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                                                                            สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
 

        ไนโตรเจนเหลว (liquid nitrogen) คือ ไนโตรเจนท่ีได7จากการทำให7อากาศกลั่นตัวกลายเป9นของเหลวและผ>าน

เข7าสู>หอกลั่น ทำให7ได7ไนโตรเจนอยู>ในสภาวะของเหลวที่เย็นจัด โดยการเพ่ิมความดันพร7อมกับการลดอุณหภูมิจนถึงค>า  

-195.79 องศาเซลเซียส = 77 องศาเคลวิล (K) ปLจจุบันมีการใช7ไนโตรเจนเหลวกันอย>างแพร>หลายในอุตสาหกรรมเคมี 

เครื่องจักร การต>อเรือ โรงพยาบาล อิเล็กทรอนิกส� การแพทย� วัสดุ พลังงาน และการวิจัย เป9นต7น 

        ระบบการวัดรังสีในธรรมชาติเนื่องจากหัววัดรังสีได7ถูกออกแบบด7วยสารกึ่งตัวนำซึ่งต7องอาศัยรอยต>อของ P-N 

เป9นแถบพลังงาน เนื่องจากช>องว>างความแตกต>างด7านพลังงานระหว>างส>วนบนของแถบเวเลนซ�และส>วนล>างของแถบ

การนำไฟฟPา การทำงานของสารกึ่งตัวนำอิเล็กตรอนสามารถกระโดดจากแถบหนึ่งไปยังอีกแถบหนึ่งได7 มีขนาดเล็ก 

(0.7 eV) หัววัดรังสีแบบเจอร�เมเนียมทุกประเภทที่อุณหภูมิห7องจึงเป9นไปไม>ได7 เพราะผลจากความร7อนขนาดใหญ>จะ

เกิดกระแสไฟร่ัวไหลที่แถบการนำไฟฟPา จึงต7องทำให7หัววัดรังสีแบบเจอร�เมเนียมเย็นลงเพื่อลดกระแสไฟรั่วแทนจนถึง

จุดที่สัญญาณรบกวนไม>ทำให7ความละเอียดของพลังงานที่ดีที่สุดเสียไป โดยปกติอุณหภูมิจะลดลงเหลือ 77 K โดยใช7

ฉนวนในถังไนโตรเจนเหลวซึ่งกักเก็บไนโตรเจนเหลวไว7สัมผัส ดึงความร7อนจากหัววัดรังสีแบบเจอร�เมเนียม  สำหรับ

หัววัดรังสีแบบเจอร�เมเนียม (ลิเทียม) - Ge(Li) จำเป9นต7องรักษาอุณหภูมิต่ำอย>างต>อเนื่อง เพื่อปPองกันความเสียหาย

ของลิเธียม ดริฟท�จะเกิดขึ้นอย>างรวดเร็วที่อุณหภูมิห7อง ซึ่งเป9นข7อกำจัดในหัววัดรังสีแบบเจอร�เมเนียม (ลิเธียม)   

เทคนิคการสร7างหัววัดรังสีได7รับการพัฒนาจนถึงจุดที่หัววัดรังสีสมัยใหม> สามารถเก็บได7ที่อุณหภูมิห7อง แต>ยังต7อง

ทำงานที่อุณหภูมิของไนโตรเจนเหลว   ซึ่งเป9นข7อได7เปรียบ คือ เหตุผลหลักที่หัววัดรังสีแบบ HPGe (High purity 

germanium) ได7แทนที่หัววัดรังสีแบบเจอร�เมเนียม (ลิเธียม) ภายในหัววัดรังสีต7องติดตั้งแบบสุญญากาศเพื่อปPองกัน

การนำความร7อนระหว>างคริสตัลกับอากาศโดยรอบ โดยปกติแล7ว Cryostat  จะถูกปaดผนึกโดยผู7ผลิต แม7ว>ามีช>อง

สำหรับปLbมเพื่ออำนวยความสะดวกในกรณีการทำงานที่ผิดปกติ เช>น การที่อุณหภูมิสูง โดยปกติเพื่อที่จะทำให7ภายใน

ช>องว>างเป9นสุญญากาศ, โมเลกุลาซีฟ(molecular sieve) หรือตัวดูดซับอื ่น ๆ อยู>ในพื้นที่ที ่ปaดสนิท   Cryostat 

สามารถติดตั้งบนถังไนโตรเจนเหลวได7ในหลายทิศทาง รวมทั้งแนวนอนหรือแนวตั้ง มีตัวอย>างให7เห็น ในรูปที่ 1 เพ่ือ

หลีกเลี่ยงความจำเป9นในการเติมไนโตรเจนเหลวบ>อยกว>ารายสัปดาห� ความจุของถังไนโตรเจนเหลวต7องอยู>ที่ประมาณ 

30 ลิตร สอดคล7องกับขนาดและน้ำหนักของถังไนโตรเจนเหลวนั้น  และสำหรับการใช7งานดังกล>าวการทำเป9นแบบ
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พกพาทำได7ยาก ผู7ผลิตบางรายจัดหาถังไนโตรเจนเหลวที่เล็กกว>าด7วยเวลาการทำงานในช>วงจำกัดมากกว>า นอกจากน้ี

ยังมีหัววัดรังสีแคปซูล แบบปaดเพื่อให7ติดหัววัดคริสตัลเจอร�เมเนียมเดียวกันได7อย>างง>าย กับ Cryostat-dewar ท่ี

แตกต>างกัน (แนวนอน แนวต้ัง แบบพกพา ฯลฯ)  ในรูปท่ี 2 

 

 

 
 

รูปที่ 1 ลักษณะและรูปแบบของ Cryostat 
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รูปท่ี 2 HPGe แบบพกพา 

              แม7ว>าจะเป9นเรื ่องปกติในการใช7งานหัววัดรังสีแบบHPGe ที่อุณหภูมิไนโตรเจนเหลว แต>ในการใช7งาน

บางอย>างอาจสะดวกกว>าหากปล>อยให7อุณหภูมิของหัววัดรังสีสูงขึ้น ค>าที่ระบุนี้ 77 องศาเคลวิล (K) มีการศึกษาหลาย

ชิ้นแสดงให7เห็นว>าประสิทธิภาพของหัววัดรังสีแบบโคแอกเซียลไม>ได7รับผลกระทบจนกว>าอุณหภูมิสัมบูรณ�จะสูงขึ้นถึง

ประมาณ 130 องศาเคลวิล (K)  ทางเลือกแทนการทำความเย็นด7วยไนโตรเจนเหลวที่อาจใช7ระบบทำความเย็นแบบ

เครื่องกลได7รับการพิสูจน�แล7ว ที่มีความสามารถในการทำความเย็นหัววัดรังสีให7ได7ต่ำถึง 50-60 องศาเคลวิล (K) แต>

ต7องดูแลเพื่อปPองกันสัญญาณรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส�ที ่เกิดจากไมโครโฟนิกจากการสั่นสะเทือนทางกล  เป9น

ทางเลือกหนึ่งในสถานการณ�ที่ไม>มีไนโตรเจนเหลวหรือใช7งานไม>ได7    
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รูปท่ี 3 แสดงโครงสร7างภายใน cryostat และ หัววัดรังสี (แนวต้ัง) 
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รูปท่ี 4 แสดงโครงสร7างภายใน cryostat และ หัววัดรังสี (แนวนอน) 

            

                 การรั่วไหลของไอน้ำและกlาซอื่น ๆ ผ>านซีลสุญญากาศที่ไม>สมบูรณ�เป9นสาเหตุส>วนใหญ>ของความ

เสียหายในหัววัดรังสีแบบเจอร�เมเนียมที่ทำงานในระยะเวลานาน ส>งผลให7กระแสไฟรั่วไหลภายในหัววัดรังสีเพิ่มข้ึน 

อาจทำให7เสียความสามารถแยกพลังงานของรังสี (Energy resolution) ได7 ในการสร7างสภาวะสุญญากาศสูงมีคุณภาพ

ที่ดีใน Cryostat ของหัววัดรังสี การเอาใจใส>อย>างระมัดระวังต>อเทคนิคการปaดผนึกด7วยสุญญากาศสามารถรักษา

กระแสร่ัวไหลในช>วงพิโคแอมแปร�ท่ีจำเป9นต>อการรักษาคุณสมบัติการทำงานเดิมของหัววัดรังสี เพราะ Charcoal trap 

หรือ Molecular sieve จะช>วยสร7างสภาพสุญญากาศสูง มีผลเฉพาะที่อุณหภูมิไนโตรเจนเหลว, หากเมื่อหัววัดรังสี

ได7รับความร7อนจนถึงอุณหภูมิห7อง จะการเกิดการจับตัวของน้ำและสารปนเปopอนอ่ืนๆ บริเวณหัววัดรังสี จะมีนัยสำคัญ

มากกว>า ด7วยเหตุผลดังกล>าวจึงขอแนะนำให7รักษาหัววัดรังสีแบบ HPGe ท่ีอุณหภูมิไนโตรเจนเหลวอย>างต>อเน่ือง เพ่ือ

เป9นการปPองกันไว7ก>อนและช>วยให7อายุยืนยาวขึ้น  หัววัดรังสีแบบ HPGe มีการออกแบบติดตั้ง ระบบอินเตอร�ล็อคท่ี

ปPองกันการจ>ายกระแสไฟฟPาแรงสูงไปยังหัววัดรังสี เว7นแต>จะมีอุณหภูมิต่ำ การทำงานร>วมกันนี้มีความจำเป9นหากมี

การจ>ายไฟฟPาแรงสูงที่อุณหภูมิห7องโดยไม>ได7ตั้งใจ จะทำให7เกิดกระแสไฟรั่วไหลสูงเกินไป ซึ่งอาจทำลาย FET อินพุต

ของพรีแอมพลิฟายเออร� เพราะว>าโดยปกติแล7ว FET ถูกทำความเย็น จะติดตั้งอยู>ภายใน Cryostat  การเปลี่ยน

ทดแทน FET ไม>ใช>ทำได7ง>าย  สมัยใหม>พรีแอมพลิฟายเออร�ถูกรวมเป9นส>วนหนึ่งของชุด Cryostat ระบบหัววัดรังสี

แบบ HPGe  ตำแหน>งพรีแอมพลิฟายเออร� (Preamplifier) ให7อยู>ใกล7กับหัววัดรังสีเท>าที่เป9นไปได7  เพื่อลดความจุ

(Capacitance) ให7น7อยที่สุด ระยะอินพุตของพรีแอมพลิฟายเออร�สั้นท่ีสุด เพ่ือลดสัญญาณรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส�   
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                       รูปท่ี 5 ส>วนประกอบต>างๆ ของระบบวัด HPGe 
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                                                                                                                 Cryosorption Material (Charcoal)       

                   รูปท่ี 6 Cryogenic Insulation Paper และ Charcoal สำหรับรักษาสถานะความเป9นสุญญากาศ  
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                                     รูปท่ี 7 ส>วนประกอบสำคัญภายในหัววัดแบบ HPGe 
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