
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 2616 مدل (CFD) زمانگير کسر ثابت

(Constant-Fraction Discriminator – Model 2616) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 مقدمه
ر سریع را د سازی عملیات ریاضی نقاط ماکزیمم سیگنال ورودیدستگاهی است که با استفاده از شبیه 2616مدل  CFDدستگاه 

ه دینامیکی تا کامل، با محدود DCیک زمانگیر به روش کسر ثابت دارای تزویج این دستگاه  کند.محدوده مورد نظر مشخص می

ای را برای انواع متعددی از بهینه و سه حالت کارکرد آن، رزولوشن زمانی های برنامهاست. قابلیت انتخاب کسر، ماژول 1:1000

 کند، برای مثال:آشکارسازها و کاربردها فراهم می

  حالت کسر ثابت برای آشکارسازهای سریع(CFT) 

  حالت حذف زمان صعود کند برای آشکارسازهای ژرمانیومی(CFRR) 

 ط کننده برای شمارش نور توسی هدایتحالت لبهPMT (LET) 

اهم طراحی شده است. اگر بخواهیم  50با بار  DCی شدههای تزویجپذیرد و برای ورودیهای با قطبیت منفی را میپالس 2616مدل 

ن را توضیح دهیم باید گفت: سیگنال ترکیبی در خروجی دستگاه کسر ثابت توسط جمع جبری یک آبه اختصار اصول کارکرد 

، که توسط ماژول که توسط کاربر قابل تغییر است( و یک مسیر تاخیری که سیگنال آن %40سیگنال مستقیم تضعیف شده )با نسبت 

)نصب شده روی پنل  BNCل متصل شده بین دو کانکتور تضعیف نشده، شکل گرفته است. زمان تاخیر بر اساس تاخیر انتشار کاب

های زمانی سیگنال ورودی سازی کامل اعوجاججلو( توسط کاربر قابل انتخاب است. انتخاب بهینه این تاخیر خارجی موجب جبران

 های مورد نیاز به نمایش در آمده است.سیگنال 0در گردد. هم برای دامنه و هم برای تغییرات زمان صعود می

 : ورودی دستگاه1کانال

 Delay: سیگنال ورودی به کابل 2کانال

  Delay: سیگنال خروجی از کابل 3کانال

 : سیگنال خروجی دستگاه4کانال

 

 

 Fraction=0.4های خروجی دستگاه با استفاده از سیگنال. 1شکل 

 



 

 

 

 

 

 گیری نیست.قابل اندازه 0باشد که در یم ns 3تاخیر ایجاد شده در کابل کمتر از 

قابل  NIM تانداردشوند. پهنای دو خروجی مثبت مطابق با اسچهار سیگنال خروجی دستگاه همزمان و مستقل از یکدیگر تولید می

مان مقدار ههای سیگنال ورودی را به ی کاذب ناشی از نابهنجاریهاتنظیم است. این دستگاه زمان مرده داخلی برای حذف خروجی

لید شروع دوره تناوب کمستقل وجود دارد که کارکرد آن وابسته به  NIMکند. دو خروجی منفی با استاندارد که الزم است تنظیم می

 باشد.زمان مرده )کلید روی پنل پشت( می

دهد. های پالس سریع را میکنندهده در بسیاری از کاربردها بدون نیاز به تقویتقابلیت استفا 2616محدوده دینامیکی وسیع مدل 

 د.بهبود بخش های تجربی، رزولوشن زمانی رادهد تا در آزمایشدر پنل جلو این اجازه را به کاربر می Walk Adjustکنترل 

 عملکرد دستگاه -1

تفاده اژول مورد اسآنجا که نحوه تنظیم دقیق سیستم در حالتی که م ازکند. های مختلفی کار میدر حالت 2616مدل  CFDدستگاه 

ین اه در ادامه کرد، قابل ارائه نیست. اما توجه به مطالبی کهای روشن نحوه عملگیرد کار دشواری است، لذا دستورالعملقرار می

 بخش ارائه شده است، باعث استفاده صحیح از دستگاه خواهد شد. 

 ورودی-1-1

تر های ورودی بهتواند از مولد پالس یا پالس خروجی، آشکارساز تامین شود. سیگنالی، م2616مدل  CFDسیگنال ورودی دستگاه 

 ولت داشته باشد. -5ای محدود به است دامنه

 حالت عملکرد -1-2

در باشد. میCFRR و LET ،CFترین عملکردهای دستگاه انتخاب حالت عملکرد به نیازهای آزمایش مورد نظر بستگی دارد. مهم

کننده ی هدایتزمانگیر لبه به عنوان LEبا ماژول  CFتواند با عوض کردن ماژول می 2616( دستگاه LETکننده )ی هدایتحالت لبه

ارد. ت، نقشی ندفته اسمگاهرتزی مورد استفاده قرار گیرد. در این حالت کلید انتخاب حالت که روی پنل جلوی دستگاه قرار گر 100

ورودی  یگنالسفقط باید در حالتی استفاده شود که  (LET)ی هدایت کننده شود، حالت لبهاز آنجایی که تغییر دامنه سبب حرکت می

 خیلی کوتاه و دامنه خیلی محدود باشد.  دارای زمان صعود

ی سیگنال ورودی ( و پیک دامنه2616در مدل  %40ی بین یک نرخ ثابت )بندی از مقایسه(، زمانCFدر حالت کسر ثابت )ماژول 

ی در کند که از لحاظ تئورآید. این حالت مقایسه سیگنال ورودی با کسری از خودش، نوعی واحد زمانی را تولید میبدست می

ال الت نرخ سیگنحباشد. در این کننده که در باال بحث شد، مستقل از ارتفاع سیگنال ورودی میی هدایتمقایسه با رفتار حالت لبه

ل کانکتور پن ی کامل جهت مقایسه با استفاده از کابل خارجی که بین دوشود و سیگنالی با دامنهمرجع به صورت داخلی تعریف می

 شود.می شود، به تاخیر انداخته میجلو به کار برده 

 انی به دستاحد زمزمانی که طول این کابل خارجی برای تولید یک تاخیر زمانی کمتر از زمان صعود پالس ورودی انتخاب شود، و

 امنه و زمان د)جبران  ARCبندی گردد. این موضوع اساس زمانآمده برای تغییرات دامنه و زمان صعود همان پالس، تعیین می



 

 

 

 

 

مان صعود ( توانایی فراهم کردن تاخیرهای مناسب برای زARC)و همچنین  CFاست. تنظیم زمان سازش در کسر ثابت ( صعود

در سیگنال ورودی ناشی از کمبود  های به وجود آمدهیا اعوجاج Pile-Upکند که یا نرخ و پالس ورودی مورد آزمایش را فراهم می

یر به س آنها طول کابل تاخدر آشکارساز است. این پارامترها عواملی هستند که بر اسا Trappingاثرات بالیستیکی یا اثرات  تجمع بار،

 گردد. صورت تجربی برای یک آشکارساز و تنظیمات مشخص، تعیین می

های حالت بیشتر آشکارسازهای صعود (، مطابقت زیادی برای زمانCFRR( با حالت حذف زمان صعود کند )CFدر کسر ثابت )

آید، با این فرض که سطح آستانه ه وجود می( از یک پالس با تاخیر اندک بCFبندی برای کسر ثابت )جامد وجود دارد. واحد زمان

 رودی همراهوپالس  کامالً کم تنظیم شده است. در مورد آشکارسازهای حالت جامد، مواقعی که سیگنال ورودی با تغییرات طوالنی

شود. بندی ذکر شده در باال تامین نگیرد و ممکن است فرض زمان، عموماً یک کابل تاخیری نسبتا کوتاه مورد استفاده قرار میاست

بندی ز زمانابندی حاصل، ترکیبی در این صورت، ممکن است زمانگیر دامنه تنظیم شده برای حالت آستانه دیر تغییر کند و زمان

 شود. ی میی هدایت کننده خواهد بود. این اثر سبب دنباله یا یک پیک در یک طیف زمانبندی لبهکسر ثابت مورد نظر با زمان

 کابل تاخیر -1-3

شود. این کابل باید تاخیری کمتر از زمان صعود پالس ورودی اعمالی، بندی کسر ثابت استفاده میکابل تاخیر برای تنظیم واحد زمان

مان صعود )برای یک شکل ثابت( را فراهم کند. به طور کلی مجموع زمان تاخیر مورد جهت جبران سازی کامل تغییرات دامنه و ز

زمان صعود سیگنال ورودی است. این رابطه  risetشود که در آن تعیین می ) ≥𝑡𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦  𝑡𝑟𝑖𝑠𝑒)*f-1تواند مطابق رابطه -نیاز می

 باشد.جهت بهینه بودن در بیشتر کاربردها قابل استفاده می

ن ال، اگر زمایرد. برای مثنانو ثانیه است و این مقدار باید در انتخاب کابل مناسب مورد اصالح قرار گ 3/0، 2616تاخیر داخلی مدل 

 46/1زده شده بر مبنای  تواند پیشنهاد گردد. طول کابل خارجی، تخمیننانوثانیه می 3نانوثانیه است، یک تاخیر  5صعود آشکارساز 

 ، به صورت زیر است:RG-58فوت در کابل  نانو ثانیه در هر

L =
 تاخیرخارجی

1.46
=

تاخیرکلی − تاخیرداخلی

1.46

 

L سانتی متر( 56اینچ معادل با  22)حدود  =
3.0−0.3 𝑛𝑆

1.46𝑛𝑆/𝑓𝑡
= 1.85 𝑓𝑡 

گیری گردد اندازهشود که تاخیر مستقیم در مقایسه کننده با سرعت باال ( پیشنهاد می2ns ≥ 𝑡riseهای خیلی کوتاه )برای پالس

 پنل جلو انجام گیرد )در داخل مدار اتصال کوتاه شود(. BNCو نصب به صورت مستقیم با کابل تاخیر الزم، بدون 

1-4 =Walk Adjust 

 متری است. کدارای تنظیمات با دقت  CFRRو  CFT مدهاینظیم دامنه حساس به تغییر واحد زمانی )جابجایی زمانی( در ت

 



 

 

 

 

 

نشتی  باشد. بدین ترتیب mVdc6± کمتر از  2616ل موجود در ورودی مد DCمانی ممکن است که آفست تنظیم صحیح فقط ز

 آشکارساز یا خطاهای جریان تاریکی باید به حداقل ممکن برسند.

 شود.از موارد زیر استفاده می 2616مدل  CFDبرای تنظیم آزمایشگاهی دستگاه 

 مولد پالس با افست خیلی کم 

  تاخیر انتخابی 

 50کننده باند پهن تضعیف ( اهمی مثل دستگاهHewlett Packard hp-3496یا دستگاهی که جابجایی زمان ) ی خیلی دقیق

 معینی دارد.

  اسیلوسکوپ با تحریک خارجی که قادر به نمایش حداقلdivision/nS 1 ت زمانی های تضعیف باید موقعیاست. گام

 لتی تولید کند. و -5را از زمان شروع پیک یک سیگنال مرجع ورودی  2616مشخص سیگنال خروجی مدل 

 ری ه تغییکنندتوجه به این نکته ضروری است که آفست مولد پالس مقدار کمی است و برای تنظیمات مختلف تضعیف

 کند. نمی

تواند برای بهترین تنظیم جابجایی زمانی در یک محدوده کمی از دامنه به صورت می Walk Adjustmentکننده پتانسیومتر تنظیم

تواند به شود، رزولوشن زمانی میبا آشکارساز در نظر گرفته شده استفاده می 2616دلخواه مورد استفاده قرار گیرد. وقتی که مدل 

بندی به عوامل زیادی مانند کسر، یک، تنظیم گردد، چرا که دقت زمانهای متوالی در وضعیت نزدگیریصورت تجربی توسط اندازه

که در پنل جلوی  INSPECTآستانه، کابل تاخیر و بررسی جابجایی وضعیت مورد استفاده بستگی دارد. در طول آزمایش خروجی 

 -4/0ولت و  -2/0، خروجی باید بین 0، به کمک اسیلوسکوپ قابل رویت است. برای آشکارسازهای سریع مطابق ددستگاه قرار دار

، ممکن است یک محدوده نویزی بین سطوح، با گذرهای باال و پایین باشد تا تقریبًا 0ولت باشد اما برای آشکارسازهای کندتر مطابق 

 برابر، دیده شود.

 

 های بازبینی با استفاده از آشکارساز پالستیکیهای موجشکل -2شکل 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 آشکارسازهای کندموج بازبینی جابجایی برای  -3شکل 

 هاخروجی -1-5

 50اهمی با هر طول مناسبی از یک کابل کواکسیال  50اندازی بارهای برای راه 2616مدل  CFDهای منطقی خروجی دستگاه پالس

برای حداقل  WIDITHاهمی، با تنظیم کنترل  50باشد. این شکل، پالس خروجی را برای بارهای ، می0مطابق  (RG-58اهمی )مثل 

کاربر باید کند، را هم تحت یک پالس مشخصی تنظیم میزمان اتالف ، WIDTHکننده دهد. از آنجا که کنترل-مقدار ممکن نشان می

نیمم خودش کننده در مقدار میکننده را مطابق با نیازهای نرخ پالس تجربی معینی تنظیم نماید. در حالتی که این کنترلاین کنترل

 مگاهرتز خواهد بود.  100تنظیم شده باشد، سرعت شمارش بیش از 

 

 اهمی  50متصل به بار  CFDخروجی دستگاه  -4شکل 

 کابل خارجی =1-۷

ورت دلخواه، صرا به  NIMهای منفی جریان دهد که عرض خروجیکارکرد کابل خارجی روی پنل پشت به کاربر این اجازه را می 

رها شود، پهنای  INT، معین کند. اگر کلید در حالت EXTو تنظیم کلید  BNCبا اتصال یک کابل تاخیر مناسب میان کانکتورهای 

 امی( خواهد بود.نانوثانیه )ن 4پالس منفی تقریباً 

 

 



 

 

 

 

 

 

 انتخاب ماژول برنامه -1-۸

ها و تشریح آن آمده ، این حالت1(جدول 1-1)های مختلفی داشت که در توان حالتمی 2616مدل  CFDبا استفاده از دستگاه 

 است.

 انتخاب ماژول برنامه .1 جدول

 توضیحات حالت کلید ماژول

CF CFT زمانگیر کسر ثابت 

CF CFRR .زمانگیر کسر ثابت با حذف زمان صعود کند 

CF LET اهمی 50های یر با پایانههای تاخخروجیی باالرونده، اتصال زمانگیر لبه 

LE LET 
رودی وهای تاخیر سیگنال ون نیاز به اتصال خروجیی باالرونده بدزمانگیر لبه

 تواند روی یکی از کانکتورهای تاخیر نمایش داده شود.تضعیف شده می

Z/C CFRR 
بل از عبور از باید ق LEزمانگیر عبور از صفر / عدم نیاز به کابل تاخیر / آستانه 

 صفر سیگنال ورودی، عبور کند.

Z/C CFT 
یگنال ستواند مستقل از عبور از صفر می LEزمانگیر عبور از صفر / آستانه 

 ورودی، عبور کند.

Z/C LET 2616 کند.ی باالرونده عمل میبه عنوان زمانگیر لبه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 پنل جلو  -1-۹

 باشد. می0ها و کانکتورهایی مختلفی در پنل جلو، مطابق دارای کنترل 2616مدل  CFDدستگاه 

 

 

 نمای پنل جلو -۵شکل 



 

 

 

 

 

 عملکرد سلکتور -۲جدول 

B A Switch Position 

OPEN OPEN CFRR 

GROUND OPEN CFT 

GROUND GROUND LET 

 پنل پشت -1-1۰

 باشد. می0پشت، مطابق  مختلفی در پنل هاییها و کانکتورکنترل دارای 2616مدل  CFD دستگاه

                         
                        
               BNC         
           .

            

Internal :                 
      .

External:                
                    .

     EXT/INT:

 

 نمای پنل پشتی -۶شکل 


