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Separator Fragmentów   (FRS)

wiązka jąder egzotycznychwiązka jąder egzotycznych

Cocktail beam – to użytkownik musi Cocktail beam – to użytkownik musi dokonać separacji separacji

Nie ma jednego uniwersalnego algorytmu do identyfikacji jąderNie ma jednego uniwersalnego algorytmu do identyfikacji jąder



Zbieranie zdarzeń

105 Ge105 Ge



DAQ

RISING – RISING – przepływ danych danych

taśma 
dysk

układy 
elektro-
niczne

Spy

GUI dla GUI dla oglądania widm  widm 
tworzonych przez spytworzonych przez spy

(brak grafiki)
zdarzenia

Go4



Obraz widma dwuwymiarowego Z versus A/q  
w trakcie eksperymentu z jądrem  100Sn –
 ilustrujący wiązkę "cocktail beam" 
dostarczaną przez FRS. 

"wyspy" poszczególnych izotopów 
są wyraźnie rozdzielone – co upraszcza procedurę identyfikacji.  

"Cocktail beam"



Online analysis - Online analysis - oczekiwania

 Naprawdę online Naprawdę online         (bez presortu – jak ROOT tree)(bez presortu – jak ROOT tree)

 Widma 1D (wszystkich przychodzących sygnałów)Widma 1D (wszystkich przychodzących sygnałów)
 Widma 2D Widma 2D 
 Algorytm identyfikacji pocisku (projectile)Algorytm identyfikacji pocisku (projectile)

Jednak , eksperymentator chciałby zobaczyć więcej…

zrobiłem to w 
Go4

Kilka tysięcy widm
"by default"



Posługując się przygotowanym algorytmem eksperymentator
chciałby zobaczyć pierwsze oznaki sukcesu

Naukowcy obecni w trakcie eksperymentu są uzależnieni 

od jednego lub kilku ludzi, którzy potrafią zmodyfikować program

analizy online – aby adaptować go do konkretnej sytuacji

Jak najszybciej potrzebne są nowe widma warunkowe !

Czasem, gdy wszystko idzie źle w trakcie  nocnej szychy...Czasem, gdy wszystko idzie źle w trakcie  nocnej szychy...

Jeśli oczekiwany efekt nie jest widoczny, 
eksperymentator może chcieć zmienić algorytm 
ich tworzenia

antynomia



Zaproponowałem system analizy online, który…

 Zapewnia swobodę tworzenia  dowolnych widm jedno- lub  dwuwymiarowych – obwarowanych 
nawet bardzo złożonymi warunkami (także definiowanymi przez użytkownika)

 Nie wymaga od eksperymentatora żadnej szczególnej znajomości programowania, ani nie 
wymaga żadnych modyfikacji programu analizy online. 

 Nie wymaga rekompilacji  programu ani nawet zatrzymania trwającej bieżąco analizy, aby 
uaktualnić warunki bramkujące widma. 

Jak to jest zrealizowane?



DAQ

1) Nowe GUI, 
2) inteligentny Spy

taśma 
dysk

układy 
elektro-
niczne

SpySpy

GUI dla monitorowania exp.
i do dowodzenia 

analizą online

(brak grafiki)
zdarzenia

Go4



Otwiera definicje nowych widm I nowych warunków, tworzy odpowiednie obiekty I natychmiast 
zaczyna inkrementować nowe widma danymi przychodzącymi z eksperymentu.

Eksperymentator używając tzw. kreatorów tworzy dowolne widma, które mogą być bramkowane 
wieloma warunkami  

Produkty tych kreatorów  - definicje widma lub definicje warunków) , są zapisywane na dysku w 
postaci plików tekstowych  ( ‘persistent’)

‘Cracow’ GUI

‘Spy’ program



Jak jeden program (GUI) może pokazać drugiemu (Spy),

o widmo której zmiennej chodzi?

Program analizujący (Spy), wkrótce po każdorazowym starcie 
powinien sporządzać sobie rodzaj słownika. 

W słowniku takim nazwy interesujących zmiennych miałyby przypisane adresy, 
pod którymi owe zmienne zaistniały właśnie w pamięci.
 
Zatem byłby to słownik, który "tłumaczy" nazwę (interesującej) zmiennej na adres.



Inkrementor

Do reprezentacji tego pojęcia zdefiniowano w programie Spy 
klasę o nazwie Tincrementer.

Obiekty tej klasy zawierają:
- adres zmiennej
- typ zmiennej (int, double, bool)
- walidator
- wskaźnik do "miejsca urodzenia"

Przykład inkrementorów:

gamma-energy 

Inkrementor – reprezentuje zmienną programie analizy online;
zmienną, która może być użyta do inkrementacji jakiegoś widma. 

Inkrementor – reprezentuje zmienną programie analizy online;
zmienną, która może być użyta do inkrementacji jakiegoś widma. 

 x = x + 1;
channel[500] = channel[500] + 1;

Nie każda zmienna zasługuje na bycie inkrementorem

•raw, 
•calibrated 
•Doppler corrected 



0) Definicje obiektów-inkrementorów 
są umieszczone (przez piszącego Spy) w różnych "obiektach-detektorach"

1) W chwili startu programu Spy 
definicje inkrementorów wpisują  swoją nazwę i swój adres w mapie dostępnych inkrementorów.

2) Po zakończenu tego procesu sporządzania mapy, 
mapa "publikuje" listę wszystkich nazw (zapisuje na dysku)

Z tej to listy wielokrotnie będzie korzystał program Cracow-GUI

Mapa Inkrementorów



Inkrementor z walidatorem

Niektóre inkrementory skojarzone są z jakąś zmieną typu Bool
informującą o ważności bieżącej zawartości inkrementora 

mw41_x_when_ok 

W przypadku komory drutowej – jest to flaga oznaczająca czy obliczenie pozycji powiodło się czy nie.

mw41_right

mw41_left
[-150, +150]



User defined spectraUser defined spectra
creatorcreator

User defined spectraUser defined spectra
creatorcreator

Jak stworzyć widmo "zasilane" przez wybrany inkrementor?





Spectra wizard – kreator widm

Użytkownik może zdefiniować widmo 1D lub 2D
Zależnie od decyzji – następne strony kreatora wyglądają odmiennie.



Wybór zakresu widma 1D



Lista wszystkich (ok. 2500) 
inkrementorów oferowanych przez 

program Spy
widoczna w odrębnym oknie 

dialogowym

Lista wszystkich (ok. 2500) 
inkrementorów oferowanych przez 

program Spy
widoczna w odrębnym oknie 

dialogowym



Wysłanie definicji do spy'a



Widmo z tylko jednego kryształu Ge



Jednak głównie do odejmowania widm..







mw41_y

P(x,y)

mw41_x

mw41_ymw41_x



inkrementory X, Y X, Y

X

Y

P(x,y)



a) Wszystkie możliwe kombinacje inkrementorów

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

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

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

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

b) Inkrementory z tego samego detektora

P(xk, yj)      gdzie  xk, yj  są inkrementorami z tego samego detektora.   (i.e. k ≡ j)

Gamma energy  vs  gamma time matrix

c) Inkrementory z różnych detektorów

P(xk, yj)  gdzie  xk, yj  są inkrementorami z  różnych detektorów  (i.e. k ≠ j)

Gamma-gamma energy coincidence matrix



Y incrementer(s)Y incrementer(s)Y incrementer(s)Y incrementer(s)



Po lewej – widmo energii kwantów gamma 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).



Użyteczne narzędzie - metainkrementor: Użyteczne narzędzie - metainkrementor: 

inkrementor zbiorczyinkrementor zbiorczy
(czyli lista innych inkrementorów)(czyli lista innych inkrementorów)

cluster_crys_A_1_energy_cal,cluster_crys_A_1_energy_cal,

cluster_crys_A_2_energy_cal,cluster_crys_A_2_energy_cal,

cluster_crys_A_3_energy_cal,cluster_crys_A_3_energy_cal,

……
......
......

cluster_crys_R_cluster_crys_R_66_energy_cal,_energy_cal,

cluster_crys_R_7_energy_cal,cluster_crys_R_7_energy_cal,

ALL_cluster_crys_energy_cal 

Ge-clusters, Hector BaF
2
, Miniball Ge det. , CATE (9 telescopes)

105



Imagine 105

Imagine 105



Po lewej – utworzona kreatorem widm symetryczna macierz koincydencji czasowych gamma-gamma. 
Po prawej stronie widać dwa widma będące projekcją tej macierzy na oś X i na oś Y.  
Widać tu koincydencje czasowe kwantów gamma  o energii 511 keV.
Przy tworzeniu tej macierzy nie została użyta żadna procedura 
tzw. addback; (dostępna w programie, choć nie omawiana w tej pracy).



Warunki



Widma i warunki są odrębnymi obiektami

Warunki

Widma



  Warunki – jakich potrzebujemyWarunki – jakich potrzebujemy

elementarny warunek 1D (bramka)

                 dół   <=   x   <=   góra

elementarny warunek 2D

P(x, y) jest w bramce wielokątnej (banana gate) 





Warunki dostępne w systemie Cracow 
mogą być kombinacjami następujących wyrażeń

Alternatywa bramek   (elementarnych waunków 1D)

Koniunkcja bramek

Alternatywa bramek wielokątnych (elementarnych warunków 2D)

Koniunkcja bramek wielokątnych

Kombinacje logiczne innych 
warunków 



„OR list”   bramek      (warunków elementarnych 1D)



„AND list”   bramek      (warunków elementarnych 1D)

Sometimes more 
sensible is: „TRUE” 

  

Sometimes more 
sensible is: „TRUE” 

  



„„OR list” bramek wielokątnychOR list” bramek wielokątnych



„AND list” 
bramek 
wielokątnych





Przypisywanie 
warunku 
wybranemu widmu

Przypisywanie 
warunku 
wybranemu widmu





Zagnieżdżanie warunków 

→   →   D → E  →  F   →  GD → E  →  F   →  G

Nie "łańcuch", ale "drzewo"

HH

CCBB

AA

DD EE FF GG

JJII KK MM NNLL

„łańcuch” warunków

C

Circulus vitiosus



Ewaluacja inkrementora "prostego" 

Jak z definicją warunku postępuje Spy?



Ewaluacja metainkrementora 
występującego w koniunkcji



Ewaluacja metainkrementora 
występującego w alternatywie



Wygląd ekranu Cracow GUI w trakcie eksperymentu, którego przedmiotem było mało poznane jądro 100Sn. 
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 eksperymencie.

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 ogniskowania s2 i s4.



Definiowanie warunków użytkownika jest Definiowanie warunków użytkownika jest łatwe,,  
a jednak…a jednak…

Eksperymentatorzy nie Eksperymentatorzy nie popełnią błędów  błędów 
programistycznych, programistycznych, 

ale mimo wszystko mogą popełniać błędy logiczneale mimo wszystko mogą popełniać błędy logiczne

Brak czasu?

Statistic
s  TESTED/TRUE



Total gamma energy – z warunkiem na czasie przelotu 



Problem:  
„Total gamma energy” spectrum – kwantów opóźnionych (lub natychmiastowych "prompt"), 

„OR” or 
„AND” 

list?

„OR” or 
„AND” 

list?



Gdzie 
był 
błąd?





The self-gate (bramka własna) jest narzędziem, które uwalnia nas od tworzenia 
wielu warunków i wielu pośrednich widm – w sytuacji, gdy naprawdę potrzebne 
jest tylko jedno widmo.

Self gate nie jest konieczna, ale jest użyteczna



Inkrementory definiowane przez użytkownika

Brak czasu?







Zastosowanie w eksperymentach 
z Aktywnym Stoperem

Brak czasu?





Active stopper, idea







Active  stopper





Active stopperActive stopper

FRS  (Z, A)

Ge

AS (implant) xy

   ---

  Ge

  AS (b-decay) xy

Time Time 

x

y
Zet, zet2, Zet, zet2, 

aoq, aoq_sci_corraoq, aoq_sci_corr

(Time)(Time)



Mapka implantacji Mapka rozpadów beta Mapka 
poprawnych 
dopasowań 
implantacji do 
rozpadów



stopper_M_implantation_decay_time_difference_in_miliseconds_when_successful_match

1) implantowanym jądrem było naprawdę jądro 62Ge,

2) po implantacji jądra 62Ge, był to pierwszy zarejestrowany rozpad beta

jak wiadomo, po nim może nastąpić drugi rozpad beta ; gdyż powstałe jądro 
62Ga rozpada się do jądra  62Zn z innym czasem połowicznego rozpadu;

to znaczy, że jądro nie opuściło danej płytki i nie przeleciało do następnej.

stopper_M_implantation_aoq_matched_with_decay_when_ok      

stopper_M_implantation_zet_matched_with_decay_when_ok

stopper_M_previous_decay_time_(for_same_implantation)_in_miliseconds 

stoppers__retrieved_implantation_occured_(also)_in_stopper2__M__when_decay_matched_ok
stoppers__retrieved_implantation_occured_(also)_in_stopper3__M__when_decay_matched_ok

stopper_M_nr_of_decays_when_ok

3) była to "prawdziwa" implantacja

Jak wyznaczyć czas życia?







online, near-line, offlineonline, near-line, offline

- Naprawdę online     (bez presortu – jak ROOT tree)

- Oczytywnie zdarzeń z DAQ, lub pliku dyskowego (near-line; 100% of events; szybsze)

- Rzeczywiście "elastyczna" analiza. Po 60% czasu wiązki  – wiedzieliśmy, że odkryliśmy co było 
zaplanowane, więc zmieniliśmy target i...

- Definicje widm i definicje warunków , są zapisywane na dysku w postaci plików tekstowych  
( ‘persistent’)

- Pracuje na laptopach z Linuksem – ludzie zabierali program do ich „home 
laboratories” i używali offline

- możliwe tworzenie "Root Tree"

Kilka cech  „spy-cracow”:

Czy możliwa jest implementacja tej metody dla innych eksperymentów?...



Dziękuję za uwagę...
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