
 

 

 HPGe رساناینیمهنگاری با آشکارساز طیف سامانه

 تجهیزات مورد نیاز

  آشکارسازHPGe (High Pure Germanium)   

 کنندهتقویتپیش 

  مخزن نیتروژن مایع(Dewar) 

  بین منیع تغذیهBin Power Supply Model 8000 and 8010 

 3600نگاری مدل کننده طیفتقویت 

 MCA  4110مدل 

  منبعkV 5 High Voltage- 

 متعلقات تزریق نیترژن 

 نگاری نرم افزار طیفDAS 

 های کابلBNC  وSHV 

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

 .است نشده داده مخزن نیتروژن مایع نشان

 

 

 

 

 

 

 

 بقیه مایع نیتروژن و مخزن آشکارساز استثناء به که گرددمی عرضه کیش رامان گستر ایمن شرکت توسط مجموعه این اقالم کلیه

 .باشدمی شرکت تولیدی محصوالت تجهیزات

 

 :مجموعه این در استفاده مورد تجهیزات مختصر معرفی

 HPGeآشکارساز  -1

 توانآشکارساز می این از با استفاده .است گاما هایگسیلنده نگاریطیف برای آشکارساز بهترین ژرمانیومی خالص فوق آشکارساز

 .آورد دست به نمونه را از شدهگسیل مختلف گاماهای انرژی از شده تفکیک و دقیق بسیار هایطیف
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 (Dewar)مایع  نیتروژن مخزن -2

 مخزن آشکارساز همراه به منظور بدین بگیرند. قرار استفاده مورد مایع نیتروژن دمای در باید ژرمانیومی خالص فوق آشکارسازهای

 .گردد تهیه باید باشد داشته را مایع نیتروژن مدت طوالنی نسبتاً نگهداری قابلیت که آن نیاز مورد

 

  BIN Power Supply Model 8000 یا 8010تغذیه  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

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

 .نمود استفاده نیز  8010 مدل تغذیه

 :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 
 

 3600مدل نگاریطیف کنندهتقویت -4

 .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) 4110گر چند کاناله  مدل تحلیل-5

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

قابلیت ارائه انواع  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 هاییسیگنال 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 منبع -6

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

 است. ای

 :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: 

 Vac 220تغذیه: 

 

 DASنگاری طیف افزار نرم -7



 

 

 نگاریطیف افزارهای سخت انواع با ارتباط قابلیت افزار نرم رود. اینمی کار مختلف به افزارهای سخت با ارتباط و کارگیری به جهت

 مورد طیفی هایتحلیل توانمی ایهای هستهطیف از نیاز مورد اطالعات تمامی به دستیابی بر عالوه افزار نرم این از استفاده دارد. با را

 .کرد استخراج را نیاز

 SHVو  BNCهای کابل -8

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

 شود.می

 


