwa kwantów   nie zarejestrowały – taki warunek eliminuje proces rozpraszania kompto-
nowskiego z kryształu do kryształu.

Jeśli o taki warunek chodzi, to wystarczy w definicji umieścić przedział [1, 1]:
Multiplicity of cryostat (where this crystal belongs to) is in the range:     1       1

8.5.3    AGATA detektor self-gate
Bardzo podobnie wygląda warunek self-gate w przypadku detektorów układu wieloliczniko-
wego AGATA. Te detektory, dzięki analizie kształtu impulsu (pulse shape analysis) tzw. PSA, 
wiedzą nie tylko, który z nich zadziałał, ale nawet w którym miejscu kryształu germanu się to 
odbyło. Dostępne są współrzędne tego punktu, a służą one potem do analizy drogi kwantu   w 
krysztale detektora Ge.  Na rys. 8.8 widzimy, że można z nich skorzystać w trakcie budowania 
self-gate.

Rys.  8.7: Okno dialogowe, na którym eksperymentator może zdefiniować warunku selfgate dla kryształów 
detektora MINIBALL.



92 8.   Self-gate, warunek na innych inkrementorach tego samego detektora

W każdym zdarzeniu mamy taką sytuację opisaną przez współrzędne przestrzenne (x, y, z) – 
względem danego detektora germanowego układu AGATA. Na tych współrzędnych możemy 
również postawić warunek self-gate. Przykład przedstawiony zostanie w jednym z następnych 
rozdziałów (str. 138).  

8.5.4    Self-gate dla detektorów typu cluster
Ponieważ najważniejszymi detektorami w RISING-u są detektory germanowe typu cluster, 
dlatego warunek self-gate dla tych detektorów jest najbardziej rozbudowany. Jak w nim wiele 
"siostrzanych" pozycji, na których eksperymentator może stawiać bramki. Obecny kształt tego 
warunku jest efektem kolejnych udoskonaleń wprowadzanych na wniosek eksperymentatorów, 
a dzieje się tak najczęściej w trakcie bardzo trudnych eksperymentów, gdzie oczekiwane zja-
wisko jest bardzo słabe, wręcz ginie w tle dużo silniejszych efektów. 

Wygląd  pola  dialogowego definicji  self-gate  dla  inkrementorów związanych z  detektorami 
germanowymi typu cluster przedstawiał rys. 8.4, (str. 86). Tutaj omówimy poszczególne pozy-
cje, zestawiając je w tabelę.


Kryształ detektora germanowego rejestrując kwant  dostarcza informacji o jego energii, czasie 
jego rejestracji (w stosunku do czasu trygera uruchamiającego proces rejestracji zdarzenia). 

W pierwszych kampaniach eksperymentów RISING informację z tego typu detektorów odczy-
tywano w dwóch zakresach energii: 0-4 MeV oraz 0-20 MeV. Aby zachować możliwość anali-
zy starszych danych – w self-gate istnieją nadal obie te możliwości. Vide poz. a) i b).

Jeśli chodzi o informację czasową, to począwszy od kampanii eksperymentów poświęconych 
czynnikowi  g (g-factor),  pojawiły  się  dwa dodatkowe  pomiary  wspomnianego czasu;  tzw. 
Short Range (SR) i Long Range (LR). Jest to uwzględnione w oknie dialogowym definicji self  
-gate. Widać to w zestawieniu na pozycjach e) oraz f).

Rys. 8.8: Definiowanie selfgate dla danych z eksperymentu AGATA. 
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    Nazwa pola wyboru min max

a) Calibrated energy [4 MeV] value ... ...

b) Calibrated energy [20 MeV] value ... ...

c) Calibrated time value ... ...

d) Understand above Calibrated time as a time difference between two gamma quan-
ta.

Tak/Nie

e) Calibrated LR time   ... ...

f) Calibrated SR time   ... ...

g)

(Y) Energy_cal     vs. (X)    Time_cal 

of this crystal are inside the following polygon ….

nazwa  bramki 
wielokątnej

(Y) Energy_cal     vs. (X)    LR Time_cal 

of this crystal are inside the following polygon ….

(Y) Energy_cal     vs. (X)    SR Time_cal 

of this crystal are inside the following polygon ….

h) Theta angle of the geometry position is in a following range  ... ...

i) Phi angle of the geometry position is in a following range  ... ...

j) Theta angle between a gamma quantum and a scattered particle is in a following 
range  

... ...

k) Phi angle between a gamma quantum and a scattered particle is in a following ran-
ge 

... ...

l) Multiplicity of the cluster (where this crystal belongs to) is in a following range ... ...

m) BGO energy of the cluster (where this crystal belongs to) is in a following range ... ...

Na dole zestawienia jest pozycja m) dotyczącą informacji pochodzącej z osłon antykompto-
nowskich BGO. W niektórych eksperymentach osłony takie zakładane były na detektory, dla 
redukcji tła komptonowskiego w widmach energii promieniowania .  

Przykładem bardzo wyszukanego sposobu sortowania jest opcja d). 
 Understand above Calibrated time as a time difference between two gamma quanta.

Wybranie jej powoduje, że w znajdującej się o jedną linię wyżej opcji c) tekst opisu zmienia  
się na  taki:

| (X time_cal – Y time_cal |             is in a range   … - …

Ta nowa opcja przydaje się w sytuacji, kiedy chcemy tworzyć macierz koincydencji czaso-
wych. Dzięki tej opcji można postawić warunek na wartości bezwzględnej różnicy czasów re-
jestracji dwóch kwantów  których energie wybrane zostały jako inkrementor X i inkrementor 
Y  tworzonej macierzy. 

Opcja ta przydaje się w badaniach jądrowych stanów izomerycznych. („kampa
nia z pasywnym stoperem”).

Punkt na takiej macierzy inkrementowany jest dzięki dwóm inkrementorom. Nazwijmy je Ex i 
Ey. Te właśnie inkrementory używa się w definicji macierzy. Z każdym z tych inkrementorów 
"energetycznych" związany jest siostrzany inkrementor "czasowy". Na nim można oczywiście 
postawić bramkę self-gate. Tutaj jednak mamy możliwość, że: 

• procedura sprawdzająca self-gate inkrementora Ex  odszuka "jego czas"  Tx 
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• następnie sięgnie do inkrementora Ey i odszuka skojarzony z nim czas Ty, 

• a następnie obliczy różnicę obu czasów. 

Wartość bezwzględna tej różnicy czasów może zostać sprawdzona żądanym warunkiem.

Opcja ta ma sens jedynie dla inkrementorów użytych w widmach dwuwymiarowych (macier-
zach). 

Posłużenie się tą opcją zakłada, że definiuje się bramkę self-gate i przypisuje ją inkrementoro-
wi X. Tę tak samo nazwaną bramkę self-gate przypisuje się także inkrementorowi Y. W trakcie 
sprawdzania spełnienia bramki zapamiętywana jest wartość czasu skojarzona z inkrementorem 
X. Gdy zaraz potem sprawdzane jest  spełnienie tej samej bramki dla inkrementora Y – ta zapa-
miętana wartość czasu, razem z bieżącą – służą do obliczenia różnicy czasu między obu zareje-
strowanymi kwantami .

Oto dalsze pozycje definicji warunku selfgate
Na pozycji g) w zestawieniu widzimy możliwość postawienia bramki wielokątnej. Sprawdza 
się tu czy punkt o współrzędnych P(x,y)   gdzie x = czas, y = energia, mieści się wewnątrz za-
danego wielokąta. 

• Jako energia służy tu energy4MeV, bo w czasach, gdy opcja ta została wprowa-
dzona – stare układy elektroniczne, dostarczające energię w zakresie do 20 MeV 
zostały wycofane.

• Jako czas – eksperymentator ma do wyboru trzy ewentualne zmienne. Wybór 
właściwej odbywa się dzięki cyklicznemu wciskaniu przycisku, a pojawiają się 
tam kolejno Time_cal / LR Time_cal / SR Time_cal.

Dalej znajduje się przycisk wyboru bramki poligonowej (wielokątnej). Użycie tej opcji zwykle  
poprzedzone jest zbudowaniem macierzy E vs T(dla wybranego rodzaju czasu). Na nim eks-
perymentator rysuje bramkę wielokątną zaznaczając interesujący go obszar. Potem, już w trak-
cie budowy tego warunku self-gate może z tej bramki wielokątnej skorzystać.
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9.    Inkrementory definiowane przez 
użytkownika

W programie analizy zdarzeń zdefiniowanych jest bardzo wiele inkrementorów. Zwykle ich 
liczba wynosi kilka tysięcy. Czasem jednak eksperymentator chciałby mieć inkrementor będą-
cy prostym wyrażeniem arytmetycznym złożonym z dwóch innych inkrementorów. 

Najprostszym przykładem jest suma wartości dwóch inkrementorów zawierających informację 
o stratach energii w dwóch detektorach. 

Jon przelatujący przez jeden detektor TPC41 traci w nim część swojej energii, a  
przelatując przez następny TPC42 dalszą część. Wartości obu strat energii są do
stępne dzięki odpowiednim inkrementorom i można zbudować odpowiednie dwa 
widma. 
Jeśli  natomiast eksperymentator chciałby poznać całkowitą energię  straconą  w  
obu   tych   detektorach,   to   niepoprawne   byłoby   proste   sumowanie   powyższych  
dwóch widm. Poprawnie – należy w każdym zdarzeniu zsumować wartości obu  
tych inkrementatorów i za pomocą tej sumy inkrementować nowe widmo.

I  taką możliwość operacji arytmetycznych na inkrementorach oferuje opisywany tu system 
analizy. 

9.1   Definiowanie inkrementora w programie Cracow GUI
Eksperymentator może zdefiniować swój własny inkrementor, którego wartość obliczana jest 
według jednego z poniższych wyrażeń 

Nowy inkrementor    =    inkrementorA     @     inkrementorB

lub
Nowy inkrementor    =    inkrementorA     @     stała liczbowa

gdzie symbol @ oznacza jeden z następujących operatorów
+ dodawanie

– odejmowanie

* mnożenie

/ dzielenie

średnia arytmetyczna 
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Definiowanie swojego własnego inkrementora  eksperymentator  przeprowadza  w programie 
dialogowym Cracow GUI uruchamiając procedurę "User defined incrementer  manager".

Zarządca inkrementorów nie tylko pokazuje listę dotychczas zdefiniowanych inkrementorów 
użytkownika; można za jego pomocą tworzyć nowe inkrementory, jak również modyfikować 
już istniejące. Do tworzenia nowego inkrementora eksperymentator uruchamia stosowny kre-
ator, który prowadzi przez etapy tworzenia. Nazwa inkrementora, którą należy podać – zaczy-
nać się  musi  od przedrostka  "user_".  Po  ustaleniu nazwy,  użytkownik  może  skonstruować 
wyrażenie, według którego po każdym zanalizowanym zdarzeniu ma być obliczana wartość 
nowego inkrementora. 

Aby proces definiowania uczynić dla eksperymentatora bardziej poglądowym  – w kreatorze 
zastosowano określenia "expression_green" i "expression_blue" (rys. 9.1)

Oto znaczenia poszczególnych określeń:
expression_green   

• może stanowić jakiś inny inkrementor wybrany z listy dostępnych inkremento-
rów,

operacja 

• pole wyboru oferuje (obecnie) pięć możliwych operatorów – dodawanie, odej-
mowanie, mnożenie, dzielenie, średnia arytmetyczna,

expression_blue

• tu są dwie możliwości; albo jest to inny inkrementor, albo stała liczba rzeczywi-
sta.

Oto najprostszy przykład działania. Istnieje inkrementor reprezentujący w detektorze pozycyj-
no-czułym współrzędną horyzontalną x zmierzoną przez komorę drutową mw22

mw22_x_when_good

Możemy go użyć przy tworzeniu inkrementora w następującym wyrażeniu
wartość = mw22_x_when_good  *  (-1)

Dzięki temu otrzymamy wartość x z liczbą przeciwną. Narysowany według tej wartości graf 
XY będzie  odbiciem lustrzanym.



Rys. 9.1: Obraz strony kreatora inkrementorów. Tutaj eksperymentator może zdefiniować wyrażenie, według 
którego obliczana będzie wartość nowego inkrementora
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Po skończeniu pracy kreatora, szczegóły definicji nowego inkrementora użytkownika są zebra-
ne dzięki pomocniczej klasie Tincrementer_description. Zapisuje ona jego definicję na dysku w 
postaci pliku. Definicja jest więc trwała i od tej pory będzie się można nią posługiwać w przy-
szłości wielokrotnie.

Uporczywość pamięci
W pliku z definicją inkrementora zapisana jest pełna informacja o wyrażeniu. To znaczy jeśli 
ktoś najpierw zdecydował, że drugim operandem ma być stała liczbowa, to jej wartość zapisa-
na zostaje na dysku. Jeśli użytkownik potem zmienia zdanie i decyduje, że drugim operandem 
ma być inkrementor, to ta stała i tak zapisywana jest na dysku (choć nie będzie użyta).  Dzięki  
temu jeśli użytkownik jeszcze raz zmieni zdanie i powróci do stałej liczbowej – jest ona do-
stępna w swojej dawnej wartości.

9.2   Program analizy, a inkrementory użytkownika
Omówiona  teraz  zostanie  procedura,  według  której  program analizujący  Spy postępuje  ze 
stworzonym przez użytkownika nowymi inkrementorami. 

9.2.1    Konstrukcja obiektu reprezentującego inkrementor użytkownika
Wczytanie definicji inkrementorów musi odbyć się przed wczytaniem definicji warunków i 
widm, bo warunki i widma mogą chcieć skorzystać z tych nowych inkrementorów.

Definicje poszczególnych inkrementorów użytkownika złożone są w osobnych plikach na dys-
ku, w odrębnym katalogu. Listę ich nazw opracowuje się kolejno. Dla każdej z nich tworzy się 
obiekt klasy Tuser_incrementer i informuje się go jak nazywa się inkrementor, którym ma się 
zajmować. Wówczas obiekt ten wczytuje plik z opisem swego inkrementora. 
KOTWICA

Opis ten zawiera następujące informacje:

• nazwa pierwszego inkrementora użytego w wyrażeniu,

• liczbowy kod operacji (1 – dodawanie, 2 - odejmowanie, 3 – mnożenie, 4 – dzie-
lenie, 5 – średnia arytmetyczna),

• flaga oznaczająca wybór  typu drugiego wyrażenia (czy jest to stała wartość, czy 
może drugi inkrementor),

• owa stała wartość,

• nazwa  drugiego  inkrementora,  (jeśli  wyżej  wspomniana  flaga  sygnalizuje,  że 
drugim operandem jest nie stała, lecz inkrementor).

Informacja o użytych w definicji inkrementora nazwach innych inkrementorów jest natych-
miast przetwarzana. Odszukane zostają one w mapie inkrementorów. (Ten drugi – tylko pod 
warunkiem, że nie chodzi o stałą). Adresy znalezionych inkrementorów zapamiętywane są w 
składnikach

Tincrementer   * a_ptr;
Tincrementer   * b_ptr;

Pozostałe składniki-dane obiektu klasy Tuser_incrementer to m. in. 
double result; // Do przechowywania obliczonej wartości inkrementora.
bool validator; // Konieczny, bo gdyby jeden z inkrementorów użytych w wyrażeniu

// miał w danym zdarzeniu swój walidator o wartości "false", to
// nie da się obliczyć wartości nowego inkrementora

Po zbudowaniu obiektu klasy klasy Tuser_incrementer adres nowo wytworzonego inkremento-
ra zostaje dodany do rejestru inkrementorów użytkownika, czyli po prostu do wektora

vector< Tuser_incrementer * >  vector_of_user_incrementers;
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9.2.2    Ewaluacja
W trakcie pracy pętli analizującej zdarzenia, po analizie danych każdego pojedynczego zdarze-
nia inkrementory zebrane w tym wektorze nakłaniane są kolejno do obliczenia swojej bieżącej 
wartości.  Zobaczymy teraz jak to się dzieje. Są tu dwa warianty pracy.

Wariant a). Oba operandy są inkrementorami
Podczas  ewaluacji  następuje  sprawdzenie  czy  walidatory  inkrementorów  oba  są  w  stanie 
"true". Ta informacja służy do ustawienia stanu walidatora nowego inkrementora. Jeśli choć 
jeden z walidatorów był "false", to nowy inkrementor także ma walidator o wartości false (co 
informuje, że w danym zdarzeniu nie ma on sensownej wartości).

Jeśli zaś walidator otrzymuje wartość  true, to zaczyna się obliczanie wartości inkrementora. 
Pobierana jest bieżąca wartość obu operandów (obu inkrementorów) i wobec nich przeprowa-
dzana jest żądana operacja arytmetyczna (dodawanie, mnożenie itp.). 

Gdyby operacja miała była dzieleniem, a drugi operand miałby wartość zero, to  
do operacja nie jest wykonywana, a walidator nowego inkrementora ustawiany  
jest w stan false.

Wariant b). Drugim operandem jest stała liczbowa
W takim przypadku walidator nowego inkrementora ustawiany jest tylko według stanu ewen-
tualnego walidatora pierwszego operandu. Po pobraniu bieżącej wartości pierwszego inkre-
mentora następuje wykonana operacja arytmetyczna na pierwszym i drugim operandzie.

Także i tutaj sprawdza się ewentualne dzielenie przez zero – i odpowiednio usta
wia walidator. 

9.3   Zastosowanie inkrementorów definiowanych przez użytkownika 

9.3.1    Depozyt energii
W eksperymentach RISING na pewnym etapie zastosowano w separatorze fragmentów FRS 
detektory TPC (Time Projection Chamber), które miały stopniowo zastępować komory druto-
we. Detektory takie, oprócz informacji o czasie dostarczają informacji o stracie energii przela-
tującego przez nie jonu. W pobliżu płaszczyzny ogniskowania S4 dwa takie detektory stoją w 
niedalekiej odległości od siebie. 

Rys. 9.2: Definiowanie nowego inkrementora reprezentującego sumę strat energii w dwóch kolejnych detek
torach tpc41, tpc42.
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Każdy z obiektów reprezentujących pojedynczy detektor TPC udostępnia inkrementor zawie-
rający informację o stracie energii (deposit energy) w danym detektorze. Może się tak zdarzyć, 
że eksperymentator chciałby zobaczyć widmo obrazujące sumę straty energii w dwóch detek-
torach TPC. Co prawda takiego inkrementora nie ma, ale użytkownik może sobie go stworzyć 
sam. 

Definicja takiego inkrementora przedstawiona jest na rys. 9.2 (na str. 98).

Mając tak zdefiniowany inkrementor można go w zwykły sposób użyć do zbudowania widma.  
Rezultat przedstawia rys. 9.3 (str. 99).

KOTWICA

9.3.2    Średni czas przelotu
W separatorze  fragmentów FRS dokonuje się pomiaru czasu przelotu między scyntylatorem 
sci21 a scyntylatorem sci41 – za pomocą konwertera czas-na-amplitudę (TDC). Informacja ta 
służy do obliczenia wartości A/q lecącego na tym odcinku jonu.  Sygnały start i stop dla tego 

Rys.  9.3:  Cztery  widma  na  ekranie  CracowGUI.  Pierwsze  zbudowane  za  pomocą  inkrementora 
tpc41_energy_deposit_when_ok. Drugie za pomocą inkrementora tpc42_energy_deposit_when_ok 

Trzecie widmo posługuje się nowo wytworzonym inkrementorem, którego wartość obliczana jest jako suma 
wartości obu powyższych inkrementorów.  Uzyskanie tego widma było celem eksperymentatora. 

Ciekawostką jest widmo czwarte. Posługuje się ono źle zdefiniowanym inkrementorem, tworzącym sumę inkre
mentorów  o  nazwach  tpc41_energy_deposit oraz  tpc42_energy_deposit.  Zauważmy  brak  przydawek 
„when_ok” w ich nazwach. Znaczy to, że te składniki nie mają walidatorów. Skoro tak, to wynikowy inkre
mentor użytkownika też nie ma walidatora. 

Jak to wpłynie na widmo inkrementowane takim inkrementorem? 

W sytuacji, gdy jeden z detektorów TPC w zdarzeniu nie zadziałał, to jego inkrementor (bez walidatora) ma 
wartość 0. Czwarte widmo jest wówczas inkrementowane sumą tej wartości zero i  wartości drugiego inkre
mentora (zapewne niezerową). Struktura w okolicy kanałów 600, oraz 1200 – 1700 to właśnie ślady sytuacji, 
gdy zadziałał tylko detektor tpc42, a detektor tpc41 nie. 

Śladem odwrotnej  sytuacji,  czyli  niezadziałania  detektora  tcp42,  a  działaniem tpc41  –  jest  nieznaczne  (z 
powodu skali logarytmicznej) wybrzuszenie w okolicy kanałów 2200 2500.
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konwertera pochodzą od fotopowielaczy pracujących we wzmiankowanych detektorach scyn-
tylacyjnych.  Dzięki temu, że w każdym z tych detektorów pracują dwa fotopowielacze ("left" 
i "right") zatem pomiar czasu może być zdublowany. System akwizycji dostarcza więc czas 
przelotu między dwoma fotopowielaczami "left" (tof_21_41_LL) i czasu przelotu między dwo-
ma fotopowielaczami "right" (tof_21_41_RR). Oba te surowe sygnały w programie analizy są 
kalibrowane, a inkrementory udostępniające takie ich wartości są dostępne dla użytkownika 
jako:

tof_21_41_tof_LL_cal
tof_21_41_tof_RR_cal

Korzystając z omawianego w tym rozdziale inkrementora definiowanego przez użytkownika 
eksperymentator może wytworzyć sobie inkrementor, który reprezentuje średnią arytmetyczną 
obu tych wartości czasów. Rys. 9.4 ilustruje definicję takiego inkrementora.

KOTWICA

Tak zdefiniowany nowy inkrementor może posłużyć do stworzenia widma użytkownika. Ry-
sunek 9.5 przedstawia rezultat. Dwa górne widma obrazują inkrementory, które wystąpiły w 
definicji nowego inkrementora. Trzecie (dolne) widmo – jest widmem zbudowanym przy uży-
ciu inkrementora zdefiniowanego przez użytkownika i obrazuje średnią arytmetyczną czasów 
przedstawionych na widmach górnych.

Rys. 9.4: Definicja inkrementora reprezentującego średnią arytmetyczną czasu przelotu między scyntylatorem 
sci21 a scyntylatorem sci41.
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KOTWICA



Rys.  9.5:  Przykład  posłużenia  się  średnią  arytmetyczną  wartości  dwóch  inkrementorów.  Widmo  pierwsze  
obrazuje czas przelotu mierzony przy wykorzystaniu sygnałów start i stop pochodzących z fotopowielaczy "Right" 
obu scyntylatorów, a widmo drugie fotopowielaczy "Left". 

Widmo na dole jest widmem obrazującym rozkład wartości inkrementora zdefiniowanego przez użytkownika, a 
obliczającego średnią arytmetyczną powyższych dwóch inkrementorów niosących informacje o czasach przelotu 
jonu między scyntylatorami sci21 i sci41. 

(Struktura w okolicach kanałów 750900 upewnia nas, że wyjściowe inkrementory nie mają walidatorów. Gdyby 
użyte były inkrementory z walidatorami – nie pojawiła by się).
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10.    Zastosowanie w eksperymentach 
z Aktywnym Stoperem

W rozdziale tym przedstawione zostanie wykorzystanie specyficznych cech opisywanego sys-
temu analizy online – w jednym z eksperymentów RISING przeprowadzanych w ramach kam-
panii z zatrzymaną wiązką [Pie07]. 

10.1   Rozpad   jądra 62Ge i schemat układu pomiarowego
Przedmiotem eksperymentu było badanie natury dwójkowania (ang. pairing) neutronów z pro-
tonami w jądrach z okolicy jądra podwójnie magicznego 56Ni. Obserwowany był rozpad + pa-
rzysto-parzystego  jądra  62Ge (Z=N+2)  do  nieparzysto-nieparzystego  jądra  62Ga (N=Z).  Tak 
wytworzone jądro 62Ga podlega kolejnemu rozpadowi  do jądra 62Zn. (Rys. 10.1).

KOTWICA

Rys. 10.1: 

Obszar  zainteresowania  na 
tablicy  nuklidów.  Strzałkami 
zaznaczone są kolejne rozpady 

+ badanych jąder.
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Rozpad  między dwoma pierwszymi jądrami może przebiegać na dwa sposoby: dzięki przej-
ściom typu Gamow-Teller (GT) do stanów 1+ , a dzięki przejściu Fermiego (F) do stanu 0+ .

KOTWICA

Oprócz pomiaru czasu życia jądra  62Ge, celem eksperymentu był pomiar stosunków ilościo-
wych  prawdopodobieństwa  tych  dwóch  typów  rozpadów   tego  jądra  (branching  GT/F). 
Wzmocnienie przejścia GT miało być znakiem rozpoznawczym kondensatu proton-neutron w 
jądrach nieparzysto-nieparzystych N=Z.  [Gro12]

Eksperyment przeprowadzany był w GSI z użyciem separatora fragmentów FRS. Wiązka 78Kr 
o energii 750 A· MeV dostarczana przez synchrotron SIS miała intensywność ok. 4 x 109 jo-
nów w pulsie (tzw. spill), z okresem ok. 9 s. 

Rys.  10.3 Schemat rozmieszczenia detektorów w eksperymentach z Aktywnym Stoperem. Identyfikacja jądra 
odbywa się na zasadzie pomiaru czasu przelotu ToF (między płaszczyzną ogniskowania S2 a płaszczyzną  

ogniskowania S4 – czyli  między scyntylatorami  sci21  i  sci41),  oraz pomiaru straty  energii  E w komorach 

jonizacyjnych MUSIC . Emitowane promieniowanie   mierzymy układem detektorów germanowych RISING.

Rys.  10.2: Jądro  
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KOTWICA

Wiązka uderzała w tarczę pierwotną 9Be o grubości 4.0 g/cm2, gdzie następowała reakcja frag-
mentacji. Wytworzone w tej reakcji różnego typu nuklidy wprowadzane były do FRS, który 
pracował w modzie achromatycznym. Każdy przelatujący przezeń jon był jednoznacznie iden-
tyfikowany dzięki pomiarom czasu jego przelotu (ToF), pozycji i straty energii (E) – danych 
pochodzących z detektorów ustawionych na drodze jonów, jak przedstawiono na rys. 10.3.
KOTWICA 

Tylko jony o liczbie masowej Z i wartości  A/q zbliżonych do zadanych – miały szansę prze-
mierzyć cały kilkudziesięciometrowy odcinek separatora aż do płaszczyzny ogniskowania S4. 

Podkreślić tu należy fakt, że nadal nie jeden, ale kilka, kilkanaście różnych nuklidów opusz-
czało separator fragmentów tworząc tzw. "cocktail beam". Rolą programu analizy było rozpo-
znanie, w każdym zarejestrowanym zdarzeniu, nuklidu padającego na tarczę.

Po opuszczeniu separatora FRS, na końcu toru lotu jąder, ustawiony był absorber energii, który 
spowalniał je tak, by zatrzymały się w odpowiedniej warstwie Aktywnego Stopera znajdujące-
go się w geometrycznym środku układu RISING. 

Konfigurację geometryczną detektorów germanowych w tej kampanii ("z zatrzymaną wiązką") 

– przedstawia rys. 10.4.

Jeśli  po jakimś czasie jądro implantowane w Aktywnym Stoperze ulegało rozpadowi  ,  to 
mógł on ten fakt wykryć.  Towarzyszące rozpadowi    kwanty   – mogły być rejestrowane 
przez detektory germanowe RISING-u.

10.2   Detektor Active Stopper
Detektor Active Stopper (Aktywny Stoper) – zbudowany został specjalnie do badania rozpa-
dów   w eksperymencie RISING, [Kum09].

Rys.  10.4:  Konfiguracja  detektorów germanowych  typu cluster  w kampanii  z  zatrzymaną wiązką.  Z  prawej 
strony widać końcowy fragment detektorów FRS (skąd doprowadzana jest wiązka). 

[plakat autora]
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Aktywny  Stoper  to  zespół  kilku  detektorów  typu  Double  Sided  Silicon  Strip  Detector 
(DSSSD).  Każdy z nich ma rozmiary 5 x 5 x 0.1 cm, a na swej przedniej i tylnej powierzchni 
po 16 pasków o szerokości około 3 mm. (Rys. 10.5).

KOTWICA

Dzięki temu, że na jednej stronie paski są pionowe, a na drugiej poziome – możliwe jest okre -
ślenie pozycji implantowanego jonu. Jeśli po chwili nastąpi rozpad  można określić czy stało 
się to w tym samym miejscu, gdzie odbyła się implantacja.

Ponieważ sygnał pochodzący od implantacji ciężkiego jądra jest inny niż sygnał pochodzący 
od rozpadu   – zatem zastosowano specyficzny rodzaj przedwzmacniacza, co pociągało za 
sobą dwa sposoby kalibracji sygnału w programie analizy. (Odmienne współczynniki kalibra-
cji  dla implantacji i odmienne dla rozpadu .
Aktywny Stoper umieszczony był w środku układu 15 detektorów germanowych typu cluster 
(każdy o 7 segmentach), składających się na układ RISING. Schemat umieszczenia na drodze 
wiązki trzech rzędów DSSSD przedstawia rys. 10.6.

Rys. 10.5: Detektory DSSSD w postaci płytek o rozmiarach ok. 5 cm umieszczone są w dwóch lub trzech 
rzędach w komorze znajdującej się w środku układu detektorów germanowych typu cluster. Potrafią określić 

miejsce, gdzie nastąpiła implantacja jądra wiązki. Potrafią też wykryć miejsce rozpadu   implantowanego 
wcześniej jądra.

Rys.  10.6: Schematyczne rozstawienie detektorów w płaszczyźnie ogniskowania S4 separatora FRS. W 
miejscu tarczy wtórnej był zestaw detektorów krzemowych DSSSD. Aluminiowy absorber służył do takiego 
uformowania parametrów wiązki, by większość jąder wiązki zatrzymywała się w pierwszym i drugim rzędzie  
Aktywnego Stopera.
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NASTĘPNE KOTWICA

Rys.  10.7 przedstawia umieszczenie  detektora Aktywny Stoper wewnątrz  sfery detektorów 
germanowych RISING.

KOTWICA

Detektory te mogły rejestrować kwanty  , których emisja następowała z jądra wzbudzonego 
wytworzonego w Aktywnym Stoperze po rozpadzie  implantowanego tam wcześniej jądra.

10.3   Dwa typy zdarzeń
W systemie akwizycji danych zdefiniowane były dwa trygery – odpowiednio dla dwóch typów 
zdarzeń: zdarzenia typu "implantacja" i zdarzenia typu "rozpad ". Jeśli w danym zdarzeniu 
system  akwizycji  otrzymywał  informację  ze  scyntylatora  sci41 (FRS),  a  także  detektorów 
DSSSD Aktywnego Stopera – wówczas zdarzenie kwalifikowane było jako "implantacja". Je-
śli zaś zadziałały detektory DSSSD Aktywnego Stopera, a nie było informacji z FRS – zdarze-
nie było kwalifikowane jako "rozpad ". Informacja o typie bieżącego zdarzenia umieszczana 
była przez system akwizycji w nagłówku danego zdarzenia (jako dana o nazwie "trigger") . 

W zależności od typu zdarzenia – system akwizycji przetwarzał więc (i zapisywał na dysku)  
różne grupy informacji. W zdarzeniach typu implantacja – obecne były dane z FRS, Aktywne-
go Stopera i detektorów germanowych RISING. W zdarzeniach typu rozpad  – obecne były 
dane z Aktywnego Stopera, detektorów germanowych RISING, natomiast danych z FRS nie 
było.

Rys.  10.7: Płytki  detektorów DSSSD Aktywnego Stopera zamknięte są w prostokątnej obudowie, a całość 
umieszczona jest w geometrycznym środku układu detektorów germanowych RISING. (Na zdjęciu widać tylko 
jedną  "półkulę"  RISINGu  –  druga  jest  odsunięta  w  prawo).  Wiązka  jonów  nadlatuje  z  głębi,  z  kierunku  
oznaczonego linią kropkowaną.
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Typ zdarzenia

W zdarzeniu obecne dane z grupy detektorów:

FRS DSSSD 
(Aktywny Stoper)

RISING

implantacja   

rozpad  –  

Tabela  1: W zależności od typu trygera w zdarzeniu dostarczanym przez system akwizycji były obecne rożne 
"podzdarzenia".  W przypadku  implantacji    system  akwizycji  dostarczał  informacji  o  implantowanym  jądrze 
pochodzącej z detektorów FRS. W przypadku rozpadu – ta część informacji była nieobecna. 

Przedmiotem eksperymentu były rozpady   konkretnego jądra. Jednak separator FRS prze-
puszcza wiele różnych jąder (jako będących składnikami "cocktail beam"), które następnie im-
plantowane  są  w  detektorach  DSSSD.  Zdarzenie  typu  "implantacja"  zawiera  informacje 
pozwalające rozpoznać implantowane jądro. 

Gdy po jakimś czasie część z implantowanych jąder ulega samorzutnie rozpadowi , system 
akwizycji rejestruje to w postaci zdarzeń typu rozpad . W zdarzeniu takim nie ma informacji 
o tym, jakiego typu jądro uległo konkretnemu rozpadowi. Jest tylko informacja o samym roz-
padzie i towarzyszącym rozpadowi ewentualnym kwantom   (zob. rys.10.8 ).

KOTWICA

Zadaniem programu analizy jest kojarzenie ze sobą przypadków rozpadu   z właściwym przy-
padkiem implantacja. 

Rozdzielenie przestrzenne
Proces  takiego  kojarzenia  się  upraszcza,  gdy miejsca  kolejnych  implantacji  rozdzielone  są 
przestrzennie. Aby to umożliwić, detektor – w którym odbywa się implantacja – nie jest jedno-
lity lecz podzielony na "piksele". Pytka detektora DSSSD ma po obu stronach 16 pasków (po  
jednej stronie 16 pionowych, po drugiej 16 poziomych). W ten sposób tworzy się 16 x 16 =  
256 pikseli, każdy o rozmiarze ok. 3x3 mm. W jednym rzędzie stoją obok siebie trzy takie 
płytki DSSSD, co pokrywa obszar o szerokości ok. 15 cm (i wysokości ok., 5 cm). Wiązka jo-
nów opuszczających FRS w trybie achromatycznym jest rozproszona, dzięki czemu poszcze-
gólne implantacje (i rozpady) odbywać się mogą na dużej powierzchni detektora DSSSD. 

Algorytm dobierania pary zdarzeń rozpad–implantacja odbywa się przy założeniu, że jeśli im-
plantacja jądra odbyła się w jakimś konkretnym pikselu Aktywnego Stopera, to jego rozpad 
powinien nastąpić w tym samym pikselu. Znaczy to, że jeśli program analizujący otrzymuje  
zdarzenie typu rozpad  które zaszło w detektorze DSSSD w miejscu o współrzędnych (pikse-

Rys. 10.8: Jądra opuszczające separator implantowane są w detektorach DSSSD nieustannie (pomijamy tu 
pulsacyjną strukturę wiązki), a jakiś czas po zdarzeniu "implantacja" (np. 0.1 – 20 s) może nastąpić zdarzenie 

typu "rozpad   " i stowarzyszona z nim emisja kwantów   z nowego jądra. Procedura analizująca online 

powinna zdecydować, czy konkretny rozpad   – np. oznaczony na rysunku cyfrą  7  – pochodzi od jądra 
implantowanego w zdarzeniu h, f, czy może np. c. 
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lowych)  x,y – to próbuje do niego dopasować tylko takie zdarzenie typu  implantacja, które 
wcześniej zaszło w tym samym pikselu.

Rozdzielenie czasowe
Oprócz kryterium przestrzennego, przy dopasowaniu par zdarzeń implantacja-rozpad stosowa-
ne jest kryterium czasowe. Zwykle w przybliżeniu wiadomo jaki jest czas życia implantowane-
go jonu. Spodziewany przedział czasowy eksperymentator może zadać jako parametr analizy. 
Jeśli rozpad następuje już po zadanym czasie – sytuacja jest odrzucana; do dopasowania takich  
zdarzeń nie dochodzi. Także zbyt krótkie czasy mogą być odrzucane – co pozwala wyelimino-
wać "szum".

Algorytm dopasowania

Proces dopasowania polega na tym, że dla zdarzenia typu rozpad  poszukiwane jest właściwe 
zdarzenie typu implantacja (a nie odwrotnie). 

Podczas analizy zdarzenia typu  rozpad zostaje obliczona pozycja geometryczna miejsca tego 
rozpadu na płytkach DSSSD (pozycja piksela). Znany jest także moment czasowy tego rozpa-
du – dostarczony przez znacznik czasowy (ang. time stamp). Procedura dopasowująca spraw-
dza czy w danym pikselu zarejestrowana była wcześniej implantacja. Jeśli tak, to czas między 
ową implantacją a obecnym rozpadem – obliczany jest jako różnica znaczników czasowych 
obu tych zdarzeń. Jeśli mieści się on w założonym przez eksperymentatora przedziale czaso-
wym, to znaczy, że udało się skojarzyć rozpad z implantacją. Jeśli nie – to na życzenie użyt-
kownika (opcja) może dodatkowo nastąpić podobna próba znalezienia stosownej implantacji w 
pikselach bezpośrednio sąsiadujących z pikselem, w którym nastąpił rozpad 
Jeśli bowiem implantacja jonu odbyła się na samym brzegu piksela (o rozmiarach 1x1 mm), to 
emisja cząstki  mogła zostać zarejestrowana w sąsiednim pikselu. Możliwe opcje dopasowa-
nia pokazuje rys. 10.9.

KOTWICA

 Po skojarzeniu pary zdarzeń rozpad  i implantacja jądra znany jest czas, po którym nastąpił 
rozpad danego jądra, co pozwala określać czas życia implantowanych jonów danego typu.

10.3.1    Informacja o implantacji – przeniesiona w przyszłość
W trakcie analizy zdarzenia typu rozpad  – w zdarzeniu nie ma żadnej informacji z separatora 
fragmentów, zatem nie wiadomo jakie jądro uległo danemu rozpadowi. Informacja ta była do-
stępna, ale kilka, nawet kilkanaście sekund wcześniej, wtedy gdy odbyła się implantacja. Od 
tego czasu jednak system akwizycji dostarczył kilkuset innych zdarzeń typu implantacja, a ich 
analiza zatarła (nadpisała) tamte dane. Konieczne jest więc zapamiętywanie danych o każdej  
implantacji i przechowywanie ich tak, aby były dostępne dla późniejszych przypadków "roz-
padu". Oczywiście nie jest niezbędne zapamiętywanie wszystkich danych o każdej implantacji 
(sygnały z komór drutowych, scyntylatorów, itd.). 

Rys. 10.9: Możliwe warianty algorytmu dopasowania zdarzenia implantacja do zdarzenia rozpad. 

a) Implantacja musiała odbyć się w tym samym pikselu co obecny rozpad. 

b) Podobnie jak wariant a) lecz w razie niepowodzenia następuje dodatkowa próba znalezienia implantacji w 
jednym z 4 najbliższych sąsiadów. 

c) Podobnie jak wariant b) ale tu bierze się pod uwagę 8 najbliższych sąsiadów.
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Jakie więc informacje są najbardziej potrzebne? Celem eksperymentu jest opracowanie danych 
z detektorów germanowych (energia  kwantu  ,  czas rejestracji) pojawiających się (niemal) 
równocześnie z rozpadem  pod warunkiem, że rozpadło się badane jądro; czyli pod warun-
kiem, że implantowany jon miał określoną liczbę Z i  A. Zatem – ogólnie mówiąc – ekspery-
mentator chciałby tworzyć widmo kwantów  , emitowanych w chwili  rozpadu  , stawiając 
bramkę wielokątną na wykresie Z vs A/q z chwili implantacji. Aby to umożliwić – informacja 
dotycząca Z i A/q implantowanego jonu powinna być zapamiętana i dostępna w chwili analizy 
zdarzenia typu rozpad. 

Jednak same wartości Z i A/q często nie wystarczają, bo widma dwuwymiarowe Z vs. A/q by-
wają niewyraźne, poszczególne wyspy nuklidów nachodzą na siebie lub są rozmazane. W ta-
kiej  sytuacji  przydatne  są  wówczas  dodatkowe  warunki.  Aby  to  było  możliwe  –  oprócz 
informacji Z i A/q należy zapamiętać także inne informacje. 

W jednym z następnych paragrafów przedstawione zostanie zestawienie danych, które okazały 
się pożądane w eksperymentach z Aktywnym Stoperem. 

10.4   Model detektora Aktywny Stoper
Jak sprawić, by wszystkie przydatne informacje z chwili implantacji, były dostępne dużo póź-
niej w czasie zdarzenia  rozpad ? Tę dużą ilość danych, po każdym zdarzeniu implantacja, 
należy przechować. Technika obiektowa pozwoliła na stworzenie złożonego modelu detektora 
Aktywny Stoper wyposażonego w algorytmy przechowywania informacji i kojarzenia zdarzeń 
rozpadu ze zdarzeniami implantacji. Model detektora jest zrealizowany przez kilka współpra-
cujących ze sobą klas. Oto ich krótka charakterystyka.

10.4.1    Klasa Tactive_stopper_stripe
reprezentuje pojedynczy pasek detektora DSSSD. Jej zadaniem jest odebranie danych o energii 
(ewentualnie także o czasie) zarejestrowanej przez dany pasek krzemu. Dane o energii – z  
uwagi na specyficzne przedwzmacniacze użyte w detektorze – są inaczej kalibrowane w przy-
padku zdarzenia typu implantacja, a inaczej w przypadku zdarzenia typu rozpad . W rezulta-
cie otrzymujemy odpowiednio skalibrowaną wartość energii. Ta energia jest porównywana z 
zadanym przez eksperymentatora przedziałem wartości uznawanych przez niego za realistycz-
ne (próg dolny i górny).

Obiekty tej klasy udostępniają eksperymentatorowi inkrementory pozwalające analizować po-
prawność pracy elementarnych składników detektora DSSSD. Przykładowo, jeśli dany pasek 
detektora należy do detektora DSSSD o nazwie "stopper_L" i jest to pasek pionowy (czyli po-
zwalający określić pozycję na osi x) i pasek ten ma numer  nn   (gdzie nn jest z przedziału 0-
15), to dla takiego paska są dostępne następujące inkrementory: 

stopper_L_x_nn_energy_raw_when_fired

stopper_L_x_nn_energy_decay_cal_when_fired

stopper_L_x_nn_energy_implantation_cal_when_fired

Pierwszy inkrementor udostępnia eksperymentatorowi "surową" ("raw") wartość energii do-
starczanej przez dany pasek detektorów DSSSD; wartość ta podlega jednej z dwóch rodzajów 
kalibracji – zależnie od tego czy zdarzenie jest typu implantacja czy typu rozpad . Te kalibro-
wane wartości udostępniają dwa pozostałe inkrementory. 

Końcówka "when_fired" widoczna w nazwach powyższych inkrementorów informuje, że dany 
inkrementor ma walidator, a jego wartość logiczna jest true, gdy dany pasek krzemu w bieżą-
cym zdarzeniu dostarczył daną. 

Nawet jeśli w dalszym toku analizy tego zdarzenia dana ta uznana zostanie za  
szum (wspomniany próg dolny i górny).
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10.4.2    Klasa Tactive_stopper_combined_xy
Modeluje ona pojedynczy detektor DSSSD składający się między innymi z wektora 16 obiek-
tów kasy  Tactive_stopper_stripe reprezentujących paski poziome i podobnego wektora repre-
zentującego 16 pasków pionowych. W ramach danego wektora oceniane są energie zmierzone 
przez pojedyncze paski, co pozwala na określenie pozycji, gdzie nastąpiło zdarzenie implanta-
cja/rozpad. Eksperymentator może wybrać jeden z dwóch algorytmów określania tej pozycji.

• Pozycja jest określana przez pozycję tego paska, który w danym zdarzeniu zare-
jestrował największą energię.

• Pozycja jest obliczana jako średnia arytmetyczna numerów tych pasków, których 
energie przekroczyły wartość progową (threshold).

Pierwszy algorytm bywa przydatny najczęściej w początkowej fazie eksperymentu, kiedy nie 
są jeszcze ustalone wartości progów odcinających szum detektora. 

Niezależnie który algorytm jest używany – po dokonaniu obliczeń dla obu grup (wektorów) 
pasków poziomych i pionowych otrzymuje się informację o pozycji x,y [mm], gdzie odbyło się 
zdarzenie implantacji/rozpadu w danym detektorze DSSSD.

10.4.3    Klasa Tactive_stopper_full 
Modeluje ona zestaw trzech płytek DSSSD. Płytki ustawione były zasadniczo w jednym rzę-
dzie obok siebie. (Left, Middle, Right). 

W końcowych eksperymentach kampanii z zatrzymaną wiązką – były trzy rzędy takich płytek. 
Modelowały je więc trzy obiekty klasy Tactive_stopper_full3.

10.4.4     Tactive_stopper_pixel
Opisywane tu klasy reprezentują części składowe prawdziwego zespołu detektorów DSSSD. 
Jednak w myśleniu o tym detektorze posługujemy się dodatkowym pojęciem. To piksel – po-
wstający ze skrzyżowania  dwóch pasków, pionowego i  poziomego.  Na pewnym wyższym 
szczeblu analizy można uznać, że informacja o implantacji lub rozpadzie pochodzi z danego 
piksela o współrzędnych x,y (gdzie x i y są numerami pasków).

Stworzona została więc klasa reprezentującą takie pojęcie. Jest ona bardzo istotna, bo to wła-
śnie obiekty takiej klasy zajmą się przechowywaniem szczegółów o implantacji. W programie 

3 Słowo full – w nazwie tej klasy jest trochę mylące. Pochodzi z etapu testowania prototypu detektora – a ten  
składał się z tylko jednego rzędu trzech płytek DSSSD. Taką grupę płytek uznawano wówczas za pełny detek-
tor.

Rys.  10.10: Rząd trzech detektorów DSSSD ustawiony na drodze wiązki z separatora fragmentów FRS pracu
jącego w modzie achromatycznym. (Wiązka jest wtedy rozproszona i pokrywa duży obszar detektorów). Linia 
przerywana na rysunku obrazuje oś geometryczną wiązki.  
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analizy piksele są więc jakby wydzielonym obszarem pamięci, w którym umieszcza się wybra-
ne informacje o typie implantowanego w danym miejscu jonu. Te informacje to przede wszyst-
kim Z, A/q ale także wiele innych potencjalnie przydatnych danych. 


Dane dotyczące obsługi procesu dopasowywania

Oprócz informacji  dotyczących implantowanego jonu – które omówione zostaną później  – 
obiekty klasy piksel Tactive_stopper_pixel przechowują też informacje służące do obsługi pro-
cesu kojarzenia zdarzenia rozpadu ze zdarzeniem implantacji. Te informacje to:

timestamp_of_implantation         [składnik typu unsigned long long]

znacznik czasowy zdarzenia implantacji (time stamp). Czas implantacji dostarczany przez sys-
tem akwizycji  pochodzi  z  elektronicznego modułu  zwanego GSI  TITRIS Synchronistation 
System. Znacznik czasowy przechowywany jest w trzech słowach 32 bitowych i ma rozdziel-
czość czasową 20 ns.

flag_valid_impl   [typu bool] 

flaga oznajmiająca o ważności zawartości informacji o implantowanym jonie w danym pikse-
lu.

licznik    nr_of_times_retrieved   [int]

Może się zdarzyć, że implantowane jest jądro, które ulegnie dwu kolejnym rozpadom . Licz-
nik ten informuje, który raz nastąpił odczyt informacji z danego piksela. 

Jeśli np. licznik ma wartość 2 to może oznaczać, że jest to (co najmniej) drugi rozpad . 
"Co najmniej" – bo należy się liczyć z tym, że nie każda sytuacja rozpadu jest re
jestrowana przez detektor. Jeśli więc licznik nr_of_times_retrieved ma wartość 1,  
to znaczy,  że system akwizycji  zarejestrował w danym pikselu jeden rozpad  .  
Możliwe jednak, że pierwszy rozpad  nie został zarejestrowany przez detektor, a  
ten rozpad jest już drugim.

Jako inkrementor dana ta jest dostępna dla eksperymentatora pod bardziej obrazową nazwą: 
_nr_of_decays_when_ok

previous_implantation_never_decayed     [bool] 
Może się zdarzyć, że w danym pikselu nastąpiła implantacja, a po jakimś krótkim czasie na-
stępny jon trafia dokładnie w ten sam piksel – czyli jest to druga implantacja, choć poprzednia  
implantacja nie zakończyła się rozpadem. W takiej sytuacji "drugiej implantacji" ustawiana 
jest opisywana tutaj flaga. Jeśli za chwilę nastąpi w danym pikselu rozpad , to nie będzie wia-
domo czy jest on następstwem tej pierwszej, czy tej drugiej implantacji. Obecność tej flagi po-
zwala wykluczyć takie wątpliwe sytuacje dopasowania.

Flaga ta nie jest ustawiana, jeśli poprzednia implantacja w danym pikselu odbyła się zbyt daw-
no, czyli  gdy przekroczony został  maksymalny czas,  po którym następować może rozpad.  
(Czas ten jest parametrem danej analizy, określanym przez eksperymentatora).

współrzędne  nr_x, nr_y,  oraz   module_id_nr    [int]

W tych składnikach piksel przechowuje swoje własne współrzędne oraz numer identyfikacyjny 
płytki DSSSD, do której należy. Informacje te przydadzą się w trakcie wypełniania poniższego 
składnika.

implantations_pattern_word   [unsigned int]

W jednym  zdarzeniu  implantacja mogą  być  obecne  sygnały  o  implantacji z  kilku  płytek 
DSSSD naraz. Informacja o tym, które moduły DSSSD równocześnie zadziałały zapisywana 
jest właśnie w tym składniku. Eksperymentator w trakcie analizy zdarzenia typu rozpad ma 
szansę decydować, jak postąpić w takiej sytuacji. 

Więcej niż jedna implantacja jest zdarzeniem sensownym, mimo że FRS dostarcza informacji 
o tylko jednym jądrze. Aktywny Stoper składa się przecież z trzech rzędów płytek DSSSD 
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ustawionych na torze wiązki, jeden rząd za drugim. Lecące jądro może nie zatrzymać się w 
pierwszym rzędzie płytek i przelecieć do następnego. Obie płytki zarejestrują wówczas sygnał. 
Zob rys. 10.11. 

KOTWICA

Eliminacja złych dopasowań
Jest możliwe, że jądro wiązki uderza w pierwszą płytkę DSSSD o nazwie "M", zostawia tam 
część swej energii, ale w tej płytce się nie zatrzymuje. Porusza się dalej i uderza w płytkę  
"M2" stojącą w drugim rzędzie,  gdzie  się  już zatrzymuje.  Jest  to  więc  sytuacja  rejestracji  
dwóch implantacji,  chociaż  ta  pierwsza  jest  pozorna.  Jeśli  za  jakiś  czas  w danym pikselu 
pierwszej płytki "M" nastąpi rozpad , to możliwe, że uda się dopasować do niego jakieś zda-
rzenie  implantacja (bo odstęp czasowy między tymi zdarzeniami akurat mieści się w wybra-
nym przedziale). Oczywiście skojarzenie rozpadu z taką implantacją nie jest poprawne – jądro 
przecież przeleciało dalej (do drugiej płytki), zatem w płytce "M" rozpaść się nie mogło. 

Takie niepoprawne dopasowania można wyeliminować właśnie dzięki składnikowi  implanta
tion_pattern_word. W trakcie zdarzenia  implantacja, wypełniany jest ten składnik – a jest w 
nim informacja, które płytki DSSSD w tym zdarzeniu dały sygnały o implantacji. Potem, w 
trakcie zdarzenia rozpad  – przy dopasowaniu do implantacji – składnik implantation_pattern
_word przynosi informację, która zamieniana jest na wartości  true/false zestawu inkremento-
rów, będących jakby flagami mówiącymi, w których to płytkach DSSSD w danym zdarzeniu 
nastąpiła implantacja. 

Eksperymentator może więc w budowanym przez siebie warunku sprawdzić wartość logiczną 
jednego z poniższych inkrementorów: 

stoppers__retrieved_implantation_occured_(also)_in_stopper__L__when_decay_matched_ok
stoppers__retrieved_implantation_occured_(also)_in_stopper__M__when_decay_matched_ok
stoppers__retrieved_implantation_occured_(also)_in_stopper__R__when_decay_matched_ok

stoppers__retrieved_implantation_occured_(also)_in_stopper2__L__when_decay_matched_ok
stoppers__retrieved_implantation_occured_(also)_in_stopper2__M__when_decay_matched_ok
stoppers__retrieved_implantation_occured_(also)_in_stopper2__R__when_decay_matched_ok

stoppers__retrieved_implantation_occured_(also)_in_stopper3__L__when_decay_matched_ok
stoppers__retrieved_implantation_occured_(also)_in_stopper3__M__when_decay_matched_ok
stoppers__retrieved_implantation_occured_(also)_in_stopper3__R__when_decay_matched_ok

Jeśli dopasowanie odbyło się w pikselu z płytki "M", to z omawianego składnika da się odczy-
tać, że implantacja w płytce "M" nie była prawdziwa, skoro jądro przeleciało do płytki "M2" i  
tam również zarejestrowana była jego implantacja. Prawdziwa może być tylko sytuacja rozpa-
du w płytce "M2".

Rys.  10.11: W detektorze Aktywny Stoper płytki  DSSSD ustawione są w trzech rzędach. Możliwe,  ze jon 
przeleci przez pierwszy rząd (zostawiając tam część swojej energii) i  zostanie implantowany w drugim lub 
nawet w trzecim rzędzie. (Oś geometryczna wiązki zaznaczona jest na rysunku linią przerywaną).
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Zakładamy, że w jednym zdarzeniu system akwizycji dostarcza informację o jed
nym jądrze. Jeśli więc w zdarzeniu jest informacja z płytki "M" i z płytki "M2" to  
znaczy, że dotyczy tego samego jonu. 
Ale: 
Gdyby równocześnie zadziałały dwie płytki stojące nie jedna za drugą, ale obok 
siebie,  np. "M" i "R" – to takie zdarzenie jest odrzucane. Oznaczało by to,  że  
mamy do czynienia naprawdę z dwoma jądrami, a przecież separator fragmentów  
daje nam informacje wartościach Z, A/q tylko jednego z nich. Którego?   

Dobre dopasowanie
Może być jednak inna sytuacja. Po takich samych jak poprzednio dwóch implantacjach, zda-
rzenie typu rozpad  zgłaszane jest przez odpowiedni piksel płytki w rzędzie drugim ("M2"). 
Jeśli da się dopasować takie zdarzenie rozpadu w płytce "M2" z implantacją w płytce "M2", to 
nawet jeśli  składnik  implantation_pattern_word informuje, że równocześnie z  implantacją w 
płytce "M2" była implantacja w płytce "M" – nie ma problemu. Jadro przeleciało przez płytkę 
"M", doleciało do płytki detektora "M2" i tam się zatrzymało, więc to tam mógł nastąpić jego 
rozpad  .

Jak widać, obecność inkrementorów z grupy "implantation_occured_(also)_in_"  pozwala czę-
ściowo wyeliminować fałszywe implantacje. Eliminacji tej musi dokonać warunek stawiany 
przez eksperymentatora.


Zobaczyliśmy jak zbudowana jest klasa reprezentująca jeden piksel Aktywnego Stopera i jakie 
oferuje składniki, które udostępnione zostaną eksperymentatorowi w postaci inkrementorów. 

10.5   Inkrementory detektora Aktywny Stoper
Detektor ten składa się z kilku płytek DSSSD, a każda z nich jest obiektem, w którym zdefi -
niowane zostały inkrementory przydatne do analizy. Jeden rząd trzech płytek DSSSD tworzy 
obiekt klasy Tactive_stopper_full. 

Pierwszy rząd płytek Active Stopera był modelowany przez obiekt o nazwie "stopper", a poje-
dyncze płytki DSSSD stojące w tym rzędzie to obiekty klasy Tactive_stopper_combined_xy o 
nazwach "stopper_L" (left), "stopper_M" (middle), "stopper_R" (right). 

Drugi rząd płytek czyli drugi obiekt Tactive_stopper_full ma nazwę "stopper2" a 
jego obiekty składowe mają  nazwy "stopper2_L" (left),  "stopper2_M" (middle),  
"stopper2_R" (right).
Analogicznie w przypadku rzędu trzeciego, zwanego stopper3.

Każdy z obiektów klasy  Tactive_stopper_combined_xy udostępnia użytkownikowi zestaw in-
krementorów pomocnych w analizie. 

Oto przykładowy zestaw dla detektora DSSSD o nazwie "stopper_L". 

Jeśli udało się dopasować do zdarzenia rozpad  zdarzenie implantacja, to z różnicy znaczni-
ków czasowych w obu tych zdarzeniach można obliczyć czas między implantacją a rozpadem. 
Pozwala to tworzyć widma czasu rozpadu wybranego jądra. Czas ten udostępniony jest w po-
staci dwóch inkrementorów o różnych dokładnościach:

stopper_L_implantation_decay_time_difference_in_seconds_when_successful_match

stopper_L_implantation_decay_time_difference_in_1/10_of_seconds_when_successful_match

stopper_L_implantation_decay_time_difference_in_miliseconds_when_successful_match

Licznik zdarzeń typu rozpad  zachodzących w danym pikselu po jednej i tej samej implanta-
cji jest dostępny w postaci inkrementora o nazwie

stopper_L_nr_of_decays_when_ok
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Jeśli dany rozpad jest już kolejnym, to czas, kiedy nastąpił poprzedni rozpad  w tym pikselu – 
dostępny jest jako inkrementor

stopper_L_previous_decay_time_(for_same_implantation)_in_miliseconds

Dzięki temu możliwe jest zbudowanie wykresu rozpadu jądra, które podlega kolejnym dwóm 
rozpadom .

Było już wspomniane, że jeśli następuje implantacja w danym pikselu, a obecny tam do tej 
pory licznik nr_of_decays  ma wartość zero, to znaczy po poprzedniej implantacji nie nastąpił 
(jeszcze) rozpad. Jeśli wkrótce w tym pikselu nastąpi rozpad to może nie być wiadomo czy jest 
on skutkiem pierwszej czy drugiej implantacji. Dlatego w przypadku takiej drugiej implantacji  
w danym pikselu ustawiana jest stosowna flaga – dostępna również w postaci inkrementora

stopper_L_flag__previous_implantation_never_decayed


Najważniejsze dla użytkownika przeprowadzającego analizę są inkrementory, które w trakcie 
analizy zdarzenia rozpad udostępniają dane na temat jądra ze skojarzonego pomyślnie zda-
rzenia implantacja.

stopper_L_implantation_aoq_(sci_mw)_matched_with_decay_when_ok

stopper_L_implantation_aoq_(sci_sci_corrected)_when_ok

stopper_L_implantation_aoq_(sci_tpc)_matched_with_decay_when_ok

stopper_L_implantation_aoq_(tpc_mw)_matched_with_decay_when_ok

stopper_L_implantation_aoq_(tpc_sci)_matched_with_decay_when_ok

stopper_L_implantation_aoq_(tpc_tpc)_matched_with_decay_when_ok

Powyższe inkrementory zawierają informacje o wartości  A/q. Wartość ta liczona jest w róż-
nych wariantach – zależnie od zastosowanej korekcji. 

Na przykład  aoq_(tpc_mw) oznacza, że chodzi o korekcję związaną z pozycją przelatującego 
jonu w płaszczyźnie ogniskowania S2 za pomocą danej z detektora  tpc21  (Time Projection 
Chamber), a w płaszczyźnie ogniskowania S4 za pomocą komory drutowej mw42. 

Końcówka nazwy "when_ok" oznacza, że inkrementory mają walidator – zależny  
od tego czy udało się w do danego zdarzenia rozpad poprawnie dopasować zda
rzenie implantacja. 

Najlepszy rodzaj korekcji A/q – możliwy w danym eksperymencie (jako że nie zawsze wszyst-
kie detektory są instalowane) – dostępny jest jako uniwersalny inkrementor o nazwie:

stopper_L_implantation_aoq_matched_with_decay_when_ok

Wspomniany wcześniej składnik nr_of_times_retrieved, ("licznik rozpadów") pozwolił na stwo-
rzenie inkrementora o nazwie:

stopper_L_implantation_aoq_matched_with_2nd_decay_when_ok

który to inkrementor zawiera tę samą informację o A/q, ale jego walidator jest ustawiany w sy-
tuacji, gdy jest to przypadek drugiego rozpadu  w danym pikselu (po jednej i tej samej im-
plantacji).

Kolejną ważną informacją na temat jonu z poprawnie skojarzonej implantacji i rozpadu – jest 
wartość Z (liczba atomowa jądra) wyznaczana z danych pochodzących z komór jonizacyjnych 
music. Detektor music41 pozwala obliczyć wartość nazywaną zet: 

stopper_L_implantation_zet_matched_with_decay_when_ok

stopper_L_implantation_zet_matched_with_2nd_decay_when_ok

Owe wartości zet obliczane są przy korekcji uwzględniające pozycję z komór drutowych. Jeśli 
użytkownik chciałby użyć wartości zet obliczonej przy użyciu korekcji uwzględniającej pozy-
cje ze scyntylatora sci41 to ma do wyboru następujące inkrementory:

stopper_L_implantation_zet_sci_matched_with_decay_when_ok

stopper_L_implantation_zet_sci_matched_with_2nd_decay_when_ok
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Wartość Z można też obliczyć korzystając z drugiej komory jonizacyjnej music42. Taką war-
tość nazywa się zet2 i stowarzyszone są z nią analogicznie nazwane inkrementory:

stopper_L_implantation_zet2_matched_with_decay_when_ok

stopper_L_implantation_zet2_matched_with_2nd_decay_when_ok

stopper_L_implantation_zet2_sci_matched_with_decay_when_ok

stopper_L_implantation_zet2_sci_matched_with_2nd_decay_when_ok

Inkrementory te w większości przypadków powinny wystarczyć do tworzenia warunków po-
zwalających na wybór właściwego jądra opuszczającego separator fragmentów FRS. Czasem 
jednak wykres  Z vs  A/q nie ma dobrze rozdzielonych wysp reprezentujących różne izotopy. 
Wówczas eksperymentatorzy chcą do analizy użyć innych parametrów – by postawić na nich 
(dodatkowe) warunki. 

Wartość Z oblicza się ze straty energii jonu w komorze jonizacyjnej MUSIC. Zamiast Z – użyt-
kownik może użyć w swojej analizie bezpośrednio wartości straty energii w wybranej komo-
rze. Są dwie (music41, music42) – zatem do dyspozycji są dwa inkrementory:

stopper_L_implantation_music_dE_(non_corr)_matched_with_decay_when_ok

stopper_L_implantation_music2_dE_(non_corr)_matched_with_decay_when_ok

Dla bardziej wyszukanych warunków udostępniona jest w postaci inkrementora obliczona war-
tość dE na absorberze energii jonów wiązki.

stopper_L_implantation_degrader_dE_gamma_when_ok

Użytkownik  może  też  stawiać  warunki  korzystając  z  zapamiętanej  pozycji  geometrycznej 
przelatującego jonu w różnych detektorach separatora fragmentów:

stopper_L_implantation_sci21_left_when_ok

stopper_L_implantation_sci21_position_when_ok

stopper_L_implantation_sci21_right_when_ok

stopper_L_implantation_sci41horiz_position_when_ok

stopper_L_implantation_sci42_energy_when_ok

stopper_L_implantation_sci43_energy_when_ok

Wartość A/q oblicza się na podstawie czasu przelotu danego jądra między scyntylatorami sci21 
oraz sci41. Czas ten (w pikosekundach) dostępny jest w dzięki inkrementorowi

stopper_L_implantation_tof_ps_when_ok

Inkrementor zbiorczy, ułatwia budowę najważniejszej macierzy
Omówione dotąd inkrementory identyfikujące cechy implantowanego jądra są też dostępne 
jako inkrementory zbiorcze. Np.:

ALL_stoppers__implantation_zet_matched_with_decay_when_ok" 

ALL_stoppers__implantation_aoq_matched_with_decay_when_ok"

Dzięki nim można łatwo stworzyć macierz Z vs A/q, ale nie taką "zwykłą", obrazującą jądra, 
które właśnie przylatują z separatora fragmentów FRS.   Chodzi tu o – kluczową dla analizy 
rozpadów  – macierz obrazującą jakie było Z vs A/q jądra implantowanego jakiś czas temu, a 
które to jądro teraz właśnie uległo rozpadowi . Niezależnie od tego, w której płytce DSSSD 
się ten rozpad  zdarzył. To "niezależnie" – umożliwia właśnie inkrementor zbiorczy, groma-
dzący w sobie informację z wszystkich płytek DSSSD.

Detektor Acitve Stopper dostarcza informacji o pozycji implantowanego jonu
Pozycję tę można też sprawdzić ekstrapolując pozycję przelotu jonu przez komory drutowe 
mw41, mw42 – do pozycji wybranej płytki DSSSD Aktywnego Stopera. Ta ekstrapolowana 
wartość dostępna jest w postaci dwóch inkrementorów:

stopper_L_implantation_x_position_extrapolated_when_ok

stopper_L_implantation_y_position_extrapolated_when_ok
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Inkrementory dotyczące jakości pracy zestawu pasków detektora DSSSD
Dostępne są także inkrementory, którymi może posłużyć się eksperymentator chcący analizo-
wać pracę detektorów DSSSD. W konkretnym zdarzeniu typu implantacja czy rozpad – więcej 
niż jeden pasek DSSSD może dostarczyć sygnał. O krotności pasków pionowych (x) informuje 
inkrementor:

stopper_L_x_multiplicity_for_energy_cal

Powyższy inkrementor podaje krotność pasków, które w bieżącym zdarzeniu zarejestrowały 
sygnał o niezerowej energii. Sygnały takie poddawane są kalibracji (innej w przypadku zdarze-
nia implantacja, a innej w przypadku zdarzenia rozpad ), a następnie taka kalibrowana war-
tość energii porównywana jest z zakresem zadanym przez użytkownika 

(próg dolny i górny – inny dla implantacji, a inny dla rozpadu ). 
Krotność tych pasków, których kalibrowana wartość energii mieściła się w zadanym przedzia-
le dostępna jest jako inkrementory:   

stopper_L_x_multiplicity_for_energy_cal_implantation_above_threshold

stopper_L_x_multiplicity_for_energy_cal_decay_above_threshold

Jeśli w danym zdarzeniu krotność pasków była większa od jeden, to można uzyskać dane o su-
marycznej energii zarejestrowanej przez te paski. Pozwalają na to inkrementory:

stopper_L_implantation_sum_energy_x_stripes

stopper_L_decay_sum_energy_x_stripes

stopper_L_decay_sum_energy_both_xy_stripes

Eksperymentator ma także dostęp do wartości największej energii zarejestrowanej przez za-
staw pasków w danym eksperymencie (1st energy). Może też uzyskać wartość energii drugiej, 
lub trzeciej z kolei. Informację tę udostępniają inkrementory

stopper_L_x_1st_energy_implantation_cal

stopper_L_x_2nd_energy_implantation_cal

stopper_L_x_3rd_energy_implantation_cal

stopper_L_x_1st_energy_decay_cal

Do sporządzania mapek (widm dwuwymiarowych) obrazujących, w których pikselach DSSSD 
nastąpiły implantacje lub rozpady przydatne są inkrementory

stopper_L_x_position_implantation_above_threshold

stopper_L_x_position_decay_above_threshold

Rys. 10.12. przedstawia takie właśnie mapki. Osobno rozkład implantacji, osobno rozkład roz-
padów , a osobno rozkład sytuacji, gdy do zdarzeń rozpad  udało się z powodzeniem dopa-
sować zdarzenia implantacja.

Istnieją też inkrementory, które podają pozycję liczoną ze wszystkich pasków dostarczających 
sygnał (a nie tylko tych, które spełniają wymóg zadanego przedziału)

stopper_L_x_position_implantation

stopper_L_x_position_decay

Opisywane tu inkrementory dotyczyły pasków pionowych (x). Dostępny jest oczywiście analo-
giczny zestaw dla pasków poziomych (y).


Analogiczny zestaw inkrementorów jest dostępny dla pozostałych detektorów DSSSD – np. 
stopper2_M, czy stopper3_R. 
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10.6   Wykorzystanie inkrementorów w badaniu jądra 62Ge
W trakcie eksperymentu przed detektorem Aktywny Stoper umieszczony był aluminiowy ab-
sorber energii o parametrach takich, aby opuszczające FRS jądra  62Ge zatrzymywały się w 
pierwszym i drugim rzędzie płytek DSSSD Aktywnego Stopera. Tam też powinny odbyć się 
ich rozpady . Ponieważ zdecydowana większość implantacji odbywała się płytkach DSSSD 
leżących na osi wiązki (M, M2, M3) – na nich skupiła się analiza. 

Aby wyznaczyć czas połowicznego rozpadu izotopu 62Ge, należało stworzyć widmo rozkładu 
czasu między zdarzeniem rozpad   a dopasowanym do niego zdarzeniem implantacją  (tzw. 
widmo intensywności promieniowania ). Czas ten dostępny jest np. w postaci inkremento-
ra:

stopper_M_implantation_decay_time_difference_in_miliseconds_when_successful_match

Analogiczne inkrementory dostarczają płytki M2 i M3.

Jednak zbudowanie takiego widma czasu rozpadów  – nie wystarcza. Widmo to musi być ob-
warowane warunkami gwarantującymi, że:

• implantowanym jądrem było naprawdę jądro 62Ge,
(bo, jak pamiętamy, FRS dostarcza „cocktail beam”);

• po implantacji jądra 62Ge, był to pierwszy zarejestrowany rozpad ,

jak wiadomo, po nim może nastąpić drugi rozpad   ; gdyż powstałe jądro 62Ga 
rozpada się do jądra  62Zn z innym czasem połowicznego rozpadu;

• była to "prawdziwa" implantacja, 
to znaczy, że jądro nie opuściło danej płytki i nie przeleciało do następnej.

Rys. 10.12: Widma dwuwymiarowe obrazujące rozkład przestrzenny zdarzeń w płytkach DSSSD Aktywnego 
Stopera. Górny rząd widm obrazuje płytkę M, dolny – płytkę M2.  Od lewej  rozkład zdarzeń implantacji,  

rozkład zdarzeń rozpadu , rozkład zdarzeń rozpadu, do którego udało się dopasować zdarzenie implantacji. 
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W następnych paragrafach zobaczymy za pomocą jakich inkrementorów można było stworzyć 
te warunki.

10.6.1    Warunek wybierający implantowane jądro
Celem jest, aby – jeśli następuje zdarzenie rozpad  i udaje się do niego dopasować wcześniej-
sze zdarzenie typu implantacja – aby zapamiętane w tej implantacji wartości Z i A/q potwier-
dzały, iż była to implantacja jądra 62Ge.

W praktyce polega to na stworzeniu warunku dwuwymiarowego, ale nie na zwykłych warto-
ściach  Z i  A/q, lecz na wartościach  Z i  A/q zapamiętanych w pikselu Aktywnego Stopera w 
chwili, gdy odbyła się w nim implantacja. Te zapamiętane wartości – w sytuacji, gdy udało się 
dopasować rozpad do implantacji – dostępne są jako inkrementory:

stopper_M_implantation_aoq_matched_with_decay_when_ok      

stopper_M_implantation_zet_matched_with_decay_when_ok       

Na tych dwóch inkrementorach eksperymentatorzy budowali elementarny warunek dwuwy-
miarowy. Najpierw wytwarzali dwuwymiarowe widmo z tych inkrementorów, a następnie na 
nim rysowali bramkę wielokątną zaznaczając obszar jąder 62Ge.  (Rys. 10.13).

KOTWICA

10.6.2    Warunek: – pierwszy, drugi rozpad 
Ponieważ jądro 62Ge drogą rozpadu   przechodzi w jądro 62Ga, a to z kolei po krótkim czasie 
drogą następnego rozpadu    przechodzi w jądro  62Zn, zatem na widmie czasu rozpadów  
znajdą się te obie – nierozróżnialne sytuacje.

Aby mieć pewność, że mamy do czynienia z jądrem 62Ge możemy postawić warunek na "nu-
merze" rozpadu. Pozwala na to omawiany wcześniej inkrementor

stopper_M_nr_of_decays_when_ok

Wydawać by się mogło, że wystarczy warunek, iż inkrementor ten ma wartość 1 (pierwszy 
rozpad).  A jednak nie. Trzeba wziąć pod uwagę, że nie każdy rozpad  musiał być zarejestro-
wany przez detektor. Jeśli inkrementor ten ma wartość 1 – to znaczy tylko, że jest to co naj

Rys.  10.13: Widma Z vs  A/q jąder, których nastąpił jeden rozpad  (lewa macierz) lub dwa rozpady (prawa 

macierz). Wyspa w górnym lewym rogu obu macierzy, reprezentuje jądra 
62

Ge będące przedmiotem ekspery
mentu.  Należy zwrócić uwagę, że część z dopasowań może być przypadkowa. Określanie, co to jest "szum" i 
koincydencje przypadkowe –  wymaga dalszych warunków. 
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mniej pierwszy rozpad. Zatem taki warunek nadal sprawi, że w widmie czasu rozpadu   – 
znajdą się zarówno przypadki pierwszego jak i drugiego rozpadu.

Jeśli jednak inkrementor ma wartość 2, to znaczy, że jest to co najmniej drugi rozpad. Ponie-
waż jednak trzeci kolejny rozpad (jądra 62Zn) następuje z okresem połowicznego rozpadu nie-
współmiernie  dłuższym  (9,18  h)  zatem  można  go  zaniedbać.  Spełnienie  warunku,  że 
nr_of_decays ma wartość 2 – wybiera zdarzenia rzeczywiście drugiego rozpadu. 

Warunek, o którym tu mowa, został połączony z warunkiem omawianym w poprzednim para-
grafie. Użytkownicy dostali do dyspozycji inkrementory, w których jest walidator przyjmujący 
wartość true, w sytuacji, gdy nr_of_decays ma wartość 2.

Inkrementory te mają nazwy
stopper_M_implantation_aoq_matched_with_2nd_decay_when_ok

stopper_M_implantation_zet_matched_with_2nd_decay_when_ok

W ten sposób łatwo stworzyć warunek pozwalający wybrać zdarzenia tylko drugiego rozpadu 
 – któremu podlega jon implantowany jako 62Ge.


Nie był więc możliwy jednoznaczny wybór zdarzeń pierwszego rozpadu  , ale można było 
jednoznacznie wybrać zdarzenia drugiego rozpadu. W tym momencie wkroczył spryt ekspery-
mentatorów analizujących dane. Pomysł polegał na tym, by w każdej sytuacji poprawnego do-
pasowania  implantacji do  rozpadu –  zapamiętywać w danym pikselu  czas,  po którym ten 
rozpad nastąpił. Gdy za chwilę w danym pikselu znowu nastąpi rozpad , (ten drugi) – będzie 
dostępny zapamiętany czas, po którym zaszedł rozpad poprzedni.

Na życzenie analizujących eksperyment inkrementor powstał i otrzymał nazwę
stopper_M_previous_decay_time_(for_same_implantation)_in_miliseconds 

Mając ten inkrementor można było stworzyć widmo czasowe, które prowadziło do wyznacze-
nia czasu połowicznego rozpadu jądra  62Ge. Oczywiście widmo to obwarowane musiało być 
warunkami opisywanymi w tych paragrafach.

10.6.3    Implantacje pozorne
Omawiane do tej pory warunki posługiwały się inkrementorami dla płytki DSSSD nazwanej 
jako "M". Oczywiście analogiczne warunki należało postawić na płytkach M2 i M3.

Jednak w sytuacji udanego dopasowania rozpadu z implantacją w płytce M, należało spraw-
dzić, czy aby ta implantacja nie jest pozorna, czyli czy jon, który dał sygnał implantacji w da -
nym pikselu płytki, rzeczywiście tam się zatrzymał. Jeśli poruszał się dalej, do następnej płytki 
(M2, lub nawet M3) to znaczy, że skojarzenie rozpadu  który zaszedł w płytce M, z taką (po-
zorną) implantacją w płytce M – jest niepoprawne. Po prostu TEN jon, nie mógł ulec rozpado-
wi w płytce M.

Możliwość sprawdzenia czy przy implantacji w danej płytce DSSSD nie nastąpiła także im-
plantacja w następnej płytce (M2, M3) dają inkrementory

stoppers__retrieved_implantation_occured_(also)_in_stopper2__M__when_decay_matched_ok
stoppers__retrieved_implantation_occured_(also)_in_stopper3__M__when_decay_matched_ok

dzięki którym eksperymentator może stworzyć warunek "veto".



10.6.4    Rezultaty analizy 
W rezultacie stworzenia trzech widm czasu rozpadu  dla trzech płytek DSSSD, widm warun-
kowych – stosujących opisane powyżej warunki udało się oszacować czas połowicznego roz-
padu jądra 62Ge. Zob rys. 10.14.
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KOTWICA

Opisana identyfikacja rozpadów  jądra 62Ge, do stanów 1+ jąder 62Ga pozwoliła na identyfika-
cję przejść w tym jądrze. Poszczególne linie kwantów   uwidoczniły się na widmie "total  en-
ergy",  tworzonym  z  warunkami  opisanymi  w  tym  rozdziale  –  oczywiście  przy  użyciu 
dostępnych  inkrementorów  systemu  Spy-Cracow.  Stosowny  fragment  widma  przedstawia 
rys. 10.15.

KOTWICA

Rys.  10.14 Wykres  czasu  między  zdarzeniem  implantacja,  a  zdarzeniem  "pierwszy  rozpad  ,  pod 
warunkiem, że potem nastąpił drugi" sporządzony dzięki systemowi analizy SpyCracow (po lewej, w trakcie 
analizy  danych).  Zastosowano  warunki  opisane  w  tekście.  Pozwoliło  to  oszacować  czas  połowicznego 
rozpadu jądra 62Ge jako = 119.6 +– 2 ms  (widoczne po prawej, z całości danych [Gro12]). Dopasowanie 
implantacji do rozpadu odbywało się w trybie uwzględniającym także piksele DSSSD będące bezpośrednimi 
sąsiadami miejsca rozpadu (surrounding pixels).

Rys. 10.15: Widma promieniowania  emitowanego po rozpadzie + jądra 
62

Ge. Linie odpowiadają najpraw

dopodobniej przejściom ze stanów wzbudzonych w 
62

Ga zasilanych w tym rozpadzie.

Z raportu-prezentacji  prof. Patricka Regana 
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Wyniki te pozwoliły na stworzenie schematu rozpadu jądra  62Ga  (rys.  10.16). Intensywność 
tych linii pozwoliła na określenie stosunków ilościowych dwóch typów rozpadów   tego jądra 
62Ge (branching GT/F) – co było przedmiotem eksperymentu.

KOTWICA

Otrzymane intensywności i zaskakujące stosunki ilościowe – są treścią publikacji [Gro12].



Rys. 10.16: Wstępny schemat rozpadu jądra 
62

Ga, uzyskany dzięki analizie offline przy użyciu narzędzia Spy-
Cracow.  Po  prawej  stronie   stosunki  ilościowe  B(GT)  [wartości  prawdopodobieństwa  przejścia  Gamowa
Tellera], których uzyskanie było głównym celem eksperymentu.

[Rysunek na podstawie pracy [Gro12]
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11.    Specyfika analizy w kampanii z 
wiązką relatywistyczną

Poszczególne kampanie RISING-u posługiwały się  różnymi metodami pomiarowymi – a to 
wymagało odmiennych procedur analizy. W tym rozdziale przedstawione zostaną (wybrane) 
elementy analizy wymagane w eksperymentach zgrupowanych w kampanii z wiązką relatywi-
styczną "Fast beam campaign".

KOTWICA

Rys.  11.1: W kampanii z wiązką relatywistyczną istotnym detektorem był  CATE, w który trafiać miały jądra 
opuszczające tarczę pomiarową. Na zdjęciu wiązka z separatora fragmentów przylatuje od strony prawej i 
uderza w tarczę eksperymentu znajdującą się w miejscu, gdzie na zdjęciu widać żółty znak x. 

Charakterystyczne ułożenie detektorów germanowych typu cluster  wynika z faktu,  że  jądra opuszczające 

tarczę i emitujące kwanty , nadal poruszają się z prędkościami relatywistycznymi. W tej kampanii do energii 
kwantów rejestrowanych przez detektory germanowe cluster,  a także detektory germanowe  Miniball,  oraz 
przez detektory Hector – należało stosować poprawkę na efekt Dopplera. 
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Przedmiotem jednego z eksperymentów tej kampanii było wykazanie ewentualnego zamknię-
cia podpowłoki dla liczby neutronów N = 32, w bogatych w neutrony jądrach izotopów 54Cr, 
56Cr, 58Cr. Badanie to polegało na pomiarach intensywności linii promieniowania , odpowia-
dających przejściom B(E2: 2+

1 → 0+). Osłabienie intensywności tego przejścia w jądrze  56Cr 
dostarczałoby eksperymentalnego potwierdzenia, że dla liczby neutronów 32  następuje zamy-
kanie podpowłoki. 

Potrzebne do badań jądra Cr wytwarzane były dzięki fragmentacji wiązki 86Kr na tarczy pier-
wotnej 9Be. Wtórna wiązka (w której były m. in. w pełni zjonizowane jądra Cr) wprowadzana 
była do separatora fragmentów FRS, a opuszczając go trafiała z energią ok. 136 A·MeV w tar-
czę wtórną Au o grubości 1 g/cm2. Ponieważ wiązka wtórna składała się z mieszaniny różnych 
typów jąder ("cocktail beam") – rolą analizy (procedur dotyczących FRS) była ocena, czy w 
danym zdarzeniu w tarczę trafił pożądany izotop. 

W tarczy Au następowało wzbudzenie kulombowskie jąder wiązki Cr. Rozproszone pod nie-
wielkim kątem jądra wylatywały z tarczy emitując w locie kwanty . Kwanty te były rejestro-
wane przez detektory germanowe RISING-u i detektory BaF2 HECTOR-a, a także detektory 
germanowe MINIBALL.

Dla  poprawnej  analizy  należało  uwzględnić  dodatkowe  wymagania,  charakterystyczne  dla 
kampanii "Fast beam campaign". W tym przypadku bowiem, jądra opuszczające tarczę wtórną, 
– czy to po wzbudzeniu kulombowskim, czy to po reakcji fragmentacji (lub rozszczepieniu) – 
poruszały się nadal z prędkościami relatywistycznymi; w tym eksperymencie v/c ≈ 0.43.  Istot-
na więc była korekcja dopplerowska zmierzonej energii kwantów   emitowanych w locie, (a 
do niej niezbędna była znajomość prędkości jonu i kąta emisji kwantu promieniowania 
Z uwagi na duży rozmiar tarczy eksperymentalnej (ok. 7x7 cm) i faktu, że separator fragmen-
tów FRS pracował w modzie achromatycznym (zatem wiązka pokrywała całą powierzchnię 
tarczy). Do wyznaczenia tych wielkości należało w każdym zdarzeniu obliczać dokładne miej -
sce interakcji jądra pocisku z tarczą. Schematycznie przedstawia to rys. 11.2.

KOTWICA

Obliczenie współrzędnych miejsca interakcji pocisku z tarczą było możliwe dzięki pomiarowi 
pozycji przelatującego jądra w detektorach mw41 i mw42.  W procedurze analizy online obli-
czenie to inicjował obiekt reprezentujący tarczę (współpracujący z obiektem reprezentującym 
płaszczyznę ogniskowania S4). 

Rys.  11.2:  Analiza  danych  z  kampanii  "Fast  Beam"  wymaga  korekcji  dopplerowskiej  energii  kwantów  
rejestrowanych  w  detektorach  germanowych  RISINGu.  Do  obliczenia  kąta  emisji  promieniowania  
względem lotu badanego jądra, należy obliczyć miejsce reakcji na tarczy eksperymentalnej. 

[Na rysunku nie są zachowane proporcje rozmiarów i odległości detektorów].
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Kąt rozproszenia
W odległości 1440 mm za tarczą pomiarową znajdował się detektor CATE (o powierzchni ro-
boczej 15 x 15 cm) dostarczający informację o miejscu, w które uderzało jądro odrzutu. To po-
zwalało w analizie na obliczanie kierunku lotu jądra odrzutu. Informacja ta udostępniona była  
eksperymentatorom w postaci inkrementorów o następujących nazwach:

target_angle_phi_(0_to_2PI)_radians_scattered_particle

target_angle_phi_(0_to_360)_degree_scattered_particle

target_angle_theta_degree_scattered_particle

target_angle_theta_radians_scattered_particle

W nazwach tych inkrementorów występujące na pierwszej pozycji słowo "target"  
informuje, że obliczeniem tych kątów zajmuje się obiekt reprezentujący tarczę. W 
obliczeniach korzysta on także z informacji dostarczanej przez detektor CATE.

W przypadku eksperymentów ze wzbudzeniem kulombowskim, znając kąt rozproszenia moż-
na wykluczać przypadki, w których doszło do niepożądanej w tych eksperymentach reakcji z 
jądrami w tarczy. (Większe wartości kąta są przesłanką, że nie było to rozproszenie kulom-
bowskie). Dzięki powyższym inkrementorom eksperymentatorzy budowali warunki, w których 
określali, że akceptowane przez nich kąty rozproszenia mają się zawierać w granicach 0.6° – 
2.8°, co w przypadku tego eksperymentu gwarantowało wybór zdarzeń ze wzbudzeniami ku-
lombowskimi.

Poprawka Dopplera

W danym zdarzeniu, jądro po opuszczeniu tarczy emituje kwanty . Są one rejestrowane przez 
detektory germanowe rozmieszczone wokół tarczy. Dla każdego kwantu   może być przepro-
wadzona  jego korekcja  dopplerowska  (zależna  od pozycji  geometrycznej  danego detektora 
germanowego – i trajektorii lotu jądra odrzutu). Korekcja ta wykorzystuje obliczony kąt mię-
dzy kierunkiem danego kwantu , a kierunkiem lotu emitującego go jądra.  Wartość tego kąta 
jest dostępna w analizie jako 105 inkrementorów o nazwach:

cluster_xia_crys_A_1_theta_radians_between_gamma_and_scattered_particle

cluster_xia_crys_A_2_theta_radians_between_gamma_and_scattered_particle

…

oraz jako inkrementor zbiorczy 
ALL_cluster_xia_crys_theta_radians_between_gamma_and_scattered_particle

Kąt ten używany jest przez procedurę obliczającą poprawkę dopplerowską energii kwantu  w 
danym zdarzeniu i dzięki temu powstaje nowa, skorygowana wartość energii. Skorygowane 
wartości wszystkich kwantów   z danego zdarzenia są udostępnione eksperymentatorowi w 
postaci 105 inkrementorów:

cluster_xia_crys_A_1_energy4MeV_doppler_when_successful

cluster_xia_crys_A_2_energy4MeV_doppler_when_successful

...

a także inkrementora zbiorczego o nazwie:
ALL_cluster_xia_crys_energy4MeV_doppler_when_successful

Analogiczne inkrementory dostępne były dla detektorów z układów MINIBALL i HECTOR. 

To na widmach użytkownika budowanych przy pomocy tych inkrementorów reprezentujących 
energie kwantów  z poprawką dopplerowską powinny się pojawić linie przejścia B(E2: 2+ → 
0+), których pomiary intensywności były kluczowe dla tego eksperymentu. (Oczywiście widma 
te musiały być obwarowane warunkami, które przestawione zostaną dalej).

Kompromisy
W przypadku analizy online należy się liczyć z nagłą sytuacją gorszego działania jakiegoś de-
tektora, lub sytuacją, gdy wartości współczynników kalibracji nie są jeszcze sporządzone, więc 
–  na razie – analizę trzeba przeprowadzać na uproszczonych zasadach. Przedstawiany tu sys-
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tem analizy pozwala zdecydować także, co algorytm ma robić w sytuacji, gdy nie wszystkie  
zdarzenia mają pełne dane do przeprowadzenia dobrej korekcji. Możliwe uproszenia w algo-
rytmie analizy mogą dotyczyć obliczania:

• miejsca interakcji z tarczą, 

• kąta trajektorii lotu jądra po rozproszeniu, względem wiązki padającej na tarczę.

W przypadku określania miejsca interakcji z tarczą – są do wyboru trzy możliwości:
(a) Pozycja  miejsca  interakcji  musi  zostać  obliczona  z  trajektorii  przelotu  jonu 

przez dwie komory drutowe mw41, mw42; jeśli obliczenie to nie jest możliwe – 
poprawka Dopplera w tym zdarzeniu nie jest przeprowadzana; (ta opcja wybra-
na jest przez domniemanie);

(b) Pozycja miejsca interakcji przyjmowana jest w każdym zdarzeniu jako środek 
tarczy; 

(c) Użycie wariantu z opcji (a) jeśli to w danym zdarzeniu jest możliwe; jeśli nie – 
użycie wariantu z opcji (b);

Podobne opcje istnieją w stosunku do obliczania trajektorii lotu jądra odrzutu – a tym 
samym – kąta rozproszenia:

(i) Miejsce uderzenia jądra w detektor CATE musi być dokładnie wyznaczone; je-
śli nie – poprawka dopplerowska dla danego zdarzenia nie jest przeprowadzana; 
(ta opcja wybrana jest przez domniemanie)

(ii) Miejsce  uderzenia  jądra  przyjmowane  jest  jako  geometryczny środek  tego  z 
dziewięciu segmentów detektora CATE, który zadziałał; jeśli ta informacja nie 
jest dostępna – poprawka dopplerowska dla danego zdarzenia nie jest przepro-
wadzana;

(iii) Miejsce uderzenia jądra w detektor CATE przyjmowane jest jako środek detek-
tora CATE; zatem kąt rozproszenia  = 0, (co oznacza, że jądro odrzutu poru-
szało się po osi wiązki);

(iv) Ta opcja zakłada użycie wariantu (i) jeśli dla danego zdarzenia jest to możliwe, 
a jeśli nie, to kolejno wariantu z opcji (ii),  a jeśli i to nie – wówczas wariantu 
(iii).

Korzystając ze specjalnego okna dialogowego w Cracow GUI eksperymentator ma szanse wy-
brać odpowiednią kombinację tych opcji.

Rozpoznawanie jądra odrzutu
W omawianym eksperymencie chodziło o wzbudzenie kulombowskie jąder wiązki, zatem tar-
czę powinny opuszczać te same izotopy, które w nią trafiły, ale w stanie wzbudzonym. Jednak  
mimo wszystko w analizie pożądana była możliwość potwierdzenia jakie jądro wylatuje z tar-
czy (emitując kwanty ). 

Rys.  11.3:  (a)  Detektor  CATE  będący 
matrycą  dziewięciu  detektorów  Si, 
pozwalał  oszacować  pozycję  jonu 
uderzającego w detektor Si. 

(b) Bezpośrednio za matrycą z dziewię
cioma detektorami Si umieszczona była 
druga  matryca  dziewięciu  detektorów 
CsI. 

Każdy  z  dziewięciu  detektorów  Si  (c) 
wraz ze stojącym za nim detektorem CsI 
(d)  stanowił  układ  teleskopowy  do 
pomiaru  E-E,  rozpoznający  masę 
uderzającego weń jądra odrzutu.

Zdjęcie z pracy  [Loz05]
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Dzięki temu, że wspomniany detektor CATE (oprócz dostarczania danych o pozycji) mierzył 
także stratę energii trafiającego weń jądra – możliwa była identyfikacja liczby  Z tego jądra 
(vide rys. 11.3, str. 125). Niestety detektor CATE był niedoskonały i za jego pomocą nie dało 
się rozróżniać masy (liczby A) tych izotopów.

Aby umożliwić eksperymentatorom tworzenie warunków do wybierania poszczególnych pro-
duktów reakcji – każdy z dziewięciu (nr = 1-9) obiektów, modelujących w analizie segmenty-
-teleskopy E-E detektora CATE, oferował inkrementory:

cate_segment_nr_Csi_energy_raw_when_fired // E

cate_segment_nr_Si_energy_raw_when_fired // E      

Obok inkrementorów w wersji "raw", są też analogiczne w wersji "calibrated". 

Ilustrację – jak za pomocą tych inkrementorów buduje się warunek wybierający typ jądra od-
rzutu – przedstawia rys. 6.5 na stronie 60 (w rozdz. o tworzeniu warunków). Jak widać, korzy-
sta  się  tu  z  możliwości  stworzenia  alternatywy  dziewięciu  elementarnych  warunków 
dwuwymiarowych.

W danym zdarzeniu tylko jeden z segmentów CATE powinien zarejestrować jądro odrzutu. 
(Skoro produkt uderza w jeden segment, to nie uderza w inny). Aby to zagwarantować użyt -
kownik może dodać warunek jednowymiarowy (bramkę) na jednym z poniższych inkremento-
rów

cate_flag_only_one_hit
cate_flag_cate_xy_ok_and_only_one_hit

Detektor CATE oferuje wiele specyficznych inkrementorów. Przykłady kilku zestawia poniż-
sza tabela.

Nazwa inkrementora Znaczenie

cate_position_x_when_only_one_hit_and_ok
cate_position_y_when_only_one_hit_and_ok

Pozycja geometryczna x, y punktu trafienia jądra odrzutu 
w detektor CATE, pod warunkiem, że w danym zdarzeniu 
zadziałał tylko jeden z dziewięciu segmentów CATE (a 
odpowiednie sygnały przekraczały wymagane progi) 

cate_id_of_fired Numer  segmentu (1-9), który zarejestrował jądro odrzu-
tu.  Dzięki  niemu  można  tworzyć  warunki,  w  których 
określa się, że jedynym interesującym jest np. środkowy 
segment nr 5.

cate_multiplicity_of_CsI_hits
cate_multiplicity_of_Si_hits

Krotności detektorów CsI oraz Si w danym zdarzeniu. W 
idealnej sytuacji powinny być tu wartości 1.

cate_dE_when_ok_and_only_one_hit
cate_E_when_ok_and_only_one_hit

Wartości  E i  E tego segmentu CATE, który zadziałał, 
pod warunkiem, że był to jedyny segment w tym zdarze-
niu.

Takich inkrementorów użyć można, gdy przeprowadzono 
kalibrację  (gain  matching)  energii  detektorów z  9  seg-
mentów. Jeśli nie (a tak jest najczęściej) – to wówczas le-
piej użyć sposobu pokazanego na rys. 6.5 str. 60.

Widmo z warunkami na wielu detektorach 
Skoro celem eksperymentu było porównanie intensywności linii  obrazujących prawdopodo-
bieństwa B(E2: 2+

1 → 0+) wzbudzeń kulombowskich w trzech izotopach Cr – należało stwo-
rzyć trzy widma energii kwantów   emitowanych z tych jąder; energii poddanych poprawce 
dopplerowskiej. Widma te powinny być widmami warunkowymi gwarantującymi, że:

• Jądro, które uderzyło w tarczę wtórną, było jednym z trzech wybranych izoto-
pów: 54Cr, 56Cr albo 58Cr. 

W praktyce wymaga to stworzenia trzech odrębnych warunków na macierzy Z vs  
A/q jonów opuszczających separator fragmentów i uderzających w tarczę pomia
rową;
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• Jądro, które opuszczało tarczę i trafiało w CATE miało nadal liczbę Z odpowia-
dającą izotopom Cr. 

Warunek ten budowany był za  pomocy dziewięciu macierzy E vs E poszczegól
nych segmentów CATE (wspomniany już kilkakrotnie warunek z rys. 6.5)

• Kąt rozproszenia we wzbudzeniu kulombowskim w tarczy był stosownie mały 
(co pozwalało odrzucić zdarzenia, w których nie zaszło wzbudzenie kulombow-
skie tylko reakcja jądrowa z jądrami tarczy).

Warunek ten budowano z użyciem inkrementora target_angle_theta_degree_sca
ttered_particle, wybierając przedział kątów  0.6° – 2.8°.

• Krotność kwantów   rejestrowanych w danym zdarzeniu przez 105 kryształów 
RISING równa się 1. (Energia wiązki była tak dobrana, że nie spodziewano się  
wyższych wzbudzeń, zatem sytuacje większej  krotności  można było uznać za 
"szumy"). 

Warunek   ten   można   stworzyć   korzystając   z   inkrementora                          
Rising_crystal_xia_multiplicity

Do tych warunków dodane zostały też warunki nałożone na czasach rejestracji kwantów   – 
tzw. prompt time gate). Zostały one prosto zrealizowane za pomocą jednego self-gate, posta-
wionego na inkrementorze zbiorczym ALL_cluster_xia_crys_energy4MeV_doppler_when_success
ful.

KOTWICA

W rezultacie takiej analizy powstawały widma promieniowania , widoczne na rysunku 11.4. 
Obecne na nich linie o energiach 835 keV, 1007 keV i 880 keV są rezultatem de-ekscytacji 2+

1 

→ 0+. w badanych jądrach. Ich dalsze opracowanie pozwoliło ustalić zmniejszenie natężenia 
przejścia 2+

1 → 0+. w jądrze 56Cr (w stosunku do natężeń w 54Cr, 58Cr), co stanowiło ekspery-
mentalne potwierdzenie koncepcji o zamknięciu podpowłoki neutronowej dla N=32.  Szczegó-
ły tego eksperymentu i analizy opisuje [Bur05].

Rys. 11.4: Widma promieniowania  emitowanego z jąder 
54

Cr, 
56

Cr i  
58

Cr wzbudzonych w procesie kulom
bowskim,  uzyskane  dzięki  analizie  Cracow-Spy opisanej  w  tekście.  Z  natężenia  linii   (kolor  czerwony) 

wynikają prawdopodobieństwa przejść B(E2: 2
+

1 → 0
+
) w tych jądrach.



128 12.   Analiza w kampanii g-Rising

12.    Analiza w kampanii g-Rising

Cechą charakterystyczną eksperymentów zebranych w tej kampanii było ustawienie wtórnej 
tarczy (tarczy eksperymentalnej) w polu silnego magnesu, czego wymaga technika pomiaru 
czynników g jądrowych stanów wzbudzonych, metodą zaburzonych korelacji kątowych (Time 
Differential Perturbed Angular Distribution – TDPAD) [Ge02]. Osiem detektorów germano-
wych typu cluster zostało rozmieszczone w płaszczyźnie poziomej po bokach elektromagnesu 
(rys. 12.1).  

KOTWICA

Jony wiązki opuszczając separator fragmentów, tuż przed wejściem w obszar elektromagnesu 
przechodziły przez scyntylator  sci41, który dawał sygnał do startu systemu pomiaru danego 
zdarzenia (trigger). Następnie jony przechodziły przez absorber (Al) o regulowanej grubości, 

Rys. 12.1: W kampanii gRising tarcza wtórna umieszczona była w polu magnetycznym wytwarzanym przez 
elektromagnes. Wiązka (żółta linia) przechodziła przez detektor scyntylacyjny sci41 (uruchamiający  trigger 
sytemu), następnie przez absorber, zmniejszający energię wiązki tak, by zatrzymała się w tarczy. Za tarczą, 
przy otworze w jarzmie elektromagnesu ustawiony był  scyntylator  sci42, służący do wykrywania ewentu
alnych przypadków "veto".  
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zmniejszający energię jonów. Dalej, przez otwór w jarzmie elektromagnesu, docierały do tar-
czy pomiarowej znajdującej się w jego centrum. Tarczę tę stanowiło połączenie: 

• płytki pleksiglas (C5O2H8)n  o grubości 15 mm (dla ostatecznego spowolnienia ją-
der),  

• oraz płytki Cu o grubości 2 mm, w której jądra powinny się zatrzymać. 

Jeśli tak się nie stało i jądra przeleciały dalej, to rejestrował je scyntylator sci42 (veto). Ekspe-
rymentatorzy obserwując (online)  widma tego scyntylatora  – mogli  dokonać odpowiednich 
zmian grubości absorbera Al tak, by badane jądro zatrzymało się w płytce Cu. 

Implantowane w płytce Cu jądra mogły emitować kwanty  , których energie mierzone były 
przez detektory germanowe.

Zasada pomiaru czynnika g w tych eksperymentach zakładała, że jądra wytwarzane w tarczy 
pierwotnej  zachowają  swoje  uszeregowanie 
spinów  w  trakcie  przelotu  przez  FRS  (ok. 
300 ns) – i tak zostaną implantowane w tar-
czy pomiarowej, wykonanej z materiału nie 
zaburzającego uszeregowanie  spinów (Cu o 
wysokim stopniu czystości).

Z  konstrukcji  FRS (tzw.  Zero-degree  spec-
trometer) wynika, że spiny te w tarczy wtór-
nej  powinny  być  uszeregowane  wzdłuż  osi 
równoległej  do  osi  wiązki.   Statyczne  pole 
magnetyczne, w którym tarcza się znajdowa-
ła  – sprawia, że implantowane jądra ulegną 
precesji Larmora z częstością zależną od war-
tości zależnych od czynnika  g danego stanu. 
Częstość tę można wyznaczyć mierząc oscy-
lacyjny  zanik  w  czasie  natężenia  emitowa-
nych kwantów . (rys. 12.2)

Ponieważ w przypadku pomiarów czynnika g 
tak istotne są informacje o czasie emisji po-
szczególnych kwantów , dlatego system akwizycji osobną gałęzią pomiarową dostarczał do-
datkowo bloki danych niosące wyniki pomiaru czasu za pomocą specjalnych (dużo dokładniej-
szych)  konwerterów  Short  Range  TDC  i  Long  Range  TDC.  Konwertery  te  mają 
(odpowiednio) w zakresie czasu 850 ns rozdzielczość 0.293 ns (SR), oraz w zakresie 140 s 
rozdzielczość  0.76 ns  (LR). 

Koincydencje kwantów  z jonami wiązki były akceptowane przez czas ok. 16 s po sygnale 
ze scyntylatora  sci41. Czas ten mierzony był przez wspólny TAC – od chwili rejestracji kwan-
tu  przez dowolny z 8 detektorów Ge (start) do opóźnionego sygnału z sci41 (stop). (Rozdziel-
czość czasowa detektorów germanowych to 20 ns).

W analizie czas ten dostępny był w postaci inkrementorów. Ponieważ w trakcie tej kampanii  
wprowadzane  były  nowe,  cyfrowe  układy elektroniczne  obsługujące  detektory  germanowe 
(XIA) i pracowały one obok starych analogowych (VXI), dlatego czas ten był dostępny z obu 
gałęzi elektroniki. Uwidacznia się to w nazwach inkrementorów 

vxi_P_time_minus_Ge_time_OR_raw // VXI

vxi_P_time_minus_Ge_time_OR_cal

xia_P_time_minus_Ge_time_OR_raw // XIA

xia_P_time_minus_Ge_time_OR_cal

w nazwach tych P jest skrótem od particle, co oznacza w tym przypadku jon, który przeleciał 
przez  scyntylator  sci41,  natomiast  Ge_time_OR oznacza  sumę  logiczną  sygnału  czasów ze 
wszystkich detektorów germanowych. 

Rys.  12.2:  Kształt  widm  czasowych  z  detektora 
germanowego,  odzwierciedlający  precesję  jądra  w 
polu magnetycznym. 
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Na widmach tych sygnałów pierwsze ok. 500 ns ma często wartości zerowe, gdy w celu unik-
nięcia  rejestracji  intensywnego  promieniowania  hamowania  dyskryminatory  stałofrakcyjne 
(CFD) blokowały odczyt pomiaru przez pewien czas po implantacji.

Pocisk
Istotne było rozpoznanie jakie jądro uderza w tarczę. Ponieważ na zachowanie uszeregowania 
spinów miały największe szanse jądra całkowicie zjonizowane, dlatego należało rozpoznawać 
stany ładunkowe jąder w trakcie przelotu przez FRS.

Posłużyło do tego widmo warunkowe zbudowane przy użyciu inkrementorów
sci_position_when_ok (oś y)

aoq_A_over_Q_mw_corr_when_ok (oś x)

Widmo to sporządzane jest pod warunkiem, że – obliczona dzięki komorom jonizacyjnym Mu-
sic – liczba Z odpowiada oczekiwanemu jądru. 

W tym eksperymencie [kmi10] chodziło o pomiar czynnika g w izomerze I = 12+ w 192Pb – za-
tem warunek określał, że Z ma być równe 82.  Rysunek 12.3 przedstawia tak sporządzone wid-
mo warunkowe.

KOTWICA

Pole magnetyczne
W trakcie pomiaru co ok. 3 godziny zmieniany był kierunek pola magnetycznego, wytwarza-
nego przez elektromagnes. Informacja o kierunku pola dostarczana przez system pomiarowy 
nie była po prostu binarna (góra/dół), ale były to dwie dane liczbowe: "kierunek pola w górę" 
oraz "kierunek pola w górę".

Jeśli dana "kierunek pola w górę" miała wartość z przedziału  550-2000, a w tym samym czasie 
dana "kierunek pola w dół" była poza takim przedziałem, to specjalne inkrementory przyjmo-
wały następujące wartości:

Rys. 12.3: Widmo dwuwymiarowe warunkowe, pomagające wybrać stan ładunkowy jąder ołowiu w ekspery
mencie [kmi10]. Na osi Y jest pozycja geometryczna (w milimetrach) jonu przelatującego przez płaszczyznę  
ogniskowania s2, a na osi X wartość  A/q zmierzona dzięki pomiaru czasu przelotu jonu między płaszczy
znami ogniskowania s2 i s4.  Na widmie widać rozdzielenie stanów ładunkowych. Białe przerywane linie – to 
trzy bramki wielokątne, na których zostały zbudowane warunki. Środkowy wielokąt odpowiada stanowi ładun
kowemu q = 0. 192Pb.  Takich jonów jest na tym wykresie 48%. 
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gfactor_magnet_FLAG_polarity_up_is_in_default_gate wartość  true

gfactor_magnet_FLAG_polarity_dn_is_in_default_gate wartość   false

W przypadku odwrotnej polaryzacji, wartości obu tych inkrementorów były odwrotne.


Schemat analizy przy użyciu przestawionych inkrementorów

Analiza  polega (w uproszczeniu) na zbudowaniu macierzy: 

• [Y] energia kwantów  rejestrowanych przez detektor germanowy o nazwie B, 
(zainstalowany pod kątem θ = 135o w stosunku do osi wiązki)

energie te reprezentują inkrementory z 7 kryształów detektora B o nazwach clu
ster_xia_crys_B_n_energy4MeV_cal_when_good,  a  każdy z bramką   selfgate wy
magającą, by krotność w tym klastrze była 1; 
oraz inkrementor reprezentujący rezultat (nieopisywany w tej pracy)  tzw. add
back w danym klastrze (chodzi o zdarzenia, gdy krotność klastra była większa niż  
1, a mimo to udało się zrekonstruować sytuację rozproszenia komtonowskiego w 
kryształach detektora) 

versus 

• [X] czas pierwszego zarejestrowanego kwantu  
inkrementor:   xia_P_time_minus_Ge_time_OR_cal.

Macierz tę sporządzało się pod ogólnymi warunkami stanowiącymi, że:

• jon trafiający w tarczę
 miał określony Z (izotopy Pb),
 jego zależność: pozycja S2 versus A/q – mieściła się w bramce pokazanej na ry
sunku 12.3

• krotność rejestrowanych kwantów   w całym układzie była = 1

• magnes miał wymaganą polaryzację (osobno tworzyło się macierz dla kierunku 
pola w górę, a osobno kierunku w dół)

Po sporządzeniu takiej macierzy robiło się jej projekcję na oś energii. (rys. 12.4)

KOTWICA

Rys.  12.4: Projekcja macierzy (omawianej w tekście), na której uwidaczniają się linie o energiach 565 keV,  
599 keV i 854 keV,. Ich czasy rejestracji posłużyły do wyznaczenia czynnika  g. 

[rysunek roboczy, z części danych]
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Na widmie widoczne są linie  565 keV, 599 keV i 854 keV, charakterystyczne dla de-ekscyta-
cji jądra 192Pb. Linie te zaznaczone zostały na macierzy wielokątną bramką, o kształcie symbo-
lu ∃  (rys. 12.5 ). 

KOTWICA

Cracow GUI pozwala uzyskać projekcję części macierzy zaznaczoną bramką wielokątną, w 
tym przypadku była to projekcja na oś X – w rezultacie czego powstało widmo czasowe – od-
powiadające danej polaryzacji magnesu. Podobna procedura została zastosowana wobec ma-
cierzy sporządzonej przy odwrotnej polaryzacji magnesu. Dwa powstałe w ten sposób widma 
czasowe zostały odjęte. Widmo różnicy wykazało oscylacje, na podstawie których można było 
wyznaczyć czynnik g (rys. 12.6 ).

 

KOTWICA

Potwierdzenie możliwości przeprowadzania pomiarów czynnika  g jąder niestabilnych otrzy-
mywanych z separatora FRS otworzyło drogę do dalszych eksperymentów kampanii g-Rising. 

Rys. 12.5: 

Macierz  E  vs  T z 
zaznaczoną  bramką  (o 
kształcie symbolu ∃ ), w 
której  zawierają  się 
zaznaczone  na 
poprzednim  rysunku  linie 
wybrane  do  obliczenia 

czynnika g izomeru 12
+
 w 

jądrze 
192

Pb

[rysunek roboczy, 
z części danych]

Rys. 12.6: 

Różnica  widm  czasowych  dla 
dwóch  przeciwnych  polaryzacji 
magnesu  tzw.  funkcja  R(t) 
pokazuje,  że  istotnie  nastąpiły 
oscylacje  będące  skutkiem 
precesji  Larmora,  co  pozwala 
wnioskować, że założone uszere
gowanie  spinów  w  przypadku 
eksperymentów  FRS  RISING  – 
rzeczywiście ma miejsce.

Potwierdziła  to  wartość  wyzna
czonego w ten  sposób czynnika 
żyromagnetycznego  g,  zgodna z 
wartością literaturową.

wykres adaptowany 

z pracy [kmi10]
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Badały one czynniki g stanów izomerycznych w okolicach podwójnie magicznego jądra 132Sn. 
Ich celem były badania oddziaływań w modelu powłokowym i badania ewolucji struktury po-
włokowej w jądrach dalekich od ścieżki stabilności. Ponieważ stany izomeryczne tworzone 
były zarówno w reakcjach rozszczepienia jak i reakcjach fragmentacji możliwe było porówna-
nie uszeregowania spinów z obu tych typów reakcji.  Także i te eksperymenty analizowane 
były (offline) przy wykorzystaniu opisywanego tu systemu analizy Spy-Cracow  GUI.
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13.    Inkrementory zbiorcze mutowane

Zasadniczą funkcją obiektu klasy Tincrementer jest przechowywanie adresu przydzielonej mu 
wybranej zmiennej. Adres ten ustalany jest w chwili definiowania inkrementora (początkowej 
fazie pracy programu analizy) po czym zostaje w inkrementorze zapisany. Od tej pory ten za-
pis już się nie zmienia. W fazie analizy kolejnych zdarzeń – program wielokrotnie wykorzystu-
je ten adres przy inkrementacji widm użytkownika. 

Inkrementor zbiorczy (ang.  collective incrementer) – przechowuje nie jeden, ale cały zestaw 
adresów wybranych zmiennych. Adresy te sukcesywnie zapisywane są w inkrementorze w po-
czątkowej fazie programu, w trakcie konstrukcji obiektów reprezentujących detektory i algo-
rytmy. 

Gdy faza ta się kończy, a rozpoczyna faza analizy zdarzeń – nie tylko przechowywane w in-
krementorze zbiorczym adresy, ale także i liczba – są niezmienne. 

Na przykład w inkrementorze reprezentującym wszystkie energie zmierzone przez  
detektory typu cluster – znajduje się lista 105 adresów. Wszystkie one kolejno do
dawane są we wstępnej fazie pracy programu. Od tej pory adresy te są ustalone,  
jak również ich liczba (105) jest stała. 

Są jednak sytuacje, gdy w fazie konstrukcji  obiektów reprezentujących detektory (a  wtedy 
właśnie definiowane są inkrementory) niektóre interesujące zmienne jeszcze nie istnieją, bo 
powołane zostaną do istnienia dopiero w trakcie analizy konkretnego zdarzenia. Nie wiadomo 
nawet ile ich w przybliżeniu będzie; w niektórych zdarzeniach może być ich kilka, a w innych  
nawet kilka tysięcy. 

Problem ten występował wcześniej wielokrotnie w analizie eksperymentu RISING. Rozwiąza-
niem zawsze było definiowanie takich zmiennych "na zapas" – przewidując ich maksymalną 
możliwą liczbę. 

Detektor AGATA – wniósł do analizy nowe wyzwania. Pojawiły się tu sytuacje, w których na-
wet w przybliżeniu nie dawało się przewidzieć ile danych ma się składać na inkrementor zbior-
czy.  W  odpowiedzi  na  to  trzeba  było  wprowadzić  nowy  typ  inkrementora  zbiorczego  – 
inkrementor zbiorczy mutowany (ang.  mutative incrementer). Inkrementor zbiorczy, którego 
składniki zmieniają ze zdarzenia na zdarzenie. W każdym kolejnym analizowanym zdarzeniu 
mogą zawierać inne adresy (a nawet inną ich liczbę). 

Koncepcja okazała się na tyle dobra, że inkrementory mutowane wprowadzone pierwotnie do 
systemu analizy online eksperymentu AGATA – zostały także zastosowane także w RISINGo-
wej wersji analizy.
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13.1   Cykl życiowy inkrementora zbiorczy mutowanego
Zasadnicza różnica między zwykłym, "stałym", inkrementorem zbiorczym, a mutowanym in-
krementorem zbiorczym leży nie tyle w ich budowie, co w odmienności ich cykli życiowych. 

Cykle życiowe obu typu inkrementorów ilustrują dwie tabele.

Cykl życiowy inkrementora zbiorczego zwykłego  ("stałego")
na tle etapów programu analizy zdarzeń i cyklu życiowego widma użytkownika.

Etap pracy programu
Inkrementor zbiorczy 

(STAŁY, zwykły)
Widma 

użytkownika

Konstrukcja  obiek-
tów  odpowiedzial-
nych  za  detektory  
i algorytmy

Definicja  inkrementora 
zbiorczego  połączona  z 
sukcesywnym  zapamięta-
niem  adresów  interesują-
cych zmiennych.

Inkrementor  wpisywany 
jest  do  mapy  inkremento-
rów

Pętla  wielu  analiz  
(z  różnymi  parame-
trami)

 

Wczytanie  pa-
rametrów bieżą-
cej analizy

Wczytanie defi-
nicji  widm 
użytkownika

Inkrementor  udostępnia  
zapisane w nim adresy.

Konstrukcja  widma, 
rozpoznanie jego in-
krementorów  
odszukanie i odczy-
tanie (z mapy) adre-
sów komórek,  które 
mogą  inkremento-
wać widma

Pętla  analizy 
zdarzeń

Analiza  jednego 
zdarzenia

Inkrementacja 
widm  
użytkownika

Widmo  korzysta  z 
ustalonych  wcze-
śniej  adresów  inte-
resujących 
zmiennych

Koniec pętli 

Koniec pętli

Zakończenie  pro-
gramu

Destrukcja inkrementorów Destrukcja widm

Kolejna tabela przedstawia cykl życiowy inkrementora zbiorczego mutowanego. Zasadnicza róż-
nica polega na tym, że inkrementor buduje swój prawdziwy obraz dopiero na etapie analizy kon-
kretnego zdarzenia. Z tego wynika konsekwencja, że widmo użytkownika nie może przygotować 
sobie adresów jego inkrementorów przed rozpoczęciem pętli analizy zdarzeń. Widmo pyta o te 
adresy tuż przed każdą inkrementacją. 
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Cykl życiowy inkrementora zbiorczego mutowanego 
na tle etapów programu analizy zdarzeń i cyklu życiowego widma użytkownika.

Etap pracy programu
Inkrementor zbiorczy, 

MUTOWANY
Widmo 

użytkownika

Konstrukcja 
obiektów od-
powiedzial-
nych za 
detektory i al-
gorytmy

Definicja  inkrementora 
zbiorczego mutowanego po-
łączona z zapamiętaniem ja-
kiegokolwiek adresu.

Inkrementor  o  tej  nazwie 
wpisywany jest do mapy in-
krementorów.  
(Dzięki  temu nazwa  ta  bę-
dzie do dyspozycji dla eks-
perymentatora  tworzącego 
widma).

Pętla wielu 
analiz 
(z różnymi pa-
rametrami)

 

Wczytanie  para-
metrów  bieżącej 
analizy

Wczytanie  
definicji  widm 
użytkownika

Konstrukcja  widma.  Wid-
mo  rozpoznaje  inkremen-
tor  jako  mutowany  – 
sprawę odczytania z niego 
adresów zmiennych odkła-
da na potem.

Pętla analizy zda-
rzeń

Analiza  jed-
nego  zdarze-
nia

a) Usunięcie "starej" wersji 
inkrementora
b) Stworzenie nowej  wersji 
inkrementora,  z  danymi 
właściwymi  dla  tego  anali-
zowanego właśnie przypad-
ku.

Inkrementacja 
widm  użyt-
kownika

Inkrementor  udostępnia 
widmu obecnie przechowy-
wane przez siebie adresy

Widmo:  
a)  odczytuje  adresy  które 
obecnie  przechowuje  in-
krementor,
b)  dokonuje  inkrementa-
cji.

Koniec pętli

Koniec pętli

Zakończenie  
programu

Destrukcja inkrementorów Destrukcja widm
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Inkrementor mutowany w swej budowie nie różni się zasadniczo od inkrementora zwykłego 
("stałego"). Tak samo jak zwykły – ma przechowywać adresy przydzielonych mu zmiennych. 
Różnica jest w tym, że współpracująca klasa Tuser_spectrum z takim inkrementorem postępuje 
inaczej. 

Skoro tak, to do realizacji inkrementora mutowanego posłużyła klasa dotychczasowych inkre-
mentorów. Klasa (Tincrementer) została wzbogacona o składnik-daną:

• bool mutative;

flaga informująca, czy jest  jest to inkrementor mutowany (czy może stały). Jej  
wartość true oznacza, że to inkrementor mutowany.

Do klasy Tincrementer dodane zostały też następujące funkcje składowe:

• bool is_mutative(); 

Dzięki tej funkcji obiekty klasy Tuser_spectrum mogą dowiedzieć się jakiego typu  
inkrementory w nich zastosowano. Jeśli mutowane – podejmują decyzję o innym 
postępowaniu;

• static void add_as_mutative_ALL( string incrementer_name, 
double *p, 
bool *validator, 
Tincrementer_donnor *det);

Funkcja ta służy do zdefiniowana nowego inkrementora mutowanego zbiorczego,  
a jeśli inkrementor o danej nazwie już w mapie inkrementorów istnieje – funkcja  
ta dodaje do niego adres kolejnej zmiennej. 
Funkcja   ta   pracuje   podobnie   jak   omawiana   poprzednio   (str.  49)   funkcja  
add_as_ALL, z tym że dodatkowo ustawia flagę mutative w stan true;

• static void      remove_from_map_ALL(string incrementer_name);

Funkcja ta usuwa z mapy dostępnych inkrementorów starą wersję inkrementora o  
zadanej nazwie. Zwykle po niej następuje funkcja budująca tak samo nazwany in
krementor – z innymi składnikami (nowymi adresami).

Z klasą inkrementora ściśle współpracuje klasa (Tuser_spectrum) reprezentująca widmo użyt-
kownika. Jeśli widmo użytkownika rozpozna użyty w nim inkrementor jako inkrementor mu-
towany postępuje z nim inaczej.

W chwili tworzenia widma (a dzieje się to po wczytaniu bieżących parametrów analizy, tuż 
przed pętlą analizy zdarzeń) – widmo dowiaduje się (ze swojej definicji odczytanej z dysku)  
jak nazywają się użyte w nim inkrementory. Następnie zwraca się do mapy inkrementorów, 
która udostępnia mu dane o tak nazwanych inkrementorach. Te dane to między innymi adresy 
interesujących zmiennych. Jeśli jednak dany inkrementor ma ustawioną flagę informującą, że 
jest inkrementorem mutowanym – widmo nie skorzysta z tych adresów. Skoro inkrementor 
jest mutowany, to znaczy, że owe adresy będą się jeszcze wielokrotnie zmieniały. Widmo więc 
ustawia swoją flagę  flag_mutative_incrementers_are_used  i na razie porzuca proces ustalania 
adresów.

W trakcie pętli analizy zdarzeń, podczas analizy konkretnego zdarzenia inkrementor o danej 
nazwie może zostać gruntownie przebudowany – w zależności od rezultatu analizy.

Po analizie każdego konkretnego zdarzenia, program przechodzi do fazy inkrementacji widma 
użytkownika. Wywoływana jest funkcja Tuser_spectrum::make_inkrementations.

Funkcja ta w związku z wprowadzeniem nowego typu inkrementora (inkrementora mutowane-
go) musiała zostać zmodyfikowana. Obecnie najpierw sprawdza czy  flag_mutative_incremen
ters_are_used  ma wartość  true. Jeśli tak, to znaczy, że widmo używa jakichś inkrementorów 
mutowanych – i wobec tego należy uruchomić teraz (pominiętą w fazie wstępnej) procedurę 
Tuser_spectrum::set_incrementers. Procedura ta dowiaduje się o bieżące adresy inkrementorów 
widma. Zmienne ukryte pod tymi adresami mogą teraz inkrementować widmo.
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13.2   Zmiana zawartości inkrementora mutowanego
Inkrementor mutowany nie zmienia się sam. To algorytm przygotowujący analizę danego typu 
detektora zmusza go do zmian. Oto schemat przebiegu analizy jednego zdarzenia.

• Rozpoczęcie analizy nowego zdarzenia.

• Wywołanie funkcji  Tincrementer::remove_from_map_ALL(nazwa),  która usuwa z 
mapy inkrementorów – inkrementor o podanej nazwie N. Skoro jest usuwany i 
przestaje istnieć – przestają też istnieć zapisane w nim do tej pory adresy.

• W trakcie analizy zdarzenia stosowane są odpowiednie algorytmy właściwe dla 
typu konkretnego detektora. W ramach tych algorytmów mogą być definiowane 
nowe zmienne, a ich liczba nie jest z góry znana – zależy od treści fizycznej zda-
rzenia. Ten zbiór interesujących zmiennych może zostać udostępniony w postaci 
inkrementora mutowanego. Robione jest to krok po kroku.

• Zdefiniowanie inkrementora mutowanego o nazwie N. Odbywa się to przez wy-
wołanie funkcji  Tincrementer::add_as_mutative_ALL. Ze zwykłymi argumentami, 
czyli m. in. nazwą inkrementora (N), adresem interesującej zmiennej.

• Dodanie kolejnej zmiennej do tego inkrementora N odbywa się przez takie samo 
wywołanie funkcji  Tincrementer::add_as_mutative_ALL. Funkcja ta sama spraw-
dza czy inkrementor o nazwie N znajduje się już w mapie inkrementorów. Skoro 
jest, to tylko dodaje do niego parametry nowej zmiennej. Od tej pory inkremen-
tor jest już naprawdę zbiorczy.

• Powyższa operacja jest wielokrotnie powtarzana.

• Zakończenie analizy zdarzenia. Obecnie inkrementor zbiorczy mutowany ma za-
pamiętane adresy bardzo wielu interesujących go zmiennych.

• Rozpoczyna się proces inkrementacji widm (opisany poprzednio), w trakcie któ-
rego widmo użytkownika korzysta z adresów przechowywanych obecnie przez 
inkrementor zbiorczy mutowany.

13.3   Zastosowanie inkrementorów mutowanych
Zobaczymy teraz dwa przykłady użycia inkrementorów mutowanych w konkretnych zastoso-
waniach fizycznych.

13.3.1    Mapa interakcji kwantów  z detektorem germanowym
W eksperymencie AGATA zastosowany jest nowy typ detektorów germanowych. Detektor 
taki składa się z 36 segmentów. W pojedynczym zdarzeniu każdy segment detektora może za-
rejestrować kwant . Jeden kwant  może wejść w interakcję z kilkoma segmentami. 

(Ilustruje to rys. 13.1)
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KOTWICA

Sygnały z poszczególnych segmentów są digitalizowane i w takiej formie dostarczane do sys-
temu akwizycji. Dzięki procedurze analizy kształtu impulsu (Pulse Shape Analysis - PSA) sys-
tem akwizycji potrafi określić miejsce interakcji (współrzędne geometryczne  x,y,z).  Możliwe 
są procedury PSA, które potrafią określić więcej niż jeden punkt interakcji w poszczególnym 
segmencie. 

Tak wyznaczone punkty interakcji w danym zdarzeniu przekazywane są do procedur zajmują-
cych się rekonstrukcją toru lotu kwantu   w krysztale (ang. tracking). (Rys. 13.2.)

KOTWICA

System akwizycji oprócz rezultatu trackingu – (czyli m. in. informacji o punkcie pierwszej in-
terakcji) może dostarczać również danych o wszystkich punktach interakcji w danym zdarze-
niu. Ich liczba nie jest z góry znana. 

Po dostarczeniu detektora przez producenta, detektor jest sprawdzany pod kątem jego odpo-
wiedzi na kwanty   określonej energii, trafiające w określone miejsca detektora (tzw. skano-
wanie  detektora).  Takie  dane  mogą  posłużyć  do  stworzenia  wykresu  pokazującego  mapę 
interakcji (vide rys. 13.3).

Rys.  13.2:  Rekonstrukcja  ścieżek  interakcji  (tzw.  tracking)  –  z  punktów  interakcji  dostarczonych  przez 
procedury Pulse Shape Analysis (PSA)

Rys. 13.1 Miejsca interakcji kwantu   w detektorze germanowym AGATA (schematycznie).

γ



140 13.   Inkrementory zbiorcze mutowane

KOTWICA

Taki wykres jest standardowo dostępny w programie analizy. Nie pozwala jednak użytkowni-
kowi na bardziej precyzyjny ogląd. Użytkownik chciałby mieć możliwość zbudowania widma4 
warunkowego, chociażby po to, by móc otrzymać wykres, na którym pokazane są interakcje w 
zadanej warstwie detektora.

Aby to było możliwe – użytkownikowi należy udostępnić inkrementor zbiorczy, który będzie 
reprezentował wszystkie punkty interakcji kwantów  w danym detektorze jakie wyznaczone 
zostały w danym zdarzeniu. 

Mówiąc ściślej – powinny to być trzy inkrementory, reprezentujące odpowiednio współrzędną 
x, współrzędną y i współrzędną z. Mając te inkrementory użytkownik może sporządzać wykre-
sy dwuwymiarowe reprezentujące przekroje  XY, YZ, XZ. Przy zadaniu warunku na jednej z 
tych współrzędnych – może otrzymać przekrój (warstwę) o wybranej grubości.

Ponieważ liczba punktów interakcji nie jest z góry znana, a w dodatku zmienia się co zdarze-
nie, dlatego takie 3 inkrementory zbiorcze powinny być inkrementorami mutowanymi.

Oto praktyczna realizacja tego zagadnienia
W klasie Tagata_elementary_det reprezentującej pojedynczy detektor AGATA umieszczone są 
instrukcje definiujące odpowiednio nazwane inkrementory. 

 Tincrementer::add_as_mutative_ALL(
     "ALL_"+name_of_this_element + "_psa_hit_data_X",
   NULL,   // ←  adres zmiennej jest na razie pusty
   NULL, 
   this);

Podobne instrukcje są dla współrzędnej y oraz współrzędnej z. Jak widać, na tym etapie adres 
zmiennej jest podany jako NULL, ponieważ na razie jest nieznany. Mimo to, ta instrukcja jest 
potrzebna, bo dzięki niej tak nazwany inkrementor znajdzie się w (sporządzanej za chwilę) li-
ście dostępnych inkrementorów – dzięki czemu użytkownik programu Cracow GUI od tej pory 
może go użyć do tworzenia swoich widm.

Dalej program przystępuje do pętli analizy. Pracując nad pojedynczym zdarzeniem program 
najpierw usuwa z mapy inkrementorów inkrementor o takiej nazwie:

  Tincrementer::remove_from_map_ALL(
"ALL_"+name_of_this_element + "_psa_hit_data_X");

Nie ma to wpływu na listę dostępnych inkrementorów, którą posługuje się Cracow GUI – gdyż 
ta lista sporządzana jest tylko raz, na początku pracy programu Spy, (a potem już nie jest zmie-
niana). 

4 Mówimy "widmo", ale de facto jest to graf – przekrój detektora.

Rys. 13.3: Graf punktów interakcji detektora germanowego, widok od przodu detektora, (w płaszczyźnie XY)
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W dalszych instrukcjach analizy tego zdarzenia zbudowany zostanie nowa postać tego inkre-
mentora. Inkrementor reprezentować ma zmienną (zmienne) powołane do istnienia tym mo-
mencie analizy.  Ponieważ chodzi o inkrementory opisujące poszczególne punkty interakcji, 
dlatego powinien istnieć chwilowy obiekt, przechowujący takie dane. W tym celu w klasie Ta
gata_elementary_det zdefiniowana została zagnieżdżona klasa (struktura) Tpsa_hit_entry.

struct Tpsa_hit_entry : public Tincrementer_donnor
{

double E; // energia
double T; // czas
double X, Y, Z; // trzy współrzędne 
int multiplicity_of_hits; // krotność
int hit_number; // który to numer interakcji w danym 

// zestawie 
 Tincrementer_donnor *ptr_for_selfgate_owner;

 Tpsa_hit_entry ( double e, double t, double x, double y, double z,
 int mult, int hit_nr,
 Tincrementer_donnor *ptr ) ;

 bool check_selfgate ( Tself_gate_abstract_descr * descr ); 
};

Jak widać, obiekt takiej klasy przechowywać może nie tylko współrzędne punktu interakcji, 
lecz także np. energię E zarejestrowaną w tym punkcie, czy krotność multiplicity_of_hits (wia-
domo już wówczas ile punktów interakcji dostarczył system akwizycji w danym zdarzeniu). 

W trakcie analizy zdarzenia informacje pochodzące z procedur PSA są sukcesywnie ładowane 
do obiektów klasy Tpsa_hit_entry, a takie obiekty gromadzone są w pojemniku typu lista. 

 list< Tpsa_hit_entry > list_psa_hits;

Pojemnik  ten  jest  składnikiem  obiektu  reprezentującego  detektor  (składnikiem  klasy 
Tagata_elementary_det). Na początku analizy zdarzenia pojemnik ten jest opróżniany – czyli  
usuwane są z niego opisy interakcji ze zdarzenia poprzedniego. Potem rozpoczyna się pętla 
analizy punktów interakcji danego detektora w tym zdarzeniu.

list_psa_hits.clear(); // opróżnienie pojemnika

// pętla po poszczególnych punktach interakcji
for (int i = 0 ; i < Tagata::tmp_event_unpacked->how_many_psa_gamma ; i++)
{

// definicja chwilowego obiektu o nazwie p (jest on klasy Tpsa_hit_entry)
// połączona z zapisaniem w nim informacji o kolejnym punkcie interakcji

 Tpsa_hit_entry p(Tagata::tmp_event_unpacked->psa_hit[id_number][i].E,
 Tagata::tmp_event_unpacked->psa_hit[id_number][i].T,
 Tagata::tmp_event_unpacked->psa_hit[id_number][i].X,

Tagata::tmp_event_unpacked->psa_hit[id_number][i].Y,
Tagata::tmp_event_unpacked->psa_hit[id_number][i].Z,
Tagata::tmp_event_unpacked->how_many_psa_gamma,
i,
this);

list_psa_hits.push_back(p); // włożenie obiektu p ( jego kopii) do pojemnika

// definicja (lub aktualizacja) inkrementora
 Tincrementer::add_as_mutative_ALL(

"ALL_"+name_of_this_element + "_psa_hit_data_X", // nazwa inkrementora
&list_psa_hits.back().X,  // adres miejsca w pojemniku, gdzie jest (będąca

//  częścią obiektu p) współrzędna X. 
NULL, // Walidator jest w tym przypadku niepotrzebny
&list_psa_hits.back() // Adres miejsca w pojemniku, gdzie jest obiekt p 
);

// to samo dla inkrementora reprezentującego współrzędną Y punktu interakcji
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Tincrementer::add_as_mutative_ALL(
"ALL_"+name_of_this_element + "_psa_hit_data_Y",
&list_psa_hits.back().Y,
NULL, 
&list_psa_hits.back()
);

//  analogicznie instrukcje dla inkrementorów reprezentujących współrzędną Z, oraz E, T

}

Po zakończeniu pracy tej pętli tworzona jest lista obiektów, w których dostępne są dane na te-
mat wszystkich punktów interakcji. Stworzony jest też inkrementor zbiorczy mutowany, który 
zawiera adresy wszystkich miejsc (w przechowywanych w liście obiektach) – gdzie zapisane 
są współrzędne X punktów interakcji.

Podobny inkrementor zbiorczy tworzony jest dla współrzędnej Y, Z (a także dla wartości E oraz 
T). To pozwala użytkownikowi stworzyć widmo dwuwymiarowe (graf) z obrazem punktów in-
terakcji na płaszczyźnie np. xy  (vide rys. 13.4).

KOTWICA

Selfgate umożliwia wybór warstwy
Dzięki  temu,  że  poszczególne  punkty  interakcji  zapisane  są  w odrębnych  obiektach  klasy 
Tpsa_hit_entry (której klasa podstawowa dziedziczy funkcję wirtualną sprawdzającą check_sel
fgate), możliwe jest użycie wobec tych inkrementorów warunku self-gate. Pozwala on posta-
wić warunek na "siostrzanych" danych z obiektu klasy  Tpsa_hit_entry. Na przykład tworząc 
graf XY interakcji w danym detektorze można postawić warunek na siostrzanej współrzędnej Z 
– przez co otrzyma się graf warstwy detektora o wybranej grubości.

Rysunek 13.5 ilustruje przykład definicji takiego warunku self-gate. 

Rys. 13.4: Grafy pokazujące interakcje w krysztale detektora germanowego w płaszczyznach XZ (graf lewy) i 
XY (graf prawy).
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Dzięki niej eksperymentator może stworzyć mapę punktów interakcji w warstwie o głębokości 
w przedziale 30-40 mm.

Po stworzeniu takiej  bramki  (i  podobnych,  reprezentujących  przekroje  na innych głęboko-
ściach) – użytkownik może otrzymać taki zestaw grafów, jak na rysunku 13.6.

Rys.  13.5: Okno dialogowe służące do definicji warunku selfgate na detektorze germanowym ze spektro
metru  AGATA. Jak widać, warunek dotyczy warstwy detektora między 30 a 40 mm.  
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KOTWICA

Duże obrazy po prawej stronie rysunku to całościowe rzuty na płaszczyznę XZ (górny) i płasz-
czyznę XY (dolny). Po lewej stronie widać dziewięć przekrojów w płaszczyźnie XY. Na po-
szczególnych widmach zaznaczono jaką bramkę self-gate zastosowano (np. 30-40 mm).

Trzeba podkreślić, że zdefiniowane tu inkrementory działają poprawnie w przypadku, gdy w 
jednym zdarzeniu w danym detektorze nastąpi nawet kilkadziesiąt interakcji kwantów  z de-
tektorem. Obecnie w projekcie AGATA rozważa się wprowadzenie (wzorem detektora GRE-
TINA  [Gret11]) algorytmów PSA obliczających więcej niż jeden punkt interakcji w danym 
segmencie. W ten sposób liczba możliwych interakcji staje się jeszcze bardziej niemożliwa do 
przewidzenia. Byłaby to przeszkoda dla zwykłego inkrementora zbiorczego, jednak inkremen-
tor mutowany – właśnie do takich sytuacji został powołany.

13.4   Algorytm bardzo wielu równoległych poprawek Dopplera (tzw. 
"BETA_ANALOG")

Przekonującym zastosowaniem inkrementora zbiorczego mutowanego jest użycie go do znale-
zienia najlepszych parametrów procedury poprawki dopplerowskiej.

W trakcie eksperymentów z cienką tarczą jądro wzbudzone emitując kwant   jest w ruchu. W 
rezultacie energia kwantu  rejestrowana przez detektor germanowy E   jest obciążona efek-
tem Dopplera. Analizując takie zdarzenie należy zastosować poprawkę dopplerowską, która 
pozwoli obliczyć prawdziwą wartość energii E0 zarejestrowanego kwantu .  

Rys.  13.6: Uzyskane dzięki inkrementorom mutowanym mapki interakcji w detektorze. Dzięki nim – wszystkie  
interakcje  z  jednego  zdarzenia  mogą  zostać  naniesione  na  mapkę  (nawet  gdyby  było  ich  bardzo  wiele).  
Na takim inkrementorze wolno również stawiać warunki selfgate, co w tym przypadku pozwoliło na stworzenie  
wykresów wybranej warstwy detektora.
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Procedura obliczająca poprawkę uwzględnia kierunek ruchu jądra odrzutu, jego prędkość oraz 
kąt między kierunkiem lotu jądra odrzutu, a kierunkiem wyemitowanego kwantu .

Eγ

Eγ 0

=
√(1−β

2
)

1−β cos ϑγ

gdzie:    –   kąt   między   kierunkiem   lotu   jądra   odrzutu   a   kierunkiem  
        wyemitowanego kwantu  

W opisywanych tu eksperymentach prędkości jądra wzbudzonego, a zatem także wartości:

β=
v
c gdzie  v – prędkość jądra odrzutu

c – prędkość kwantu   w próżni

nie mierzyło się bezpośrednio; była ona obliczana a priori z kinematyki zaplanowanej reakcji.  
Tę wartość  eksperymentator powinien dostarczyć programowi analizy. 

Jeśli oszacowana przez eksperymentatora wartość  odbiega od rzeczywistej – interesujące li-
nie w widmie energetycznym E są stosunkowo szerokie lub nawet rozmyte. Wówczas ekspe-
rymentator chciałby sprawdzić poprawkę z nieco inną wartością . Ponieważ mowa o analizie 
online – efekt nowej poprawki ocenić można dopiero po kilkunastu, kilkudziesięciu minutach.

 (Czas potrzebny dla zebrania potrzebnej liczby zliczeń w danym widmie). 

Przydałaby się więc możliwość równoczesnego stosowania wielu różnych wariantów popraw-
ki Dopplera (każdy wariant z nieco inną wartością ). 
Rozwiązaniem jest stworzenie procedury, która energię każdego zarejestrowanego w zdarzeniu 
kwantu   poddaje równolegle wielu poprawkom Dopplera z różnymi wartościami . Wszyst-
kie rezultaty tych poprawek powinny być dostępne dla eksperymentatora.

W przypadku eksperymentu RISING – liczba kwantów   zarejestrowanych w jednym zdarze-
niu może być maksymalnie 105. W takim (nierealnym) przypadku każdy z tych kwantów nale-
ży  poddać  wielu  korekcjom  dopplerowskim.  Ilu?  Tę  decyzję  najlepiej  pozostawić 
eksperymentatorowi. 

Opisywany tu system analizy pozwala eksperymentatorowi zadać interesujący go przedział 
wartości , np. [0.45 – 0.55). Dodatkowo może on zadać, że interesuje go n wartości pośred-
nich z tego przedziału. Jeśli więc zdecyduje, że n = 5, to znaczy, że zrobionych zostanie rów-
nolegle 5 korekcji dopplerowskich dla następujących wartości 

0.45,  0.47,  0.49,  0.51,  0.53 .   

Najczęściej jednak eksperymentator chciałby mieć o wiele więcej pośrednich wartości . Licz-
ba ta nie jest z góry wiadoma. Może nawet osiągnąć wartość 500. Znaczy to, że każdy zareje-
strowany kwant  w danym zdarzeniu poddany zostanie pięciuset korekcjom dopplerowskim. 

Tak duża wartość jest rozwinięciem wcześniejszego rozwiązania (dostępnego w analizie RI-
SING  Spy-Cracow), gdzie można było tworzyć tylko maksymalnie 10 różnych korekcji. Tam-
to rozwiązanie miało obrazową nazwę  Beta play-field. Użytkownik otrzymywał 10 różnych 
inkrementorów reprezentujących korekcję Dopplera przy użyciu jednej z 10 wartości . Za po-
mocą tych inkrementorów mógł sobie zbudować 10 różnych widm energetycznych (i – oczy-
wiście – przypisać im jakieś swoje warunki).

Obecne rozwiązanie dopuszcza tak wiele wartości , że otrzymało obrazową nazwę Beta ana-
log, gdyż w rezultacie użytkownik otrzymuje obraz pokazujący niemal płynną zmianę . Skoro 
dopuszcza się setki wartości  – więc trudno oczekiwać, aby użytkownik chciał budować setki 
odpowiadających im widm energetycznych. Trzeba umożliwić użytkownikowi, aby mógł zo-
baczyć  te  wszystkie  wyniki  zebrane  na  jednym,  dwuwymiarowym  widmie:   
n versus Edopp n
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czyli macierzy, w której na osi Y jest wartość  odpowiadająca danej korekcji, a  
na osi X jest wartość energii po wykonaniu korekcji Dopplera z taką  .

Patrząc na taką macierz – użytkownik może zobaczyć, przy których wartościach  interesująca 
go linia się tworzy, przy których jest najwyrazistsza, a przy których znowu się rozmywa. Naj-
łatwiej to rozsądzić dokonując projekcji wybranego fragmentu takiej macierzy (wybranej war-
tości ).

Aby  to  było  możliwe  potrzebny  jest  między  innymi  inkrementor  zbiorczy  reprezentujący 
wszystkie  wartości  energii  kwantów    (zarejestrowanych  w  danym  zdarzeniu)  poddane 
wszystkim wersjom korekcji Dopplera z użyciem wartości   z zadanego przez użytkownika 
przedziału.

Zakładając, że użytkownik zdecydował, iż interesujący go przedział ma być podzielony na 500 
różnych wartości  – to (przy liczbie kwantów   równej 1) wspomniany inkrementor zbiorczy 
będzie zbiorem 500 różnych wartości energii po korekcji Dopplera. Jeśli liczba zarejestrowa-
nych kwantów   w danym zdarzeniu byłaby 6, to w rezultacie inkrementor powinien reprezen-
tować –  3000 rezultatów energii po korekcji Dopplera.

Skoro ze zdarzenia na zdarzenie liczba składników inkrementora zbiorczego zmienia się tak 
dramatycznie – zrealizowany został on jako inkrementor mutowany. 

Inkrementor mutowany wymyślony został właśnie dla rozwiązania tego zagadnienia.


Zwrócić uwagę należy na fakt, że: 

gdyby chodziło o zwykłe dwuwymiarowe widmo  vs Edop – to wystarczyło by zrealizować je 
jako jedno z widm standardowych, bez konieczności tworzenia inkrementora. 

Tu jednak chodzi o to, by użytkownik mógł sam stworzyć takie widmo –  i to koniecznie jako  
widmo warunkowe. Tylko zastosowane przez niego warunki zagwarantują, że na widmie obra-
zowane będą energie kwantów   z wybranego (warunkami) typu jądra. 

Do takiego zadania potrzebny jest eksperymentatorowi omawiany tu inkrementor mutowany.

13.5   Realizacja algorytmu "Beta Analog" z zastosowaniem 
inkrementorów mutowanych 

Algorytm pozwalający na rozwiązać zagadnienie "Beta Analog" można podzielić na kilka eta-
pów.

13.5.1    Etap konstrukcji obiektów reprezentujących detektory i algorytmy
Do sporządzenia wspomnianego widma dwuwymiarowego potrzebne będą dwa inkrementory. 
Ich definicje nastąpią w trakcie konstrukcji obiektu o nazwie  target reprezentującego tarczę 
pomiarową eksperymentu (obiekt klasy Ttarget). 

Oto pierwszy z nich:
 Tincrementer::add_as_mutative_ALL("ALL_cluster_xia_cryst__beta_analog_(if_enabled)",

NULL,  
NULL, 
NULL);

Inkrementor o tej nazwie ALL_cluster_xia_cryst__beta_analog_(if_enabled) reprezentować będzie 
zbiór wartości , z którymi przeprowadzane będą korekcje. Zwyczajem inkrementorów muto-
wanych – wstępnie, zamiast argumentów aktualnych będącymi adresami, są w tej instrukcji  
adresy zerowe NULL. To dlatego, że na tym etapie programu potrzebne adresy są jeszcze nie-
znane. Instrukcja ta jest więc jedynie po to, by nazwa inkrementora znalazła się na liście do-
stępnych inkrementorów oferowanych przez Cracow GUI.

Podobnie z drugim inkrementorem – też wstępnie ma on adresy zerowe NULL.
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 Tincrementer::add_as_mutative_ALL(
    "ALL_cluster_xia_cryst__energy_dopplered_by_beta_analog_(if_enabled)",
    NULL, 
    NULL, 
    NULL);

Inkrementor ten reprezentować będzie zbiór wszystkich energii po korekcji dopplerowskiej, 
(dla wszystkich wymaganych wartości ) – obliczonych w danym konkretnym zdarzeniu.

13.5.2    Etap wczytania parametrów (kolejnej) analizy
Obiekt reprezentujący tarczę pomiarową (target) w trakcie przygotowania do pętli analizy zda-
rzeń – wczytuje z pliku dyskowego decyzje użytkownika na temat wszystkich wartości , dla 
których mają być robione korekcje Dopplera.

Oto przykład treści takiego pliku.
beta_analog_enabled    1    // 1 = ON ,   0 = OFF

begin_beta_analog           0.35
end_beta_analog              0.50
how_many_bins_of_beta_analog     200        

W tym pliku widzimy decyzję użytkownika o włączeniu procedury obliczania wielu korekcji 
Dopplera (enable). 

Następnie określony jest interesujący użytkownika przedział   początek (begin) = 0.35, ko-
niec (end) = 0.50, oraz to, że z tego przedziału należy wybrać wartości  według następującej 
zależności 

βn = begin + n∗
end − begin

HowManyBins
 gdzie n = 0, … , (HowManyBins – 1). W przypadku danych przeczytanych z przykładowego 
pliku – interesujący użytkownika przedział  będzie reprezentowany przez 200 wartości okre-
ślonych jako: 

 
βn = 0.35 + n

(0.50 − 0.35)
200             gdzie n = 0, … 199

Zatem pierwsza wartość  to 0.35,  a następne będą się powiększały z krokiem 0.0075. 

Po wczytaniu parametrów, obiekt target oblicza według tej zasady wszystkie potrzebne warto-
ści  i zapamiętuje je w tablicy o nazwie beta_analog_fixed_value. Od tej pory obiekty-detekto-
ry będą mogły przeprowadzać korekcje dopplerowską korzystając z wartości  zapamiętanych 
w tej tablicy. Rezultaty korekcji przysłane zostaną przez obiekty-detektory do obiektu target. 
Jest w nim zdefiniowany pomocniczy typ Tbeta_analog_entry w którego obiektach – jak w kap-
sułach – przechowywane będą rezultaty poszczególnych korekcji Dopplera. 

W pojedynczym obiekcie klasy Tbeta_analog_entry przechowywana będzie informacja:

• wartość energii kwantu   po korekcji Dopplera,

• wartość , z którą przeprowadzona została ta korekcja,

• adres detektora, który zarejestrował kwant   i dokonał korekcji Dopplera,

Oto uproszczona definicja tej pomocniczej klasy:
struct Tbeta_analog_entry : public Tincrementer_donnor
{

double beta_value; // wartość 
double energy_dopp; // energia po korekcji Dopplera
Tcrystal_xia *ptr_for_selfgate;  // wskaźnik do detektora
//...

};
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13.5.3    Etap pętli analizy zdarzeń
W trakcie analizy pojedynczego zdarzenia setki rezultatów korekcji Dopplera będą docierały 
do obiektu target, a on gromadził je będzie w pojemniku typu lista

list< Tbeta_analog_entry >      list_for_beta_analog;

W trakcie analizy danego zdarzenia najpierw pojemnik jest opróżniany – usuwane są rezultaty 
korekcji z poprzedniego zdarzenia. Usuwane są też poprzednie wersje inkrementorów mutowa-
nych

• ALL_cluster_xia_cryst__beta_analog_(if_enabled) 

• ALL_cluster_xia_cryst__energy_dopplered_by_beta_analog_(if_enabled)

Następnie obiekty reprezentujące elementarne detektory zajmują się analizą kwantów  zareje-
strowanych w tym zdarzeniu. Surowa (ang. raw) wartość energii jest poddawana kalibracji, a 
następnie dokonywana jest korekcja dopplerowska. Aby jej dokonać obiekt-detektor kontaktu-
je się z obiektem reprezentującym tarczę (target), bowiem ten zawiera informację na temat 
kąta względem osi wiązki, pod którym poruszało się jądro emitujące kwanty . (Informację tę 
uzyskuje od detektorów jądra odrzutu). Oprócz kąta obiekt target ma też zestaw wartości  dla 
których należy przeprowadzać korekcje Dopplera.

Mając dostęp do tych informacji, wszystkie obiekty reprezentujące detektory germanowe w 
których  zarejestrowane  zostały  kwanty   –  kolejno  przeprowadzają  dla  każdego kwantu  
wszystkie żądane przez użytkownika wersje korekcji dopplerowskich. Obiekt  target o każdej 
pojedynczej korekcji informowany jest dzięki wywołaniom jego funkcji składowej:

void remember_to_increment_matrix_beta_vs_energy_dopp 
( 

int i, // numer wartości  z zestawu zadanych 
double energy, // wartość Energii po korekcji Dopplera
Tcrystal_xia *ptr_for_selfgate // adres detektora 

);

Uwaga: Numer wartości , (np. wartość numer 115 z zadanych dwustu) zostanie  
zamieniony na odpowiadającą mu wybraną wartość .

Mając te dane target wkłada je do kapsuły Tbeta_analog_entry. 

Tbeta_analog_entry kapsula (bieżąca_,  energia,  adres_detektora);

Następnie taka kapsuła umieszczana jest w pojemniku typu lista
list_for_beta_analog.push_back(kapsula);

Po tych przygotowaniach może odbyć się najważniejsze: nowa definicja inkrementorów zbior-
czych mutowanych. 

Inkrementory albo są teraz rzeczywiście definiowane, albo (jeśli w tym zdarzeniu  
już  stworzył je inny detektor) są tylko uaktualniane przez dodanie im dodatko
wych   adresów   korekcji.   Decyzję   jak   postąpić   –   podejmuje   sama   funkcja  
add_as_mutative_ALL.

Oto stosowna instrukcja:
Tincrementer::add_as_mutative_ALL(
    "ALL_cluster_xia_cryst__beta_analog_(if_enabled)", // ← nazwa inkrementora

    &list_for_beta_analog.back().beta_value, //  ←  adres wartości  (w ostatnio 
//      dodanej kapsule)

    NULL, 
    &list_for_beta_analog.back() //  ←adres ostatnio dodanej kapsuły
  );

Jak widać argumentami są:

• nazwa inkrementora

• następnie adres komórki, w której jest jest zapisana wartość . 
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• NiNULL – co oznacza, że inkrementor ten nie ma mieć żadnego walidatora (bo 
nie ma sytuacji, w której pokazywana zmienna miałaby wartość nieokreśloną )

• adres "kapsuły", w której w pojemniku typu lista przechowywane są powyższe 
informacje. (Do czego się to przyda – zobaczymy dalej).

Aby zbudować widmo dwuwymiarowe potrzebny jest drugi inkrementor. Jego definicja nastę-
puje po definicji pierwszego.

 Tincrementer::add_as_mutative_ALL(
    "ALL_cluster_xia_cryst__energy_dopplered_by_beta_analog_(if_enabled)",

    &list_for_beta_analog.back().energy_dopp,
    NULL, 
    &list_for_beta_analog.back()
  ); 

Argumentami są tu:

• nazwa inkrementora

• następnie adres komórki, w której jest jest zapisana wartość energii po korekcji 
Dopplera 

(korekcji z wartością  , która wstawiona została do poprzedniego inkrementora)

• NULL – co oznacza, że inkrementor nie ma mieć walidatora

• adres "kapsuły", w której w pojemniku typu lista przechowywane są powyższe 
informacje. 

Jak widać, w obu inkrementorach ostatnim argumentem jest adres "kapsuły", w której zapisane 
zostały dane o konkretnej korekcji Dopplera. W jakim celu? 

W rezultacie analizy jednego zdarzenia, w którym liczzba kwantów   wynosiła np. 7 – będzie 
7 * 200 = 1400 rezultatów korekcji. Do nich odsyłać będą oba inkrementory zbiorcze mutowa-
ne, które właśnie omawiamy. 

Na tym kończy się praca twórcy inkrementorów. Skorzystał on z cech inkrementora mutowa-
nego, by przygotować narzędzie zwane "Beta analog".

Eksperymentator nie musi znać szczegółów całej tej pracy 
On po prostu otrzymuje dwa nowe inkrementory. Może je użyć do zbudowania widma dwu-
wymiarowego, takiego że: 

• inkrementor  X  to  ALL_cluster_xia_cryst__energy_dopplered_by_beta_analog_
(if_enabled)

• inkrementor Y to ALL_cluster_xia_cryst__beta_analog_(if_enabled)

Każdy z tych inkrementorów (zbiorczych) w bieżącym zdarzeniu będzie przechowywał 1400 
adresów. Procedura dokonująca inkrementacji macierzy dwuwymiarowej wybierze kombina-
cje adresów dla osi X z adresami dla osi Y dzięki temu, że łączy je jeden wspólny adres – ten  
właśnie przysłany jako trzeci argument w definicji inkrementora.


Rysunek  13.7 schematycznie przedstawia macierz sporządzoną przy użyciu opisywanych tu 
inkrementorów mutowanych. Przy tworzeniu takiej macierzy można oczywiście stosować wa-
runki definiowane przez użytkownika. 
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KOTWICA

Na wykresie widzimy dwie grupy „krzywych”. Krzywa taka powstaje, gdy zmierzoną energię 
kwantu    (E)  poddaje się równolegle wielu korekcjom dopplerowskim – z różnymi warto-
ściami .  Każdy z rezultatów korekcji zaznaczany jest na wykresie w postaci punktu o współ-
rzędnych:

• x – wartość energii po korekcji, 

• y – wartość   użyta do danej korekcji. 

Jeśli zażądaliśmy korekcji z np. 300 różnymi wartościami  , to na wykresie pojawi się 300 
punktów układających się w jedną krzywą.

Jeśli kwant , o prawdziwej wartości energii E0 , zostanie (w innym zdarzeniu) zarejestrowa-
ny przez detektor germanowy stojący pod innym kątem, to zmierzona energia tego kwantu  E

będzie miała inną wartość, zatem jego „krzywa” zacznie się w innym miejscu na osi X, Także i 
tym razem dokonanych zostanie 300 korekcji zmierzonej energii, w rezultacie czego powstanie 
druga krzywa. Krzywa ta, przetnie się z poprzednią dla właściwej wartości . Na naszym wy-
kresie dzieje się to dla wartości 

Dana grupa krzywych reprezentuje pomiary kwantu , o prawdziwej wartości energii E0, reje-
strowane przez detektory ustawione pod różnymi kątami. 

Z uwagi na specyficzne ustawienie detektorów germanowych w kampanii z wiąz
ką relatywistyczną (wyłącznie małe kąty  ) – grupy linii kropkowanych pochylo-
ne są w lewo.  

Ułożenie detektorów pokazywała fotografia 11.1 (str. 122).

W prawej części wykresu widać grupę linii kropkowanych obrazujących sytuację, gdy kwant 
gamma (o prawdziwej wartości energii  E 0) emitowany był nie z lecącego jądra, ale z jądra 
spoczywającego. Zatem zmierzona wartość jego energii jest prawdziwą wartością. Na wykre-
sie widać, że jego krzywe przecinają się w dla wartości   = 0. Poddanie tych zmierzonych 
energii  korekcjom dopplerowskim (wynikającym z pozycji detektorów, które je zmierzyły) 
może im tylko zaszkodzić. Jak widać, krzywe przy wzrastających wartościach  się rozbiegają.

Rys. 13.7: Wykres zmian energii kwantów   po korekcji dopplerowskiej E (oś X), w zależności od zastoso

wanej w poprawce dopplerowskiej wartości (oś Y). 

Sporządzony został dzięki zastosowaniu inkrementorów:

dla osi X:    ALL_cluster_xia_cryst__energy_dopplered_by_beta_analog_(if_enabled)

dla osi Y:    ALL_cluster_xia_cryst__beta_analog_(if_enabled)

Na rysunku widoczne są dwie grupy krzywych. Każda z nich reprezentuje inny kwant  
(Bliższe omówienie w tekście.)
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Eksperymentator patrząc na ten graf (oczywiście w powiększeniu) może ocenić, jaka war
tość    daje najlepszą korekcję linii pochodzących z badanego jądra.

Dla sprawdzenia, dokonuje przekroju macierzy dla wybranej wartości  i sporządza projekcję 
tego przekroju na oś X. 

(Narzędzie do sprawnego wykonania tej czynności oferuje CracowGUI).

Otrzymuje wtedy widma energetyczne dla konkretnych wartości . Ilustruje to rys. 13.8

KOTWICA



13.5.4     Pułapka: wybór typu pojemnika przeznaczonego na rezultaty korekcji 
Dopplera 

Istota pracy omówionego przed chwilą systemu "Beta analog" polega w uproszczeniu na nastę-
pujących powtarzanych wielokrotnie etapach:

• obliczenie elementarnej poprawki dopplerowskiej dla danego kwantu   (przy da-
nej wartości współczynnika 

• umieszczenie obliczonego rezultatu w pojemniku,
(pojemnik ten gromadzi wszystkie takie rezultaty obliczone dla danego zdarzenia)  

• definicja (lub modyfikacja) inkrementora, w którym zapamiętuje się adres miej-
sca, gdzie w pojemniku tkwi dany rezultat.

Ten proces powtarzany jest dla wszystkich kwantów   zarejestrowanych w danym zdarzeniu. 
Każdy kwant podlega wielokrotnej  korekcji różnymi wybranymi przez użytkownika warto-
ściami .

Podkreślić należy, że wspomniany pojemnik nie powinien być pojemnikiem typu std::vector. 
Pojemnik taki  gromadzi bowiem obiekty w swojej  wewnętrznej  tablicy (tablica rozumiana 
jako zbiór obiektów tego samego typu zajmujący ciągły obszar w pamięci). Tablica taka zosta-
je przez pojemnik wstępnie zarezerwowana i w trakcie analizy jednego zdarzenia stopniowo 
się zapełnia. Jeśli jednak ilość dodawanych do pojemnika obiektów wyczerpie tę całą zarezer-

Rys.  13.8:  Po  dokonaniu  przekrojów  macierzy  dla  wybranych  wartości  ,  sporządzeniu  projekcji  tych 
przekrojów na oś X – eksperymentator otrzymuje widma energetyczne. (Tu, w celach poglądowych są one 
nałożone na wykres w postaci kolorowych linii dla wartości =0, 1, 2, 3). 

Jak widać, wartość 2 rzeczywiście okazała się najlepsza, (wyraźny, ostry pik po lewej). Natomiast pik repre
zentujący  energię  kwantu   pochodzącego  z  jądra  spoczywającego  (pik  po  prawej)  –  oczywiście  został 
rozmyty,   
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wowaną wstępnie pamięć – pojemnik sam podejmuje akcję rezerwacji większej tablicy (więk-
szego obszaru pamięci). Otrzymawszy taki obszar kopiuje zgromadzone dotychczas obiekty do 
tej nowej, większej tablicy. Stary obszar, jako już niepotrzebny, jest oddawany systemowi ope-
racyjnemu (zwolnienie rezerwacji). 

Niestety w przypadku inkrementorów dla systemu "Beta analog" takie działanie pojemnika 
spowoduje błąd. Jak pamiętamy, wynik korekcji dopplerowskiej dodawany jest do pojemnika, 
i natychmiast adres tego miejsca w pojemniku zapamiętywany jest przez inkrementor zbiorczy. 
Jeśli po kilkuset operacjach dodania pojemnik  std::vector zdecyduje, że wyczerpał dostępną 
mu pamięć i przebuduje się – dotychczasowe rezultaty korekcji Dopplera przeniesione zostaną 
w inne miejsce, do większej tablicy. Tymczasem w inkrementorze są zapamiętane ich stare ad-
resy. Użycie ich za chwilę przy inkrementacji widma – spowoduje błąd naruszenia segmentu 
pamięci (Segment Violation).

Aby tego uniknąć zastosowany został inny typ pojemnika, pojemnik typu lista (std::list). Pracu-
je on na innej zasadzie i zupełnie inaczej powiększa swoje rozmiary. Podstawową różnicą jest 
to, że nie umieszcza lokowanych w nim obiektów w tablicy, ale w postaci "łańcucha" połączo-
nych ze sobą obiektów. Obiekty mogą być w różnych miejscach pamięci, niekonieczne sąsia-
dujących  ze  sobą.  Skoro  tak,  to  dodanie  kilku  tysięcy  nowych  –  nie  wymaga  zmiany 
umiejscowienia poprzednich. Stąd – adresy raz uzyskane przez inkrementor – będą ważne (ak-
tualne) nawet po dodaniu do pojemnika kilku tysięcy dalszych obiektów. 

Zatem dzięki umieszczaniu rezultatów korekcji Dopplera w pojemniku typu lista – nie zacho-
dzi ryzyko błędu naruszenia segmentu pamięci.
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14.    Zakończenie

W monografii  tej przedstawiony został oryginalny system analizy online dla eksperymentu 
zbierającego zdarzenia. Dzięki nowemu podejściu do problemu  – powstało narzędzie za po-
mocą którego eksperymentator sam może "programować" analizę bez konieczności nauki języ-
ka  programowania,  czy  nauki  licznych  komend  o  określonej  składni.  Nowe  żądania 
eksperymentatora są przez system spełniane bez konieczności zatrzymywania pracującego sys-
temu analizy, bez konieczności jego rekompilacji.

Przy użyciu systemu analizy Spy-Cracow w latach 2003 – 2011 przeprowadzono na spektro-
metrze RISING wiele eksperymentów, a brały w nich udział zmieniające się grupy fizyków z 
różnych europejskich laboratoriów. Eksperymentatorzy oceniali go jako wysokiej jakości sys-
tem analizy ("high quality online analysis"), podkreślali też jego przyjazność dla użytkownika. 
Często inspirowali autora do wprowadzania coraz to nowych procedur. 

System analizy sprawdził się w pracy fizyków w procesie wyprowadzania wiązki z separatora 
fragmentów (FRS). Potwierdził łatwość zmian konfiguracji detektorów FRS dla konkretnych 
eksperymentów – nawet w sytuacji zastosowania nowego typu detektorów. (Takie zmiany rze-
czywiście  wymagają  rekompilacji,  ale  wtedy  walorem jest  łatwość  modyfikacji  programu 
orientowanego obiektowo). System analizy sprawdził się w monitorowaniu jakości wiązki se-
paratora; fizycy-eksperci FRS bez trudu opanowali technikę wytwarzania nowych widm wa-
runkowych, a ten ich dorobek (zestaw definicji widm warunkowych) dostępny był w kolejnych 
eksperymentach. Dzięki temu system coraz bardziej dopasowywał się do oczekiwań i metod 
pracy eksperymentatorów.

Spy-Cracow jako system analizy online spektrometru  RISING umożliwiał zaawansowane al-
gorytmy analizy, dzięki możliwości stosowania złożonej logiki warunków. Jako przykład suk-
cesu  systemu  można  przytoczyć  sytuację,  kiedy  już  w  połowie  eksperymentu  na  ekranie 
monitora analizy online pojawiały się odkrycia poszukiwanych izomerów. Jest to szczególnie 
cenne w zestawieniu z eksperymentami mającymi tak ograniczone możliwości analizy online, 
że ich pierwsze znaczące rezultaty fizyczne można na ekranie zobaczyć dopiero długo po za-
kończeniu etapu zbierania danych.

Co prawda, Spy-Cracow był projektowany do analizy online – jednak często eksperymentato-
rzy prosili o zainstalowanie go na komputerach w ich macierzystych laboratoriach, aby przy-
najmniej wstępną analizę offline przeprowadzać za jego pomocą. Ponieważ w swej wersji z 
GSI – Spy pozwalał wyniki analizy zapisywać także w postaci ROOT TTree, dlatego służył im 
jako wstępny etap do analizy offline. 
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W końcowej fazie projektu RISING autor był równolegle zaangażowany w tworzenie "Run 
Control GUI" eksperymentu AGATA (LNL Legnaro, Włochy). Wtedy to pojawił się pomysł  
adaptacji tego sposobu analizy na użytek AGATY. (Część tych zagadnień omówiona została w 
rozdz.  13.3.1).  Gdy informacja o Spy-Cracow dotarła do fizyków LNL budujących ekspery-
ment EXOTIC [Far08], a potem także do fizyków eksperymentu PISOLO [Pis11] – zwrócili 
się oni z prośbą o możliwość adaptacji Spy-Cracow do ich eksperymentów. 

Obecnie, gdy w obu tych eksperymentach systemy już działają i spotkały się z uznaniem użyt -
kujących je doświadczonych naukowców – podkreślających łatwość i intuicyjność ich użytko-
wania – trwa wdrożenie analizy online dla eksperymentu PRISMA [Ste02].


To zainteresowanie eksperymentatorów potwierdza słuszność zastosowanego nowego podej-
ścia do analizy online. Analizy, która stara się nie angażować fizyka w szczegóły techniczne 
zbierania danych. Ktoś kiedyś powiedział, że u kresu swej doskonałości maszyna powinna za-
tajać swoje istnienie. Eksperymentatorzy pracując z systemem analizy Spy-Cracow – rzeczy-
wiście z łatwością zapominają, że mają przed sobą skomplikowany software. Patrząc na ekran 
monitora widzą na nim przede wszystkim fizykę. Fizykę, którą sami wydobywają spośród mi-
lionów liczb.
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15.    Podziękowania

Jan Parandowski, znawca kultury starożytnej, napisał kiedyś: „Absolutna samorodność twór-
cza jest mitem, przypomina podania greckie o ludziach bez rodziców, wyrosłych z ziemi”. 

Tak jest i w tym przypadku. Co prawda, w pracy tej przedstawiam moje własne koncepcje, ale 
myśląc o nich, pojawiają się refleksje jak wielu ludzi przyczyniło się do tego, że ostatecznie ta  
praca powstała. W dedykacji jednej z moich książek napisałem kiedyś: „Ludziom, dzięki któ-
rym stawałem się”. To nie tylko wielki Newton miał prawo powiedzieć, że stał na ramionach 
olbrzymów. Właściwie powinien to powiedzieć każdy doktorant, czy tym bardziej magistrant, 
przedstawiający swoją pracę. Gdybym więc tego nie powiedział teraz, byłoby tak, jak to do-
sadnie ujął Pascal w Myślach: „Niektórzy autorowie, mówiąc o swoich dziełach, powiadają: 
moja książka, mój komentarz, moja historia itd. Trąci to mieszczuchem, który mając jakąś tam 
kamieniczynę, ciągle ma pełno »u mnie« w gębie. Lepiej by rzekli: nasza książka, nasz komen-
tarz, nasza historia itd., zważywszy iż zazwyczaj jest w tym o wiele więcej cudzego niż wła-
snego”.

Chciałbym więc wyrazić wdzięczność bardzo wielu osobom. 

Za ciągłe przekonywanie mnie, że niemożliwe jest jednak możliwe – chciałbym podziękować 
profesorowi Adamowi Majowi, kierownikowi Oddziału Fizyki Jądrowej i Oddziaływań Sil-
nych (IFJ PAN). Adam jest tego rodzaju fizykiem, który od początku rozumiał i doceniał wagę 
komputerowego przetwarzania danych we współczesnym instrumentarium fizyka. Sam na tym 
polu porusza się swobodnie, zatem jego uwagi na temat tworzonego przeze mnie systemu ana-
lizy były niezwykle inspirujące. 

Dziękuję też dr hab. Bogdanowi Fornalowi, kierownikowi Zakładu Struktury Jądra, za jego en-
tuzjazm i humanistyczno-filozoficzne spojrzenie na fizykę w naszych rozmowach. Myśląc o 
Bogdanie – nachodzą mnie refleksje o tym, że co prawda wiele ludzi zostaje naukowcami z za-
chwytu nad tajemnicą Wszechświata, ale Bogdan jest jednym z niewielu, któremu ten mło-
dzieńczy zachwyt nie tylko nie mija, ale wręcz dodaje mu skrzydeł. 

Dziękuję wieloletniemu kierownikowi Zakładu Spektroskopii Jądrowej, profesorowi Janowi 
Styczniowi, za to, że był tak wspaniałym szefem. To Janek wiele lat temu zaprosił mnie, abym 
przeniósł się do Zakładu Spektroskopii Jądrowej (o czym skrycie marzyłem przez kilka lat). 
To z jego zachęty stałem się interdyscyplinarny, odważyłem się napisać pracę doktorską.

Dziękuję profesorowi Rafałowi Brodzie, który szczególnie przez kilka początkowych lat mojej 
pracy w Zakładzie Spektroskopii był dla mnie niedościgłym wzorem nowoczesnego współcze-
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snego naukowca. Jak dwunastoletni chłopiec marzy, by stać się kapitanem Grantem, czy Vin-
netou – tak ja marzyłem, by kiedyś być jak Rafał, a to zachęcało mnie do pracy nad sobą.

Z rozrzewnieniem wspominam nieżyjącego profesora Eugeniusza Bożka, którego ceniłem za 
to, że pokazywał mi jak hałaśliwą rację zwalczyć można patrząc na te same sprawy z dystansu.  
Ujmowała mnie jego jowialność i fakt, że w kontaktach z nawet najmłodszymi pracownikami 
nie okazywał cienia „wielkopańskości”, a przecież był, w pewnym sensie, arystokratą.

Za wiele wieczornych rozmów o fizyce dziękuję dr Witoldowi Męczyńskiemu, bo grały one 
zawsze rolę porządkującą w moim nieuczesanym umyśle. O Witku myślę zawsze jak o Arysto-
telesie, który z chaosu pojęciowego przedsokratyków, stworzył kosmos (czyli uporządkowa-
nie) całej nowożytnej nauki. 

Miałem ogromne szczęście, że będąc na swoim pierwszym stażu naukowym w Berlinie Za-
chodnim pracowałem pod kierunkiem doktora Karla-Hugo Maiera. Przebywając z nim czułem 
się jak uczeń Czarnoksiężnika z ballady J. W. Goethego. Był on dla mnie naprawdę Mistrzem, 
bardzo kompetentnym, bardzo ciepłym, a do tego wrażliwym na Sztukę. Dumny jestem, że do 
dziś jesteśmy przyjaciółmi. 

Dr Jackowi Wrzesińskiemu wdzięczny jestem za niemal harcerski entuzjazm w szukaniu jesz-
cze lepszych rozwiązań w sytuacji, gdy ja sam już uznawałem, że moje „dzieła” były wystar-
czająco dobre.  

Dziękuję mgr inż. Mirosławowi Zięblińskiemu za wiele lat bardzo owocnej współpracy. Mirek 
zawsze potrafił to, czego ja nie potrafiłem. Dzięki niemu mogliśmy się wzajemnie uzupełniać.

Nieżyjącej dr Małgosi Lach, dziękuję za cierpliwość z jaką uczyła mnie tajników opracowania 
danych i – dziś to widzę wyraźniej – niezwykłą skromność człowieka, który robi rzeczy na-
prawdę ważne.

Dziękuję dr Mari Kmiecik za bardzo dobrą współpracę i inspirację przy doskonaleniu analizy 
kampanii g-RISING.

Doktorowi Hansowi-Juergenowi Wollersheimowi (GSI-Darmstadt) jestem wdzięczny za to, że 
zaprosił mnie do grupy RISING i postawił przede mną wyzwanie stworzenia systemu analizy 
online, bez czego ta praca – nigdy by przecież nie powstała.

Koleżankom i kolegom z Zakładu Struktury Jądra dziękuję za to, że na przestrzeni wielu lat, w 
każdą niedzielę po południu cieszyłem się, iż już jutro pójdę znowu do pracy, w której jest tak 
miła atmosfera.

Jerzy Grębosz,       marzec 2012, Kraków
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