تیوپ شیشه ای :
حثاب خالء ضیطِ ای اسر وِ اص ضیطة هخصَظ ٍ هحىن ساخسِ ضذُ اسر ٍ ضاهل- 1 :
فیالهٌر سیوی (اص جٌس زٌگسسي) -2 ،هسوشوضوٌٌذُ اص جٌس هَلیثذًیَم یا فَالد3- ،آًذ هسی
وِ سٍی آى ّذفی اص جٌس زٌگسسي اسر ،هیثاضذ.
 محفظة تیوپ :
اص جٌس فَالد تَدُ وِ هولَ اص سٍغي اسر ٍ حثاب ضیطِ ای سا دستشهی گیشد .ایي هحفظِ
هحلی تشای ازصال واتلْای فطاس لَی داضسِ ٍ داسای خایِ ای اسر وِ زیَج سا ًگِ هی داسد.
زوام خشزَّایی وِ اص ّذف هٌسطش هی ضًَذ تِ جض خشزَی وِ اص عشیك خٌجشُ سادیَلَسٌر
خاسج هی ضَد ،زَسظ الیِ سشتی وِ تِ صَسذ آسسشی هحفظة زیَج سا خَضاًیذُ ،تِ ضذذ
جزب هی ضًَذ .سٍغي داخل هحفظِ گشم ٍ هٌثسظ هی ضَد .داخل هحفظِ ٍسیلِ ای تادوٌىی
اسر وِ فضای اضافی تَجَد هیأٍسد زا دس صهاى اًثساط فضای الصم سا ایجاد وٌذٍ .ظیفة سٍغي
ایجاد ػایك الىسشیىی ٍ ًیض اًسمال گشها اص آًذ تِ هحفظِ اسر .تشای اًسمال جشیاى اص
زشاًسفَسهازَس فطاس لَی تِ زیَج اضؼِ ایىس اص واتل ّای فطاس لَی اسسفادُ هی ضَد .دس
ایي دسسگاُ زیَج اضؼِ ایىس ضوي زَلیذ اضؼِ ایىس تِ ػٌَاى یىسَوٌٌذُ ًیض ػول هی وٌذ.
هضیر ایي دسسگاُ ًسثر تِ دسسگاُ ّای هجْض تِ یىسَ وٌٌذُ زوام هَج ػثاسذ اسر اص
سادگی ،وَچىی ،لاتلیر هاًَس ،اسصاى تَدى ٍ ٍ ...ػیة آى هحذٍدیر دس دسجة حشاسذ اسر .
گشهای ایجاد ضذُ دس ّذف زیَج اضؼِ ایىس تش حسة ٍاحذ گشهایی ) ( H.Vتِ ایي صَسذ
هحاسثِ هی ضَد:
(

زمان بر حسب ثانیه( × ) Tمیانگین = ) mA × KVpواحد گرمایی در ثانیه

المپ
ایي الهح اص جٌس ضیطِ خیشوس اسر وِ دسٍى آى خالء تَدُ ٍ حاٍی دٍ الىسشٍد اسر .الهح
تِ گًَِ ای عشاحی ضذُ وِ الىسشًٍْای زَلیذ ضذُ دس لغة هٌفی (وازذ یا فیالهٌر) زحر زاثیش
اخسالف خساًسیل صیاد تِ سور لغة هثثر (آًذ) ضساب هی گیشًذ .تشخَسد ایي الىسشًٍْا تِ آًذ
هٌجش تِ زَلیذ خشزَ ایىس هی ضَد.
کاتد:
لغة هٌفی الهح اضؼِ  Xاسر وِ حاٍی فیالهاى یا هٌثغ زَلیذ الىسشٍى ٍ سشخَش واًًَی اسر.
فیالهاى خَد داسای ٍلساط (هسَسظٍ 10لر) ٍ جشیاى (هسَسظ  3زا  5آهدش) اسر ٍ تَسیلِ آًْا

گشم هیطَد.
زؼذاد فَزًَْای اضؼِ  Xزَلیذی تِ زؼذاد الىسشٍى ّایی وِ اص وازذ تِ سور آًذ حشور هی
وٌٌذ تسسگی داسد .فیالهاى سیوی اسر اص جٌس زٌگسسي وِ دس اثش ػثَس جشیاى اص آى گشم هی
ضَد ٍ دس اثش ایي دها زؼذادی اص الىسشٍى ّای آى زا هسافر ووی اص سغح فلض جذا هی ضًَذ.
ایي فشایٌذ زاتص زشهَیًَیه ًام داسد .
تشای ٍلَع زاتص زشهَیًَیه ٍ ایجاد زؼذاد هفیذی الىسشٍى فیالهاى تایذ زا  2200دسجِ گشم
ضَد .تِ ّویي دلیل فیالهاى سا اص جٌس زٌگسسي هی ساصًذ چَى ایي هادُ تِ ساحسی تِ ضىل سین
ًاصن ٍ هحىن دس آهذُ ٍ ًمغِ رٍب تاالیی( )3370داسد ٍ ّوچٌیي همذاس ووی زثخیش هی
ضَد .الىسشٍى ّای زاتص ضذُ دس اعشاف فیالهاى اتش وَچىی تِ ًام فضای تاس (Space
)Chargeایجاد هی وٌٌذ .ایي اتش وِ داسای تاس هٌفی اسر اص زاتص الىسشٍى ّای دیگش جلَگیشی
هی وٌذ وِ تِ ایي اثش ،اثش فضای تاس ) (Space Charge Effectهی گَیٌذ .حال هی زَاى تایه
اخسالف خساًسیل هٌاسة ایي الىسشٍى ّا سا تِ سور آًذ ضساب داد.
تِ دلیل ایٌىِ الىسشٍى ّا ّوگی داسای تاس هٌفی ّسسٌذ دس عَل هسیش تِ سور آًذ اص ّن دٍس
ٍ خشاوٌذُ هی گشدًذ ٍ سغح تضسگی اص آًذ سا توثاساى هی وٌٌذ وِ دلخَاُ ًیسر .
تِ ّویي دلیل اص سشخَش واًًَی ) (Focusing Capوِ فیالهاى سا احاعِ وشدُ اسسفادُ هی
ضَد.
ایي ٍسیلِ داسای خساًسیل هٌفی اسر ٍ تاػث تِ ّن فطشدُ ضذى الىسشٍى ّا هی ضَد .ایي
ٍسیلِ وِ اص جٌس هَلیثذین اسر تا ًیشٍی الىسشیىی هَجة واًًَی ضذى سین الىسشًٍی هی
ضَد .الهح ّای اهشٍصی داسای دٍ فیالهاى وَچه ٍ تضسي هی تاضٌذ .فیالهاى تضسي تشای
زاتص ّای تیطسش ٍ فیالهاى وَچه تشای زاتص ّای ووسش واستشد داسًذ.
آند:
لغة هثثر الهح اضؼِ Xهیثاضذ وِ تِ دٍ صَسذ ثاتر ٍ دٍاس هیثاضذ .آًذّای ثاتر یه
صفحِ وَچه زٌگسسي تِ ضخاهر 2زا  3هیلی هسش هیثاضٌذ وِ دس یه تلَن تضسي هس لشاس
دادُ ضذُ اًذ .تِ چٌذ دلیل جٌس آًذ اص زٌگسسي اًسخاب ضذُ اسر .ایي هادُ ػذد ازوی تاالیی
داسد ٍ لزا تاصدُ زَلیذ اضؼِ تاالزشی داسدً .مغِ رٍب تاالی زٌگسسي زحول حشاسزی خَتی تِ آى
هیذّذ ٍ دس ضوي ایي هادُ دس جزب ،اًسمال ٍ خشاوٌذُ ساصی گشها ًیض ػولىشد خَتی داسد.آًذ
سا دس تلَن هسی لشاس هیذٌّذ زا اًسمال ٍ دفغ گشها تِ خَتی صَسذ تگیشد .تِ دلیل ایٌىِ دس
سیسسوْای لذسزوٌذ اهشٍصی گشهای صیادی دس سغح ّذف ایجاد هیگشدد ًیاص تِ سٍضی تَد
وِ زحول گشها سا تشای ّذف آساى ساصد ،لزا آًذّای ثاتر جای خَد سا تِ آًذّای دٍاس
دادًذ .ایي آًذّا هماٍهر الهح سا دس تشاتش گشهای صیاد ًاضی اص اوسدَطسّای عَالًی افضایص

هیذٌّذ.ایي آًذّا تا سشػسی حذالل تشاتش دٍس دس دلیمِ هیگشدًذّ .ذف اسسفادُ اص آًذ دٍاس
خخص گشهای ایجاد ضذُ دس خالل یه اوسدَطس ،دس سغح تضسگی اص آًذ اسر .تِ دلیل زاتص
الىسشًٍْا تِ سغح آًذ خس اص هذزی دس سغح آى ًاّوَاسی ٍ ٍ فشٍسفسگی ّایی هطاّذُ
هیطَد وِ ایي زغییشاذ فیضیىی ًاضی اص فطاسّای حشاسزی تَدُ ٍ تاػث واّص خشٍجی الهح
اضؼِ هی¬ضًَذ تِ ّویي دلیل دس ساخر آًذ همذاسی سًیَم تِ زٌگسسي اضافِ هی¬وٌٌذ زا
هماٍهر سغحی آى افضایص یاتذ.
•محفظه شیشه ای:
ایي هحفظِ اص جٌس خیشوس هی تاضذ وِ دسٍى آى خالء ٍ ضاهل دٍ الىسشٍد آًذ ٍ وازذ اسر.
تِ صَسزی وِ الىسشًٍْای زَلیذ ضذُ دس وازذ (فیلواى) تا سشػر صیاد تِ سور آًذ حشور هی
وٌٌذ وِ تا ایجاد یه اخسالف خساًسیل تاال ازفاق هی افسذ .چَى دس َّا زؼذاد صیادی الىسشٍى ٍجَد
داسد ،سشػر تخطیذى تِ یه الىسشٍى دسایي فضا ػولی ًیسر ٍ تِ ّویي خاعش داخل هحفظِ
سا اص َّا ٍ ّش گاص دیگش خاسج هی وٌٌذ زا الىسشًٍْا تِ ساحسی تا سشػر تاال حشور وٌٌذ .ایي
همذاس خالء دس حذٍد  0/01هیلی هسش جیَُ هی تاضذ .دلیل دیگش ایجاد خالء دس فضای داخل
هحفظِ ػایك وشدى هحیظ تیي آًذ ٍ وازذ اسرّ .ذف اص ایجاد خالء دس الهدْای هذسى اضؼِ
ایىس ،وٌسشل هسسمل زؼذاد ٍ سشػر الىسشًٍْا ضساب گشفسِ ضذُ اسر.
هضیر اسسفادُ اص ضیطِ دس تذًِ هحفظِ حزب ون اضؼِ ایىس ،ػایك الىسشیىی تسیاس خَب ضیطِ
ٍ اًسطاس حشاسزی هٌاسة آى اسر .اها تِ دلیل سسَب تخاساذ زٌگسسي دس سغح ضیطِ اص
سیوْای فلضی دس دسٍى دیَاسُ الهح اسسفادُ هی ضَد زا اص سسَب جلَگیشی وٌذ .اها تِ دلیل
اخسالف ضشیة اًثساط داخلی ضیطِ ٍ فلض ٍ ایجاد ضىسسگی دس تذًِ الهح ،ػوَهاً اص آلیاطّای
خاصی هثل ضیطِ تشٍسیلیىاذ وِ ضشیة اًثساط خغی زمشیثاً هطاتِ فلض داسد دس ساخر
هحفظِ الهدْا اسسفادُ هی ضَد •.
حفاظ المپ و کابلهای فشار قوی:
تِ دلیل ساعغ ضذى اضؼِ ایىس دس زوام جْاذ اص الهح هَلذ تا ضذذ زمشیثاً یىساى ٍ ایٌىِ
تسیاسی اص ایي زطؼطؼاذ اوسدَطس غیش ضشٍسی تشای تیواساى ٍ خشسٌل ایجاد هی وٌذ ٍ ،ویفیر
فیلن سا ًیض واّص هی دّذ ،حفاػ فلضی الهح ایي لسور اص اضؼِ اضافی ٍ اضؼِ ّای خشاوٌذُ
ضذُ سا جزب هی وٌذ.
عثك چْل ٍ ًْویي گضاسش صادسُ اص اًجوي تیي الوللی حفاظر ٍ اًذاصُ گیشی اضؼِ ،زطؼطغ
ّای ًطسی وِ اص فاصلِ یه هسشی هٌثغ اًذاصُ گیشی هیطًَذً ،ثایذ ٍلسی وِ الهح دس حذاوثش

جشیاى هذاٍم ًاهی تشای اسسفادُ اص حذاوثش زَاًایی آى واس هی وٌذ ،اص  100هیلی سًٍسگي دس
یه ساػر زجاٍص ًوایذ.
ٍظیفِ دیگش ایي حفاػ ،ایجاد اهٌیر تشای ٍلساط تاالیی اسر وِ تیي آًذ ٍ وازذ دس زیَب اػوال
هی ضَد دس فاصلِ تیي زیَب ٍ هحفظِ فلضی سٍغي غلیظی سیخسِ هیطَد وِ دسهماتل ٍلساط
الىسشیىی ػایك تسیاس خَتی اسر ٍ اص ّش جشلِ الىسشیىی هیاى واتلْای ٍلساط تاال جلَگیشی هی
وٌذ .ػالٍُ تش ایي سٍغي هَسد اسسفادُ خاصیر خٌه وٌٌذگی ٍ جلَگیشی اص ضىسسي جذاسُ
ضیطِ ای سا داسا هی تاضذ.
•المپ های اشعه ایکس فلسی /سرامیک:
ایي ًَع الهح تِ جای هحفظِ ضیطِ ای هؼوَلی یه هحفظِ فلضی ٍ سِ لسور ػایك سشاهیىی
داسد .وِ دٍ ػایك تشای واتلْای ٍلساط تاالی هٌفی ٍ هثثر وِ آًْا سا اص هحفظِ فلضی الهح جذا
هی وٌذ ٍ یىی تشای زىیِ گاُ هحَد آًذ تِ واس هی سٍد .جٌس ایي سشاهیه هؼوَالً اوسیذ
آلَهیٌیَم اسر.
اص هضایای اسسفادُ اص ایي ًَع الهح هی زَاى تِ هَاسد صیش اضاسُ وشد:
1-زطؼطغ ووسشخاسج اص هیضاى

 -2ػوش تیطسش زیَب

 3-زحول تاس تیطسش زیَب

 -4اًذاصُ وَچىسش زیَب

