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  مشخصات دستگاه

 SCA و High Voltage (1000volt) شامل تایمر، کانتر،  CTHVSدستگاه

ی بسیار مناسبی برای طیف سنجی پرتوهای گاما در  وسیله) کانالیآنالیزور تک (

آنالیزور (  MCAرکند تا با اساس کا انشجو کمک میای است و به د  هستهآزمایشگاههای

دستگاه قابلیت جداسازی طیف حاصل از تمام آشکارسازهای گاما . آشنا شود) لیاچند کان

 موجود در دستگاه را SCAرا دارد و از جمله آشکارسازهای نیمه هادی و سنتیالتور 

 حد windowدر مد .  استفاده کرد(window & normal)توان در دو مد مختلف  می

شود و  تنظیم می)  و بزرگتر0.02volt(ی کوچک  یک بازه  در(Upper Level)باال 

 شروع کرده و با انتخاب گامهای 0.4voltتوان از  را می (Lower Level)پایین حد 

ثبت  مورد نظر windowرا در  شمارش در زمانهای یکسان،آن تدریجی  افزایش مناسب و

 SCAتوان طیف ورودی به  می (window)سپس با رسم شمارش بر حسب کانال . نمود

  .را بدست آورد

 در هر  LL.کنند  مستقل از هم عمل میlower level و upper levelدر مد نرمال 

لسها با ارتفاع کمتر از آن به سیستم شمارش داده ی عبور پا ولتاژی تنظیم شود اجازه

تنظیم که  در هر ولتاژی UL باشد و LL همواره باید بیشتر از UL مد ایندر  .شود نمی

به این . شود  داده نمیشمارش،ی عبور پالسهای با ارتفاع بیشتر از آن به سیستم   اجازه،شود

ی عبور داده  ود در طیف گاما اجازهو یا به تک پیک موج مشخصی از طیف   به ناحیهترتیب

ای کاربرد بسیار  و استفاده از مدهای مختلف آن در اسپکتروسکپی هسته  SCA. شود می
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توان پرتوهای مزاحم را بویژه با استفاده از مد  زیادی دارد و با توجه به اینکه با این وسیله می

گیری  ای مانند اندازه ته هسآزمایشات از بسیاریگیری در  نرمال حذف کرد، دقت اندازه

      .شود اکتیویته چشمه مجهول، بیشتر می

  

  راهنمای کلیدهای دستگاه
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   (ON/OFF)خاموش /کلید روشن )1(
  MR (Main Reset)کلید  )2(
  CR (Clear Reset)کلید  )3(
 ولوم کنترل کننده ولتاژ )4(
 خطر برق گرفتگی )5(
  LLولوم  )6(
  E (Enter)کلید  )7(
  B (Back)کلید  )8(
 صفحه کلید )9(
 ULم ولو )10(
  LCDنمایشگر  )11(
  ولت دستگاه220کانکتور ورودی ولتاژ  )12(
 خاموش اصلی/ کلید روشن )13(
 کلید انتخاب تقویت کننده )14(
 کانکتور اتصال آشکارساز گایگر مولر )15(
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  SCAکانکتور خروجی  )16(
 کانکتور خروجی تقویت کننده )17(
 کانکتور سیگنال ورودی )18(
 کانکتور ورودی های ولتاژ )19(
  تقویت کنندهGainتنظیم کننده  )20(
  Pole-Zeroم کننده تنظی )21(
 تامین کننده ولتاژ پیش تقویت کننده )22(
  
  

  راهنمای استفاده از دستگاه

 در پشت دستگاه را در Power swپس از اتصال دستگاه به برق شهر کلید  •

  .را فشار دهید ON/OFFداده و از پانل جلوی دستگاه کلید  قرار 1حالت 

  .ولتاژ مطمئن شوید  های وم قبل از روشن کردن دستگاه از صفر بودن ول : توجه

پس از روشن شدن دستگاه مد مورد نظر خود را برای کار انتخاب کنید با  •

شود و در   از صفحه کلید، دستگاه در مد گایگر به کار گرفته می1انتخاب عدد 

پس از . توانید استفاده کنید  فقط از آشکارساز گایگر مولر می،این مد کاری

 در پشت دستگاه و اعمال ولتاژ GMاتصال آشکارساز گایگرمولر به کانکتور 

کار آشکارساز، زمان شمارش و یا شمارش مورد نیاز خود را از طریق صفحه با 

  .هید را فشار دCR وارد کرده و برای شروع شمارش کلید Eفشار دادن کلید 
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 به شمارش ادامه CR کلید   فشردن توانید با پس از توقف شمارش و ثبت آن می

استفاده کنید و برای حذف  CRبرای توقف شمارش نیز باید از کلید . دهید

PRESET TIME  وPRESET COUNT و انتخاب PRESET جدید کلید 

MRخاب زمان شمارش و یا تعداد  را فشار دهید و در صورتی که در انت

 از صفحه B دچار اشتباه شدید با استفاده از کلید (PRESET COUNT)شمارش

  .توانید به حالت قبل برگردید کلید می

در این مد دستگاه . شود  میSCAد ی کار در م  دستگاه آماده2 انتخاب کلید با •

 HPGeآوری طیف گامای حاصل از آشکارسازهای سنتیالتور و یا   برای جمع

  . گیرد  میمورد استفاده قرار

ولتاژ  توانید از های استفاده کنید می  NaI(Tl) سنتیالتور مانند آشکارسازاگر از 

ی فتومولتی پالیر و نیز برای  دستگاه که در پشت دستگاه قرار دارد برای تغذیه

  . از کانکتور مربوطه استفاده کنیدPre-Ampی  تغذیه

 فایر و یا امپلیPre-Ampی خروجی  ی بعد با استفاده از پالریته در مرحله •

 از 1عدد ( ی مثبت   پالریته(signal input)توانید برای ورودی دستگاه  می

  .را انتخاب کنید) ی کلید  از صفحه2عدد ( فیو یا من) ی کلید صفحه

 Windowی بعد مد مورد نیاز خود را انتخاب کنید برای انتخاب مد  در مرحله •

  .ی کلید انتخاب کنید  صفحه را از2 عدد Normal و برای مد 1عدد 
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 سیگنال تنظیم کنید و خروجی H.Vولتاژ کار دستگاه را با استفاده از ولوم  •

(Energy)ز را به کانکتوراس آشکارsignal input در پشت دستگاه وصل 

  .کنید

ی  زمان مورد نیاز برای شمارش دستگاه را با توجه به آهنگ واپاشی چشمه و نیز فاصله

 با فشردن  .دهید را فشار Eی کلید انتخاب کرده و کلید  از صفحهآن از آشکارساز 

  .کند ی انرژی مورد نظر شما را آغاز می  دستگاه شمارش ناحیهCRکلید 

 از LL را برای شمارش انتخاب کرده باشید با افزایش ولوم window اگر مد 

  . کنیدآوری   دستگاه را جمعیطیف گامای ورودتوانید  ی جلوی دستگاه می صفحه

توانید با استفاده از   برای طیف سنجی استفاده کنید می NaI(Tl)از آشکارساز اگر 

ای هگام.  انتخاب کنید0.05 ولت و یا 0.02ی   به اندازهUL  ،  Windowولوم 

گیرد باید همواره بزرگتر از عرض    انجام میLL که از طریق Windowانتقال 

Windowباشد .  

 Window  0.05 ولت برای 0.05 ولت گامهای 0.02  به اندازهWindowبرای 

 و Windowبه هر حال انتخاب . کنیم  ولت را پیشنهاد می0.1ولت گامهای انتقال 

در .  باشدمتغیرتواند   میآزمایشنوع  با توجه به ) LLاز طریق ( آن ای انتقالگامه

لت  وWindow  0.05  که با 60Co و 137Csهای  شکل زیر طیف حاصل از چشمه

  .شود آوری شده مشاهده می  ولت جمع0.1و گامهای 
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 آورده و با استفاده از  پایین تا صفر ولتاژ را های   دستگاه ابتداکردنبرای خاموش 

 Power sw دستگاه را خاموش کرده و سپس با استفاده از کلید ON/OFFکلید  

    .واقع در پشت دستگاه برق کل دستگاه را قطع کنید


