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Ludlum Measurements, Inc. 2006 مايو  1-1 صفحة 

 

 

ـةمقد  ـم
 

 يستخدم دقيق معالج على قائم اإلشعاعي للمسح نقال جهاز بمثابة 1-2224 الطراز يُعد 

 وميض مع استخدامها عند وتمييزها بيتا / ألفا إشعاعات من المنخفضة المستويات لقياس

  .نسبي كشف جهاز أو بيتا / ألفا إشعاعات

 عرض) السائل كريستالال من عرض وشاشة تناظري سرعة عداد على البيانات عرض يتم

 إلى السرعة عداد قرص يشير .أرقام ستة يعرض عداد على( ( LCD) السائل الكريستال من

 و 1× بقيمة خطية نطاق مضاعفات أربعة مع الدقيقة في عدة 500 إلى 0 من يتراوح معدل

 500 إلى 0 من يتراوح معدل إلى الناتج النطاق إجمالي ليصل 1000× و 100× و 10×

 السائل الكريستال من عرض السائل الكريستال من عرض شاشة استخدام يتم .الدقيقة في ةعد ألف

(LCD ) أربع تحديد يمكن .مسبقًا المعينة التعداد فترة خالل المتراكمة اتالتعداد لعرض 

 :يلي فيما تتمثل هذه التعداد وفترات .األمامية اللوحة مفاتيح أحد خالل من لإلحصاء فترات

 الضغط خالل من تشغيله وإعادة العداد تعيين إعادة تتم .دقائق 5 و ودقيقتين ودقيقة دقيقة 0.5

 .الحمل مقبض طرف في الموجود التعداد زر على

 أو منفردة ألفا أشعة عرض ( LCD) السائل الكريستال من عرض وشاشة السرعة لعداد يمكن

 كما .المتناظر المفصلي المفتاح تحديد خالل من معا   وبيتا ألفا اعيأشع أو منفردة بيتا أشعة

 عن( التردد منخفضة نغمة) ألفا أشعة لتمييز حدث نغمة لكل صوتية نقرة تحديد أيًضا يمكن

 بيتا مدخل ضبط يمكن .الجانبية المركبة السماعة خالل من( التردد مرتفعة نغمة) بيتا أشعة

  .التعداد وفصل بيتا/ألفا أشعة كفاءة لتحسين ألفا ومدخل واإلطار

 مع فولت 2000 إلى 200 من للضبط قابل الجهد عالي بالطاقة إمداد منظم استخدام يتم

 عن الكشف أجهزة من كبيرة مجموعة تشغيل في الكشف لجهاز الزائد الحمل عن الكشف

 القابل الصوتي التوزيع على اآللة في المتوفرة األخرى التشغيل ميزات وتشمل .الوميض

 الصوت تمييز وضع لتحديد( داخلي) األوضاع ثنائي مفتاح( فقط ابيت قناة) بواسطة للبرمجة

 شاشة وزر البطارية اختبار وزر الصوت مستوى تعديل وإمكانية الصوت سماعة ومقبس

  .السرعة عداد تعيين إعادة وزر الجهد عالية عرض

 تستمد .المتعادل األلومنيوم من وعاء مع المصبوب األلومنيوم من مصنوع الوحدة جسم

 درجة نطاق في وتعمل "D" النوع من وامضتين خلويتين بطاريتين من الطاقة لوحدةا

 درجة في للتشغيل .مئوية درجة 50 حوالي إلى مئوية درجات10–  من يتراوح حرارة

 النيكل بطاريات أو كلية جديدة قلوية بطاريات إما استخدام يجب مئوية، درجات 10– حرارة

 .شحنال إلعادة القابلة والكادميوم

 القسم
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Ludlum Measurements, Inc. 2006 مايو  1-2 صفحة 

 

 بدء التشغيل

 التعبئة وإعادة التفريغ

 والملحقممممات اآللممممة بممممإخرا  قممممم .آمممممن موقممممع فممممي وضممممعها المعممممايرة شممممهاده بإزالممممة قممممم

 فمممي المدرجمممة العناصمممر جميمممع وجمممود ممممن وتأكمممد( ذلممم  إلمممى ومممما والكابمممل البطاريمممات)

 الفمممردي عنصمممرلل التسلسممملية األرقمممام ممممن تحقمممق .الكرتونيمممة العبممموة داخمممل التعبئمممة قائممممة

 علممممى 1-2224 للطممممراز التسلسمممملي الممممرقم يوجممممد .المعممممايرة لشممممهادة مطابقتهمممما مممممن وتأكممممد

 الكشمممف أجهمممزة معظمممم علمممى ملصمممقات تتممموافر .البطاريمممة حجمممرة أسمممفل األماميمممة اللوحمممة

 الكشممممف جهمممماز جسممممم أو قاعممممدة .Ludlum Measurements, Inc   تقممممدمها التممممي

 .التسلسلي والرقم الطراز لتعريف

  !هام

 الكشف أجهزة استبدال عدم من تأكد متعددة، شحنات ورود حال في

 يمكن ال وبالتالي معينة كشف أجهزة على معايرة اآلالت جميع .واآلالت

 .استبدالها

 

 كافيممممة تعبئممممة بمممممواد جيممممدًا تعبئتهمممما يجممممب المعممممايرة، أو لإلصممممالح اآلالت إحممممدى إلعممممادة

 التحمممذير ملصمممقات تممموفير ًضممماأي يجمممب كمممما .الشمممحن أثنممماء أضمممرار أيمممة حمممدوث لتجنمممب

 والكابمممل الكشمممف( أجهمممزة) جهممماز إرسمممال يجمممب .بحمممذر معهممما التعاممممل لضمممما  المناسمممبة

 اإلرجمممماع، سممممبب مثممممل، ممممموجزة معلومممممات تمممموفير يجممممب .للمعممممايرة الخمممماص( الكممممابالت)

   :الشحن إعادة تعليمات إلى باإلضافة

 الشحن إعادة عنوان -

 االتصال جهة أو العميل اسم -

 لهاتفا رقم -

 الالزمة المعلومات وسائر المطلوبة الخدمة وصف -

 الداخلية المفاتيح

 أسمممال  إتمممالف عمممدم علمممى الحمممرص ممممع اآللمممة، عمممن الغطممماء وانمممزع العبممموة أقفمممال افمممتح

 وذلممم  المطلوبمممة النغممممةو المطلممموب الصممموت قسمممم علمممى المفممماتيح ينبتعيممم قمممم .السمممماعة

 ربممط وأحكممم الغطمماء اسممتبدل .3-4 صممفحة فممي مممذكور هممو كممما جمماف حبممر قلممم باسممتخدام

 .األقفال

  

 القسم
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 البطارية تركيب

 طريق عن البطارية غطاء افتح ."التشغيل إيقاف" وضع في النطاق محدد مفتاح أ  من تأكد

 في( D) مقاس بطاريتين بتركيب قم. دورة الربع ذو اإلبهامي مسمارالم ولف ألسفل دفعه

  .الحجرة

 بهاتين البطارية قطبي بمطابقة قم .البطارية باب خلدا( -)و( +) العالمتين وجود الحظ

 ذو االبهامي المسمار ولف ألسفل دفعه طريق عن البطارية علبة غطاء أغلق .العالمتين

  . دورة ¼  بمقدار الساعة عقارب اتجاه في دورة الربع

 :مالحظة

 توضع .الشحنة موجب الوامضة البطارية من األوسط العمود يكو 

 .معاكسة باتجاهات البطارية حجرة في البطاريتا 

 توصيل جهاز الكشف باآللة

 !تنبيه

 موصل عبر  (HV)عالي كهربي تشغيل بجهد الكشف جهاز تزويد يتم

 لمس حال في خفيفة كهربائية صدمة تحدث قد .الكشف بجهاز اإلدخال

 وضع على 1-2224 الطراز اضبط .اإلدخال موصل في األوسط الدبوس

 .الكشف جهاز أو الكابل فصل أو توصيل قبل ˝OFF˝  "التشغيل إيقاف"

 

 معًا بقوة الموصالت دفع خالل من الكشف بجهاز الكشف جهاز كابل طرفي أحد بتوصيل قم

 الطرف مع نفسها بالطريقة العملية كرر .الساعة عقارب اتجاه في دورة ¼ التدوير أثناء

  .واآللة الكابل من اآلخر

 البطارية اختبار

 إلى النطاق محدد مفتاح حر  .اآللة تشغيل فيها يتم مرة كل في البطارية من التحقق يجب

 على( OL) العالي الجهد ذي للضوء الباعث الثنائي الصمام أ  من تأكد .بطارية الوضع

 السائل الكريستال من عرض شاشة تعرض أ  يجب .قصيرة لفترة يضيء األمامية اللوحة

(LCD ) رقم وأخيًرا الحالي، النموذ  رقم ثم ،"88:8.8:8.8" مبالرق تبدأ تسلسلية أرقاًما 

 لم وإذا .العداد مقياس على البطارية اختبار جزء نحو تنحرف العداد إبرة أ  من تأكد. "0"

.لذل  الحاجة عند البطاريات استبدل .البطاريات تركيب سالمة من فتحقق العداد، يستجب
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 Ludlum Measurements, Inc. 2006 مايو  3-2 صفحة 

 اآللة تشغيل

احصمممل علمممى  .آللمممة إذا لمممم تكمممن قمممد أوصممملته بالفعممملقمممم بتوصممميل أحمممد أجهمممزة الكشمممف با

تأكممممد مممممن أ   .قممممراءة العممممداد مممممن مصممممدر فحممممه أو مصممممدر تمممممت معايرتممممه، إ  أمكممممن

 .قم بإزالة المصدر .القراءة تقع بين النطاق المتوقع

فممي حالممة تمموفر مصممدر إشممعاعي، قممم بزيممادة مقيمماس العممداد ليتجمماوز قممدرة التعممداد ل لممة، 

   .وانحراف اإلبرة تماًما الحمل لزيادةنائي الباعث للضوء حتى إضاءة الصمام الث

يجمممب أ  تسمممتقر إبمممرة العمممداد عنمممد الصمممفر  .الضمممبط( )إعمممادة RESET اضمممغط علمممى زر 

 كما يجب فصل الطاقة عن دائرة 

( وتمممابع بالدقيقمممة)التعمممداد ( وزممممن دورة α/α+β/βحمممدد عمممرض قنممماة التعمممداد المطلممموب )

 .  (MIN) االستخدام

 شغيلالت ئدامب

بيتمممما أو أجهممممزة كشممممف  /مممممع وممممميض إشممممعاعات ألفمممما  1-2224يجممممب اسممممتخدام الطممممراز 

تسمممتخدم اآللمممة نظاًمممما لتمييمممز ارتفاعمممات الذبمممذبات للتمييمممز بمممين ذبمممذبات إشمممعاعات  .نسمممبية

 .ألفا وبيتا من جهاز كشف اإلشعاع

علممى  αيممتم عممرض عممدد جسمميمات ألفمما التممي تممم الكشممف عنهمما مممن خممالل تحديممد الوضممع 

. يممممتم عممممرض مجممممموع جسمممميمات βو α + βو  αتمممماح المفصمممملي ثالثممممي المواضممممع المف

ضمماعف   .βويممتم عممرض عممدد جسمميمات بيتمما فممي الوضممع  α + βألفمما وبيتمما فممي الوضممع 

 .علممى عممداد السممرعة التنمماظري حسممب وضممعية مضمماعف النطمماق دقيقممة لكممل العممدقممراءة 

حممممدد دورة (  ومفتمممماح مLCDعنممممد اسممممتخدام شاشممممة عممممرض مممممن الكريسممممتال السممممائل )

يمكمممن  .التعمممدادات فممي القنممموات المممثالث أثنممماء دورة التعمممداد(، يمممتم تجميمممع بالمممدقائقالتعممداد )

 βو α + βو αبيتممما ممممن خمممالل تحديمممد قنممماة  عمممرض إحصممماءات جسممميمات ألفممما وبيتممما، و

التعمممداد ممممن خمممالل الضمممغط علمممى المممزر الموجمممود فمممي طمممرف مقمممبض تبمممدأ دورة  .المناسممبة

 .الحمل

يتم عرض جهد  .بإعادة تعيين مؤشر العداد إلى الصفر الضبط( عادة)إ RESETيقوم زر 

كيلوفولت، عن طريق الضغط  2إلى  0تشغيل جهاز الكشف على قرص العداد، يتراوح من 

، الموجود في الجانب الزائد( )الحمل OLيشير مصباح  .العالي( )الجهد HVعلى مفتاح 

لكشف إما عن طريق انخفاض ضئيل في األيمن السفلي من قرص العداد، إلى تشبع جهاز ا

مقدمة جهاز الكشف على جهاز كشف الوميض أو التعرض لحقل إشعاعي يفوق قدرة التعداد 

 )الحمل OLسينحرف مؤشر العداد التناظري إلى أقصى قيمة عند إضاءة مصباح  .في اآللة

.الزائد(
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 المواصفات
0 

 "D"سيتا  من النوع بطاريتا  خلويتا  قيا :اإلمداد بالطاقة

 عن طرف البطارية %3تتغير معايرة اآللة بنسبة أقل من  :اعتماد البطارية

ساعة عند استخدام مجموعة جديدة من البطاريات الخلوية القلوية من النوع  350تتجاوز  :فترة عمل البطارية

"D".  

خدم مع قرص العداد ؛ تست1000×و 100×و 10×و 1×أربعة مضاعفات نطاق خطية بقيمة  :النطاقات

ألف عدة في  500إلى  0بما يوفر نطاقًا بإجمالي يتراوح من  الدقيقة في عدة 500إلى  0بمعدل يتراوح من 

 الدقيقة

إلى  50-( من ATمللي فولت؛ ويتم ضبط عتبة ألفا ) 10-إلى  2-( من BT)يتم ضبط عتبة جسيم بيتا  :العتبات

 مللي فولت  150

 مللي فولت 40إلى  20( من BW)م ضبط نافذة بيتا يت :النافذة )بيتا فقط(

كل حدث )بيتا فقط( من خالل سماعة مدمجة مزودة بمفتاح تصدر نغمة صوتية أحادية أو مزدوجة ل  :الصوت

 اآللة  ˝علبة˝تحكم قابل للضبط في مستوى الصوت على اللوحة األمامية؛ مقبس سماعة موجود على 

 فولت تيار مستمر 2000إلى  400من  يمكن ضبطه خارجيًا :الجهد العالي

من شاشة عرض من  %2من القيمة الفعلية لمقياس السرعة التناظري؛ في حدود  %10في حدود  :الخطية

 ( LCDالكريستال السائل )

من إجمالي تعداد بيتا  %1من إجمالي تعداد ألفا في قناة بيتا، وال يزيد عن  %10ال يزيد عن  :تداخل اإلشارات

 .لفافي قناة أ

ثانيتا ،  = 100×ثوا ، النطاق  7 = 10×ثوا ، النطاق  10 = 1×مضاعف النطاق   :زمن االستجابة

 من كامل المقياس %90إلى  10ثانية؛ يتم قياس جميع أزمنة االستجابة من  1.5 = 1000×  النطاق

ةدرج 250سم،  8.3مللي أمبير، مع تعليق محوري ارتكازي، مقياس  1قوي بجهد يبلغ  :العداد

 القسم
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 Ludlum Measurements, Inc. 2006 مايو   2-3    صفحة 

ملم، وسهم تجاوز العداد،  6.4أرقام منبثقة مباشرة مع رموز  6  :( LCDشاشة عرض من الكريستال السائل )

 ونقطتين لإلشارة إلى أ  عملية التعداد قيد التقدم

 القياسية، كما تتوفر فئات أخرى "C"الفئة   :الموصل

بوصات(  16.5سم ) 6.5 ×عرض بوصات(  3.5سم ) 8.9 ×ارتفاع  بوصات(  8.5سم ) 21.6 :الحجم

 طول، خاص بالمقبض

 أرطال( بدو  جهاز الكشف والبطاريات 3.5كجم ) 1.6 :الوزن

درجة  122درجة فهرنهايت إلى  4-درجة مئوية )من  50+درجة مئوية لى 20-– :نطاق درجة الحرارة

 فهرنهايت(

 لبيجغالف من األلومنيوم المذاب والمصبوب مطلي بمسحوق اللو  ا :التشطيب



 4  القسم   الدليل التقني  1-2224الطراز 

Ludlum Measurements, Inc. 2006 مايو  1-4 صفحة 

 

 

 

 الوظائف و  التحكم  وصف مفاتيح

 الُمشغل تحكم مفاتيح

مفتاح دوار سداسي   :أو مفتاح محدد النطاق() OFF/BAT/X1000/X100/X10/X1 مفتاح

،  البطاريةويل إلى وضع عند التح .األوضاع لتحديد مضاعفات نطاق العداد التناظري والتحقق من حالة البطارية

يمكن  .البطارية اختبارأو  مشحونة البطاريةيجب أ  ينحرف مؤشر العداد فوق العالمة الرأسية العلوية على خط 

ألف عدة في الدقيقة عن طريق نقل مفتاح  500إلى  0للُمشغل الحصول على نطاق إجمالي بقيمة تتراوح من 

وقم بضرب قراءة  .(1000×و 100×و 10×و 1×ق )محدد النطاق إلى أحد مواضع ُمضاعف النطا

  .المقياس في الُمضاعف لتحديد القراءة الفعلية

ومن ثم ستعرض  .عند بدء التشغيل األولي، ينتقل مؤشر العداد إلى أقصى قيمة لمدة ثانيتين ثم يستقر عند الصفر

نامج المعالج، ثم الرقم ، وتعرض إصدار بر"888888"(  األرقام LCDشاشة عرض من الكريستال السائل )

"0". 

كما  .أرقام تعرض إحصاء العداد للقناة المحددة 6شاشة عرض تتألف من  :(LCDشاشة الكريستال السائل )

في حال تجاوز  .ستختفي النقطتا  عند انتهاء التعداد .تعرض الشاشة أيًضا نقطتين عندما يكو  التعداد قيد التقدم

في الجانب األيسر العلوي من الشاشة للداللة على زيادة التدفق ويستقر ، يضيء سهم 999999العداد الرقم 

  .العداد عند الصفر ويستمر في التعداد

يرتفع مستوى صوت السماعة عند إدارة هذا المفتاح في اتجاه عقارب الساعة وينخفض عند  :مستوى الصوت

  .إدارته عكس اتجاه عقارب الساعة

 

   :مالحظة

 .البطارية طاقة لتوفير االستخدام عدم حالة في تالصو مستوى خفض يجب

 

يتم استخدام مفتاح مفصلي ثالثي األوضاع لتحديد مجموع قنوات إحصاء ألفا وبيتا  :α/α+β/βمفتاح 

(α+β( أو إحصاء ألفا فقط ،)α( أو عدد جسيمات بيتا فقط )βليتم عرضها ).   يؤثر هذا المفتاح على كل من

تنشيط قنوات منفصلة لعداد السرعة والعداد بغض النظر عن وضعية المفتاح وستستمر  يتم .عداد السرعة والعداد

 يتيح ذل  للُمشغل عرض .في العمل عندما ال يتم تحديد عرض القناة

 القسم
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 4  القسم   الدليل التقني  1-2224الطراز 

Ludlum Measurements, Inc. 2006 ايوم  2-4 صفحة 

 .بكل بساطة جميع القنوات معًا أو بشكل منفصل عن طريق تحديد وضعية المفتاح المناسبة

 

عند توصيل سماعات الرأس،  .صة للتوصيل بسماعات خارجيةبو 1/8مقبس سماعة مقاس  :مقبس السماعة

 -بوصة  1/8استخدم قابس المزاوجة قياس  .يتم فصل طبقة السماعة الخارجية أحادية الشكل من دائرة الصوت
    .9653-21رقم  LMIالجزء 

مفتاح مفصلي لحظي ثنائي األوضاع يوفر قراءة للجهد العالي  :جهد عال  /إعادة التعيين

كما يوفر وسائل سريعة لتوجيه مؤشر  العالي( )الجهد HVز الكشف عند تحديد وضع لجها

استخدم مقياس العداد  .الضبط( )إعادة RESالعداد التناظري إلى الصفر عند تحديد وضع 

 .كيلوفولت للحصول على قراءات جهد كهربائي عال   2إلى  0بجهد يتراوح من 

ند ضغط هذا الزر، يستقر مؤشر العداد عند الصفر ويبدأ المؤقت في ع :)موجود على مقبض الحمل(زر التعداد 

     .وتشير النقطتا  على الشاشة إلى أ  دورة التعداد قيد التقدم .العمل

 للوصول لما يلي CALانزع غطاء 

 .فولت 2000فولت إلى  200يوفر وسائل لتغيير شدة الجهد العالي من  :ضبط الجهد العالي

 

 داخليةال التحكم مفاتيح

 مفاتيح الغمس التالية في الطراز انزع غطاء اآللة )العلبة( للوصول إلى 

S301 

زر غمس ثنائي األقطاب يستخدم في تحديد معدالت تقسيم  :)تحديد تقسيم الصوت( 2 و 1 الغمس يزر  

 .1000و 100و 10و 1الصوت بدرجة 

 

   :مالحظة

تردد فقطعلى نغمات بيتا منخفضة ال الصوتتؤثر خاصية تقسيم  . لن تتأثر  

األعلى من خالل تحديد التقسيمللحدث ذات التردد  ألفانقرات  . 



 4  القسم   الدليل التقني  1-2224الطراز 

Ludlum Measurements, Inc. 2006 مايو  3-4 صفحة 

 مغلق( Cو   مفتوح O) .يتم تحديد المعدل من الجدول التالي

 حسب التقسيم     المفتاح  

   المعدل      2      1    
 
     C    C    1 
    O   C    10 

   C    O    100 
   O   O    1000 

 

 ال يستخدما  :)احتياطيان( 4و  3زر الغمس 

 
مفتاح غمس أحادي القطب يستخدم في تحديد نغمة التمييز بين قنوات إحصاء جسيمات  :)النغمة( 5مفتاح الغمس 

(، ستكو  نغمات ذبذبات ألفا وبيتا مسموعة في جميع أوضاع مفتاح c الوضع) ثنائيعند اختيار الوضع  .ألفا وبيتا

باإلضافة إلى نغمات  β، فسيتم سماع نغمات بيتا βفقط وتم الكشف عن بيتا  αا كا  الوضع ألفا الُمحدد )أي إذ

 .والعكس صحيح( αألفا 

(، يمكن سماع نغمات ذبذبة أشعة ألفا وبيتا في تحديد Oالوضع ) )الفردية( SNGLعند تحديد وضع النغمة 

α+β قط ولن يتم سماع نغمات ذبذبة بيتا عند تحديد قناة ألفا ولكن لن يتم سماع ذبذبات ألفا عند تحديد قناة بيتا ف

  .فقط

 غير مستخدم :)احتياطي( 6مفتاح الغمس 

يتم استخدام مفاتيح التحكم التالية أثناء المعايرة فقط ويجب أن يقوم فني معايرة 

 .مؤهالً فقط بضبطها

MTR (العداد):  ى قراءة مقياس جهد متعدد االتجاهات يستخدم لمعايرة العداد علCPM الدقيقة( في )عدة. 

AT (ألفا عتبة):   مللي فولت 700إلى  40مقياس جهد متعدد االتجاهات يستخدم لتغيير عتبة ذبذبة ألفا من نحو. 

BW (بيتا نافذة):   مقياس جهد متعدد االتجاهات يستخدم لتغيير حد النافذة العلوية لذبذبة بيتا من عتبة بيتا إلى

 )نافذة BWيمكن تعطيل نافذة بيتا من خالل ضبط مفتاح التحكم  .ي ذبذبة بين هذين المتغيرينإعداد عتبة ألفا وأ

 .إلى أقصى وضعية في اتجاه عقارب الساعة بما يتيح تساوي حد عتبة بيتا العليا مع عتبة ألفا بيتا(

BT (بيتا عتبة):  مللي فولت 15إلى  2 مقياس جهد متعدد االتجاهات يستخدم لتغيير عتبة ذبذبة بيتا من نحو. 



 4  القسم   الدليل التقني  1-2224الطراز 

Ludlum Measurements, Inc. 2006 مايو  4-4 صفحة 

OL (الزائد الحمل):  مقياس جهد متعدد االتجاهات يوفر وسائل لتغيير نقطة تعيين الحمل الزائد الحالي على جهاز

 .الكشف

LIM (الحد):   مقياس جهد متعدد االتجاهات يستخدم لتعيين الحد األقصى لـHV 2000إلى  العالي( )الجهد 

 .فولت تيار مستمر

HV (لعاليا الجهد):    مقياس جهد متعدد االتجاهات يستخدم لضبط قراءة اختبار الجهد العالي لتتوافق مع المخر

 الجهد/الضبط )إعادة RES/HVعلى المفتاح المفصلي  العالي( )الجهد HVويجب تحديد  .الفعلي للجهد العالي

 .أثناء الضبط العالي(

LB (البطارية انخفاض):  يستخدم لضبط الحد األدنى لمستوى جهد البطارية  مقياس جهد متعدد االتجاهات

 BATويجب أ  يكو  مفتاح محدد النطاق على الوضع   .المطابق لمؤشر انخفاض البطارية على قرص العداد

 .أثناء الضبط )بطارية(
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Ludlum Measurements, Inc. 2006 مايو  1-5 صفحة 

 

 

 

 

 اعتبارات السالمة

 المعتاد لالستخدام البيئية الظروف

 فقط لالستخدام في االماكن المغلقة

 العمودي الرتفاعمستوى ال يوجد حد أقصى ل

 122درجة فهرنهايت إلى  14درجة مئوية )من  50+درجة مئوية إلى  10-نطاق درجة الحرارة يتراوح من 

 درجة فهرنهايت(

 ف(ي)بدو  تكث %95يجب أال يتجاوز الحد األقصى للرطوبة النسبية 

 (IEC 664  )طبقًا للمعيار 3رقم درجة تلوث 

 بالتنظيف الخاصة واالحتياطات يماتالتعل

من الخار  بقطعة قماش رطبة، كما  1-2224عداد السرعة طراز /يمكن تنظيف المقياس

يجب مراعاة  .يحظر غمس اآللة في أي سائل .يجب استخدام الماء فقط كعامل ترطيب

 :االحتياطات التالية عند التنظيف

وإزالة  التشغيل إيقاف قم بتدوير مفتاح محدد النطاق باآللة إلى الوضع .1

   .البطاريات

 .يجب تر  اآللة لمدة دقيقة واحدة قبل التنظيف .2

 التحذيرية والرموز العالمات

 !تنبيه

 تتأثر قد اآللة تقدمها التي الحماية بأ  المسؤول الشخه أو المشغل تنبيه يتم

 Ludlum Measurementsمؤسسة تحددها لم بطريقة استخدامها حالة في
Inc. 

 :: 1-2224 عداد السرعة للطراز /الرموز التالية على المقياس توجد 

 القسم
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 5  القسم   الدليل التقني  1-2224الطراز 

Ludlum Measurements, Inc. 2006 مايو  2-5 صفحة 

 التعرض خطر إلى يشير –( B.3.1 رقم ،ISO 3864 للمعيار طبقًا) تنبيه

 تمثل المعتاد، التشغيل أثناء .كهربائية صدمة أو مباشر كهربائي لجهد

 عن فصلها أو اآللة هذه عزل يجب .الحياة على خطًرا الداخلية المكونات

 .الداخلية المكونات إلى الوصول قبل المباشر الخطير الكهربائي لجهدا

 :التالية االحتياطات الحظ .األمامية اللوحة على الرمز هذا يتواجد

    !تحذير

 مالمسة لتجنب التالية باالحتياطات التام االلتزام الُمشغل على يجب

 اإليه الوصول يمكن والتي الخطرة المكهربة الداخلية األجزاء

  :األدوات إحدى باستخدام

 البطاريات وإزالة اآللة عن الطاقة فصل يجب  .1

 المكونات إلى الوصول قبل واحدة دقيقة لمدة اآللة تر  يجب .2

  .الداخلية

 

 رقم ،ISO 3864 للمعيار طبقًا) كهربائية لصدمة التعرض خطر تنبيه،

B.3.6 )– هدج إلى التعرض يتيح( موصل) طرف وجود إلى يشير 

 اآللة تشغيل أثناء الموصل مالمسة تؤدي قد .كيلوفولت 1 يتجاوز كهربائي

 يتواجد .كهربائية لصدمة التعرض إلى قصيرة بفترة تشغيلها إيقاف بعد أو

 .األمامية اللوحة على الرمز هذا

 ال بأنه المستهل  "عليها مشطوب مهمالت سلة" رمز يعلم

 فرزها يتم لم التي المحلية النفايات مع المنتج مز  يتعين

 هذا يتواجد .مادة كل فصل يجب بل منها؛ التخله عند

 "التدوير إعادة" ،9 القسم راجع .البطارية غطاء على الرمز

  .المعلومات من مزيد على للحصول
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Ludlum Measurements, Inc. 2006 مايو  1-6 صفحة 

 

 

 المعايرة والصيانة

  المعايرة

  :مالحظة

   :يلي ما محل المحلية اإلجراءات تحل قد

 

 غيلتش نقطة تعيين

 جهاز تشغيل عند العالي الجهد ضبط طريق عن الكشف جهاز تشغيل معايير تعيين يتم

 بيتا / ألفا إشعاعات لوّماض فعالية أقصى إلى للوصول بيتا ونافذة ألفا وعتبة (  HV) الكشف

 .النسبي الكشف جهاز أو

 وكفاءة بيتا / ألفا إحصاء بين التمييز عملية لتحسين والنافذة العتبة معلمات ضبط يمكن

 المخصه الكشف جهاز تشغيل دليل راجع .القنوات بين "اإلشارات تداخل" وتقليل التعداد

 العتبات إعدادات تعيين بمجرد  .المقترحة والنافذة العتبة إعدادات لمعرفة المعايرة شهادة أو

 صاءإح قنوات من لكل التعداد معدل تخطيط مقابل في التشغيل جهد مقارنة يجب والنافذة،

  .وبيتا ألفا جسيمات انبعاث مصادر مع وبيتا ألفا

 جهاز أو بيتا / ألفا إشعاعات لوميض التشغيل جهد تحديد على مثاالً  التالي اإلجراء يعد

 :النسبي الكشف

 

 بالطراز يماثله ما أو Ludlum لودلم من 500 الطراز نابض وصل .1
2224-1. 

 بيتا عتبة اضبط .(β) بيتا الوضع على 1-2224 الطراز قناة ُمحدد شغل .2

(BT )بيتا والنافذة فولت مللي 3.5 على BW (بيتا نافذة) )مللي 30 على 

 في السرعة عداد على النابض إحصاءات تتجاوز أ  يجب  .فولت

 مللي 30 تتجاوز أ  ويجب فولت مللي 1 ± 3.5 معد 1-2224 الطراز

  .العمل عن توقفه عند فولت

 القسم
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 6  القسم   الدليل التقني  1-2224الطراز 

Ludlum Measurements, Inc. 2006 مايو  2-6 صفحة 

 خر  على النابض اضبط .(α) ألفا الوضع إلى القناة ُمحدد مفتاح انقل .3

 يتم حتى (ألفا عتبة) AT التحكم مفتاح بتغيير وقم فولت مللي 120 نبضي

 .السرعة عداد على اتالتعداد عن الكشف

 الجهد) HV الجهد مقياس واضبط (العالي الجهد) HV مفتاح على اصغط .4

 2.0-0 سمقيا على كيلوفولت 0.5 إلى كيلوفولت 0.4 القيم على (العالي

 ضع .فقط( β) بيتا وضعية على واضبطه الوّماض وصل .كيلوفولت

 .الكشف جهاز مقدمة على ألفا ألشعة مصدًرا

 ثم زيادة، وجود تالحظ كي (العالي الجهد) HV مقياس إحصاء بزيادة قم .5

 الجهد) HV زيادة تتم حيث أخرى مرة وزيادته المقياس إحصاء بتقليل قم

 من "أقل" السرعة عداد يكو  حتى (العالي الجهد) HV بتقليل قم . (العالي

 تم الذي (العالي الجهد) HV مخطط مقابل في المرصود التعداد معدل

 HV إعداد والحظ (العالي الجهد) HV مفتاح على اضغط .للتو إجراؤه

 .(العالي الجهد)

 فولت 25 بزيادة التعداد معدل منصة مقابل في (عال   جهد) HV خطط .6

 الموجودة (العالي الجهد) HV قراءة جوانب من جانب لك في فولت 50و

 في التعداد "النخفاض" (العالي الجهد) HV إعداد أي) أعاله الخطوة في

 25 وزد فولت 625 عند المخطط وابدأ فولت، 675 = أعاله الخطوة

 بيتا ومصدر ألفا مصدر خطط .(فولت 725 إلى تصل حتى فولت

 .β و α قناة ألوضاع الخلفية وإحصاءات

 فعالية أفضل يوفر الذي المخطط من األمثل التشغيل جهد عن ابحث .7

 تداخل" من مقبول حد أقصى على الحفاظ مع وبيتا ألفا لمصدر

  .القنوات بين "اإلشارات

  .االستخدام وتابع المطلوب التعداد قناة عرض حدد .8

 العداد معايرة

 على عال   لجهد قراءة تتوفر لم إذا .يماثله أو ما  Ludlum من 500 طراز نابض توافر يجب

 ميجا 1000 مدخل مقاومة مع المقاومة عالي كهربائي جهد مقياس استخدام فيمكن النابض،

 .الكشف لجهاز الكهربائي الجهد لقياس األقل على أوم

 بشممممكل ميكانيكيًمممما الصممممفر عنممممد متوقفممممة العممممداد حركممممة أ  مممممن تأكممممد .1
 ضمممبطها يجمممب .دالعمممدا إطمممار مقدممممة فمممي الضمممبط أداة توجمممد .مناسمممب
 إيقمممماف وضممممعية فممممي النطمممماق ُمحممممدد مفتمممماح ووضممممع "الصممممفر" عنممممد

 .التشغيل

 .المناسب الكابل باستخدام 1-2224 بالطراز 500 الطراز نابض وصل .2

 وضع حدد.  100× الوضع إلى 1-2224 الطراز نطاق ُمحدد مفتاح أدر

 α+β. قناة
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 ضمممةالنب سمممعة واضمممبط الدقيقمممة فمممي عمممدة 40000 علمممى النمممابض اضمممبط .3
 مللمممممي 3.5 = بيتممممما عتبمممممة أي؛) بيتممممما عتبمممممة مسمممممتوى ضمممممعف لتكمممممو 
 مللممممي 10 إلممممى 7 مممممن يتممممراوح معممممدل علممممى النممممابض اضممممبط فولممممت،
  .(فولت

 قمممراءة تصمممل حتمممى العمممداد جهمممد مقيممماس واضمممبط اآللمممة غطممماء انمممزع .4
 عمممدة 10000 علمممى النمممابض اضمممبط .الدقيقمممة فمممي عمممدة 400 إلمممى العمممداد
 علمممممى اضمممممغط. %10 ±? دادالعممممم قمممممراءة أ  ممممممن وتأكمممممد الدقيقمممممة فمممممي

 ممممممن للتحقمممممق 1-2224 الطمممممراز نطممممماق ُمضممممماعف ومفتممممماح النمممممابض
 يجممممب. 1×و 10×و 1000× أوضمممماع فممممي للعممممداد الخطيممممة االسممممتقامة

 .قراءة كل من %10 بين الخطية االستقامة تكو  أ 

 علمممى ( LCD) السمممائل الكريسمممتال ممممن عمممرض شاشمممة إحصممماء فتمممرة اضمممبط .5
 فمممي عمممدة ألمممف 40 علمممى لنمممابضا إحصممماء معمممدل اضمممبط .واحمممدة دقيقمممة
 وتأكممممد التعممممداد دورة اكتمممممال عنممممد التعممممداد زر علممممى اضممممغط .الدقيقممممة
 %2 نطممماق فمممي ( LCD) السمممائل الكريسمممتال ممممن عمممرض شاشمممة قمممراءة بمممأ 
 .الصادر التعداد معدل من

 عتبمممة) ATو (بيتممما نافمممذة) BWو (بيتممما عتبمممة) BT تحكمممم مفممماتيح اضمممبط .6

 القسممممم فممممي موضممممح هممممو كممممما المناسممممبة، التعيممممين نقمممماط علممممى (ألفمممما
 ."تشغيل نقطة تعيين" السابق، الفرعي

 يمكممممن) المقاومممممة عممممالي مرتفممممع كهربممممائي جهممممد مقيمممماس بتوصمممميل قمممم .7
 عمممممال   جهمممممد بعمممممداد ممممممزودًا كممممما  إذا 500 الطمممممراز نمممممابض اسمممممتخدام
 فولمممت 1000 قمممراءة علمممى (العمممالي الجهمممد) HV تحكمممم مفتممماح وضمممبط

 .الكهربائي الجهد مقياس على مستمر تيار

 HV جهمممممد مقيممممماس واضمممممبط (العمممممالي الجهمممممد) HV زر علمممممى اضمممممغط .8

 قمممراءة علمممى األساسمممية المممدائرة لوحمممة فمممي الموجمممود (العمممالي الجهمممد)
 ممممن العمممالي الجهمممد مخمممر  اضمممبط .العمممداد قمممرص علمممى كيلوفولمممت 1.0
 الجهمممممد عمممممداد أ  ممممممن وتأكمممممد مسمممممتمر تيمممممار فولمممممت 1500 إلممممى 500

 الكهربمممائي جهمممدال مقيممماس ممممع متوافمممق 1-2224 الطمممراز فمممي العمممالي
 .قراءة كل من %10 نطاق في الخارجي

 إمممممداد وحممممدة وتوصمممميل البطاريممممة حجممممرة مممممن البطاريممممات بإزالممممة قمممم .9
 الجمممزء فمممي الموجمممودين المسممممارين بمممأطراف المسمممتمر التيمممار بطاقمممة
 فممممي الموجممممب المنفممممذ توصمممميل يجممممب .البطاريممممة حجممممرة مممممن الخلفممممي
 األحممممر، السمممل  باسمممتخدام الخمممارجي بمممالطرف بالطاقمممة اإلممممداد وحمممدة
 باسممممتخدام الخممممارجي بممممالطرف السممممالب المنفممممذ توصمممميل يجممممب كممممما
 .األسود السل 

 الطراز وأدر مستمر تيار فولت 2.2 على بالطاقة اإلمداد وحدة اضبط .10

 واضبط (بطارية) BAT الزر على اضغط. α+β الوضع إلى 2224-1

 عالمة مع العداد إبرة لمحاذاة (منخفضة البطارية) LB جهد مقياس

 BAT زر يسار على عمودي خط) العداد قرص على المنخفضة البطارية

OK (مشحونة البطارية). 
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  .االستخدام وتابع 1-2224 الطراز( علبة) غطاء استبدل .11

 الكشف جهاز على الزائد الحمل معايرة

 :مالحظة

 ضبط قبل وتعيينه( العالي الجهد) الكشف ازجه تشغيل جهد تحديد يجب

OL (الزائد الحمل).  الكشف، جهاز تشغيل جهد ضبط إعادة حال في 

 .الزائد الحمل ضبط أداة ضبط إعادة حينها يجب

 

 في وضعية أقصى إلى (الزائد الحمل) OL التحكم مفتاح اضبط .1

 .الساعة عقارب اتجاه

  :مالحظة

 .المشع المجال شدة لزيادة العداد بةاستجا عدم عند الكشف جهاز يتشبع

 

 ضوء مضخم أنبوب تعريض يجب بيتا، / ألفا لوّماض بالنسبة .2

 ف  خالل من الضوء من صغير شعاع إلى( PMT) الكشف جهاز

 عن الكشف أجهزة بعض في .الشيء بعض الكشف جهاز إطار

 إلى فكه عند يؤدي الجهاز جسم في مثبت مسمار يوجد الوميض،

 يجب .الضوء تسريب نقطة أو الكشف جهاز مقدمة في فتحة عمل

 الضوء يبدأ عندما الصفر نحو االنخفاض في العداد مؤشر يبدأ أ 

 .الوامضة المادة اختراق في

 إلى االنخفاض في العداد مؤشر فيه يبدأ الذي المكا  تعريض يجب .3

 يبدأ حتى (الزائد الحمل) OL التحكم مفتاح اضبط .كاف   ضوء

 ينحرف أ  يجب .العداد قرص على وميضال في LED مصباح

 .النقطة هذه في العداد مقياس كامل فوق السرعة عداد

 لمصدر الكشف جهاز وتعريض الكشف جهاز إطار تثبيت بإعادة قم .4

 أ  من تأكد .المقياس كامل نحو العداد مؤشر النحراف يؤدي مشع

LED (للضوء الباعث الثنائي الصمام) ليزا ال العداد وأ  يعمل ال 

 .المقياس داخل
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 الصيانة

 عمليات وإجراء البطاريات وفحه نظافتها على الحفاظ من اآللة صيانة عملية تتألف

 رطبة قماش قطعة باستخدام 1-2224 طراز اآللة تنظيف يمكن .دوري بشكل المعايرة

 مراعاة يجب .سائل أي في اآللة غمس يحظر .(ترطيب كعامل فقط الماء باستخدام)

 :التنظيف عند التالية االحتياطات

 .البطاريات وإزالة اآللة تشغيل إيقاف يجب .1

 .الداخلية المكونات إلى الوصول قبل واحدة دقيقة لمدة اآللة تر  يجب .2
 

 

 المعايرة إعادة

 وال .اآللة على الضبط عمليات إجراء بعد أو الصيانة بعد المعايرة إعادة عملية تنفيذ يجب

  .الكابل أو البطارية استبدال أو اآللة تنظيف بعد المعايرة ةإعاد بعملية عادة القيام يلزم

  :مالحظة

 على المعايرة بإعادة. Ludlum Measurements, Inc  مؤسسة توصي

 لتحديد المناسبة اللوائح إلى ارجع ولذا، .واحد عام عن تزيد ال زمنية فترات

  .المعايرة إلعادة المطلوبة الزمنية الفترات

 

 متكامل والمعايرة لإلصالح خاًصا قسًما Ludlum Measurements مؤسسة تقدم

 معظم على ولكن بنا الخاصة اآلالت على نقدمها التي اإلصالح خدمات تقتصر ال .الخدمات

 طلب على بناءً  المعايرة إجراءات وتتوفر .األخرى الُمصنعة الشركات تقدمها التي اآلالت

  .الخاصة أجهزتهم معايرة يختارو  الذين العمالء

 

 البطاريات

 قد البطارية في تسرب أي أ  إذ .اآللة تخزين فيها يتم مرة كل في البطاريات إزالة يجب

 الصق محلول باستخدام غسلها أو/و حكها يجب التي البطارية، مالمسات تآكل إلى يؤدي

 موصالت عوازل لف  البراغي ربط مفتاح استخدم .والماء الصودا بيكربونات من مصنوع

 تسهيل في المقبض إزالة ستساعد .البطارية ونوابض الداخلية المالمسات وكشف بطاريةال

 .المالمسات هذه إلى الوصول
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  :مالحظة

 على .البطاريات إزالة بدو  يوًما 30 تتجاوز لفترة اآللة تخزين يحظر

 إال للغاية، مرتفعة محيطة حرارة درجات في ستعمل اآللة هذه أ  من الرغم

 التي المنخفضة الحرارة درجات في البطارية لسدادة تلف دثيح قد أنه

  .فهرنهايت درجة 100 إلى تصل
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 للتشغيل ةالتقني ئداالمب
 

  :التالي لمعرفة 104 × 390 الرسم بالطاقة، اإلمداد لوحة/الُمضخم مخطط راجع

 الكشف جهاز مدخل/الُمضخم

  U021 الُمضخم إلى C021 عبر الكشف جهاز من الكشف لجهاز السالبة الذبذبات إقرا  يتم

 .المفاجئة القصيرة الدوائر من U021 الُمضخم مدخل CR021 و R023 الطرازات تحمي

 توفر R022 على مقسومة R021 نسبة في زيادة االنحياز ذاتي U021 الُمضخم يوفر

 إقرا  يتم  .التضخيم ميزة U021 بالُمضخم الخاصة 6 و 5 و 4 الترانزيستور دبابيس

 U021 الُمضخم من 6 للدبوس للتيار مستمر كمصدر U021 الُمضخم من 15و 12 الدبابيس

 من 7 الدبوس على( فولت 1.4 حوالي) القاعدة باعث جهد من 2 على للدخل الذاتي النحياز. 

 لتوصيل U021 الُمضخم من 6 الدبوس عبر كافيًا انحياز تيار ذل  يوفر .U021 الُمضخم

 7 الدبوس من الموجبة الذبذبات إقرا  يتم .المستمر التيار مصدر إلى لكهربائيا التيار كامل

 .C011 و R011 عبر التمييز أجهزة إلى U021 الُمضخم من

 بيتا/ألفا مميز

 لتمييز 6 والدبوس ،U012 المقار  إلى U021 الُمضخم من الموجبة الذبذبات إقرا  يتم

 تياًرا ألفا، عتبة ،R103 توفر  .بيتا جسيمات لتمييز U011 من 2و 6 والدبابيس ألفا ماتجسي

( بيتا إحصاء نافذة لعتبة حد أدنى بأنها تُعرف) بيتا عتبة ،U012 .R106 ألفا لمقار  مرجعيًا

 تُعرف) بيتا عتبة ،U011.  R102 لـ 3و 2و 1 بيتا عتبة مقار  لدبابيس مرجعيًا جهدًا توفر

 7و 6و 5 بيتا عتبة مقار  لدبابيس مرجعيًا جهدًا توفر( بيتا إحصاء نافذة لعتبة حد أدنى هابأن

 .U011 لـ

 بيتا/ألفا لمميز المنطقية الدائرة

 Q111 يقوم.  U111 التوافقية أحادي التراخي بمذبذب U012 من ألفا ذبذبات إقرا  يتم

 من 13و 3 الدبوس( R) اتصال تعيين إلعادة U111 من 6 الدبوس على الذبذبات بتحويل

U101 .من 9 الدبوس يوفر U111 الدقيق المعالج يقوم ذبذبات (μP )توصيل يتم .بحسابها 

 الدقيق المعالج ساعة دورة وقت لتأخير U111 من 3 بالدبوس U111 من 9 الدبوس ذبذبات

 .التالية ألفا ذبذبة تمييز من الدقيق المعالج نيتمك أ  قبل لتكتمل

.  U111 التوافقية أحادي التراخي مذبذب إلى U011 من 1 الدبوس من بيتا ذبذبات إقرا  يتم 

 على 13و 3 الدبوسين جهد ظل طالما U101 على 7 الدبوس من μP بـ الذبذبات إقرا  يتم

U011 3 الدبوسين) مسبق بشكل بيتا أو/و فاأل نافذة ذبذبة تعيين عند .(فولت 5+) مرتفعًا

 القسم

7 
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 .مرتفعًا U101 من 7 الدبوس جهد ويظل التعيين إعادة خاصية تمكين يتم ،(U101 من 13و

 ساعة دورة وقت لتأخير U101 من 13 بالدبوس الدقيق المعالج من 7 الدبوس توصيل يتم

 .التالية بيتا ذبذبة تمييز من الدقيق المعالج يتمكن أ  قبل لتكتمل الدقيق المعالج

 المنخفض الكهربائي بالجهد اإلمداد

 فولت 5+ لتوفير به المرتبطة والمكونات U201 التبديل بمنظم البطارية جهد إقرا  يتم

 C202 طراز( cp) الشحن مضخة مخر  يمثل .المنطقية والدوائر العمليات مكبرات لتشغيل

 الُمضخم لتزويد فولت 9+ لتوفير للجهد مضاعفة دائرة C201و CR212و CR211و

U201 يوفر .بالطاقةU001 2.5 بقوة مرجعية عالي جهد مجموعة به الخاصة والمكونات 

 في (منخفضة البطارية) LO BAT وضع ضبط يمكن .بيتا/ألفا ُمميز تحكم ومفاتيح فولت

R201 خط على اليسرى الرأسية لعالمةا على العداد مؤشر يستقر بحيث LO BAT (البطارية 

  .فولت 2.2 بقوة بطارية مدخل مع (البطارية اختبار) BAT TEST أو (مشحونة

 العالي بالجهد اإلمداد

 ُمضاعف بواسطة تصحيحه ويتم 412 و 321 و Q421 المذبذب ويغلق العالي الجهد يزداد

 بزيادة العالي الجهد يزداد .C114 و C211و C221-C223و CR221-CR224 الجهد

 .Q421 تشبع عند حد ألقصى المخر  جهد ويرتفع ،Q421 عبر التيار

. U311 من 2 الدبوس عمليات لتكبير R123 عبر أخرى مرة العالي الجهد مزاوجة إعادة تتم

 للجهد حدًا R214يوفر  .للتأريض عاليال الجهد قسم دائرة R211-214 المقاوم شبكة تستكمل

 لوحة على مضبوًطا العالي الجهد ضبط تحكم مفتاح يكو  عندما كيلوفولت 2.0 عند العالي

 الجهد جهد مقياس بواسطة العالي الجهد مخر  في التحكم يتم .له حد أقصى في المعايرة

 مرجعًا هذا التحكم تاحمف يوفر .األمامية اللوحة على المعايرة غطاء أسفل الموجود العالي

 عند الكهربائي الجهد سيكو  الثابت، التشغيل أثناء. U311 بالمقار ، الخاص 3 لدبوس

 1 الدبوس سيؤدي. U311 من 3 الدبوس عند الكهربائي للجهد مساويًا U311 من 2 الدبوس

 مستوى إلى العالي الجهد يصل حتى تقليله أو Q312 توصيل معدل زيادة إلى U311 من

 العالي الجهد مخر  على التناظري العداد بمعايرة R115 لـ العالي الجهد اختبار يقوم .باتالث

 الجهد/الضبط إعادة) RES/HV اللحظي المفصلي المفتاح على العالي الجهد تحديد عند

  .(العالي
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 الكشف جهاز على الزائد الحمل

 جهاز في التيار بزيادة U012 المقار  بواسطة استشعاره ويتم R121 عبر الجهد ينخفض

 1 الدبوس ينخفض ،2 الدبوس دو  U012 في 3 3 الدبوس جهد ينخفض عندما .الكشف

  .قيمة أعلى عند العداد مؤشر ويستقر الزائد الحمل ذو للضوء الباعث الثنائي الصمام ويضيء

 .الزائد الحمل تعيين ةنقط R211 لـ الزائد الحمل يضبط

 العداد تشغيل قرص

 مدخل على( الدقيق المعالج تشغيل نظام راجع) الدقيق المعالج لوحة من الذبذبات إقرا  يتم

Q302. يحول Q302 ،ويوفر الذبذبات R403 وC401 قرص جهد إقرا  يتم .التكامل 

 5 الدبوس إلى العالي الجهد اختبار ومفتاح( BAT) البطارية عبر P1-13 من العداد تشغيل

 6 الدبوسين مع للجهد كتابع إقرانه ويتم ،Q111 الباعث قبل من العداد توجيه يتم .U311 من

 التعداد لمعدل المناظرة السرعة عداد قراءة لمعايرة R406 معايرة ضبط يتم .U311 من 7و

 نتيجة العداد مقاومة في تغييرات إلجراء ةالحرار درجة R408و R407 يعوض .الوارد

 .الحرارة درجة في لالختالفات

 :التالي لمعرفة 107 × 390 الرسم المعالج، لوحة مخطط راجع

 بالطاقة اإلمداد

 فولت 5+ لتوفير به المتعلقة والمكونات U321 المنظم لتبديل البطارية جهد إقرا  يتم

 Q101و C101و R101 212و U211 الشاشة تشغيل برامج وتوفر الدقيق المعالج تشغيلل

 بقوة اإلمداد بوحدة الحمل تيار اتصال قبل الثبات من U321 يُمكن للتعطيل مفتاًحا Q201و

 .فولت 5+

 (μP) الدقيق المعالج

 التحكم ومدخالت البيانات جميع في بالتحكم U311، Intel N87C51FA معالج يقوم

 6.144 عند بلوريًا المتعلقة والمكونات الساعة تردد في Y211 يتحكم .العرض ومعلومات

 معلومات بتخزين تقوم( ROM) داخلية ذاكرة على الدقيق المعالج يشتمل .ميجاهرتز

 أثناء .البرنامج نمط تشغيل ءلبد التشغيل بداية إلى الدقيق المعالج تعيين C311يعيد .البرنامج

 بدء وضع لمعرفة اإلدخال مفاتيح جميع من بالتحقق الدقيق المعالج يقوم البرنامج، تكرار

 .لذل  طبقًا لها ويستجيب الحالة تغيرات أو التشغيل

 يتم .التناظري السرعة عداد في للتحكم الذبذبات عرض تعديل نظام الدقيق المعالج يستخدم

 .ميكروثانية 166 تبلغ فترة في زيادة 255 إلى ،(P3-3) التناظري  الخر معدل تقسيم
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Ludlum Measurements, Inc. 2006 مايو  4-7 صفحة 

 الفاصل، للحد الفاصل الحد من المنخفضة، الذبذبة فترة تساوي العداد، كامل انحراف عند 

 104 = الدقيقة في عدة 400 ،ميكروثانية 130 = الدقيقة في عدة 500و ميكروثانية 166

 ميكروثانية 26 = الدقيقة في عدة 100 ،ميكروثانية 52 = الدقيقة في عدة 200 ،ميكروثانية

 لوحة/الُمضخم على Q302 بواسطة الذبذبات تحويل يتم .فولت 5+ أو ذبذبة توجد ال = 0و

 .C401و R403 بواسطة دمجها ثم ومن بالطاقة اإلمداد

 (LCD) السائل الكريستال عرض شاشة جهاز

 معلومات إرسال يتم .السائل الكريستال شاشة تشغيل برنامج دائرة U212و U211 يعوض

 عند .بيانات خط 1-0إضافةو 3-0 الناقل عبر 212و U211 إلى الدقيق المعالج من العرض

 التشغيل مجبرا في والتقاطها البيانات تحويل يتم الدقيق، المعالج بواسطة التحديد خط خفض

 العد لمعلومات مستجيبة والمقاطع األرقام تضيء .أخرى مرة التحديد خط خفض يتم حتى

 .الدقيق المعالج من المخزنة

 الصوت

 يقوم ثم .Q202 بـ وإقرانها الدقيق المعالج بواسطة بيتا أو/و ألفا صوت ذبذبة تردد توليد يتم

Q202 الصوت محول من األدنى الجانب إلى التشغيل وبرامج الذبذبات بتحويل T201 .

 أعلى في االنحياز جهد األمامية اللوحة على (الصوت مستوى) VOL التحكم مفتاح يوفر

T210 .لفات إقرا  يتم T201 اللوحة صوت مقبس عبر الشكل أحادية السماعة إلى الثانوية 

  .األمامية
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Ludlum Measurements, Inc. 2006 ايوم 1-8 صفحة 

 

 

 

 وإصالحهااستكشاف األخطاء 
 

 

 والتي بها الخاص الكشف جهاز أو LMI آلة مع المشاكل بعض تواجه قد ،آلخر نمن حي

 لنا اآللة إعادة عن الناشئين والنفقات الوقت يوفر بما ميدانيًا، حلها أو إصالحها يمكن

 لحل التالية النصائح LMI لشركة التابعو  اإللكترونات فنيو يقدم الغرض، ولهذا .إلصالحها

 يتم حتى بالترتيب بها القيام يجب الخطوات، من العديد توفير عند .الشائعة المشاكل ممعظ

 اآللة لهذه تحدث التي الشائعة المشاكل معظم أ  االعتبار في األخذ يرجى .المشكلة حل

 مالمسات( 3) الدبقة، العدادات( 2) الكشف، جهاز كابالت( 1) :يلي فيما تتمثل خصيًصا

 .البطارية

 المشكلة كانت إذا ما تحديد في تتمثل وإصالحها األخطاء الستكشاف نصيحة أول أ  الحظ

 أداة Ludlum لودلم من 500 طراز النابض يمثل .الكشف بجهاز أم باإللكترونيات تتعلق

 العتبة أو اإلدخال وحساسية العالي الجهد من التحقق على لقدرته نظًرا الشأ  هذا في قيمة

  .التعداد عملية سالمة من للتحقق احدو وقت في واإللكترونيات

 حال في بنا االتصال يرجى دائًما، الحال هو وكما .مفيدة النصائح هذه تكو  بأ  ونأمل

  .استفسارات أية لدي  كانت أو المشكالت إحدى حل في صعوبات أية واجهت

 الوماضة الكشف أجهزة تستخدم التي اإللكترونيات أخطاء تشخيه

 وحلها والنسبية

 

 المشكلة
 

 كهربممائي تيممار تمموافر عممدم

 العمممممداد علمممممى يتعمممممذر أو)

 عالممممممممة إلممممممى الوصممممممول

BAT TEST (اختبممممممممار 

 BAT OK أو (البطاريمممممة

 (مشحونة البطارية)

 

 الممكن الحل
 

 كانمممممت إذا واسمممممتبدلها البطاريمممممات ممممممن تحقمممممق .1

  .منخفضة طاقتها
 

 داخمممل العالممممات راجمممع) األقطممماب ممممن تحقمممق .2

 مركبمممممة اتالبطاريممممم همممممل .(البطاريمممممة غطممممماء

 عكسيًا؟

 القسم
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Ludlum Measurements, Inc. 2006 مايو  2-8 صفحة 
 

 المشكلة
 

 كهربممائي تيممار تمموافر عممدم

 العمممممداد علمممممى يتعمممممذر أو)

 عالممممممممة إلممممممى الوصممممممول

BAT TEST (اختبممممممممار 

 BAT OK أو (البطاريمممممة

 (مشممممممممممحونة البطاريممممممممممة)

 (تابع)
 
 
 
 
 

  خطية غير القراءات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عنمممد العمممداد مؤشمممر يسمممتقر

 أقمممممل" أو الكاممممممل النطممممماق

  "قيمة
 
 

 الممكن الحل
 

 بتنظيفهممما قمممم .البطاريمممة مالمسمممات ممممن تحقمممق .3

 المكشممممطة اسممممتخدم أو خشممممنة صممممنفرة بورقممممة

  .الحواف لتنظيف
 

 ارتخائهممما، أو األسمممال  تلمممف عمممدم ممممن تحقمممق .4

 ولوحمممممممة الرئيسمممممممية اللوحمممممممة بمممممممين خاصمممممممة

   .المعايرة
 

 

 خممممالل مممممن( HV) العممممالي الجهممممد مممممن تحقممممق .1

 Ludlum مممممن 500 طممممراز النممممابض اسمممتخدام

 مقيمممماس اسممممتخدام حالممممة فممممي .(ماثلممممهي ممممما أو)

 ممممن تأكمممد ،العمممالي الجهمممد ممممن للتحقمممق متعمممدد

 فقمممممممد المقاوممممممممة، عمممممممالي مقيممممممماس اسمممممممتخدام

 إذا للتلمممف المتعمممدد القياسمممي المقيممماس يتعمممرض

  .العملية هذه في استخدامه تم
 

 جهممماز كابمممل فمممي ضوضممماء وجمممود ممممن تحقمممق .2

 الكشممممف، جهمممماز فصممممل طريممممق عممممن الكشممممف

 وثنمممي للنطممماق دإعمممدا أقمممل علمممى اآللمممة ووضمممع

 للكشممممف العممممداد مقدمممممة مالحظممممة مممممع الكابممممل

  .القراءات في كبيرة تغييرات وجود عن
 

 تتغيمممر همممل ."المممدبق" العمممداد حركمممة ممممن تحقمممق .3

 تثبمممت همممل العمممداد؟ علمممى الضمممغط عنمممد القمممراءة

 حرا ؟ بال نقطة أي عند العداد إبرة
 

 تشممغيل بإيقمماف فممم ."العممداد صممفر" مممن تحقممق .4

 عنمممممد العمممممداد إبمممممرة تسمممممتقر أ  يجمممممب .العمممممداد

 . "0" الرقم
 
 

 مممممدى لتحديممممد الكشممممف جهمممماز كابممممل اسممممتبدل .1

 فمممرط يسمممبب بمممما - عدممممه ممممن الكابمممل تلمممف

 .الضوضاء
 

 سالمة من للتأكد اإلدخال وعتبة العالي الجهد من تحقق

.اإلمكا  قدر اإلعداد،
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Ludlum Measurements, Inc. 2006 مايو  3-8 صفحة 
 

 المشكلة
 

 عنمممد العمممداد مؤشمممر يسمممتقر

 أقمممممل" أو الكاممممممل النطممممماق

 (تابع) "قيمة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اسممممممممممممممتجابة توجممممممممممممممد ال

 لإلشعاع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صوت يوجد ال

 الممكن الحل
 

 ارتخممممماء ممممممن للتحقمممممق األداة "علبمممممة" افمممممتح .2

  .األسال 
 

 .جيممممدًا مركبممممة اآللممممة "علبممممة" أ  مممممن تأكممممد .3

 تكممممو  جيممممدًا، مركبممممة العلبممممة تكممممو  عنممممدما

 إذا .اآللممة مممن األيسممر الجانممب علممى السممماعة

 اخلالتمممد يمممؤدي فقمممد معكوسمممة، العلبمممة كانمممت

 إحمممداث إلمممى اإلدخممال ومضمممخم السمممماعة بممين

  .ضوضاء
 
 

 بممممآخر الكابممممل أو/و الكشممممف جهمممماز اسممممتبدل .1

  ."جيد"
 

 صممحيح؟ بشممكل التشممغيل جهممد ضممبط تممم هممل .2

 تعليممممممات دليمممممل أو المعمممممايرة شمممممهادة راجمممممع

 التشممممممغيل جهممممممد لمعرفممممممة الكشممممممف جهمممممماز

 أجهمممزة ممممن العديمممد اسمممتخدام تمممم إذا .الصمممحيح

 الجهمممد مطابقمممة نمممم فتأكمممد األداة، فمممي الكشمممف

  .حاليًا المستخدم الكشف جهاز لجهد العالي
 
 

 مسممممممممتوى) VOL مقممممممممبض أ  مممممممممن تأكممممممممد .1

  .ألعلى مرتفع( الصوت
 

 االتصممال مممن والتحقممق اآللممة إطممار بإزالممة قممم .2

 بتوصممميل قمممم .والسمممماعة المممدائرة لوحمممة بمممين

.الضممممرورة عنممممد الممممدبابيس ثنممممائي الموصممممل
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Ludlum Measurements, Inc. 2006 مايو  1-9 صفحة 

 

 

 إعادة التدوير
 

 التي اإللكترونيات منتجات تدوير إعادة. Ludlum Measurements, Inc ؤسسةم تدعم

 تشجع التي والدولية والوطنية اإلقليمية الوكاالت لكافة وتمتثل البيئة حماية لغرض تنتجها

 Ludlum  مؤسسة تبذل الحد، هذا وإلى .وبيئيًا اقتصاديًا المستدامة التدوير إعادة أنظمة على

Measurements, Inc .توفيرها جانب إلى ببضائعها العميل لتزويد جهدها قصار 

 المواد من المختلفة األنواع من للعديد التدوير وإعادة االستخدام بإعادة تتعلق معلومات

 في - والخاصة العامة - الوكاالت مختلف من العديد اشترا  ومع .منتجاتها في المستخدمة

 وبالتالي، .التدوير إعادة عملية في األساليب آالف استخدام يمكن أنه جليًا أصبح السعي، هذا

 اآلخر، على واحدًا معينًا أسلوبًا. Ludlum Measurements, Inc مؤسسة تفضل ال

 التدوير إلعادة القابلة المواد بمجموعة منتجاتها مستهلكي إعالم في سوى ترغب ال ولكنها

 المحلية القوانين كافة اتباع في المرونة المستخدم لدى يكو  حتى منتجاتها، في الموجودة

   .والفيدرالية

 تنتجها التي اإللكترونية المنتجات في التدوير إلعادة القابلة المواد من التالية األنواع توجد

 تعد وال .منفصل بشكل تدويرها إعادة ويجب ،.Ludlum Measurements, Inc مؤسسة

   :اآللة من جزء كل يف موجودة المواد كافة أ  توضح وال شاملة، القائمة

 األلومنيوم والفوالذ المقاوم للصدأ الزجا   البطاريات  

عرض من الكريستال شاشة الكريستال السائل ) المواد البالستيكية  لوحات الدوائر الكهربائية    

 (( LCDالسائل )

 بعد السوق في طرحت التي ،.Ludlum Measurements, Inc مؤسسة منتجات تمييز يتم

 يعلم "عليها مشطوب بعجل مهمالت سلة" وهو دوليًا به معترف برمز 2005 أغسطس 13

 منها؛ التخله عند فرزها يتم لم التي المحلية النفايات مع المنتج مز  يتعين ال بأنه المستهل 

 األجهزة باستثناء المتردد، التيار مقبس بجوار الرمز وسيوضع .مادة كل فصل يجب بل

  .البطارية غطاء على سيوضع حيث المحمولة

      :يلي كما الرمز هذا يظهر

 

 القسم

9 



 10  القسم   الدليل التقني  1-2224الطراز 

Ludlum Measurements, Inc. 2006 مايو  1-10 صفحة 

 

  قائمة األجزاء 
 

 الجزء رقم الوصف                    المرجع
 

  بالكامل مجمعة   الوحدة

 2679-48 1-2224 الطراز سرعة عداد / مقياس  
 

  لوحة/الُمضخم بالكامل مجمعة                 اللوحة

  099-5390 بالطاقة اإلمداد                           

C001  100 5661-04 فولت 100 ,بيكوفاراد 

C002  47 5560-04  فولت 100 ,بيكوفاراد 

C011-C012 0.1 5663-04 فولت 50 ,ميكروفاراد 

C013  0.01 5664-04 فولت 50 ,ميكروفاراد 

C014-C016 0.001 5659-04 فولت 100 ,ميكروفاراد 

C015  0.1 5663-04 فولت 50 ,ميكروفاراد 

C017  10 5655-04 فولت 20 ,ميكروفاراد 

C021  10 5673-04 فولت 100 ,بيكوفاراد 

C022  100 5532-04 كيلوفولت 3 ,بيكوفاراد 

C101-C102 47 5560-04 فولت 100 ,بيكوفاراد 

C111-C113 47 5560-04 فولت 100 ,بيكوفاراد 

C114  0.0047 5547-04 كيلوفولت 3 ,ميكروفاراد 

C121-C122 0.0047 5547-04 كيلوفولت 3 ,ميكروفاراد 

C201-C202 10 5655-04 فولت 20 ,ميكروفاراد 

C203  330 5657-04 فولت 100 ,بيكوفاراد 

C211  0.0047 5547-04 كيلوفولت 3 ,ميكروفاراد 

C212  68 5654-04 فولت 6.3 ,ميكروفاراد 

C213  1 5656-04 فولت 35 ,ميكروفاراد 

C214  0.01 5664-04 فولت 50 ,ميكروفاراد 

C221-C223 0.0047 5547-04 كيلوفولت 3 ,ميكروفاراد 

C301  68 5654-04 فولت 6.3 ,ميكروفاراد 

C311  0.01 5620-04 فولت 50 ,ميكروفاراد 

C401  0.1 5663-04 فولت 50 ,ميكروفاراد 

C411  0.1 5663-04 فولت 50 ,ميكروفاراد 

C412  1 5656-04 فولت 35 ,ميكروفاراد 

C421  68 5654-04 فولت 6.3 ,ميكروفاراد 

 القسم
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Ludlum Measurements, Inc. 2006 مايو  2-10 صفحة 

 

 الجزء رقم الوصف                    المرجع

500C  100 5532-04 كيلوفولت 3 ,بيكوفاراد 

 
 

Q111  2N7002L 05-5840 
Q301  MMBT4403LT 05-5842 
Q302  2N7002L 05-5840 

Q311-C312 MMBT3904T 05-5841 
Q421  MJD210 05-5843 

 
U001  LM285M-2.5 06-6291 

U011-U012 TLC372ID 06-6290 
U021  CMX3906TRLF 05-5890 

U022-U023 CMX3904TRLF 05-5888 
 CD74HC4538M 06-6297 

U111  CD74HC4538M 06-6297 
U201  MAX631AESA 06-6285 
U301  CD74HC4066M 06-6323 
U311  TLC27M7ID 06-6292 

 
CR021  MMBD7000LT1  07-6355 

CR111-CR112 MMBD914L 07-6353 
CR211-CR212 BAT54 07-6354 
CR221-CR225 GI250-2 07-6266 

CR411  MMBD914L 07-6353 
 

R407  03006-165.9-55G100 07-6366 
 

R102  5 ،العداد معايرة كيلو (MTR) 09-6907 

R104  10 ،6921-09 بيتا عتبة كيلو 

R115  1 ،العالي الجهد قراءة ميجا (HV) 09-6906 

R201  50 6920-09 ألفا عتبة يلو،ك 

R202  200 ،منخفضة البطارية كيلو (LB) 09-6908 

R211  1 ،6906-09 زائد حمل ميجا 

R214  1 ،6906-09 العالي الجهد حد ميجا 

R406  5 ،العداد معايرة كيلو (MTR) 09-6907 
 

R001  22.1 ،7843-12 وات مللي 125 ،%1 كيلو 

R002  249 ،7862-12 وات مللي 125 ،%1 كيلو 

R003  22.1 ،7843-12 وات مللي 125 ،%1 كيلو 

R004  1.0 ،7832-12 وات مللي 125 ،%1 كيلو 

R011  100، 1%، 125 7840-12 وات مللي 

R012  22.1 ،7843-12 وات مللي 125 ،%1 كيلو 

R013  33.2 ،7842-12 وات مللي 125 ،%1 كيلو 

 الترانزستور أجهزة

 الكهربائية الدوائر

 المدمجة

 الثنائية الصمامات

 المقاوم الحراري

 أجهزة قياس الجهد

 أجهزة المقاومة
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Ludlum Measurements, Inc. 2006 مايو  3-10 صفحة 

 الجزء رقم فالوص                    المرجع
 

R014  10.0 ،7839-12 وات مللي 125 ،%1 كيلو 

R015  22.1 ،7843-12 وات مللي 125 ،%1 كيلو 

R016  10.0 ،7839-12 وات مللي 125 ،%1 كيلو 

R021  392 ،7841-12 وات مللي 125 ،%1 كيلو 

R022-R023 10.0 ،7839-12 وات مللي 125 ،%1 كيلو 

R024  33.2 ،7842-12 وات مللي 125 ،%1 كيلو 

R025  22.1 ،7843-12 وات مللي 125 ،%1 كيلو 

R026  1 7028-10 ميجا 

R101  100 ،7834-12 وات مللي 125 ،%1 كيلو 

R103  4.75 ،7858-12 وات مللي 125 ،%1 كيلو 

R105  22.1 ،7843-12 وات مللي 125 ،%1 كيلو 

R106  100 ،7834-12 وات مللي 125 ،%1 كيلو 

R107  5.11 7909-12 وات مللي 125 ،%1 ،كيلو 

R108  274 ،7963-12 وات مللي 125 ،%1 كيلو 

R111  100، 1%، 125 7840-12 وات مللي 

R112  1 7686-12 جيجا 

R113-R114 100 ،7834-12 وات مللي 125 ،%1 كيلو 

R116  249 ،7862-12 وات مللي 125 ،%1 كيلو 

R121  4.7 ،7030-10 وات مللي 125 ميجا 

R122  1 7028-10 ميجا 

R123  1 7686-12 جيجا 

R212-R213 1 ،7844-12 وات مللي 125 ،%1 ميجا 

R215  1 ،7844-12 وات مللي 125 ،%1 ميجا 

R301  2.21 ،7835-12 وات مللي 125 ،%1 كيلو 

R302-R303 22.1 ،7843-12 وات مللي 125 ،%1 كيلو 

R311  10.0 ،7839-12  وات مللي 125 ،%1 كيلو 

R312  22.1 ،7843-12 وات مللي 125 ،%1 كيلو 

R313  2.21 ،7835-12 وات مللي 125 ،%1 كيلو 

R314  10.0 ،7839-12 وات مللي 125 ،%1 كيلو 

R401  200، 1%، 125 7846-12 وات مللي 

R402  221 ،7845-12 وات مللي 125 ،%1 كيلو 

R403  7.5 ،7847-12 وات مللي 125 ،%1 كيلو 

R404  1 ،7832-12 وات مللي 125 ،%1 كيلو 

R405  1 ،7844-12 وات مللي 125 ،%1 ميجا 

R408  301، 1%، 125 7863-12 وات مللي 

R411  200، 1%، 125 7846-12 وات مللي 

R412  10.0 ،7839-12 وات مللي 125 ،%1 كيلو 

R500  1 ،7844-12 وات مللي 125 ،%1 ميجا 
 

L301  220H 21-9678 
T321  L8050 40-0902 

 أجهزة الحث

 المحوالت



 10  القسم   الدليل التقني  1-2224الطراز 

Ludlum Measurements, Inc. 2006 مايو  4-10 صفحة 

 الجزء رقم الوصف                    المرجع
 

P1  CONN-1-640456-5، MTA100 13-8355 

P2  CONN-640456-3، MTA100 13-8081 

 ( ea 8) المقبس  *
 

                  100-5390                    بالكامل مجمعة المعالج لوحة                  اللوحة
 

Y211  6.144 5262-01 ميجاهرتز 
 

C101  0.15 5665-04 فولت 50 ,ميكروفاراد 

C201  47 5666-04 فولت 10 ,ميكروفاراد 

C211-C212 27 5658-04 فولت 100 ,بيكروفاراد 

C221  68 5654-04 فولت 6.3 ,ميكروفاراد 

C311-312 10 5655-04 فولت 20 ,ميكروفاراد 

C321  330 5657-04 فولت 100 ,بيكوفاراد 

C322  68 5654-04 فولت 6.3 ,ميكروفاراد 
 

Q101  2N7002L 05-5840 
Q201  MMBT4403L 05-5842 
Q202  2N7002L 05-5840 
Q311  MMBT4403L 05-5842 

 

U211-U212 ICM7211AMIQH 06-6294 
U311  N87C51FA 06-6303 
U321  MAX631AESA 06-6285 

 

S301  90HBW06S 08-6710 
 

R101  1 ،7844-12 وات مللي 125 ،%1 ميجا 

R102  10 ،7839-12 وات مللي 125 ،%1 كيلو 

R211  2.21 ،7835-12 وات مللي 125 ،%1 كيلو 

R221  150 ،7833-12 توا مللي 125 ،%1 كيلو 

R222  100 ،7834-12 وات مللي 125 ،%1 كيلو 

R301-R306 22.1 ،7843-12 وات مللي 125 ،%1 كيلو 
 

RN401  220 7831-12 كيلو 
 

L311  150H 21-9677 
 

T201  083-4275 الصوت 
 

P3  CONN-1-6404566-، MTA100 13-8134 

P4  CONN-6404562-، MTA100 13-8073 

P6  CONN-640456-3، MTA100 13-8081 

 44P 06-6293-مقبس  *

 متفرقات

  المعالج، لوحة

 107 × 390 الرسم

 كريستال

 المكثفات

 أجهزة الترانزستور

 الدوائر الكهربائية المتكاملة

 المفاتيح

 أجهزة المقاومة

 شبكة المقاوم

 جهاز الحث

 المحول

 متفرقات
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 الجزء رقم الوصف                    المرجع
 

 104-5390 بالكامل مجمعة عايرةالم لوحة              اللوحة
 

DS1  HLMP4700، 6356-07 زائدال الحمل 

 الباعث الثنائي الصمام مباعد  *

 6357-07 570-457 للضوء                             
 

R3  250 ،6819-09 العالي الجهد ضبط كيلو 
 

P7  CONN640456--5 MTA100 13-8057 
 

 118-5390 بالكامل مجمعة العرض لوحة                 اللوحة
 

DSP1  السائل الكريستال من عرض (LCD)  7728-365-481
 07-6351 

 

J6  CONN-52 POS CP50 13-8410 
 
 

 117-5390          بالكامل مجمعة البيني التوصيل لوحة                  اللوحة
 

J5  CONN-52 POS CP50 13-8410 
 

 
S1  PA-600-210 08-6501 
S2  55D36-01-2-AJN 08-6514 
S3  MPS-103F 08-6699 

S4  هاتف مقبس TINI #42A 21-9333 

S5  7103 المفصلي الزرSYZQE 08-6720 

S6  7103 المفصلي الزرSYZQE 08-6720 
 

R1  6753-09 كيلو 10 للغلق قابل غير صوت مستوى 
 

J1  CONN-1-6404425- MTA100 13-8383 
J2  CONN-6404423- MTA100 13-8135 
J3  CONN-1-640442-6 MTA100 13-8187 
J4  CONN-6404422- MTA100 13-8178 
J7  CONN-640442-5 MTA100 13-8140 

J8  الفئة "C" UG706/U 13-7751 
J9  CONN-6404423- MTA100 13-8135 

J10  9080-18 بوصة 1/8 هاتف مقبس 
 

DS1  9251-21 الشكل أحادي 
 

B1-B2  بطارية Duracell بحجم "D" 21 

M1  136-4390 العداد تجميع 

178-4408 المقبض تجميع  *

  المعايرة، لوحة

 112 × 390 الرسم

الصمام الثنائي لباعث 
 للضوء

 مقياس الجهد 

 متفرقات 

 العرض، لوحة

 127 × 390 الرسم

 الشاشة

 الموصل

 البيني، التوصيل لوحة

 124 × 390 الرسم

 الموصل

  األسالك، مخطط

 110 × 390 الرسم

 المفاتيح

 مقياس الجهد

 الموصالت

 الصوت

 البطارية

 متفرقات
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 الرسومات والمخططات
 

 104 × 390 الرسم بالطاقة، اإلمداد لوحة / الصوت مضخم

 (ورقتا )A105 × 390 الرسم بالطاقة، اإلمداد مخطط / الصوت مضخم

 

 

 107 × 390 الرسم ،.W/O E.L المعالج لوحة

 108 × 390 الرسم ،.W/O E.L المعالج لوحة مخطط

 

 112 × 390 الرسم المعايرة، لوحة

 (ورقتا ) 113 × 390 الرسم المعايرة، لوحة مخطط

 

 127 × 390 الرسم العرض، لوحة

 (ورقتا ) 128 × 390 الرسم العرض، لوحة مكونات مخطط

 

 124 × 390 الرسم البيني، التوصيل لوحة

 125 × 390 الرسم البيني، التوصيل لوحة مخطط

 

 110 × 390 رسمال األسال ، مخطط

 

 القسم
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