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)(User Manuel

دﺳﺘﮕﺎه  CTHVSﻣﺪل NT-122

ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮﻳﻦ ﻃﻴﻒ ﭘﺮﺗﻮﮔﺴﺘﺮ

ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮﯾﻦ ﻃﯿﻒ ﭘﺮﺗﻮﮔﺴﺘﺮ )ﺳﺮی راﻫﻨﻤﺎی اﺳﺘﻔﺎده(
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ﻣﺸﺨﺼﺎت دﺳﺘﮕﺎه
دﺳﺘﮕﺎه  CTHVSﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎﯾﻤﺮ ،ﮐﺎﻧﺘﺮ (1000volt) High Voltage ،و SCA
)آﻧﺎﻟﯿﺰور ﺗﮏ ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ( وﺳﯿﻠﻪی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺠﯽ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎی ﮔﺎﻣﺎ در
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﻫﺴﺘﻪای اﺳﺖ و ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺎس ﮐﺎر ) MCAآﻧﺎﻟﯿﺰور
ﭼﻨﺪ ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ( آﺷﻨﺎ ﺷﻮد .دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺪاﺳﺎزی ﻃﯿﻒ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻤﺎم آﺷﮑﺎرﺳﺎزﻫﺎی ﮔﺎﻣﺎ
از ﺟﻤﻠﻪ آﺷﮑﺎرﺳﺎزﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﻫﺎدی و ﺳﻨﺘﯿﻼﺗﻮر را دارد و  SCAﻣﻮﺟﻮد در دﺳﺘﮕﺎه را
ﻣﯽﺗﻮان در دو ﻣﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ) (window & normalاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .در ﻣﺪ  windowﺣﺪ
ﺑﺎﻻ ) (Upper Levelدر ﯾﮏ ﺑﺎزهی ﮐﻮﭼﮏ ) 0.02voltو ﺑﺰرﮔﺘﺮ( ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد و
ﺣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ) (Lower Levelرا ﻣﯽﺗﻮان از  0.4voltﺷﺮوع ﮐﺮده و ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺎﻣﻬﺎی
ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺪرﯾﺠﯽ آن در زﻣﺎﻧﻬﺎی ﯾﮑﺴﺎن ،ﺷﻤﺎرش را در  windowﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺛﺒﺖ
ﻧﻤﻮد .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ رﺳﻢ ﺷﻤﺎرش ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮐﺎﻧﺎل ) (windowﻣﯽﺗﻮان ﻃﯿﻒ ورودی ﺑﻪ SCA
را ﺑﺪﺳﺖ آورد.
در ﻣﺪ ﻧﺮﻣﺎل  upper levelو  lower levelﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻫﻢ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ LL .در ﻫﺮ
وﻟﺘﺎژی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد اﺟﺎزهی ﻋﺒﻮر ﭘﺎﻟﺴﻬﺎ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﮐﻤﺘﺮ از آن ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎرش داده
ﻧﻤﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﺪ  ULﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  LLﺑﺎﺷﺪ و  ULدر ﻫﺮ وﻟﺘﺎژی ﮐﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺷﻮد ،اﺟﺎزهی ﻋﺒﻮر ﭘﺎﻟﺴﻬﺎی ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎرش ،داده ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﻃﯿﻒ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﮏ ﭘﯿﮏ ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﯿﻒ ﮔﺎﻣﺎ اﺟﺎزهی ﻋﺒﻮر داده
ﻣﯽﺷﻮد SCA .و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن در اﺳﭙﮑﺘﺮوﺳﮑﭙﯽ ﻫﺴﺘﻪای ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺴﯿﺎر
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زﯾﺎدی دارد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺮﺗﻮﻫﺎی ﻣﺰاﺣﻢ را ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪ
ﻧﺮﻣﺎل ﺣﺬف ﮐﺮد ،دﻗﺖ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی در ﺑﺴﯿﺎری از آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻫﺴﺘﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی
اﮐﺘﯿﻮﯾﺘﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻣﺠﻬﻮل ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

راﻫﻨﻤﺎی ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه

ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮﯾﻦ ﻃﯿﻒ ﭘﺮﺗﻮﮔﺴﺘﺮ )ﺳﺮی راﻫﻨﻤﺎی اﺳﺘﻔﺎده(

) (1ﮐﻠﯿﺪ روﺷﻦ/ﺧﺎﻣﻮش )(ON/OFF
) (2ﮐﻠﯿﺪ (Main Reset) MR
) (3ﮐﻠﯿﺪ (Clear Reset) CR
) (4وﻟﻮم ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه وﻟﺘﺎژ
) (5ﺧﻄﺮ ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ
) (6وﻟﻮم LL
) (7ﮐﻠﯿﺪ (Enter) E
) (8ﮐﻠﯿﺪ (Back) B
) (9ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ
)(10

وﻟﻮم UL

)(11

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ LCD

)(12

ﮐﺎﻧﮑﺘﻮر ورودی وﻟﺘﺎژ  220وﻟﺖ دﺳﺘﮕﺎه

)(13

ﮐﻠﯿﺪ روﺷﻦ /ﺧﺎﻣﻮش اﺻﻠﯽ

)(14

ﮐﻠﯿﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه

)(15

ﮐﺎﻧﮑﺘﻮر اﺗﺼﺎل آﺷﮑﺎرﺳﺎز ﮔﺎﯾﮕﺮ ﻣﻮﻟﺮ

4

ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮﯾﻦ ﻃﯿﻒ ﭘﺮﺗﻮﮔﺴﺘﺮ )ﺳﺮی راﻫﻨﻤﺎی اﺳﺘﻔﺎده(

)(16

ﮐﺎﻧﮑﺘﻮر ﺧﺮوﺟﯽ SCA

)(17

ﮐﺎﻧﮑﺘﻮر ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه

)(18

ﮐﺎﻧﮑﺘﻮر ﺳﯿﮕﻨﺎل ورودی

)(19

ﮐﺎﻧﮑﺘﻮر ورودی ﻫﺎی وﻟﺘﺎژ

)(20

ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه  Gainﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه

)(21

ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه Pole-Zero

)(22

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه وﻟﺘﺎژ ﭘﯿﺶ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه
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راﻫﻨﻤﺎی اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه
•

ﭘﺲ از اﺗﺼﺎل دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺑﺮق ﺷﻬﺮ ﮐﻠﯿﺪ  Power swدر ﭘﺸﺖ دﺳﺘﮕﺎه را در
ﺣﺎﻟﺖ  1ﻗﺮار داده و از ﭘﺎﻧﻞ ﺟﻠﻮی دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻠﯿﺪ  ON/OFFرا ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ  :ﻗﺒﻞ از روﺷﻦ ﮐﺮدن دﺳﺘﮕﺎه از ﺻﻔﺮ ﺑﻮدن وﻟﻮم ﻫﺎیوﻟﺘﺎژ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ.
•

ﭘﺲ از روﺷﻦ ﺷﺪن دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﮐﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ
اﻧﺘﺨﺎب ﻋﺪد  1از ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ،دﺳﺘﮕﺎه در ﻣﺪ ﮔﺎﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و در
اﯾﻦ ﻣﺪ ﮐﺎری ،ﻓﻘﻂ از آﺷﮑﺎرﺳﺎز ﮔﺎﯾﮕﺮ ﻣﻮﻟﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ از
اﺗﺼﺎل آﺷﮑﺎرﺳﺎز ﮔﺎﯾﮕﺮﻣﻮﻟﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﮑﺘﻮر  GMدر ﭘﺸﺖ دﺳﺘﮕﺎه و اﻋﻤﺎل وﻟﺘﺎژ
ﮐﺎر آﺷﮑﺎرﺳﺎز ،زﻣﺎن ﺷﻤﺎرش و ﯾﺎ ﺷﻤﺎرش ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎ
ﻓﺸﺎر دادن ﮐﻠﯿﺪ  Eوارد ﮐﺮده و ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺷﻤﺎرش ﮐﻠﯿﺪ  CRرا ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮﯾﻦ ﻃﯿﻒ ﭘﺮﺗﻮﮔﺴﺘﺮ )ﺳﺮی راﻫﻨﻤﺎی اﺳﺘﻔﺎده(
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ﭘﺲ از ﺗﻮﻗﻒ ﺷﻤﺎرش و ﺛﺒﺖ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﮐﻠﯿﺪ  CRﺑﻪ ﺷﻤﺎرش اداﻣﻪ
دﻫﯿﺪ .ﺑﺮای ﺗﻮﻗﻒ ﺷﻤﺎرش ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﻠﯿﺪ  CRاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮای ﺣﺬف
 PRESET TIMEو  PRESET COUNTو اﻧﺘﺨﺎب  PRESETﺟﺪﯾﺪ ﮐﻠﯿﺪ
 MRرا ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎب زﻣﺎن ﺷﻤﺎرش و ﯾﺎ ﺗﻌﺪاد
ﺷﻤﺎرش) (PRESET COUNTدﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﯿﺪ  Bاز ﺻﻔﺤﻪ
ﮐﻠﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ.
•

ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻠﯿﺪ  2دﺳﺘﮕﺎه آﻣﺎدهی ﮐﺎر در ﻣﺪ  SCAﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﺪ دﺳﺘﮕﺎه
ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری ﻃﯿﻒ ﮔﺎﻣﺎی ﺣﺎﺻﻞ از آﺷﮑﺎرﺳﺎزﻫﺎی ﺳﻨﺘﯿﻼﺗﻮر و ﯾﺎ HPGe
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﮔﺮ از آﺷﮑﺎرﺳﺎز ﺳﻨﺘﯿﻼﺗﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ ) NaI(Tlاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻫﺎیوﻟﺘﺎژ
دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮار دارد ﺑﺮای ﺗﻐﺬﯾﻪی ﻓﺘﻮﻣﻮﻟﺘﯽ ﭘﻼﯾﺮ و ﻧﯿﺰ ﺑﺮای
ﺗﻐﺬﯾﻪی  Pre-Ampاز ﮐﺎﻧﮑﺘﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

•

در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺑﻌﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻼرﯾﺘﻪی ﺧﺮوﺟﯽ  Pre-Ampو ﯾﺎ اﻣﭙﻠﯽﻓﺎﯾﺮ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ورودی دﺳﺘﮕﺎه ) (signal inputﭘﻼرﯾﺘﻪی ﻣﺜﺒﺖ ) ﻋﺪد  1از
ﺻﻔﺤﻪی ﮐﻠﯿﺪ( و ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ) ﻋﺪد  2از ﺻﻔﺤﻪی ﮐﻠﯿﺪ( را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

•

در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺑﻌﺪ ﻣﺪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪ Window
ﻋﺪد  1و ﺑﺮای ﻣﺪ  Normalﻋﺪد  2را از ﺻﻔﺤﻪی ﮐﻠﯿﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮﯾﻦ ﻃﯿﻒ ﭘﺮﺗﻮﮔﺴﺘﺮ )ﺳﺮی راﻫﻨﻤﺎی اﺳﺘﻔﺎده(

•

7

وﻟﺘﺎژ ﮐﺎر دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﻟﻮم  H.Vﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ و ﺧﺮوﺟﯽ ﺳﯿﮕﻨﺎل
) (Energyآﺷﮑﺎرﺳﺎز را ﺑﻪ ﮐﺎﻧﮑﺘﻮر signal inputدر ﭘﺸﺖ دﺳﺘﮕﺎه وﺻﻞ
ﮐﻨﯿﺪ.

زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺷﻤﺎرش دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻫﻨﮓ واﭘﺎﺷﯽ ﭼﺸﻤﻪ و ﻧﯿﺰ ﻓﺎﺻﻠﻪی
آن از آﺷﮑﺎرﺳﺎز از ﺻﻔﺤﻪی ﮐﻠﯿﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﮐﻠﯿﺪ  Eرا ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ .ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن
ﮐﻠﯿﺪ  CRدﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎرش ﻧﺎﺣﯿﻪی اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ را آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻣﺪ  windowرا ﺑﺮای ﺷﻤﺎرش اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ وﻟﻮم  LLاز
ﺻﻔﺤﻪی ﺟﻠﻮی دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻃﯿﻒ ﮔﺎﻣﺎی ورودی دﺳﺘﮕﺎه را ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ از آﺷﮑﺎرﺳﺎز ) NaI(Tlﺑﺮای ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
وﻟﻮم  Window ، ULﺑﻪ اﻧﺪازهی  0.02وﻟﺖ و ﯾﺎ  0.05اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﮔﺎﻣﻬﺎی
اﻧﺘﻘﺎل  Windowﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ  LLاﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻋﺮض
 Windowﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای  Windowﺑﻪ اﻧﺪازه  0.02وﻟﺖ ﮔﺎﻣﻬﺎی  0.05وﻟﺖ ﺑﺮای 0.05 Window
وﻟﺖ ﮔﺎﻣﻬﺎی اﻧﺘﻘﺎل  0.1وﻟﺖ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﻧﺘﺨﺎب  Windowو
ﮔﺎﻣﻬﺎی اﻧﺘﻘﺎل آن )از ﻃﺮﯾﻖ  ( LLﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ .در
ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻃﯿﻒ ﺣﺎﺻﻞ از ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی  137Csو Co
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و ﮔﺎﻣﻬﺎی  0.1وﻟﺖ ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

ﮐﻪ ﺑﺎ  0.05 Windowوﻟﺖ

ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮﯾﻦ ﻃﯿﻒ ﭘﺮﺗﻮﮔﺴﺘﺮ )ﺳﺮی راﻫﻨﻤﺎی اﺳﺘﻔﺎده(
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ﺑﺮای ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن دﺳﺘﮕﺎه اﺑﺘﺪا ﻫﺎیوﻟﺘﺎژ را ﺗﺎ ﺻﻔﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ آورده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﮐﻠﯿﺪ  ON/OFFدﺳﺘﮕﺎه را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﯿﺪ Power sw
واﻗﻊ در ﭘﺸﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮق ﮐﻞ دﺳﺘﮕﺎه را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﺪ.

