
 

 

 مانه شمارش با آشکارساز پالستیک )سریع(سا

 تجهیزات مورد نیاز

 آشکارساز پالستیک 

 3000کننده مدل تقویتپیش 

 ع تغذیهببین منBin Power Supply Model 8000  

  8100منبع تغذیه ولتاژ باال مدل 

 مدل  کاناله 20 گیرزمان-شمارنده Counter-Timer 20 Ch -2655 

 2655 گیرزمان-شمارنده افزار نرم  

 های کابلBNC  وSHV 

 چشمه گسیلنده نوترون 

 این چیدمان بین تغذیه نشان در نمایش پیچیدگیترین چیدمان این مجموعه در شکل زیر توضیح داده شده است. برای پرهیز از ساده

 .است نشده داده

 

 

 

 

 

 

 

 

  گردد.می عرضه کیش رامان گستر ایمن شرکت توسط مجموعه این اقالم کلیه

 

 مجموعه این در استفاده مورد تجهیزات مختصر معرفی
 

 پالستیک  آشکارساز-1

 .گرددمی عرضه و تولید گستر ایمن توسط شرکت مشتری سفارش اساس بر و مختلف هایاندازه پالستیک با آشکارساز

 

 کننده تقویتپیش -2

 

Plastic Scit. Det 

PMT & Base Spe. Amp 

Read Out 

Neutron 

Source 
H.V. 8100 



 

 

 بارهای کننده تقویت پیش است. این شده تناسبی طراحی شمارنده آشکارسازهای در استفاده برای 3000 مدل کننده تقویت پیش

 .کندتبدیل می است، متناسب بارها مجموع با آنها یدامنه که ایپله ولتاژ پالس را به آشکارساز از شده یونیزه

 سیگنال  افت زمانی کننده: ثابت تقویت پیش افت زمانµs 50 باشد.می 

 منبع  پالس با بهره دمایی: تغییرات نرخmV 250  باشد.می %25/0کمتر از 

 

  BIN Power Supply Model 8000تغذیه بین منبع -3

 ولتاژهای دارای آن وات بوده و تمام کانکتورهای160 تغذیه منبع دارای که است اینچ 19 رک دستگاه یک 8000 مدل تغذیه منبع

 باشد.  ای میهسته بین یک استاندارد نیاز مورد

 :تغذیه منبع دو این مشترک مشخصات

  :یا  115ورودیV ac 220  

 اهم تا فرکانس  3/0کمتر از  خروجی: امپدانسHz 100 برای ولتاژ خروجی 

 از  کمتر :دمایی تغییرات °C02/0% 

 از  کمتر :خروجی ریپلmV 3 

 خروجی محافظ مدار دارای 

 منبع تغذیه:

 

 

 

 8100 مدل باال ولتاژ تغذیه منبع -4

 کاربرد ایهسته تابش های آشکارسازیدر سیستم دستگاه رود. اینمی کار به مختلف آشکارسازهای بایاس جهت باال ولتاژ تغذیه منبع

 .دارد

 :مشخصات

 منفی و مثبت :خروجی پالریته

 V 0-3000 :خروجی ولتاژ رنج

 mA 0-10 :خروجی جریان

 mV 10از  کمتر :خروجی ریپل

 V ac 200 :تغذیه منبع

 mA  %0025/0از  کمتر :رگوالسیون

 

mA 10 V dc 6± 

mA 3 V dc 12± 

mA 5/1 V dc 24 ± 



 

 

 

 

 

 

 

 2655مدل  کاناله 20 شمارنده -5

 بعدی هایبررسی برای و کرده ذخیره تنظیم های قابلزمان در شمارش بر عالوه را آنها ورودی، 2 هایپالس دریافت با دستگاه این

 کند.می ارسال رایانه به

 

 2655 شمارنده شمارش افزار نرم -6

 برای الزم امکانات شمارنده کنترل ضمن تواندمی و شده است طراحی رایانه و شمارنده بین ارتباط و کارگیری به جهت افزار نرم این

 تحویل مشتری به شمارنده به همراه افزار نرم نماید. این فراهم کاربر برای را شمارنده توسط آمده دست های بهداده آنالیز و ثبت

 گردد.می

 

 SHVو  BNCهای کابل -7

ایمن گستر تولید و به مشتریان عرضه  شرکت در آزمایشگاهی کاربردهای برایBNC و  SHVاتصاالت با نیاز مورد هایکابل انواع

 شود.می

 


