
  

 

 

  (دبی سنج جرمیسنجشگرهای گاما )

با قابلیت تبذیل همزمان برای سنجش ارتفاع، چگالی، ضخامت و  G.G104سنجشگر گاما 

 سوییچ
 1 ًام هحصَل

G.G.104    2 هذل هحصَل 2016هذل 

 3 هتقاضی کلیِ صٌایغ کؾَر

 4 عاسًذُ ؽزکت پزتَ تدْیش تؼثت

 فزعتٌذُ ٍ گیزًذُ پزتَ گاها تا قاتلیت ًصة در ًقاط هختلف هخشى
هی  Co-60یا  Cs-137اصَل کار  تذیي صَرت اعت کِ فزعتٌذُ گاها کِ هؼوَال چؾوِ رادیَایشٍتَج 

ٍ گاسی ٍ ... در عزف دیگز  NaI(Tl) ،PVTتاؽٌذ در یک عزف هخشى یا لَلِ ٍ آؽکار عاس عٌتیالتَر 
ًصة ٍ تا تغییزات هحتَیات کِ هی تَاًذ خاهذ یا هایغ تاؽذ در ؽذت پزتَّا تغییز تَخَد هی آیذ. هشیت 
ایي رٍػ ایٌغت کِ تِ داخل هخشى ّیچ ارتثاعی ًذارد ٍ هغتقل اس فؾار، دها، چغثٌذگی ٍ... هی تاؽذ. 

، ًفت، غذایی؛ فزآٍری، هؼذًی ٍ تغَر کلی در ّزخایی ایي رٍػ قاتل تکارگیزی در کلیِ صٌایغ پتزٍؽیوی
کِ السم تاؽذ عغح یا ارتفاع ٍ چگالی هحتَیات یک هخشى تصَرت آًالیي، پیَعتِ ٍ کٌتزل اس راُ دٍر 

 اًذاسُ گیزی ؽَد، هی تاؽذ.

 5 اعاط کار

 يییپا یًگْذار ٌِیّش ٍ تاال ٌاىیاعو تیقاتل -1
 ٍ گزد تِ هزتَط هؾکالت ًقالِ تغوِ تا تواط تذٍى یزیگ اًذاسُ اهکاى لیدل تِ یا ّغتِ یّا غتنیع

 .ًذارًذ را ًقالِ تغوِ کؾؼ ٍ کار ظیهح ادیس لزسػ ًقالِ، تغوِ ًثَدى تزاس غثار،
 تز ٍ ؽذُ یخَردگ ٍ یفزعَدگ هَخة ،یزیگ اًذاسُ خظ تا تواط ٍ لَدعل یّا غتنیع تَدى یکیهکاً

 .گذارد یه زیتأث غتنیع ػولکزد یرٍ
 ًصة یعادگ ٍ یاًذاس راُ يییپا ٌِیّش  -2
 يیا تز ػالٍُ. غتیً یاسیً ّا ذلزیآ نیتٌظ ٍ ذُیچیپ یاتشارّا تِ ،یا ّغتِ یعٌد یدت غتنیع ًصة یتزا

 .غتیً یاسیً شیً ًقالِ تغوِ ذىیتز تِ ًصة یتزا
 ٍ ییتاسٍ ًقالِ ًَار ،یچیهارپ ًقالِ ًَار ًقالِ، تغوِ خغَط یزیگ اًذاسُ در تَاًٌذ یه یا ّغتِ یّا غتنیع

 .رًٍذ کار تِ یتکغل ًقالِ ًَار
 ظیهح اس کوتز یزیپذ زیتأث  -3
 ٍ تاد تاس، یفضاّا در عل لَد غتنیع در یٍل دارًذ، یکو زیتأث یغیهح ػَاهل یا ّغتِ یّا غتنیع در

 .اعت گذار زیتأث کار تز ظیهح لزسػ
 .اتذی یه کاّؼ عل لَد دقت درخِ، 33 اس ؼیت تِ ًقالِ تغوِ ِیساٍ ؼیافشا تا ي،یا تز ػالٍُ

 در یفضا ،یػثَر یدت هقذار ًقالِ، تغوِ یعزاح هادُ، ٍسى تِ یزیگ اًذاسُ غتنیع ًَع يیتْتز اًتخاب
 .دارد یتغتگ اسیً هَرد صحت ٍ دعتزط

هشایا ًغثت تِ 
 عایز رٍػ ّا

6 

ٍ عَییچ ًقغِ ایی  kg/m2، ضخاهتkg/m3قاتلیت ّوشهاى عٌدؼ ارتفاع تزحغة%، چگالی تز حغة 
 0/1تزحغة  ارتفاع

 7 ػولکزد عایز

 8 تاسُ اًذاسُ گیزی تي تز عاػت 1333تا  3

اًذاسُ گیزی  دقت درخِ عاًتیگزاد 25در ؽزایظ پایذار ٍ دهای  2σدر   %1تْتز اس  
 تٌاص

9 

 13 تاثیز دهای هحیظ ًذارد

 11 تاثیز کؾیذگی ًَار ًذارد



  

 

 

 12 تاثیز ًَع هادُ ًذارد

 13 دتکتَر  عاًتیوتز 63تغَل  ای عٌتیالتَر پالعتیکی هیلِ 

2” PMT 14 

1250V H.V 15 

 16 تغذیِ دتکتَر ٍلت کِ هغتقیوا ٍ اتَهاتیک اس گیزًذُ تاهیي هی ؽَد. 24
S100 ُ17 هذل فزعتٌذ 

، لثِ (HV)، دها، ٍلتاص تاال (Counts)تا قاتلیت دریافت پالظ  (DSCA)تحلیلگز تک کاًالِ دیدیتال 
ٍ لثِ پاییي ٍ (Gain)ٍ قاتلیت ارعال ٍ تٌظین ٍلتاص ، تْزُ تقَیت  (LL,UL)پاییي ٍ تاال پٌدزُ اًزصی 

 تاالی پٌدزُ اًزصی ٍ تٌظین سهاى پاعخ

هؾخصات تزد 
 فزعتٌذُ

18 

 19 سهاى پاعخ msec 50  تا قاتلیت کاّؼ تایک ثاًیِ تِ تاال 
R104 ُ23 هذل گیزًذ 

1355 cps/uSv/h for Cs-137 21 حغاعیت 

110 AC / 220 AC - 50 HZ ُ22 تغذیِ گیزًذ 
4-20 mA ِ23 خزٍخی عَییچ حالت ّای هختلف تزای  0/1تٌاص ٍ رلِ  تزای حالتْای پیَعت 

ACTIVE / PASSIVE 24 هذ خزٍخی 

RS-485 , RS-232ًزم افشار کاهپیَتزی ، 
 
 

 25 عایز خزٍخی ّا

اًَاع ّؾذارّای افشایؼ دها، کاّؼ ٍ افشایؼ درصذ خزٍخی اس حذٍد اس پیؼ قاتلیت اتصال   0/1رلِ  3
 تؼییي ؽذُ ٍ اًَاع خغاّا تِ رلِ ّای خزٍخی

 26 خزٍخی رلِ

RS485  رؽتِ کِ تاهیي ٍ کاتل کؾی تؼْذُ کارفزها هی تاؽذ. 5ًیاسهٌذ کاتل تا 

  Artec UL 2464 High Quality Computer and Control Cableکاتل پیؾٌْادی:            

Foil +  Shield 3× 2× 20 AWG , Twisted Pair , 80 C, 300V, 031M  
 27 دیتاپزٍتکل ارعال 

 E50S8-100-6-L-5 هذل n-coderتا اعتفادُ اس 
اًذاسُ گیزی هتزاص 

 ػثَری
28 

ًقغِ، خَدکار ٍ درٍى یاتی  23،  3، درخِ 2کالیثزاعیَى پیؾزفتِ تا اًَاع رٍؽْای تک ًقغِ، خغی، درخِ
 ٍ عَییچ تصَرت عاالًِ 

 29 کالیثزاعیَى

کِ در صَرت عفارػ خٌک کٌٌذُ تغییز هی  cm 45ٍ عَل  cm 9دتکتَر اعتَاًِ ای تِ قغز حذٍدی 
 IP66کٌذ. دارای 

 هیلیوتز تصَرت هغتقل  222×185×136تِ اتؼاد  BWP 10802 خؼثِ گیزًذُ
 IP-11(WATER PROOF ENCLUSER)  تا گلٌذPG-11 

تؼییي ؽَد.  EXتایذ عفارػ خذاگاًِ دادُ ؽَد ٍ کالط  EXدر صَرت ًیاسهٌذی هؾتزی تِ تدْییشات 
 درخَاعتی تغییز خَاّذ کزد. EXعزاحی تز اعاط کالط 

 33 ؽکل ٍ اتؼاد 

 درخِ الشاهی اعت. 33تار ٍ دهای  2توٌظَر دعتیاتی تِ دقت تاال تاهیي آب خٌک کٌٌذُ تا فؾار 
 خٌک کٌٌذُ

 
31 

چؾوِ ّای رادیَاکتیَ، تصحیح خَدکار تغییزات دها، تصحیح خَدکار اًَاع تصحیح خَدکار فزٍپاؽی 
 ًَع خغا 14، ًوایؼ ٍ اػالم  ± δهقذار ٍلتاص تاال، حذف خَدکار دادُ ّای پزت تا اػوال هحذٍدیت 

 32 خاًثی ّای قاتلیت



  

 

 

تؼْذُ ؽزکت هی  راُ اًذاسی ، تغت در هحل عاخت ،اعاط ًیاسهٌذی ّا ،عاخت  هؾاٍرُ ٍ عزاحی تز
 تاؽذ.

 33 ٍیضُ خذهات

 Cs-137هؾاٍرُ، عزاحی، عفارػ، تحَیل، تارگذاری، ًصة ٍ راُ اًذاسی تؼْذُ ؽزکت هی تاؽذ: 

 

 34 چؾوِ رادیَ اکتیَ

درخِ عاًتیگزاد تداٍس کٌذ تؼثیِ خٌک کٌٌذُ گزدػ آب تا  55چٌاًچِ دهای رٍی غالف دتکتَر اس  -1

 الشاهی اعت.عاًتیگزاد  33±2دهای ثاتت 

تَخِ داؽتِ تاؽیذ دهای َّاؽٌاعی هؼیار ًوی تاؽذ. دهای فلشات در هؼزض تاتؼ هغتقین تِ هزاتة  -2

 تزاتز تیؾتز اس دهای َّاؽٌاعی هی تاؽذ. 2تا حذٍد 

 تِ اتاق کٌتزل داؽتِ تاؽذ الشاهی اعت. mA 20-4تؼثیِ یک عٌغَر صٌؼتی دها -3

دلِ درخِ دٍ( تا اعتفادُ اس خزٍخی عٌغَر دها خزٍخی تدْیش تَعظ یک تاتغ ریاضی عادُ )هؼا -4

اصالح ٍ تؼٌَاى خزٍخی ًْایی لحاػ هی گزدد. اػوال راتغِ ریاضی خْت حصَل تِ دقت تاال الشاهی 

 هی تاؽذ.

الشاهات اصلی خْت 

حصَل تِ دقت 

کِ تایذ  تاالتز

تَعظ کارفزها 

 اًدام ؽَد.

35 
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 36 ًوًَِ ّا



  

 

 

 

خزٍخی رؽتِ کاتل  8 یا 4دتکتَر رادیَاکتیَ کِ تغتِ تِ تؼذاد عٌغَر داخل کِ هی تَاًذ  -1

 رؽتِ کاتل خارج هی ؽَد. 4داؽتِ تاؽذ. تِ اسای ّز عٌغَر 

 رؽتِ تاؽذ.یا  4کاتل ارتثاعی تیي عٌغَرّا تا تزد لَکال کِ هی تَاًذ  -2

رؽتِ خزٍخی هی  4ٍرٍدی ) تغتِ تِ تؼذاد عٌغَر( ٍ دارای یا  4تزد لَکال کِ هی تَاًذ دارای  -3

رؽتِ ًیش تیي عٌغَر دٍر عٌح ٍ لَکال  3تاؽذ. اگز ایي تزد تزای کارتزد تٌاص عٌدی تِ کار رٍد 

 رؽتِ خَاّذ تَد. 4تزقزار هی ؽَد. اها ّوچٌاى خزٍخی ّواى 

 رؽتِ دیتا 2رؽتِ تغذیِ ٍلت ٍ  2رؽتِ دارد.  4کاتل ارتثاعی تیي لَکال ٍ رعیَر کِ  -4

 .رؽتِ ٍرٍدی هی تاؽذ 4کِ دارای رعیَر  -5

 عٌغَر دٍر عٌح کِ تِ رٍتَر چزخاًٌذُ تغوِ ًقالِ هتصل هی ؽَد. -6

 کاتل عِ رؽتِ اس عٌغَر تِ تزد لَکال -7

ؽواتیک عین 

 تٌذی
36 

 

 

 


