
 

 

 نگار بتاسامانه طیف

 مقدمه
 در زیر شرح داده شده است.  بتانگاری تجهیزات مورد نیاز سامانه طیف

 چشمه بتای انرژی

 8000مدل منبع تغذیه بین  

 8100ولتاژ باال مدل منبع تغذیه 

 3002ده مدل کننویتپیش تق 

 3600کننده مدل تقویت

 4110مدل  (MCA)گر چند کاناله تحلیل 

 آشکارساز سوسوزن پالستیک

 رفوتومولتی پالی

 های مورد نیازکابل

شود. از این رو، به های تبدیل داخلی، طیف ذرات بتا یک طیف پیوسته بوده و در آن پیک بارزی دیده نمیبرخالف طیف ذرات آلفا و الکترون

فرمی و تعیین بیشینه انرژی بتا یا از منحنی جذب ذرات بتا در -از نمودار کوری keV200 اسایی انرژی ذرات بتا با انرژی بیشتر از منظور شن

کنند. عالوه بر این، به منظور تعیین اکتیویته ذرات بتا، از روش پنجره انرژی های معین و تعیین برد ذرات بتا استفاده میآلومینیوم با ضخامت

نگار بتا با در نظر گرفتن تمهیداتی جهت کاهش پراکندگی و پس پراکندگی ذرات بتا این امکان را فراهم آورده تا بر شود. سیستم طیففاده میاست

یی کوری و منحنی جذب ذرات بتا در آلومینیوم، انرژی و اکتیویته ذرات بتا را بعد از انجام عملیات فرآوری شیمیا -های نمودار فرمیاساس روش

 جهت کاربردهای زیر تعیین نماید.

  آنالیز رادیو شیمیایی 

 ارزیابی و مطالعات محیطی و زیست محیطی 

 ایارزیابی امکان نشت از تاسیسات هسته 

 ایارزیابی سریع سوانح هسته 

 تحقیقاتی و آموزشی 

بی با ضخامت کافی، سیستم با هندسه مناسب، حفاظ سرباشد، این ای، زمان پارامتر بسیار مهمی میاز آنجا که در ارزیابی سریع سوانح هسته

ترل آلودگی به سادگی های رادیواکتیو استاندارد و روش پنجره انرژی این امکان را فراهم نموده تا در شرایط بحرانی اخذ تصمیم جهت کنچشمه

 ، آب یا فیلتر هوا باشند.تواند ماتریکس خاکآنالیز میهای مورد های استاندارد، نمونهانجام گیرد. در این رابطه، بر اساس هندسه و جنس چشمه

گیری همزمان د اندازهعالوه بر این، بر اساس نوع سوسوزن و ضخامت آن در آشکارساز و مدار الکترونیکی همراه، امکان تغییر کاربری جهت مقاص

گارهای بتا با ن، امکان ساخت طیف4πرسازی با هندسه باشد. همچنین، در صورت نیاز و ثبت سفارش جهت آشکاذرات آلفا و بتا نیز مهیا می

 نیز وجود دارد.( Well typeهندسه چاهی )

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های رادیواکتیو سطحی استاندارد گسیلنده آلفا و بتا چشمه(: 1شکل )

 

  BIN Power Supply Model 8000 یا 8010تغذیه  . بین منبع1

 مورد ولتاژهای دارای آن هایاتصالوات بوده و تمام 160 تغذیه منبع دارای که است اینچ 19 رک دستگاه یک 8000 مدل تغذیه منبع

 تغذیه منبع از توانمی چیدمان این آشکارساز در از استفاده در پایین مصرفی توان توجه به باشد. با ای میهسته بین یک استاندارد نیاز

 .نمود استفاده نیز  8010 مدل

 :تغذیه منبع دو این مشترک مشخصات

  :یا  115ورودیVac 220  

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

 از  کمتر :دمایی تغییرات °C02/0% 

 از  کمتر :خروجی ریپلmV 3 

 خروجی محافظ مدار دارای 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

های تبدیل داخلی های بتا و الکتروننگار بتا مجهز به آشکارساز سوسوزن پالستیک همراه با طیفها و اجزاء سیستم طیفماژول(: 2شکل )

 کالیبراسیون انرژی و برآورد بیشینه انرژی بتا.نگاشته شده به منظور 
 

 3600مدل نگاریطیف کننده.تقویت2

 

 

 

 

Unsealed Beta  Source 

Pulser 

H.V MCA 

P
b

 Sh
ie

ld
 

PMT 

IAP-3002 
PreAmp 

IAP-3600 

Spec.Amp 
  

IAP-8100 

Plastic 
scintillator  

 

IAP-4110 



 

 

 .رودمی کار به کنندهتقویتپیش خروجی هایپالس دهیشکل و تقویت جهت 3600 مدل نگاریطیف کنندهتقویت

 :مشخصات

 نگاریهای طیفسیستم در نویز کاهش -رادیواکتیو پرتوهای نگاریدستگاه: طیف کاربرد

 هاکنندهتقویتپیش خروجی منفی و مثبت دامنه با هایپالس ورودی:

  kΩ 1ورودی:  امپدانس

 BNCاتصال:  نوع

 قطبی دو و قطبی یک گوسی بصورت نیمه پالس خروجی:

 mV 5±خروجی: 

 Ω93 خروجی:  امپدانس

 قطبی دو و قطبی تک :خروجی انواع

 3/0تا  3000تقویت:  ضریب

 

 (MCA) 4110کاناله  مدل گر چند .تحلیل3

 هسته گارینطیف برای خاص بطور سیستم است. این باال تفکیک قدرت با ویلیکنسون نوع از دیجیتال به آنالوگ مبدل 4110 مدل

رائه انواع اقابلیت  DASشود و با استفاده از نرم افزار متصل می PCبه  USBپورت  طریق از این بر عالوه .است شده طراحی ای

 .دارد را ایهسته آشکارسازیهای طیف

 

 :مشخصات

 باشد.می مثبت دامنه با سیگنالهایی قبول، قابل ورودی سیگنال: ورودی

 mV 25-V 10ورودی:  محدوده

 Ω 1000ورودی:  امپدانس

 ns 200-100افت:  زمان

 ms 5پهنای بیشینه ورودی: حداقل 

 DCکوپالژ ورودی: 

 که روی پنل جلویی قرار دارد. BNCنوع کانکتور: 

  شود.می منتقل کامپیوتر بهUSB پورت  طریق از که باشدمی داخلی حافظه درون شده ذخیره طیف: MCAخروجی 
 

 باال ولتاژ تغذیه .منبع4 



 

 

 ایهسته هایتابش سیستم آشکارسازی در دستگاه این رود. کاربردمی کار به مختلف آشکارسازهای بایاس جهت باال ولتاژ تغذیه منبع

 است.

 :مشخصات

 منفی و مثبت خروجی: پالریته

 kV 5-0خروجی:  ولتاژ محدوده

  mA 0-10خروجی:  جریان

 mV 10از  کمتر خروجی:  ریپل

 )است متغیر خروجی بار به بسته) %0025/0از  کمتر رگوالسیون: 

 V ac 220تغذیه: 

 

 


