
 

 

 

  NaI(Tl)نگار گاما با آشکارساز سوسوزن سامانه طیف

 مقدمه
 نگاری پرتو گاما کاربرد دارد. تجهیزات مورد نیاز این آشکارساز در زیر شرح داده شده است. ، در طیفNaI(Tl)آشکارساز سوسوزن 

 .است قابل تامین شرکت ایمن گستر طریق از
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 اين اقالم تغذيه نشان داده نشده است. کليه (Bin)هد. براي پرهيز از پيچيدگی، بين را نشان می  NaI(Tl)( چيدمان آشکارساز1شکل)

 شرکت توليدي محصوالت تجهيزات بقيه استثناء آشکارساز، به که شودمی عرضه کيش رامان گستر ايمن شرکت توسط مجموعه

 باشد.می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NaI(Tl)نگاري با آشکارساز (: چيدمان ساده طيف1شکل )
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 NaI(Tl)معرفی تجهیزات در آشکارساز 

 (3"×  3"آشکارساز  یک )معموالً  NaI(Tl) .آشکارساز1

شود. در حال حاضر، بر اساس درخواست و نياز ي است که در اهداف آموزشی استفاده میپرکاربردترين وسيله NaI(Tl)آشکارساز 

 باشد.مشتري، آشکارسازهاي مورد تقاضا از منابع معتبر خارجی توسط شرکت ايمن گستر قابل تامين می

 

 کنندهتقویت. بیس پیش2

شود. در حال حاضر، در شرکت ايمن استفاده می (base)کننده از بيس دريافت سيگنالهاي آشکارسازي و نيز تغذيه پيش تقويتبراي 

 هاي مورد نياز براي کاربردهاي مختلف با توجه به سفارش مشتري وجود دارد.گستر امکان توليد انواع بيس

 

 کننده. پیش تقویت3

ها PMTي تمام ترانزيستوري است که براي استفاده با کنندهيک پيش تقويت IAPساخت  3001 ي سوسوزنی مدلکنندهپيش تقويت

دهی پالس بدون محدوديت به جز تغييرات زمان افت است. ي ناوارونگر براي شکلکنندهطراحی شده است. اين مدل، پيش تقويت

 کند.ديودي از آسيب رسيدن به ترانزيستور ورودي جلوگيري می اگر ناگهان يک ولتاژ باال مثبت يا منفی به ورودي اعمال بشود، شبکه

  مشخصات فنی:

 :زمان خيز ns60> 

 کننده : ثابت زمانی افت با در نظر گرفتن مقدار زمان افت پيش تقويتmΩ 1  ،براي مقاومت ظاهري منبعµsec 50  تنظيم

 شده است. 

 :02/0%  خاصيت غير خطی داخلی≥ 

 بهره  آهنگ شمارش: جابجايی(gain) پالس مرجع  يک ازmV 250 65000 شمارش آهنگ اعمال يک با 25/0% از کمتر 

 است. mV 200تصادفی هاياز پالس ثانيه بر شمارش

 :اتصال يا منفی مثبت قطبيت ورودي BNC  تا V1000 باشد. مقاومت ظاهري ايزوله میMΩ 1  با خازنpF 45  و بعالوه

 ( موازي است.pF 1000يا  100 ،200 ،500)  s1 مورد نظر با گروه جامپر  خازن

 اتصال-خروجیBNC:  اتصالمقاومت ظاهري خروجی BNC  تا  40در گسترهΩ 140  قابل تنظيم است. ولتاژ اشباع خروجی

V 10±  براي مدار باز؛V 1/5 ±  براي مقاومت بارΩ 100 ولتاژ خروجی خطی .V 7±  براي مدار باز؛V 5/3±  براي مقاومت

 .Ω 100بار 



 

 

 

  :اتصالآزمون ورودي BNC با  الکترونيکی سيستم عملکرد براي بررسی را افت کند و سريع خيز پالس خروجی ژنراتور با

 کند.را دريافت می Ω 100مقاومت ظاهري ورودي 

 01/0دمايی  ضريب ±   ،/C˚%  10  50تا 

  :تغذيه مورد نيازV 24±  ولتاژ مستقيم و جريان mA17. 

 

 8000تغذیه مدل . بین منبع 4

طراحی شده است.  V 24±و  V 6± ،V 12±هاي با ولتاژNIM به يک بين  dcبراي منبع تغذيه نوع  IAPبرند  8000منبع تغذيه مدل 

هاي آن ولتاژ مورد نياز استاندارد يک بين اتصالتواند خريداري شود که تمام موجود می NIMهاي اين مدل براي استفاده با ماژول

 باشند.می

 مشخصات: 

  :وروديV ac 115  ياV ac 220 

  اهم تا فرکانس  3/0مقاومت ظاهري خروجی: کمتر ازW 100 .براي ولتاژ خروجی 

  تغييرات دمايی: کمتر ازC0 %02/0 

  ريپل خروجی: کمتر ازp-p mV 3 

  داراي مدار محافظ خروجی 

 ولتاژ منبع تغذيه: جريان و 

 
 

 

 8100. منبع تغذیه ولتاژ باال مدل 5

 کاربرد ايهسته تابش آشکارسازي هايدر سيستم دستگاه رود. اينمی کار به مختلف آشکارسازهاي باياس جهت باال ولتاژ تغذيه منبع

 .دارد

 مشخصات:

 قطبيت خروجی: مثبت و منفی 

  :تا  0گستره ولتاژ خروجیV 3000 

  :تا  0جريان خروجیmA 10 

mA  10 V dc 6± 

mA  3 V dc 12± 

mA  5/1 V dc 24± 



 

 

 ريپل خروجی: کمتر ازp-p  mV  10 

 

 تغذيه:  ولتاژV ac 220 

  % 0025/0رگوالسيون جريان: کمتراز 

 

 3600نگاری مدل کننده طیف. تقویت6

  .رودمی کار به کنندهتقويت خروجی پيش هايپالس دهیشکل و تقويت جهت 3600مدل  نگاريطيف کنندهتقويت

 نگاري.هاي طيفکاهش نويز در سيستم -نگاري پرتوهاي راديواکتيوطيف کاربرد:

 مشخصات دستگاه: 

 ها کنندههاي با دامنه مثبت و منفی خروجی پيش تقويتورودي: پالس 

  :امپدانس وروديkΩ 1 

  :نوع اتصالBNC 

 خروجی: پالس نيمه گوسی به شکل يک قطبی و دو قطبی 

  خروجیdc :mV 5± 

  :مقاومت ظاهري خروجیΩ 93 

  انواع خروجی: تک قطبی ودو قطبی 

  :3000تا  3/0ضريب تقويت 

 

 (MCA). تحلیگر چند کاناله 7

MCA  برند  4110مدلIAP اي نگاري هستهمبدل آنالوگ به ديجيتال از نوع ويلکينسون با رزولوشن باال است. اين سيستم براي طيف

هاي قابليت ارائه انواع طيف DASشود. همچنين، با نرم افزار متصل می PCبه  USBو اشعه ايکس طراحی شده است و از طريق پورت 

 اي را دارد.آشکارسازي هسته

 

 مشخصات دستگاه:

 باشد.هائی با دامنه مثبت میورودي قابل قبول سيگنال 

  :گستره وروديV 10- mV 25 



 

 

  :مقاومت ظاهري ورودي1000 

  :زمان خيزms 100  تاns 100 

  :زمان افتns 100  تاms 200 

  پهناي بيشينه ورودي: حداقلms 5 . 

  :کوپالژ وروديdc 

 دهنده: نوع اتصالBNC .که روي پنل جلوئی قرار دارد 

  خروجیMCA خروجی :MCA  طيف ذخيره شده در حافظه داخلی است که با کمک پورتUSB  به کامپيوتر منتقل 

 شود.می

 

  DAS. نرم افزار طیف نگاری 8

نگاري طراحی شده است که براي ارتباط با سخت افزارهاي طيف متخصصان شرکت ايمن گستر رامان کيشتوسط  DASنرم افزار 

هاي طيفی اي، تحليلهاي هستهاز اين نرم افزار عالوه بر دستيابی به تمامی اطالعات طيفشود. با استفاده مختلف از آن استفاده می

 توان استخراج کرد.مورد نياز را می

 

 SHVو  BNCهای . کابل9

 عرضه مشتريان به و توليد گستر ايمن شرکت در آزمايشگاهی کاربردهاي براي SHVو  BNCهاي اتصالبا نياز مورد هايکابل انواع

 .گرددمی

 گاما گسیلنده چشمه .10

 .است قابل تامين شرکت ايمن گستر طريق از پژوهشی کاربردهاي براي آزمايشگاهی هايچشمه انواع تهيه امکان

 

 
 


