
 

 

 

 

 

 

 HVCTولتاژ باال به همراه منبع تغذیه گیرزمان شمارنده

 مقدمه
 

مولر  –های خروجی آشکارساز گایگر برای شمارش پالس، IAP برند HVCT 7709مدل  High Voltage Counter Timerدستگاه 

 شود.مولر استفاده می –دستگاه دارای تغذیه ولتاژ باالیی است که از آن برای بایاس آشکارساز گایگر این . کاربرد دارد

 

 .منوی دستگاه1

HVCT 7709  دارایLCD  است و مطابق شکل زیر اطالعات زمان، شمارش و مقدار  4×20کاراکتریHV دهد.را نشان می 
HV: 320V 
Set time: 123 Sec 

Real Time: 123 Sec 

Count: 340000 

 

Set Time :دهد. برای تغییر این مقدار از کلیدهای زمان تنظیم شده توسط کاربر را نشان میUP  وDOWN  که در جلوی دستگاه

  شود.قرار دارند ، استفاده می

Real Time :دهد.زمان گذشته از آغاز شمارش را نشان می 

Counter :دهد.میزان شمارش دستگاه را نشان می 

HV :دهد.مقدار ولتاژ بایاس آشکار ساز را نشان می 

 

 های کنترلیورودی.2

 رود.کلید به شرح زیر است که برای تنظیم زمان شمارش به کار می 4صفحه کلید دستگاه دارای  صفحه کلید:

  کلیدUP : یابد.واحد افزایش میبا هر بار فشردن این کلید زمان یک 

  کلیدDOWN :یابد.با هر بار فشردن این کلید زمان یک واحد کاهش می 

Start : کلید فشاری است که در جلوی دستگاه نصب شده است. با فشردن کلیدStart گیرد و دستگاه در مد شمارش قرار میLED 

خاموش و شمارش در این لحظه نمایش داده  LEDشود. با فشردن مجدد آن شمارش دستگاه متوقف، قرمز رنگ جلوی آن روشن می

 دهد.به شمارش ادامه می SET TIMEشود. در صورت فشردن مجدد این کلید دستگاه تا پایان می

Reset : کلیدی فشاری است که در جلوی دستگاه نصب شده است. با فشردن کلیدReset مقدار ،Time  وCount شود.صفر می 

HV : مولر در  –دوری است که در جلوی دستگاه نصب شده است و برای تنظیم مقدار ولتاژ بایاس آشکارساز گایگر  10پتانسیومتر

 رود.به کار می V 5±با دقت  V 1000-0محدوده 

 

 



 

 

 

 

 

 

Int/Ext :.هنگامی که این کلید در وضعیت  کلیدی دو وضعیتی است که در پشت دستگاه نصب شده استInternal  ،قرار داشته باشد

های ، دستگاه پالسExternalشود. در صورت قرار گرفتن این کلید در مد مولر شمارش می -های خروجی آشکارساز گایگرپالس

 کند.که در پشت دستگاه قرار دارد را شمارش می Ext.Countاعمال شده به ورودی

Ext.Start از نوع : کانکتوریBNC  است که در پشت دستگاه نصب شده است. دستگاه با لبه باال رونده پالسی که به این ورودی

 باشد.می+ V 6گیرد. حداکثر دامنه پالس اعمالی به این ورودی شود و در مد شمارش قرار میمی Startشود، وصل می

Ext.Stop: کانکتوری از نوع BNC  است که در پشت دستگاه نصب شده است. دستگاه با لبه باال رونده پالسی که به این ورودی وصل

 می باشد.+ V 6شود. حداکثر دامنه پالس اعمالی به این ورود و مد شمارش قطع می Stopشود، می

 هاورودی.3

G-M:  کانکتوری از نوعBNC  شودمولر تغذیه می -آشکارساز گایگراست که در جلوی دستگاه نصب شده است و توسط آن. 

POWER: ای است که در پشت دستگاه نصب شده است و برای تغذیه دستگاه توسط کابل پاور جک تغذیهV 220 رود.به کار می 

 

 هاخروجی.4

Window:  کانکتوری از نوعBNC  ،است که در پشت دستگاه نصب شده است. در طول زمانی که سیستم در مد شمارش قرار دارد

است. از این خروجی + V 0است و در غیر این صورت غیر فعال و سطح ولتاژ آن + V 3/3این خروجی فعال و سطح ولتاژ آن 

 های دیگر استفاده کرد.توان برای گیت دستگاهمی

G-M Pulse:  کانکتوری از نوعBNC سازی که به دستگاه های دیجیتال شده آشکاراست که در پشت دستگاه نصب شده است. پالس

 باشد.وصل شده است از طریق این کانکتور قابل دسترسی می

HV:  کانکتوری از نوعBNC شود می ساز اعمالای که به آشکارنصب شده است و مقدار ولتاژ تنظیم شده است که در پشت دستگاه

 باشد.، روی این کانکتور قابل دسترسی می

 

 هشدار.5

 .هنگامی که دستگاه روشن است، آشکار ساز را به دستگاه وصل و یا از آن جدا نکنید 

 .قبل از خاموش کردن دستگاه، مقدار ولتاژ بایاس آشکارساز را صفر کرده و سپس دستگاه را خاموش کنید 

  برای قرائت مقدارHV متر و یا اسیلوسکوپ را به کانکتور از طریق کانکتور پشت دستگاه، در حالت خاموش پروب مولتی

 مذکور وصل کرده و سپس دستگاه را روشن نمائید

 ریزد.عدم رعایت موارد فوق باعث آسیب رساندن به دستگاه شده و نمایش اطالعات روی صفحه نمایش بهم می 
 

 


