
 :فیلتر ومودن

سّشی اسج کَ دس آى اًشژی هخْسظ یک دسخَ اشؼت ًاُوگي با ػبْس اص یک هادٍ جارب 

 .افضایش هی یابذ

با جزب ًوْدى فْحْى ُای کن اًشژی اص دسخَ اشؼَ، قبل اص سسیذى بَ بیواس هی حْاى بافج 

حٌِا ػول فیلخشُا دس سادیْلْژی حشخیصی کاُِش دّص دسیافخِی بیواس . ُا سا هحافظج ًوْد

فیلخشُا هؼوْالً یک صفحت فلضی هی باشٌذ کَ بیي بیواس ّ الهپ اشؼت ایکس قشاس . اسج

 .هی گیشًذ

دسخَ اشؼت ایکس بْسیلَ هْاد جارب دس سَ سطح هخخلف فیلخش هی شًْذ کَ ششّع آى اص 

 :هٌبغ اشؼَ هی باشذ

 (فیلخشاسیْى راحی )الهپ اشؼت ایکس ّ حفاظ آى -1

 (فیلخشاسیْى اضافی ).صفحاث فلضی کَ دس هسیش دسخَ اشؼت ایکس قشاسگشفخَ اسج -2

 بیواس -3

. ایي فیلخشاسیْى دس ًخیجت اشؼت ایکس دس حیي ػبْس آى اص الهپ ّ حفاظ آى سخ هی دُذ

  . هیلیوخش هؼادل آلْهیٌیْم هخغیش هی باشذ0/1 حا 5/0فیلخشاسیْى راحی اص 

 

ضخاهخی اص آلْهیٌیْم اسج کَ حضؼیفی هشابَ ضخاهج هادٍ هْسد  :معادل آلومیىیوم

هحفظت شیشَ ای بیشخشیي سِن سا دس ایي فیلخشاسیْى داسا هی . ًظش دس اشؼَ ایجاد هی کٌذ

 .باشذ

. ایي فیلخشاسیْى اص قشاسدادى هادة جارب دس هسیش دسخَ اشؼت ایکس ًخیجَ هی گشدد

هس . آلْهیٌیْم ّ هس دّ هادٍ ای ُسخٌذ کَ هؼوْالً بَ ػٌْاى هادة صافی اًخخاب هی شًْذ

 فیلخش خْبخشی بشای حشؼشؼاث با اًشژی باال هی باشذ ّ آلْهیٌیْم با ػذد 29با ػذد احوی 

 یک صافی ػالی جِج حشؼشؼاث کن اًشژی ّ یک صافی خْب بشای 13احوی 

 .هٌظْسُای ػوْهی هی باشذ

دسصذ حضؼیف اشؼت . پس اص اًخخاب هادٍ، گام بؼذی ضخاهج هطلْب فیلخش هی باشذ

 .ایکس دس ضخاهج ُای هخخلف هخفاّث اسج

 سا حقیقخاً جزب 20 هیلیوخش حوام فْحْى ُای با اًشژی کوخش اص2آلْهیٌیْهی بَ ضخاهج

 .هی کٌذ، لزا حذاکثش باصدٍ فیلخشاسیْى با بکاسگیشی ایي ضخاهج بذسج هی آیذ

ایي ًْع فیلخشُا بشای بذسج آّسدى داًسیخَ یکٌْاخج بش سّی فیلن دس هْاقؼی کَ 

 .ضخاهج قسوج هْسد آصهایش یکساى ًیسج اسخفادٍ هی شْد

 .ایي ًْع فیلخشُا بَ طْس گسخشدٍ ای دس دسهاى بْسیلَ اشؼت ایکس اسخفادٍ هی شًْذ

 

 :(k فیلترهای لبة )فیلترهای فلز سىگیه

 اسخفادٍ هی ًوایٌذ کَ ٌُگام 60ػٌاصش با ػذد احوی بیشخش اص k دس ایي فیلخشُا اص لبت جزب

فیلخش فلض سٌگیي با . حصْیشبشداسی با باسین ّ یا یذ هضایای خْد سا آشکاس هی ساصًذ

کاُش دس فْحْى ُای کن اًشژی دّص جزبی بیواس سا کاُش هی دُذ ّ با کاُش فْحْى 



دس ّاقغ حؼذاد صیادی اص فْحْى ُا کَ دس . ُای پش اًشژی کیفیج حصْیش بِبْد هی یابذ

هحذّدة خاصی اص اًشژی کَ بیشخشیي اسخفادٍ سا دس حصْیشگیشی حشخیصی داسًذ حْلیذ 

 .هی شًْذ

اص ایي فیلخشُا دس الهپ ُای با ُذف هْلیبذًیْم جِج اسخفادٍ دس هاهْگشافی اسخفادٍ هی 

اثش فیلخشُا بش سّی اکسپْژس بیواس ّ فاکخْسُای اکسپْژس فیلخشُا باػث کاُش . شْد

باػث کاُش اکسپْژس بیواس % 80 حا3اکسپْژس بیواس هی شًْذ بَ طْسی کَ یک فیلخش 

لزا بشای جبشاى . ػوذٍ حشیي ػذم هضیج فیلخشُا کاُش شذث اشؼَ ایکس هی باشذ. هی شْد

 .سا افضایش دُین (هؼوْالً صهاى)کاُش شذث هی بایسج فاکخْسُای حابش 

 
 کولیماتور 

بَ خشّجی حیْب اشؼَ ایکس دس هحفظَ حیْب ّصل . ّسیلَ ای اسج بشای هحذّد کشدى اشؼَ ایکس بَ کاس هی سّد

 .هی شْد حا اًذاصٍ ّ شکل شؼاع اشؼَ ایکس سا حٌظین کٌذ

ُش دسیچَ شاهل . کلیواحْس داسای دّ دسیچَ اسج هی حْاًذ با باصّ بسخَ شذى ّ هحذّدٍ ّ حابش اشؼَ ایکس سا حغییش دُذ

  .چِاس صفحَ سشبی اسج کَ بَ صْسث صّجِابی هسخقل حشکج هی کٌٌذ

 .ّقخی ُشدّ صّج صفحاث صفحاث کاهال بسخَ شًْذ صفحَ ُایشاى دس هشکض هیذاى اشؼَ حالقی هی کٌٌذ

شؼاع ًْسی بَ ّسیلَ آیٌَ ایی با . هیذاى اشؼَ ایکس با شؼاع ًْسی اص یک چشاؽ ًْسی دس کلیواحْس سّشي هی شْد

 هٌحشف هی شْد کاًْى اشؼَ ایکس چشاؽ بایذ اص هشکض اشؼَ ایکس فاصلَ یکساى داشخَ باشٌذ یک کلیواحْس 45صّایَ 

 .هی حْاًذ هشکض هیذاى اشؼَ ایکس سا ًیض هؼیي کٌذ

 


