
 

 

 فٌیهطخصات 

 1 اطالعات کلی بل حملاسپکترومتر قا

PTB-P102 
ًام هحصَل/ 

 ًام هذل
2 

 662@ %  7ایي هحصَل دارای یک سیستن اسپکترٍهتری گاها تا رزٍلَضي 

keV  ُرخیرُ طیفْا تِ دٍ صَرت قاتلیت ٍ  تَدSd-card  یا ٍpc  تا پسًَذ

*.spe .هی تاضذ 

 3 کارترد

 4 کریستال -NaI(Tl) EPIC Company 2*2کریستال

CR-169- Hamamatsu,  PMT 5 

CC228-01Y- Hamamatsu, input: +5V, out:+1250V H.V 6 

 7 قاتلیت کالیثرُ اسپکترٍهتری ٍ پایصاسپکترٍهتری، ضٌاسایی قلِ ، پایص، 

 8 تعذاد کاًال 256

7% @ 662 keV 9 رزٍلَضي 

0.04-3MeV 10 تازُ اًرشی 

 11 استاتالیسر uCi 10تا اکتیَیتِ حذٍد  Cs-137 خَدکار تا استفادُ از پیک

1 uCi Cs-137 @ 50 cm 12 حساسیت 

ضٌاسایی ّستٌذ ) تْتریي تازُ توام پیکْا تر حسة اًرشی ، پٌْا ٍ ضذت قاتل 

 تر ثاًیِ ( 6000تا  3000ٌّگ ضوارش آ
 13 آًالیس پیک

 5% @ 2σ  ترایK% تْتر ٍ 

 5% @ 2σ  ترایU (ppm) , Th (ppm) تْتر ٍ 
 14 دقت

  ضٌاساییK-40  1461تر اساس پیک keV % تر حسة 

  ضٌاساییU  1764تر اساس پیک keV  تر حسةppm 

  ضٌاساییTh  2615تر اساس پیک keV  تر حسةppm 

 15 خرٍجی

خرٍجی  320*240رزٍلَضي تاال  -ایٌچ  2.8ًوایطگر رًگی

 ًوایطگر
16 

 17 تست صحت چک سَرسْای استاًذارد تر اساس پذّای 



 

 

ضیَُ  حذاقل یک اًرشی تِ تاال

 کالیثراسیَى 
18 

 19 زهاى ضارش ساعت 8

زهاى تْرُ  ساعت هذاٍم 5

 ترداری
20 

 21 هصرف ٍات 6

تٌظیوات  قاتلیت تٌظین هقذار ٍلتاش تاال، تازُ اًرشی ٍ هیساى تقَیت

 سخت افساری
22 

ارتثاط تا  تْوراُ ًرم افسار کاهپیَتری COMدرگاُ 

 کاهپیَتر
23 

قاتل  SPEهحیط سی ضارج جْت رٍیت لحظِ ای ٍ رخیرُ سازی طیف تا پسًَذ 

 APTECتاز ضذى تا ًرم افسار جاهع 
 24 افسارًرم 

SD-card 25 رخیرُ سازی 

 26 تاطری پلیور-لیتیَم

 27 اتعاد هیلیوتر   240*200*120

 28 ٍزى گرم 2150

 ی دی ًرم افسار هخصَظ جوع آٍری طیف، ًرم افسار هخصَظ س

، ضارشر، دفترچِ راٌّوا، 2G، کارت حافظUSBِ، کاتل (APTEC)آًالیس

 کیف هخصَظ حول ٍ ًقل

تجْیسات 

 جاًثی
29 

 30 هحذٍدیتْا + درجِ ساًتیگراد ، ضذ آب ٍ ضذ ضرتِ ًوی تاضذ.50تا  -10

 ُآهَزش کار تا دستگا 

 آهَزش کالیثراسیَى 

 آهَزش کار تا توام ًرم افسارّای جاًثی 

 آهَزش تحلیل طیف ّا 

 آهَزش در هحل 

 رفع عیة سریع 

 31 سایر خذهات

 32 ضواًت سال1



 

 

خذهات پس از  سال 10

 فرٍش
33 

 ّسیٌِ جذاگاًِ لحاظ هی ضَد. IPدر صَرت ًیازهٌذی تِ  -1

کالیثراسیَى در صَرت داضتي هجَزّای در صَرت ًیازهٌذی تِ چطوِ  -2

 الزم ّسیٌِ جذاگاًِ لحاظ هی ضَد.

 34 تَضیحات

. 

 
. 

جْت  ًوًَِ

تررسی ظاّر ٍ 

 اتعاد

35 

 


