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Въведение

Този софтуер е DEMO, т.е. не може да се използва за реални измервания и е
направен, за да се запознаете с възможностите му. Всяка една опция и приложение
към софтуера може да бъде променена по ваше желание, при условие че го закупите.

Софтуера може да бъде инсталиран на Windows 98, 2000 или XP.

1. Как да инсталирам софтуера?

 След като сте свалили файла „Curiementor_install (Demo).zip” на вашият
компютър го разархивирайте на произволно място;

 Кликнете два пъти с мишката върху файла „SETUP.EXE”, за да стартирате
инсталацията;

 Появява се инсталационния прозорец

Фиг.1. Инсталационен прозорец

Важно: Не сменяйте директорията на инсталацията, за да работят всички
опции на софтуера!

 Натиснете бутона „OK”

След като инсталацията приключи отидете на Start/All Programs/UNIDOS, за да
стартирате програмата.

2. Как работи?

След като стартирате софтуера се появява прозореца:



4

Фиг.2. Основен прозорец

Имате следните възможности:

 С File/Exit затваряте софтуера.

Фиг.3. Опцията File/Exit на основния прозорец
 С UNIDOS/….. можете се свържете със PTW UNIDOS, като използвате

Connect или да прекъснете връзката с Discannect. За настройка на порта за
свързване, използвайте опцията Communications settings …
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Фиг.4. Опцията UNIDOS на основния прозорец

След като сте се свързали с PTW UNIDOS, изберете режима, с който желаете да
работите чрез функцията Choose Functions. Натиснете бутона „Go”.

Фиг.5. Опцията „Choose Functions” на основния прозорец
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3. Функции на основния прозорец за измерване на
йонизационен ток

Ако изберете режима на работа Choose Functions: Current ще се отвори работния
прозорец, показан по-долу. Чрез него може да измервате йонизационния ток, получен
от йонизационната камера, свързана към дозиметъра PTW UNIDOS.

Фиг.6. Прозореца за измерване на йонизационен ток UNIDOS-current, File……

Ако използвате „File” имате следните възможности:
 “Open” – отваряне на избран от вас файл;
 “Save” –  запис на избран от вас файл;
 “Send to MSExcel” – изготвяне на протокол в MSExcel;
 “Exit” – изход от програмата.
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Фиг.7. Прозореца за измерване на йонизационен ток UNIDOS-current, View……

Ако използвате „View” имате следните възможности:
 “Parameters” – отваряне на прозореца “Parameters”;
 “MS Excel Control Calculation” –  отваряне на бланка за контрол на

измерването в MSExcel.
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Фиг.8. Прозореца за измерване на йонизационен ток UNIDOS-current, Stability……

Ако използвате „Stability” имате следните възможности:
 “Stability Results” – отваряне на прозореца “Stability Results” (виж фиг.

18);
 “Calculator” –  отваряне на прозореца “Calculator” (виж фиг. 9).

Фиг.9. Калкулатор (Calculator)
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Фиг.10. Изчисляване на разпада чрез референтна дата (Date/Time Difference)

Фиг.11. Прозореца за измерване на йонизационен ток UNIDOS-current, Library……
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Ако използвате „Library” имате възможността да отворите библиотеката, към
която се съхранява информация за определени йонизационни камери.

Фиг.12. Прозореца за измерване на йонизационен ток UNIDOS-current, Virtual keyboard……

Ако използвате „Vertual keyboard” имате следните възможности:
 “UNIDOS vertual keyboard” – отваряне на прозореца “ UNIDOS vertual

keyboard” (виж фиг. 13);

Фиг.13. Виртуална клавиатура (Virtual keyboard)
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Фиг.14. Прозореца за измерване на йонизационен ток UNIDOS-current, Help……

Ако използвате „Help” имате следните възможности:
 “About” – отваряне на прозореца, който ви дава информация за софтуера.

4. Измерване на мощност на въздушната керма чрез ток

Преди да стартирате измерването, натискайки бутона Start, изберете желаната от
Вас йонизационна камера, свързана към дозиметъра чрез бутона “Library” в
прозореца „PTW UNIDOS:Parameters”.
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Фиг.15. Прозореца за измерване на йонизационен ток UNIDOS-current

Фиг.16. Библиотека на йонизационните камери
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След като изберете йонизационната камера, натиснете бутона „Apply”. Върнете се
към прозореца за измерване на йонизационен ток (Фиг. 6.).

В подпрозореца “Device&Facility” към прозореца „UNIDOS-current” можете да
въведете информация за типа на източника, типа на йонизационната камера, серийния
номер на камерата и електрометъра.

В подпрозореца “Measurement control” към прозореца „UNIDOS-current” можете
да изберете обхват на измерване, броят на измерване на йонизационния ток и
закъснението между измерванията в [s].

В подпрозореца “Readings” към прозореца „UNIDOS-current” се получат
крайните резултати от измерването. Крайната величина от измерването е мощност на
въздушната керма. Ако желаете да приложите фон при измерването на мощността на
въздушната керма, използвайте бутона “Apply Current BKG”. Компонентите на
неопределеността можете да контролирате чрез натискането на бутона „Uncertainty”
(Виж Фиг.8.).

Фиг.17. Прозореца „Uncertainty”

Можете да използвате бутона „Apply Stability”, за да извършвате контрол на
стабилността на вашите йонизационни камери.
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Фиг.18. Прозореца „Stability Results”

5. Измерване на мощност на въздушната керма чрез
заряд

Ако изберете режима на работа Choose Functions: Charge ще се отвори работния
прозорец, показан по-долу. Чрез него може да измервате заряда, получен от
йонизационната камера, свързана към дозиметъра PTW UNIDOS.
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Фиг.19. Прозореца за измерване на заряд UNIDOS-Charge

Всички останали опции и функции са идентични на описаните по-горе за
измерване на йонизационнен ток.
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