
 

 

  نوترون نگاریگیری و طیفجداسازی، زمانسامانه 

 مقدمه
 در زیر شرح داده شده است. نوترون نگاریگیری و طیفجداسازی،زمانتجهیزات 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

( مدار جداسازی با استفاده از ترکیب آند و داینود آورده شده است. در این روش به دلیل سریع 1گردد. در شکل )برای آن به اختصار معرفی می

 گیریم. برای پرهیز از پیچیدگی نمایش در این چیدمان بین تغذیه نشان داده نشده است.های آند، سیگنال زمانی را از آند میبودن پالس

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

 

 معرفي مختصر تجهیزات مورد استفاده در اين مجموعه
 

 (Liquid Scintillator NE-213). آشکارساز سوسوزن مايع  1

NE-213 گاما دارد و کامال شناخته  –باشد که راندمان و کیفیت بسیار خوبی برای جداسازی نوترون یک آشکارساز سوسوزن از نوع آلی مایع می

رود. کار می نگاری نوترون بهترین سوسوزنی است که برای طیفگاما است. پر استفاده –های جداسازی نوترون شده و مورد استفاده در آزمایش

های مناسب کوپل شده به بیس توسط شرکت ایمن گستر رامان کیش تولید و به PMTهای مختلف و با این آشکارساز در حال حاضر در اندازه

 گردد.مشتریان عرضه می

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 (: مدار جداسازی با استفاده از ترکیب آند و داینود1شکل )

 

 PMT.بیس 2

 

سیگنال سازی و نیز تغذیه دریافت  شکار ستلزم به کارگیری بیس می PMTهای آ ضر، امکان تولید انواع بیسم شد. در حال حا های مورد نیاز با

ر تولید انواع معمول و مورد اسررتفاده در لالب کاربردها و با توجه به باشررد. عالوه ببرای کاربردهای مختلف در شرررکت ایمن گسررتر فراهم می

 سفارش مشتری امکان تولید بیس برای کاربردهای خاص نیز در شرکت وجود دارد. 

 

 8000. بین منبع تغذيه مدل 3

بوده و تمام کانکتورهای آن دارای ولتاژهای مورد نیاز  W 160اینچ اسرررت که دارای منبع تغذیه  19یک دسرررتگاه 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 

 تغییرات دمایی: کمتر از°C /% 02/0 

  ریپل خروجی: کمتر ازMV 3 

 فظ خروجیدارای مدار محا 
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 8100 مدل باال ولتاژ تغذيه . منبع4

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

 :مشخصات

 منفی و مثبت خروجی: پالریته 

 تا  0خروجی:  ولتاژ رنجV 3000 

 تا  0خروجی:  جریانmA 10 

 از  کمتر خروجی:  ریپلmA 10  

 تغذیه:  منبعV ac 220 

 از رگوالسیون: کمتر mA0025/0 % 
 

 

 3001 مدل کنندهتقويت . پیش5

 .است شده طراحی ها PMTانواع با کار برای که ترانزیستوری است تمام یکنندهتقویت پیش یک ،3001  مدل سوسوزنی یکنندهتقویت پیش

 منفی ناگهانی یا مثبت باالی ولتاژ باشد. یکمی زمان افت تغییرات جز به پالس دهیشکل برای نوسان، بدون ناوارونگر کنندهتقویت پیش این

 گیرد.جلوگیری می ورودی ترانزیستور شدن معیوب از شبکه دیودی شود، اعمال ورودی به

 :مشخصات

 از کمتر خیز زمان ns60 

 سیگنال  افت زمانی کننده: ثابتتقویت پیش افت زمانms 50 سیگنال  منبع امپدانس اینکه فرض با میزان این باشد کهمیMΩ 1 

 .است شده محاسبهباشد، 

 02/0داخلی: کمتر از  لیرخطیت%  

 منبع  پالس با بهره تغیرات دمایی: نرخmV 250  است. 25/0کمتر % 

 :اتصال منفی یا مثبت قطبیت ورودی BNC تا V 1000 مقاومت  یک .عایق است MΩ1 10/0دیگری )  خازن عالوه به خازن با ،

 موازی شده است. S1های دهنده( با اتصالpF 1000یا  50/0، 20/0

 :کانکتور خروجی مقاومت خروجی BNC 40  بین- Ω 140 تغییر است. قابل 

 کانکتور :تست ورودی BNC کند.می دریافت الکتریکی مدارات برای بررسی سریع خیز زمان با را پالسی خروجی 

 مشخصات  با تغذیه منبع نیازمند دستگاه این :نیاز مورد تغذیهV 24±  وmA 17 کابل که توسط است D-Type 9 pins هر از 

 شود.ارسال می 3600 نگاری مدلطیف یکنندهتقویت ترانزیستور  

6 .Delay Line Amplifier (DLA) 

mA 3 V dc 12± 

mA  5/1 V dc 24 ± 



 

 

 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 

 :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 %لیر 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 

 

 (Timing Single Channel Analyzer: TSCA)تحلیلگر زمانی تک کاناله . 7

انجام دهد.  تواندمتنوعی می کارهای  TSCAشود. دستگاه می محسوب هاتست از بسیاری در پرکاربرد و مهم هایقسمت از کیی دستگاه این

 سیگنالکامل استفاده کرد. خروجی اصلی آن یک  (Discriminator)گر یا یک تبعض (SCA) تحلیگر تک کاناله یک عنوان به آن از توانمی

 شود. دو  خارجی استفاده ورودی وسیله به شدن ذخیره و یا زمانی اطالعات صحت عنوان به تواندمی که است کند مثبت پالس و سریع منفی

 .است شده گرفته نظر در دستگاه این در باال و پایین گرهای سطحتحلیل برای مجزا خروجی

 :مشخصات

 200-1دینامیک:  محدوده 

 منفی  خروجی برای تفکیک کمینه دوگانه: زمان پالس تفکیک زمانns 200 مثبت  خروجی برای ns 200 

 از  حرارتی: کمتر ناپایداری%/°C 01/0 ±  

 25/0 از کمتر گر:تبعیض خطیت لیر±% 

 از کمتر :تاخیر دمایی ناپایداری %/°C 03/0 ± 

 2از  تاخیر: کمتر خطیت لیر±% 

 ورودی:  آستانه کمترینmV  50 

  

 (ADC)ديجیتال  به آنالوگ . مبدل8

 کند.می تبدیل بیتی 13 عدد به را هاکنندهتقویت خروجی آنالوگ هایپالس دامنه دستگاه این

 :مشخصات

 دامنه  با قطبی دو و قطبی های تکورودی: سیگنال V10-mV 25 

 ورودی امپدانس: kΩ 1 

 خیز:  زمانns 100– μs 100 

 افت زمان  :μs 100- ns 200 



 

 

9 .Gate & Delay Generator 

 (Constant Fraction Discriminator(CFD))گر کسر ثابت . تبعیض10

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

 .است انتخاب قابل گیری

 :مشخصات

 شمارش:  آهنگMHz 100 

 1:1000دینامیکی:  محدوده 

 کارکرد مد پنج 

 1:100محدوده  برای پیکوثانیه 30 از کمتر گام جابجایی 

 همزمان مثبت خروجی دو و منفی خروجی دو 

 رنگ چند شمارش آهنگ دهندهنمایش 

  کوپالژ dc 

 

 (Multi-Parameter Analyzer). تحلیلگر مولتی پارامتر 11

 .نمود ارائه و ثبت رایانه در مربوط افزارنرم استفاده از با و تحلیل ADC چند از خروجی دیجیتال هایسیگنال توانمی ماژول این از استفاده با

 

 

 SHV و BNC های. کابل12

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

 


