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 .טיהור המערכת ע� חנק� בלח� אטמוספרי .1

 
  י המדרי�"יעשה ע

 

10שאיבת המערכת לתחו� של  .2
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   .Tc2מולקולרית ורישו� הלח� ב �הפעלת המשאבה הטורבו  .א

10 שניות עד ללח� של 30יש לרשו� את הלח� כל 
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 . דקות20המתנה של    .ב

10תחו� של  והמתנה ללח� בBAהפעלת ה   .ג
-7
 Torr .  

 הראשונה שעהה דקות במש� 5יש לרשו� את הלח� כל 

  .                                                          BAאחרי הפעלת ה 
   :השוואת לחצי� ע� המשאבה היונית   .ד

   . דקות5והמתנה של  BAכיבוי     
  .מולקולרית�הטורבוסגירת הברז למשאבה 

ר באופ# מבוקר כ� שהלח� במשאבה היונית לא יעלה פתיחת ברז השע

10על 
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 Torr.   

10המתנה ללח� מינימלי בתחו�   .ד
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10ניתוח הגזי� השיוריי� במערכת בתחו� של  .3
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  . ומעקב אחר הלח� במשאבה היוניתRGAהדלקת ה   .א

 . והמש� מעקב אחר הלח�RGA ב DEGASהפעלת   .ב

  והגדרת הגזי� השיוריי� Mass Spectral Analysisביצוע של   .ג
 בשלב זה יש לסרוק ).לרשו� ג� את הלח� הכולל ( 

 .Histogramו  Analog  במודי� של

אנאליזה של הלחצי� החלקיי� של הגזי� השיוריי� שמצאת�   .ד
 :כפונקציה של הזמ# עבור הפעולות הבאות 

 
  תחילת סריקה

   .BAהדלקת ה   � דקות 5לאחר 

   .BA  ל DEGASהפעלת   �ות  דק10לאחר 

   .BA  ל DEGASהפסקת   � דקות 15לאחר 

   .BAכיבוי ה   � דקות 20לאחר 

   .BAהדלקת ה   � דקות 25לאחר 

   .BA  ל DEGASהפעלת   � דקות 30לאחר 

   .BA  ל DEGASהפסקת   � דקות 35לאחר 

   .BAכיבוי ה   � דקות 40לאחר 

                                                            

10אפיית המערכת וקירור לתחו� של  .4
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 . ממקור הכוח ומהמחשבRGAניתוק ה   .א



  .סידור של סרטי החימו� ועטיפת המערכת בנייר אלומיניו�  .ב

) במשאבה היונית ( הפעלת סרטי החימו� ומעקב אחרי עליית הלח�   .ג
 .עד למכסימו�

 . שעות24השארת המערכת לחימו� של כ   .ד

 . הלח� בגמר החימו� ולאחר הקירור לטמפרטורת החדררישו�  .ה
  

10הלח� צרי� להיות כעת בתחו� של 
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 Torr מ להמשי� בניסוי"  ע.  

 

10ניתוח חוזר של הגזי� השיוריי� במערכת בתחו� של  .5
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  .אפיהה
  

   .3חזור על הפעולות בסעי) 
  

  

  תלות הלח� בזמ� כפונקציה של קצב השאיבה .6
  

  .5ז השער עד הסו) ופתח עד לשעה סגור את בר  .א

פתח את בלו# החנק# ואת הברז של החנק# על שולח#   .ב
 .העבודה

 .החל בסריקה של הלח� כפונקציה של הזמ# עבור חנק#  .ג

ית  עד שהלח� במשאבה היונleak-valveפתח את ה   .ד

10  יראה
-6 Toor. 

 מתייצב סגור במהירות את ה RGAכאשר הלח� ב   .ה

leak-valveידת הלח� ועקוב אחרי יר. 

ו כאשר ברז השער פתוח �חזור על פעולות א  .ו
מינימאלית עד לקבלת עקומה שממנה נית# יהיה לקבל 

    . את קצב השאיבה
  
  

  
  

 
  

 


