
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2580مدل  (TAC)مبدل زمان به دامنه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 مقدمه
را  Stopو  Startهاي اعمال شده به ورودي ، دستگاهی است که فاصله زمانی بين پالس2580مدل  TACه مبدل زمان به دامندستگاه 

 ،قادر است TACنماید. دستگاه گيري شده، در خروجی توليد میگيري کرده و سيگنالی با دامنه متناسب با فاصله زمانی اندازهاندازه

 Validو  Valid Startدهد. سيگنال هاي ، بلوک دیاگرام کلی دستگاه را نشان می(1)0 گيري کند.را اندازه ms 2تا  ns 50هاي زمان

Conversion هایی در پنل پشت براي هر ورودي به ترتيب خروجیStart  وStop باشند. مدت خروجيی مورد قبول میValid Start 

از زمان اتمام تاخير داخلی بعيد از  Valid Conversionباشد. خروجی می Resetمورد قبول تا پایان  Startدهنده فاصله سيگنال نشان

 افتد. اتفاق می Resetتا پایان  Stopسيگنال 
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 TACه مبدل زمان به دامن بلوک دیاگرام کلی دستگاه(: 1شکل )

 هاکاربرد.1

شود که از جمله اي به کار برده میهاي مورد استفاده در فيزیک هستهکاربرد هاي فراوانی دارد و در بسياري از سيستم TACدستگاه 

که در ادامه  تاسنشان داده شده  (2) 0اشاره کرد که بلوک دیاگرام آن در  Geسنجی با استفاده از دتکتور طيفتوان به سيستم می

 بطور خالصه توضيحی در مورد هر بخش ارائه شده است. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Geدر اسپکتروسکپی با استفاده از دتکتور  TACاستفاده از دستگاه (: 2شکل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Start Gate : سيگنال دیجيتالی ورودي را به مدارStart Input دهد.انتقال می 

Start Input : سيگنال وروديStart کند.هاي منطقی وارد مدار میرا به صورت پالس 

Stop Input : سيگنال وروديStop کند.هاي منطقی وارد مدار میسرا به صورت پال 

Level Shifter : سطحDC  دهد.درجه اختالف فاز به پایين شيفت می 180منفی را با 

Conversion Current Source :نماید. تغييرات سلکتور را کنترل می 

Current Switch :کند.براي انجام کاليبراسيون توسط کاربر جریان این بلوک تغيير می 

Longtail Pair :و اتمام سيگنال رمپ. آماده سازي مدار براي تعيين شروع 

Conversion Clamp :.توليد کننده سيگنال رمپ  

Over Rang Discriminiator : ده و موجبشدر صورتی که محدوده انتخابی کاربر بيشتر از تأخير موجود باشد، این مدار فعال 

Reset شود.شدن کل مدار می 

BLR :دهد تا سطح به عنوان فيدبک، خروجی را به ورودي انتقال میDC .را حذف کند 

Reset Shot : عملReset دهدشدن مدار را انجام می. 

Linear Gate :دهد.در این بلوک سيگنال عالوه بر بهبود بخشی، مقداري تقویت نيز انجام می 

Output Width OneShot: کندپهناي سيگنال خروجی را تعيين می. 

Storbe Input: کنيم.پالس خروجی را کمتر کنيم به این ورودي سيگنال اعمال میصورتی که بخواهيم پهناي  در 

1ms OneShot مقدار حداقل :ms 1 شود.توسط این بلوک توليد می 

Storbe Delay OneShot: .تنظيم پهناي پالس خروجی 

Valid Converter Out  وValid Start Out: سيگنال هاي Valid Start  وValid Converter کندرا توليد می. 

 کند.را توليد می TAC Out: خروجی A4ماژول

U5:  این بلوک تبدیل عمل منطقECL  بهTTL را به عهده دارد. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 پنل جلو و عقب.2

 باشد.می( 4و 3)0ها و کانکتورهاي مختلفی در پنل جلو و پشت، مطابق داراي کنترل 2580مدل  TACدستگاه 

 

                            
                 50  100       

200                                
      Start   Stop         
             

       )         (

                               
                      1  10  

100  1K      10K             .

           

                      20         
                         TAC 
      µs0.5    µs10.5          
                Stop         
              Strobe INT 
                        .

      )          (

                                
        Internal    External    
               Strobe      
      Strobe                  
      TAC              .

Strobe Mode

                           
Strobe                 

         TAC         Ext 

Strobe             .

EXT STROBE

                           
                                
                    . 

STOP

                           
             Start       
                                .

START

        BNC                      
                  

             

 

 نماي پنل جلوي دستگاه(: 3شکل )
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 نماي پنل پشت دستگاه(: 4شکل )

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 اندازی. نصب و راه3

ایی نصب جستگاه در دشود. توجه داشته باشيد استاندارد و منبع تغذیه مناسب سبب کارکرد مطمئن این دستگاه می هايBINانتخاب 

مناسب هواي  مورد استفاده قرار گيرد، گردش Rackدر نظر گرفته شده است و اگر المپ خالء در همان  Rackشود که براي می

جعبه و همچنين منبع  ها درو دیگر ماژول 2580ن شده مدارهاي تمام ترانزیستوري در خنک باید وجود داشته باشد تا از گرماي ساک

رهاي از مقدار خطر براي مدا توانددر معرض دماهاي المپ خالء می Rackتغذیه جلوگيري کند. دستگاه نصب شده در 

 120معرض دماهایی باالتر  نباید در 2580دستگاه ترانزیستوري این دستگاه تجاور کند، مگر اینکه این اقدام پيشگيرانه اتخاذ گردد. 

 درجه سانتيگراد( قرار گيرد. 50درجه فارنهایت )

 

 اتصال به تغذیه-3-1

ام پيشگيرانه ایمنی، کند. به عنوان یک اقدهاي استاندارد دریافت میBINتغذیه را از طریق یک کانکتور تغذیه در  2580دستگاه 

روي پنل کنترل  را در نقاط تست DCرا قبل از قرار دادن یا خارج کردن هر ماژولی خاموش کنيد. ولتاژهاي  BINهميشه تغذیه 

BIN اري ط بارگذها نصب شد، مشاهده کنيد تا مشخص شود که هيچ کدام از چهار سطح تغذیه توسبعد از این که همه ماژول

 اند.اضافی، کاهش نيافته

 

 اتصال به سيستم-3-2

اي منطقی منفی سریع هکه سيگنال NIMهاي دیگر با استاندارد را از ماژول Stopو  Startهاي تواند هر دوي پالسمی 2580دستگاه 

هاي ید. ورودي، دریافت نماPhotomultiplier Tube Baseبندي یک کنند و یا خروجی زمانباشد، فراهم میو مثبت استاندارد می

Start و Stop  ي شمارش براي هاکه بخواهيم در آزمایش نرخدر صورتی اهمی اتصال خواهند یافت. 50به شکل مناسبی به کابل

Start  وStop رودي ها براي وه از این دستگاه سيگنال تامين شده از منشأ رویدادادبرابر یا تقریباً برابر باشد با استفStart  و سيگنال

-پاسخ را اندازه ( از منشأ بهTاختالف زمانی ) 2580گردد. سپس دستگاه ورودي دستگاه می Stopفراهم شده از پاسخ به ورودي 

هر  کند.راهم میف Tانتخاب شده، متناسب با نسبت  گيري خواهد کرد و یک خروجی دامنه که حدوداً کسري از دامنه مقياس کامل

داد نشأهاي رویر از مهاي کمتاشند، مثل آزمایشی که در پاسخآزمایشی که در آن دو نرخ شمارش به طور قابل توجهی تفاوت داشته ب

 یابد؛کاهش می 2580تالف ادهد که زمان گردد. این کار اطمينان میاستفاده می 2580بتواند انتظار رود، از نرخ شمارش کمتري براي 

استفاده  Startک سيگنال یکند. وقتی که پاسخ به عنوان دریافتی تحليل می Startاختالف زمانی را فقط بعد از یک سيگنال  2580زیرا 

ظور مقياس زمان شود و تاخير به منایجاد می Stopهاي منشأ رویدادها از طریق یک خط تاخير به سمت ورودي شود، سيگنالمی

اش براي ورودي ربوطهنشأ م، دستگاه زمان را تا وقتی که سيگنال مStartگردد. در هر سيگنال ورودي تنظيم می 2580کامل انتخابی 

Stop گيري شده، زمان منفی کند. سپس زمان اندازهفراهم شود، تحليل میT  يف زمانی معکوس را طرا تاخير داده و به اصطالح یک

 ها و زمان اتالف در طول آزمایش است. کند. هدف این نوع از اتصال سيستم، کاهش تعداد تبدیلتوليد می

 



 

 

 

 

 

 

 Stopاز طریق ورودي  باید یک عمل تبدیل وجود داشته باشد، اما براي هر سيگنال  Startی از طریق ورودي براي هر سيگنال دریافت

شود، نبال نمیددر داخل محدوده کامل انتخابی  Stopنيازي به عمل تبدیل نيست. براي هر سيگنال ورودي که توسط یک سيکنال 

 ود.کند، حتی اگر هيچ پالس خروجی توليد نشگيري میا اندازهمحدوده کامل زمانی ر  مبدل یک معادل زمانی با

 

 هاي خروجی خطی و امپدانس خروجیهاي سيگنالاتصال-3-3

نل است. براي پنل اهم به کمک کانکتور جلویی پ 1ولت، در حدود  10تا  0استاندارد، با محدوده خطی  TACمنبع امپدانس خروجی 

ر از تلی کوتاهدهی داخ ي خاصی ندارد، به خصوص که کابل اتصالها نياز به هيچ مالحظهجلو، معموالً اتصال داخلی به دیگر ماژول

ولت را  10تا  0وجی تنها هنوز هم به صورت چشمگيري بازه سيگنالی فوت طول است. موازي کردن چندین بار روي یک خر 4

 اهم باشد. 100دهد، مگر اینکه بار ترکيبی کمتر از کاهش نمی

ی با طول های. کابلده شودمثل هر ابزار آنالوگی، ممکن است وقتی که طول کابل بيش از اندازه افزایش یابد بعضی اوقات نوساناتی دی

باید  شود، کابل ل خطی نيازهایی با طول زیاد براي اتصال یک سيگنااحتياجی به اتصال در انتها ندارند. وقتی که کابلفوت(  4کم )تا 

-سانات، میين بردن نوبد. از به یک بار مقاومتی برابر با امپدانس کابل خاتمه یابد تا از بازخوردها و نوسانات در کابل جلوگيري گرد

حت انتهایی ت کننده ال نهایی در ارسال کننده انتهایی و یا توسط یک اتصال نهایی موازي در دریافتتواند یا توسط یک سري اتص

-ورودي وسيله دریافت دهنده نهایی را درتواند هر دوي کابل و اتصال( شکل میT) BNCتاثير قرار گيرد. براي سهولت معموالً یک 

ال کننده ا در ارسرنهایی موازي کابل غير عملی باشد، اتصال نهایی سري که در دریافت کننده یک اتصال کننده جاي دهد. وقتی

ین ورودي چند مپدانسبررسی کنيد. براي یک اتصال نهایی سري، گستره دامنه کامل سيگنال در دریافت کننده، تنها در صورتی که ا

وي رحقيقی  بين خروجی تقویت کنندهبرابر امپدانس مشخصه کابل باشد، امکان پذیر است. براي حالت سري، مقاومت صحيحی 

، کنندهیافتيله دربرد و کانکتور خروجی قرار دهيد. به طور موثر، امپدانس خروجی وسيله سيگنال دهنده با امپدانس ورودي وس

شده  اندازيار راهباهمی و  93سري است و ممکن است مقداري اتالف دامنه سيگنال را نتيجه دهد. براي مثال، اگر امپدانس سري 

. رساندن سيگنال درصد حداکثر دامنه سيگنال براي هر پالس می باشد 90اهم باشد، گستره سيگنال در دسترس فقط در حدود  900

 درصدي سيگنال خواهد بود. 50اهمی سبب اتالف تقریبی  93اهمی در یک بار  93یک کابل 

 

 اتصال هاي سيگنال منطقی-3-4

هاي ورودي با جامپر پذیرند. هر کدام از این مدارمثبت یا منفی را می NIMهاي استاندارد  سيگنال Stopو  Startمدارهاي ورودي 

ي مثبت به معنی هاکيلو اهم براي سيگنال 1هاي منفی یا بيش از اهمی براي سيگنال 50قابل انتخاب هستند. امپدانس ورودي 

 2580ه ی دستگامانده و خروجاز ورودي هاي منطقی باقی ها است. مالحظات امپدانسی براي هر یکامپدانس صحيح براي سيگنال

همی ا 100با یک مقدار  توانندها و خروجی میگيرد. این ورودياهمی مورد استفاده قرار می 93امري بحرانی نيست و معموالً کابل 

 آید. ه عملال ممانعت بپایان یابند تا از بازخور ناشی از سيگنال مورد استفاده براي راه اندازي یک بار امپدانس با

 



 

 

 

 

 

 تبدیل زمان به دامنه-3-5

ن زماتبدیل  ستقيم باما به طور هنل عقبی مبدل وجود دارد. چهار عدد از این کنترلپنل جلویی و دو کنترل روي پچهار کنترل روي 

( و µsه، تأخير )کنندضرب ،(nsها شامل محدوده ). کنترلکنندان را ایجاد مینالوگ آدر پالس خروجی معادل  ،شروع تا توقف

Anti/Coinc کليدهاي  باشند.میRange  وMultiplier محدوده مقياس کامل (Scale-Full) کنند. ين میرا براي تبدیل زمان تعي 

گردد. هر می µs 5محدوده زمانی مقياس کامل  ×100روي  Multiplierو کليد  50تنظيم شده بر روي  Rangeبراي مثال با کليد 

را راه  utputO TAC دهد، گيت پالس خروجی از طریق اتصالمعتبر رخ می Startبعد از یک سيگنال  µs5 که Stopسيگنال ورودي 

نل پک کليد روي توسط ی Strobeالت حگردد.  Strobeشود مگر اینکه هم نمیاکند. پالس خروجی از طریق این اتصال فراندازي می

ولت  10تا  0حدوده گيري شده در ممتناسب با نسبت اندازه اشپيک دامنه ، شودصل میاخروجی حکه مانی گردد. زانتخاب می جلو

 خواهد بود.

یک سيگنال  که شود مگر اینهيچ پالس خروجی فراهم نمی و کندرا حذف می مبهمیهر پالس  به گونه ایست که، منطق داخلی

Stop .یک سيگنال  در داخل محدوده کامل زمانی انتخاب شده مورد قبول گرددStop از یک سيگنال  موثر نيست مگر این که بعد

ضد  یازمانی هم یک حالت می توان ،کنترل منطقی بيشترو  Startمدار ورودي  تبدیل شکل پالسی شروع معتبر واقع شود. براي

ده و مدار قرار دا Anti/Coinرا روي  Gate Mode ، کليدStartمدار ورودي  لسیشکل پا. به منظور حذف کردانتخاب  همزمانی

سيگنال اگر  ،گردد ورودي گيت را بدون هيچ اتصالی رها کنيد. زمانی که همان تنظيم کليد استفاده شود و سيگنال ورودي فراهم

بایست می Startي گيتی شدن مدار ورود همزمانیبراي  شود.مورد قبول واقع نمی Start+ ولت یا بيشتر باشد سيگنال هاي 2گيت 

هاي لی که سيگنالدر حا گيت+ ولتی یا بيشتر را از طریق اتصال ورودي منطقی 2و یک سيگنال قرار داد  Coinرا روي  Gateکليد 

 TACروجی خجهت  ،Strobeروي پنل جلویی منبع را براي سيگنال هاي  Strobeکليد  فراهم کنيد. ،باشندشروع قابل قبول می

روي  تأخيرین او  شودتوليد می تأخير Start Valid توسط یک سيگنال Strobe، تنظيم است NTIنماید. وقتی کليد روي انتخاب می

  .شده است تثبيتتر از محدوده کامل زمانی یک زمان طوالنی
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 Multiplierو  Rangeحدوده انتخاب مقياس توسط سلکتورهاي م 

محدوده زمان 
Full-Scale 

 تنظيمات سوئيچ

Multiplier 
Range(ns)  

 

 ns50  1× 50 

 ns200 1× 100 

 ns200 1× 200 

 ns500 10× 50 

µs 1 10× 100 

µs 2 10× 200 

µs 5 100× 50 

µs 10 100× 100 

µs 20 100× 200 

µs 50 k 1 × 50 

 ms0.1 k 1× 100 

ms 0.2 k 1× 200 

ms 0.5 k 10× 50 

ms 1 k 10× 100 

ms 2 k 10× 200 

 


