
 

 

 

 مانه شمارش با آشکارساز پالستیک )کند(سا

 تجهیزات مورد نیاز

 آشکارساز پالستیک 

 3000کننده مدل تقویتپیش 

 ع تغذیهببین منBin Power Supply Model 8000  

  8100منبع تغذیه ولتاژ باال مدل 

 3600نگاری مدل طیف کنندهتقویت 

 یزمان لگریتحل ( تک کانالهTiming Single Channel Analyzer: TSCA) 

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

 2655  گیرزمان-شمارنده افزار نرم  

 های کابلBNC  وSHV 

 چشمه گسیلنده نوترون 

 ین تغذیه نشاناین چیدمان ب 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 گسترتولید ایمن توسط شرکت مشتری سفارش اساس بر و مختلف هایاندازه پالستیک با آشکارساز
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 کننده تقویت پیش -2

 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 یدارا 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  115ورودیVac 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 10 V dc 6± 

mA 3 V dc 12± 

mA 5/1 V dc 24 ± 



 

 

 mA  %0025/0از  کمتر :رگوالسیون

 

 3600مدل نگاریطیف کنندهتقویت -4

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

 :مشخصات

 :هاکنندهتقویتپیش خروجی منفی و مثبت دامنه با هایپالس ورودی 

 ورودی:  امپدانسkΩ 1  

 اتصال:  نوعBNC 

 :قطبی دو و قطبی یک گوسی بصورت نیمه پالس خروجی 

 خروجیdc :mV 5± 

 خروجی:  امپدانس Ω93 

 قطبی دو و خروجی: تک قطبی انواع 

 3/0تا  3000تقویت:  ضریب 

 

 (Timing Single Channel Analyzer: TSCA)تحلیلگر زمانی تک کاناله -5

 تواندیممتنوعی  کارهای  TSCAشود. دستگاهمی محسوب هاتست از بسیاری در پرکاربرد و مهم هایقسمت از دستگاه یکی این

رد. خروجی اصلی کامل استفاده ک (Discriminator)گر یا یک تبعض (SCA) تحلیگر تک کاناله یک عنوان به آن از توانانجام دهد. می

 ورودی یلهوس به شدن ذخیره و یا زمانی اطالعات صحت عنوان به تواندمی که است کند مثبت پالس و سریع منفی سیگنالآن یک 

 .است شده گرفته نظر در دستگاه این در باال و پایین گرهای سطحتحلیل برای مجزا خروجی شود. دو  خارجی استفاده

 :مشخصات

 200-1دینامیک:  محدوده 

 منفی  خروجی برای تفکیک کمینه دوگانه: زمان پالس تفکیک زمانns 200 مثبت  خروجی برای ns 200 

 از  حرارتی: کمتر ناپایداری%/°C 01/0 ±  

 25/0 از کمتر گر:تبعیض خطیت غیر±% 

 از کمتر :تاخیر دمایی ناپایداری %/°C03/0 ± 

 2از  تاخیر: کمتر خطیت غیر±% 

 

 

 2655مدل  کاناله 20 شمارنده -6



 

 

 

 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 -7

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

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

 گردد.می

 

 SHVو  BNCهای کابل -8

تریان عرضه ایمن گستر تولید و به مش شرکت در آزمایشگاهی کاربردهای برایBNC و  SHVاتصاالت با نیاز مورد های کابل انواع

 شود.می

 


