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เคร่ืองวดัรังสีประจ ำตวับุคคล
Personal Radiation Detector (PRD)

POLIMASTER  รุ่น PM1703GN
นายสมบูรณ์ โตอุตชนม์

วิศวกรนิวเคลียร์ช านาญการ
ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ

Personal radiation detector                                                  POLIMASTER  PM1703GN

๏  รูปร่าง - คุณลักษณะทางกายภาพ
- PM1703GN ถูกออกแบบมาเพื่อใชต้รวจวดั gamma-
neutron radiation emitting materials
- หวัวดัชนิด CsI(TI) Thallium doped cesium 

iodide crystal ถูกน ามาใชเ้พ่ือการตรวจวดัรังสี
แกมมา
- หวัวดัชนิด LiI(EU) Europium-activated lithium 

iodide ถูกน ำมำใชเ้พ่ือกำรตรวจวดันิวตรอน
- เคร่ืองจะท างานเม่ือระดบัรังสีเกินค่า threshold  
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Personal radiation detector                                                  POLIMASTER  PM1703GN

๏  รูปร่าง - คุณลักษณะทางกายภาพ

Fig 1
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๏  รูปร่าง - คุณลักษณะทางกายภาพ

ส่วนประกอบต่ำงๆ
1) О Mode button ปุ่ มเปิดเคร่ือง/ปรับเปล่ียนโหม/วดัค่ำ BKG/ตั้ง

ค่ำพำรำมิเตอร์
2) * Light button ปุ่ มเปิดไฟบนหนำ้จอ LCD/โหมดเช่ือมต่อกบั PC/ตั้ง

ค่ำพำรำมิเตอร์/ปุ่ มปิดเคร่ือง
3) หนำ้ต่ำง IR
4) LED
11) ฝำปิดแบตเตอร่ี
12) แบตเตอร่ี
13) Sound alarm

หน้าจอ LCD
5) เส้นบนแสดง count rate, DER in µSv/h, 

แสดงข้อความ test, CAL, OL, OFF, P-XX, 
แสดงชนิดของการเตือน แบบเสยีง/แบบสัน่

6) Analogue scale indicating internal 

processor test/calibration
7) สญัญาณเตือนแบตเตอร่ี (ก าลงัจะหมด)
8) แสดงรังสแีกมมา 
9) หน่วยของปริมาณรังสี
10) แสดง count rate นิวตรอน/error การนบัวดั

Fig 2
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๏  ข้อมูลจ าเพาะของเคร่ือง PM1703GN
Detector gamma CsI(Tl)

neutron LiI (Eu)

Sensitivity for 137Сs, no less 85 (s-1)/(μSv/h) 
(0.85 (s-1)/(μR/h))

for 241Am, no less
100 (s-1)/(μSv/h) 
(1.0 (s-1)/(μR/h))

Energy range gamma 0.033 – 3.0 MeV

neutron
from thermal to 
14.0 MeV

Dose Rate
gamma

0.01 – 99.99 μSv/h
(1 – 9999 μR/h)

neutron 1 - 999 s-1

Accuracy
±30% (in range 0.1 – 70 μSv/h 
(10 – 7000 μR/h) )
(at 137Cs)
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๏  ข้อมูลจ าเพาะของเคร่ือง PM1703GN (ต่อ)
Response time 0.25 s

Standards 
compliance

ITRAP/IAEA requirements,
ANSI N42.32, ANSI N42.33(1),
IEC 62401

Alarm type visual, audio, vibration

Data recording 1000

Environmental 
protection

IP65

Drop test on 
concrete floor

1.5 m (4.9 ft)
0.7 m (2.3 ft) 
without cover 

Power supply one AA battery

Battery life time up to 1000 hours
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๏  ข้อมูลจ าเพาะของเคร่ือง PM1703GN (ต่อ)
Operating 
temperature

-30°C to 50°C
(-22°F to 122°F)

Size (without 
cover)

72 x 32 x 87 mm 
(2 7/8'' x 1¼'' x 3 3/8'')

Weight (without cover) 200 g (7.05 oz)

(with cover) 240 g (8.5 oz)

Low battery 
warning

LCD

Overload 
indication

gamma OL

neutron 999

PC Communication IRDA
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๏  ขัน้ตอนการท างานของเคร่ือง

-ทนัทีท่ีเปิดเคร่ือง เคร่ืองจะท าการเช็คระบบและวดัค่า 
background โดยอตัโนมติั 
-ตรวจจบัรังสีแกมมา-นิวตรอน
- คน้หาและระบุต าแหน่งของตน้ก าเนิดรังสี-นิวตรอน
- เตือนผูใ้ชใ้หร้ะมดัระวงัดว้ย เสียง สญัญาลกัษณ์ และการสัน่
- บนัทึกและเกบ็ขอ้มูล (1000 ค่า>  non-volatile memory)
- สามารถส่งผา่นขอ้มูลไปยงั computer ทาง IR channel
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๏  การเปิด/ปิดเคร่ือง

กดปุ่ ม O Mode Button

Test mode แสดง 
firmware version

เข้าสูโ่หมด CAL, และ
เข้าสูโ่หมดการท างาน

ขัน้ตอนการเปิดเคร่ือง

กดปุ่ ม * Light Button 
ประมาณ 5 วินาที

ที่หน้าจอLCD จะแสดง
สถานะการปิดเคร่ือง

ขัน้ตอนการปิดเคร่ืองFig 3
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๏  โหมดการท างาน

โหมดการท างานเสริม:
-โหมดทดสอบ, Test mode
-โหมด BKG Calibration 
-โหมด การตัง้คา่  สมัประสิทธ์ิ n, ตัง้การ
เตือนแบบเสียง/แบบสัน่,  ตัง้ระดบัเสียง
การเตือน
-โหมดการเชื่อมตอ่กบัเคร่ืองคอมพิวแตอร์

โหมดการท างานหลกั:
-โหมดการค้นหา แสดงผลเป็น  
count rate, 

-โหมดการวดัแบบ DER
-โหมดการนบัวดันิวตรอน

1s



18/06/61

6

Personal radiation detector                                                  POLIMASTER  PM1703GN

๏  โหมดการค้นหา (Search mode)
ลกัษณะหน้าจอของ search mode
แสดงผลเป็น count rate

Mean gamma - neutron count rate,

กรณีปริมาณรังสี-นิวตรอน
เกินลิมิตของการแสดงผล

1s

Gamma count rate 
exceeds upper limit

Neutron count rate 
exceeds upper limit
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๏  โหมดการวัดแบบ DER (does equivalent rate)

ลกัษณะหน้าจอของ DER mode

เคร่ืองจะเข้าโหมด DER หลงัจากโหมด CAL (และ search mode ถกูปิด) หรือ กดปุ่ ม O mode button

บรรทดับนแสดงจ านวนนิวตรอนท่ีนบัวดัได้
XXXX up to 8000
บรรทดัลา่ง แสดงสญัลกัษณ์นิวตรอน (กระพริบ)
และจ านวนเวลาสะสม(สงูสดุ 24 ชม) 

หน่วย 
h

Sv

บรรทดัลา่งของหน้าจอแสดงค่า mean square error of DER เป็น เปอร์เซ็นต์

๏  โหมดการวัดแบบ Neutrons registration mode

ลกัษณะหน้าจอ

เข้าสูโ่หมดนีไ้ด้จากการกดปุ่ ม O mode button หลงัจากเคร่ืองอยู่ในโหมด DER 
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๏  โหมดแสดง Average count rate ของ Neutrons 
registration mode

ลกัษณะหน้าจอ

เข้าสูโ่หมดนีไ้ด้โดยการกดปุ่ ม O mode button หลงัจากเคร่ืองอยู่ในโหมด Neutrons registration mode 

บรรทดับนแสดงค่าเฉลีย่ของจ านวนนิวตรอน มี
หน่วยเป็น ต่อวินาที
บรรทดัลา่งแสดง average error ของค่าที่
วดั มีหน่วยเป็น เปอร์เซ็นต์

1s

ทัง้นีห้ากต้องการ reset ค่าการนบัของ
นิวตรอนสะสม สามารถท าได้โดยการกดปุ่ ม
O mode button ค้าง จนหน้าจอ
แสดงผลดงัรูป
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๏  โหมดการตัง้ค่า

เคร่ืองจะเข้าสูโ่หมดการตัง้คา่ เมือ่กดปุ่ ม O mode button 
เป็นเวลามากกวา่ 5 วินาที จากนัน้กดปุ่ ม mode button เพือ่ตัง้
1. คา่สมัประสทิธ์ิ n ของแกมมา, อยูใ่นช่วง 1.0 - 9.9
2. คา่สมัประสทิธ์ิ n ของนิวตรอน, อยูใ่นช่วง 1.0 – 9.9
3. ตัง้คา่เสยีงและการสัน่
4. ตัง้คา่ระดบัความดงัของเสยีง
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๏  การตัง้ค่าสัมประสิทธ์ิ n ของแกมมา, นิวตรอน

การตัง้ค่า  n ของแกมมา

การตัง้ค่า  n ของนิวตรอน
Fig 4
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๏  การตัง้ค่าเสียงและการส่ัน, ความดังของเสียง

การตัง้ค่าเสยีงและการสัน่

การตัง้ความดงัของเสยีงFig 5
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๏  การเปล่ียนแบตเตอร่ี

สญัญาณเตือนการเปลี่ยนแบตเตอร่ี,
เคร่ืองสามารถใช้ได้อีกประมาณ 8 ชัว่โมง

แรงดนัต ่ากวา่ 1.1 v, 
เตือนด้วยเสียงและการสัน่อีกด้วย

Fig 6
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ขอบคุณครับ


