
 

 

 IAP 2325P52 پالستیک نسوسوزز آشکارسا
 

ساز  شکار ست. 2325P52آ ساس ا سریع و پرتوهای گاما ح ستیک بوده که به نوترون  سوزن پال سو سازی تابش  از نوع  شکار آ

 ایکرد  یتوان جمع آور را م ریتصیییاو ها اسیییت.ترین تکنیکیاز قمیم یونیزاسییییون با نور سیییوسیییوزن توریم شیییمه در مواد یک 

سازاز  ی هاشود که هماننم پارس م لیورتاژ تبم یهانور به پارس  خروج. انجام داد را شمت یهایریگانمازه شکار سب  یهاآ ، تنا

سازها شکار س سرعت به توجه با شونم. پردازش م رهیو غ یهاد مهین یآ ساز این از باال ده خپا شکار  زیادی ماننم موارد در آ

شمه شمارش س  هایچ سته و پار س و حفاظت  هایدروازه از برخ  نوترون ، پیو های گیریو همچنین انمازه زمانگیری هایتمسی

 .شودم  استفادهفیزیک ذرات 

سوزن ستیک  سو شکل محلولهای پال سوزنهای جامم به  سو ستنم که از  ستانمارد میلهدر انمازههای آر  ه ستوانههای ا ای و ای، ا

های های جامم در حجم باال نیاز اسیت بتترین گزینه سیوسیوزندر مواردی که به سیوسیوزن. صیفحه تتت در بازار موجود هسیتنم

ستیک   شنم. با این حالم پال سوزن را نم  ،با سو ضعیف این مواد در این مواد خود جذب  نور  بایم توان نادیمه گرفت و خواص ت

اثر هستنم. بنابراین، از آنتا در تماس مستقیم با ها در مقابل آب، هوا و بسیاری از مواد شیمیای  ب این سوسوزن مورد توجه قرار گیرد.

ستفاده کرد.های پرتوزا م نمونه سوسوزن توان ا ست که مقمار نوری که در آنتا توریم م از معایب این  ست. شود ها این ا سیار کم ا ب

 بنابراین، برای تقویت این نور بایم از المپ تکثیرکننمه فوتون  استفاده کرد. 

 شونم: زیر تقسیم م ها به دو مرحله عملکرد این سوسوزن

 دیمگان  طیف ارکترومغناطیس  ها در گسترهجذب انرژی تابش فرودی به وسیله سوسوزن و توریم فوتون-1

 تکثیرکننمه فوتون و توریم پارس خروج تقویت نور به وسیله -2

 

 ست:ا شده تشکیل زیر هایمتقس از آشکارساز این

 آشکارساز سلول 

 فوتون   کننمه تکثیر المپ(PMT) 

 آرومینیوم  نگتمارنمه پوسته 

 

 . مشخصات آشکارساز1

 IAP 2325P52آشکارساز  فنی مشخصات الف:

 سوسوزن: سوسوزن پالستیک  ماده(EJ-212)  ساخت شرکتEljen معاد( لNE-102A) 

  :اینچ 5 × 2ابعاد سوسوزن 

 نوترون:  انرژی پاسخ محمودهMeV 30-keV 200 

 فوتون : ممل  کننمه تکثیر المپXP4512B از شرکتPHOTONIS   



 

 

 شکارساز: آرومینیومآ نگتمارنمه پوسته 

 آشکارساز وزن :kg 4/5 

 آشکارساز:  ابعادcm 5/44  ×16 

 ورتاژ:  مقسمIAP- 2051aP 

 1600-نوع :  کار ورتاژ V/2 mA 

 2000-کار:  ورتاژ حماکثر V/2 mA 

 4≈آنم:  پارس خیزش زمان ns 

 10≈آنم:  پارس بیشینه نیم در پتنا ns 

  تغذیه: کانکتورSHV 

  داینود:  و سیگنال آنم خروج کانکتورBNC 

 

 مشخصات سوسوزن پالستیک ب:

 % :65خروج  نور 

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

  :طول موج گسیل ماکزیممnm 423 

  :زمان خیزns 9/0 

  :زمان افتns 4/2 

  پتنای پارس(FWHM): ns 7/2 

 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 

   چگار(g/cc)  :03/1 

  :ل توروئنوینی پل پایه پلیمر 

  :58/1ضریب شکست 

 فشار بتار: سازگار با خالء 

 8/7× 10-5ب انبساط خط : ضری 

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

 

 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  یهاگنالیساخته شمه است که س شهیاز ش معموالگرمایون  است،  المپ تکثیرکننمه فوتون ، یک المپ خالء بمون

های نور مرئ ، فوتون تا UVهای کم انرژی در گستره نور و برای آشکارسازی فوتون کنم م لیتبمی ریگقابل انمازه  کیارکتر انیجر

فاده از سیییوسیییوزن  با اسیییت ما و ایکس( و ذرات یونیزه  گا باال )پرتوهای  نمه فوتون  در همه کاریرد دارد. انرژی  المپ تکثیر کن

سازها شکار س که بر ی آ سو ستفاده م وزن پایه ماده  ستنم، ا صل  فوتوکاتم این المپ . شوده سمت ا سه ق  بهها فوتون برای تبمیلاز 

ها و یک آنود که جریان تکثیر تعماد ارکترون یک سییری دایتودها برای بارکننمه ها با اسییتفاده از اثر فوتوارکتریک، زنجیره تکثیارکترون

ست. کنمآوری م توریمی را جمع شمه ا شکیل  ست یاگونه به داینودها ساختار خط ، فوتون  هایکننمه تکثیر در، ت  به قادر که ا

 از شییرکت  XP4512B ممل آشییکارسییاز این در اسییتفاده مورد المپ باشیینم.م  پارس صییعود زمان و عبور زمان کردن کمینه

PHOTONIS  .استXP4512B  یکPMT سریع از نوعEnd Window  خط  طراح  با داینود 12 و سبز -آب  به حساس فتوکاتم با

 و خط  زیاد بتره آن هایمشتصه دارد. از کاربرد باال انرژی فیزیک و شیمیای  هاینمونه سوسوزن در شمارش  PMTباشم. این م 

  برد. نام توانم  را عار  بودن

های مراحل تکثیر پایین است. رذا، این المپ به وجود میمانهنگام حرکت بین  ها در یک المپ تکثیرکننمه فوتون متوسط انرژی ارکترون

مغناطیس  ضعیف حت  میمان مغناطیس  زمین  بسیار حساس است. در مواردی که المپ در مجاورت تجتیزات  با میمان مغناطیس  

میمان مغناطیس  با پوشانمن المپ  رو، تاثیرگیرد، حفاظ مفناطیس  برای جلوگیری از تغییر بتره المپ نیاز است. از اینضعیف قرار م 

های متتلف از ها و انمازهتوان حماقل کرد. ورقه استوانه فلزی در شکل( را م µای فلزی )تکثیر کننمه فوتون  با یک ورقه استوانه

 شود.بازار تتیه م 

 

 کار العمل دستور. 3

 مقسم به را مناسب تغذیه ورتاژ . ابتماباشمخروج  م  عنوانبه  BNCکانکتور  دو و تغذیه جتت SHVکانکتور  دارای آشکارساز این

 اوریه تقویت به نیاز داینود . سیگنالکرد اقمام هاخروج  دریافت جتت توانم  RG-58کابل  از استفاده با سپس نموده متصل ورتاژ

  .است متر 2 حمود آنم سیگنال دریافت مناسب کابل. شود متصل کننمهتقویت پیش به کوتاه کابل یک از استفاده با بایم ن،بنابرای د.دار

 . اینشودم  استفاده Terminate 50 Ωاز  انعکاس های مشاهمه سیگنال صورت . درگذارنم م اثر سیگنال شکل بر ترلطوی هایکابل

خوب   تفکیک قمرت پالستیک سوسوزن آشکارسازهای که است ذکر به . الزمگیرد قرار تابش تحت سمت هر از توانمم  آشکارساز

یک  دادن قرار با نموده و را مشاهمه نوترون یا گاما چشمه طیف توانم  زیر، نوع  ممار دیاگرام بلوك از استفاده با حال این با م.نمارن

Offset ،ممارات در آشکارساز این آنم سیگنال آورد. از دست به طیف زیر سطح شمارش با را چشمه قمرت از برآوردی مناسب 

 .شودم  استفاده زمانگیری
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