
 

 

 

 

 

 IAP-2323E32  نوعپالستیک  نسوسوز آشکارساز
 

ساز  شکار سوزن نوع از 2323E32آ ستیک بوده سو ساس گاما پرتوهاي و سریع نوترون به که پال ست.   ح سازي تابش ا شکار آ

 ایکرد  يتوان جمع آوریرا م ریتصیییاوها اسیییت. مواد یکی از ق یمیترین تکنیک یونیزاسییییون با نور سیییوسیییوزن توری  شییی ه در

سازاز  ییهاشود که همانن  پارسیم لیورتاژ تب  يهانور به پارس یخروج. انجام داد را ش ت يهايریگان ازه شکار سبی يهاآ ، تنا

سازها شکار س سرعت به توجه با شون .یپردازش م رهیو غ يهاد مهین يآ ساز این از باال دهیخپا شکار  زیادي مانن  موارد در آ

شمه شمارش سی هايچ سته و پار س و حفاظتی هايدروازه از برخی نوترونی، پیو هاي گیريو همچنین ان ازه زمانگیري هايتمسی

 .شودمی استفادهفیزیک ذرات 

سوزن شکل محلولسو ستیکی به  سوزنهاي پال سو ستن  که در هاي جام  از  ستان ارد میلهان ازههاي آری ه ستوانههاي ا اي و اي، ا

هاي هاي جام  در حجم باال نیاز اسیت بتترین گزینه سیوسیوزنصیفحه تتت در بازار موجود هسیتن . در مواردي که به سیوسیوزن

ستیکی می سوزن را نمیپال سو شن . با این حال، در این مواد خود جذبی نور  ضعیف این مبا واد بای  توان نادی ه گرفت و خواص ت

اثر هستن . بنابراین، از آنتا در تماس مستقیم با ها در مقابل آب، هوا و بسیاري از مواد شیمیایی بیمورد توجه قرار گیرد. این سوسوزن

سوسوزنهاي پرتوزا مینمونه ستفاده کرد. از معایب این  ست که مق ار نوري که در آنتا توری  میتوان ا ست.ها این ا سیار کم ا  شود ب

 بنابراین، براي تقویت این نور بای  از المپ تکثیرکنن ه فوتونی استفاده کرد. 

 شون : ها به دو مرحله زیر تقسیم میعملکرد این سوسوزن

 ها در گستره دی گانی طیف ارکترومغناطیسیجذب انرژي تابش فرودي به وسیله سوسوزن و توری  فوتون-1

 ن و توری  پارس خروجیتقویت نور به وسیله تکثیرکنن ه فوتو-2

 ست:ا شده تشکیل زیر هایمتقس از آشکارساز این

 آشکارساز سلول 

 فوتونی  کنن ه تکثیر المپ(PMT) 

 آرومینیومی نگت ارن ه پوسته 

 

 . مشخصات آشکارساز1

 2323E32آشکارساز  فنی مشخصاتالف: 

 وسوزن: سوسوزن پالستیک ماده س(EJ-212)  ساخت شرکتEljen  معادل(NE-102A) 

 اینچ  3 × 3سوسوزن:  سلول ابعاد 

 نوترون: انرژي پاسخ مح وده  MeV 30- KeV 200 

 9821: م ل فوتونی تکثیرکنن ه المپB  از شرکتElectron Tubes  

 

 



 

 

 

 

 

 ايکوره رنگ با همراه شکارساز: آرومینیومآ نگت ارن ه پوسته 

 آشکارساز:  وزنkg 4/2 

 آشکارساز:  ابعادcm 35  ×12 

  :مقسم ورتازIAP-2023az 

 1600-نوعی:  کار ورتاژ V/2 mA 

 2000-کار:  ورتاژ ح اکثر V /2 mA 

 اًآن : تقریب پارس خیزش زمان ns 4 

 آن : تقریبا  پارس بیشینه نیم در پتناns 10 

  تغذیه: کانکتورSHV 

  داینود:  و سیگنال آن  خروجیکانکتورBNC 

 

 2323E32 آشکارسازب: مشخصات 

 65خروجی نور: %

 MeV e 1photons/( :000/10-(بازده سوسوزن، 

 nm 423طول موج گسیل ماکزیمم: 

 ns 9/0زمان خیز: 

 ns 4/2زمان افت: 

 ns 7/2 :(FWHM)پتناي پارس 
2210×  3mc No. of  H atoms per: 23/5 
2201 × 3cm No. of  C atoms per: 74/4 
2310×  3cm No. of electrons per: 37/3 

 03/1: (g/cc)چگاری 

 ل توروئنوینی پلیپایه پلیمر: 

 58/1ضریب شکست: 

 سازگار با خالء فشار بتار:

 8/7× 10-5ضریب انبساط خطی: 

  -C 60°+ تا C 20°+ ب ون تغییر از C 20°در  .C 60 ،+%95 =L.O°نور خروجی بر حسب دما: در 

 

 مشخصات المپ تکثیر کننده فوتونی. 2

 

https://www.google.com/search?q=%D9%BE%D9%84%DB%8C+%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%84+%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A6%D9%86&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiE59rbhojfAhWCPFAKHXL9Af8QkeECCCYoAA


 

 

 

 

 

 کی به کم رانور  يهاگنالیساخته ش ه است که س شهیاز ش معموالالمپ تکثیرکنن ه فوتونی، یک المپ خالء ب ون گرمایونی است، 

هاي تا نور مرئی، فوتون UVهاي کم انرژي در گستره نور و براي آشکارسازي فوتون کن یم لیتب ي ریگقابل ان ازه یکیارکتر انیجر

ن ه فوتونی در  کاریرد دارد. المپ تکثیر کن فاده از سیییوسیییوزن  با اسیییت ما و ایکس( و ذرات یونیزه  گا باال )پرتوهاي  همه انرژي 

ستفاده می ستن ، ا سوزن ه سو سازهایی که بر پایه ماده  شکار صلی فوتوکات  براي تب یل فوتونآ سمت ا سه ق ها به شود. این المپ از 

ها و یک آنود که جریان ها با اسییتفاده از اثر فوتوارکتریک، زنجیره تکثیرکنن ه با یک سییري دایتودها براي تکثیر تع اد ارکترونارکترون

ست. آوري میجمعتوری ي را  ش ه ا شکیل  ست ياگونه به داینودها ساختار خطی، فوتونی هايکنن ه تکثیر درکن ، ت  به قادر که ا

 Electron Tubesاز شرکت  9821B م ل آشکارساز این در استفاده مورد المپ .باشن می پارس صعود زمان و عبور زمان کردن کمینه

ست. ساس توکات وف با  End Windowسریع از نوع PMTیک  9821B ا ش . این خط می طراحی با داینود 12 و سبز -آبی به ح با

PMT  عاری بودن و خطی زیاد بتره آن هايمشتصه دارد. از کاربرد باال انرژي فیزیک و شیمیایی هاينمونه سوسوزنیدر شمارش 

  برد. نام توانمی را

هاي هنگام حرکت بین مراحل تکثیر پایین است. رذا، این المپ به وجود می ان ها در یک المپ تکثیرکنن ه فوتون متوسط انرژي ارکترون

مغناطیسی ضعیف حتی می ان مغناطیسی زمین  بسیار حساس است. در مواردي که المپ در مجاورت تجتیزاتی با می ان مغناطیسی 

رو، تاثیر می ان مغناطیسی با پوشان ن المپ ت. از اینگیرد، حفاظ مفناطیسی براي جلوگیري از تغییر بتره المپ نیاز اسضعیف قرار می

هاي متتلف از ها و ان ازهتوان ح اقل کرد. ورقه استوانه فلزي در شکل( را میµاي فلزي )تکثیر کنن ه فوتونی با یک ورقه استوانه

 شود.بازار تتیه می

 

 دستورالعمل کار. 3

 مقسم به را مناسب تغذیه ورتاژ ابت ا  .باشبه عنوان خروجی می BNC کانکتور دو و تغذیه جتت SHVکانکتور  داراي آشکارساز این

 اوریه تقویت به نیاز داینود سیگنال. کرد اق ام هاخروجی دریافت جتت توانمی RG-58کابل  از استفاده با سپس نموده متصل ورتاژ

ت. اس متر 2 ح ود آن  سیگنال دریافت مناسب کابلد. شو متصل کنن ه تقویتپیش به کوتاه کابل یک از استفاده بای  با نبنابرای د،دار

 این. گردد استفاده Terminate 50 Ωاز  انعکاسی هايلمشاه ه سیگنا صورت ر. دگذارن می اثر سیگنال شکل بر ترطویل هايلکاب

خوبی  تفکیک ق رت پالستیک سوسوزن آشکارسازهاي که است ذکر به الزم .ردگی قرار تابش تحت سمت هر از توان می آشکارساز

یک  دادن قرار با نموده و مشاه ه را نوترون یا گاما چشمه طیف توانمی زیر، نوعی م ار دیاگرام بلوك از استفاده با اینحال با  .ن ارن

Offset ،م ارات در آشکارساز این آن  سیگنال ازد. آور دسته ب طیف زیر سطح شمارش با را چشمه ق رت از برآوردي مناسب 

 .شودمی استفاده زمانگیري
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