
Marek Tamás: 
 

Nagytisztaságú germánium 
(HPGe) félvezetődetektor 

 
c. használati & mérési utasításának Nagy Sándor által adaptált változata a 

Radionuklidok elválasztása c. méréshez 

 
 
 

Shazbot!  
I’ve just 
thrown it 
out!   

A betoldásokat sárgítás jelzi, 
ill. egy részük olyan 
buborékban van, mint ez itt. 
Akinek megvan BSc-s korából 
Tamás leírása, elég, ha ezeket 
a részeket nézi meg. ☺ 
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http://www.youtube.com/watch?v=EbEBErvW-Uc


A mérés során egy előerősítővel kapcsolt germánium félvezetődetektort használunk. A 

berendezés része egy nagyfeszültség-forrás, egy erősítő (ami az előerősítő tápfeszültségét 

is szolgáltatja) és egy PC-be épített, Nucleus típusú ADC/MCA kártya.  

 
A HPGe detektor fontos kelléke a félvezető-egykristály és az előerősítő hűtésére szolgáló 

folyékony nitrogénbe merülő hidegujj, a hozzátartozó Dewarral. A berendezés elvileg 

méréskész állapotban van, feladatunk csupán a kalibrációja és egy spektrum felvétele, 

valamint kiértékelésének első stádiuma. 

⇒ 

Ha az erősítő a 100× értéken áll, 
szóljunk a gyakorlatvezetőnek, 
hogy át kellene állítani 20×-ra. A 
208Tl 2614 keV-es vonala ekkor 
sem fér el a kivezérelt 
tartományban, de a többi igen. A 
folytonos erősítésszabályozást 
ne állítsuk el, mert nem lehet 
precízen visszaállítani! 

A mérés során csupán az ADC/MCA kártya vezérlőszoftverével fogunk dolgozni, a 

lényeges lépéseket a berendezés kalibrációjának leírásakor ismertetjük1. Két 

megjegyzendő apróság: a kártyakezelő nem spektroszkópiai szoftver, így csak korlátozott 

képességei vannak (csúcskeresés, stb.), valamint MS-DOS oprendszer alatt fut.  

⇒ 

⇒ Bár a képernyőfelvételek proporcionális kamrával felvett spektrumokat mutatnak, a 

kalibráció és mérés menete ugyanaz. A monitoron megjelenő kép szintén eltér egy kissé az 

ábrákon láthatótól, ennek oka az, hogy a vezérlőszoftver egy másik verziója van telepítve.

  

A főmenü, gyorsmenü ugyanaz, a fontosabb apró eltéréseket a szövegben jelöljük. Pl. ha a 

használt program nem tartalmaz valamilyen funkciót, akkor kihúzással, így. 

                                                           
1 Ezért az is olvassa el, aki már kalibrált állapotban találkozik a műszerrel! 
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Az ADC/MCA szoftver 
 

A vezérlőszoftver monitorképe nagyjából így néz ki: 

 
Felül a főmenü, alatta balra az ADC/MCA állapotablak, jobbra a spektrumablak, majd 

lejjebb a spektruminformációk, végül legalul a gyorsmenü. 

⇒ 

A spektrumablakban a kurzort a Home / End (első/utolsó csatorna), PgUp / PgDown 

(nagy lépés) és a jobbra-balra kurzornyilakkal (csatornánként) mozgathatjuk. 

⇒ 

A fel-le kurzornyilak megnyomására a vertikális skála beállítása jelenik meg 

 
a fel-le nyilak további nyomogatásával a skála értékét tudjuk kiválasztani, majd Enter-rel 

nyugtázni.  

⇒ 

Legyen: Log. 
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Az állapotablakban az ADC/MCA beállításait és aktuális paramétereit ellenőrizhetjük 

 
„Acquire On/Off” – fut-e a mérés, „Gain” a csatornák aktuális száma, „Offset”: hanyadik 

csatornától kezdi az adatfeldolgozást. (A „DT” az ADC holtideje (dead time) százalékban 

a mérés alatt.)2 A holtidőt a spektruminfók között megjelenő bitkolbász jelzi százalékban, 

kisebb-nagyobb pontossággal. A berendezést beállíthatjuk úgy, hogy adott idő múlva 

fejezze be a mérést („PRT” – Preset Real Time: ennyi ideig tartson valójában a mérés, 

„PLT” – Preset Live Time: ennyi ideig dolgozzon az ADC, a valós idő a LT-ból és a DT-

ból adódik össze) másodpercben megadva. 

Az ablak alján lévő keretben a kurzor aktuális pozícióját olvashatjuk le. Felül a helye 

(„Chn” – channel, csatorna ill. kalibráció után energiaegységben), alatta a csatorna 

tartalma („Cts” – counts, beütésszám). 

⇒ 

Ez marad 4 K, mert csak 8 K csatorna van. 

Esetünkben H1 és H2, azaz 
mindkét memóriafelet (H: half) 
kell kalibrálni. 

Legyen: 0. 

Manuálisan is leállíthatjuk F1-
gyel. Akkor 0-t kell beállítani. 

Az ADC/MCA kártya beállításait a főmenüben 

 
módosíthatjuk. A fő menüpontokat az Alt+kezdőbetű kombinációval érjük el, a 

menüpontban ezután a föl-le kurzornyilakkal mozoghatunk, majd választásunkat Enter-rel 

nyugtázhatjuk. Egyszerre csak egy paramétert tudunk beállítani! 

⇒ 

A gyakran használt beállításokat a gyorsmenüben is módosíthatjuk. 

 
A menüpontokat a megfelelő funkcióbillentyűkkel érhetjük el. A mérést indítani, 

megállítani az F1 gombbal, a spektrumot törölni a Ctrl+F2 kombinációval tudjuk. 

⇒ 

                                                           
2 A képernyőfelvételek PCA3 szoftverről készültek, a HPGe detektor mérőszoftvere PCA2. 
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A berendezés kalibrációja 
 

A HPGe detektor kalibrálását egy 22Na forrás két vonala segítségével végezzük. ⇒ 

1. A 22Na forrás által kibocsátott pozitron annihilációs vonalának (511 keV), 

2. és a keletkező gerjesztett 22Ne mag izomerátmenethez tartozó γ-vonalának (1275 

keV) segítségével. 

 
A 22Na bomlásdiagramja 

⇒ Az alábbi mintaspektrum (mely ténylegesen germánium detektorral készült, nem 

proporcionális kamrával, mint a képernyőfelvételeken látható gyengébb felbontású spektrumok) a 

kalibráció eredményét, és a kalibrációnál használandó adatokat mutatja be 
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A Ctrl+F2 kombinációval töröljük az ADC/MCA memóriatartalmát. ⇒ 

Az F3 billentyűvel hívjuk elő a „Presets” menüpontot (ha nem manuálisan, hanem 

automatikusan akarjuk leállítani a mérést) 

 

⇒ 

A beállított Live Time értéket írjuk át 5 percre (300 s), üssünk <Entert>-t. ⇒ 

Kérjük meg a gyakorlatvezetőt, helyezze el a 22Na forrást a detektor előtt. ⇒ 

⇒ 

⇒ 

Indítsuk el a mérést. 

A mérés lejárta után a spektrumunknak hasonlítania kell a mintaspektrumra. Ha így van, a 

főmenü Calc menüpontjában válasszuk a Peak Search (csúcskeresés) opciót 
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A program ekkor megkérdezi a keresendő csúcs félértékszélességét (FWHM) csatornában. 

Az alapbeállítás 5, azt fogadjuk el3 

 

⇒ 

Némi szöszölés után a program kijelöli a szerinte csúcsnak látszó „objektumokat”, amit a 

csúcs alatti terület pirosra való színezésével jelez. A Calc menüpont Peak Report opcióját 

 

⇒ 

                                                           
3 Az eltérő spektrumok a spektrumablakban ugye nem zavarnak senkit? Itt nem az a lényeg. 
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majd az EGA (képernyő) megjelenítést választva 

⇒ 

a spektrumablak helyén a talált csúcsok paraméterlistáját olvashatjuk 

 
A talált csúcs sorszámát (PN: peak number), centroidját (CTRD – csúcshelyét, a kurzor 

mértékegységében4), félértékszélességét, a háttér levonása utáni beütésszámot (Net Area), 

a háttér értékét (Backgrnd – background), a nettó számlálási sebességet (Net C/S) 

beütés/másodperc (counts per second, cps) egységben és annak százalékos hibáját. 

Erre az ellenőrző lépésre azért van szükség, mert a program a csúcs centroidjára kalibrál, 

és ha nem sikerül meghatároznia, a kalibráció sikertelen lesz. A CTRD üres helye jelzi, ha 

azt nem sikerült meghatározni. Ha minden csúcs OK, Esc-pel tudunk a spektrumhoz 

visszatérni. 

⇒ 

                                                           
4 Ez a kalibráció során még értelemszerűen ch (channel, azaz csatorna). 
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HA NEM OK. A spektrumhoz visszatérve, a kurzort mozgassuk a hibás csúcsra, majd Del-

lel töröljük a ROI-t (region of interest). A vertikális skálát igazítsuk úgy, hogy a csúcs és 

határai jól láthatók legyenek. 

Ehhez lehet, hogy a horizontális skálát is változtatnunk kell. Ezt az F4 funkcióbillentyű 

⇒ 

(Expand) lenyomásával tudjuk elérni. Ekkor megjelenik egy ablak, amiben a fel-le 

kurzorbillentyűkkel kiválaszthatjuk, hogy a kurzor környékének hány csatornáját akarjuk 

látni. Az eredeti mérethez az F4 (maximális csatornaszám) választásával térhetünk vissza. 

Vigyük a kurzort a csúcs bal (kis energiákhoz tartozó) szélére, majd az F9 billentyű 

lenyomásával jelöljük ki a leendő új ROI kezdetét. A kurzort vigyük a csúcs túloldalára, 

és F10-zel jelöljük ki a ROI végét. Ekkor a csúcs alatti terület ismét megpirosodik. Új 

Peak Report-ot kérve ellenőrizhetjük, talált-e már centroidot a program. Amennyiben még 

így sem, játszadozzunk a ROI határaival, természetesen a csúcsot a határok közt tartva, 

amíg nem lesz érvényes centroidunk. 

Ha a kalibrációs spektrumunk már a színezésben is hasonlít az ábrára, a berendezés 

kalibrációra kész. 

Ismét a Calc menüből választjuk a Calibrate menüpontot 

 

⇒ 

⇒ 
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A program először megkérdezi a használni kívánt mértékegységet, ez legyen „keV”, majd 

felszólít, jelöljük meg az első csúcsot: 

 
Mozgassuk a kurzort az első csúcs ROI-jára, ezt a ROI adatainak megjelenése és a kurzor 

pirosba váltása jelzi, majd üssünk Enter-t. 

⇒ 

A program ekkor a csúcshoz tartozó energiaérték után érdeklődik: 

 
Válaszoljunk neki. 

⇒ 

A program ez után a második csúcs után érdeklődik hasonló módon, elégítsük ki igényeit. ⇒ 
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Mivel csak két pontra kalibrálunk5, amikor a harmadik csúcsot is kéri a program 

 

 
csak üssünk egy Enter-t, ebből megérti, hogy a kalibrációnak vége. Ezután bármelyik 

billentyű lenyomására visszatérünk a mérőszoftverhez. 

⇒ 

                                                           
5 Azaz lineáris energiafüggést feltételezünk, ami igazából nincs így, de céljainknak megfelel. 
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A kalibráció után 

 
az egyes csatornák sorszám helyett energiaértéket viselnek. A kalibrációt a berendezés 

kikapcsolásig, illetve újabb kalibrációs kísérletig megőrzi. 

⇒ 

Kalibráció után kezdődhet a mérés. ⇒ 
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A mérés 
 

Mutassuk meg a gyakorlatvezetőnek a kalibrációt, és ha rábólint, kezdhetjük a mérést. Ez a 

pont értelemszerűen elmarad, ha nem mi kalibráltuk a berendezést, mindazonáltal 

figyeljünk arra, hogy társaink mérését és a kalibrációt ne töröljük. 

⇒ 

⇒ A mérendő forrást tegyük a detektor elé. 

 
Töröljük az előző spektrumot, és indítsunk egy mérést. Az adott keretek közt távolítsuk 

forrásunkat a detektortól addig, amíg a holtidő (DT) 0-2 % nem lesz. Ekkor állítsuk le a 

mérést, és töröljük a spektrumot. 

 
Mérjük meg a forrás távolságát (d1+d2) detektortól, és jegyezzük fel. 

A méricskélésre 
most nincs szükség.. 

Állítsunk be 15 perc (900 s) tiszta mérési időt (LT), és indítsuk el a mérést. ⇒ 
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Ez a 15 perc tökéletesen megfelel 

1. a spektrométer adatainak lejegyzésére a jegyzőkönyv kedvéért, 

2. (társaink zavarása nélkül) az esetlegesen már elmentett spektrumaink floppyra 

írására, 

vagy egy rövid szusszanásra, ha a többivel már mind megvagyunk. 

⇒ 

⇒ A mérés végeztével a főmenü File menüpontjából az Ascii File Save opciót kiválasztva 

 
adjunk meg egy nekünk tetsző, de 

1. max. 8 karakterből álló (16 bites DOS), 

2. és a file tartalmára utaló filenevet 

 
.asc kiterjesztéssel, majd a mentést Enter lenyomásával szentesítsük. 

Mentsük el inkább bináris 
formában. A kiterjesztés 
automatikusan spm lesz. 

⇒ 
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Majd a biztonság kedvéért mentsük el a spektrumot ugyanezen a néven, de .spt 

kiterjesztéssel, a spektrométer saját bináris formátumában, a gyorsmenü F7 gombjával, az 

előzőekhez hasonlóan. 

⇒ 

Miután spektrumunkat elmentettük, értékeljük ki. ⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

A kiértékelés első lépése egy Peak Search. Ellenőrizzük, hogy 

1. minden csúcs megvan-e, 

2. minden, ami megvan csúcs-e. 

Ha valamelyik nem stimmel, a nem-OK kalibrációnál írtakat alkalmazva korrigáljuk. 

Kérjünk egy Peak Report-ot a monitorra, és ha csúcs helye üres, a spektrumhoz visszatérve 

ellenőrizzük, valódi csúcs-e. Ha nem, töröljük az adott ROI-t. 

Ha már csak valódi csúcsaink vannak, a Peak Report ablakában az „ega”-t írjuk át „prn”-

re, ekkor a sornyomtatóra küldjük az adatokat.  

Figyelem! Ügyeljünk arra, hogy a nyomtató be legyen kapcsolva és online állásban 

legyen, mert különben elszáll a mérőprogram és kezdhetünk mindent elölről, 

beleértve a kalibrációt. A mérőprogram újraindítása így megy a DOS-ból:  

      Először pötyögtessük be ezt a három betűt: pca 

      Aztán üssünk egy Enter-t, mire előjön egy üdvözlő képernyő. 

      Újabb Enter-re a mérőprogram vezérlőképe jön elő alapértelmezett állapotban. 

A hiányzó csúcshelyeket a spektrumablakban a kurzort a szemmel illesztett csúcshelyre 

mozgatva és helyét leolvasva bekönyvelhetjük a kinyomtatott listán. 

A spektrum felvétele és a mérés ezennel megtörtént. ⇒ 

A spektrum floppyra való másolásához kérjük a gyakorlatvezető segítségét, ill. kövessük 

a következő eljárást: 

⇒ 

1. Alt+q (quit) beütése, majd a Make PCAII Resident opció választása. Ezzel úgy lépünk ki a 
DOS-ba, hogy a háttérben nem áll le a PCA program. 

2. Tegyük be a floppyt a b meghajtóba. 
3. Pötyögjük be a DOS-ba a következő utasítást (az □ jel itt begépelendő betűközt jelent, a 

filename pedig egy konkrét 8-karakteres fájlnevet): 
copy□filename.spm□b:  
majd nyugtázzuk a beviteli szándékot egy Enter-rel. 

4. Ha több fájlt akarunk másolni, akkor ismételgessük a 3. pontban leírtakat. De ha a fájlnevek 
mind ugyanúgy kezdődnek, pl. pisti, akkor a filename.spm részlet helyére a pisti*.spm 
karaktersorozatot gépelve az összes pisti-vel kezdődő nevű bináris spektrumfájl 
átmásolódik. 

5. Ha vissza akarunk menni a mérőprogramba, akkor pötyögjük be ezt: 
exit 
majd nyomjunk egy Enter-t. 
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