
 

 

 

 پایش تشعشعات محیطی  دستگاه 
 

کننده اطالعات، وظیفه یا ثبت )Data logger (دیتاالگراین دستگاه از سه قسمت دیتاالگر، پراب دزیمتر و پایه پراب تشکیل شده است. 

ای ها و مراکز پژوهشی و صنعتی کوچک و یا بزرگ هستههای مختلف آزمایشگاهشده در قسمت های دزیمتر نصبذخیره اطالعات پروب

برای از این دستگاه  شود.طریق کابل به دیتاالگر انتقال یافته و از طریق آن به اطاق کنترل ارسال می . اطالعات دزیمترها ازرا بر عهده دارد

ها و هر مکانی که ، آزمایشگاهایهسته و انبارهای حصول اطمینان از ایمن بودن تاسیساتبرای  .شودگیری دز محیطی استفاده میاندازه

  توان از این پایشگر استفاده کرد.های آینده و محیط زیست میبه منظور حفاظت کارکنان، مردم، نسل عات گاما و ایکس وجود دارد،شتشع

 
سالی از  کیس: ستگاه برای دریافت اطالعات ار سته (PROBE) دزیمترکیس د سرور مرکزی طراحی و پردازش، د سال آن برای  بندی و ار

 شده است.

 گیرد.باشد. این قسمت از دستگاه در محیط باز و هوای آزاد قرار میدریافت اطالعات محیطی به عهده دزیمتر می: (PROBE)دزیمتر

برای تسهیل مکان و شناسایی دزیمترهای  و متر در نظر گرفته شدهاین قسمت از مجموعه برای قرارگیری صحیح و ارتفاع مناسب دزی پایه:

 محیطی است.

 کاربردها

 ها و صنایع مانند فوالد، معدن و ...تشخیص وقوع سوانح و نحوه حرکت مواد پرتوزا در آزمایشگاه 

 مطالعات تحقیقاتی برای بررسی پرتوهای گامای محیطی و تاثیر پرتوگیری طبیعی 

  بهداشت صنایع معدن، فوالد و ... -ایمنیکاربرد در بخش 

 های ابزار دقیق پرتویی مورد استفاده در صنایع معدن، فوالد، نفت، گاز، پتروشیمی و ...کاربرد در بخش 

 های رادیواکتیو مواد و تجهیزات ورودی و خروجی در صنایع معدن و فوالدکنترل آلودگی 

 ای کشور ها و مراکز هستهنیروگاه 



 

 

 و بازرسی رادیوگرافی ی،مراکز صنعت 

 ات ایمنی و حفاظت پرتوی به پرتوکاران شاغل در صنایع مختلفخدم 

 

 مشخصات 

 دسترس هستند نتایج دزیمتری محیطی در پورتال مدیریت به صورت آنالین در.  

 های گاما و ایکسگیری: فوتونتابش مورد اندازه 

 هافوتون برای دز گستره: Gy 1  تاµGy 10 

   گیری آهنگ دز: اندازهگسترهSv/h 1- nSv/h 100 

  :گستره انرژیMeV 3-keV 80  

 حجم نگهداری اطالعات: شش ماه 

 دقیقه 5سازی: کمتر از زمان آماده 

  ملزومات: برقV 220  وHz 50،  :برق مصرفیA 5  

  :)دامنه حرارت )دمای کار کیس°C 0  ـ  40تا 

  :دمای نگهداری°C 10-  60تا + 

  :دمای کار پراب°C 20-  50تا  + 

  کیلوگرم 5/3وزن: حدود 

 
 


