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A – Klargøring 

1 – Udpakning og opstilling 

Pak apparaturet ud, og kontroller, at alle dele er med: 

Multikanalanalysatoren (5180.00) leveres med et USB-kabel, en CD-ROM, denne Quick-start Guide samt en 

mere detaljeret vejledning. 

Scintillationsdetektoren (5185.00) leveres med et signalkabel med BNC-stik, et styrings-kabel med RJ45-stik 

samt en kortfattet dokumentation. 

Tilslut scintillationsdetektor 5185.00 til multikanalanalysatoren med to kabler. Brug bøsningerne Detector 

og Detector Power – vist med ”A” på billedet. 

NB: Forbind altid detektorens to kabler til multikanalanalysatoren, inden USB-kablet forbindes til PC’en. 

Ved afslutning af målingerne: Fjern USB-forbindelsen først, derefter kablerne til detektoren. 

 

Anvendes et traditionelt photomultiplier-rør som detektor i stedet for 5185.00, tilsluttes signalet i stedet 

til Aux (PM Anode)  – ”B” på billedet. Højspændingen til photomultiplier-røret må leveres fra en ekstern 

forsyning. 

2 – Software 

Al nødvendig software vil kunne findes på den medfølgende CD. 

Driveren til multikanalanalysatoren er open source software: libusb-win32. Hvis der er behov for 

opdatering af driveren, kan den findes på http://libusb-win32.sourceforge.net.  

Selve programmet er skrevet specielt til Frederiksens multikanalanalysator. Såfremt der udsendes større 

opdateringer, vil der komme oplysninger om dette i vores nyhedsbrev. Tilmelding på www.frederiksen.eu. 
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B – Installation af software 

1 – Installation af driver 

Tilslut multikanalanalysatoren til en USB-port på PC’en. Vent et halvt minuts tid. 

Hvis den sædvanlige Plug’n’Play installationsprocedure gennemføres automatisk, så ignorer det.  

Hvis den automatiske installation begynder at stille spørgsmål, så luk den ned igen. 

På CD’en ligger der en genvej til installationsprogrammet USB-Install. Dobbeltklik for at starte. Fra den 

første skærm klikker man bare Next. 

        

På den næste skærm skal man markere den linje, som har Vendor ID 0x0403 eller 0x1FA4 og Product ID 

0x6001, inden der klikkes Next. 

Udfyld næste skærm således og klik Next: 

 

Eller 0x1FA4 – ændres ikke 
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Nu vil installationen producere en såkaldt INF-fil, som vi faktisk ikke skal bruge, så angiv en placering for 

denne, så du kan komme til at slette den igen bagefter. 

På den næste skærm skal du vælge Install Now… (du skal ikke klikke Done!).  

       

Vent på disse skærme: 

           

Nu skulle installationen af driveren være færdig. 

 

2 – Installation af GaSp 

På CD’en ligger selve programmet, bestående af de to filer: 

  GaSp.exe 

  FMCA1.dl 

Disse to filer kopieres manuelt til en passende mappe ved hjælp af Windows Stifinder. 

Dette kunne på en Windows 7 PC være 

  C:\Programmer(x86)\Frederiksen\GaSp 

Tilsvarende på en Windows XP PC: 

  C:\Programmer\Frederiksen\GaSp 

Kopier en genvej til GaSp.exe til skrivebordet: 

 Højreklik på GaSp.exe, vælg Kopier 

  Højreklik på skrivebordet, vælg Indsæt genvej 
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C – Test 

1 – Start programmet 
Tilslut først detektoren til multikanalanalysatoren, og derefter denne til PC’en.  

Start programmet ved at dobbeltklikke på den genvej, du oprettede under installationen. 

Kontroller, at multikanalanalysatoren opdages af programmet – det fremgår af statuslinjen: 

   

Hvis programmet ikke er i kontakt med multikanalanalysatoren, er der sandsynligvis tale om et driver-

problem. 

Gå ind i Windows’ Kontrolpanel / System / Hardware / Enhedshåndtering. 

Her skulle enheden gerne optræde som vist nedenfor. 

   

Prøv om nødvendigt at installere driveren igen som beskrevet tidligere. 
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2 – Kontroller forbindelsen til detektoren 

•  Hvis du anvender scintillationsdetektoren 5185.00 

Kontrollér, at der er kommunikation mellem detektor og multikanalanalysator:  

Se statuslinjen – detektorens temperatur skal fremgå (og se rimelig ud): 

   

 

•  Hvis du anvender et traditionelt fotomultiplier-rør med NaI-krystal 

Vælg menupunktet Hardware / Detektor. 

Indstil parametrene som vist ved at klikke på knappen NaI(Tl): 

   

 

•  I begge tilfælde 

Under menupunktet Hardware / Detektor viser skærmen øverst signalet, som modtages fra detektoren. 

Billedet nedenfor viser en ret kraftig puls fra en CsI-detektor. Pulserne fra en NaI-detektor er smallere 

(hurtigere). En ”krøllet”  kurve af små støjpulser er også OK. En ret linje helt nede ved 0 betyder 

problemer. 

  

 

 

 

     

    NaI 

CsI 
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3 – Test med kilde 

Anbring en Cs-137 kilde en centimeter foran detektoren. 

Klik på Start øverst til venstre i hovedprogrammet. Efter kort tid skulle et spektrum som nedenstående 

dukke op. (Spektret på billedet er resultatet af 20 sekunders måling.) 

   

 

 

Du har nu konstateret, at du kan optage et spektrum med jeres nye udstyr – tillykke med det! 

 

 

Den fulde glæde af udstyret får du først, når du lærer det lidt bedre at kende. I den store vejledning til 

multikanalanalysatoren beskrives apparatur og software mere indgående. Her forklares f.eks. hvordan en 

energikalibrering udføres, hvorfor et spektrum som det ovenstående ser ud, som det gør, hvordan en 

længere kørsel bedst sættes op – og meget mere.  

 


