
 

 

 و گاما نوترون جداسازیسامانه 

 مقدمه
 در زیر شرح داده شده است. گاما و نوترون جداسازی و آشکارسازیتجهیزات مورد نیاز سامانه 
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های جداسازی گذر از صفر و تجهیزات مورد نیاز های متنوعی برای جداسازی نوترون از پرتوهای گاما وجود دارد. در اینجا یکی از روشروش

صار معرفی می سریع بودن گردد. برای آن به اخت سیگنال زمانی را از آند میپالسدر این روش به دلیل  گیریم. برای پرهیز از پیچیدگی های آند، 

 نمایش در این چیدمان بین تغذیه نشان داده نشده است.

 .شودمی عرضه کیش رامان گستر ایمن شرکت توسط مجموعه این اقالم کلیه

 

 معرفي مختصر تجهيزات مورد استفاده در اين مجموعه
 

 (Liquid Scintillator NE-213)  . آشکارساز سوسوزن مايع1

NE-213 سوزن از نوع آلی مایع می سو ساز  شکار سازی نوترون یک آ سیار خوبی برای جدا شد که راندمان و کیفیت ب گاما دارد و کامال  –با

نگاری نوترون به کار طیفترین سوسوزنی است که برای گاما است. پر استفاده –های جداسازی نوترون شناخته شده و مورد استفاده در آزمایش

ضر در اندازهمی ساز در حال حا شکار سبPMTِهای مختلف و با رود. این آ ستر رامان کیش  های منا شرکت ایمن گ سط  شده به بیس تو کوپل 

 گردد.تولید و به مشتریان عرضه می

 (Pulse-Shape Discriminator Model 2620) 2620( مدل PSD) شکل پالس گربعیض. 2

ها، جداسازی نوترون شود که یکی از این کاربردای به کار برده میهای مورد استفاده در فیزیک هستهدر بسیاری از سیستم PSDدستگاه 

های ناشی از نوترون و دستگاهی است که عمدتاً برای جداسازی سیگنال 2620مدل  PSDهای آمیخته است. دستگاه و گاما در میدان

 است.  100:1محدوده دینامیکی بیش از ی رود و داراگاما به کار می

 مشخصات

  سوسوزنجداسازی برای( های پالستیک مایعNE 213, BC 501, BC 505) 



 

 

  :1-500محدوده دینامیکی 

  :محدوده دامنه ورودیmV 5-  تاV 5- 

 1 ≥:جابجایی nsec  100:1برای محدوده 

 8000. بین منبع تغذيه مدل 3

های آن دارای ولتاژهای مورد نیاز اتصتتتالبوده و تمام  W 160اینچ استتتت که دارای منبع تغذیه  19یک دستتتتگاه ر   8000منبع تغذیه مدل 

 ای است. استاندارد یک بین هسته

 مشخصات:

  :ورودیV ac 115   یاV ac 220 

  امپدانس خروجی: کمتر ازΩ 3/0   تا فرکانسHz 100 برای ولتاژ خروجی 

 رات دمایی: کمتر ازتغیی°C /% 02/0 

  ریپل خروجی: کمتر ازmV 3 

 دارای مدار محافظ خروجی 

 :منبع تغذیه 

 

 

 

 

 8100 مدل باال ولتاژ تغذيه . منبع4

 .دارد کاربرد هایهسته تابش آشکارسازی هایسامانهدر  دستگاه رود. اینمی کار به مختلف آشکارسازهای بایاس جهت باال ولتاژ تغذیه منبع

 :مشخصات

 منفی و خروجی: مثبت پالریته 

 تا  0خروجی:  ولتاژ رنجV 3000 

 تا  0خروجی:  جریانmA 10 

 از  کمتر خروجی:  ریپلmA 10  

 تغذیه:  منبعV ac 220 

 از رگوالسیون: کمتر mA0025/0 % 
 

5 .Delay Line Amplifier (DLA) 

 DLA توسط شده داده شکل تاخیری سیگنال گیرد.قرار می استفاده مورد سوسوزن آشکارسازهای با انرژی و زمان نگاریطیف برای DLA به 

 های نیمه گوسیکنندهتقویت از ترسریع خیلی تواندمی ویژه سیگنال است. این مناسب بسیار شمارش باال و گیرینزما با کاربردهای برای ویژه

 را بازیابی کند. (baseline)خط پایه 

mA 10 V dc 6± 

mA 3 V dc 12± 

mA  5/1 V dc 24 ± 



 

 

 :مشخصات

 های درشت کنندهتنظیم از استفاده بهره: با محدوده(coarse)  و ریز(fine)  شود.تقویت می 1000تا  10بهره تقویت از 

 دهی شکل فیلتر(shaping filter) :یا 1/0، 04/0دهی های شکلآوری با زمانجمع زمان تنظیم قابلیت  µs25/0 

  05/0 %غیر خطیت کل: کمتر از ± 

 حرارتی پایداری: Gain ≤±0.01%/°C, 0 to 50°C  و  DC Level ≤±0.1 mV/°C, 0 to 50°C 

 

 2580مدل  (TAC). دستگاه  مبدل زمان به دامنه 6

گیری کرده را اندازه Stopو  Startهای اعمال شده به ورودی ، دستگاهی است که فاصله زمانی بین پالس2580مدل  مبدل زمان به دامنهدستگاه 

را  ms 2تا  ns 50های قادر است زمان TACنماید. دستگاه گیری شده، در خروجی تولید میو سیگنالی با دامنه متناسب با فاصله زمانی اندازه

 گیری کند.اندازه

 مشخصات:

 :وضوح زمانیFWHM ≤ 0.01%  
 :پایداری دمایی ≤ /°C %0.01±( ppm/°C 100 ± ) 

 از  ±%1≥ :دیفرانسیلی یتغیرخطns 10  مقیاس کامل  100که بزرگتر است( تا  % از مقیاس کامل )هر کدام 2و یا % 

  از  ± 0.1% ≥ :یانتگرالغیرخطیتns 10  2و یا  % 

  سیکلReset: µs 1  ثابت ×10و  ×1ثابت برای ضرایب ،µs 5  و  ×100برای ضریبµs 50  ثابت برای ضرایبK 

 دهد. رخ می Reset EXT Strobeیا سیکل  Strobeکه بعد از خروج از محدوده، سیکل  ×K10و  ×1

 تبدیل  زمانStart – Stop:  حداقل≤ ns 5  
 

 (Constant Fraction Discriminator(CFD))گر کسر ثابت . تبعیض7

 زمان مدهای انواع شرکت تولیدی در مدل رود.می کار به آشکارسازها انواع توسط آشکارسازی در زمانی تفکیک برای ثابت کسر گرتبعیض

 .است انتخاب قابل گیری

 :مشخصات

 شمارش:  آهنگMHz 100 

 1:1000دینامیکی:  محدوده 

 کارکرد مد پنج 

 1:100  محدوده برای پیکوثانیه 30 از کمتر گام جابجایی 

 همزمان مثبت خروجی دو و منفی خروجی دو 

 رنگ چند شمارش آهنگ دهندهنمایش 

  کوپالژ dc 



 

 

 

9 .MCA 

MCA  برند  4110مدلIAP  ای و نگاری هستهباال است. این سیستم برای طیف قدرت تفکیکمبدل آنالوگ به دیجیتال از نوع ویلکینسون با

آشکارسازی های قابلیت ارائه انواع طیف DASشود. همچنین، با نرم افزار متصل می PCبه  USB درگاهطراحی شده است و از طریق ایکس اشعه 

 ای را دارد.هسته

 :مشخصات

 باشد.هائی با دامنه مثبت میورودی قابل قبول سیگنال 

  :گستره ورودیV 10- mV 25 

  :مقاومت ظاهری ورودی1000 

  :زمان خیزms 100  تاns 100 

  :زمان افتns 100  تاms 200 

  پهنای بیشینه ورودی: حداقلms 5  

  :کوپالژ ورودیdc 

 دهنده: نوع اتصالBNC .که روی پنل جلوئی قرار دارد 

  خروجیMCA خروجی :MCA  طیف ذخیره شده در حافظه داخلی است که با کمک پورتUSB شود.می به کامپیوتر منتقل 

 

 SHV و BNC های. کابل10

 گردد.می عرضه مشتریان به و تولید گستر ایمن در شرکت آزمایشگاهی کاربردهای برای SHV و BNC اتصاالت با نیاز مورد هایکابل انواع

 


