
 

 

 

 

 

 

 2575( مدل TSCAکننده زمانی تک کاناله )تحليل
Timing Single-Channel Analyzer - Model 2575 

 

 

 مقدمه
هاي مهم و پرکاربرد در بسياري يكی از قسمت( Timing Single-Channel Analyzer:TSCAکننده زمانی تک کاناله )دستگاه تحليل

 گردد.. سابقه ساخت آن در جهان به نيمه دوم قرن نوزده بر میاستها از تست

 قابليت دستگاه اين 

  محدود کردن سيگنال ورودي بين دو سطح ولتاژ–Lower Level & Upper Level  

  محدود کردن سيگنال در سه مد کاري– Int/Nor/Win 

 قابليت وابسته کردن خروجی به يک سيگنال خارجی- Ext Strobe 

  دريافت سيگنال ورودي در دو حالت پذيرشDC  و حذفDC - DC Coupled & AC Coupled  

  ايجاد دو خروجی مثبت و منفی– Pos Out & Neg Out 

 هاي باال و پايين ايجاد دو خروجی براي محدودکننده– UL Out & LL Out 

  قابليت تنظيم محدودگر پايين با سيگنال خارجی– LL Ref 

  قابليت ايجاد تأخير متغير در خروجی– Delay 

 را دارد. 

صلی آن يک يا يک تفكيكگر کامل به کار برده شود. خروجی ا Single Channel Analyzerتواند به عنوان يک می TSCAدستگاه 

خارجی  له وروديشدن به وسيتواند به عنوان صحت اطالعات زمانی و يا ذخيرهمنفی سريع و پالس مثبت کند است که میسيگنال 

 استفاده شود. به عالوه دو خروجی مجزا براي تفكيكگرهاي سطح پايين و باال در نظر گرفته شده است.

ارد که در شكل زير به صورت بلوک دگاما کاربرد -ان گاماگيري همزمر يک سيستم زمانی اندازهد TSCAبه عنوان مثال دستگاه 

 دياگرام نشان داده شده است.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 گاما-گيري همزمان گامادر يک سيستم زمانی براي اندازه TSCAاستفاده از  ( 1-1) شكل

 نحوه عملکرد دستگاه-1

شود و به هر يک می دامنه هر پالس ورودي بررسیپذيرد. يا شكل موجی را می RCهاي تک قطبی و دوقطبی با هر اين دستگاه پالس

روجی خ INT Strobeشود. در زمان استفاده از به طور جداگانه پالسی اختصاص داده می ULDو  SCA ،LLDهاي از خروجی

SCA انو تا ن 100ر بين شود. اين تأخيتوسط قسمت تشخيص زمان )از نصف دامنه در زمان فرود پالس مثبت ورودي( تأخير داده می

ن تغيير ه کاربردمابا بسته رتوانيم زمان پالس خروجی ميكرو ثانيه توسط يک پتانسيومتر در پنل جلو قابل تنظيم است. بنابراين می 11

 دهيم.

 های کاریمد-2

به گرهاي سطح هر يک از تفكيك (Nor)کند. در مد نرمال در پنل جلوي دستگاه کليدي وجود دارد که مد کاري آن را مشخص می

ست، اما بازه اولت  10بازه تغييرات سطح پايين بين صفر تا  (Win)ولت متغيرند. در مد پنجره  10صورت مستقل بين صفر تا 

 تغييرات سطح باال )يا همان پنجره( از سطح پايين است به عالوه يک ولت متغير.

شود. در ضمن بازه تغييرات سطح در اين مد اگر دامنه پالس ورودي باالتر از آستانه سطح پايين باشد، خروجی ايجاد می مد انتگرال:

 تاثير است.ولت و سطح باال بی 10پايين بين صفر تا 

 شود. باشد، خروجی توليد میتر از آستانه سطح باال در اين مد اگر دامنه پالس ورودي باالتر از آستانه سطح پايين و پايين مد نرمال:

 



 

 

 

 

 

-ولت می 10ر تا ولت و سطح باال نيز به صورت مستقل بين صف 10درضمن بازه تغييرات سطح پايين به صورت مستقل بين صفر تا 

 باشد.

شود. محدوده در اين مد اگر دامنه پالس ورودي باالتر از آستانه سطح پايين و بين محدوده پنجره باشد، خروجی توليد می مد پنجره:

ولت و سطح باال صفر تا يک ولت باالتر از  10باشد. در ضمن بازه تغييرات سطح پايين بين صفر تا پنجره بين سطح پايين و باال می

 اي با پهناي کم، مخصوص اسپكتروسكوپی با وضوح باال طراحی شده است.سطح پايين است. اين مد به علت ايجاد پنجره

 

 های دستگاهخروجي-3

ثابت پيروي  ( بعد از تأخيري که از تكنيک زمانی کسرINT Strobe)در زمان استفاده از  Neg Outو  SCA ،Pos Outهاي خروجی

أخير ابد. اين تيدامه میشوند. اين تأخير از نصف دامنه در زمان فرود پالس ورودي شروع و تا زمان تنظيم شده اکند، ايجاد میمی

ميكروثانيه(. در ضمن در  11تا  1ميكروثانيه يا  1/1تا  1/0باشد )ه کليد آن در پنل جلو است، قابل تنظيم میمتغير به وسيله دو بازه ک

 کند.پنل جلو يک پتانسيومتر وجود دارد که تغييرات تأخير را در بازه انتخاب شده کنترل می

شوند. سيگنال ايجاد می Strobeبالفاصله بعد از سيگنال  Neg Outو  SCA ،Pos Outهاي خروجی EXT Strobeدر زمان استفاده از 

Strobe  ميكروثانيه بعد از زمان کسر ثابت )از نصف دامنه در زمان فرود پالس ورودي( اتفاق بيافتد. در حالت  50يا  5بايدEXT 

Strobe  5براي  1/1تا  1/0رود )ه کار میميكروثانيه اشاره شده ب 50يا  5کليد تنظيم بازه تأخير در پنل جلو براي تعيين زمان 

 ميكروثانيه(. 50براي  11تا  1ميكروثانيه و 

د سيگنال )که در پنل پشت واقع است( زمانی که تفكيكگر سطح پايين در زمان صعو LL Outبراي همه مدهاي کاري، خروجی 

ر سطح باال در است( زمانی که تفكيكگ نيز )که در پنل پشت واقع UL Outگردد. براي خروجی خورد، ايجاد میورودي تريگ می

 گردد.خورد، پالس خروجی ايجاد میزمان صعود سيگنال ورودي تريگ می

 

 مرجع سطح پایین-4

باشد،  INTاست. اگر اين کليد روي  Lower Level Refrenceدار وجود دارد که براي تعيين در پنل پشتی يک کليد دوحالته قفل

قرار  EXTشود. اما اگر آن را در حالت سطح پايين از داخل تغذيه و به وسيله پتانسيومتري که در پنل جلويی قرار دارد کنترل می

گردد. در ضمن سطح )که در پنل پشتی واقع است( کنترل می LL Refاعمالی از کانكتور  DCدهيم، سطح پايين به وسيله سيگنال 

ولت( باشد. استفاده از اين قابليت در تمام سه مد کاري  10ولت )که معادل کارکرد همان صفر تا  -10ين صفر تا ولتاژ اعمالی بايد ب

 پذير است.امكان

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 پنل جلو و عقب-5

مت عمده ل سه قسشود دستگاه داراي دو پنل کاربردي در جلو و عقب خود است. اين دو پنل شامهمانطور که در شكل مالحظه می

 هاي بعدي آمده است.باشند که توضيح کارکرد هرکدام در بخشمی
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 TSCAنماي پنل جلوي دستگاه  ( 1-2) شكل
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 TSCA نماي پنل پشت دستگاه ( 1-3) شكل

 


