دستگاه هشدار دهنده آتش
اين دستگاهها به دو روش گوناگون كار مي كنند .در يك سري از آن ها از سلول فوتوالكتريك استفاده مي
شود ودر سري ديگر از مواد پرتو زا استفاده مي شود.
الف) دستگاه هاي هشدار دهنده آتش كه با مواد پرتو زا كار مي كنند:

اين دستگاه در حضور ذره هاي حاصل از سوختن سيگار و مواد سوختني ،صدا آژير مي دهد .در اين دستگاه ها
يك شناساگر يونيزه كننده وجود دارد كه در آن از ايزوتوپ ناپايدار آمريكيم ) 142Am( 142-استفاده شده
است .اين ايزوتوپ در اثر تالشي هسته به اتم عنصرهاي نپتونيم( )237Npو هليم( )4Heتبديل مي شود و ذره
هاي آلفا نشر مي دهد .نحوه كار اين دستگاه به همراه اجزاي سازنده آن در شكل زير ارائه شده است:

-1منبع انرژي :يك جريان

 -2عنصر پرتوزا آمريكيم :241-ذره هاي آلفا

الكتريكي ايجاد مي كند.

نشر مي دهد .اين ذره ها سبب مي شوند تا ذره هاي
هوا يونيزه شوند.

 -2در غياب ذره هاي دود ،يون هاي حاصل از

 -4تراشه كوچك :جريان بين الكترودها را

يونيزه شدن هوا سبب برقراري در مدار مي

نشان مس دهد.

شوند.

-5دستگاه آژير :در شرايط عادي ،تراشه

 -6اگر آتش سوزي رخ دهد ,ذره هاي دود

اجاره عبور جريان از درون دستگاه آزير را نمي

وارد دستگاه هشدار دهنده آتش مي شوند و

دهد و آژير نيز صدا نمي دهد.

مانع از عبور جريان الكتريكي مي شوند .در
نتيجه ،تراشه يك افت جريان را احساس مي
كند و اجازه مي دهد جريان الكتريكي از
دستگاه آژير عبور كند .در اين حالت آژير
به صدا در مي آيد.

ب) دستگاه هاي هشدار دهنده آتش كه بر اساس پديده فوتوالكتريك كار مي كنند:
در اين دستگاه هايك منبع نور و شناساگر نوري وجود دارد كه نسبت به هم با زاويه  09درجه تعبيه شده اند.در
شرايط عادي نور از منبع نور نشر مي يابد و روي خط مستقيم حركت مي كند .در نتيجه به شناساگر نوري نمي
رسد .اما در حضور ذره هاي دود نور نشر شده از منبع ،پخش مي شود و برخي از تابش هاي نور به شناساگر مي
رسند .در نتيجه عالمتي به دستگاه آژير فرستاده مي شود و به صدا در مي آيد.

