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TUKAN 8k

1 Analizator Tukan8k

Wielokanałowy analizator amplitudy impulsów Tukan8k jest przyrządem
służącym do przeprowadzania  pomiarów spektrometrycznych.

Tukan8k składa się z dwóch współpracujących ze sobą elementów: analizatora i
programu, który steruje jego pracą. 
Jeden program może również sterować pracą wielu analizatorów.

Analizator jest obecnie produkowany głównie jako: zewnętrzne urządzenie
komunikujące się z komputerem poprzez złącze USB  (Tukan8k-USB) .   Na
życzenie klienta możliwe jest jednak zamówienie analizatora wykonanego w
postaci karty umieszczanej w komputerze w złączu PCI (Tukan8k-PCI) .
Oba typy analizatorów obsługiwane są przez ten sam program

Sposób działania:
Sygnał z detektora promieniowania, odpowiednio wzmocniony i uformowany we
wzmacniaczu spektrometrycznym doprowadzany jest do złącza umieszczonego
na płycie czołowej analizatora, a następnie przetwarzany przez spektrometryczny
przetwornik analogowo-cyfrowy. Analizator zawiera również bufor z pamięcią, w 
którym zbierane jest widmo. Program komputerowy zapewnia sterowanie
pomiarem, zbieranie i analizę danych oraz umożliwia śledzenie zbieranego
widma na ekranie.

Środowisko pracy:
Analizator może pracować w środowisku Windows 2000 / XP / Vista/ 7 - jest
urządzeniem typu „plug and play".

Program Tukan8k współpracuje również z kartami analizatorów Tukan starszej
generacji wykonanymi w standardzie ISA, obsługiwanymi dotychczas przez
program Tukan w. 2.0 pracujący pod systemem DOS.
Możliwa jest również praca z „nieokreślonym" typem karty, co w praktyce oznacza
pracę programu bez karty analizatora (wyłączone są  wszystkie operacje
związane z przeprowadzaniem pomiaru). Program służy wówczas do analizy "off
line" widm i może być uruchomiony jeżeli w komputerze znajduje się klucz
sprzętowy USB .

160

167

22
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Analizator Tukan8k

1.1 Zmiany w najnowszych wersjach analizatora
Tukan8k_USB

  Opisane niżej zmiany obowiązują dla analizatorów o wewnętrznych
numerach seryjnych większych niż 237.

Zmiany w analizatorze:

Zmieniona została  funkcjonalność i obsługi gniazd TTL Lemo znajdujących się
na płycie czołowej analizatora opisanych w Dodatku C Instrukcji obsługi  w
sposób następujący:

Port A (Gate or Even)  - bez zmian dla trybu MCA i MCS

pozostałe gniazda mają taką samą funkcjonalność zarówno w trybie MCA, jak i
MCS

Port B (SCA-OUT) - Wyjście: dodatni impuls TTL o szerokości 100 ns
generowany po wykryciu piku analogowego impulsu
wejściowego o amplitudzie zawartej wewnątrz
ustawionych progów. Jest to wyjście analizatora
jednokanałowego.

Port C (RUN) - Wejście: startowanie akwizycji sygnałem
zewnętrznym 

(przednim zboczem dodatniego sygnału TTL)

Port C (RUN) - Wyjście: zatrzymywanie akwizycji sygnałem 
zewnętrznym (przednim zboczem dodatniego
sygnału TTL)

Zmiany w programie (występują od wersji 2.2.2):

program  rozpoznaje  typ  i  model  analizatora,  z  którym  współpracuje  -  dla
analizatorów o numerze seryjnym  większym niż  237  automatycznie  zmieniana
jest zawartość okna ustawiania parametrów pracy  (Instr. obsługi p. 3.5 i  5.1):
 

w trybie MCA znika grupa opcji „Konfiguracja TTL Lemo”
w  trybie  MCS  znika  grupa  opcji  „Konfiguracja  TTL  Lemo”  oraz  opcje
związane z wyzwalaniem zewnętrznym kolejnych cyklów pomiarowych.

Numer  seryjny analizatora  można  sprawdzić  otwierając  okienko  „Informacje  o
widmie głównym” z menu „Plik” lub „Informacje” z menu „Pomoc”.

32
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2 Opis ogólny programu

Zadaniem programu jest sterowanie pomiarem widm spektrometrycznych, ich
rejestracja, wizualizacja i archiwizacja oraz przeprowadzanie analizy widma i
generowanie raportów zawierających wyniki pomiarów.
W rozdziale opisano konstrukcję programu, zasady przekazywania danych
między modułami i formaty plików danych.

2.1 Pliki programu

Program Tukan8k składa się z następujących plików:

Tukan.exe - plik główny programu
Tukan8k.PLK - plik zasobów polskiej wersji językowej
Tukan8k.ENU - plik zasobów angielskiej wersji językowej
TukanFit.dll - biblioteka matematycznej analizy widm

W procesie instalacji do katalogu programu wgrywane są następujące pliki
bibliotek systemowych niezbędnych do poprawnej pracy:

pthreadGC2.dll - biblioteka POSIX dla Windows 32
mingwm10.dll - biblioteka standardowa systemu Windows
SiUSBXp.dll - biblioteka USBExpress firmy  'Silicon Labs Inc."
FTD2XX.dll - biblioteka "USB direct access" firmy "Future

Technology Devices International Ltd."
borlndmm.dll - biblioteka Delphi

Program instalacyjny zakłada również katalogi robocze dla programu oraz
wpisuje do rejestru Windows początkowe ustawienia.

Zmiany wersji językowej, w której pracuje program i zmiany ustawień katalogów
roboczych można dokonać poprzez opcje konfiguracyjne programu.
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Opis ogólny programu

2.2 Moduły programu

Program ma budowę modułową – poszczególne zadania realizowane są w
wydzielonych modułach.
Pracą całości steruje program-menadżer, który odpowiada za organizowanie
pracy modułów, przekazywanie im danych, inicjalizację ustawień ekranowych itp.
Elementem tego programu jest przedstawiony niżej panel wyboru modułów - na
rysunku przedstawiono również orientacyjne zestawy zadań realizowanych w
poszczególnych modułach.

Wybór modułu programu może być dokonany przez:

1.  kliknięcie myszką w ikonę modułu na panelu modułów
2.  wybór z menu Widok | Przejdź do... 

Ogólny opis budowy i funkcji każdego z modułów znajduje się w rozdziałach:
Moduł "Tor pomiarowy"
Moduł 'Analizator'
Moduł "Kalibracja"
Moduł "Analiza"
Moduł "Raport"

14

15

16

17

18
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Moduł "Tor pomiarowy"2.2.1

Przeznaczenie:
definiowanie  torów pomiarowych i parametrów pomiaru, sterowanie pomiarem
i bieżąca kontrola jego parametrów

Funkcje:
dodawanie, odejmowanie, porządkowanie torów pomiarowych ,
wprowadzanie informacji opisowych  (laboratorium , użytkownik,
geometria, detektor),
wprowadzanie danych o masie próbki ,
definiowanie typu analizatora , który ma być rozpoznawany w danym
torze pomiarowym,
definiowanie parametrów pracy analizatora ,
wybór trybu pracy  (MCA, MCS),
kontrola kalibracji  (danego toru),
ustawianie kryteriów automatycznego stopu pomiaru ,
sterowanie pomiarem  (start, stop, reset),
bieżąca kontrola stanu pomiaru  (parametry i widmo)
jednoczesne wyświetlanie widm "żywych"  wszystkich torów 

patrz również:

Tor pomiarowy

41

34

34

26

32

31

36

54

48

50

44

23
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Opis ogólny programu

Moduł 'Analizator'2.2.2

Przeznaczenie:
wizualna kontrola pomiaru, wstępna analiza widma, sterowanie pomiarem,
podstawowe operacje na widmach

Funkcje:
sterowanie pomiarem ,
modyfikacja parametrów pomiaru : czasu trwania i kryteriów
automatycznego stopu pomiaru,
wyświetlanie widma  w skali kanałowej i energetycznej, 
wizualne porównywanie bieżącego pomiaru z widmami w pamięci,
automatyczne i ręczne zaznaczanie  obszarów ROI, 
wstępna analiza widma „on line"  (obliczanie parametrów piku)
dodawanie, odejmowanie , wygładzanie  i kompresja  widm
automatyczne wyszukiwanie pików ,
identyfikacja nuklidów , 
zapis widma z pomiaru do pliku , 
wczytywanie widm z plików dyskowych ,
eksport i import  widm do i z formatu ASCII

patrz również:

Pomiar

48

54

83

89

93

78 78 80

103

106

71

71

74 76

48



16

TUKAN 8k

Moduł 'Kalibracja'2.2.3

Przeznaczenie:
przeprowadzanie kalibracji energetycznej, kształtu piku i wydajnościowej,
kontrola kalibracji widm dyskowych

Funkcje:
wprowadzanie i edycja danych kalibracyjnych ,
wybór typu równania kalibracyjnego , 
przeprowadzanie kalibracji: energetycznej , kształtu piku  i
wydajnościowej , 
prezentacja wyników  - współczynników równania i przebiegu krzywej
kalibracyjnej, 
wprowadzanie kalibracji do widma , 
zapis i odczyt kalibracji do i z plików dyskowych ,
automatyczne wyszukiwanie pików ,
biblioteka nuklidów ,
biblioteka wzorców kalibracyjnych , 
edytory bibliotek nuklidów i wzorców

patrz również:

Kalibracja

117

120

120 122

123

116

114

112

103

104

128

111
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Moduł 'Analiza'2.2.4

Przeznaczenie:
analiza jakościowa i ilościowa widma, identyfikacja nuklidów, budowanie tablicy
pików

Funkcje:
automatyczne wyszukiwanie pików  z wykorzystaniem kalibracji kształtu
piku, 
dopasowywanie pików zmodyfikowaną funkcją Gaussa , 
rozdzielanie pików podwójnych,
wybór z kilkunastu funkcji dopasowujących , 
identyfikacja nuklidów wg wybranej biblioteki , 
edytor biblioteki nuklidów ,
wyznaczanie wydajności, aktywności i stężenia  dla danego piku,
edytor obszarów ROI ,
edytor tablicy pików

patrz również:

Analiza

103

98

100

106

104

108

89

109

93
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Moduł 'Raport'2.2.5

Przeznaczenie:
sporządzanie i konfiguracja raportów z pomiarów, wydruki raportów i zapis ich
do plików dyskowych

Funkcje:
automatyczne generowanie raportu z pomiaru dla wskazanego widma
konfigurowanie zawartości raportu : wybór składników, 
konfigurowanie tablicy pików (zawartości, układu, jednostek itp.), 
konfigurowanie wykresu widma , 
możliwość wprowadzania dodatkowych elementów opisu widma, 
drukowanie raportu  - wybór drukarki i opcji drukowania,
zapis raportów do plików dyskowych w formacie HTML ,
zapis raportów do plików dyskowych w formacie tekstowym

patrz również:

Raport

132

133

134

136

137

137

131
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Opis ogólny programu

2.3 Pliki danych

Zmierzone widma oraz dotyczące ich informacje mogą być zapisane w
specjalnych plikach dyskowych:

Widma

pliki widma MCA "*.wdm", format binarny (format roboczy programu)
pliki widma MCS "*.wds", format binarny (format roboczy programu)

pliki widma "*.dat" format ASCII (jedna kolumna zawierająca liczbę
zliczeń w kanałach)

pliki widma "*.lst" format ASCII (dwie kolumny: nr. kanału - liczba
zliczeń

pliki widma "*.lst" format ASCII (trzy kolumny: nr. kanału - energia -
liczba zliczeń)*)

pliki widma "*.tab", format ASCII (tylko liczby zliczeń zapisane w
tabeli     10-cio kolumnowej)

*) możliwość zapisu energii do pliku widma w formacie ASCII została dodana w
wersji 2.4.5 programu

Kalibracja i tablice ROI
pliki kalibracyjne – format binarny –  "*.clb"
pliki obszarów ROI – format binarny –  "*.roi"

Biblioteki
pliki bibliotek nuklidów – format tekstowy –  "*.tnc"
pliki bibliotek wzorców kalibracyjnych – format tekstowy –  "*.eff"

Raporty
pliki raportu – format HTML –  "*.htm"
pliki raportu – format tekstowy –  "*.txt"

Konfiguracje
pliki konfiguracji toru pomiarowego – format tekstowy –  "*.cfh"
pliki konfiguracji raportu – format tekstowy –  "*.cfr"

Katalogi robocze
Podczas instalacji programu zakładane są na dysku katalogi robocze Biblioteki i
Widma. 
Do katalogu Biblioteki zapisywane są pliki bibliotek:  "*.tnc" i "*.eff".
Do katalogu Widma zapisywane są pliki widm, pliki danych i pliki raportów,
pozostałe pliki wpisywane są standardowo do katalogu roboczego programu.
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Patrz również:

Formaty plików z widmem
Ustawianie katalogów programu

2.4 Formaty plików z widmem

Format pliku  .wdm    - (plik binarny z widmem MCA)

Nr. bajtu Liczba bajtów Format danej Zawartość

0..3 4 integer kod wersji
4..5 2 word liczba kanałów widma
6..8005
(32768)

4 * 8k integer dane (8192 kanały * 4 bajty na kanał)
(liczba bajtów zależy od liczby kanałów)

8006 4 longint kod poprawności
8 double masa próbki
1 byte jednostka masy próbki

n  ASCII (n*byte) nazwa typu analizatora
n  ASCII (n*byte) numer seryjny
n  ASCII (n*byte) nazwa geometrii
n  ASCII (n*byte) nazwa widma
n  ASCII (n*byte) opis widma

8 double data i czas rozpoczęcia pomiaru
(format: TDateTime:Year:Month:Day:Hour:

Min:Sek)

4 integer czas pomiaru (w s) - rzeczywisty
4 integer czas pomiaru (w s) - żywy 

4 integer wskaźnik przeprowadzenia kalibracji i 
kod poprawności,

... dane kalibracji energetycznej, kalibracji
kształtu piku i kalibracji wydajnościowej

... dane obszarów ROI

Format pliku  .wds    - (plik binarny z widmem MCS)

20
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Opis ogólny programu

Nr. bajtu Liczba bajtów Format danej Zawartość

0..3 4 integer kod wersji
4..5 2 word liczba kanałów widma
6..8005
(32768)

4 * 8k integer dane (8192 kanały * 4 bajty na kanał)
(liczba bajtów zależy od liczby kanałów)

8006 4 longint kod poprawności
8 double masa próbki
1 byte jednostka masy próbki

n  ASCII (n*byte) nazwa typu analizatora
n  ASCII (n*byte) numer seryjny
n  ASCII (n*byte) nazwa geometrii
n  ASCII (n*byte) nazwa widma
n  ASCII (n*byte) opis widma

8 double data i czas rozpoczęcia pomiaru
(format: TDateTime:Year:Month:Day:Hour:

Min:Sek)

4 integer czas pomiaru MCS
4 integer liczba cykli MCS
4 integer liczba kanałów MCS 
4 integer DwellTime MCS
1 byte jedn. DwellTime MCS

Formaty tekstowych plików z widmem opisane zostały w rozdz. Eksport
widm ASCII  74
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2.5 Uruchomienie programu

Program Tukan8k może być uruchamiany z pliku Tukan8k.exe standardowo
zapisywanego przez program instalacyjny w katalogu c\ProgramFiles\Tukan8k

lub z ikony  również umieszczanej na pulpicie przez program instalacyjny.

Przy uruchamianiu program sprawdza czy do komputera, na którym jest
uruchamiany dołączony jest analizator lub klucz sprzętowy USB . Jeżeli
program nie znajdzie żadnego z tych urządzeń wyświetli komunikat widoczny na
rysunku i nie uruchomi się.

Podobny efekt wystąpi wówczas, gdy na skutek uszkodzenia analizatora lub
gniazda w komputerze, do którego jest on dołączony, urządzenie nie będzie 
widoczne dla programu.

patrz również:

Podłączanie analizatora
Dodatek B: Instalacja analizatora i programu

2.6 Praca ze sprzętowym kluczem USB

Program Tukan8k można uruchomić na komputerze, do którego  zamiast
analizatora Tukan lub podłączony jest klucz sprzętowy USB Dongle.
Klucz sprzętowy rozpoznawany jest przez program Tukan8k w wersji 1.7 lub
wyższej.

Program Tukan8k uruchomiony z kluczem USB Dongle służy do analizy "off-
line" zmierzonych wcześniej widm. W tym zakresie jego funkcjonalność i
obsługa jest taka sama jak programu uruchomionego z analizatorem.

patrz również:

     Instalacja klucza sprzętowego USB

22
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3 Tor pomiarowy

Tor pomiarowy stanowi zestaw urządzeń (i ich nastaw) uczestniczących w
pomiarze, którego wynikiem jest widmo spektrometryczne. Składa się on z
analizatora amplitudy impulsów, detektora, zasilacza WN i wzmacniacza
spektrometrycznego.
W rozumieniu programu tor pomiarowy jest określony jednoznacznie przez takie
parametry jak: typ analizatora i jego nastawy, typ detektora, geometria pomiaru,
masa próbki i itp.

Program  umożliwia  obsługę  kilku  analizatorów  równocześnie  z jednego
komputera. Dla przejrzystości obsługi takiego trybu pracy w wersji  2.0  programu
opracowano nowy sposób prezentowania danych. Jest on bardziej  elastyczny w
porównaniu  z  wcześniejszym  w  zakresie  obsługi  wielu  analizatorów
równocześnie, w tym:

konfigurowania różnego rodzaju analizatorów, 
prezentowania parametrów zadanych, 
prezentowania parametrów zmiennych, 
dostępu do danych, 
wspólnej obsługi pomiaru. 

Uzyskanie wglądu w stan bieżący wszystkich nastaw jest możliwe po wejściu
do modułu 'Tor pomiarowy' .
Wykonywanie poleceń sterujących pomiarem jest możliwe zarówno z modułu
"Tor pomiarowy" jak i modułu "Analizator ".

3.1 Definiowanie toru pomiarowego

Definiowanie toru pomiarowego, czyli wskazanie urządzeń wchodzących w jego
skład jest czynnością o znaczeniu zasadniczym dla prawidłowego
funkcjonowania analizatora. Zwykle wystarcza jednorazowe przeprowadzenie
takiej czynności, gdyż program automatycznie zapamiętuje aktualne ustawienia.

Listę parametrów konfigurujących i opisujących pomiar zgrupowano w
strukturze drzewiastej. Rozbudowana struktura z licznymi rozgałęzieniami, które
można swobodnie zwijać lub rozwijać umożliwia prezentację i szybki dostęp do
wszystkich parametrów konfiguracyjnych i opisów szczególnie w przypadku
obsługi wielu torów pomiarowych.

Na rysunku poniżej pokazano fragment modułu "Tor pomiarowy" z panelem
drzewa nastaw toru pomiarowego w postaci zwiniętej i rozwiniętej.

14
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Struktura drzewa odgrywa kluczową rolę podczas konfigurowania torów
pomiarowych. Wszystkie funkcje konfiguracyjne danego toru są dostępne dla
użytkownika w polach dynamicznie wyświetlanych formularzy skorelowanych z
aktualnie wybraną gałęzią drzewa. 

Po gałęziach drzewa można poruszać się za pomocą myszki lub
klawiatury. Rozwijanie i zwijanie poszczególnych gałęzi następuje po
kliknięciu w pola oznaczone "+" lub "-" lub po naciśnięciu w klawisze <+>
lub <->. Klawisz <Enter> powoduje wyświetlenie odpowiedniego dla danej
gałęzi formularza w środkowej części programu.

Zmiany parametrów dokonuje się poprzez ich edycję w formularzach, a 
zatwierdzenie dokonanych zmian wymaga wybrania klawisza „Zastosuj”
umiejscowionego w górnej części każdego formularza. Dla wygody użytkownika
parametry, których wartość została zmieniona wyróżnianie są kolorem (jeden
formularz może zawierać dużą ilość parametrów).

Rodzaje formularzy dostępnych w wersji 2.2 programu:
 - opis toru pomiarowego, laboratorium, detektora, geometrii, masy próbki
 - wybór typu analizatora i trybu pracy
 - parametry pomiarowe dla trybu MCA
 - parametry pomiarowe dla trybu MCS
 - kryteria stopu dla trybu MCA

34
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 - kalibracja toru pomiarowego
 - konfiguracja serii pomiarowych

Nazwa toru - nazwa widma3.1.1

Przy powoływaniu nowego toru pomiarowego (patrz Dodawanie i usuwanie toru
pomiarowego  ) program automatycznie nadaje mu nazwę "Nowy tor" (lub
"New Path" jeżeli program pracuje akurat w angielskiej wersji językowej). 
Jeżeli tor o takiej nazwie już istnieje automatycznie dodawany jest do niej indeks
np: "Nowy tor [1]", "Nowy tor [2]", itd. Indeksy dodawane są do nazwy toru w
kolejności ich powoływania i nie są związane z miejscem występowania danego
toru w drzewie torów pomiarowych.

Przy definiowaniu torów pomiarowych dedykowanych dla określonego typu
pomiarów lub  związanych z określonym zestawem sprzętu bardzo celowa jest
zmiana nazwy toru na taką, która opisuje przeprowadzane pomiary, np: "Filtr
powietrza", "Pomiary gleby", "Testy detektora", itp. Nową nazwę toru można
wprowadzić na formularzu opisanym w rozdziale Parametry opisowe pomiaru

.

Po podłączeniu konkretnego analizatora  do nowego toru pomiarowego,
program tworzy w pamięci obiekt "widmo pomiarowe", do którego automatycznie
przepisywane są dane zbierane w buforze pamięciowym tego analizatora.
Nadawana przez program nazwa widma pomiarowego jest identyczna z nazwą
toru pomiarowego - pomiar przeprowadzany w danym torze identyfikowany jest
więc poprzez nazwę tego toru. Nazwa ta może być zmieniona w formularzu
opisanym w rozdziale Parametry opisowe pomiaru .

W module "Tor pomiarowy", na dole każdego formularza wyświetlanego w
środkowej części ekranu znajduje się miejsce zarezerwowane dla widma
pomiarowego - wyświetlane jest w nim widmo aktualnie pobierane z bufora
analizatora.

Bardziej szczegółowe informacje na temat wyświetlania "widma żywego" i pracy
z widmami pomiarowymi znajdują się w rozdziale Widmo pomiarowe .

  Uwaga: w programie może być podłączone wiele torów pomiarowych -
widma pojawią się tylko w tych, w których będzie zdefiniowany analizator.

36
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3.2 Podłączanie analizatora

Program współpracuje z analizatorem który:
1. jest fizycznie podłączony do komputera oraz
2. jest zainstalowany w komputerze (patrz:  Instalacja analizatora Tukan8k-

USB  ) oraz
3. jest wskazany w drzewie toru pomiarowego

jeżeli warunki 1 i 2 nie są spełnione program nie uruchomi się i wyświetli
komunikat: "Nie odnaleziono analizatora Tukan ani klucza sprzętowego" (patrz:  
Uruchomienie programu  ).

Podłączanie analizatora przy uruchamianiu programu

 Jeżeli analizator jest podłączony do komputera, ale nie jest wskazany w torze
pomiarowym, program bezpośrednio po uruchomieniu wyświetli komunikat:

- jeżeli klikniemy klawisz "Nie" program uruchomi się i dostępne będą wszystkie
funkcje z wyjątkiem funkcji związanych z pomiarem,

- po kliknięciu w klawisz "Tak" otworzy się okno dialogowe "Wybór typu /

konfiguracja analizatora", w którym należy wykonać:

1.  rozwinąć listę typów analizatora (klikając w przycisk ze strzałką) i wybrać z
niej odpowiedni analizator. Po wyborze zawartość okna zostanie uzupełniona
o elementy właściwe dla wybranego analizatora,

2.  kliknąć w przycisk "Detekcja" - otworzy się okienko z listą numerów
seryjnych analizatorów  wskazanego wyżej typu dołączonych do komputera,

3.  wybrać z tej listy odpowiedni numer i nacisnąć klawisz "OK" (uwaga! -
nawet, jeśli na liście jest tylko jeden numer, trzeba go podświetlić) - okienko
"Detekcja" zamknie się, a wybrany numer pojawi się w polu "Nr seryjny" okna
2.

156

22



27

Tor pomiarowy

Podłączanie analizatora w drzewie toru pomiarowego

Podłączanie analizatora w drzewie toru pomiarowego przebiega w podobny

sposób, aby to wykonać należy:

1. wybrać w drzewie torów pomiarowych pozycję "Analizator" i kliknąć w nią 
lewym klawiszem myszki

2. w środkowej części ekranu pojawi się formularz widoczny na rysunku
3. w oknie "Typ analizatora" wybrać z listy typ analizatora, który chcesz

podłączyć i postępować dalej w sposób opisany powyżej.

Dodatkowe uwagi na temat podłączania analizatorów znajdują się w następnym
rozdziale: Detekcja i identyfikacja analizatora

3.3 Detekcja i identyfikacja analizatora

Zarówno analizator Tukan8k-PCI jak i Tukan8k-USB mogą być detekowane
przez program. Dla obu typów urządzeń proces detekcji przebiega tak samo.

27
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Dla analizatora Tukan8k-USB został opisany w rozdziale Podłączanie
analizatora .

Każdy egzemplarz analizatora Tukan8k-USB posiada wbudowany numer
seryjny, który pozwala na jego jednoznaczną identyfikację.
Program odczytuje ten numer w procesie detekcji analizatora i wyświetla go w
polu "Numer seryjny" panelu definicji parametrów toru (moduł "Tor pomiarowy")

Analizatory typu Tukan8k-PCI identyfikowane są przez ustawiany na karcie adres
lokalny, poprzez który urządzenie komunikuje się z komputerem.  

Lista urządzeń, która pojawia się w okienku "Detekcja" jest więc albo listą
numerów seryjnych analizatorów Tukan8k-USB, albo listą adresów lokalnych
dla analizatorów Tukan8k-PCI 

  Jeżeli, po kliknięciu w klawisz "Detekcja", zamiast okienka z listą numerów
wyświetlona zostanie informacja "Brak urządzeń wskazanego typu" oznacza
to, że program nie "widzi" analizatora. Należy wówczas sprawdzić, czy
urządzenie jest zasilane (szczególnie dla Tukan8k-USB zasilanego przez
złącze USB z komputera) i czy ma dobry kontakt z komputerem 

Informacja o typie analizatora oraz o jego numerze seryjnym jest dodawana do
każdego widma pomiarowego i wraz z nim zapisywana do pliku dyskowego (plik
".wdm"  lub ".wds" ). Dzięki temu każde widmo "wie", którym analizatorem
było zmierzone.

Numer seryjny analizatora może być odczytany w oknie Informacji o widmie  i
przy pracy z kilkoma torami pomiarowymi  pozwala dodatkowo identyfikować,
z którego toru pomiarowego pochodzi obserwowane widmo.

Rejestry wewnętrzne analizatora3.3.1

Program umożliwia wgląd w rejestry sprzętowe  analizatora. Jest to możliwe po
wykonaniu polecenia dostępnego tylko z menu modułu "Tor pomiarowy":

menu: Pomiar | Wewnętrzne rejestry analizatora...

Wyświetlana w oknie informacja o bieżącym stanie rejestrów (odświeżana z
częstotliwością ok. 1s) ma charakter wyłącznie informacyjny - nie jest możliwa
zmiana zawartości. 
Wygląd okna z zawartością rejestrów zależy od typu analizatora i trybu pracy.
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Dla analizatora Tukan8k-USB okno to zawiera wykaz rejestrów sprzętowych wraz
z ich zawartością; parametry podzielone są na dwie grupy: rejestry nastaw
(Parameter Registers) i rejestry wartości bieżących (Result Registers).
Znaczenie poszczególnych bitów pól przedstawianych w formacie binarnym jest

opisane w okienkach wyświetlanych po kliknięciu w przycisk .

Dla analizatora Tukan8k-PCI okno to składa się z dwóch zakładek, jednej
nazwanej zgodnie z wybranym trybem pracy i zawierającej listę wybranych
komórek wewnętrznej pamięci analizatora i drugiej dotyczącej rejestrów
komunikacji z magistralą PCI. Znaczenie poszczególnych bitów rejestru
przedstawianych w formacie binarnym są opisane w prawej kolumnie
formularza.
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Informacje dostępne w oknie dialogowym „Wewnętrzne rejestry analizatora"
mają charakter wyłącznie pomocniczy i przeznaczone są tylko dla
doświadczonych użytkowników.

Parametry fabryczne analizatora3.3.2

Program umożliwia załadowanie „parametrów fabrycznych" – ustawień
domyślnych dla zadanego trybu pracy analizatora (MCA lub MCS). Jest to
możliwe po wykonaniu polecenia z menu modułu "Tor pomiarowy":

menu: Pomiar | Ustawienia fabryczne...

Po wykonaniu operacji na ekranie pojawi się okno zawierające listę
parametrów wraz z ich domyślnymi wartościami. Wczytanie tych wartości do
analizatora następuje po wykonaniu polecenia "Pobierz".



31

Tor pomiarowy

Znaczenie poszczególnych parametrów opisane jest w rozdziałach:

patrz również:

Dodatek B: Opis techniczny analizatora Tukan
Ustawianie parametrów pracy
Kryteria stopu pomiaru

3.4 Tryby pracy (MCA, MCS)

Niezależnie od typu (USB, PCI) analizatory Tukan_8k mogą pracować w jednym
z dwóch trybów pracy: 

 trybie analizy amplitudowej MCA (patrz Tukan8k-USB tryb MCA  lub
Tukan8k-PCI tryb MCA  ,
lub 

 trybie przelicznika wielokanałowego MCS (patrz Tukan8k-USB tryb MCS
 lub Tukan8k-PCI tryb MCS  ).

Wybór trybu pracy:

Zmiany trybu pracy analizatora można dokonać tylko w module TOR
POMIAROWY - w tym celu należy:

1.  kliknąć na pozycję "Tryb pracy" drzewa toru pomiarowego (patrz rysunek),
2.  w otwartym na środkowym panelu formularzu należy kliknąć na jedną z

dwóch pozycji: MCA lub MCS.
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Przełączanie trybu pracy analizatora jest bardzo proste pociąga jednak za sobą
wiele zmian w programie, ponieważ zmieniają się zasady pomiaru; inaczej
wygląda drzewo toru pomiarowego inna jest zawartość formularzy, zestawy
kontrolowanych parametrów, zasady kalibracji toru pomiarowego itp.

  Podstawowym i najczęściej używanym trybem pracy jest tryb MCA, dlatego  w
rozdziałach "Tor pomiarowy" i "Pomiar" opisany jest przede wszystkim ten tryb
pracy. Praca w trybie MCS  opisana jest w oddzielnym rozdziale niniejszej
instrukcji.

3.5 Ustawianie parametrów pracy

Operacja zmiany parametrów pracy karty analizatora może być wykonywana tylko
w module "Tor pomiarowy"  

Nastawy podstawowych parametrów pracy analizatora takich jak liczba kanałów,
próg dolny i górny wyświetlane są w drzewie torów pomiarowych w gałęzi
"Analizator/Parametry". Kliknięcie myszką w gałąź "Parametry" powoduje
otwarcie formularza, którego zawartość zależy od typu analizatora i od
wybranego trybu pracy (MCA, MCS).

61
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Na rysunku widoczny jest formularz parametrów pracy właściwy dla analizatora
Tukan8k-USB pracującego w trybie MCA.  Można na nim zmieniać następujące
parametry:

Próg dolny,  Próg górny  –  wartość obu progów można  wpisywać podając
amplitudę w [mV] lub numer kanału, do (lub od) którego obcinane będzie
widmo. Jeżeli zmienimy numer kanału, program automatycznie zmieni
odpowiadającą mu wartość napięcia. Zakresy minimalne i maksymalne obu
wielkości podane są na formularzu.

Progi dyskryminatora można ustawić również w następujący sposób:
przejść do modułu "Analizator" i uruchomić pomiar,
obserwując widmo ustawić markery na takich pozycjach, na jakich powinny
znajdować się progi,
wrócić do modułu "Tor pomiarowy" i nacisnąć przycisk Ustaw progi wg
markerów - program wyświetli komunikat: 

nacisnąć klawisz "Tak" - numery kanałów podane w komunikacie zostaną
wpisane jako nowe wartości progów.

Liczba kanałów – liczbę kanałów w których jest zbierane widmo  (1024, 2048,
4096 lub 8192) wybiera się z listy, która rozwija się po kliknięciu w przycisk ze
strzałką .

Bramkowanie sygnału wejściowego – włączanie modu bramkowania sygnału
wejściowego, w którym rejestracji podlegają sygnały pojawiające się w
koincydencji lub antykoincydencji do sygnału bramkującego. Normalnie
analizator pracuje bez bramkowania sygnału wejściowego.

Konfiguracja TTL Lemo –  włączenie tych opcji powoduje pojawienie się
sygnałów na wyjściach TTL analizatora. Szczegółowy opis tych sygnałów
znajduje się w Dodatku B: Tukan8k-USB tryb MCA .

  Po zmianie wartości parametru, zawierający go fragment formularza zmienia
kolor na żółty, który oznacza, że parametr został zmieniony, ale nie jest
zatwierdzony. Wprowadzenie zmiany następuje po kliknięciu w przycisk
"Zastosuj".
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patrz również:

Dodatek B: Opis techniczny analizatora Tukan
Parametry fabryczne
Wewnętrzne rejestry

3.6 Parametry opisowe pomiaru - masa próbki

Parametry opisowe pomiaru zawierają te parametry toru pomiarowego, które
opisują warunki, w jakich przeprowadzany jest pomiar oraz charakteryzują
mierzoną próbkę. Są one umieszczane w raporcie z pomiaru i zapisywane
(niektóre z nich) w pliku z widmem.

Formularz z parametrami opisowymi pojawi się w środkowej części ekranu
modułu "Tor pomiarowy" po naciśnięciu gałęzi "Opis" drzewa toru
pomiarowego.

Większość pól na formularzu to pola tekstowe, w których należy wprowadzić
teksty identyfikujące pomiar i laboratorium.

Masa próbki:  - wprowadzana w tym formularzu wartość i jednostka masy
próbki wykorzystywana jest w analizie ilościowej mierzonego widma do
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obliczenia stężenia substancji promieniotwórczej w badanej próbce (patrz 
Obliczanie aktywności i stężeń ).

Wartość masy próbki wprowadzona dla widma wyświetlana jest również
w oknie: Informacje o widmie .
 

3.7 Kryteria stopu pomiaru

W programie Tukan pomiar może być po wystartowaniu zatrzymywany ręcznie
(patrz: Sterowanie pomiarem  ) lub automatycznie po osiągnięciu
parametrów ustawianych w "Kryteriach stopu" pomiaru.
Zadane kryteria stopowania pomiaru mogą być ustawiane indywidualnie dla
danego pomiaru (patrz rozdział "Pomiar" Ustawianie kryteriów stopu pomiaru

 ), albo dla całego  toru pomiarowego definiującego standardowe pomiary
próbek danego typu.

Istnieje możliwość zadania dwóch niezależnych kryteriów automatycznego
zakończenia pomiaru: 
- czasowego (z możliwością rozróżnienia dwóch rodzajów czasów: żywego i
rzeczywistego) i 
- obliczeniowego, porównującego liczbę zliczeń w wybranym zakresie widma do
wartości zadanej przez użytkownika.

Aby ustawić (zmienić) kryteria stopowania pomiaru należy kliknąć w gałąź
"Kryteria stopu" w drzewie toru pomiarowego. W środkowej części ekranu pojawi
się wówczas formularz widoczny na rysunku:

W formularzu można ustawić jedno z opisanych niżej kryteriów lub oba kryteria
jednocześnie:

kryterium: Kontrola czasu trwania pomiaru: 
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Program kontroluje czas trwania pomiaru tylko wówczas, gdy w oknie Czas
pomiaru zaznaczona jest opcja Kryterium aktywne.
Kontrolowany może być upływ czasu żywego lub rzeczywistego.
Wielkość czasu trwania pomiaru musi być wpisana (w sekundach) w polu Limit

czasu (w zakresie od 1s do 16777215s (224-1))

kryterium: Kontrola liczby zliczeń w zadanym obszarze:
Jeżeli w oknie „Zliczenia w obszarze" zaznaczona jest opcja Kryterium aktywne
program kontroluje sumę zliczeń w obszarze widma określonym przez Kanał
początkowy i Kanał końcowy. 
Akwizycja jest zatrzymywana po osiągnięciu sumy zliczeń większej niż wpisana

w oknie Limit zliczeń (w zakresie od 1 do 232-1 zliczeń)

Po ustawieniu parametrów w formularzu należy nacisnąć klawisz "Zastosuj".

patrz również:

Ustawianie kryteriów stopu pomiaru
Kontrola przebiegu pomiaru

3.8 Kalibracja toru pomiarowego

Tor pomiarowy definiowany jest dla określonego typu pomiarów
przeprowadzonych w konkretnych warunkach pracy tj. dla określonego typu
analizatora i detektora i dla określonej geometrii pomiaru. 
Kalibracja energetyczna (również czasowa i wydajnościowa) wykonana na
widmie pomiarowym zostaje wpisana do toru pomiarowego i jeżeli nie
zmienimy istotnych parametrów pracy (np. wzmocnienie wzmacniacza)  może
być wpisywana automatycznie do kolejnych widm mierzonych w tym torze.

  Program nie kontroluje jednak, czy nie nastąpiła istotna zmiana parametrów
toru. Użytkownik sam musi sprawdzać, czy kalibracja toru jest właściwa.
Na rysunku pokazano formularz kontroli stanu kalibracji toru wyświetlany po
kliknięciu w gałąź  "Kalibracja" - na formularzu można obejrzeć parametry
kalibracji i przebieg krzywej kalibracyjnej oraz wykonać operację Usunięcia
kalibracji z toru pomiarowego.
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Obowiązują następujące zasady:

1.  kalibracja wprowadzona do widma pomiarowego staje się kalibracją toru
pomiarowego,
2.  kalibracja ta jest zapamiętywana przy zamykaniu programu i odtwarzana po
jego ponownym uruchomieniu,
3.  kalibracja ta jest automatycznie wprowadzana do każdego kolejnego widma
mierzonego w danym torze.

patrz również:

Kalibracja

3.9 Serie pomiarowe

Seria pomiarowa to zautomatyzowany cykl pomiarów przeprowadzanych w tych
samych warunkach i przy takich samych nastawach analizatora.
Seria pomiarowa składa się z następującej sekwencji operacji:

start pomiaru
stop pomiaru po czasie zdefiniowanym w parametrach serii
zapis widma do pliku dyskowego w formacie .wdm lub ASCII i/lub zapis
wybranych parametrów piku do pliku tekstowego
kasowanie pomiaru w buforze analizatora 
ponowny start pomiaru po upływie czasu "przerwy"
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Na rysunku poniżej pokazany jest formularz nastaw serii pomiarowej otwierany
na ekranie po kliknięciu w gałąź "Seria pomiarowa" drzewa toru pomiarowego:

Formularz zawiera następujące informacje i nastawy:

Status serii

pomiarowej

informacja o aktualnym stanie serii pomiarow ej 

Rodzaj startu serii Przyciskiem wraz ze startem pomiaru - start serii

pomiarow ej następuje po w ykonaniu operacji START

akw izycji

W zadanym terminie - seria startow ana jest

automatycznie w  dniu i o godzinie podanej w  oknie nastaw

Cykle

Liczba cykli liczba pomiarów  w  serii - może być ustaw iana w   zakresie

od 0 do 1000. 

Wartość 0 oznacza, że liczba cykli w  serii jest parametrem

nieistotnym, przy tej nastaw ie cykle pomiarow e będą
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pow tarzane tak długo, aż nastąpi zatrzymanie pomiaru

operacją STOP lub zostanie osiągnięty nastaw iony poniżej

czas zakończenia serii. 

Ostatni cykl nie

później niż

zaznaczenie tej opcji spow oduje, że program w ykonując

serię pomiarow ą będzie jednocześnie kontrolow ał upływ

czasu.

Po osiągnięciu ustaw ionej daty i czasu start kolejnego cyklu

serii nie nastąpi, ale jeżeli ten cykl już trw a w ykona się do

końca

Czas trwania

pojedynczego

cyklu

ustaw iony tutaj czas przenoszony jest automatycznie do

nastaw  kryteriów  automatycznego stopu pomiaru  i

obow iązuje rów nież przy pomiarze nie zw iązanym z serią

Przerwa między

cyklami [s]

czas jaki musi upłynąć przed w ystartow aniem następnego

cyklu, odliczany od momentu zakończenia cyklu

poprzedniego.

Zakres czasu przerw y: od 10 s do 10000 s.

Stan pomiarów serii pomiarowej można śledzić na panelu wyświetlanym z
prawej strony ekranu w modułach TOR POMIAROWY i ANALIZATOR. Dane
wyświetlane na tym panelu opisane są w rozdz. Pomiar z serią pomiarową .

Każdy pomiar serii może być zapisywany do pliku dyskowego, a wyniki
poszczególnych pomiarów mogą być zapisywane w pliku tekstowym. Nastawy
dla tych plików znajdują się w dolnej części formularza i zawierają dwie
zakładki: Pliki widm i Plik z wynikami liczbowymi.

Pliki widm: - Po włączeniu opcji Zapis włączony program zapisuje
automatycznie widmo do pliku dyskowego o nazwie składającej się z Bazowej
nazwy pliku i kolejnego numeru pomiaru. Pliki zapisywane są w katalogu
podanym w polu Nazwa folderu.
Widma mogą być zapisywane w formacie binarnym (*.wdm) lub w jednym z
formatów ASCII (patrz. Eksport widm ASCII  ).
Nazwy plików z widmami zapisywanymi wg. nastaw pokazanych na rysunku
powyżej będą następujące:

D:\DaneTukan\ZywnoscSeria_001.wdm,   D:\DaneTukan\ZywnoscSeria_002.
wdm,  .... itd.

Zapis wyników analizy poszczególnych pomiarów serii do jednego pliku
tekstowego:

Po zakończeniu każdego pomiaru serii program może obliczyć parametry
wybranych pików i zapisać je do pliku tekstowego:
Pliki z wynikami liczbowymi: -  Po włączeniu opcji Zapis włączony program
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zapisuje automatycznie parametry pików do pliku dyskowego o zadanej nazwie.
Plik ten zapisywany jest w katalogu podanym w polu Nazwa folderu.
Parametry piku do zapisu można definiować oddzielnie dla każdego wybranego
ROI w oknie dialogowym otwieranym przyciskiem Wybór parametrów (patrz
rysunek).

Dla pomiarów w trybie MCS  serie pomiarowe ustawia się w podobny
sposób. Pliki widm zapisywane są wówczas w plikach '.wds"  i inny jest
zestaw parametrów wybieranych do zapisu w pliku z wynikami liczbowymi.

patrz również

Pomiar z serią pomiarową

3.10 Praca z kilkoma analizatorami

Program pozwala na jednoczesne sterowanie kilkoma analizatorami
podłączonymi w różnych torach pomiarowych.
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Dodawanie i usuwanie toru pomiarowego
Wybór analizatora do sterowania
Kontrola kilku widm pomiarowych

Dodawanie i usuwanie toru pomiarowego3.10.1

Podłączenie do programu drugiego analizatora (i kolejnych) musi być
poprzedzone dodaniem toru pomiarowego: Operację tę można wykonać tylko w
module "Tor pomiarowy".

Dodanie toru pomiarowego

menu:  Plik | Dodaj tor pomiarowy...

Operacja ta dodaje "pusty" tor pomiarowy i automatycznie nadaje mu nazwę
"Nowy tor" z pierwszym wolnym numerem np: "Nowy tor [1]". 
Następnie należy podłączyć analizator (i inne elementy toru) w sposób opisany
w rozdziale: Definiowanie toru pomiarowego .

Usuwanie toru pomiarowego

menu:  Plik | Usuń tor pomiarowy...

Po wywołaniu operacji program wyświetla okno dialogowe, w którym należy
wskazać numer toru, który chcemy usunąć:
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Operacja kasowania toru jest wykonywana niezależnie od jego zawartości i od
stanu pomiaru.

Uwagi

  usunięcie toru pomiarowego nie powoduje zmiany stanu analizatora, w

szczególności zatrzymania akwizycji

  w przypadku, gdy w programie zdefiniowany jest tylko jeden tor pomiarowy

usunięcie go nie jest możliwe

  przywrócenie poprzednich nastaw usuniętego toru możliwe jest poprzez

wykorzystanie mechanizmu plików konfiguracyjnych toru pomiarowego

patrz również:

Definiowanie toru pomiarowego

Wybór analizatora do sterowania3.10.2

Po podłączeniu w programie kilku torów pomiarowych i kilku analizatorów
pojawia się problem, z którym z nich w danym momencie chcemy pracować.
Przez pracę z analizatorem rozumiemy tutaj zmianę nastaw i parametrów toru
pomiarowego oraz startowanie, stopowanie i resetowanie pomiarów.

Wybór toru pomiarowego może być dokonany przez:
kliknięcie myszką w dowolną gałąź danego toru, lub
kliknięcie myszką w dowolnym polu panelu parametrów pomiaru (patrz: 
Moduł 'Tor pomiarowy'  i Kontrola przebiegu pomiaru  ), lub
poprzez menu kontekstowe panelu parametrów pomiaru (widoczne na
rysunku) - pozycja "Ustaw jako wybrany".

Wybrany tor zaznaczony jest na ekranie kolorem jaśniejszym  niż pozostałe.
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Do wybranego toru pomiarowego dostosowywane są takie elementy programu
jak:

stan i zawartość paska ikon sterowania pomiarem,
stan i zawartość menu Pomiar,
stan i zawartość menu kontekstowego panelu parametrów pomiaru.

Widoczne na rysunku menu kontekstowe panelu parametrów pomiaru pojawia
się po kliknięciu prawym klawiszem myszki w dowolnym miejscu tego panelu.
Zawartość menu zależy od tego, w którym miejscu panelu zostało wywołane -
całość podzielona jest na pięć części: dwie pierwsze dotyczą toru pomiarowego,
w polu parametrów którego nastąpiło kliknięcie - pozostałe są wspólne dla
wszystkich torów.

Zawartość panelu parametrów pomiaru opisana jest w rozdziale: Kontrola
przebiegu pomiaru .

Możliwe jest sterowanie indywidualne wybranego analizatora lub sterowanie
wspólne kilkoma wybranymi urządzeniami. Mechanizmy sterowania zostały
opisane w rozdziałach: Sterowanie pomiarem  i Wspólne sterowanie
pomiarami .

Wybór kilku torów pomiarowych do jednoczesnego sterowania może być
dokonany poprzez menu Pomiar lub poprzez opisane wyżej menu kontekstowe.
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W obu przypadkach należy wybrać pozycję Wspólne sterowanie, która zawiera
operacje dodawania i usuwania wskazanych torów  pomiarowych do wspólnego
sterowania oraz operację Pokaż panel:
Panel widoczny na rysunku pozwala na lepszą kontrolę przy wybieraniu torów do
wspólnego sterowania.

 Tory pomiarowe wybrane do wspólnego sterowania zaznaczone są kolorem
żółtym.

Kontrola kilku widm pomiarowych3.10.3

Przy jednoczesnej pracy z kilkoma analizatorami istotna jest możliwość
jednoczesnej obserwacji wszystkich (lub wybranych pomiarów). Po kliknięciu w
gałąź Widma w drzewie torów pomiarowych, w środkowej części moduł Tor
Pomiarowy pojawią się wykresy wszystkich widm z aktualnie podłączonych
analizatorów.
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Na górze panelu wyświetlania widm znajduje się belka z ikonami, za pomocą
których można sterować wyświetlaniem widm. Po najechaniu myszką na
wybraną ikonkę pojawia się podpowiedź opisująca operację, która jest do niej
podłączona.

 Ikon
a

 Menu: 
Ekran

 Opis operacji

Wybierz

wszystkie
w ybór w szystkich w idm do w spólnego sterow ania

Wybrane

widmo

w ybór w idma do sterow ania (zmiana skali i markerów ). Wybrane

w idmo będzie w yśw ietlone na żółtym tle

Układ

poziomy

w yśw ietlenie w szystkich w idm w  poziomie

Układ

pionowy

w yśw ietlenie w szystkich w idm w  pionie

Całe

widmo

w yśw ietlenie całego w idma

Markery na

ekran

ustaw ienie markerów  na pozycjach odpow iadających 1/3 i 2/3

w yśw ietlanego zakresu w idma
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 Ikon
a

 Menu: 
Ekran

 Opis operacji

Rozciągnij

w idmo

rozciągnięcie części w idma ograniczonej markerami na całej

szerokości okna w yśw ietlania

Zsuń

widmo

dw ukrotne zw iększenie liczby w yśw ietlanych kanałów

Skala Y

auto

automatyczne dostosow anie skali Y do najw yższego punktu

w yśw ietlanego fragmentu w idma (plus 20% w artości zliczeń w

tym punkcie)

Ustaw

skalę Y

ustaw ienie skali Y w  zakresie "od", "do" (otw iera się okno

dialogow e, w  którym należy w pisać żądane w artości)

Skala

logarytm.

przełącznik skali Y: logarytmiczna / liniow a

Siatka
w łączanie i w yłączanie siatki w spółrzędnych w yśw ietlanej w

obszarze w idma

Lupa

w łączanie i w yłączenie lupy:

jeżeli lupa jest w łączona to kursor w  obszarze w idma ma kształt 

, a markery nie działają, naciskając praw y przycisk myszki

możemy obrysow ać dow olny fragment w idma i pow iększyć go

Operacje zmiany pozycji markerów i zmiany skali wyświetlania wykonywane są
dla jednego lub kilku wybranych widm.
Widmo wybrane do sterowania zaznaczone jest na ekranie kolorem żółtym. 
Wyboru można dokonywać przez kliknięcie w ikonę oznaczoną krzyżykiem na
pasku ikon lub na wybranym widmie.

W polach Od i Do pod widmem pokazane są położenia markerów w skali
kanałowej i energetycznej (jeżeli widmo ma kalibrację). 

3.11 Pliki konfiguracyjne toru pomiarowego

Bieżąca konfiguracja toru pomiarowego może być zachowana poprzez
zapisanie jej do pliku. Polecenie dostępne jest tylko w module "Tor
pomiarowy"  w oknie dialogowym "Zapisywanie jako". W celu otwarcia tego
okna należy wykonać polecenie

menu: Plik | Zapisz konfigurację toru jako...

Okno dialogowe wyglądem przypomina standardowe okienko Windows służące
do zapisywania plików. Dodatkowe pole "Opis" umożliwia wprowadzanie

14
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informacji opisującej tor pomiarowy. Ta informacja może być użyteczna podczas
wczytywania konfiguracji toru pomiarowego z pliku.

Gdy okno jest otwierane, pola "Nazwa pliku" oraz "Opis" zawierają informację
zgodną z parametrem toru pomiarowego "Nazwa toru".

Pliki przechowujące konfigurację toru pomiarowego mają domyślne
rozszerzenie "*.cfh".

Konfiguracja toru pomiarowego zapisana wcześniej do pliku, może być w
prosty sposób wczytana do programu. Polecenie odczytu konfiguracji
dostępne jest tylko w module "Tor pomiarowy" w oknie dialogowym
"Otwieranie" dostępnym po wykonaniu polecenia

menu: Plik | Czytaj konfigurację toru...

Okno swoim wyglądem przypomina standardowe okno Windows do otwierania
plików wzbogacone o dwa dodatkowe pola w dolnej części okna. Pierwsze pole
"Nazwa toru pomiarowego" zawiera informację wprowadzoną do pola o tej
samej nazwie podczas zapisywania konfiguracji do pliku. Drugie pole
przeznaczone jest do wypisania listy parametrów toru pomiarowego odczytanych
ze wskazanego pliku.

patrz również:

Definiowanie toru pomiarowego 23
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4 Pomiar

Wszystkie operacje sterowania pomiarem i śledzenia procesu zbierania
mierzonego widma dostępne są tylko w modułach "Tor pomiarowy" i
"Analizator".
W niniejszym rozdziale opisano: 

operacje sterowania pomiarem z jednego analizatora tj. start, stop i
reset pomiaru ,
Wspólne sterowanie kilkoma pomiarami  - wykorzystywane przy
pracy z kilkoma analizatorami,
operacje wizualnej kontroli przebiegu pomiaru ,
mechanizm i sposoby wykorzystania serii pomiarowych ,
operacje zabezpieczenia danych pomiarowych przed utratą za pomocą
mechanizmu kopii czasowej ,

oraz zasady budowania, wyświetlania, archiwizowania i analizy widma
pomiarowego .

Większość operacji związanych ze sterowaniem pomiarem dostępna jest
poprzez ikony, menu "Pomiar" oraz menu kontekstowe panelu kontroli
parametrów pomiaru .

4.1 Sterowanie pomiarem

Operacje ręcznego i automatycznego sterowania pomiarem można wykonywać 
tylko w module TOR POMIAROWY lub ANALIZATOR:

z ikony ulokowanej na pasku ikon, 
z menu Pomiar, 
z menu kontekstowego panelu parametrów pomiaru, który na bieżąco
pokazuje aktualny stan pomiaru. Zawartość tego panelu opisano w
rozdziale Kontrola przebiegu pomiaru , 
z klawiatury.

Operacje sterowania pomiarem:

 Iko
na

 Menu:
 Pomiar

 Kla
wisz

 Opis operacji
 Uw
agi

Start start akwizycji 1)
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Stop zatrzymanie akwizycji 2)

Reset
wyzerowanie zawartości bufora widma  i
liczników czasu pomiaru w analizatorze i w
programie

Kryteria
wywołanie okienka ustawiania kryteriów
automatycznego stopowania pomiaru

1) Akwizycji nie można wystartować, jeżeli w polu „Status" na panelu
parametrów pomiaru  jest wyświetlany komunikat: „niezainicjowany".
Należy wówczas wykonać operację Reset i poczekać aż w polu tym pojawi
się komunikat: „gotów".

2) Zatrzymanie akwizycji poprzez wykonanie operacji „Stop" sygnalizowane jest
komunikatem: „polecenie operatora"

Uwaga, szary kolor ikony (  lub  ) oznacza, że operacji podłączonej do tej
ikony nie można wykonać. 
Wszystkie ikony sterowania pomiarem są szare, jeżeli program jest w stanie
"brak analizatora"  (tj. analizator jest odłączony od programu).

Jeżeli program pracuje z kilkoma torami pomiarowymi  pojawiają się
dodatkowe pozycje w menu i dodatkowe przyciski związane ze wspólnym
sterowaniem kilkoma pomiarami :

Poniżej przedstawiono możliwe konfiguracje zawartości paska ikon sterowania
pomiarem w zależności od stanu programu i analizatora:

podłączony jest jeden tor pomiarow y,

ale nie zdefiniow ano w  nim analizatora

podłączony jest jeden tor pomiarow y i

analizator jest gotow y do

w ystartow ania pomiaru

jest jeden tor pomiarow y. w  którym

trw a pomiar

jest kilka torów  pomiarow ych, ale nie

są w łączone opcje w spólnego

sterow ania

jest kilka torów  pomiarow ych i

w łączone są opcje w spólnego

sterow ania
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Na ostatnim rysunku  widoczne jest okienko stanu bramkowania pomiaru
opisane w rozdziale "Tor pomiarowy": Ustawianie parametrów pracy .
Okienko to można włączyć poprzez menu kontekstowe paska ikon.

Pomiar może być również startowany i stopowany automatycznie za pomocą
mechanizmów Serii pomiarowych  lub poprzez ustawienie  kryteriów
automatycznego stopowania pomiaru .

4.2 Kontrola przebiegu pomiaru

Panel kontroli parametrów pomiaru umieszczony jest z prawej strony ekranu w
modułach TOR POMIAROWY i ANALIZATOR. 
Na panelu wyświetlana jest aktualizowana na bieżąco informacja o stanie
pomiaru i jego parametrach

Wyglad panelu parametrów

pomiaru zawierajacy

podstawowy zestaw

parametrów

Wyglad panelu parametrów

pomiaru z rozwinieta lista

parametrów ustawianych w

"kryteriach pomiaru"

W poszczególnych liniach panelu parametrów podawane są następujące
informacje:

Nazw a parametru

(lewa kolumna panelu)

Stan parametru

(prawa kolumna)

Opis

[--] Nazw a toru:

tutaj: Filtr powietrza  WŁĄCZONY       akw izycja trw a
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Nazw a parametru

(lewa kolumna panelu)

Stan parametru

(prawa kolumna)

Opis

 WYŁĄCZONY    akw izycja zatrzymana, napis w  linii

"Status" informuje o przyczynie jej

zatrzymania

 BRAK                 brak analizatora - żadne informacje o

stanie pomiaru nie są podane, w

panelu parametrów  pomiaru

w idoczna jest tylko jedna linia

 nierozpoznany  program nie rozpoznaje analizatora i

nie może naw iązać z nim łączności

Status

pusta linia statusu w ystępuje gdy:

pomiar jest w łączony i przebiega

popraw nie lub brak jest analizatora

lub analizator jest "nierozpoznany"

gotów analizator jest gotow y do

w ystartow ania pomiaru

polecenie operatora operator zatrzymał pomiar przy

pomocy operacji "STOP" akw izycji

 limit czas żyw y pomiar został automatycznie

zatrzymany po upływ ie ustaw ionego

w  kryteriach stopu żyw ego czasu

pomiaru

 limit czas rzecz. pomiar został automatycznie

zatrzymany po upływ ie ustaw ionego

w  kryteriach stopu rzeczyw istego

czasu pomiaru

limit zliczeń pomiar został automatycznie

zatrzymany po osiągnięciu limitu

liczby zliczeń ustaw ionego w

kryteriach stopu pomiaru

przep. w  kan. [  ] pomiar został automatycznie

zatrzymany poniew aż nastąpiło

przepełnienie w  kanale o numerze

podanym w  naw iasach [] (numer

kanału podaw any jest tylko przy

pracy z analizatorem USB).

Przepełnienie następuje w ów czas,

gdy liczba zliczeń w  dow olnym

kanale przekroczy w artość 1048575

zliczeń
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Nazw a parametru

(lewa kolumna panelu)

Stan parametru

(prawa kolumna)

Opis

niezainicjow any analizator jest w  stanie

"niezainicjow any" - należy w ykonać

operację "RESET"

nierozpoznany pomiar został zastopow any (jest w

stanie WYŁĄCZONY), ale program

nie rozpoznaje przyczyny

zatrzymania

Czas rzecz. [s]
0 ÷ 16777215 rzeczyw isty (zegarow y) czas

trw ania pomiaru

Czas żywy [s]
0 ÷ 16777215 faktyczny czas przetw arzania

sygnałów  w ejściow ych w

przetw orniku A/C

Limit czas żyw y [s] 

ustaw iona w  oknie kryterium

stopow ania pomiaru  w artość

czasu żyw ego - w yśw ietlana tylko

w tedy, kiedy aktyw ne jest kryterium

zatrzymania pomiaru po czasie

żyw ym

Limit czas rzecz.[s]

ustaw iona w  oknie kryterium

stopow ania pomiaru  w artość

czasu rzeczyw istego - w yśw ietlana

tylko w tedy, kiedy aktyw ne jest

kryterium zatrzymania pomiaru po

czasie rzeczyw istym

Czas martwy [%]
100,00 ÷ 0,00 procentow y stosunek różnicy czasu

rzeczyw istego i „żyw ego" do czasu

rzeczyw istego

Zlicz/s
0 ÷ 100000 obliczana na bieżąco liczba zliczeń

na sekundę czasu rzeczyw istego

Zlicz. w  obszarze
0 ÷ 2^32 - 1 suma zliczeń w  obszarze w idma

zdefiniow anym w  oknie kryteriów

stopu pomiaru

Limit zliczeń

ustaw iona w  oknie kryterium

stopow ania pomiaru  graniczna

w artość liczby zliczeń w  zadanym

obszarze, po osiągnięciu której

zatrzymyw any jest pomiar -

w yśw ietlana tylko w tedy, kiedy

aktyw ne jest kryterium limitu zliczeń
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Nazw a parametru

(lewa kolumna panelu)

Stan parametru

(prawa kolumna)

Opis

Zakres obszaru 

ustaw iony w  oknie kryterium

stopow ania pomiaru  obszar, w

którym kontrolow ana jest liczba

zliczeń - w yśw ietlany tylko w tedy,

kiedy aktyw ne jest kryterium limitu

zliczeń

[+] Seria pom. nieuruchomiona patrz: Pomiar z serią pomiarow ą

Menu kontekstowe panelu parametrów pomiaru

Zawartość menu kontekstowego, które
pojawia się po kliknięciu prawym klawiszem
myszki w obszarze panelu parametrów zależy
od tego, w którym fragmencie tego obszaru
znajdowała się myszka w momencie
kliknięcia. Istotne jest to zwłaszcza przy pracy z
kilkoma torami pomiarowymi, ponieważ dwie
górne sekcje menu dotyczą  konkretnego toru
pomiarowego - tego, który wskazuje myszka
(patrz Wspólne sterowanie kilkoma
pomiarami  ).

W pierwszej sekcji menu są operacje sterowania pomiarem opisane w 
Sterowanie pomiarem ,
w drugiej operacje związane z seria pomiarową opisane w Pomiar z serią
pomiarową .

Trzecia i czwarta część zawiera operacje konfigurujące zawartość panelu
parametrów pomiaru . Operacja "Konfiguracja panela..." otwiera okno
dialogowe zawierające listę wszystkich parametrów, które mogą być
wyświetlone na tym panelu. Na liście tej możemy zaznaczyć. które parametry
chcemy wyłączyć z wyświetlania.

  W module ANALIZATOR, jeżeli nie prowadzimy pomiaru, lub nie zależy nam
na bieżącej kontroli jego parametrów, panel kontroli pomiaru można wyłączyć z
ekranu.

Ukrycie panelu kontroli pomiaru: 
menu: Widok | Panel pomiaru
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4.3 Ustawianie kryteriów stopu pomiaru

Kryteria automatycznego stopowania pomiaru  zostały opisane w rozdziale
Tor pomiarowy . Mogą być ustawione dla danego toru pomiarowego poprzez
mechanizmy definiowania jego własności w poszczególnych gałęziach drzewa
toru w module TOR POMIAROWY.

Podczas pracy w module ANALIZATOR łatwiej jest jednak ustawiać te parametry
poprzez okno dialogowe, wywoływane:

poprzez ikonę , z menu Pomiar lub z menu kontekstowego panelu
parametrów pomiaru .

Wywołanie operacji "Kryteria stopu" powoduje otwarcie widocznego na rysunku
okienka dialogowego. Zawartość tego okienka została opisana w rozdziale 
Kryteria stopu pomiaru  .

Włączenie kontroli czasu trwania pomiaru:
w okienku Kryteria stopu zaznacz opcję "Czas pomiaru" "Kryterium
aktywne"
wybierz "Rodzaj czasu": "Żywy" lub "Rzeczywisty"
wpisz wartość "Limit czasu [s]"
naciśnij klawisz OK

Włączenie kontroli liczby zliczeń w obszarze:
w okienku Kryteria stopu zaznacz opcję "Zliczenia w obszarze" "Kryterium
aktywne"
wpisz numer "Kanału początkowego" i "Kanału końcowego"
kontrolowanego obszaru
wpisz wartość żądanej sumy liczby zliczeń w zadanym obszarze w okienku
"Limit zliczeń"
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naciśnij klawisz OK

Po naciśnięciu klawisza OK wprowadzone nastawy zostaną wyświetlone na
panelu parametrów pomiaru i wprowadzone do nastaw danego toru
pomiarowego.

Uwaga: Oba kryteria automatycznego stopu pomiaru mogą być ustawione
jednocześnie. Po wykonaniu operacji "Start" pomiar będzie trwał tak długo
dopóki nie zostanie osiągnięty ustawiony czas pomiaru lub liczba zliczeń w
zadanym obszarze.

patrz również:

Kryteria stopu pomiaru

4.4 Wspólne sterowanie kilkoma pomiarami

Zasady podłączania kilku analizatorów w jednym programie zostały opisane w
rozdziale "Tor pomiarowy". (patrz  Praca z kilkoma analizatorami ).
Jeżeli program pracuje z kilkoma analizatorami, każdy z nich może być
sterowany indywidualnie, ale możliwe jest również wspólne startowanie,
stopowanie i resetowanie pomiarów. Wybór torów pomiarowych do
indywidualnego lub wspólnego sterowania opisany jest w rozdziale Wybór
analizatora do sterowania  .
 
Wybrane do wspólnego sterowania tory zaznaczone są na panelu parametrów
pomiaru (patrz Kontrola przebiegu pomiaru ) kolorem żółtym.

 Iko
na

 Menu:
 Pomiar

 Klaw
isz

 Opis operacji  Uwagi

Start

wspólny

w spólny start akw izycji dla w ybranych torów

pomiarow ych

Stop

wspólny

jednoczesne zatrzymanie akw izycji w

w ybranych torach pomiarow ych

Reset

wspólny

w yzerow anie zaw artości buforów  w idm  i

liczników  czasu pomiaru dla w szystkich

w ybranych torów  pomiarow ych

Zasady działania opisanych wyżej operacji są takie same jak dla pojedynczego
analizatora (patrz: uwagi w tabelce opisu operacji w: Sterowanie pomiarem ).
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Niezależnie od tego, czy tory pomiarowe
są wybrane do wspólnego sterowania
czy nie, kryteria automatycznego
stopowania pomiaru ustawia się
indywidualnie dla każdego z nich.

Na rysunku obok widoczny jest panel
parametrów pomiaru dla trzech torów
pomiarowych (analizatorów)
podłączonych w programie. Pierwszy i
trzeci analizator jest sterowany
wspólnie, a tor pierwszy jest wybrany.

4.5 Kontynuacja pomiaru po zamknięciu programu

Po uruchomieniu akwizycji program może być zamknięty. Zamknięcie programu
nie spowoduje zatrzymania akwizycji – pomiar raz zainicjowany działa w sposób
autonomiczny aż do wystąpienia jednej z trzech okoliczności powodujących
zatrzymanie akwizycji:

 osiągnięcie wartości granicznej automatycznego kryterium stopu
(upływ czasu lub przekroczenie zliczeń w obszarze)

 zatrzymanie przez użytkownika
 przepełnienie zliczeń w pojedynczym kanale.

Uruchomienie programu podczas trwania akwizycji spowoduje rozpoznanie
stanu pomiaru i wyświetlenie jego aktualnych wartości.

54



57

Pomiar

4.6 Pomiar z serią pomiarową

Definicja serii pomiarowej i sposób jej ustawiania opisana jest w rozdziale "Tor
pomiarowy" Serie pomiarowe  .
  

Okno dialogowe z
nastawami serii opisane
w ww. rozdziale jest
dostępne również w
module ANALIZATOR z
menu Pomiar i z menu
kontekstowego panelu
parametrów pomiaru.
Otwiera się po wybraniu
operacji Konfiguracja.

Panel kontroli parametrów pomiaru opisany w
rozdziale Kontrola przebiegu pomiaru  w
ostatniej linii zawiera pozycję: "[+] Seria pom.".
Poniżej przedstawiono rozwinięcie tej pozycji w
linie zawierające parametry serii.

Nazw a parametru

(lewa kolumna panelu)

Stan parametru

(prawa kolumna)

Opis

--] Nazw a toru:

tutaj: Filtr powietrza
  .   . . . 

  . . . 

 . . . 
  . . .   . . . (pozycje dotyczące pomiaru

opisane w : Kontrola przebiegu

pomiaru )

[--] Seria pom.

nieuruchomiona seria pomiarow a jest w yłączona

 Oczek. na 1 start   seria pomiarow a jest ustaw iona i

uruchomiona - trw a oczekiw anie

na start pomiaru, lub na

osiągnięcie ustaw ionego czasu

startu automatycznego
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Nazw a parametru

(lewa kolumna panelu)

Stan parametru

(prawa kolumna)

Opis

 Pomiar                    trw a jeden z pomiarów  cyklu serii

Przerw a                  trw a przerw a w  pomiarze -

ustaw iony czas trw ania tej

przerw y odliczany jest w  polu 

Przerwa [s]

Przerw ana              seria pomiarow a została

przerw ana przez operatora -

w ykonano operację STOP

pomiaru w  trakcie trw ania serii

Zakończona            seria pomiarow a została

zakończona popraw nie -

w ykonane zostały w szystkie

cykle serii

Czas startu

00:00:00   (11:44:06) stan, gdy seria pomiarow a jest

"nieuruchomiona", (przykładow y

czas startu serii pomiarow ej)

pole jest puste, gdy pomiar jest w

stanie "oczekiw anie na 1 start"

Przerwa [s]

x1/x2 x1 ma w artość niezerow ą tylko w

czasie trw ania odliczania sekund

przerw y

x2 podaje liczbę cykli 

ustaw ionych w  danej serii

Cykl
0 numer bieżącego cyklu serii

pomiarow ej

Dla pomiarów w trybie MCS  serie pomiarowe ustawia się w podobny
sposób, ale pliki widm zapisywane są w plikach '.wds" i inny jest zestaw
parametrów wybieranych do zapisu w pliku z wynikami liczbowymi.

4.7 Widmo pomiarowe

Widmo pomiarowe tworzone jest przez program automatycznie dla każdego toru
pomiarowego. Jest to widmo, do którego przepisywana jest bieżąca zawartość
bufora analizatora. 
Zasady nadawania nazwy widmom pomiarowym opisane zostały w  rozdziale:
Tor pomiarowy > Definiowanie toru pomiarowego > Nazwa toru - nazwa widma

. 
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Aktualne informacje o mierzonym widmie: czas rozpoczęcia i trwania
pomiaru, liczbę kanałów, CPS, numer analizatora, którym mierzone jest
widmo, ustawiona geometrię pomiaru itp.można odczytać w oknie
dialogowym Informacje o widmie . W oknie tym można również zmienić

nazwę widma i dodać opis. 

Widmo pomiarowe jest, w  czasie trwania pomiaru, widmem "żywym" - jego
zawartość jest odświeżana na ekranie co 1 s. 
Zbieranie widma "żywego" można obserwować tylko w modułach TOR
POMIAROWY i ANALIZATOR - w pozostałych modułach widma te wyświetlane są
jak widma "stacjonarne" zgromadzone w pamięci programu.

Kalibracja widma pomiarowego jest jednocześnie kalibracją toru pomiarowego
.

Jeżeli tor pomiarowy ma kalibrację i tablicę ROI są one automatycznie
wprowadzane do każdego widma mierzonego w tym torze.

Dla widm pomiarowych w module ANALIZATOR przeprowadzana jest analiza
"on line". Program, po każdym odświeżeniu ekranu odczytuje aktualną liczbę
zliczeń w kanałach zawartych pomiędzy markerami i aktualizuje parametry piku
wyświetlane na panelu parametrów piku, co pozwala na bieżąco śledzić zmiany
położenia i szerokości połówkowej zaznaczonego piku. Parametry piku
obliczane są metodą „bezpośrednią"  opisana w rozdziale "Analiza".

Wszystkie widma, które są wyświetlane i analizowane w programie
zgromadzone są na składzie widm . Widma pomiarowe znajdują się na tym
składzie zawsze na pierwszych miejscach – nie można ich przestawić ani
usunąć ze składu.

patrz również:

Praca z widmami
Kopia czasowa widma pomiarowego

4.8 Kopia czasowa widma pomiarowego

W celu zabezpieczenia się przed utratą zmierzonych danych (np. w przypadku
zaniku zasilania) program może automatycznie, w ustalonych odstępach czasu,
zapisywać widmo pomiarowe do pliku dyskowego.

Ustawienie opcji zapisu kopii czasowej mierzonego widma:

menu Pomiar | Kopia czasowa pomiaru...
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Włącz zapis - zaznaczenie tej opcji spowoduje, że program w odstępach czasu
podanych na pozycji Częstość zapisu, będzie automatycznie (tj. bez udziału
operatora) zapisywał aktualnie mierzone widmo do pliku dyskowego podanego
w Nazwie widma. 
Plik kopii czasowej widma może być wcześniej założony na dysku, ale jeżeli go
nie ma we wskazanym miejscu program utworzy go sam. Standardowo plik ten
tworzony jest w głównym katalogu programu i ma nazwę „Tuk.wdm" (lub "Tuk.
wds" przy pracy w trybie MCS).

Zapis w oddzielnych plikach -  zaznaczenie tej opcji spowoduje, że program
będzie zapisywał mierzone widmo w oddzielnych plikach dodając do ich nazwy
kolejny numer zapisu. 
Standardowo opcja ta nie jest zaznaczona i kopia czasowa widma pomiarowego
zapisywana jest zawsze do tego samego pliku, którego zawartość jest 
nadpisywana przy każdej operacji zapisu.

 Zapis kopii czasowej jest uruchamiany tylko jeżeli trwa pomiar

patrz również:
Widmo pomiarowe 58
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5 Praca w trybie MCS

Podstawowym trybem pracy analizatora jest tryb analizy amplitudowej (tryb
MCA).
Przełączenie trybu pracy analizatora z trybu MCA w tryb MCS ( tryb pracy
wieloprzelicznikowej) może odbyć się tylko w module TOR POMIAROWY w
sposób opisany w rozdziale Tryby pracy (MCA, MCS .

Po przełączeniu analizatora z trybu MCA w tryb MCS zmieniają się automatycznie
następujące elementy programu:

lista parametrów w drzewie toru pomiarowego,  
zawartość panelu kontroli parametrów pomiaru,
formularze ustawiania parametrów pracy wyświetlane na środkowym
panelu modułu TOR POMIAROWY,
formaty mierzonych widm (zmienia się liczba i rodzaj parametrów
zapisywanych z widmem),
kalibracja przechodzi w automatyczną kalibrację czasową,
zmieniają się algorytmy analizy pików i zestaw parametrów piku
wyświetlanych pod widmem.

Proces sterowania pomiarem i reguły pracy z widmem pomiarowym pozostają
takie same jak w trybie MCA.

Uwaga: Zmiana trybu pracy analizatora z trybu MCA w tryb  MCS możliwa jest
tylko wówczas gdy aktualnie podłączony do programu analizator ma wbudowany
ten tryb. Uwaga ta nie dotyczy nowych analizatorów Tukan8k-USB.

patrz również:

MCS - tryb przelicznika wielokanałowego  dla analizatora Tukan8k-PCI

MCS - tryb przelicznika wielokanałowego  dla analizatora Tukan8k-USB

5.1 Parametry analizatora w trybie MCS

Parametry pomiaru, które można ustawić w trybie MCS są następujące:

Liczba kanałów – liczba kanałów określających jeden cykl pomiarowy –
kanałem pierwszym jest zawsze kanał 0 niezależnie od ustawienia progu
dolnego.
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Zakres pomiarowy wyznaczony tym parametrem jest zaznaczony na wykresie
widma poziomą linią wyświetlaną w kolorze markerów.

Liczba cykli –  ilość cykli składających się na pojedynczy pomiar – ustawiana w
zakresie od 1 do 1048575 (220-1)

Próg dolny i Próg górny  – ustawiane przez podanie numeru kanału lub
wartości napięcia w mV.

Wartości progów mogą być definiowane poprzez przypisanie im położenia
markerów ustawionych na widmie w trybie MCA. Operację tą można wykonać
naciskając przycisk Ustaw progi jak dla MCA umieszczony na górze formularza.

Dwell Time – czas przetwarzania w pojedynczym kanale – może być ustawiany w
zakresie od 2 µs do ponad 8  tys. sekund, przy czym należy ustawić jednostkę
czasu i jego wartość 

Współczynnik korekcji - liczba, przez którą jest mnożony ustawiony w
programie "Dwell Time". 
Współczynnik korekcji umożliwia zniwelowanie ewentualnych niedokładności
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przy odmierzaniu czasu "Dwell Time" przez analizator, jeżeli Użytkownik stwierdzi
występowanie takiej niedokładności. 
Współczynnik korekcji może być ustawiony zarówno powyżej jak i poniżej liczby
1, czyli może korygować zarówno spóźnianie się jak i spieszenie się zegara w
analizatorze. W większości przypadków współczynnik ten może pozostać na
poziomie 1.0, czyli neutralnym.

Wejście sygnałowe – wybór rodzaju gniazda sygnałowego: 

Analog (BNC): - wejście analogowe

TTL (A-sub) - 

Wyzwalanie – wybór typu wyzwalania cyklu pomiarowego: wewnętrzne
(automatyczne) lub sygnałem zewnętrznym

Inkrementacja kanału –  wybór sposobu inkrementacji kolejnego kanału:
wewnętrznie (automatyczne) lub zewnętrznie

Cykle powtarzalne – wybór sposobu startowania kolejnego cyklu: Tak -
automatycznie, Nie - wyzwalane sygnałem zewnętrznym

Akumulacja – włączanie (sumowanie) i wyłączanie (zastępowanie) akumulacji
zliczeń w kanałach w kolejnych cyklach pomiaru

Tryb stopu – wybór trybu zatrzymywania akwizycji po wywołaniu operacji Stop:
natychmiastowe, 
po zakończeniu przetwarzania w bieżącym kanale 
po zakończeniu przetwarzania całego cyklu

Bramkowanie sygnału wejściowego – włączanie modu bramkowania sygnału
wejściowego, w którym rejestracji podlegają sygnały pojawiające się w 
koincydencji lub antykoincydencji do sygnału bramkującego. Normalnie
analizator pracuje bez bramkowania sygnału wejściowego.

Konfiguracja TTL Lemo –  włączenie tych opcji powoduje pojawienie się
sygnałów na wyjściach TTL analizatora. Szczegółowy opis tych sygnałów
znajduje się w Dodatku C: Tukan8k-USB tryb MCS .

patrz również:

Kontrola przebiegu pomiaru w trybie MCS
tryb MCS  dla analizatora Tukan8k-PCI
tryb MCS  dla analizatora Tukan8k-USB
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5.2 Kontrola przebiegu pomiaru w trybie MCS

Panel kontroli parametrów pomiaru
umieszczony jest z prawej strony
ekranu w modułach TOR
POMIAROWY i ANALIZATOR. 
Na panelu wyświetlana jest
aktualizowana na bieżąco informacja
o stanie pomiaru i jego
parametrach.

Po przełączeniu analizatora w tryb
MCS parametry wyświetlanych na
tym panelu są następujące:

Wyświetlane są na nim następujące dane:

Nazw a parametru

(lewa kolumna panelu)

Stan parametru

(prawa kolumna)

Opis

[--] Nazw a toru:

tutaj: Filtr powietrza

 WŁĄCZONY       akw izycja trw a

 WYŁĄCZONY    akw izycja zatrzymana, napis w  linii

"Status" informuje o przyczynie jej

zatrzymania

 BRAK                 brak analizatora - żadne informacje o

stanie pomiaru nie są podane, w

panelu parametrów  pomiaru

w idoczna jest tylko jedna linia

 nierozpoznany  program nie rozpoznaje analizatora i

nie może naw iązać z nim łączności

Status

pusta linia statusu w ystępuje gdy:

pomiar jest w łączony i przebiega

popraw nie

gotów analizator jest gotow y do

w ystartow ania pomiaru

w ykonany pomiar został zakończony popraw nie

polecenie operatora operator zatrzymał pomiar przy

pomocy operacji "STOP" akw izycji

niezainicjow any analizator jest w  stanie

"niezainicjow any" - należy w ykonać

operację "RESET"
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Nazw a parametru

(lewa kolumna panelu)

Stan parametru

(prawa kolumna)

Opis

nierozpoznany program został zastopow any (jest w

stanie WYŁĄCZONY), ale nie

rozpoznaje przyczyny zatrzymania

Czas [s]
0 ÷ 16777215 faktyczny czas trw ania pomiaru w

sek

Kanał bież.
numer kanału, do którego aktualnie (w

czasie trw ania pomiaru) w pisyw ane

są dane

Liczba kan. 1 ÷ 8192 ustaw iona liczba kanałów  cyklu

Liczba cykli 1 ÷ 1048575 ustaw iona liczba cykli

Dw ell Time
2 µs ÷ 143 min czas przetw arzania w  pojedynczym

kanale

Uwagi:

1. Zatrzymanie akwizycji operacją STOP  powoduje wyzerowanie
licznika czasu, licznika kanałów i licznika cykli. Pomiar nie będzie mógł
być kontynuowany.

2. Po zatrzymaniu pomiaru operacją STOP ponowny start musi być

poprzedzony wykonaniem operacji RESET , czyli wyzerowaniem
parametrów pomiaru i zawartości bufora danych.

5.3 Widmo pomiarowe MCS

Zasada tworzenia widma pomiarowego MCS jest taka sama jak zasada
tworzenia widma w pomiarach w trybie MCA opisana w rozdziale Widmo
pomiarowe .  
W oknie dialogowym Informacje o widmie   umieszczane są dla widm MCS
informacje o czasie rozpoczęcia i trwania pomiaru, ustawionych parametrach
pomiaru, średniej liczbie zliczeń na Dwell Time oraz o numerze i typie

analizatora. Podobnie jak dla MCA w oknie tym można  zmienić nazwę widma i
dodać opis.
Widmo MCS zapisywane jest do plików dyskowych w formacie ".wds" (patrz 
Formaty plików z widmem ).

Na składzie widm  w pamięci mogą znajdować się zarówno widma MCA jak i
widma MCS. Program automatycznie reaguje na zmianę typu widma i zmienia
zestaw i jednostki parametrów piku wyświetlane pod widmem. 
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5.4 Kalibracja i analiza widma MCS

Kalibracja widma MCS

Do widm MCS program wprowadza automatyczną kalibrację czasową, w której
wartość czasu przypisaną poszczególnym kanałom jest liniową zależnością 
wartości Dwell Time. 
Skala czasowa wyświetlana jest na górnej osi pola widma w takich jednostkach
czasowych jakie są wybrane w opcjach konfiguracji:

W module KALIBRACJA - operacje wprowadzania i kasowania kalibracji są dla
widm MCS wyłączone. Kalibracji tego widma nie można więc edytować.  
Przy każdej zmianie parametrów pomiaru (czas Dwell Time) kalibracja czasowa
widma zmieniana jest automatycznie.

Analiza widma MCS

Przy zmianie widma głównego z widma MCA na widmo MCS zmienia się zestaw
obliczanych i wyświetlanych pod widmem parametrów piku, zestaw danych w
tablicy pików i w raporcie z pomiaru.

W ramach analizy "on line" program oblicza dla widm MCS: 
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sumę zliczeń w obszarze widma objętym markerami (wraz z kanałami, na
których stoją markery) oraz 
liczbę zliczeń na sekundę (CPS) dla tego obszaru.
Dla informacji wyświetlona jest również wartość Dwell Time przeliczona na
sekundę. 

Granice obszaru (Od, Do) wyświetlane są w takich jednostkach, w jakich
wyświetlana jest skala czasowa widma. Można przełączyć je na wartości w

kanałach za pomocą przycisku:  znajdującego się na pasku przycisków nad
widmem. 
Na widmach MCS można  zaznaczać obszary ROI i budować z nich tablice pików

.109
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6 Praca z widmami

Program może wyświetlać i analizować zarówno widma pochodzące z
bieżącego pomiaru jak i widma wczytane z plików dyskowych. Każde z tych widm
może zostać skopiowane do pamięci operacyjnej i przechowywane w niej do
momentu zakończenia pracy z programem. 
Program rozróżnia więc trzy typy widm: widmo pomiarowe, widmo pamięciowe i
widmo dyskowe:

widmo pomiarowe - widmo z pomiaru bieżącego
widmo pamięciowe - kopia dowolnego widma ze składu w pamięci programu 
widmo dyskowe - widmo wczytane z pliku dyskowego

Każde z tych widm identyfikowane jest przez swoją nazwę i opis.

W celu ułatwienia pracy z wieloma widmami program został wyposażony w tzw. 
Skład widm  podręcznych, na którym można przechować do 15 widm różnego
typu. Wybór widma roboczego sprowadza się więc do wskazania go na liście
widm umieszczonych na składzie.Wybrane widmo robocze nazwane roboczo
widmem głównym.

Widmem głównym nazywamy w programie widmo, na którego danych program
przeprowadza operacje: wyświetla je dopasowując do niego skalę, przesuwa po
nim markery, wykonuje analizę itp. 
Bezpośrednio po uruchomieniu programu widmem głównym jest zawsze
widmo z pomiaru bieżącego.

6.1 Skład widm

Skład widm zawiera wszystkie widma bezpośrednio dostępne w czasie pracy
programu - widma pomiarowe umieszczane są zawsze na początku listy. Poza
nimi można umieszczać na nim widma, do których często sięgamy w czasie
pracy programu oraz kopie tych widm.
Liczba widm na składzie ograniczona jest do 15 widm.
Program zapamiętuje zawartość składu i po ponownym uruchomieniu
automatycznie przepisuje do pamięci wszystkie te widma, do których ma
dostęp. 

Otwieranie okna dialogowego składu widm:

68
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ikona:  

menu: Plik | Skład widm

W oknie dialogowym składu widm znajduje się tabelka z listą widm i zestaw
przycisków, za pomocą których można wykonywać operacje na widmach i
zmieniać ich atrybuty. 
W nagłówku tabelki umieszczono następujące oznaczenia literowe atrybutów
(opis tych oznaczeń można wyświetlić klikając w ten nagłówek):

W atrybut w idma: "w yśw ietlane", "niew yśw ietlane" *)

S styl w idma - styl w  jakim w yśw ietlane jest w idmo: 

liniow y, punktow y, słupkow y, w ypełniony

K kolor w idma

G w idmo głów ne (nazw a zapisana jest czcionką pogrubioną)

P w idmo pomiarow e

K kopia - w idmo w  pamięci

D w idmo z pliku dyskow ego

*) Widma "wyświetlane" i "niewyświetlane":
Wszystkie widma umieszczone w składzie widm, mogą być widoczne w liście
widm podręcznych , a tym samym wyświetlane na ekranie, ale nie muszą.
Status widma "wyświetlanego" na "niewyświetlane" można zmienić poprzez
jedno kliknięcie myszką w pierwsze pole linii widma.

72
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Mechanizm ten pozwala wyłączyć niektóre widma przechowywane na składzie z
listy widm podręcznych i zostawić na niej tylko te widma, na których pracujemy
lub które np. chcemy wyświetlić razem w celu porównania ich itp.

Operacje składu widm

 Czytaj z dysku Czytanie w idma  z dysku

 Kopiuj do pam. Kopiow anie w idma do pamięci *)

 Zapisz na dysk Zapis w idma  do pliku dyskow ego

 Eksport ASCII
Eksport w idm ASCII  - eksportow ane może być

pojedyncze (podśw ietlone) w idmo lub zaznaczona grupa

w idm

 Usuń wybrane Usuw anie w skazanych (podśw ietlonych) w idm ze składu

 Wyczyść skład
Kasow anie całej zaw artości składu – usuw ane są

w szystkie w idma z w yjątkiem w idma pomiarow ego i

w idma głów nego

 Główne widmo
Nadanie w ybranemu (podśw ietlonemu) w idmu atrybutu 

widma głównego – ten sam efekt można uzyskać poprzez

dw ukrotne kliknięcie myszką w  nazw ę w idma

 Kolor w idma Zmiana koloru w idma

 Styl w idma Zmiana stylu w yśw ietlania w idma

 Informacje
Wyśw ietlenie okna informacji  o w ybranym

(podśw ietlonym) w idmie

*) Wywołanie operacji Kopiuj powoduje otwarcie okna dialogowego informacji o
widmie , w którym program standardowo dopisuje do nazwy widma słowo
"Pamięć". W oknie tym można zarówno wpisać inną nazwę widma, jak i dodać
opis.

  program przechowuje kopię widma w pamięci tylko podczas swojej pracy
– jeżeli więc chcemy zachować to widmo musimy zapisać je do pliku
dyskowego przed zamknięciem programu.

patrz również:

Lista widm podręcznych
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6.2 Czytanie widma

Operację wczytania widma z pliku dyskowego można wykonać z menu lub z
okna dialogowego składu widm

Wczytywanie widma z pliku dyskowego:

ikona:    Czytaj.

menu: Plik | Czytaj widmo

Wykonanie operacji Czytaj widmo z menu powoduje natychmiastowe
wyświetlenie widma na ekranie – ma ono automatycznie nadany atrybut widma
głównego, a jego nazwa pojawia się w oknie listy widm podręcznych .

Wykonanie operacji Czytaj w oknie dialogowym składu widm  powoduje
dopisanie widma do listy widm podręcznych, ale nie musi być ono od razu
wyświetlane.

W obu przypadkach wywołanie operacji powoduje otwarcie okna dialogowego
czytania plików zawierające okno podglądu widma wybranego z listy widm
znajdujących się na dysku i zestawu danych opisujących to widmo: nazwy
pomiaru, daty i czasu jego przeprowadzenia, czasu trwania pomiaru i informacji
o typie widma.
Program czyta wszystkie widma zapisane w formacie ".wdm" i ".wds", również te,
które pochodzą z analizatorów SWAN i TUKAN starego typu.

Wczytanie widma zapisanego w formacie tekstowym jest możliwe tylko poprzez
operację Import widm ASCII

Operacja wczytania widma dostępna jest w modułach ANALIZATOR,
KALIBRACJA i ANALIZA.

6.3 Zapis widma

Operację zapisu dowolnego widma umieszczonego na składzie widm do pliku
dyskowego można wykonać z menu, z paska ikon lub z okna dialogowego
składu widm.

Zapis widma do pliku dyskowego:

ikona: 

menu: Plik | Zapisz jako...
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Operacja wykonywana jest poprzez standardowe okno dialogowe zapisu plików
dyskowych systemu Windows. Program automatycznie zapisuje widma
mierzone w trybie MCA do plików binarnych z rozszerzeniem ".wdm" a widma
mierzone w trybie MCS do plików z rozszerzeniem ".wds".

Formaty binarnych plików z widmem
Eksport widm ASCII - formaty zapisu widm

Przed wykonaniem operacji zapisu powinno zostać wywołane okno dialogowe 
Informacji o widmie  pozwalające dodatkowo skontrolować stan
zapisywanego widma, nadać mu nazwę i opis.

6.4 Lista widm podręcznych

Każde widmo, zarówno pomiarowe jak i wczytane z pliku dyskowego
umieszczane jest przez program w składzie widm,  którego zawartość
dostępna jest przez okno dialogowe. Na pasku ikon modułu znajduje się
okienko, które zawiera rozwijalną listę tych widm. W okienku wyświetlana jest
nazwa widma głównego i kolorowy kwadracik wskazujący na to jakim kolorem
wyświetlane jest to widmo. Widma pomiarowe oznaczone są krzyżykiem na tym
kwadracie.

Lista widm podręcznych jest więc mechanizmem pozwalającym szybko
przełączać wyświetlane widmo

Obok okna z listą widm umieszczono cztery przyciski:

wyświetlanie informacji o widmie głównym
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otwieranie okna dialogowego składu widm  

zapis widma do pliku dyskowego

odświeżanie danych widma pomiarowego (przycisk aktywny tylko w
modułach ANALIZA i KALIBRACJA) *)

wyświetlanie jednocześnie wszystkich widm z listy – widma te
wyświetlane są w tle widma głównego i skala wyświetlania dopasowana
jest do tego widma. Ponowne użycie przycisku gasi widma wyświetlane
w tle

*) W module ANALIZATOR możemy obserwować widmo pomiarowe na "żywo",
dane z bufora analizatora przekazywane są na ekran co 1 s. Po przejściu do
modułu KALIBRACJA lub ANALIZA widmo pomiarowe przestaje być "żywe".
Operacja "Odśwież dane" powoduje odczytanie zawartości tego bufora i
wyświetlenie na ekranie aktualnego stanu pomiaru. 

6.5 Informacje o widmie

Wyświetlanie informacji o widmie głównym:

ikona:   

menu: Plik | Opis widma...

Wykonanie operacji powoduje otwarcie okna dialogowego. Jeżeli wywołamy ją z
menu lub przez kliknięcie w ikonę umieszczoną na pasku ikon informacje
wyświetlone w oknie będą dotyczyły widma głównego wyświetlanego na ekranie,
natomiast przy wywołaniu z okna dialogowego składu widm informacje te będą
dotyczyły wybranego (podświetlonego) widma z listy widm.
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W oknie dialogowym informacji można zmienić nazwę widma i wpisać opis
pomiaru. Zaleca się wprowadzanie tych opisów przed zapisaniem widma do
pliku dyskowego.
Dla widm aktualnie mierzonych parametry z prawej kolumny (typ analizatora,
numer, geometria i masa próbki) są wprowadzane automatycznie z ustawień
toru pomiarowego i  w tym oknie nie można ich edytować.
Przycisk Edytuj parametry jest aktywny tylko wówczas, gdy informacje w oknie
dotyczą widma wczytanego z pliku dyskowego.

6.6 Eksport widm ASCII

Widmo zmierzone przy pomocy analizatora można zapisać do pliku dyskowego
w jednym z trzech formatów ASCII.
Operacja Export ASCII dostępna jest z menu Plik (tylko w modułach
ANALIZATOR i ANALIZA) lub z okna składu widm .

Eksport widma w formacie ASCII:

ikona:  

menu:  Plik | Eksport ASCII...

Wywołanie operacji powoduje otwarcie okna dialogowego, w którym należy
ustawić format zapisu widma do pliku tekstowego:

68
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Eksportowane może być widmo główne lub grupa widm wybranych z listy widm
umieszczonych na składzie. Eksport grupy widm możliwy jest więc tylko przy
wywołaniu operacji Eksport ASCII z okna składu widm .

Widmo zapisywane w pliku tekstowym może być poprzedzone nagłówkiem
zawierającym podstawowe informacje o pomiarze.
Nagłówek zawiera: nazwę i opis widma, datę startu pomiaru, czas trwania żywy i
rzeczywisty i zakres eksportowanych danych.
Jeżeli opcja dołączania nagłówka zostanie wyłączona w pliku tekstowym znajdą
się tylko opisane niżej dane.

Formaty zapisu danych:

Format "*.dat": - do pliku zapisywane są w jednej kolumnie tylko liczby zliczeń w
kanałach

Format "*.lst":  - do pliku zapisywana jest:  

w dwóch kolumnach - numer kanału i liczba zliczeń lub: 

w trzech kolumnach - numer kanału,  wartość energii i liczba
liczeń w tym kanale

Format "*.tab": - do pliku zapisywana jest: liczba zliczeń w kanałach w
wierszach po dziesięć kanałów 

Obszar zapisu:
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W każdym z opisanych wyżej formatów do pliku ASCII może być zapisane całe
widmo lub dowolny jego fragment w zależności od ustawień opcji w polu
"Obszar zapisu".

6.7 Import widm ASCII

Program importuje widma zapisane w formatach ASCII „lst", „dat", „tab"
opisanych w Eksport widm ASCII  oraz w formacie „rpt" (pliki raportu).
Operacja importu widm dostępna jest tylko z menu modułów ANALIZATOR i
ANALIZA.

Import widm ASCII:

ikona:  

menu: Plik | Import ASCII...

Po wywołaniu operacji otwierane jest okno dialogowe importu widm
zawierające tekstowy opis sposobu postępowania z wczytanym plikiem ASCII.
Zgodnie z tym opisem zaimportowany może zostać również plik ASCII innego
formatu niż wymienione wyżej.
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Okno dialogowe importu widm podzielone jest na dwie części; w górnej
wyświetlana jest zawartość wczytanego pliku ASCII, w dolnej - dane
przetworzone. Z danych tych, po naciśnięciu klawisza „Import", program buduje
widmo (w formacie „wdm"), zapisuje je do pamięci i umieszcza na składzie
widm.
Po zamknięciu programu Tukan, widmo to nie będzie zapamiętane. Jeżeli
chcemy zapisać przetworzone widmo w pliku „*.wdm" musimy wykonać operację
zapisu (Zapis widma ).

Po naciśnięciu klawisza Instrukcja (znajdującego się w linii menu okna)
program wyświetli szczegółową instrukcję postępowania przy przetwarzaniu
widm z innych formatów niż wymienione wyżej:
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6.8 Wygładzanie widma

Operacja wygładzania widma może być wykonana tylko w module
ANALIZATOR lub ANALIZA.

Wygładzanie widma:

ikona:  

menu:  Analiza | Wygładzanie...

Do wygładzania widma zastosowano prostą metodę uśredniania. Wartość
zliczeń w kanale i-tym zastępowana jest uśredniona wartością zliczeń branych z
okna uśredniania, w którym kanał i-ty jest punktem centralnym a: połówkowa
szerokość okna = (liczba kanałów wygładzania - 1) div2.

6.9 Odejmowanie / Dodawanie widm

Operacje odejmowania i dodawania widm wykonywane są w tym samym
oknie dialogowym. Dostępne są z menu Analiza wyłącznie z modułu
ANALIZATOR lub ANALIZA.

Dodawanie / Odejmowanie widm:
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ikona:  

menu:  Analiza | Odejmowanie/Dodawanie widm...

Widma W1 i W2, na których wykonywana jest operacja pobierane są z listy
widm wczytanych do pamięci (i umieszczonych na składzie widm). 
Dodawanie i odejmowanie widm wykonywane jest wg wzoru  (W1 * A + C)  +/-
(W2 * B) widocznego w oknie dialogowym operacji. 

Odejmowanie widma tła
Program oblicza automatycznie wartość mnożnika normalizacyjnego B jako
stosunek "czasu żywego" pomiaru widma W1 do "czasu żywego" widma W2. 
Widmo tła powinno być więc wpisane jako widmo W2.
 
Dodawanie wartości stałej
Wartość stała C jest dodawana tylko wówczas, gdy zaznaczona jest opcja
"Dodaj wartość stałą C". 
Jeżeli okno widma W2 pozostanie puste zostanie wykonana operacja dodania
stałej do widma W1. Operacje matematyczne są wykonywane z
wykorzystaniem liczb zmiennoprzecinkowych ale zawartości kanałów w
widmie wynikowym są zaokrąglane do liczb całkowitych a wartości ujemne są
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zerowane.

Operacja wykonywana jest po naciśnięciu przycisku Dodaj lub Odejmij. 
W oknie opisu widma wynikowego program wpisuje algorytm modyfikacji
zawierający wartości użytych współczynników. Opis ten podlega edycji - można
go zmienić lub uzupełnić.

Widmo wynikowe zapisywane jest do pamięci po naciśnięciu przycisku Ok.
Program automatycznie nadaje mu nazwę złożoną z nazw widm składowych
operacji. Nazwę tę można zmienić przed zapisem widma lub później  w oknie
dialogowym informacji o widmie .

6.10 Kompresja widma

Operacja kompresji widma może być wykonana tylko w module ANALIZATOR
lub ANALIZA.

Kompresja widma:

ikona:  

menu:  Analiza | Kompresja...

Program wykonuje dwu-, cztero- lub ośmiokrotną kompresję zawartości
widma polegającą na sumowaniu zawartości 2, 4 lub 8 kolejnych kanałów i
wpisywaniu tej sumy do odpowiednich kanałów widma wynikowego.
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W oknie dialogowym kompresji można na bieżąco obejrzeć kształt widma
wynikowego, które po naciśnięciu klawisza Ok wpisywane jest do pamięci.

6.11 Drukowanie widma

W każdym module programu, w którym wyświetlane jest widmo można wykonać
operację drukowania tego widma.

Drukowanie widma z ekranu:

ikona: 
menu: Plik | Drukuj widmo...
menu kontekstowe pola widma: Drukuj widmo

Wywołanie operacji powoduje wyświetlenie okna dialogowego, w którym można
wybrać drukarkę i ustawić parametry wydruku. Jak widać na przedstawionym w
tym oknie podglądzie wydruku drukowane jest widmo w takiej postaci i w takim
samym ustawieniu jakie jest na ekranie.
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7 Wyświetlanie widma

W modułach ANALIZATOR, KALIBRACJA i ANALIZA widmo wyświetlane jest na
specjalnym panelu, do którego dodane zostały paski przesuwania widma w
pionie i w poziomie oraz przyciski zmiany zakresu skali. Dzięki nim w bardzo
wygodny sposób (za pomocą myszy lub klawiatury) można oglądać dowolnie
powiększony fragment widma. Oba paski połączone są (w prawym, dolnym rogu
panelu wyświetlania) przyciskiem przywracającym wyświetlenie całego widma.

Operacje zmiany skali i sposobu wyświetlania widma można wykonywać: 
- za pomocą myszki, bezpośrednio na widmie, 
- przez kliknięcie w ikonę umieszczoną na pasku ikon
- z menu kontekstowego pola wyświetlania widma
- z menu Ekran,
- z klawiatury

Przed wyświetleniem program sprawdza dane widma i automatycznie
dostosowuje do nich maksimum skali poziomej i pionowej.
Maksimum skali X jest równe liczbie kanałów w widmie ((1024, 2048, 4096,
8192, itd.). 
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Maksimum skali Y ustawiane jest ok. 20% powyżej najwyższego punktu widma,
minimum wynosi 0 i nie może przyjmować wartości ujemnych.
Przy każdej zmianie widma głównego  skala wyświetlania automatycznie
dostosowywuje się do jego parametrów.

Wyświetlanie skali energetycznej
Jeżeli widmo ma kalibrację energetyczną w polu wykresu widma umieszczane
są dwie skale poziome: skala dolna wyświetlana jest w kanałach (kolorem
czarnym), skala górna wyświetlana jest (kolorem granatowym) w jednostkach
ustawionych w oknie Konfiguracji programu (patrz Opcje konfiguracyjne analizy

). 
Jeżeli widmo nie ma kalibracji górna skala nie jest wyświetlana.

7.1 Markery

W programie wprowadzono dwa markery (lewy – L i prawy – P), wyświetlane w
postaci dwóch pionowych linii poruszających się po widmie. Markery mogą być
przesuwane za pomocą myszki lub z klawiatury za pomocą klawiszy kursorów

. Program śledzi położenie myszki w obrębie okna wyświetlania widma i w
zależności od niego zmienia kształt kursora, który wskazuje którym markerem 

  lewym,  prawym,  czy oboma na raz, myszka może sterować w
danym momencie.

Zmiana kształtu kursora na  oznacza, że włączona została lupa  i do jej
wyłączenia markerami nie można sterować.

Markery mogą być przesuwane niezależnie od siebie lub razem bez zmiany
odległości między nimi – nie mogą się minąć i zawsze znajdują się na ekranie.
Ustawienie markera w kanale, który znajduje się poza ekranem wiąże się więc
ze zmianą skali wyświetlania.

W umieszczonym pod widmem oknie parametrów piku (patrz Parametry piku
)  program na bieżąco pokazuje aktualne położenie (nr kanału lub energię)
markerów i, w nawiasach, liczbę zliczeń w kanałach, na których stoją.
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patrz również:

Klawisze sterujące markerami

7.2 Sterowanie wyświetlaniem

Zmianę skali wyświetlania można przeprowadzić wykorzystując przyciski i paski
przewijania panelu wyświetlania widma (patrz Wyświetlanie widma ),
przyciski z ikonami na pasku ikon, klawisze kursorów, menu i menu
kontekstowe pola widma.

Paski ikon wyświetlania:

 Ikon
a

 Menu: 
Ekran

 Opis operacji

Całe

widmo
w yśw ietlenie całego w idma

Rozciągnij

w idmo
dw ukrotne rozciągnięcie w idma na ekranie *)

Zsuń

widmo

dw ukrotne zw iększenie fragmentu w yśw ietlanego w idma

Ustaw

markery

ustaw ianie markerów  na zadanych pozycjach: - otw iera się okno

dialogow e, w  którym należy w pisać położenie markerów  i

nacisnąć OK

146
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 Ikon
a

 Menu: 
Ekran

 Opis operacji

Markery na

ekran

ustaw ienie markerów  na pozycjach odpow iadających 1/3 i 2/3

w yśw ietlanego zakresu w idma

Rozciągnij

w idmo

rozciągnięcie części w idma ograniczonej markerami na całej

szerokości okna w yśw ietlania

Zsuń

widmo

dw ukrotne zw iększenie liczby w yśw ietlanych kanałów

Skala Y

auto

automatyczne dostosow anie skali Y do najw yższego punktu

w yśw ietlanego fragmentu w idma (plus 20% w artości zliczeń w

tym punkcie)

Ustaw

skalę Y

ustaw ienie skali Y w  zakresie "od", "do" (otw iera się okno

dialogow e, w  którym należy w pisać żądane w artości)

Skala

logarytm.

przełącznik skali Y: logarytmiczna / liniow a

Siatka
w łączanie i w yłączanie siatki w spółrzędnych w yśw ietlanej w

obszarze w idma

Lupa

w łączanie i w yłączenie lupy:

jeżeli lupa jest w łączona to kursor w  obszarze w idma ma kształt 

, a markery nie działają, naciskając praw y przycisk myszki

możemy obrysow ać dow olny fragment w idma i pow iększyć go

Drukuj

widmo

drukuje w idmo w yśw ietlane na ekranie (patrz Drukow anie w idma

 )

Ukryj ROI
ukryw anie i w yśw ietlanie obszarów  ROI na w idmie. Operacja nie

zmienia struktury ROI na w idmie a tylko w yłącza lub w łącza

kolorow e w ypełnienie obszarów

Styl w idma patrz Zmiana stylu w yśw ietlania w idma

Kolory

widma i

markerów

patrz Kolory w idma, tła i markerów

Odśwież

ekran

kasow anie i odrysow yw anie na now o zaw artości pola w idma -

konieczne w  niektórych przypadkach po zamknięciu okna

dialogow ego w yśw ietlonego na w idmie

Pokaż

położenia

pików w

widmie

w yśw ietlenie obliczonych w artości centroid pików  i

odpow iadających im nuklidów

*)  Operacja „rozszerza" obraz w taki sposób, żeby oba markery i obszar zawarty
między nimi pozostawały widoczne w ekranie. Przy każdorazowym wciśnięciu
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przycisku, liczba widocznych kanałów zmniejszana jest symetrycznie (z prawej i
lewej strony) o podwojoną odległość między markerami, do momentu, w którym
jeden z markerów nie zostanie przesunięty do brzegu okna. Wówczas
zmniejszanie dokonywane jest jednostronnie (ze strony markera oddalonego od
brzegu) o pojedynczą odległość. W momencie, gdy kolejne zmniejszenie liczby
kanałów spowodowałoby „przesunięcie" któregokolwiek markera poza okno,
następuje anulowanie działania przycisku.

7.3 Zmiana stylu wyświetlania widma

Domyślny styl wyświetlania widm w programie jest stylem liniowym – widma
wyświetlane są w postaci linii prostych łączących punkty pomiarowe. Jest to
najszybszy i najbardziej zalecany przez autorów programu sposób wyświetlania. 
Operację zmiany stylu wyświetlania widma głównego można wykonać z ikony

 umieszczonej na pasku ikon. 
Styl dowolnego widma można zmieniać w oknie składu widm .

Po kliknięciu w trójkącik znajdujący się z
prawej strony ikony rozwinie się okno z listą
stylów wyświetlania widma. Zmiana stylu
nastąpi po klknięciu w linię z wybranym
stylem.

Style wyświetlania widma można przełączać
dowolnie często – parametr ten jest
przypisany do widma tylko w czasie pracy
programu i nie jest zapamiętywany po jego
zamknięciu.

7.4 Kolory widma, tła i markerów

Układ kolorów panelu wyświetlania widma obejmujący kolor tła panelu i kolor
markerów jest indywidualną własnością każdego modułu programu. Program
zapamiętuje te ustawienia (wchodzą one w zestaw parametrów
konfiguracyjnych) przy zamykaniu i odtwarza je po ponownym otwarciu.
Kolor widma jest własnością widma, na wszystkich modułach to samo widmo
wyświetlane jest tym samym kolorem.
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Zmiana kolorów wyświetlania:

ikona:   
menu: Ekran | Kolory

W oknie dialogowym
wyboru kolorów ustawiany
jest kolor widma głównego
– kolory pozostałych widm
mogą być zmieniane w
oknie dialogowym składu
widm . 
Przy zmianie koloru tła
pola widma należy zwrócić
uwagę na to, czy żadne z
widm umieszczonych na
składzie nie ma takiego
samego koloru jak
ustawiane tło.

patrz również:

Opcje wyświetlania widma

68

140



89

ROI

8 ROI

Obszar ROI (ang. Region Of Interest) jest to fragment widma szczególnie
interesującym; ponieważ zawiera pik lub grupę pików. Zdefiniowany jest
jednoznacznie przez dwa parametry: numer kanału początku obszaru i numer
kanału końca obszaru - kanały te należą do obszaru.
Program operuje pojęciem „roboczego obszaru ROI". Jest to fragment widma
objęty markerami brany wraz z kanałami, na których stoją te markery. Dla tak
zdefiniowanego obszaru program na bieżąco oblicza i wyświetla parametry
stosując „bezpośrednią" metodę obliczeń . Parametry te zmieniają się po
każdej zmianie położenia markerów i po każdej zmianie widma. „Roboczy
obszar ROI" nie należy do tablicy obszarów ROI.

Tablica ROI jest zestawem obszarów ROI zbudowanym dla danego widma.
Może być budowana automatycznie w wyniku działania operacji lokalizacji pików

 lub ręcznie za pomocą markerów i operacji opisanej w następnym rozdziale.

Tablica ROI może być zapisana w pliku zawierającym widmo lub zapamiętana
w oddzielnym pliku dyskowym (patrz Pliki ROI ) a następnie przenoszona z
niego do kolejnych, mierzonych widm.

Kolory ROI
Obszary ROI zaznaczane są na ekranie w postaci pola pod widmem
wypełnionego kolorem.
Program standardowo używa trzech kolorów do zaznaczenia stanu ROI:

ROI "niepoliczone"  - kolor beżowy lub szary (zależnie od schematu
kolorów Windows)
ROI "policzone" zawierające jeden pik  - kolor zielony
ROI "policzone" zawierające pik podwójny - kolor niebieski

Kolory te można zmienić za pomocą opcji Konfiguracji programu (patrz Opcje
wyświetlania widma ). 

Parametry obszaru ROI  wyświetlane są na panelu parametrów piku .
Parametry wszystkich zaznaczonych obszarów umieszczane są w tablicy pików.

8.1 Operacje na obszarach ROI

Wszystkie operacje związane z ROI można wykonać wykorzystując: przyciski z
ikonami na pasku narzędzi, menu główne lub menu kontekstowe panelu
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widma.

Pasek ikon operacji na obszarach ROI:

 Ikon
a

 Menu: 
Ekran

 Opis operacji
Uwa
gi

Zapisz ROI
zapisyw anie obszaru zaznaczonego markerami do tablicy

ROI (rów nież klaw isz )
1)

Kasuj ROI
kasow anie obszaru ROI w skazanego markerami (rów nież

klaw isz )
2)

Kasuj

wszystkie

ROI

kasow anie całej tablicy ROI

Poprzednie

ROI

ustaw ianie markerów  na obszarze ROI leżącym na lew o

od lew ego markera (lub klaw isze  )

Następne

ROI

ustaw ienie markerów  na obszarze ROI leżącym na praw o

od praw ego markera (lub klaw isze  )

Pierwsze

ROI

ustaw ienie markerów  na pierw szym obszarze ROI w

w idmie

Ostatnie

ROI

ustaw ienie markerów  na ostatnim obszarze ROI w  w idmie

Szukaj

pików

w łączenie operacji automatycznego w yszukiw ania pików

 

Oblicz

parametry

ROI

operacja obliczania parametrów  piku dla obszaru ROI

w skazanego markerami 3)

Oblicz

parametry

wszystkich

ROI

operacja obliczania parametrów  w szystkich ROI w  w idmie

4)

Identyfikacj

a nuklidu

w yw ołanie operacji identyfikacji nuklidu  dla obszaru

ROI w skazanego markerami

Przełącz

jednostki

operacja przełączania jednostek parametrów  piku

w yśw ietlanych pod w idmem z kanałów  na energię i

odw rotnie. Wygląd ikony zmienia się w   zależności od tego

jakie jednostki (Energia/Kanał) są w ybrane.

5)
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 Ikon
a

 Menu: 
Ekran

 Opis operacji
Uwa
gi

Tablica ROI
w yśw ietlenie tablicy pików  dla aktualnie

w yśw ietlanego w idma

Uwagi:
1) Zapisany obszar zostanie podświetlony, a w lewej części panelu parametrów

piku  pojawi się nadany mu numer. Każdy nowy obszar jest dopisywany do
tablicy w odpowiednim dla niego miejscu tak, aby cała tablica była zawsze
uporządkowana według narastających numerów tych kanałów, które są
początkami obszarów. Dozwolone jest dowolne zagnieżdżanie i zachodzenie
na siebie obszarów – nie można jednak zapisać do tablicy dwa razy tego
samego ROI.

2) Program nie oferuje specjalnych mechanizmów edycyjnych dla ROI, jeżeli
więc okaże się, że zapisany obszar jest niewłaściwy, należy go skasować,
zmienić ustawienie markerów i ponownie wykonać operację zapisu.

3) Nowy obszar ROI dodawany do tablicy za pomocą operacji Zapisz ROI jest od
razu "obliczony" tzn. policzone są parametry zawartego piku (w module
ANALIZATOR za pomocą funkcji "bezpośredniej", w module ANALIZA za
pomocą funkcji wybranej. Operacja Oblicz parametry ROI pozwala przeliczyć
te parametry jeszcze raz .
Obszary ROI zapisane w torze pomiarowym i wczytywane z plików ROI
standardowo nie są "obliczone".

4) Operacja Oblicz parametry wszystkich ROI pozwala przeliczyć parametry
wszystkich obszarów np. ze zmienioną funkcją fitowania (patrz Analiza
zaawansowana ).

5) Wyboru jednostki energetycznej można dokonać w oknie dialogowym
Konfiguracji (patrz Opcje wyświetlania widma ).

Poza opisanymi wyżej program oferuje również mechanizmy szybkiego
przełączania markerów na wybrane ROI za pomocą przycisków na panelu
nawigacyjnym (patrz Parametry piku )  i klawiatury (patrz Klawisze systemu
ROI ).

8.2 Pliki ROI

Pliki ROI mają format binarny. Zapisywane są w nich granice obszarów ROI i typ
funkcji użytej do obliczania parametrów piku.
Program  standardowo nadaje plikom ROI rozszerzenie „.roi" i nazwę zgodną z
nazwą widma. 
Pliki ROI zapisywane są w katalogu roboczym  programu
Operacje zapisu i odczytu tablicy ROI do i z pliku można wykonać tylko poprzez
menu ROI.
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Zapis tablicy ROI do pliku dyskowego:

ikona:  
menu: ROI |  Zapisz do pliku

Wprowadzenie tablicy ROI z pliku dyskowego do widma:

ikona:  
menu: ROI | Czytaj z pliku

Operacja przekładania do widma tablicy ROI zapisanej w pliku dyskowym może
ułatwić analizę widm serii pomiarowej, przy której obliczane są parametry takich
samych obszarów ROI.
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9 Analiza

Analiza matematyczna przeprowadzana jest zawsze na widmie głównym,
aktualnie wyświetlanym na ekranie. Obejmuje operacje obliczania parametrów
pojedynczego piku, ręczne i automatyczne zaznaczanie pików na widmie i
identyfikację nuklidów. Operacje te mogą być przeprowadzane w module
ANALIZATOR, KALIBRACJA i ANALIZA.

W module ANALIZATOR i KALIBRACJA parametry piku obliczane są metodą
"bezpośrednią"  - patrz "Bezpośrednia" analiza piku .

W module ANALIZA zestaw operacji jest rozszerzony o operacje dopasowywania
 pików pojedynczych i podwójnych funkcjami Gaussa -  patrz rozdział Analiza
zaawansowana .

Wyniki analizy widma umieszczone są w tablicy pików  budowanej jest na
podstawie tablicy ROI, co oznacza, że każdy pik musi się znaleźć w strukturze
ROI. Tablica ROI może być budowana ręcznie lub automatycznie w wyniku
działania operacji „Szukanie pików ". Tablica ta wraz z zestawem danych
opisujących pomiar jest wyświetlana w module RAPORT . 

9.1 "Bezpośrednia" analiza piku

"Bezpośrednia" analiza piku, stosowana głównie w module ANALIZATOR,
polega na obliczaniu parametrów piku bezpośrednio z danych widma bez
stosowania specjalnych funkcji matematycznych. Algorytm obliczania jest bardzo
szybki i może być wykonywany na widmie "żywym" przy każdym odświeżeniu
widma na ekranie i przy każdej zmianie położenia markerów.

patrz również:

Panel parametrów piku
Obliczanie parametrów piku

Panel parametrów piku9.1.1

W module ANALIZATOR i KALIBRACJA parametry pików zawartych w obszarze
ROI wyświetlane są na panelu parametrów ROI. 
Panel ten (umieszczony pod widmem) składa się z dwóch części: nawigacyjnej i
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pola parametrów piku. 
W części nawigacyjnej wyświetlana jest liczba obszarów ROI zaznaczonych na
widmie (w nawiasach) i numer ROI, na którym aktualnie stoją markery. Aktualny
numer ROI poprzedzony jest znakiem #. Pole za tym znakiem jest puste jeżeli
markery nie stoją na zaznaczonym ROI.
Wskazują wówczas tzw. "roboczy obszar ROI" , czyli dowolny fragment widma.

  Jeżeli markery nie stoją na zaznaczonym ROI, w polu parametrów piku
wyświetlane są liczone na bieżąco parametry "obszaru roboczego”, jeżeli
markery stoją na ROI – wyświetlane są policzone wcześniej parametry wzięte z
tablicy pików.

Za pomocą przycisków ze strzałkami można przestawiać markery na kolejne
obszary ROI.

Parametry wyświetlane na panelu parametrów ROI:

Nazw a Wartość Opis
Uw

agi

Od:
xxxxx.xx kanał początku obszaru -  podaw any w

jednostkach energii lub w  kanałach*)

1)

(xxx) liczba zliczeń w  kanale "Od"

Do:
xxxxx.xx kanał końca obszaru -  podaw any w

jednostkach energii lub w  kanałach*)

1)

(xxx) liczba zliczeń w  kanale "Do"

Jedn.: [kev] lub [kan] jednostka, w  jakiej podaw ane są dane w

pierw szych dw óch kolumnach panelu*)

1)

G0 symbol modelu matematycznego użytego

do obliczenia parametrów  piku**)

2)

Ctr: xxxxx.xx centroida piku - położenie środka piku

(xxx) liczba zliczeń w  kanale leżącym najbliżej

centroidy

Fwhm: xxxxx.xx szerokość piku w  połow ie w ysokości 3)

89
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Nazw a Wartość Opis
Uw

agi

(0.xx%) procentow y stosunek szerokości

połów kow ej do w ysokości piku (Fw hm/Ctr

* 100%)

Fwtm: xxxxx.xx szerokość piku w  1/10 w ysokości 3)

Nuklid:
(xxx) nazw a nuklidu zidentyfikow anego w

obszarze ROI - w  naw iasach podana jest

tablicow a w artość energii tego nuklidu

Pole całk.:
xxxxx.xx suma liczby zliczeń w e w szystkich

kanałach należących do obszaru (pole

Netto plus Pole tła)

Netto: xxxxx.xx suma liczby zliczeń netto w  piku

(xx.xx%) błąd w zględny pola netto 

Cps[z/s]: (xx.x) liczba zliczeń na sekundę

Uwagi:
1) Jednostki energii (lub czasu dla trybu MCS) ustawiane są w oknie konfiguracji

programu (patrz Opcje konfiguracyjne analizy )
2) Lista symboli modeli matematycznych użytych do obliczenia parametrów piku

opisana jest w rozdziale Modele matematyczne dopasowań pików . W
module ANALIZATOR parametry piku obliczane są wyłącznie metodą
"bezpośrednią" (symbole G0, G0_c lub G0_m).

3) Linie pokazujące na widmie odcięcie piku w 1/2 i 1/10 wysokości można
włączyć zaznaczając odpowiednie opcje w oknie dialogowym Konfiguracji na
zakładce Analiza .

W module ANALIZATOR parametry piku obliczane są wyłącznie metodą
"bezpośrednią". Sposób obliczania podany jest w  rozdziale: Obliczanie
parametrów piku . 

Jeżeli wyświetlane widmo ma wprowadzoną kalibrację wydajnościową i w 
opcjach konfiguracyjnych analizy  ustawiona jest opcja "Automatyczne
obliczanie aktywności i stężeń", na panelu parametrów piku wyświetlane są
również wartości wydajności, aktywności i stężenia (aktywności właściwej) .

Parametry wyświetlane na panelu odpowiadają parametrom obliczonym dla
bieżącego ustawienia markerów, i są przeliczane po każdej zmianie położenia
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tych markerów jeżeli włączona jest opcja "Automatyczne obliczanie" (patrz
opcje konfiguracyjne analizy ). Jeżeli opcja ta jest wyłączona parametry piku
można policzyć poprzez operację Obliczanie parametrów ROI – są one wtedy
wyświetlane tylko do momentu zmiany położenia markerów lub do kolejnego
"odświeżenia" widma żywego.

Obliczanie parametrów ROI

ikona: 
menu: Analiza | Oblicz

Wszystkie parametry piku obliczane są w kanałach, a następnie mogą być
przeliczone na jednostki energetyczne. Na ekranie wyświetlane są w kanałach
lub w jednostkach energii. 

Obliczanie parametrów piku9.1.2

Modelem podstawowym do "bezpośrednich" obliczeń parametrów piku jest
model G0 (patrz Modele matematyczne analizy pików . Model ten ma dwa
warianty G0_c i G0_m ustawiane w Opcjach konfiguracyjnych analizy . 

Model G0 – „bezpośredni" (tzn. bez funkcji fituijącej) model obliczania
parametrów piku
Parametry piku obliczane są na podstawie liczby zliczeń w kanałach należących
do obszaru zaznaczonego markerami (wraz z kanałami, na których stoją
markery). 
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Obliczane parametry piku:

Nazw a Sposób w yznaczania

Tło pod

pikiem

w yznaczane jest za pomocą funkcji liniow ej prow adzonej pomiędzy

interpolow anymi kanałami początku i końca obszaru. Interpolację

w yznacza się z trzech kanałów  leżących na zew nątrz obszaru i

kanału, na którym stoi marker.

Pole

całk.

pole całkow ite obliczane jako suma liczby zliczeń w e w szystkich

kanałach należących do obszaru

Netto 

pole netto obliczane jako suma liczby zliczeń netto w  piku:

gdzie: BL jest średnią liczbą zliczeń w  3 kanałach leżących z lew ej

strony piku, BP jest średnią liczbą zliczeń w  3 kanałach leżących z

praw ej strony piku, a N liczbą kanałów  w ew nątrz piku

Ctr.
położenie piku (centrum) obliczane z w artości netto zliczeń metodą

średniej w ażonej

Fwhm

szerokość połów kow a piku w yznaczana ze zliczeń netto. Program

oblicza metodą interpolacji liniow ej dw a punkty leżące na połow ie

w ysokości piku z lew ej i praw ej jego strony – ich różnica stanow i

w artość Fw hm
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Nazw a Sposób w yznaczania

Fwtm szerokość piku w  1/10 jego w ysokości obliczana podobnie jak Fw hm

Model G0_c – model analogiczny do modelu G0 różni się tym, ze do obliczeń
wartości Ctr., Fwhm i Fwtm brane są całkowite liczby zliczeń w kanałach
należących do obszaru.

Model G0_m – parametry Fwhm i Fwtm wyznaczane są tak samo jak w modelu
G0_c. Położenie piku Ctr. wyznaczane jest w kanale z największą liczbą zliczeń.

9.2 Analiza zaawansowana

Analiza "zaawansowana" obejmuje takie operacje matematyczne wykonywane
na danych widma jak dopasowywanie pików funkcją Gaussa czy rozdzielanie
pików podwójnych.

patrz również:

Modele matematyczne analizy pików
Wybór modelu matematycznego
Prezentacja wyników obliczeń

Modele matematyczne analizy pików9.2.1

Operacje zaawansowanej analizy widma dostępne są tylko w module ANALIZA.
Korzysta on z biblioteki matematycznej (TukanFit.dll) , zawierającej zestaw
procedur dopasowujących parametry modeli matematycznych do danych
doświadczalnych. Wszystkie dopasowania zwracają wartości dofitowanych
parametrów funkcji wraz z błędami i chi kwadrat na stopień swobody oraz
obliczają parametry pików takie jak Fwhm, Fwtm, całkowite pole pod
histogramem i inne.

W aktualnej wersji biblioteki zaimplementowanych jest trzynaście modeli
fitowania pików. Modele te zawierają algorytmy dopasowań danych funkcją
pojedynczego lub podwójnego Gaussa i różnymi funkcjami tła. Każdy model
opisany jest symbolem, który dodawany jest do zestawu parametrów piku. 

Poniższa tabela przedstawia listę wszystkich modeli używanych w programie.
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Symbol
modelu

Opis modelu

   modele ustaw iane w  oknie otw ieranym z menu:  Konfiguracja / Opcje / Analiza

G0 model "bezpośredni" - parametry piku obliczane w g. zliczeń netto

G0_c model "bezpośredni" - parametry piku obliczane w g. zliczeń

całkow itych

G0_m model "bezpośredni" - położenie piku w yznaczane w  kanale

maksimum

   modele ustaw iane na panelu modułu ANALIZA (patrz Wybór modelu

matematycznego )

G1_Pn funkcja Gaussa z tłem w ielomianow ym stopnia n, (n = 0÷3)
*)

G1_F funkcja Gaussa z tłem "funkcja Fermiego"

G1_fF funkcja Gaussa z tłem "zmodyfikow ana funkcja Fermiego"

G1_EPn funkcja Gaussa z tłem "funkcja w ykładnicza z w ielomianem stopnia

n",  (n = 1÷3)

G1_PLPn funkcja Gaussa z tłem "funkcja potęgow a z w ielomianem stopnia

n", (n = 1÷3)

G2_Pn funkcja 2 Gaussy z tłem w ielomianow ym stopnia n, (n = 1÷3)

G2_F funkcja 2 Gaussy z tłem "funkcja Fermiego"

G2_fF funkcja 2 Gaussy z tłem "zmodyfikow ana funkcja Fermiego"

G2_F_Pn funkcja 2 Gaussy ze w spólnym Fwhm  i tłem w ielomianow ym

stopnia n,  (n = 1÷3)

G2_Q_Pn funkcja 2 Gaussy z zależnymi polami i tłem w ielomianow ym stopnia

n,  (n = 1÷3)

G2_EPn funkcja 2 Gaussy z tłem "funkcja w ykładnicza z w ielomianem

stopnia n",  (n = 1÷3)

G2_PLPn funkcja 2 Gaussy z tłem "funkcja potęgow a z w ielomianem stopnia

n", (n = 1÷3)

G2_D_EPn funkcja 2 Gaussy z zadaną odległością centroid i tłem

w ielomianow ym stopnia n, (n = 1÷3)

*) - przy n = 0 otrzymujemy model G1_P0 co oznacza dopasowywanie piku
"czystą" funkcją Gaussa, tj. bez wielomianu tła.

patrz również:

Dodatek A: Biblioteka TukanFit.dll
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Wybór modelu matematycznego9.2.2

W rozdziale Modele matematyczne dopasowań pików  przedstawiono zestaw
16 modeli matematycznych do analizy pików.
W module ANALIZA panel parametrów piku modułu ANALIZATOR wyświetlany
pod widmem zmienia się w panel wyboru funkcji dopasowywującej. Jedynie
lewa część tego panelu, czyli panel nawigacji ROI, pozostaje taka sama (patrz 
Panel parametrów piku ). 

Przedstawiony niżej panel wyboru funkcji składa się pięciu pól. Wybór modelu
matematycznego polega na odpowiednim zaznaczeniu opcji na tych polach.
Poniżej podano ustawienia panelu dla trzech przykładowych modeli:

Wybór modelu G1_fF

Wybór modelu G2_F_P3

Wybór modelu G2_Q_P2
Wybór modelu:

Funkcja fitująca: 
bez fitu - wybór modelu G0, czyli bez funkcji fitującej - po zaznaczeniu tej
opcji wszystkie pozostałe pola wyboru są niedostępne (wygaszone)
1 Gauss - wybór jednego z pięciu modeli dopasowania piku
pojedynczego 
2 Gaussy - wybór jednego z ośmiu modeli dopasowania piku
podwójnego

Funkcja tła
lista funkcji tła zawiera pięć pozycji: 

Wielomian
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Funkcja Fermiego
Zmodyfikowana funkcja Fermiego
Funkcja wykładnicza z wielomianem
Funkcja potęgowa z wielomianem

Stopień wielomianu - ustawiany w zakresie od 1 do 3 - dostępny tylko
wówczas, gdy wybrana funkcja tła zawiera wielomian,
wyjątek: dla modelu z pojedynczym Gaussem i wielomianem, stopień
wielomianu może być równy zeru: funkcja dopasowująca jest wtedy "czystą"
funkcją Gaussa

2 Gaussy
pole dostępne tylko wtedy, gdy w polu "Funkcja fitująca" wybrana jest opcja
"2 Gaussy":

bez dodatkowych zależności
wspólne FWHM - tylko z wielomianową funkcją tła
zależne pola - tylko z wielomianową funkcją tła - pole "Stosunek pól" staje
się aktywne,
zadana odległość centroid - tylko z wielomianową funkcją tła - pole "
Odległość centroid" staje się aktywne

Odległość centroid
parametr odległości centroid pików musi być podany w kanałach

Wybór opcji w polu "2 Gaussy" wpływa na stan pozostałych pól panelu. Jeżeli
zaznaczymy drugą, trzecią lub czwartą opcję, program przełączy "Funkcję tła" na
"wielomian". 

Wykonanie analizy - sposób postępowania:
1. ustawić markery na wybranym obszarze,
2. na panelu wyboru funkcji ustawić parametry funkcji fitującej
3. nacisnąć przycisk Oblicz ROI
4. jeżeli wynik nie jest zadowalający należy powtórzyć operacje 1 ÷ 3
5. zapisać obliczony obszar do tablicy ROI 

Opcja: bez zmiany modelu  (znajduje się z lewej strony panelu wyboru funkcji
fitującej)

jeżeli opcja ta jest wyłączona program usuwa ostatnie ustawienia modelu
fitowania i wraca do modelu G0 (bez tła) po każdym ruchu markerów
jeżeli opcja jest włączona ustawienia modelu fitowania nie zmieniają się

 
Wyniki dopasowania prezentowane są na ekranie poprzez wykresy funkcji
dopasowujących. Obliczone parametry funkcji wyświetlane są na panelu
parametrów piku opisanym w rozdziale Prezentacja wyników obliczeń . 102
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Prezentacja wyników obliczeń9.2.3

W module ANALIZA panel parametrów piku (lub pików) wyświetlany jest z prawej
strony ekranu.
Efekt wykonania operacji dopasowania piku program pokazuje na ekranie w
postaci:

graficznej - rysowane są funkcje dopasowujące: niebieską linią funkcja
Gaussa i szarą funkcja tła i
tekstowej - na panelu parametrów piku wyświetlane są obliczone parametry
wraz z błędami.

Jeżeli uzyskane wyniki są niezadowalające można zmienić model funkcji lub
ustawienie markerów i ponownie wykonać operację Oblicz ROI.

Rysunek przedstawia zawartość
panelu parametrów piku uzyskaną
po zastosowaniu funkcji
dopasowujacej: 2 Gaussy ze
wspólnym Fwhm i tłem
wielomianowym 3 stopnia.

Na górze panelu wyświetlony jest
symbol zastosowanego modelu,
obok znajduje sie przycisk "Info", za
pomocą którego można wyświetlić
opis listy modeli.

Po kliknięciu prawym klawiszem
myszki w dowolnym punkcie panelu
pojawia się menu kontekstowe tego
panelu:

Korzystając z tego menu można
wyświetlić (i wydrukować) parametry
matematyczne funkcji
dopasowującej oraz opis
zastosowanego modelu.

Wszystkie dane podawane są w takich jednostkach, jakie ustawione są w

konfiguracji w opcjach konfiguracyjnych analizy . Naciskając przycisk  na
pasku ikon można wyświetlić te dane w kanałach. 
Obliczone dane zapisywane są do Tablicy ROI w takich jednostkach, w jakich są
wyświetlane, ale w opcjach konfiguracji Raportu można te jednostki zmienić
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(patrz Konfiguracja tablicy pików  ).
Dokładny opis modeli matematycznych zaimplementowanych w programie
znajduje się w: Modele matematyczne analizy piku

9.3 Automatyczne wyszukiwanie pików

Zadaniem operacji automatycznego szukania pików jest zaznaczenie na widmie
obszarów ROI, które powinny zawierać piki. Zastosowano algorytm oparty o
funkcję autokorelacyjną o przebiegu prostokątnym. Przy prawidłowym
ustawieniu parametrów wejściowych daje on bardzo dobre wyniki zarówno przy
analizie widm z detektorów półprzewodnikowych jak i scyntylacyjnych.
Parametry wejściowe determinują wynik działania operacji, czyli liczbę pików
znalezionych w danym widmie i szerokość zaznaczonych obszarów ROI. 

Szukanie pików:

ikona: ;   menu: Analiza | Szukaj pików.

po wywołaniu tej operacji na ekranie pojawia się okno dialogowe, w którym
należy podać parametry wejściowe i przyciskiem OK uruchomić proces
szukania:

Poziom czułości – określa poziom ufności z jakim wyszukiwane są piki. Może
przybierać wartości od 1 do 20, przy czym im mniejsza wartość tym bardziej
"czuła" jest metoda.
Współczynnik szerokości pików – określa uniwersalne funkcje szerokości
pików – powinien być zbliżony do średniej szerokości pików w analizowanym
widmie. Podawany jest w kanałach.
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Oba w/w parametry są bezpośrednio związane z widmem i jako takie
zapisywane są wraz z nim na składzie widm podręcznych. Program pamięta
wpisane wartości i przy ponownym uruchomieniu operacji na tym samym
widmie nie trzeba ich wpisywać od nowa.

Operacja automatycznego szukania pików może być wywoływana zarówno w
module ANALIZA jak i w modułach ANALIZATOR i KALIBRACJA. Przebiega w
nich jednak nieco inaczej. W modułach ANALIZATOR i KALIBRACJA wynikiem
działania operacji jest tablica obszarów ROI, dla których program następnie
oblicza parametry pików metodą "bezpośrednią" (patrz Obliczanie parametrów
piku ), przeprowadza identyfikację i zapisuje wyniki do tablicy pików.

W module ANALIZA w oknie dialogowym operacji wyszukiwania pików pojawia
się dodatkowa opcja: 

Automatyczne fitowanie pików – jeżeli opcja ta jest ustawiona "Szukanie
pików" zaznacza w znalezionych obszarach ROI te, które zawierają piki
podwójne. Następnie przeprowadzana jest operacja fitowania tych obszarów
przy użyciu modelu G1_fF jeżeli zawierają piki pojedyncze lub modelu G2_fF przy
pikach podwójnych (patrz Modele matematyczne analizy piku ). Jeżeli opcja ta
nie jest zaznaczona operacja wykonywana jest tak samo jak w modułach
ANALIZATOR i KALIBRACJA tzn. bez fitowania.

W wyniku wykonania operacji automatycznego szukania pików na ekranie
wyświetlane są znalezione obszary ROI a w pamięci zbudowana jest tablica
pików , w której znajdują się obliczone parametry.

9.4 Biblioteki nuklidów

Dostępne w programie biblioteki nuklidów wczytywane są z plików dyskowych.
Pliki te mają rozszerzenie "tnc" i przy instalacji programu wpisane są do
zakładanego przez program instalacyjny katalogu "Biblioteki".

W Opcjach konfiguracyjnych analizy  programu można wpisać nazwę
biblioteki standardowej, którą program będzie automatycznie wczytywał do
pamięci po każdym uruchomieniu.
Wywołanie operacji "Edytor bibliotek..." z menu "Analiza" spowoduje otwarcie
okna dialogowego, w którym można obejrzeć zawartość biblioteki i zmienić ją na
inną.

Podgląd i edycja biblioteki nuklidów:
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ikona:  
menu:  Analiza | Edytor bibliotek...

Sortowanie danych
W oknie dialogowym bibliotek dostępne są opcje sortowania danych według
nazw nuklidów, energii, intensywności linii lub okresu połowicznego zaniku.
Sortowanie można wykonać przez kliknięcie w nagłówek dowolnej kolumny
danych lub poprzez wybór kryterium sortowania w okienku "Sortowanie danych".

Edycja biblioteki nuklidów
W ramach edycji zawartości biblioteki można:

dodawać pozycję biblioteki (klawisz " + " na pasku nawigatora tablicy

danych)

usuwać pozycję biblioteki (klawisz " – " na pasku nawigatora tablicy

danych)
zmieniać zawartość dowolnego pola danych

Po zakończeniu edycji plik biblioteki musi być zapisany w pliku dyskowym - przy
zamykaniu okna dialogowego program informuje o tym specjalnym
komunikatem.
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Wszystkie wprowadzone zmiany mogą zostać odwołane za pomocą operacji
wywoływanej przyciskiem "Odwołaj zmiany".

Zakładanie nowej biblioteki nuklidów
Na pasku menu okna dialogowego bibliotek znajduje się pozycja Nowa
biblioteka. Kliknięcie w tą pozycję lub naciśnięcie klawiszy <Alt N> spowoduje
wywołanie operacji wyczyszczenia wszystkich danych biblioteki znajdujących się
w pamięci.
Do wprowadzania danych można wykorzystać przyciski nawigatora tablicy
danych. Do przemieszczania się po polach danych najlepiej wykorzystać klawisz
tabulatora lub myszkę.
Nowa biblioteka musi być zapisana do pliku dyskowego ze standardowym
rozszerzeniem "tnc".
Uwaga:    do pliku zapisywane są tylko te pozycje biblioteki, które mają
wypełnione wszystkie pola danych.

Format plików bibliotek
Biblioteki nuklidów zapisywane są do plików dyskowych w formacie tekstowym.
Każda pozycja biblioteki zapisywana jest w oddzielnym wierszu. Poszczególne
dane oddzielone są dwiema spacjami.

patrz również:

Identyfikacja pików  
Tablice pików

9.5 Identyfikacja nuklidów

Identyfikacja nuklidów może być przeprowadzona gdy spełnione są dwa
warunki:
1. widmo ma kalibrację,
2. do pamięci została wczytana odpowiednia biblioteka nuklidów .

Jeżeli w opcjach analizy  ustawiona jest opcja Automatyczna identyfikacja
program identyfikuje piki za każdym razem, kiedy przelicza ich parametry  -
zasada ta dotyczy zarówno obliczania danych pojedynczego ROI zawartego
między markerami jak i tablicy pików.
Jeżeli opcja Automatyczna identyfikacja nie jest ustawiona identyfikację można
wykonać poprzez operację wywoływaną poprzez ikonę z paska ikon ROI:
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 lub z okna dialogowego identyfikacji:

menu Analiza | Identyfikacja...

Kryteria identyfikacji
Identyfikacja polega na odszukaniu w bibliotece nuklidów nuklidu o energii
najbardziej zbliżonej do energii piku. Program przeszukuje bibliotekę w
przedziale energetycznym: 

E ± E
gdzie: E – energia piku, E – szerokość okna energetycznego 

Szerokość okna energetycznego E jest ustawiana i może wynosić: 1/4 Fwhm,
1/2 Fwhm identyfikowanego piku lub ma wartość określoną w okienku Ustaw.
Kryteria identyfikacji ustawiane są w oknie dialogowym identyfikacji (patrz wyżej)
lub w oknie opcji analizy .
Wyniki identyfikacji wyświetlane są w polu parametrów piku pod widmem
i umieszczane w tablicy pików.

patrz również:

Biblioteki nuklidów  
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Tablice pików

9.6 Obliczanie aktywności i stężeń

Program oblicza wydajność i aktywność dla obszaru ROI (piku) jeżeli
spełnione są dwa warunki:
1. analizowane widmo ma kalibrację wydajnościową,
2. w zaznaczonym obszarze jest zidentyfikowany nuklid.

Wydajność dla danej energii E jest obliczana z równania kalibracyjnego
zastosowanego w kalibracji wydajnościowej.

Aktywność obliczana jest wg wzoru:

gdzie: 
 

- wydajność detekcji dla energii E (w keV)

N - liczba zliczeń netto w piku (pole netto)

I  - wydajność kwantowa nuklidu odczytana z biblioteki 

tm - czas trwania pomiaru (żywy) w sekundach

Stężenie (aktywność na jednostkę masy próbki) jest obliczane tylko wówczas,
gdy w danych widma znajduje się informacja o masie badanej próbki.  

Wartość masy próbki wpisywana jest do danych widma automatycznie, jeżeli
została umieszczona w danych toru pomiarowego (patrz Parametry opisowe
pomiaru - masa próbki ).
Do widma wczytanego z pliku dyskowego wartości masy można wprowadzić
poprzez okno Informacje o widmie .

Wszystkie wymienione wyżej dane obliczane są automatycznie tylko wówczas,
gdy w opcjach analizy  zaznaczone jest pole Automatyczne obliczanie
aktywności i stężeń. Jeżeli pole to nie jest zaznaczone dane te obliczane są

wraz z pozostałymi parametrami piku po wywołaniu operacji  Oblicz ROI
wywoływanej poprzez ikonę znajdującą się na pasku ikon, przycisk na panelu
nawigacyjnym ROI pod widmem lub menu ROI 

109

124

34

73

141



109

Analiza

patrz również:

Przeprowadzanie kalibracji wydajnościowej

9.7 Tablice pików

W tablicy pików zapisywane są parametry wybranych obszarów ROI, takich jak:
położenie markerów (prawego i lewego) ograniczających obszar ROI, szerokość
połówkową piku, pole pod pikiem itp.
Tablica pików wyświetlana w modułach ANALIZATOR, KALIBRACJA i ANALIZA
jest konstrukcją pomocniczą - umożliwia skontrolowanie wszystkich obszarów
ROI zaznaczonych na widmie. Właściwa tablica pików stanowiąca
dokumentację przeprowadzonych pomiarów budowana jest w module RAPORT

Tablice obszarów ROI mogą być budowane ręcznie lub automatycznie w wyniku
wykonania operacji Szukaj pików . 

Wyświetlenie tablicy pików:

ikona: 
menu: Analiza | Tablica pików

lub pasek ikon ROI:

Zawartość tablicy pików dotyczy zawsze widma głównego. Jeżeli zmieniamy
widmo główne, zmienia się również zawartość tablicy. 
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Na pierwszej pozycji w tablicy pokazanej na rysunku znajduje się pik podwójny
zawarty w obszarze ROI nr 1.
Dane w tablicy mogą być wyświetlane w kanałach lub  jednostkach energii
wybranych w opcjach konfiguracyjnych analizy .

Jeżeli analizowane widmo ma kalibrację wydajnościową zestaw parametrów w
tablicy pików zmienia się na:

Edycja tablicy pików
Dane w tablicy pików nie podlegają edycji, można jednak usuwać z niej i
dodawać poszczególne pozycje wykonując te operacje na strukturze ROI
(bezpośrednio na widmie). 

patrz również

Operacje na obszarach ROI
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10 Kalibracja

Wszystkie operacje związane z kalibracją zgrupowane są w module
KALIBRACJA . 
W modułach ANALIZATOR i ANALIZA dostępny jest podgląd kalibracji  widma
głównego.

W programie można przeprowadzić kalibrację energetyczną, kształtu piku i
wydajnościową:
Kalibracja energetyczna jest niezbędnym elementem dla procedur identyfikacji
izotopów występujących w badanej próbce. Polega ona na przyporządkowaniu
każdemu kanałowi analizatora odpowiedniej energii.
Kalibracja kształtu piku wyznacza funkcję zależności szerokości połówkowej
piku od energii. Wykorzystywana jest w algorytmach automatycznego
wyszukiwania pików. 
Kalibracja wydajnościowa jest niezbędna dla procedur obliczania parametrów
ilościowych badanej próbki tj. aktywności i stężenia.

Ekran modułu KALIBRACJA podzielony jest na dwie części: panel edytora
kalibracji i panel widma:

Panel edytora kalibracji zawiera dane kalibracyjne i zestaw związanych z nią
operacji. Panel ten ma trzy zakładki.

  Kliknięcie na zakładkę typu kalibracji powoduje zmianę zestawu
wyświetlanych informacji odpowiednio dla kalibracji energetycznej, kształtu piku
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i wydajnościowej. Zmienia się zawartość tablicy danych, typ równań
kalibracyjnych i współrzędne wykresu kalibracyjnego. 

Widmo wyświetlane na dolnym panelu może, ale nie musi być widmem
kalibracyjnym.

  Kalibracja wyświetlana w edytorze i kalibracja w widmie wczytanym do
dolnego panelu są od siebie niezależne, tzn., że mogą być takie same ale nie
muszą. Na białym polu oddzielającym oba panele podawany jest opis mówiący
o tym, czy kalibracja w widmie jest ZGODNA, czy NIEZGODNA z kalibracją w
edytorze kalibracji.
Taka konstrukcja powoduje, że w module KALIBRACJA można:

wprowadzić kalibrację z edytora kalibracji do widma wyświetlanego w
dolnym oknie,
wprowadzać kalibrację z edytora kalibracji do wielu widm wczytywanych
kolejno do dolnego okna,
przenosić kalibrację z widma do widma .
wprowadzać do widm kalibrację z pliku kalibracyjnego.

10.1 Operacje kalibracji

Operacje kalibracji mogą być wykonywane z panelu operacji umieszczonym na
module KALIBRACJA lub z menu Kalibracja:
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panel 
operacji
Kalibracji

menu 
Kalibra
cja

Na panelu operacji znajdują się dwie grupy operacji dotyczące edytora kalibracji
i grupa operacji związana z widmem wyświetlanym na panelu widma:

grupa Plik kalibracyjny:

Czytaj wczytanie danych z pliku kalibracyjnego (plik z

rozszerzeniem ".clb") do edytora kalibracji:
wczytywana jest zawartość tablicy danych, typ i
stopień równania, współczynniki równania wraz z
błędami i dane wykresu kalibracyjnego

Zapisz zapis pełnych danych kalibracyjnych do pliku
kalibracyjnego o nazwie podanej przez
użytkownika (program standardowo proponuje
nazwę widma wyświetlanego na dolnym panelu).

grupa Dane kalibracyjne:

ROI z
widma

wczytanie parametrów pików (Ctr i Fwhm) z ROI
zaznaczonych na widmie wyświetlanym na dolnym
panelu do tablicy danych edytora kalibracji

Dane z otwarcie okna dialogowego, w którym
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biblioteki wyświetlana jest wybrana biblioteka nuklidów - w
oknie tym można przenosić wartości energii z
biblioteki do tablicy danych kalibracyjnych

Kasuj kasowanie danych i wyników kalibracji w edytorze

Wprowadź
do widma

wprowadzenie kalibracji z edytora do widma
wyświetlanego w dolnym panelu. 
Operacja ta może być wykonywana wielokrotnie
dla różnych widm.

grupa Kalibracja w widmie:

Usuń usuwanie kalibracji wyświetlanego widma -
widmo przechodzi w stan BRAK KALIBRACJI

Pokaż wyświetlanie pełnej kalibracji widma w
oddzielnym oknie dialogowym. Mechanizm
pozwala na porównanie kalibracji w edytorze i w
widmie.

Przenieś do
programu

przeniesienie danych kalibracyjnych takich jak:
współczynniki kalibracyjne oraz typ i stopień
równania, z widma do edytora kalibracji w celu
wprowadzenia tej kalibracji do innego widma.

Wprowadzanie kalibracji do widma10.1.1

Operacja prowadzania kalibracji do widma polega na przypisaniu mu danych
równania kalibracyjnego, tj. typu równania i współczynników .
Wprowadzana kalibracja musi znajdować się w edytorze kalibracji, a widmo, do
którego chcemy ją wprowadzić musi być wyświetlone na panelu widma.

Wprowadzanie kalibracji do widma:

menu:  Kalibracja | Wprowadź do widma
panel operacji Wprowadź do widma

Po wykonaniu tej operacji na górnej osi wykresu widma wyświetlona zostanie
skala energetyczna (kolorem niebieskim) a parametry piku wyświetlane pod
widmem zostaną przeliczone na wartości energii. .
Operację możemy powtórzyć dla wielu widm wczytując je kolejno ze składu
widm do pola widma modułu KALIBRACJA.

Zmiana kalibracji w widmie
Jeżeli widmo ma kalibrację, którą chcemy zastąpić inną, po wywołaniu operacji 
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Wprowadź do widma wyświetlane jest pytanie:

Do każdego z widm umieszczonych na składzie widm podręcznych kalibrację
można wprowadzać wielokrotnie. Trwały zapis jej wraz z danymi widma
następuje po wykonaniu operacji zapisu tego widma do pliku dyskowego.

Przed zmianą kalibracji w widmie można sprawdzić jaka jest jego
dotychczasowa kalibracja. W tym celu należy wywołać operację Pokaż, która
spowoduje wyświetlenie okna dialogowego kontroli kalibracji .

Przenoszenie kalibracji z widma do widma10.1.2

W niektórych przypadkach (np. dla pomiarów seryjnych) istnieje potrzeba
przenoszenia kalibracji z widma do widma. Operację taką można
przeprowadzić w sposób następujący:

widmo, z którego chcemy pobrać kalibrację wyświetlić na panelu widma
modułu KALIBRACJA ,

nacisnąć przycisk Przenieś do programu znajdujący się na panelu
operacji - kalibracja z widma zostanie wczytana do panelu edytora
kalibracji,

do panelu widma wczytać widmo, do którego chcemy przenieść
kalibrację,

wykonać operację Wprowadź do widma

patrz również:

Operacje kalibracji

Kasowanie kalibracji10.1.3

Operację skasowania kalibracji w widmie można przeprowadzić tylko w module
KALIBRACJIA i tylko wówczas, gdy jest ono wyświetlane na panelu widma. 
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Kasowanie kalibracji w widmie:

ikona:  
menu:  Kalibracja | Kasuj kalibrację widma
panel operacji (blok "Kalibracja widma"):  Usuń

Kasowanie kalibracji w widmie można również wykonać poprzez wprowadzenie
do niego zerowej kalibracji z panelu danych i wyników kalibracji. Najpierw należy
wtedy wykonać operację Kasuj (z zestawu operacji "Dane kalibracyjne"), a
potem operację Wprowadź do widma. 

Operacja kasowania kalibracji w widmie jest poprzedzona komunikatem "Czy na
pewno chcesz usunąć kalibrację w widmie?", który jest jednocześnie
ostrzeżeniem i pozwala wycofać się z zamierzonej operacji:
Komunikat wyświetlany jest w oknie dialogowym - kalibracja jest kasowana
dopiero po naciśnięciu przycisku Tak w tym oknie.

 Uwaga: operacja Kasuj umieszczona w bloku "Dane kalibracyjne" na panelu
operacji kasuje dane w edytorze kalibracji, ale nie kasuje kalibracji w widmie.

Patrz również:
Wprowadzenie kalibracji do widma

Kontrola kalibracji widma10.1.4

Poniżej przedstawiono okno dialogowe podglądu kalibracji widma. W oknie
tym wyświetlane są współczynniki równań kalibracyjnych i wykresy funkcji
kalibracyjnych dla wszystkich trzech kalibracji.
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Okno to jest wyświetlane po wywołaniu operacji Pokaż kalibrację widma,
która znajduje się w modułach ANALIZATOR i ANALIZA w menu Analiza i
dotyczy zawsze wyświetlanego widma głównego.

Podgląd kalibracji widma w modułach ANALIZATOR i ANALIZA

ikona:   

menu:  Analiza | Pokaż kalibrację widma

Podgląd kalibracji widma w module KALIBRACJA

ikona:   

menu:  Kalibracja | Pokaż kalibrację widma

panel operacji:   Pokaż

patrz również:

Kalibracja

10.2 Wprowadzanie danych kalibracyjnych

Do edytora kalibracji można wprowadzić dane kalibracyjne:
ręcznie,
z widma kalibracyjnego (przenosząc położenia pików) i z bibliotek
nuklidów,
z pliku kalibracyjnego.

Współczynniki i parametry równań kalibracyjnych można również wczytać
z dowolnego widma zawierającego kalibrację.
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Tablica danych kalibracyjnych jest wspólna dla wszystkich trzech kalibracji:

dane z kolumny  i  są danymi kalibracji energetycznej,

dane z kolumny  i  są danymi kalibracji kształtu piku,

dane z kolumny  i  są danymi kalibracji wydajnościowej.

Przedstawiona wyżej tablica danych nie jest w programie wyświetlona w całości
- na panelu danych kalibracyjnych wyświetlane są tylko pary danych potrzebne
do poszczególnych kalibracji.

Dane można wpisywać i edytować bezpośrednio w odpowiednich polach tablicy
danych. 
Nowe pozycje dodawane są po naciśnięciu przycisku "+" na pasku nawigatora
tablicy.
Po polach danych można poruszać za pomocą myszki lub klawisza "Tab"

Kolejność wpisywania danych jest dowolna. Po naciśnięciu przycisku Oblicz
(patrz Przeprowadzanie kalibracji energetycznej ) program zawsze przed
przeprowadzeniem obliczeń sprawdza i porządkuje dane według rosnących
wartości danych zawartych w pierwszej kolumnie tablicy.

Wprowadzanie danych z widma kalibracyjnego10.2.1

Automatyczne wprowadzanie danych kalibracyjnych polega na wprowadzaniu
parametrów piku bezpośrednio z tablicy ROI widma oraz z bibliotek nuklidów i
wzorców kalibracyjnych.
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Aby uzyskać komplet danych w tablicy danych kalibracyjnych należy wykonać
następujące operacje:

Wykonać pomiar widma kalibracyjnego,

Zaznaczyć na widmie piki kalibracyjne jako Obszary ROI , można to
zrobić ręcznie lub automatycznie (np. w module "Analiza" wykonać
operację Automatyczne wyszukiwanie pików  z dofitowaniem
poszczególnych pików),

Przejść do modułu "Kalibracja"  - na panelu widma tego modułu musi
być wczytane widmo kalibracyjne z zaznaczonymi obszarami ROI,

Wykonać operację ROI z widma:

ikona:  

menu:  Kalibracja | ROI z widma

panel operacji kalibracji:  ROI z widma

Operacja ta automatycznie wypełni tablicę danych kalibracyjnych  wstawiając

z zaznaczonych obszarów ROI: wartości położeń pików do kolumny ,

szerokości połówkowe do kolumny  i wartości pól netto do kolumny .

W celu uzupełnienia kolumny  tablicy danych wykonać operację Dane z
biblioteki (patrz Wprowadzanie energii z biblioteki nuklidów )

W celu uzupełnienia kolumny  tablicy danych należy wykonać operację
Oblicz wydajn. (patrz Obliczanie wydajności detektora )

patrz również:

Przeprowadzanie kalibracji energetycznej
Przeprowadzanie kalibracji kształtu piku
Przeprowadzanie kalibracji wydajnościowej

Wprowadzanie energii z biblioteki nuklidów10.2.2

Program umożliwia przenoszenie tablicowych wartości energii
odpowiadających pikom kalibracyjnym z biblioteki nuklidów do tablicy danych
kalibracyjnych. 
Zestaw operacji kalibracji  ma jeden przycisk, który zmienia swoją funkcję
w zależności od tego, jaki typ kalibracji jest wybrany na panelu edytora
kalibracji . Dla kalibracji energetycznej jest to operacja Dane z biblioteki,
dla kalibracji wydajnościowej operacja Oblicz wydajn.
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Operacja Dane z biblioteki otwiera pokazane niżej okno dialogowe - z prawej
strony tego okna wczytane są dane kalibracyjne, z lewej aktualnie podłączona
w programie biblioteka nuklidów. Jeżeli biblioteka ta nie jest odpowiednia

można z dysku wczytać inną poprzez przycisk .

Aby przenieść wartość energii należy: w prawym oknie z tablicą danych
wskazać wiersz, w którym ma być wstawiona energia, w lewym oknie biblioteki
zaznaczyć wiersz z odpowiednim nuklidem i kliknąć w przycisk Eng. 
Operację należy wykonać dla każdej pozycji tablicy oddzielnie.

patrz również:

Przeprowadzanie kalibracji energetycznej

10.3 Przeprowadzanie kalibracji energetycznej

Kalibracja energetyczna jest przeprowadzana na podstawie pary danych:
położenie piku – energia. Jeżeli dane te wprowadzane są do tablicy danych
automatycznie, program zna również błędy ich określenia i uwzględnia je przy
wyznaczaniu krzywej kalibracyjnej.
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Dopasowanie wartości energii dla zdefiniowanych położeń pików odbywa się za
pomocą funkcji wielomianowej w postaci:

gdzie: y – wartość energii w [keV], x – numer kanału, Ai – i-ty współczynnik
równania, i – stopień równania, (i = 1,2,3)

Po wprowadzeniu par danych : położenie piku – energia, przeprowadzenie
kalibracji energetycznej odbywa się poprzez wyznaczenie współczynników
równania kalibracyjnego.
Stopień funkcji wielomianowej należy określić wybierając odpowiednią wartość
w oknie Stopień wielomianu panelu kalibracji. 

Obliczenie współczynników równania kalibracyjnego:

menu:  Kalibracja | Oblicz
panel kalibracji: Oblicz.

Po wywołaniu operacji Oblicz, program sprawdza, czy tablica danych jest
kompletna i czy liczba pozycji w tej tablicy jest wystarczająca do obliczenia
równania zadanego stopnia – jeżeli tak nie jest wyświetlany jest komunikat:

  lub

Po wykonaniu obliczeń na ekranie wyświetlane są wartości współczynników
równania wraz z błędami ich wyznaczenia oraz rysowany jest przebieg krzywej
kalibracyjnej . 
W przypadku złego dopasowania krzywej do punktów kalibracyjnych obliczenia
można powtórzyć zmieniając stopień równania.
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Po zakończeniu procesu kalibracji należy wykonać operację Wprowadzenie
kalibracji do widma .

10.4 Przeprowadzanie kalibracji kształtu piku

Kalibracja kształtu piku jest przeprowadzana na podstawie pary danych:
położenie fotopiku – Fwhm. Jeżeli przeprowadzono wcześniej operację
automatycznej lokalizacji pików, tablica danych kalibracyjnych będzie wypełniona
automatycznie parami danych: położenie piku, jego szerokość połówkowa.
Dla tej kalibracji zaimplementowano w programie dwa typy równań
kalibracyjnych (do wyboru):

wielomian:

pierwiastek kwadratowy z wielomianu:

przy czym dla obu typów równań stopień równania może przybierać wartości od
0 do 3.

Przejście do trybu przeprowadzania i kontroli kalibracji kształtu piku następuje
po:

1. kliknięciu myszką w zakładkę Kalibracja kształtu piku na panelu kalibracji,
2. wybraniu z menu Kalibracja | Kalibracja kształtu piku

Aby przeprowadzić kalibrację należy:

wprowadzić pary danych: położenie piku (Ctr) i szerokość połówkową
(Fwhm) dla tego piku. Obie te dane podawane są w kanałach. Przy
wprowadzaniu danych z ROI zaznaczonych na widmie, tablica ta jest
wypełniona automatycznie.

wybrać Typ równania kalibracyjnego ( "Wielomian" lub  "Pierwiastek z
wielomianu").
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wybrać Stopień równania (0, 1, 2 lub 3)

obliczyć współczynniki równania klikając w przycisk Oblicz:

na ekranie wyświetlone zostaną wartości współczynników równania wraz z
błędami ich wyznaczenia oraz przebieg krzywej kalibracyjnej . 

10.5 Przeprowadzanie kalibracji wydajnościowej

Kalibracja wydajnościowa jest przeprowadzana na podstawie pary danych:
energia – wydajność detekcji.
Warunkiem jej poprawnego przeprowadzenia jest dobra identyfikacja linii
energetycznych w widmie kalibracyjnym oraz wyznaczenie wydajności detektora
dla każdej z tych linii. 

Funkcja dopasowań kalibracyjnych zastosowana w programie ma dla tej
kalibracji postać eksponensu z wielomianu logarytmu energii:

gdzie: y – wydajność, x - wartość energii w [keV], qi – i-ty współczynnik równania,
i – stopień wielomianu (od 1 do 6)

Wydajność detekcji jest obliczana na podstawie parametrów pików
kalibracyjnych i danych wprowadzonych do biblioteki wzorców kalibracyjnych, ale
może być również obliczona poza programem i wprowadzona do tablicy danych z
klawiatury.

Przejście do trybu przeprowadzania i kontroli kalibracji wydajnościowej
następuje po:
1. kliknięciu myszką w zakładkę Kalibracja wydajnościowa na panelu

kalibracji,
2. wybraniu pozycji z menu: Kalibracja | Kalibracja wydajnościowa

Tablicę danych kalibracyjnych można uzyskać przez:
Automatyczne wprowadzanie danych kalibracyjnych  oraz Obliczanie
wydajności detekcji

Kalibrację wydajnościową należy przeprowadzić w sposób analogiczny jak 
kalibrację energetyczną  wybierając odpowiedni stopień równania
kalibracyjnego (od 1 do 6).
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Po wykonaniu obliczeń wyświetlane są wartości współczynników równania wraz
z błędami ich wyznaczenia oraz rysowany jest przebieg krzywej kalibracyjnej . 
W przypadku złego dopasowania krzywej do punktów kalibracyjnych obliczenia
można powtórzyć zmieniając stopień równania.

Po zakończeniu procesu kalibracji należy wykonać operację Wprowadzenie
kalibracji do widma .

Obliczanie wydajności detekcji10.5.1

Wydajność detekcji określa się jako stosunek liczby impulsów zliczonych pod
fotopikiem do liczby kwantów gamma o energii odpowiadającej fotopikowi
emitowanych przez źródło. Wielkość ta bardzo silnie zależy od energii
promieniowania gamma oraz od geometrii pomiaru.
Do wyznaczenia wydajności detekcji niezbędne są dane uzyskane z pomiaru
widma źródła wzorcowego zawierającego dobrze określone fotopiki oraz dane
podawane w certyfikacie przez producenta tego źródła.
 

- w ydajność detekcji dla energii E

N - liczba zliczeń netto w  piku (pole netto)

I  - intensyw ność linii (inaczej w ydajność

kw antow a)

tm - czas trw ania pomiaru (żyw y) w  sekundach

Ad - aktyw ność nuklidu o energii E w yznaczona

w zorem:

gdzie:
 Ao - aktyw ność w zorca w g. certyfikatu (w

Bq)

Td - data i czas pomiaru w idma w zorca w

analizatorze zw iększony o czas żyw y

trw ania pomiaru (w  sekundach)

T0 - data i czas odniesienia tj. data i czas

pomiaru w zorca podany w  certyfikacie

(w  sekundach)
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T1/2 - półokres rozpadu radionuklidu

przeliczony na sekundy

Obliczenie wydajności detekcji dla poszczególnych linii energetycznych widma
kalibracyjnego jest operacją niezbędną dla wyznaczenia kalibracji
wydajnościowej . 

Obliczenie wydajności detekcji

menu  Kalibracja | Oblicz wydajn.

panel operacji kalibracji Oblicz wydajn.

Operacja Oblicz wydajn. pojawia się zarówno w menu jak i na panelu operacji
kalibracji dopiero po kliknięciu w zakładkę "Kalibracji wydajnościowa" w
edytorze kalibracji. 

Po wywołaniu tej operacji pojawia się okno dialogowe, w którym program
automatycznie wstawia:

dane widma kalibracyjnego takie jak nazwa widma, data i czas startu
pomiaru, czas żywy trwania pomiaru,

dane dot. pików kalibracyjnych tego widma pobrane z tablicy danych
kalibracyjnych  tj. energia fotopiku i pole netto,

zestaw danych certyfikatu wzorca kalibracyjnego (jeżeli znajduje się w
pamięci).

123

117



126

TUKAN 8k

Jeżeli w pamięci nie ma biblioteki wzorca można ją wczytać z pliku dyskowego

naciskając przycisk  , lub naciskając przycisk Edytor wzorca przejść do
okna edytora wzorców kalibracyjnych i wpisać dane z certyfikatu (patrz 
Biblioteki wzorców kalibracyjnych ).

Wypełnianie tablicy danych kalibracyjnych:
Do wyznaczenia wydajności dla danej energii potrzebny jest szereg danych
odczytywanych z tablic nuklidów i z certyfikatu wzorca. Kolumny z tymi danymi
będą widoczne na ekranie po przesunięciu w prawo poziomej belki tablicy
danych:

Dane można przenieść z prawej tablicy do lewej wybierając (podświetlając) w

każdej z nich odpowiednie wiersze i naciskając przycisk  znajdujący się
pomiędzy tablicami. 
Jeżeli wartości energii w lewej tablicy są poprawnie określone i zgodne z
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danymi w tablicy prawej można naciskając przycisk  przenieść od razu
wszystkie dane.

Obliczenie wydajności:
Poza danymi umieszczonymi w tablicy danych do obliczenia wydajności
potrzebny jest jeszcze czas, jaki upłynął od momentu pomiaru danych źródła
wzorca (z certyfikatu) do momentu pomiaru widma tego wzorca w analizatorze.
Czas ten obliczany jest przez program automatycznie w momencie otwierania
opisywanego okna dialogowego lub w momencie przepisania danych
certyfikatu wzorca.

Obliczenie wydajności musi być wykonane dla każdej linii energetycznej
oddzielnie:

Wybieramy wiersz tablicy i naciskamy przycisk . Program
sprawdza, czy wszystkie niezbędne dane zostały wprowadzone i jeżeli tak nie
jest wyświetla odpowiedni komunikat.
Obliczana jest najpierw aktywność Ad dla danej energii, a następnie
wydajność. Obie te dane umieszczane są w tablicy na pomarańczowych
polach.

Po obliczeniu wydajności dla wszystkich nuklidów należy nacisnąć przycisk OK
i wrócić do edytora kalibracji. 
Tablica par danych kalibracyjnych zostanie wypełniona  a na wykresie zostaną
wyświetlone położenia wyznaczonych punktów kalibracyjnych, co pozwoli
dodatkowo skontrolować poprawność obliczeń.
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patrz również:

Przeprowadzanie kalibracji wydajnościowej

Biblioteki wzorców kalibracyjnych10.5.2

Biblioteka wzorców kalibracyjnych jest dużym ułatwieniem przy obliczaniu
wydajności detektora dla poszczególnych linii energetycznych zmierzonego
źródła wzorcowego. Dane do tej biblioteki wprowadza się na podstawie
metryki wzorca. Źródła kalibracyjne mają na ogół standardowe zestawy
nuklidów - celowe jest więc przygotowanie pakietu bibliotek zawierających te
zestawy, tak aby później można było tylko uaktualniać niektóre dane.
Dostęp do edytora bibliotek wzorców kalibracyjnych możliwy jest tylko z 
modułu "Kalibracja" .

Podgląd i edycja bibliotek wzorców kalibracyjnych:

ikona:  
menu:  Analiza | Edytor wzorców kalibr.

Wywołanie operacji Edytor wzorców kalibr. spowoduje otwarcie okna
dialogowego (patrz rysunek), w którym można:

założyć nową bibliotekę - wpisać do niej dane z metryki wzorca, 

obejrzeć (i/lub zmienić) zawartość biblioteki wprowadzonej do programu

wczytać bibliotekę z pliku dyskowego.

Zakładanie nowej biblioteki:
Aby założyć nową bibliotekę wzorców należy wypełnić pola otwartego okna
dialogowego Edytora wzorca, wpisać dane do tablicy danych wzorca i zapisać
nową bibliotekę do pliku dyskowego. 
Jeżeli jednak w polach tego okna są jakieś dane wprowadzone wcześniej lub
wczytane z dysku musimy najpierw wykonać operację: Nowy wzorzec wywołaną
z menu tego okna. Operacja ta usunie z pamięci wszystkie dane dotychczasowej
biblioteki.
Dla ułatwienia wprowadzono funkcję Pobierz dane z biblioteki nuklidów
(przycisk na dole okna dialogowego), która pozwala przepisać do tablicy danych
nuklidy z dowolnie wybranej (z plików dyskowych) biblioteki nuklidów. Dane te
wystarczy później uzupełnić o wartość aktywności danej linii podawaną w
metryce wzorca kalibracyjnego.

W zestawie danych biblioteki wzorca poza danymi potrzebnymi do obliczenia
wydajności znajdują się również dane opisowe takie jak nazwa i opis biblioteki
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pozwalające lepiej zidentyfikować bibliotekę.

patrz również:

Obliczanie wydajności detektora

10.6 Wykres krzywej kalibracyjnej

Wyniki kalibracji wyświetlane są na ekranie w postaci wartości współczynników
kalibracyjnych i w postaci wykresu krzywej kalibracyjnej. Na wykresie
wyświetlane są również punkty kalibracyjne z tablicy danych. Współrzędne osi
wykresu dostosowują się automatycznie do krzywej kalibracyjnej, a jeżeli nie ma
krzywej to do wartości tych punktów.

Posługując się myszką można dowolnie powiększyć fragment wykresu –
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trzymając wciśnięty lewy klawisz myszki należy zaznaczyć fragment widma, który
zostanie powiększony kiedy puścimy ten klawisz.
Trzymając wciśnięty prawy klawisz myszki można dowolnie przesuwać wykres w
poziomie i w pionie.
Panel z krzywą kalibracyjną ma swoje menu kontekstowe zawierające operacje,
które można wykonać na wykresie:

Po wywołaniu operacji Drukuj wykres otwierane jest okno dialogowe
drukowania, w którym można wybrać drukarkę, ustawić orientację papieru i
marginesy:
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11 Raport

Wszystkie operacje związane z budowaniem, konfiguracją i drukowaniem
raportów z pomiarów zgrupowane zostały w module RAPORT .
Moduł ten jest podzielony na dwie części:
   panel podglądu wydruku, reprezentujący pojedynczą stronę papieru z treścią
raportu
   panel podglądu miniatur, pokazujący wszystkie strony raportu w
zminiaturyzowanej wersji.
Podgląd miniatur umożliwia intuicyjne poruszanie się po wielostronicowym
raporcie.

Raport zawiera cztery główne sekcje: nagłówek z informacją o widmie,
informacje o kalibracji widma, tablicę pików i obraz samego widma:

Zawartość raportu może być łatwo zmodyfikowana, każda z wymienionych sekcji
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jest konfigurowalna. Moduł raportu umożliwia drukowanie z wykorzystaniem
standardowego systemowego dialogu drukowania. Podgląd wydruku może być
skalowany poprzez zmianę menu Powiększenie w górnym panelu menu.

patrz również:

Konfiguracja raportu
Drukowanie raportu
Raport w formacie HTML

11.1 Konfiguracja raportu

Dostęp do okna konfiguracji raportu jest możliwy poprzez ikonę na pasku ikon
lub poprzez menu:

ikona:  

menu:  Konfiguracja | Konfiguruj raport.

Okno Konfiguracja raportu składa się z czterech zakładek:

Ogólne

Dane o pomiarze

Kalibracje

Tablica pików
Zakładki te odpowiadają poszczególnym sekcjom raportu i dają dostęp do ich
konfiguracji:
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Zakładka Ogólne umożliwia włączanie lub wyłączenie poszczególnych sekcji z
całego raportu poprzez odznaczanie odpowiadających im pól. 
W tej zakładce można również wybrać orientacje papieru (aktualnie raport może
być drukowany jedynie w wersji A4) i zdecydować o obecności samego widma w
raporcie.

Dane o pomiarze zawierają pola dające możliwość włączania do raportu
konkretnych informacji o wykonanym pomiarze, takich jak np.: nazwa pliku z
widmem z pomiaru, dane osoby przeprowadzającej pomiar, nazwa toru
pomiarowego itp.

Zakładka Kalibracja odpowiada za konfiguracją zawartości sekcji z
informacjami o kalibracjach – o ile widmo takie posiada. 

Najbardziej rozbudowaną zakładką jest Tablica pików - została ona opisana w
rozdziale: Konfiguracja tablicy pików . 

Po naciśnięciu przycisku OK (wspólnego dla wszystkich zakładek Konfiguracji
raportu) okno konfiguracji zamyka się, wszelkie wykonane zmiany są
zapamiętywane i generowany jest nowy raport. 
W każdej chwili możliwe jest zapisanie aktualnych ustawień konfiguracji raportu
do pliku konfiguracyjnego . 

Moduł raportu umożliwia również konfigurację zawartości rysunku z widmem -
patrz: Konfiguracja wykresu widma

Konfiguracja tablicy pików11.1.1

W oknie Konfiguracja raportu  znajduje się zakładka Tablica pików.
Ustawienia z tej zakładki kontrolują zawartość tablicy pików/ROI,
podsumowującej informacje o wszystkich ROI, jakie zawiera widmo.
Odpowiednie kontrolki umożliwiają wybór jednostek, w jakich będą
prezentowane wyniki w kolumnach. Możliwe jest włączanie i wyłączanie
poszczególnych kolumn z tabeli, a także wybór prezentacji błędów pomiarowych. 
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Dolna część zakładki Tablica pików, umożliwia ustawienie kolejności kolumn w
tabeli – korzystając ze standardowego mechanizmu „przeciągnij i upuść" można
przesuwać kolumny na dowolne miejsca w tabeli.

Wszystkie ustawienia można zapisać w pliku konfiguracji raportu .

Konfiguracja wykresu widma11.1.2

Moduł raportu umożliwia również konfigurację zawartości rysunku z widmem,
jaki może być dołączony do raportu. 

Wywołanie okna konfiguracji rysunku widma:

ikona:  

menu:  Konfiguracja | Konfiguracja widma
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Okno Konfiguracja widma daje możliwość ustawiania wielu właściwości
prezentowanego widma. Ustawienia te są podobne do ustawień dostępnych w
innych modułach z widmem w programie Tukan 8k: powiększanie widma,
zmiana kolorów, siatka, dodanie opisu pików itp. (patrz Wyświetlanie widma
). 
Zmiana rozmiaru okna Konfiguracja widma wpływa na proporcje widma
prezentowanego w głównym oknie modułu Raport i na wydruku.

Pliki konfiguracyjne11.1.3

Ustawienia konfiguracji raportu można zapisać w specjalnym pliku
konfiguracyjnym. Operacji tej można dokonać tylko z menu okna konfiguracji:

menu okna konfiguracji: Konfiguracja | Zapisz konfigurację… 
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Analogicznie można wczytać ustawienia z pliku: 

Konfiguracja | Czytaj konfigurację… 

Dodatkowo, program posiada wbudowane standardowe ustawienia
konfiguracji, które można wczytać poprzez:

Konfiguracja | Konfiguracja standardowa.

Dane konfiguracyjne raportu zapisywane są do pliku z rozszerzeniem *.cfr.
Standardowo plik ten zapisywany jest w katalogu roboczym analizatora.

11.2 Drukowanie raportu

 
Raport można wydrukować poprzez naciśnięcie ikony na górnym panelu modułu
Raport, lub poprzez menu Plik tego modułu.

Drukowanie raportu

ikona:  

menu: Plik | Drukuj raport…

 Uwaga: Zmiana orientacji papieru w systemowym oknie dialogu Ustawienia
wydruku nie wpływa na orientację papieru w rzeczywistym wydruku - program
wyśle na drukarkę dokument o orientacji papieru zgodnej z ustawioną w
konfiguracji modułu Raport.
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11.3 Pliki raportu: HTML i TXT

Raporty z pomiarów mogą być zapisywane do plików w formacie HTML lub w
formacie tekstowym - w obydwu przypadkach zapisywana jest zawartość
raportu wyświetlanego na ekranie. 
Operacje zapisu można wywołać za pomocą ikon umieszczonych na pasku
ikon modułu RAPORT lub poprzez menu Plik:

Zapis raportu w formacie HTML:

ikona:  

menu:  Plik | Zapisz jako HTML...
oraz:

menu:  Plik | Zapisz jako HTML i pokaż w przeglądarce WWW

Raport zapisany do pliku HTML wygląda tak samo jak na ekranie Tukana.
Elementy graficzne (wzory kalibracyjne i widmo) zapisywane są (w wersji
Tukan8k 1.6) w formacie JPG.
Druga opcja zapisu: Zapisz jako HTML i pokaż w przeglądarce WWW
automatycznie otwiera na ekranie przeglądarkę (np Internet Explorer) i
wyświetla w niej zawartość raportu.

Zapis raportu w formacie tekstowym:

ikona:  

menu:  Plik | Zapisz jako zbiór tekstowy...
oraz:

menu:  Plik | Zapisz jako tekst i otwórz w edytorze

Raport zapisywany jest jako niesformatowany zbiór tekstowy w pliku z
rozszerzeniem .txt i nie zawiera elementów graficznych. 
Druga opcja zapisu:  Zapisz jako tekst i otwórz w edytorze automatycznie
otwiera na ekranie edytor tekstu (np. Notatnik Windows) i wyświetla w nim
zawartość raportu, którą można edytować.
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12 Konfiguracja programu

Konfiguracja programu obejmuje zarówno ustawienia ogólne programu i
sposobu wyświetlania widm, jak i parametry standardowe dla analizy
matematycznej i identyfikacji pików.

Wykorzystanie rejestru Windows

Do zapamiętywania wprowadzonych nastaw i konfiguracji poszczególnych
elementów programu wykorzystano rejestr Windows.
W rejestrze zapamiętywane są:

liczba podłączonych w programie torów pomiarowych,
parametry każdego toru pomiarowego: nazwa, opis, typ i numer
analizatora, tryb pracy, nastawy pomiaru i inne,
ogólny stan programu, rozmiary modułów, ustawienia kolorów itp.,
ustawienia opcji konfiguracji programu: opcje wyświetlania i analizy,
wersja językowa i inne,
zawartość składu widm. 

  Proces zapisu i odczytu nastaw konfiguracyjnych odbywa się automatycznie
przy zamykaniu i startowaniu programu oraz przy zmianie modułów.

Opcje w menu:  Konfiguracja 

W zestawie menu każdego modułu znajduje się pozycja Konfiguracja.  We
wszystkich modułach poza modułem RAPORT menu to zawiera jedną pozycję: 
Opcje - kliknięcie w tą pozycję powoduje otwarcie okna dialogowego z pięcioma
zakładkami:

Pomiar
Wyświetlanie
Analiza
Język
Lokalizacja katalogów

Opcje znajdujące się na każdej z tych zakładek opisano szczegółowo w
następnych rozdziałach.
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12.1 Opcje konfiguracyjne pomiaru

Opcje konfiguracyjne pomiaru można ustawiać na zakładce "Pomiar" w oknie
dialogowym konfiguracji programu. 

menu Konfiguracja | Opcje... | Pomiar

Sygnalizacja dźwiękowa:
Sygnalizacja dźwiękowa zakończenia pomiaru - standardowo ta opcja jest
wyłączona.

Opcje zapisu widma POMIAR:
Zawsze pytaj o zapis widma POMIAR przy zamykaniu programu -
standardowo ta opcja jest włączona.

Opcje testów analizatora:
Włączenie tej opcji spowoduje, że w polu parametrów piku pod widmem (tylko w
module ANALIZATOR) pojawi się dodatkowa linia, w której wyświetlana będzie
DNL (ang. differential nonlinearity)  - standardowo ta opcja jest wyłączona.
DNL jest wartością nieliniowości różniczkowej wyświetlanego widma obliczaną
"on line" dla fragmentu widma objętego markerami  podawaną w procentach.
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12.2 Opcje wyświetlania widma

Opcje wyświetlania widma można ustawiać na zakładce "Wyświetlanie" w oknie
dialogowym konfiguracji programu:

menu Konfiguracja | Opcje... | Wyświetlanie

Ustawiane opcje:

Parametry wyświetlania widm:
Zapamiętaj położenie markerów 

- Jeżeli opcja jest zaznaczona to przy zmianie wyświetlanego widma
głównego lub przejściu do innego modułu markery wyświetlane są na tych
samych pozycjach. 
- Jeżeli opcja nie jest zaznaczona, to po każdej zmianie widma i modułu
markery wyświetlane są w położeniu początkowym (tj. lewy w 1/3 skali,
prawy w 3/4). 

Zapamiętaj ustawienia skali przy zmianie widma 
- Jeżeli opcja jest zaznaczona, przy zmianie widma zachowane są ostatnie
ustawienia skali pionowej i poziomej.
- Jeżeli opcja nie jest zaznaczona – każda zmiana widma głównego
powoduje powrót do wyświetlania pełnej skali.

Zapamiętaj ustawienia skali przy zmianie modułu 
- Jeżeli opcja jest zaznaczona ostatnie ustawienia skali wyświetlania widma



141

Konfiguracja programu

są przenoszone między modułami programu tzn., że po przejściu np. z
modułu ANALIZATOR do modułu ANALIZA widmo wyświetlane będzie w tej
samej skali. 

Kolory:

Kolory, jakimi zaznaczane są na ekranie obszary ROI  są wspólne dla całego
programu i niezależne od tego jakim kolorem wyświetlane są widma. 
Program standardowo używa trzech kolorów do zaznaczenia stanu ROI:

ROI "niepoliczone"  - kolor beżowy lub szary (zależnie od schematu
kolorów Windows)
ROI "policzone" zawierające jeden pik  - kolor zielony
ROI "policzone" zawierające pik podwójny - kolor niebieski

Klikając na przycisk ze strzałką można z listy 16 kolorów wybrać inny kolor dla
danego typu ROI.

patrz również:

Kolory widma, tła i markerów

12.3 Opcje konfiguracyjne analizy

Opcje konfiguracyjne analizy widma można kontrolować i zmieniać poprzez okno
dialogowe dostępne z menu:

menu: Konfiguracja | Opcje... | Analiza

89

87
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Okno dialogowe opcji analizy zawiera następujące grupy opcji:

Parametry piku:

Automatyczne obliczanie parametrów – opcja wyłącza lub włącza tryb
automatycznego obliczania parametrów piku leżącego między markerami.
Jeżeli opcja jest zaznaczona parametry piku obliczane są po każdej zmianie
położenia markerów lub odświeżeniu widma
Automatyczne obliczanie aktywności i stężeń – jeżeli opcja jest
zaznaczona, widmo ma wprowadzona kalibrację wydajnościową i w objętym
markerami obszarze widma znajduje się zidentyfikowany pik, program wraz
obliczaniem parametrów tego piku oblicza również aktywność i stężenie 
Automatyczna identyfikacja – opcja wyłącza lub włącza tryb automatycznej
identyfikacji pików przeprowadzanej po każdym przeliczeniu jego
parametrów. Warunkiem przeprowadzanie identyfikacji jest obecność w
pamięci biblioteki nuklidów
Parametry w jednostkach energii – jeżeli opcja jest włączona program
zawsze przy zmianie widma głównego automatycznie wyświetla parametry
piku w wybranych jednostkach energii (jeżeli widmo ma kalibrację). 

Wybór sposobu obliczania parametrów piku metodą "bezpośrednią" :

Obliczanie wg zliczeń netto – model G0 - parametry piku wyznaczane są ze
zliczeń netto obliczonych dla poszczególnych kanałów, tak jak to opisano w

104

93
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rozdziale "Analiza" - "Bezpośrednia" analiza piku "
Obliczanie wg zliczeń całkowitych – model G0_c – parametry piku
wyznaczane są na podstawie rzeczywistych zliczeń w poszczególnych
kanałach (bez odejmowania tła), położenie piku (Ctr) jest średnią ważoną z
liczby zliczeń
Położenie piku (Ctr) w maksimum – model G0_m – parametry piku
wyznaczane są na podstawie rzeczywistych zliczeń w poszczególnych
kanałach (bez odejmowania tła), położenie piku (Ctr) wyznaczone jest w
kanale z największą liczbą zliczeń 

W polu parametrów piku (pod widmem) i w tablicy pików zawsze podawany jest
model matematyczny, przy pomocy którego obliczone były parametry.

Kryteria identyfikacji:
Wybór szerokości okna energetycznego dla procedury automatycznej
identyfikacji pików. (patrz Identyfikacja pików )

Biblioteka nuklidów:
Wybór pliku z domyślną biblioteką nuklidów dla identyfikacji. (patrz Biblioteki
nuklidów )

Prezentacja graficzna piku:
W program wbudowano opcje pozwalające "na żywo", po każdym ruchu
markerów i po każdym odświeżeniu widma na ekranie obserwować zmiany w
położeniu piku, w przebiegu linii odcięcia tła i Fwhm. Opcje te są aktywne tylko
przy obliczaniu parametrów piku metodą "bezpośrednią" (modele G0, G0_c i
G0_m) (patrz Obliczanie parametrów piku ). 

Położenie piku - jeżeli opcja ta jest wybrana program wyświetla nad
widmem pionową linię o stałej długości (zależnej od rozmiarów panelu
widma) wskazującej położenie centrum piku (parametr "Ctr") obliczonego
przez program. (jeżeli "Ctr" dla piku zawartego między markerami nie da się
policzyć - linia ta nie jest rysowana).
Odcięcie tła - rysowanie na widmie linii odcięcia tła dla obszaru objętego
markerami. Pole pod pikiem leżące powyżej tej linii jest polem netto piku. 
Położenie Fwhm – rysowanie na widmie linii obrazującej położenie Fwhm,
tj. linii łączącej punkty wyznaczone na lewym i prawym zboczu piku na
połowie jego wysokości. 

Pozostaw wyniki fitu - program pokazuje przebieg funkcji analitycznych
dopasowujących pik zawarty pomiędzy markerami bezpośrednio po
przeprowadzeniu obliczeń. Jeżeli opcja nie jest zaznaczona funkcje te
rysowane są dotąd dopóki markery nie zmienią położenia. Zaznaczenie tej
opcji spowoduje, że przebiegi funkcji będą wyświetlany tak długo dopóki nie
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zostanie wywołana ponownie operacja "Oblicz" 

Jednostki:
Ustawione tutaj jednostki obowiązują we wszystkich modułach programu i dla
wszystkich analizowanych widm.
Wybrana jednostka energetyczna jest użyta zarówno przy prezentacji parametrów
piku, jak i przy wyświetlaniu skali energetycznej widma. 
Ta sama zasada dotyczy jednostek czasu ustawianych dla widm MCS.

W raportach z pomiarów można jednak ustawiać jednostki niezależnie od
opisanych wyżej jednostkach konfiguracyjnych programu (patrz Konfiguracja
tablicy pików )

12.4 Wybór wersji językowej programu

Program może pracować w jednej z dwóch wersji językowych: polskiej lub
angielskiej. 
Przełączanie języka:

menu: Konfiguracja | Opcje | Język

Po zmianie wersji językowej program automatycznie zostaje zamknięty i trzeba
ponownie go uruchomić. Po uruchomieniu program rozpoczyna pracę w takim
języku, jaki był wybrany w momencie zamykania.
Od momentu przełączenia, wybrany język obowiązuje na wszystkich poziomach
programu: na ekranie, w komunikatach i tablicach danych. 

Uwaga!    Dostępna jest wersja programu, która pracuje wyłącznie w języku
angielskim. W tej wersji zakładka Język w opcjach konfiguracyjnych nie
występuje.

12.5 Ustawianie katalogów programu

W procesie instalacji programu zakładane są na dysku katalogi robocze.
Lokalizacja tych katalogów zależy od wybranej opcji:- instalacja dla wszystkich
użytkowników, czy instalacja "tylko dla mnie".
 Na zakładce "Lokalizacja plików" okna dialogowego konfiguracji programu
można zmieniać defoltowe ustawienia tych katalogów.
Niezależnie od ustawień grupowych (przy użyciu jednej z trzech opcji okna
wyboru "Lokalizacja") każdy katalog może być ustawiony oddzielnie.

133
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Po zamknięcia okna dialogowego "Konfiguracja" wpisane tu katalogi będą
domyślnymi katalogami w programie.
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13 Klawiatura

Klawisze sterujące markerami
Klawisze sterujące wyświetlaniem widma
Klawisze systemu ROI

13.1 Klawisze sterujące pomiarem

Start pomiaru

Stop pomiaru

Kasowanie pomiaru

Start wspólny pomiarów

Stop wspólny pomiarów

Kasowanie wspólne pomiarów

Sterowanie pomiarem

13.2 Klawisze sterujące markerami

przełączenie sterowania na lewy marker

przełączenie sterowania na prawy marker

przesunięcie markera w lewo o jeden kanał

przesunięcie markera w prawo o jeden kanał
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przełączenie sterowania na markery sprzężone - kolejne kliknięcie
przełącza na sterowanie jednym markerem

(środkowy klawisz klawiatury numerycznej)

przesuwanie sprzężonych markerów w prawo

przesuwanie sprzężonych markerów w lewo

rozsuwanie markerów

zsuwanie markerów

dwukrotne rozciągnięcie widma zawartego między markerami

dwukrotne ściągnięcie widma zawartego między markerami

  maksymalne rozciągnięcie widma zawartego między markerami

  powrót do wyświetlenia całego widma

Klawisze sterujące wyświetlaniem widma
Klawisze sytemu ROI

Wyświetlanie widma

13.3 Klawisze sterujące wyświetlaniem widma

  zmniejszanie zakresu skali poziomej

  zwiększanie zakresu skali poziomej

   zmniejszanie zakresu skali pionowej

   zwiększanie zakresu skali pionowej

  przesuwanie widma w prawo

   przesuwanie widma w lewo

   przesuwanie widma w górę
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   przesuwanie widma w dół

dwukrotne rozciągnięcie widma zawartego między markerami

dwukrotne ściągnięcie widma zawartego między markerami

  maksymalne rozciągnięcie widma zawartego między markerami

  powrót do wyświetlenia całego widma

Klawisze sterujące markerami
Klawisze sytemu ROI

Wyświetlanie widma

13.4 Klawisze systemu ROI

zapis obszaru widma zaznaczonego markerami do tablicy ROI

kasowanie obszaru ROI wskazanego markerami

  przestawienie markerów na najbliższe ROI w prawo

   przestawienie markerów na najbliższe ROI w lewo

Klawisze sterujące markerami
Klawisze sterujące wyświetlaniem widma

Wyświetlanie widma
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14 Dodatek A: Biblioteka TukanFit.dll

W  programie  TUKAN  wszystkie  główne  procedury  matematyczne  zostały
zrealizowane w wydzielonej bibliotece o nazwie TukanFit.dll. 
Biblioteka ta  została  zaprojektowana jako oddzielna biblioteka dynamiczna DLL
(Dynamic Linked Library). 

Biblioteka składa się z trzech głównych modułów zawierających:

Dopasowanie funkcji Gaussa (modele nieliniowe),
Dopasowanie  funkcji  wielomianowych  i  ich  modyfikacji  (modele
liniowe),
Automatyczne poszukiwanie linii gamma.

Moduł fitowania funkcji nieliniowych

Moduł ten opiera się  o  wykorzystanie znanych metod minimalizacji: Marquardta,
BFGS  i  sympleksu  w  metodzie  najmniejszych  kwadratów.  Pozwala  na
dopasowanie do danych eksperymentalnych dowolnych kombinacji  pojedynczej
i podwójnej funkcji Gaussa z następującymi tłami:

Wielomian:   ,

Funkcja Fermiego:   ,

Funkcja  Fermiego  z parametrem  szerokości  zależnym  od  szerokości
linii:

  ,

Eksponenta z wielomianem:   ,

Funkcja wykładnicza z wielomianem:   .

We wszystkich powyższych wzorach matematycznych x jest zmienną niezależną,
a pozostałe  symbole odpowiadają za dopasowywane  parametry,  przy czym   i  
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jest szerokością w funkcji Gaussa.

W  przypadku  dopasowywania  podwójnych  linii  Gaussa  możliwy  jest  również
wybór specjalnych wariantów powyższych modeli:

Ze stałym stosunkiem pól linii widmowych,
Ze wspólną szerokością obu linii widmowych.

Moduł fitowania funkcji liniowych

W przypadku dopasowań kalibracyjnych  (kalibracji:  energetycznej,  wydajności  i
szerokości  piku)  wykorzystywane  są  metody  matematyczne,  które  redukują
problem  najmniejszych  kwadratów  do  rozwiązania  liniowego  układu  równań.
Jest to możliwe, ponieważ w każdym z modeli udało się sprowadzić równanie do
postaci liniowej w swoich parametrach.

Moduł zawiera następujące funkcje:

Wielomian: ,

Eksponent z wielomianu logarytmów: ,

Pierwiastek kwadratowy z wielomianu: .

Moduł automatycznego poszukiwania linii gamma (PeakSearch)

Oddzielnym  modułem  jest  blok  procedur  służących  do  automatycznego
poszukiwania linii w widmie. Wykorzystuje on funkcję  autokorelacyjną. W wyniku
testów i prób za funkcję użyto przebieg prostokątny o wartości ujemnej, dodatniej
i  znów  ujemnej.  Taki  wybór  dał  bardzo  wydajny  i  prosty  algorytm,  który  nie
wymaga mnożeń w dominującej części obliczeń.
Algorytm  został  wzbogacony  o  mechanizm,  który  uwzględnia  kalibrację
szerokości piku, co znacząco poprawia jego skuteczność.

Opis matematyczny niektórych modeli:

Model G1_Pn –  dopasowanie pojedynczego piku funkcją Gaussa z tłem
wielomianowym. W zależności od wybranego stopnia wielomianu model
opisany jest symbolem: G1_P1, G1_P2 lub G1_P3
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Model G1_F – dopasowanie pojedynczego piku funkcją Gaussa z tłem w postaci
funkcji Fermiego

Model G1_fF –  dopasowanie pojedynczego piku funkcją Gaussa z tłem w
postaci zmodyfikowanej funkcji Fermiego

Model G2_Pn – dopasowanie piku funkcją „podwójny Gauss" z tłem
wielomianowym. W zależności od wybranego stopnia wielomianu model
opisany jest symbolem:G2_P1, G2_P2 lub G2_P3
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Model G2_F – dopasowanie piku funkcją „podwójny Gauss" z tłem w postaci
funkcji Fermiego

Model G2_fF – dopasowanie piku funkcją „podwójny Gauss" z tłem w postaci
zmodyfikowanej funkcji Fermiego

Gdzie (dla wszystkich powyższych równań):

x0, xi = 1, 2 centroids of the Gauss functions,

 ,  i = 1, 2 w idths of the Gauss functions (FWHM = 2,355 s),

P, Pi = 1, 2 f ields of the Gauss functions,

ai parameters of the background polynomial,

A offset,

 i
steps highs in the Fermi function,

 i speed of the Fermi function increasing.
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15 Dodatek B: Instalacja analizatora i
programu

Proces instalacji jest procesem dwustopniowym; składa się z:
1. instalacji programu Tukan8k,
2. instalacji sterowników analizatora i/lub klucza USB.
Kolejność wykonywania obu etapów jest dowolna, gdyż każdy z nich
wykonywany jest niezależnie.

Po zainstalowaniu programu i sterowników, podczas pierwszego 
uruchomienia programu  należy wskazać z jakiego rodzaju sprzętem
program ma współpracować.

  Dla poprawnej instalacji programu wymagane jest, aby użytkownik aktualnie
zalogowany w komputerze posiadał uprawnienia administratora systemu.

Wymagania sprzętowe

Instalacja programu Tukan8k

Instalacja  analizatora Tukan8k-PCI
Instalacja  analizatora Tukan8k-USB
Instalacja  klucza sprzętowego USB

15.1 Wymagania sprzętowe

Nie ma szczególnych wymagań dla poprawnego działania programu Tukan8k.
Program funkcjonuje na dowolnym współczesnym komputerze typu PC.
Minimalna zalecana wielkość wolnego miejsca na dysku twardym: 40MB.

W przypadku analizatora Tukan8k_PCI wymagane jest aby w komputerze
znajdowało się złącze PCI zgodne ze specyfikacją 2.2 oraz taka konstrukcja
obudowy, która umożliwia instalację w tym złączu karty analizatora.

W przypadku analizatora Tukan8k_USB komputer musi być wyposażony w
gniazdo USB typu A.
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W przypadku pracy z kluczem zabezpieczającym, wystarczy aby komputer
wyposażony był w gniazdo USB typu A.

System operacyjny
W przypadku analizatora Tukan8k_PCI wymagany jest system operacyjny MS
Windows wersja 2000 z dodatkiem Service Pack 4 lub XP z dodatkiem Service
Pack 2 lub wyższym.
W przypadku analizatora Tukan8k_USB wymagany jest system operacyjny MS
Windows wersja 2000/XP/Vista Business 32b lub 64b/7 Professional 32b lub
64b.

15.2 Instalacja programu Tukan8k

Aby wykonać instalację programu należy włożyć płytę instalacyjną Tukan8k do
napędu CD-ROM i uruchomić program "Setup.exe".

   - Dla poprawnej instalacji programu wymagane jest, aby użytkownik
aktualnie zalogowany w komputerze posiadał uprawnienia administratora
systemu. W przypadku braku takich uprawnień wyświetlony zostanie stosowny
komunikat zależny od aktualnej wersji Windows.

Sama instalacja przebiega w sposób typowy dla systemu Windows. Program
instalacyjny samodzielnie sprawdza wersję językową systemu Windows. W
przypadku rozpoznania wersji polskiej włączana jest polskojęzyczna wersja
programu instalacyjnego. W przypadku rozpoznania wersji innej niz polska,
program instalacyjny przełącza się na interfejs w języku angielskim.

UWAGA:
   - Jeżeli program Tukan w wersji 2 był już zainstalowany wcześniej, to po

uruchomieniu programu instalacyjnego wyświetlony zostanie komunikat
informujący, że instalacja jest możliwa dopiero po odinstalowaniu poprzedniej
wersji programu.

   - Nową wersję programu Tukan można zainstalować na dowolnym katalogu
dyskowym. Jeżeli w komputerze był zainstalowany wcześniej program Tukasn8k
w wersji 1.9, to można zostawić go na dysku (w standardowej lokalizacji c:
\Program Files\Tukan8k) i zainstalować program w wersji 2.2 w innej lokalizacji.
Program instalacyjny informuje o takiej możliwości oddzielnym komunikatem.

Proces instalacji jest bardzo prosty i szczegółowo opisany na ekranach
programu instalatora.
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Na ekranie widocznym na rysunku można wybrać jaką wersję programu chcemy
zainstalować:

Różnica w wersji standardowej i rozszerzonej polega wyłącznie na rodzaju
obsługiwanych analizatorów. WSZYSTKIE FUNKCJE ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ
POMIARU I ANALIZĄ WYNIKÓW SĄ IDENTYCZNE DLA OBU TYCH WERSJI.
Wersja standardowa przeznaczona jest dla tych użytkowników, którzy posługują
się wyłącznie analizatorem Tukan8k_USB. Wersja rozszerzona umożliwia
dodatkową obsługę starszych typów analizatorów  (jeżeli nie jest to konieczne
nie zaleca się instalowania tej wersji). 

W zależności od wybranej wcześniej opcji określającej czy program Tukan8k ma
być zainstalowany dla wszystkich użytkowników komputera, czy tylko dla
jednego, zakładane są katalogi:

C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Tukan8k\
C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Tukan8k\Biblioteki\
C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Tukan8k\Dokumentacja\
C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Tukan8k\Widma\

lub

C:\Documents and Settings\user\Dane aplikacji\Tukan8k\
C:\Documents and Settings\user\Dane aplikacji\Tukan8k\Biblioteki\
C:\Documents and Settings\user\Dane aplikacji\Tukan8k\Dokumentacja\
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C:\Documents and Settings\user\Dane aplikacji\Tukan8k\Widma\

Do katalogów tych program instalacyjny wpisuje przykładowe pliki bibliotek,
widm i dokumentację programu Tukan8k. 

15.3 Instalacja  analizatora Tukan-8k-USB

Dla poprawnej pracy analizatora wymagana jest instalacja sterowników "D2XX"
w. 2.8.14 lub wyższej firmy "Future Technology Devices International Ltd."
Sterowniki dostępne są na płycie instalacyjnej dostarczonej wraz z programem
w katalogu "Drivers\FTDI". 
Wymagane jest, aby użytkownik aktualnie zalogowany w komputerze posiadał
uprawnienia administratora systemu.

Po pierwszym podłączeniu analizatora Tukan8k_USB do komputera (przy
pomocy kabla USB typu A-B) system Windows zgłosi fakt rozpoznania nowego
sprzętu i podejmie próbę wyszukania sterowników. Niezależnie od wersji
systemu Windows typowy proces instalacji sterownika przebiega podobnie: 
Najpierw użytkownikowi zostanie przedstawiona propozycja wyszukania
sterownika w internecie, na którą użytkownik nie powinien wyrazić zgody.
Następnie użytkownik zostanie poproszony o wskazanie miejsca, gdzie system
może odnaleźć sterowniki. Na tym etapie użytkownik powinien wskazać katalog
"Drivers\FTDI" dostępny na płycie instalacyjnej.

W celu zainstalowania analizatora Tukan8k-USB wykonaj następujące
czynności:

1. Włóż płytę instalacyjną Tukan8k do napędu CD-ROM,

2. Podłącz analizator do dowolnego portu USB komputera za pomocą kabla
USB (typ A-B) dostarczonego wraz z urządzeniem.

     System operacyjny wyświetli informację o odnalezieniu  nowego sprzętu -
dalej postępuj zgodnie z zaleceniami Kreatora: 

3. Na pytanie:
"Czy system Windows może połączyć się z witryną Windows Update, aby
wyszukać oprogramowanie?"
zaznacz opcję: "Nie, nie tym razem",
i naciśnij przycisk "Dalej"

4. Na pytanie:
"Co chcesz aby zrobił kreator?"
zaznacz opcję:
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"Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji (zaawansowane)",
i naciśnij przycisk "Dalej"

5. Zaznacz opcję:
"Przeszukaj nośniki wymienne (dyskietka, dysk CD-ROM...)",
i naciśnij przycisk "Dalej"

6. Kreator powinien odnaleźć sterownik na płycie CD. 
Po rozpoczęciu instalacji kreator może wyświetlić informację:
 "Oprogramowanie instalowane dla tego urządzenia nie przeszło testów
zgodności z systemem Windows XP...",
- naciśnij przycisk: "Mimo to kontynuuj"

7. Naciśnij przycisk "Zakończ" aby zamknąć kreator.

Jeżeli program Kreatora nie znajdzie katalogu ze sterownikiem klucza w oknie
z kroku 5 niniejszej instrukcji wskaż folder  "Tukan8kUSB-FTDI" znajdujący się
na płycie instalacyjnej w katalogu: "Drivers\FTDI".

Poprawne zakończenie instalacji sygnalizowane jest przez system Windows
komunikatem o zainstalowaniu nowego sprzętu oraz zapaloną na zielono diodą
w analizatorze.
Najnowsze wersje sterownika "D2XX" dostępne są bezpłatnie w witrynie "http://
www.ftdichip.com/FTDrivers.htm". Zalecane jest, aby w miarę możliwości
korzystać ze sterownika dostarczonego na płycie instalacyjnej, gdyż program
Tukan8k testowany był do współpracy z tą właśnie wersją sterownika. Z
nowszych sterowników należy skorzystać tylko wówczas, gdy są do tego
konkretne przesłanki (najczęściej: nowe aktualizacje systemu Windows, nowe
Service Pack).

patrz:

Uruchomienie programu
Podłączanie analizatora

15.4 Instalacja  analizatora Tukan-8k-PCI

Dla poprawnej pracy analizatora wymagana jest instalacja sterowników
"WinDriver" w. 6.02 firmy "Jungo Ltd".
Zaleca się przeprowadzenie instalacji sterowników przed włożeniem karty
analizatora w złącze PCI komputera. Przypomina się, że dostarczone sterowniki
przystosowane są wyłącznie dla systemu MS Windows 2000 SP4 i systemu MS
Windows XP. 

22
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http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm
http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm
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Wymagane jest, aby użytkownik aktualnie zalogowany w komputerze posiadał
uprawnienia administratora systemu.

Obsługa karty analizatora Tukan8k_PCI w komputerach z nowszymi wersjami
systemu Windows (Vista/7) nie jest możliwa.

W celu instalacji sterowników należy wykonać kolejno:
- włożyć płytę instalacyjną do napędu CD
- otworzyć okno konsoli Windows (Start/Uruchom/cmd)
- w konsoli Windows wybrać napęd CD w którym znajduje się płyta
instalacyjna (wpisać np. "d:" jeśli napęd CD posiada przypisana literkę "d")
- wykonać polecenie zmiany katalogu bieżącego na Drivers\Jungo (np. "D:
>cd \Drivers\Jungo")
- wykonać polecenie "D:\Drivers\Jungo\wdreg16 -inf D:
\Drivers\Jungo\windrvr6.inf install"
- wykonać polecenie "D:\Drivers\Jungo\wdreg16 -inf D:
\Drivers\Jungo\Tukan8kPCI.inf install"

Zwraca się szczególną uwagę na wpisanie kompletnych ścieżek dostępu do
plików w opisanych poleceniach, np. "D:\Drivers\Jungo\Tukan8kPCI.inf".

Po poprawnym zainstalowaniu sterowników karta analizatora Tukan8k_PCI
może być zamontowana w komputerze. Sterowniki powinny być odnalezione
samodzielnie przez system Windows. W przypadku wyświetlenia przez system
pytania o lokalizację jakiegokolwiek pliku, którego system nie jest w stanie
samodzielnie odnaleźć, należy wskazać katalog "Drivers\Jungo" dostępny na
płycie instalacyjnej programu.
Poprawne zakończenie instalacji sygnalizowane jest przez system Windows
komunikatem o zainstalowaniu nowego sprzętu oraz zapaloną na zielono diodą
w analizatorze.

patrz:

Uruchomienie programu
Podłączanie analizatora

15.5 Instalacja  klucza sprzętowego USB

Klucz sprzętowy USB umożliwia pracę z programem Tukan8k bez podłączania
analizatora.
Klucz sprzętowy pozwala na uruchomienie programu Tukan8k  w wersji 1.7.0 i
wyższych - wcześniejsze wersje programu  nie obsługują tego klucza.

Dla poprawnej pracy klucza  wymagana jest instalacja sterownika "USB

22

26



159

Dodatek B: Instalacja analizatora i programu

Express" wersja 3.5.1 lub wyższej firmy "Silicon Labs Corporate".
Wymagane jest, aby użytkownik aktualnie zalogowany w komputerze posiadał
uprawnienia administratora systemu.

Po pierwszym podłączeniu klucza zabezpieczającego do komputera, system
Windows zgłosi fakt rozpoznania nowego sprzętu podłączonego do komputera
i podejmie próbę wyszukania sterowników. Niezależnie od wersji systemu
Windows typowy proces instalacji sterownika przebiega podobnie. 
Najpierw użytkownikowi zostanie przedstawiona propozycja wyszukania
sterownika w internecie, na która użytkownik nie powinien wyrazić zgody.
Następnie użytkownik zostanie poproszony o wskazanie miejsca, gdzie
system może odnaleźć sterowniki. Na tym etapie użytkownik powinien
wskazać katalog "Drivers\SyliconLabs" dostępny na płycie instalacyjnej.
Najnowsze wersje sterownika "USB Express" dostępne są bezpłatnie w
witrynie "http://www.silabs.com/products/mcu/Pages/USBXpress.aspx".
Zalecane jest, aby w miarę możliwości korzystać ze sterownika dostarczonego
na płycie instalacyjnej, gdyż program Tukan8k testowany był do współpracy z
tą właśnie wersją sterownika. Z nowszych sterowników należy skorzystać tylko
wówczas, gdy są do tego konkretne przesłanki (najczęściej: nowe aktualizacje
systemu Windows, nowe Service Pack).

Poprawne zakończenie instalacji sygnalizowane jest przez system Windows
komunikatem o zainstalowaniu nowego sprzętu oraz zapaloną diodą w kluczu
zabezpieczającym.

http://www.silabs.com/products/mcu/Pages/USBXpress.aspx
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16 Dodatek C: Opis techniczny
analizatora Tukan8k_USB

Urządzenie Tukan8k-USB może pracować w dwóch trybach: jako wielokanałowy
analizator amplitud (MCA) oraz jako wielokanałowy przelicznik (MCS). Ponadto
możliwa jest także praca urządzenia w charakterze analizatora jednokanałowego
(SCA).

Urządzenie jest kontrolowane przez komputer główny za pośrednictwem łącza
USB. Po odłączeniu komputera głównego (wyjęcie złącza USB) urządzenie
kontynuuje akwizycję danych i przechowuje zebrane dane w swojej pamięci
wewnętrznej. Dane te mogą być odczytane po ponownym podłączeniu
komputera. Podczas pracy autonomicznej urządzenie musi być zasilane przez
źródło zewnętrzne.

Parametry techniczne:
Gniazda we/wy i diody LED
Zasilanie urządzenia
MCA - tryb analizy amplitudowej
MCS - tryb przelicznika wielokanałowego

161
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16.1 Gniazda we/wy i diody LED

Tukan8k-USB jest umieszczony w niezależnej obudowie. Na rysunku poniżej
pokazano: z lewej strony płytę czołową, z prawej płytę tylną  zawierającą złącze
USB, złącze zasilające oraz dwie dwukolorowe diody LED. 

Na płycie czołowej umieszczono wejściowe złącze analogowe typu BNC oraz
cztery złącza LEMO przeznaczone do wejść i wyjść cyfrowych TTL (sygnały A, B, C
i D). Przeznaczenie poszczególnych wejść/wyjść cyfrowych zależy od trybu pracy
urządzenia oraz dokonanych ustawień sprzętowych.

Zewnętrzne zasilanie urządzenia omówiono w następnym rozdziale: Zasilanie
urządzenia . Złącze USB powinno odpowiadać gniazdu USB typu B.

Górna dioda LED sygnalizuje tryb pracy urządzenia oraz sytuacje awaryjne:
Podczas typowego stanu pracy urządzenia przy zasilaniu przez złącze USB
dioda miga kolorem zielonym -  jeśli urządzenie dokonuje przetwarzania
(running),
dioda pali się na stałe na zielono - jeśli przetwarzanie nie zostało jeszcze
rozpoczęte lub zostało wstrzymane.
dioda przez chwilę pali się na czerwono przy przełączaniu zasilania na
zewnętrzne

Dolna dioda LED pokazuje stan zasilania zewnętrznego:
dioda zgaszona -brak zasilania zewnętrznego (zasilanie przez złącze USB), 
dioda pali się na czerwono - wartość podanego zasilania zewnętrznego znajduje
się poza dopuszczalnym zakresem napięć,
dioda pali się na zielono - napięcie zewnętrzne jest prawidłowe (pomiędzy +5.5V
i +10V).

16.2 Zasilanie urządzenia

Urządzenie może być zasilane albo bezpośrednio z interfejsu USB lub przez
zewnętrzne źródło zasilania prądu stałego. 

161
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Przy podłączeniu zasilania zewnętrznego zzasilanie z interfejsu USB  zostaje
automatycznie odłączone.

Zasilanie zewnętrzne prądu stałego może być podane za pośrednictwem
złącza zgodnego ze standardem EIAJ RC-5320 Klasa IV. Bolec środkowy
złącza przeznaczony jest dla napięcia dodatniego. 

Wymagania dotyczące napięcia zewnętrznego przedstawiają się następująco:
napięcie minimalne: 5.5V
napięcie maksymalne: 10V
obciążenie prądowe: co najmniej 200 mA.

16.3 MCA - tryb analizy amplitudowej

Zasady pracy w tym trybie są następujące: dodatni impuls analogowy zostaje
rozciągnięty, zapamiętany analogowo i przetworzony w postać cyfrową, której
wartość jest proporcjonalna do wartości mierzonej amplitudy. Otrzymana
wartość zostaje następnie znormalizowana względem amplitudy maksymalnej
(10V) oraz maksymalnej liczby kanałów; tak otrzymana wartość służy do
określenia adresu komórki pamięci, której zawartość zostaje w następstwie
zwiększona o jeden.

Parametry
Przetwarzanie kompensacyjne (16 bitów) z uśrednianiem szerokości kanałów.
Rozdzielczość  8k; 8192 kanałów (ustawiana programowo na 8192, 4096, 2048
lub 1024 kanały).
Czas martwy zdarzenia  < 5 µs (łącznie z przekazem do pamięci).
Nieliniowość całkowa  <= ±0.05% do 99% zakresu dynamicznego.
Nieliniowość różniczkowa  < ±1% do 99% zakresu dynamicznego.
Niestabilność wzmocnienia  <= ±1% ppm / OC.
Pamięć histogramowa  8k kanałów: 224-1 zliczeń na kanał (ok.17 milionów
zliczeń).

Nastawy
Czas rzeczywisty lub Czas żywy ustawiany jako wielokrotność pełnej sekundy;
służy do ustawienia automatycznego zatrzymania akwizycji po jego
przekroczeniu; czas maksymalny = 16777215 (tj. 224 -1) s, czyli ok. 200 dni.
Automatyczny stop pomiaru przy przekroczeniu liczby zliczeń zadanych (do 232)
w oknie.
Przepełnienie  -  wstrzymanie akwizycji, gdy w jakimkolwiek z kanałów liczba
zliczeń osiągnie wartość 224.
Dolny i górny próg analogowy  Niezależnie ustawiane progi analogowe.
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Przetwarzanie zachodzi, gdy amplituda impulsu wejściowego znajduje się
wewnątrz ustawionego okna (wartość progu dolnego powinna być niższa niż
wartość progu górnego); progi ustawiane są z dokładnością 12 bitową.

Informacje dostępne w czasie rzeczywistym (odczytywane w programie)
• całkowity czas rzeczywisty
• całkowity czas żywy
• zliczenia w obszarze zainteresowania (niezależnie od nałożonych kryteriów
stopu)
• czas żywy na sekundę (w procentach, z rozdzielczością 3.906 ms) 
• liczba zliczeń na sekundę

Wejścia i Wyjścia
Wejście analogowe - Analizowane są dodatnie unipolarne lub bipolarne
impulsy wejściowe o czasie narastania nie mniejszym niż 100 ns. Czas
opadanie może być nieograniczony. Połączenie stałoprądowe. Zakres
dynamiczny: od 10mV do +10 V. Złącze BNC.
Port A (GATE) - Bramka wejściowa o poziomie TTL aktywna w stanie wysokim.
Może być ustawiony tryb bramkowania lub jego wyłączenie. Podczas pracy
bramkowanej może być ustawiony tryb koincydencji albo antykoincydencij .
Wysoki stan tego sygnału (dla koincydencji) lub niski (dla antykoincydencji)
powinien wystąpić 200 ns przed pikiem impulsu i trwać 200 ns po piku impulsu
analogowego.
Port B (SCA-OUT) – dodatni impuls wyjściowy o szerokości 100 ns generowany
po wykryciu piku analogowego impulsu wejściowego przy założeniu spełnienia
warunków bramkowania. Amplituda impulsu wejściowego powinna znajdować
się wewnątrz ustawionych progów. Jest to wyjście analizatora jednokanałowego
Port C (RUNING) – wyjście;. Poziom dodatni, jeśli urządzenie znajduje się w
stanie akwizycji danych.
Port D (BUSY) – wyjście; impuls dodatni wskazujący stan zajętości urządzenia
(impuls analogowy znajduje się powyżej progu zerowego lub trwa proces
przetwarzania).

16.4 MCS - tryb przelicznika wielokanałowego

Sprzęt i oprogramowanie urządzenie zapewnia tryb MCS o częstotliwościach
zliczania nie przekraczających 8 MHz.. Tryb MCS jest wykorzystywany w
zastosowaniach wymagających zliczania intensywności zdarzeń w funkcji czasu.
Zawiera on logikę interfejsową z impulsami TTL pochodzącymi z innego
urządzenia pomiarowego. Mierzone impulsy wejściowe są synchronizowane
przez zegar referencyjny o częstotliwości 20 MHz. 
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Przedstawiany tu przelicznik wielokanałowy rejestruje intensywność zdarzeń w
funkcji czasu. Po zainicjowaniu pracy analizator rozpoczyna zliczanie impulsów
wejściowych w pierwszym przedziale czasowym (kanał 0). Po przekroczeniu
zadanego okresu czasu nazywanego "dwell time", analizator przechodzi do
kolejnego kanału i kontynuuje zliczanie. Zarejestrowane liczby zliczeń
zapisywane są odpowiednio pod 0, 1 2 ... adresem pamięci. Proces ten jest
powtarzany do momentu osiągnięcia zadanej liczby kanałów. Pojedyncze
skanowanie wszystkich zadanych kanałów nazywane jest przemiataniem
(sweep). Proces skanowania może być powtarzany zadaną ilość razy, przy czym
zliczenia w odpowiednich kanałach mogą być sumowane lub odnawiane.
Rozpoczynanie każdego nowego przemiatania, jak i moment przechodzenia do
następnego kanału mogą być inicjowane wewnętrznie (automatycznie) bądź też
zewnętrznie. 

Zliczane także mogą być zdarzenia podawane na kanał analogowy analizatora.
Analogowy sygnał wejściowy jest w tym przypadku przetwarzany przez Analizator
jednokanałowy (SCA). Ten tryb pracy pozwala na pomiary czasowe impulsów
wejściowych, których częstotliwości nie przekraczają 1 MHz.

Charakterystyki
• Maksymalna częstotliwość zliczania – 8 MHz
• Minimalna rozdzielczość pary impulsów – 60 ns
• Minimalny czas trwania jednego kanału  (krok) – 2 µs 
• Maksymalny czas trwania jednego kanału – do 224 kroków opcjonalnie
mnożonych przez 256
• Długość przemiatania – do 8192 kanałów przy inicjowaniu automatycznym
bądź zewnętrznym 
• Tryby akwizycji  – sumowanie lub zastępowanie
• Brak czasu martwego miedzy kanałami i kolejnymi przemiataniami
• Możliwość wykorzystania analizatora jednokanałowego urządzenia w
charakterze źródła zliczanych impulsów.

Ustawienia
• Długość przemiatania  (liczba kanałów)
• Czas trwania jednego kanału
• Ilość przemiatań
• Źródło impulsu zliczanego
• Tryb wyzwalania przemiatania
• Tryb zmiany kanału
• Rodzaj gromadzenia danych
• Tryb zatrzymywania akwizycji
• Próg dolny i górny (dotyczy wyłącznie wejścia analogowego)
• Tryb bramkowania (dotyczy wyłącznie wejścia analogowego)
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Informacje dostępne w czasie rzeczywistym (odczytywane w programie)
• całkowity czas pomiaru
• numer aktualnie modyfikowanego kanału
• numer aktualnie wykonywanego cyklu

Wejścia i Wyjścia (złącza LEMO)
Port A (EVENT lub GATE) – wejście. Jeśli wybrano cyfrowe wejście impulsu, to
złącze to służy jako wejście impulsu zliczanego. Jeśli wybrano wejście
analogowe, to złącze to wykorzystywane jest do podania impulsu bramkującego
sygnał analogowy.
Port B (STOP lub SWEEP) – wejście lub wyjście. Jeśli wybrano wewnętrzne
wyzwalanie zmiany kanału, to złącze to służy do podania impulsu stopu –
wstrzymania akwizycji, które następuje bezpośrednio po zakończeniu bieżącego
przemiatania. Jeśli wybrano zewnętrzne wyzwalanie przemiatania, to złącze to
służy do wyprowadzenia sygnału, będącego w stanie wysokim przez cały czas
trwania bieżącego przemiatania.
Port C (TRIGGER) – wejście lub wyjście. Jeśli wybrano zewnętrzne wyzwalanie
przemiatania, to złącze to służy do podania impulsu inicjacji przemiatania, które
następuje przy narastającym zboczu tego impulsu. Jeśli wybrano wewnętrzne
wyzwalanie przemiatania, to złącze to służy do wyprowadzenia dodatniego
impulsu o szerokości 100 ns generowanego w chwili rozpoczęcia przemiatania.
Port D (ADVANCE) – wejście lub wyjście. Jeśli wybrano zewnętrzne wyzwalanie
zmiany kanału, to złącze to służy do podania impulsu wyzwalającego zmianę
kanału, która następuje przy narastającym zboczu tego impulsu. Jeśli wybrano
wewnętrzne wyzwalanie zmiany kanału, to złącze to służy do wyprowadzenia
dodatniego impulsu o szerokości 100 ns generowanego w chwili zmiany
kanału.

  Wszystkie wejścia cyfrowe mają impedancję wejściową o wartości 1 kOhm,
są połączone stałoprądowo oraz mają polaryzację dodatnią.

patrz również:

Praca w trybie MCS

16.5 SCA - tryb analizatora jednokanałowego

W trybie pracy analizatora jednokanałowego na wyjściu B generowany jest
impuls (TTL, dodatni) w odpowiedzi na każdy analogowy sygnał wejściowy,
którego amplituda mieści się w zadanym przedziale (oknie), zawartym między
wyróżnionymi, skrajnie bliskimi poziomami progowymi (górnym - GP i dolnym -
DP). 
Okno wyznaczone przez dyskryminatory LLD i ULD określane jest powszechnie

61
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równoważnym pojęciem kanału pomiarowego.Rejestrowana w tak
zdefiniowanym oknie amplitudowym liczba impulsów na wyjściu B stanowi
liczbę zdarzeń spełniających warunek: VGP > V > VDP .
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17 Dodatek D: Opis techniczny
analizatora Tukan8k_PCI

Karta analizatora Tukan8k-PCI produkowana jest w dwóch wersjach: w wersji
podstawowej jest to karta wielokanałowego analizatora amplitudy impulsów i jej
trybem pracy jest tryb analizy amplitudowej MCA. W wersji rozszerzonej karta ta
może dodatkowo pracować w trybie przelicznika wielokanałowego – MCS.

Urządzenie komunikuje się z komputerem za pomocą łącza PCI. Typ interfejsu:
uniwersalny; możliwość zasilania +5V i +3.3V, 32-bity (target) z zegarem
roboczym 33 MHz, zgodny ze specyfikacją PCI Local Bus (wersja 2.2).
Obsługa trybu "plug and play". 64 KB pamięci jest odwzorowywane przez BAR 0
w 32 bitowej przestrzeni pamięci (Memory Space).

Parametry techniczne:
Gniazda we/wy i diody LED
MCA - tryb analizy amplitudowej
MCS - tryb przelicznika wielokanałowego

17.1 Gniazda we/wy i diody LED

Interfejs analizatora przedstawia rysunek poniżej i składa się z jednego łącza
typu BNC, jednego gniazda typu Lemo oraz jednego gniazda typu Canon 9-
pin. Rola poszczególnych gniazd zależy od trybu pracy analizatora (MCA lub
MCS) i została szczegółowo opisana w rozdziałach dotyczących pracy

167

168

170



168

TUKAN 8k

analizatora w oby trybach.

Analizator wyposażony jest dodatkowo w dwie diody LED znajdujące się
bezpośrednio na płytce drukowanej analizatora. Jedna powinna być stale
zapalona i świadczy o gotowości urządzenia do pracy. Druga poprzez miganie
informuje o tym, że urządzenie dokonuje przetwarzania (running).

17.2 MCA - tryb analizy amplitudowej

Analiza amplitudy impulsów MCA (ang. Multichannel Analyzer) to podstawowy
tryb pracy wielokanałowego analizatora amplitudy. 
W trybie tym zasada działania sprowadza się do następującej reguły: analogowe
sygnały wejściowe (impulsy) są analizowane i zamieniane na wartości liczbowe
w sposób proporcjonalny do ich amplitudy i znormalizowane w taki sposób, aby
maksymalna dopuszczalna amplituda (10V) dawała w wyniku liczbę całkowitą
odpowiadającą liczbie kanałów w pamięci histogramowej analizatora. Tak
określona wartość liczbowa definiuje adres komórki (numer kanału), której
zawartość ulega inkrementacji o 1.

Parametry
Przetwarzanie kompensacyjne (16 bitów) z uśrednianiem szerokości kanałów.
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Rozdzielczość  8k; 8192 kanałów (ustawiana programowo na 8192, 4096, 2048
lub 1024 kanały).
Czas martwy zdarzenia  < 5 µs (łącznie z przekazem do pamięci).
Nieliniowość całkowa  <= ±0.05% do 99% zakresu dynamicznego.
Nieliniowość różniczkowa  < ±1% do 99% zakresu dynamicznego.
Niestabilność wzmocnienia  <= ±1% ppm/ OC.
Pamięć histogramowa  8k kanałów: 224-1 zliczeń na kanał (ok.17 milionów
zliczeń).

Nastawy
Czas rzeczywisty lub Czas żywy ustawiany z dokładnością wielokrotności 1 s;
wybór automatycznego stopu przy przekroczeniu zadanego czasu (rzeczywistego
lub żywego); maksymalny czas trwania nieprzerwanej akwizycji 16777215 (tj. 224-
1) s, czyli ok. 200 dni. Pomiar czasu z dokładnością do 250 ns.
Automatyczny stop pomiaru przy przekroczeniu liczby zliczeń zadanych (do 232)
w oknie.
Przepełnienie - bezwarunkowe zatrzymanie akwizycji, gdy liczba zliczeń w
dowolnym kanale przekroczy 224 -1
Sterowanie - praca przetwornika w pełni sterowana przez komputer za
pośrednictwem magistrali PCI.
Dolny próg analogowy -  dolny próg dyskryminacji ustawiany programowo od 0
mV do 50% pełnej skali z krokiem 1.22 mV.
Górny próg analogowy -  górny próg dyskryminacji ustawiany programowo od 0
mV do 50% pełnej skali z krokiem 1.22 mV.

Informacje dostępne w czasie rzeczywistym (odczytywane w programie)
• całkowity czas rzeczywisty
• całkowity czas żywy
• zliczenia w obszarze zainteresowania (niezależnie od nałożonych kryteriów

stopu)
• czas żywy na sekundę (w procentach, z rozdzielczością 3.906 ms) 
• liczba zliczeń na sekundę

Wejścia
Wejście analogowe: dodatnie unipolarne lub bipolarne impulsy typu
semigaussowskiego z czasem narastania >=100 ns. Sprzężenie stałoprądowe. 
Zakres dynamiczny: +10 mV ÷ +10 V.
Bramka  stałoprądowa, logika dodatnia TTL. Sterowane komputerowo
włączenie i wyłączenie bramkowania oraz wybór trybu Koincydencji/Anty-
koincydencji.
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17.3 MCS - tryb przelicznika wielokanałowego

Karta Tukan8k-PCI zawiera opcjonalnie tryb pracy przelicznika wielokanałowego
(MCS) średniej szybkości. System MCS jest używany w zastosowaniach, w
których istotny jest pomiar zmian intensywności zdarzeń w czasie. Zliczane są
impulsy w logice TTL pochodzące z dowolnych urządzeń pomiarowych i
podawane na złącze typu D karty. 
Maksymalna częstotliwość zliczeń wynosi 12,5 MHz i pomiar jest
synchronizowany przez zegar 33 MHz magistrali PCI.

Możliwe jest również zliczanie zdarzeń (impulsów) pochodzących bezpośrednio z
detektora (wzmocnionych przez wzmacniacz) po wprowadzeniu tych sygnałów na
wejście analogowe analizatora (gniazdo BNC). Taki sygnał podlega obróbce
przez analizator jednokanałowy (SCA). Ten tryb pracy pozwala zliczać zdarzenia o
częstotliwości do 1 MHz. Programowo ustawiane okno amplitudowe zliczanych
impulsów pozwala na łatwe ich filtrowanie.

Przelicznik MCS rejestruje natężenie zdarzeń w funkcji czasu. Po zainicjowaniu
pomiaru, MCS zaczyna zliczać impulsy mieszczące się w pierwszym oknie
czasowym o określonej szerokości. Liczba zliczeń zostaje zapisana w kanale 0
pamięci histogramowej. Po zakończeniu czasu przebywania w kanale (ang.
Dwell Time – DT), MCS automatycznie przełącza się na kanał następny i
kontynuuje zliczenia, zapisując wynik w kolejnej komórce pamięci. Proces
zliczania jest kontynuowany aż do osiągnięcia ostatniego ustawionego kanału.
W rezultacie otrzymuje się (w pamięci i na ekranie) czasowy rozkład liczby
impulsów, które pojawiły się w n kolejnych kanałach o stałej szerokości. Liczbę
kanałów czasowych można zaprogramować w zakresie od 1 do 8000. Start
procesu i czas przebywania można inicjować wewnętrznie lub sygnałami
zewnętrznymi. 

Komunikacja z użytkownikiem w trybie Multi-Channel Scaling odbywa się za
pośrednictwem złącza typu D na płycie czołowej karty analizatora.

Informacje dostępne w czasie rzeczywistym (odczytywane w programie)
• całkowity czas pomiaru
• numer aktualnie modyfikowanego kanału
• numer aktualnie wykonywanego cyklu

Wejścia i wyjścia
Wejście analogowe – sygnały unipolarne o polaryzacji dodatniej lub bipolarne
typu impulsów semigaussowskich z czasem formowania >=100 ns, najczęściej
wzmocnione i ukształtowane impulsy detektorowe. Sprzężenie stałoprądowe,
impedancja wejściowa 1kOhm. Zakres dynamiczny od 10 mV do 10 V.
Zabezpieczenie przepięciowe powyżej 12,5 V i poniżej –0,5 V. Gniazdo typu BNC.
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Wejście może być wykorzystywane również dla sygnałów zliczanych w trybie
MCS. 
Wejście bramkujące – sygnały TTL o polaryzacji dodatniej.
Wykorzystywane w trybach pracy: bramkowany/nie bramkowany lub
koincydencja/antykoincydencja. Aktywne zbocze tego sygnału musi wyprzedzać
impuls detekcji szczytu mierzonego sygnału analogowego o przynajmniej 200
ns. Gniazdo typu LEMO. 

Złącze typu D (9 pin) (tylko dla trybu MCS)

• EVENT – wejście TTL, impedancja 1 kOhm, sprzężenie stałoprądowe,
polaryzacja dodatnia. Sygnały zliczane przez MCS. Minimalna szerokość
sygnału 40 ns, minimalna odległość między dwoma kolejnymi impulsami
40 ns.

• TRIGGER – wejście TTL, impedancja 1 kOhm, sprzężenie stałoprądowe,
polaryzacja dodatnia. Impuls wejściowy inicjujący nowy cykl pomiarowy, jeśli
MCS pracuje w trybie wyzwalania zewnętrznego (External Triggering).
Minimalna szerokość impulsu 40 ns.

• ADVANCE – wejście TTL, impedancja 1 kOhm, sprzężenie stałoprądowe,
polaryzacja dodatnia. Sygnał zewnętrzny powodujący przesunięcie akwizycji
do następnego kanału, umożliwiający pracę z zewnętrznym czasem
przebywania w kanale (External Dwell Time). Minimalna szerokość impulsu
40 ns.

• STOP – wejście TTL, impedancja 1 kOhm, sprzężenie stałoprądowe,
polaryzacja dodatnia. Sygnał wejściowy zatrzymujący bieżący cykl
pomiarowy. Minimalna szerokość impulsu 40 ns. 

• ACQUIRE – wyjście TTL, impuls o polaryzacji dodatniej i szerokości 100 ns
generowany w momencie ustawienia trybu pracy MCS.

• NEXT – wyjście TTL, impuls o polaryzacji dodatniej generowany zależnie od
wybranej metody inkrementacji kanału:
- auto-advancing – generowany jest impuls o szerokości 100 ns w

momencie zmiany numeru kanału (w którym zlicza się impulsy z wejścia
analogowego lub z wejścia EVENT) na następny,

- external advancing – generowany jest poziom wysoki w trakcie cyklu
pomiarowego i poziom niski po zakończeniu cyklu.
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• SCA – wyjście TTL, impuls o polaryzacji dodatniej i szerokości 100 ns
generowany w trybie pracy analizatora jednokanałowego, podczas detekcji
sygnału, którego amplituda mieści się w określonym przez system oknie.

• RESERVED – do wykorzystania przez użytkownika. 
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