
 

 

 IAP 2335P50 نسوسوزز آشکارسا
 

آشکارسازی تابش یونیزاسیون با نور  نوع سوسوزن بوده که به نوترون سریع و پرتوهای گاما حساس است.از  2335P50آشکارساز 

انجام  را شدت یهایریگاندازه ایکرد  یتوان جمع آوریرا م ریتصاوها است. سوسوزن تولید شده در مواد یکی از قدیمیترین تکنیک

 رهیو غ یهاد مهین ی، آشکارسازهاتناسبی یهاآشکارسازاز  ییهاشود که همانند پالسیم لیولتاژ تبد یهانور به پالس یخروج. داد

س سرعت به توجه با شوند.یپردازش م ساز این از باال دهیخپا شکار سی هایچشمه شمارش زیادی مانند موارد در آ سته و پال  پیو

 .شودمی استفادههای فیزیک ذرات گیریو همچنین اندازه زمانگیری هایتمسیس و حفاظتی هایدروازه از برخی نوترونی،

سوزن ستیکی سو شکل محلولهای پال سوزنبه  سو ستند که در اندازههای جامد از  ستاندارد میلههای آلی ه ستوانههای ا ای و ای، ا

های های جامد در حجم باال نیاز اسفت بتترین گزینه سفوسفوزنصففحه تتت در بازار موجود هسفتند. در مواردی که به سفوسفوزن

ستیکی می شند. با این حال، در این مواد خود جذبی نپال سوزن را نمیبا سو ضعیف این مواد باید ور  توان نادیده گرفت و خواص ت

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

سوسوزنهای پرتوزا مینمونه ستفاده کرد. از معایب این  ستتوان ا ست. که مقدار نوری که در آنتا تولید می ها این ا سیار کم ا شود ب

 بنابراین، برای تقویت این نور باید از المپ تکثیرکننده فوتونی استفاده کرد. 

 شوند: ها به دو مرحله زیر تقسیم میعملکرد این سوسوزن

 الکترومغناطیسی ها در گستره دیدگانی طیفجذب انرژی تابش فرودی به وسیله سوسوزن و تولید فوتون-1

 تقویت نور به وسیله تکثیرکننده فوتون و تولید پالس خروجی-2

 

 ست:ا شده تشکیل زیر هایمتقس از آشکارساز این

 آشکارساز سلول 

 فوتونی  کننده تکثیر المپ(PMT) 

 آلومینیومی نگتدارنده پوسته 

 

 . مشخصات آشکارساز1

 IAP 2335P50 آشکارساز فنی مشخصاتالف: 

 سوسوزن: سوسوزن  ماده(EJ-301)  ساخت شرکتEljen معاد( لNE-301) 

  :اینچ 5در  2: ابعاد سوسوزن 

 نوترون:  انرژی پاسخ محدودهMeV 15-keV 200 

 فوتونی: مدل  کننده تکثیر المپXP4512B از شرکتPHOTONIS   



 

 

 ایهمراه با رنگ کورهشکارساز: آلومینیوم آ نگتدارنده پوسته 

 آشکارساز وزن :kg 3/5 

 آشکارساز:  ابعادcm 5/44  ×16 

 ولتاژ:  مقسمIAP- 2051Ap  یاIAP 2051aZ 

 1600-نوعی:  کار ولتاژ V/2 mA 

 2000-کار:  ولتاژ حداکثر V/2 mA 

 4≈آند:  پالس خیزش زمان ns 

 10≈آند:  پالس بیشینه نیم در پتنا ns 

  تغذیه: کانکتورSHV 

  داینود:  و سیگنال آند خروجیکانکتورBNC 

 

  ب: مشخصات سوسوزن 

 % :78خروجی نور 

 No. of Blue Photons per 1 MeV of Electron Energy :12000 

  :طول موج گسیل ماکزیممnm 425 

  :874/0گرانش خاص 

  ،نسبت اتمیH:C »:212/1 

 2210×  3mc No. of  H atoms per: 82/4 

 2201 × 3cm No. of  C atoms per: 98/3 

 2310×  3cm electrons perNo. of : 27/2 

  :505/1ضریب شکست 

  :زمان افتns 2/3   

  :8/7× 10-5ضریب انبساط خطی 

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

 

 مشخصات المپ تکثیر کننده فوتونی. 2

 کی به کم رانور  یهاگنالیساخته شده است که س شهیاز ش معموالالمپ تکثیرکننده فوتونی، یک المپ خالء بدون گرمایونی است، 

های تا نور مرئی، فوتون UVهای کم انرژی در گستره نور و برای آشکارسازی فوتون کندیم لیتبدی ریگقابل اندازه یکیالکتر انیجر



 

 

باال )پرتوهای  نده فوتونی در همه انرژی  کاریرد دارد. المپ تکثیر کن فاده از سفففوسفففوزن  با اسفففت ما و ایکس( و ذرات یونیزه  گا

ستفاده می ستند، ا سوزن ه سو سازهایی که بر پایه ماده  شکار صلی فوتوکاتد برای تبدیل فوتونآ سمت ا سه ق ها به شود. این المپ از 

ها و یک آنود که جریان تکثیرکننده با یک سففری دایتودها برای تکثیر تعداد الکترون ها با اسففتفاده از اثر فوتوالکتریک، زنجیرهالکترون

ست. آوری میتولیدی را جمع شده ا شکیل  ست یاگونه به داینودها ساختار خطی، فوتونی هایکننده تکثیر درکند، ت  به قادر که ا

 از شففرکت  XP4512B مدل آشففکارسففاز این در اسففتفاده مورد المپ باشففند.می پالس صففعود زمان و عبور زمان کردن کمینه

PHOTONIS  .استXP4512B  یکPMT سریع از نوعEnd Window  خط  طراحی با داینود 10 و سبز -آبی به حساس فتوکاتد با

 و خطی زیاد بتره آن هایمشتصه دارد. از کاربرد باال انرژی فیزیک و شیمیایی هاینمونه سوسوزنیدر شمارش  PMTباشد. این می

  برد. نام توانمی را عالی بودن

های هنگام حرکت بین مراحل تکثیر پایین است. لذا، این المپ به وجود میدان ها در یک المپ تکثیرکننده فوتون متوسط انرژی الکترون

با میدان مغناطیسی مغناطیسی ضعیف حتی میدان مغناطیسی زمین  بسیار حساس است. در مواردی که المپ در مجاورت تجتیزاتی 

رو، تاثیر میدان مغناطیسی با پوشاندن المپ گیرد، حفاظ مفناطیسی برای جلوگیری از تغییر بتره المپ نیاز است. از اینضعیف قرار می

تلف از های متها و اندازهتوان حداقل کرد. ورقه استوانه فلزی در شکل( را میµای فلزی )تکثیر کننده فوتونی با یک ورقه استوانه

 شود.بازار تتیه می

 

 کار العمل دستور.2

 مقسم به را مناسب تغذیه ولتاژ . ابتداباشدخروجی می عنوان BNCکانکتور  دو و تغذیه جتت SHVکانکتور  دارای آشکارساز این

 اولیه تقویت به نیاز داینود . سیگنالکرد اقدام هاخروجی دریافت جتت توانمی RG-58کابل  از استفاده با سپس نموده متصل ولتاژ

  .است متر 2 حدود آند سیگنال دریافت مناسب . کابلشود متصل کننده تقویت پیش به کوتاه کابل یک از استفاده با باید بنابراین دارد

 بتترین. گردد استفاده Terminate 50Ωاز  انعکاسیهای مشاهده سیگنال صورت . درگذارندیم اثر سیگنال شکل بر ترلطوی هایکابل

 هر گیرد. درمی قرار باال در سلول انبساط زیرا فضای است آشکارساز جانبی سطح بر عمود راستای در آشکارساز، دهیتابش حالت

 جداسازی آشکارساز توانایی این قابلیت بزرگترین شود. واقع ولتاژ مقسم از باالتر ارتفاع در سر آشکارساز آزمایش حین است بتتر حال

 یک دیاگرام بلوك ادامه گیرد. درمی قرار استفاده مورد تحقیقات نوترونی از بسیاری در قابلیت باشد. اینمی گاما و نوترون پرتوهای

 . است شده آورده گاما و نوترون های جداسازی پالس جتت مدار
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