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مقدمه

براي اندازه گیري طول عمر پوزیترون از یک مدار همزمانی سریع/کند استفاده شده است. این مدار شامل 

-NTآشکارسازهاي پالستیکی مدل  تبعیض ،NT-115آمپلی فایرهاي مدل ،NT-209، پري آمپلی فایرهاي مدل 850

،NT-152، مبدل زمان به دامنه مدل NT-123، آنالیزورهاي تک کاناله زمانی مدل NT-132گرهاي کسر ثابت مدل 

ساخت شرکت نوین طیف می باشد.NT-124و آنالیزور چند کاناله مدل NT-134دستگاه همزمانی سریع مدل 

و آنالیزور هاي تک کاناله زمانی NT-152مبدل زمان به دامنه مدل، NT-115در این سیستم دستگاههاي آمپلی فایر مدل 

عیسریهمزمان، دستگاهNT-132مدلتبعیض گر کسر ثابتو دستگا هاي تم همزمانی سیسقسمت کند درNT-123مدل 

.سیتم همزمانی قرار می گیرندقسمت سریع درNT-124،آنالیزور چند کاناله مدل NT-134مدل 

با توجه به اینکه مدار همزمانی استفاده شده در اندازه گیري طول عمر پوزیترون پیچیده است،ابتدا هر یک از دستگاههاي به 

توضیح داده می شود.کار رفته در سیستم 
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آشکارساز1- 1
سوسوزن و المپ تکثیر کننده آشکارسازهایی که در آزمایش اندازه گیري طول عمر پوزیترون استفاده می شوند، از دو قسمت 

فوتون که به هم کوپل شده اند، تشکیل شده اند. گاماي فرودي که به آشکارساز برخورد می کند توسط سوسوزن ها به تابش 

هایی با طول موج بزرگتر تبدیل می شود.این تابش ها وارد المپ تکثیر کننده فوتون می شوند.

المپ تکثیر کننده فوتون1- ٢

ود در درون ساخته شده تکثیر کننده فوتون از یک لوله شیشه اي تهی از هوا، یک فوتوکاتد در ورودي و چندین داینالمپ 

به فوتوکاتد برخورد می فوتون هاي تولید شده در سوسوزن هنگامی که وارد المپ تکثیر کننده فوتون شده) 1است.(شکل

نور به آن برخورد می کند، الکترون گسیل می کند. الکترون گسیل کنند، فوتوکاتد از ماده اي تشکیل شده است که وقتی 

به اولین داینود برخورد می کند ودر اثر برخورد چندین الکترون ثانویه گسیل می شود. به همین شده توسط میدان الکتریکی 

آخرین داینود دارد.11ستم ترتیب الکترون هاي ثانویه به داینود دوم برخورد می کنند.المپ تکثیر کننده فوتون در این سی

داینود در یک المپ تکثیر کننده فوتون به عنوان آند در نظر گرفته می شود و چون الکترون هاي زیادي روي آن جمع می 

ولید شده در المپ تکثیر کننده فوتون بوسیله ي یک میدان الکتریکی با تشوند، پالس خروجی از آن منفی است. الکترون هاي 

نسیل مثبت برهر داینود تامین می شود. از یک داینود به داینود دیگر هدایت می شوند. در آزمایش مربوط به اتصال یک پتا

استفاده شده است و برخالف المپ هاي تکثیر 9143WBاندازه گیري طول عمر پوزیترون از یک المپ تکثیر کننده فوتون 

ست، چون در ولتاژهاي باالي مثبت خازنی در سر راه آند قرار داده کننده فوتون دیگر از ولتاژهاي باالي منفی استفاده شده ا

می شود و این خازن با توجه به مقدار بار روي آن یک مقدار تاخیر زمانی ایجاد می کند. به عنوان مثال اگر سیگنال ضعیف 

اد می کند. که این کار باعث و اگر سیگنال قوي باشد، یک مقدار دیگر تاخیر ایجباشدیک مقدار تاخیر زمانی ایجاد می کند 

شودتفکیک زمانی از بین برود. بر خالف ولتاژهاي باالي مثبت در ولتاژهاي باالي منفی هیچ خازنی سر راه پالس آند می

نیست.
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. المپ تکثیر کننده فوتون1,1شکل 

پري آمپلی فایر1- 3

پري آمپلی فایر گرفتن سیگنال از آشکارساز است، بدون اینکه پري آمپلی فایر به دتکتور متصل می شود. نخستین وظیفه یک 

نسبت سیگنال به نویز را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. بنابراین پري آمپلی فایر در حد امکان در نزدیک آشکارساز قرار 

داده می شود و مدار هاي ورودي مطابق با ویژگی هاي آشکارساز طراحی می شود.

Pulse shaping) شکل دادن به پالس) براي هر کاربردي توسط دستگاه بعدي انجام می شود و این دستگاه را می توان در

یک فاصله از پري آمپلی فایر قرار داد.

. سمت راست پالس داینود، سمت چپ پالس آند خروجی از المپ تکثیر کننده فوتون1,2شکل 
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از یک خروجی براي تنظیم زمان و از خروجی دیگر براي اندازه گیري انرژي نشان داده . در شکل باال کاربرد پري آمپلی فایر1,3شکل 
شده است.

.در شکل باالمجموعه آشکارساز و المپ تکثیر کننده فوتون که به هم کوپل شده اند و در امتداد آنها یک پري آمپلی فایر قرار 1,4شکل 
گرفتهنشان داده شده است.

المپ تکثیر ازBNCاست خروجی هاي (د)و(ج) دو خروجی پري آمپلی فایرورودي بهhigh voltage, SHV(آ)کانکتور

.) است (ب) پورت تغذیه استسیم بلند) و دیگري براي داینود(سیم کوتاههستندکه یکی براي آند(کننده فوتون
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)Amplifiersآمپلی فایرها ( 1-2

-Pulseآمپلی فایر (  shaping شکل دهی به پالس را انجام می دهد که براي بهینه ساختن الکترونیک آنالوگ مورد نیاز (

.توجه به نوع کاربرد انتخاب می شوندآمپلی فایر ها با است. 

خطی دنبال می کند:pulse shapingیا انرژي اهدافی که آمپلی فایر pulse-heightبراي اسپکتروسکوپی 

V0.1-10از رنج میلی ولت به رنج per-amp) بزرگ کردن دامنه پالس خروجی 1

اورلپ پالس هاي پی در پی.) شکل دهی به پالس براي بهینه کردن رزولوشن انرژي و کاهش 2

با آمپلی فایر خطی را توصیف میکند. pulse-shapingبخش بعدي تکنیک 

خروجی هایی که داراي یک شکل پالس می باشند و از پري آمپلی فایر خارج شده اند را می pulse-shapingآمپلی فایر 

.ژي مطلوب تغییر می دهدگیرد و آنها را به شکل هاي پالس مورد نیاز براي اسپکتروسکوپی انر

Pulseیا شکل دهی به پالس که در این سیستم همزمانی توسط آمپلی فایر انجام شده است، از نوع Pulse shaping-2,1شکل 
shapingCR –RC.می باشد

CR –RC pulse Shaping 2-2

CR highساده ترین روش براي شکل دهی به پالس استفاده از  – pass filter است که با پیروي ازRC low pass

filter بدست می آید. این فیلتر شامل یک تفکر اساسی براي درك شبکه هايactive filter , high – performance

می باشد. 

CR highدرآمپلی فایر، ابتدا سیگنال مربوط به پري آمپلی فایر از   – pass filterت عبور می کند. در این هنگام نسب

سیگنال به نویز با تصغیف فرکانس هاي پایین که نویز باالو سیگنال بسیار کوچکی را شامل می شود، را افزایش می دهد. به 

نیست )قبل آنریاضیمانند کاربردمشتقکاربرد) به آن اشاره می شود ( CRهمین دلیل اغلب به عنوان یک ( مشتق گیر 

RC lowرسد از از اینکه پالس به خروجی آمپلی فایر ب – pass filter عبور می کند در این هنگام نیز نسبت سیگنال به

نویز با تضعیف فرکانس هاي باال، که نویز باالیی را شامل می شود، را افزایش می دهد. توسط این فیلتر زمان باالرونده پالس 
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ر اینجا دقیقاً مانند یک انتگرال گیر ریاضی عمل نامیده می شود. (انتگرال گیRCطوالنی تر می شود. این فیلتر انتگرال گیر 

در آمپلی فایر براي تولید پالس تک قطبی high passو low passدر شکل روبرو تأثیر ترکیب فیلترهاي . نمی کند.)

خروجی نشان داده شده است. 

RC-CR. شکل دهی به پالس با فیلتر 2,2شکل 

D=CDبه طور معمول ثابت مشتق زمانی     RDτ برابر با ثابت انتگرال زمانیRlCl=lτ ) است یعنیτ =τ =Dτ در این حالت.(

به ماکزیمم دامنه می رسد در هنگام بازگشت به خط پایه توسط ثابت زمانی τ1,2پالس خروجی به آرامی باال می رود در 

ی پري آمپلی فایر وجود ندارد. در حدود کنترل می شود. در این مدار ساده جبرانی براي زمان کاهش طوالنCRمشتق گیر 

τ7 یکunder shootکوچکی شروع می شودunder shoot بازگشت به خط پایه را با ثابت زمانی طوالنی توسط پالس

خروجی پري آمپلی فایر فراهم می شود کاهش می دهد. این نوع تکنیک شکل دهی به پالس توسط دتکتورهاي سنتیالسیون 

) باید حداقل سه برابر ثابت زمانی کاهش پالس سنتیالتور انتخاب τراي این کاربرد، ثابت زمانی شکل دهی (استفاده می شود ب

CRشود زیرا در این صورت از انتگرال گیري کامل سیگنال سنتیالتور مطمئن می شویم. عیبی که در استفاده از شکل دهی 

–RC تر در مقایسه با شکل دهیبا دتکتورهاي سنتیالتور وجود دارد یک پالس طوالنیSingle delay line است. زمانی

که دومین مشتق گیر قبل از خروجی آمپلی فایر قرار داده می شود پالس خروجی دو قطبی بدست می آید که در شکل زیر 

نشان داده شده است. 



نوین طیف سري راهنماي کاربري                                                                                                      شرکت 

٧

2,3شکل

مشتق گیري مضاعف یک پالس دو قطبی با ناحیه هاي مساوي در قسمت هاي مثبت و منفی تولید نور کند. این در کوچک 

acکردن خط پایه ، انتقال با نرخ هاي شمارش متفاوت زمانی که مدارهاي الکترونیکی آمپلی فایر  – coupled هستند مفید

. استمفیدzero crossover timingاست همچنین در کاربردهاي 

ستفاده کرد:امی توان under shootاز دو روش براي حذف 

1.Pole –zero Cancellation

2.Baseline Restore

Poleکه در این سیستم از روش  –zero  Cancellation براي حذفunder shoot شده استاستفاده.

Pole –zero Cancellation 3-2	

CRکه یک مدار ساده .2,4در شکل – RC توصیف شده است، یکunder shoot قابل توجه به عنوان پالس آمپلی فایر

طوالنی دو پالس خروجی پري آمپلی فایر ایه است. این پدیده نتیجه ي کاهشنمایی وجود دارد که خواستار بازگشت به خط پ

under shootمپلی فایر بر روي است . از نرخ هاي شمارش متوسط به باال، یک کسر قابل توجه از پالس هاي خروجی آ

پالس قبلی سوار خواهند شد. دامنه هاي پالس که براي این پالس ها اندازه گیري میشود بسیار کم است، و نیاز به گسترش 

Poleپیک هاي گزارش شده در طیف انرژي دارد بر آمپلی فایرهاي اسپکتروسکوپی یک مدار  –zero  Cancellation براي

Poleجا داده می شود. مزیت under shootحذف  –zero  Cancellation افزایش پیک شکل ها و همچنین افزایش

Poleرزولوشن در طیف انرژي نرخ ها ، شمارش باال است. در شکل زیر شبکه  –zero  Cancellation تاثیر آن توضیح داده

در RCن ورودي نرمال مدار مشتق گیر از شکل، سیگنال پري آمپلی فایر در قسمت چپ به عنواaشده است. در قسمت 

ناخواسته نشان داده می شود. under shootآمپلی فایر بکار برده می شود. پالس خروجی از مشتق گیر با یک 
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Pole-zero cancellation. مدار 2,4شکل 

براي ثابت زمانی کاهش داده شده در پري آمپلی فایر، ثابت هاي زمانی شکل دهی طوالنی در آمپلی فایر منجر به تولید 

under shoot بزرگتري می شود. در شکلb مقاومت ،Rpz بصورت موازي با خازنCD به مدار اضافه می شود و براي حذف

under shoot .تنظیم می شود

Poleساده به خط پایه با ثابت زمانی مشتق گیر خواسته شده است. این مدار شبکه نمایینتیجه یک پالس خروجی با کاهش 

–zero  Cancellation نامیده می شود همه ي آمپلی فایرهاي اسپکتروسکوپی را شامل می شوند که قابل تنظیم توسط

) انجام می شود. pzها به طور اتوماتیک ( تنظیمات پنل جلویی می باشد و بعضی مواقع توسط بعضی شرکت

. پالس خروجی تک قطبی(در سمت چپ) وپالس خروجی دو قطبی( در سمت راست) از آمپلی فایر2,6شکل
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Poleدر صورت عدم تنظیم  –zero  Cancellationاسپکتروسکوپی با وجود بدلیل باال بودن شمارش در سیستم همزمانی

under shoot باعث می شود که پالس هاي بعدي در اثر قرار گرفتن در رويshoot under با آن جمع شده و در ارتفاع

Poleپایین تر ي قرار گیرد. تنظیم  –zero  Cancellationیعنی به همان گونه که در شکل باید با دقت باالیی انجام شود

جمع شده و این shoot underمی شود پالس ها با باعث همبه میزان زیادshoot under. باال بردن استاشاره شده 2,4

Pole، بهترین حالت براي تنظیم بار در ارتفاع باالتري قرار گیرند –zero  Cancellation این است که آن را در کوچکترین

مقدار منفی ممکن تنظیم کنیم.
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Dual high voltageدستگاه  amplifier
(در پنل جلویی)115دل م

در پنل عقبی

١ ٢
٢

٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨

١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١

٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥



نوین طیف سري راهنماي کاربري                                                                                                      شرکت 

١١

1.COARES GAINد نظر و قابل دسترس )ور( براي تنظیم ارتفاع پالس خروجی با ضریب م

2.FINE GAIN(میزان اضافه شده به ارتفاع پالس خروجی )

highولوم تنظیم کننده .3 voltage 1200با حداکثر ولتاز قابل تنظیم

LCDنمایشگر .4

(در سمت دیگر)high voltageولوم تنظیم کننده .5

خطر برق گرفتگی.6

7.COARSE GAIN(در سمت دیگر )

8.FINE GAIN(در سمت دیگر )

ولت دستگاه 220کانکتور ورودي ولتاژ .9

.تامین کننده ولتاژ پیش تقویت کننده 10

.کانکتور ورودي ولتاژ11

.کانکتور خروجی آمپلی فایر12

.کانکتور خروجی آمپلی فایر(در سمت دیگر)13

( در سمت دیگر).کانکتور ورودي ولتاژ14

.تامین کننده ولتاژ پیش تقویت کننده15

( اغلب این قسمت توسط شرکت سازنده تنظیم می شود و کاربر .pole zero cancellation.تنظیم کننده 16

)تنها در صورت داشتن دانش کافی توسط پیچ گوشتی ساعتی آن را به میزان دلخواه تنظیم کند

با پالریته مثبت)pos/Neg(.پالریته ورودي 17

يدسیگنال ورو.18

( در سمت دیگر).سیگنال ورودي 19

با پالریته مثبت)pos/negریته ورودي( .پال20

( در سمت دیگر)pole zero canclation.تنظیم کننده 21
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SCA (Timing) و (Single-channel pulse-Height Analyzer)SCAدستگاه 

انتخاب رنج سطح دامنه پالس آنالوگ در خروجی آمپلی فایر متناسب با بار آزاد شده در دتکتور یا انرژي آشکار شده است.

هاي سیگنال در خروجی آمپلی فایر با انتخاب رنج انرژي و بار براي این پدیده ها یکسان است. انتخاب رنج سطح ها توسط 

انجام می شود. تبعیض گر تنها زمانی که سیگنال ورودي SCA (Single channel analyzerتبعیض گرها و دستگاه (

) زمانی که SCAتولید می کند. و (logicبل تنظیم شده رود یک خروجی از نوع پالس فراتر از سطح آستانه اي که از ق

تولید می کند. این کار توسط دو سطح logicارتفاع پالس قرار گیرد یک خروجی windowپیک دامنه سیگنال ورودي در 

آستانه از پیش تنظیم شده انجام می شود.

در نوع مختلف طبقه بندي می شوند :SCAدستگاههاي 

1()SCA (non timing

2()TSCA (Timing SCA

در اندازه گیري هاي طول عمر پوزیترون اگر پالس خروجی از آمپلی فایر مستقیما به یک شمارنده مانند همزمانی سریع داده 

نمی آید. همچنین در این اندازه گیري ها فقط شود، به دلیل اثرات نوفه ي الکتریکی همراه با پالس نتایج قابل قبولی به دست

مگا الکترون ولت مورد نیاز است،در نتیجه از آنالیزور تک کاناله زمانی براي تعیین محدوده انرژي 1,274و 0,511پیک هاي 

بیه است ،در شزمانیاین پیک ها استفاده شده است. چون ساختار آنالیزور هاي تک کاناله خیلی به آنالیزور هاي تک کاناله

اینجا ابتدا اصول کار آنالیزور هاي تک کاناله بیان شده است و در ادامه علت استفاده از آنالیزورهاي تک کاناله زمانی به جاي 

.آنالیزور هاي تک کاناله آمده است

)SCAآنالیزور تک کاناله(

آمپلی فایر را می گیرد و پالس هایی که در یک بازه آنالیزور تک کاناله ابزاري است که انرژي (دامنه) یک پالس خروجی از 

انرژي خاص اند( قابل تنظیم توسط کاربر)، عبور می دهند

را تولید می کند. خروجی ، SCAتنظیم شده باشد یک پالس خروجی windowاگر سیگنال ورودي در داخل SCAدر 

.عبور کند اتفاق می افتدlower-levelزمانی که لبه ي انتهایی پالس ورودي براي بار دوم از آستانه 

کار می کند windowدر مد TSCAدستگاه 
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افزوده می lower levelبراي ایجاد سطح ولتاژ که به آستانه ي ولتاژΔEیا window، آستانه ي windowدرمد کار

دو کار می کنند و فقط هر ΔEو LLرا بدست دهد استفاده می شود. در این مد ΔEشود تا سطح آستانه ي تبعیض گر 

پالس هایی که بین این دو مقدار باشند شمرده می شوند و پالس هایی که بین دو مقدار آستانه قرار نگیرند ، حذف می شوند. 

نیز با یک مقدار مشابه تغییر می کند. ولتاژ windowتغییر می کند، آستانه lower-levelبنابراین زمانی که تنظیمات 

در رنج ارتفاع پالس انتخاب شده است. windowنیازمند اسکن lower-levelوLLDخارجی براي تبعیض گر 

خواهند بود. Logicداراي پالس SCAدر خروجی cوBهر دو پالس )window( در حالت استفاده از مد 

یک پالس خروجی SCAداراي وضعیتی است که دستگاه Bرا نشان می دهد تنها پالس SCA) سه پالس از آمپلی فایر به 3,1شکل (
logicبراي آن تولید کند.

براي هر پالس در زیر آنها نشان داده شده است. از آنجائیکه پالس هاي ورودي خطی non-timing SCAخروجی از دستگاه 

را نسبت به پالس هاي ورودي نشان دهد. logic ،time walkزمان آغاز مشابهی دارند بدیهی است که سیگنال خروجی 

SCA. خروجی 3,2شکل
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)TSCAآنالیزور تک کاناله زمانی(

تک کاناله این است که به ازاي پالس هاي با دامنه مختلف مبدا زمانی آنها فرق می کند و چون در اندازه مشکل آنالیزور هاي 

گیري طول عمر پوزیترون با طول عمر هایی در مقیاس پیکو ثانیه و نانو ثانیه سرو کار داریم زمان خیلی مهم است و کمترین 

ابل قبول شود. در نتیجه براي رفع این مشکل به جاي آنالیزور هاي تک اختالف در مبدا زمان می تواند منجر به نتایج غیر ق

کاناله از آنالیزور هاي تک کاناله زمانی استفاده شده است. آنالیزور هاي تک کاناله زمانی از یک تبعیض گر انرژي مانند آنالیزور 

مانی پالس ورودي را هلد کرده و به پالس تضعیف تک کاناله و یک آنالیزور زمانی استفاده می کنند. آنالیزور هاي تک کاناله ز

پالس ورودي ) مقایسه می کنند و با توجه به آن مبدا زمان را مشخص می کنند. در اینجا به ازاي پالس هاي با 4/1شده (

ارتفاع مختلف مبدا زمان تغییر نمی کند.

T

TSCAتوسطمبدأ زمانی یکسان 3,3شکل 

که وابسته به زمان اتفاق پدیده ي اندازه گیري SCAاز logicها سیگنال هاي خروجی timing SCAدر واقع دستگاه 

، SCAشده می باشد را تولید می کنند. این وابستگی زمان منجر می شود که زمان اتفاق سیگنال خروجی 

"walk-free" یا مستقل از دامنه ي سیگنال ورودي براي زمان باالرونده داده شده باشد. بعالوه در کاربرد شمارش هاي

و در کاربردهاي دیگر که زمان رخداد مهم pulse-shapeساده ، خروجی وابسته به زمان براي اندازه گیري همزمان تبعیض 

باشد استفاده می شود. 

:TSCAدر پنل جلویی windowو Lower levelتنظیم ولوم هاي براي 

وصل کرده و MCAآمپلی فایر را به ورودي دو آشکارساز قرار داده و خروجی سمت راسترا در وسط Na22ابتدا چشمه 

ابتدا و انتهاي کانال هایی کهمشاهده می کنیم.NTMCAطیف آشکارساز سمت راست را در مانیتور توسط نرم افزار 

و انتهاي 600طیف روي آن قرار گرفته اند را یادداشت می کنیم به عنوان مثال اگر ابتداي فوتوپیک روي عدد فوتوپیک 

ولت تنظیم می کنیم (هر دور ولوم 6را روي Lower Levelباشد 800فوتوپیک روي کانال 
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Lower Level ولت می باشد) و ولوم 10معادلwindow ا هر دور ولوم ولت تنظیم می کنیم زیر4را رويwindow

وصل کرده و طیف مربوط به MCAسپس خروجی سمت دیگر آمپلی فایر از آشکارساز سمت چپ را به ولت است.5معادل 

و به همین ترتیب براي آشکارساز دیگري هم ابتدا و انتهاي فوتوپیک را تعیین می کنیم این آشکارساز را نیز مشاهده می کنیم 

اي که طیف دوم در آن بازه میگیرد باید در همان محدوده طیف اول باشد در غیر این GAINفقط باید توجه شود که ،

تنظیم با آشکارساز اولرا در یک بازه ي یکساندومهاي آمپلی فایر محدوده طیف هاي آشکار سازgainصورت باید توسط 

یم کرد.روي اعداد مناسب تنظTSCAکرد و سپس ولوم هاي روي 

:TSCAدر پنل جلویی delayبراي تنظیم ولوم هاي 

در دو کانال اسیلوسکوپ مشاهده داده سپس خروجی ها را  fast coincidenceرا به ورودي TSCAهردو خروجی مثبت 

به صورت پالس منطقی زیر هم نشان می دهد، دو پدیده اي که همزمان اتفاق می افتند fast coincidence. دستگاه کنیم

در پنل delayدر صورت عدم مشاهده همزمان دو پدیده که بیش از همه ي پدیده ها  اتفاق می افتند با تنظیم ولوم هاي 

می توان دو پدیده ي همزمان در زیر هم مشاهده کرد.TSCAجلویی 
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dual timing SCAدستگاه 

پنل جلوییدر NT-123مدل 

در پنل عقبی

۷ ٨ ٩ ١٠

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦

۱۶ ۱۷

۱۴۱۳۱۲۱۱ ۱۵
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با مشاهده آغاز پیک طیف چشمه مربوطه )Lower Level(LLتنظیم )ولوم 1(

Walk)ولوم تنظیم 2(

نانوثانیه 1,1- 0,1) پالس ورودي delayبازه ي تاخیر()3(

نانوثانیه1,1- 0,1) پالس ورودي delayبازه ي تاخیر()4(

( در سمت دیگر)Walk) ولوم تنظیم 5(

) ( در سمت دیگر)Lower Level(LL) ولوم 6(

( در انتهاي پیک طیف)window)ولوم تنظیم کننده 7(

)ولوم تأخیر8(

) ولوم تأخیر( در سمت دیگر)9(

windowولوم تنظیم کننده ) 10(

دستگاهv220)کانکتور ورودي ولتاژ 11(

)خروجی منفی12(

)Logic)خروجی مثبت (13(

)(در سمت دیگر)Logic) خروجی مثبت (14(

) خروجی منفی (در سمت دیگر)15(

) ورودي16(

) ورودي(در سمت دیگر)17(
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Timing باTAC
قابلیت دستیابی TACنیازمند دقت پیکوثانیه است اولین کاندید مبدل زمان به دامنه است. ،timingزمانی که یک کاربرد از 

کند.هاي پالس استفاده میهاي زمانی کوچک به دامنهرا دارد زیرا از تکنیک آنالوگ براي تبدیل فاصلهنماییبه چنین دقت 

هاي هم زمانی بین دل زمان به دامنه براي تشخیص پدیده، مبTAC) به خروجی SCAبا افزودن آنالیزور تک کاناله ارتفاع (

با دو ANDدهد مدار اورلپ همزمانی یک گیت ) اساس عملکرد همزمانی را توضیح می4,1رود.(شکل هر آشکارساز بکار می

ورودي است.

4,1شکل 

حضور داشته باشد BوAدر دو ورودي logic1هايرا تنها زمانی که پالسlogic1یک خروجی ANDگیت .4,1شکل  

شود اوالً تأخیر از طریق اورلپ داشته باشند تولید میBوAهاي  کند. در حقیقت، خروجی تنها زمانی که پالستولید می

رسند. میANDالکترونیک تولید پالس باید براي هر دو دتکتور مشابه باشد. بنابراین هر دو پالس در یک زمان مشابه به گیت 

ثانیاً عرض هر پالس باید برابر با عدم قطعیت ماکزیمم زمان براي دتکتور مربوطه باشد، اگر عرض پالس بسیار باریک باشد یا 

ي رود و این کاهش بهرهاز بین میCهاي همبسته   اورلپ نخواهد داشت و خروجی تأخیرها مطابق هم نباشند بعضی پالس

هاي غیر همبسته احتمال باالیی از تولید خیلی پهن باشند پدیدهBوAهاي گر پالسدهد. اآشکارسازي همزمانی را نشان می

خروجی را از طریق اورلپ تصادفی را خواهد داشت و این خالف هدف طرح است. 

مطلوب استفاده شود. Resolving timeتواند براي انتخاب میSCAبا یک TACدهد که چگونه یک نشان می2شکل 

اندازد در حالیکه پالس تأخیر از دتکتور سنتیالسیون را بکار میTACاز startاز دتکتور ژرمانیوم ورودي پالس ورودي 
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کند.میtriggerرا stopورودي 

)4,2(شکل 

شود. یک پیک مشاهده می4گر چند کاناله آنالیز شد. طیف موجود در شکل توسط تحلیلTACزمانی که خروجی آنالوگ از 

شود. این پیک روي زمینه تخت که توسط هاي همبسته تابش گاما از دو دتکتور تشکیل میوجود دارد که توسط پدیده

گیرد.هاي غیر همبسته از دو دتکتور بدست آمده قرار میپدیده
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4,3شکل

SCAي که در پنجرهTACهاي گر چند کاناله) تنها آن پالس( تحلیلMCAدر ورودي SCAاز logicل خروجی با اتصا

هایی که داراي پیک در این بازه شوند که پدیدهطوري تنظیم میSCAهاي آنالیز خواهد شد. آستانهMCAگیرند با قرار می

هستند انتخاب شوند. 

مطلوب به سرعت و با دانش کاملی از TCA  ،Resolving timeو SCAبا overlap coincidenceبا جایگزین کردن 

شود. رزولوشن زمانی ذاتی سیستم انتخاب می

شوند. سهم هاي غیر همبسته را شامل میکه بخشی از آن پدیده4و3هاي همبسته در شکل براي پدیدهSCAي بازه یا پنجره

با عرض برابر در ناحیه ناهمبسته از طیف زمانی قابل SCA windowهاي ناهمبسته در طیف انرژي توسط تنظیم یک پدیده

تعیین است. 

کند. با اهمبسته را ثبت میهاي نشود که طیف انرژي متناظر با پدیدهدومی استفاده میMCAثانویه در گیت SCAاین 

هاي شمارش بسیار باال زمان هاي ناهمبسته در آن دخالت ندارند در نرخآید که پدیدهتفریق دو طیف انرژي طیفی بدست می

اي در کاهش زمان مرگ در اسپکترومتر هم زمانی شرکت دارند. در این موارد به طور قابل مالحظهSCAو TACپردازش 

هاي هم زمانی پایین است.ها انتخاب بهتري است زیرا زمان مرگ براي پدیدهمانی با ورودیها و خروجینادر، اورلپ همز

نرخ شمارش بسیار پایین مورد نیاز است. Stopداده شود براي ورودي Startاگر یک نرخ شمارش بسیار باال به ورودي 

TACهاي زمان پاسخ زیادي را براي پالسStart با پالس که ارتباطی همStop در رنج زمانی انتخاب شده ندارد صرف

بدون تولید اطالعات مفید شود با معکوس کردن TACاضافی در dead timeها سبب یک Stopها بدون Startکند. می

را کاهش خواهد داد. dead timeخواهد بود. و اینStopورودي نرخ شمارش باال در ورودي 

م اندازه گیري طول عمر پوزیترونمبدل زمان به دامنه در سیست

براي آنالیز زمان بین دو رویداد تصادفی مانند واپاشی هسته اي که داخل یک بازه زمانی اتفاق می افتد و همچنین اندازه 

گیري طول عمر پوزیترون از یک دستگاه مبدل زمان به دامنه استفاده می شود. اساس کار مبدل زمان به دامنه به این صورت 

که پالس هاي خروجی منطقی که دامنه آنها متناسب با اختالف زمان بین پالس هاي ورودي است تولید می کند.است

مبدل زمان به دامنه که در آزمایش اندازه گیري طول عمر پوزیترون استفاده شده است بدین صورت است که فقط اگر بازه ي 

نو ثانیه باشد، مبدل زمان به دامنه خروجی می دهد و به ازاي پالس نا30تا 7زمانی بین پرتوهاي شروع و توقف ورودي بین 

نانو ثانیه هیچ خروجی تولید نمی کند.30تا 7هاي با اختالف زمان بیشتر و یا کمتر از 
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وقتی که پالس شروع وارد مبدل زمان به دامنه می شود، کانال مربوط به آن پالس بسته شده و مبدل زمان به دامنه اجازه نمی

نانو ثانیه صبر می کند تا پالس توقف بیاید. اگر در این فاصله زمانی پالس 30دهد که پالس شروع دیگري وارد شود و حدود 

توقف آمد، اختالف زمانی بین دو پالس شروع و توقف را به دامنه تبدیل می کند و یک پالس منطقی تولید می کند و در 

ي آن انتخاب می شود، پالس خروجی را بیرون می دهداین بوسیله ي استراب تعیین حافظه نگه می دارد و بسته به می که برا

می شود که در زیر به طور کامل توضیح داده شده است.

تابع استراب مبدل زمان به دامنه

بعد از اینکه پالس منطقی در مبدل زمان به دامنه تولید شد، نباید بالفاصله پالس تولید شده به خروجی داده شود، چون باید 

پالس به قسمت کند مدار همزمانی وارد مبدل زمان به دامنه شود.براي این کار از تابع استراب مبدل زمان به دامنه استفاده 

ن که پالس مربوط به قسمت سریع مدار همزمانی در مبدل زمان به دامنه تشکیل شد، پالس می شود. تابع استراب بعد از ای

تولید شده را در حافظه نگه می دارد و اجازه می دهد تا پالس مربوط به قسمت کند مدار همزمانی نیز تشکیل شده و به مبدل 

را کاهش می ADSمبدل زمان به دامنه، زمان مرده زمان به دامنه وارد شود. تابع استراب با جلوگیري از خروجی ناخواسته 

دهد.هر تابع استراب از دو مد تشکیل شده استکه عبارتند از مد داخلی و مد خارجی

مد داخلی.1

در این مد با توجه به مقدار تاخیري که توسط کاربر داده می شود، پالس ذخیره شده در حافظه مبدل زمان به دامنه بیرون 

حالت شرط انرژي که در قسمت مربوط به آنالیزور تک کاناله زمانی تنظیم شدبرقرار نمی باشد.می آید در این 

. مد استراب داخلی4,4شکل

مد خارجی.2

شروع
توقف
تأخیر

خروجی
نبازنشاند
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میکروثانیه بیرون می دهد، تا با قسمت کند مدار 10در این مد، مبدل زمان به دامنه پالس ذخیره شده در حافظه را بعد از 

همزمانی هماهنگ شود. در این جا اگر خروجی قسمت کندمدار وارد مبدل زمان به دامنه شود مبدل زمان به دامنه پالس 

ارد مبدل زمان به دامنه نشود هیچ پالس خروجی دیده نمی شود. شکل هاي خروجی می دهدو اگر خروجی قسمت کند مدار و

نشان داده 4,6-4,5زیر نشان دهنده اساس کار یک تابع استراب خارجی مبدل زمان به دامنه اند در همانطور که در شکل 

ل زمان به دامنه در قسمت شده است، خروجی قسمت کند مدار همزمانی وارد مبدل زمان به دامنه شده است، در نتیجه مبد

نشان دهنده این است که هیچ پالسی به قسمت استراب مبدل زمان 4,6خروجی یک پالس منطقی تولید کرده است. شکل 

به دامنه وارد نشده است، در نتیجه مبدل زمان به دامنه هیچ پالسی در قسمت خروجی تولید نکرده است.

مد استراب،خروجی کند مدار وارد مبدل زمان به دامنه شده است و مبدل زمان به دامنه پالس خروجی تولید کرده -4,5شکل 

است.

شروع 
توقف
تأخیر

Vc
استراب 
خارجی
خروجی

بازنشاندن

شروع 
توقف
تأخیر

Vc
استراب 
خارجی
خروجی

بازنشاندن
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دامنه نشده است و مبدل زمان به دامنه هیچ پالس مد استراب خارجی، خروجی کند مدار وارد مبدل زمان به -4,6شکل 

خروجی تولید نکرده است.

:در سیستم همزمانی اندازه گیري طول عمر پوزیترونTACنحوه ي عملکرد دستگاه 

4,5شکل 

نانوثانیه بعد صبر می کند تا 30تا 7بسته می شود، سپس Startکانال مربوط به TACبه startپس از وارد شدن پالس 

در کمتر یا بیشتر از این بازه stopدر این بازه زمانی آمد خروجی داریم( در صورتیکه پالس stopاگر پالس بیایدstopپالس 

در بازه ي زمانی مشخص خروجی قسمت تند را stopبا وارد شدن پالس زمانی بیاید در این قسمت خروجی نخواهیم داشت)

در مدار داریم تا استراب وارد مدار شود تابع تاخیر secµ6بعد از آمدن خروجی قسمت سریع در مدار خواهیم داشت. 

و با آن استراب مانع از بیرون آمدن خروجی قسمت سریع می شود تا پالس مربوط به قسمت کند هم وارد مدار همزمانی شود

تاخیر می دهد تا پالس مربوط به قسمت کند وارد مدار شود اگر در این secµ10تابع استراببدین منظوراهنگ شود.هم

خروجی می دهد، در غیر TACبازه ي زمان پالس قسمت کند آمد با پالس خروجی قسمت سریع هماهنگ شده و دستگاه 

خروجی نخواهد داشت.TACاین صورت 
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v

start

stop

t

4,6شکل 
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)TACدستگاه مبدل زمان به دامنه(  

در پنل جلوییNT-152مدل 

ودر پنل عقبی

١ ٢ ٣

٧ ٨ ٩

٤ ٥ ٦
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1.Multiple ضریب )Range(

) بوسیله پیچ گوشتی ساعتیdelayتنظیم تاخیر(.2

3.Range(ns) فاصله ي زمانی بین پالسSTART,STOP تنظیم می شود50که معموال روي

4.STROBE خارجی استEXT

5.RESET/INHIBIT

TACخروجی .6

7.Start

8.Stop

)خارجیاتصال سیم استراب (.9
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Timing

و ثبات است. دست یافتن به مشخص کردن زمان ورود پدیده هاي مشاهده شده با دقت Timingاولین وظیفه تبعیض گر

رزولوشن زمانی مطلوب در کاربردهاي مختلف مانند اسپکتروسکوپی زمان یا تعیین پدیده هایی که در دو دتکتور مختلف به 

طور همزمان اتفاق می افتد مهم است. روشی که بوسیله ي آن رزولوشن زمانی مطلوبی بدست آید وابسته به نوع دتکتور است.

Walk:

یک اصولی است که وابسته به نشانگر زمان در روي دامنه پالس Walkاز عوامل محدود کنندة رزولوشن زمانی است.یکی 

) دو پالس را که داراي شکل یکسان هستند فقط دامنه ي یکی دو برابر دامنه ي دیگري است را نشان 1ورودي است. شکل (

تبعیض گر را زودتر از پالس با دامنه کوچکتر قطع می کند.می دهد. پالسی که داراي دامنه ي بزرگتر است آستانه 

5,1شکل

Walk می تواند رزولوشن زمانی را زمانی که عرض دامنه هاي پالس باید پردازش شود کاهش دهد. تبعیض گر کسر ثابت

ARC Timing تکنیک هاي دیگر ،zero-crossing براي حذف و کاهشwalk .پیشنهاد می شود

Constant Fraction Timing(تبعیض گر کسر ثابت)

تبعیض گرها ابزاري هستند که وقتی یک سیگنال به ورودي آنها می آید یک پالس منطقی درست می کنند و یکی از 

کاربردهاي مهم آنها در اندازه گیري هاي طول عمر پوزیترون است در این آزمایشها با طول عمرهاي در محدوده پیکو ثانیه تا 

و باید تفکیک زمانی خیلی خوب داشته باشیم، که با استفاده از تبعیض گرهاي کسر ثابت می توانیم به نانو ثانیه سروکار داریم 

تفکیک زمانی خوبی برسیم. 

دو نمونه تبعیض گر وجود دارد که عبارتنداز: تبعیض گر لبه صعودي و تبعیض گر کسر ثابت. در تبعیض گرهاي لبه صعودي 

یک آستانه تعریف می شود، هنگامی پالس ورودي به آن آستانه رسید ، یک خروجی می دهد . یکی از مشکالت این نمونه از 

فاع مختلف و زمان خیز برابر یک خروجی می دهند از طرفی پالس هاي با تبعیض گرها این است که براي پالس هاي با ارت
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ارتفاع مختلف در زمان هاي متفاوتی از آستانه تبعیض گر می گذرند، که این باعث می شود یک مبدا زمان مشخص وجود 

وسیله تغییر در ارتفاع نداشته باشد و یک گام زمانی ایجاد شود گام زمانی عبارت است از عدم قطعیت زمانی ایجاد شده به

پالس داده شده است.

روش کار تبعیضگر لبه ي صعودي-5,2شکل 

نمایش گام زمانی براي پالس هاي با ارتفاع مختلف اندازهگیري شده توسط تبعیض گر لبه ي صعودي-5,3شکل 
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با توجه به اینکه در آزمایش هاي اندازه گیري طول عمر پوزیترون زمان خیلی مهم است، از تبعیض گرهاي لبه صعودي براي 

اندازه گیري طول عمر پوزیترون استفاده نمی شود، چون تفکیک زمانی را خراب می کند . براي رفع این مشکل از تبعیض 

تضعیف می کنند و سپس پالس fیض گرها ابتدا پالس ورودي را به نسبت گرهاي کسر ثابت استفاده می شود. ار این تبع

تأخیر می دهند و این دو پالس را با یکدیگر ترکیب می کنند و زمان عبور از صفر را با توجه به tdاصلی را معکوس و به نسبت 

پالس مرکب به دست می آورند. 

درون تبعیضگر کسر ثابت دارد و tdیر نمی کند. که این بسته به مقدار مبداي زمانی با تغییر ارتفاع تغی7-3با توجه به شکل 

tdاگر درست تنظیم نشود، وابستگی تفکیک زمانی به گام زمانی روي تبعیضگر کسر ثابت زیاد می شود و در صورتی که مقدار 

درست تنظیم شده باشد، این وابستگی به حداقل مقدار می رسد. 

ورودي تبعیض گر کسر ثابت به پالس مرکبتبدیل پالس -5,4شکل 

یکی از رابطه هاي مهم که تبعیض گرها ي کسر ثابت بر اساس آن عمل می کنند ، عبارت است از:

Td=tr(1-f)

مقدار tdمقدار تأخیرزمانی که به پالس ورودي تبعیض گر کسر ثابت داده می شود و tdضریب تضعیف پالس ورودي، fکه 

% است. اگر مقدار تأخیر زمانی کمتر از کوچکترین مقدار زمان خیز پیش بینی 2حدود fزمان خیز هستند. معموال مقدار 

شده باشد تاثیر گام زمانی حتی در صورتی که زمان خیزها برابر نباشند، حذف می شود. اگر پالس ورودي به تبعیض گر کسر 

piته شود، معادله آن به صورت ثابت را مانند یک سطح شیب دار گرف = -mt می شود. معادله پالس تضعیف یافته و پالس

paتأخیر یافته  = -fmt وpd = -m (t-td) است . براي به دست آوردن زمان عبور از صفرpa=pd قرار داده می شود ، که

رابطه زیر بدست می آید .
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دامنه وروديزمان عبور از صفر پالس مرکب مستقل از -5,5شکل

Tc=

زمان عبور از صفر ورودي است با توجه به رابطه فوق مالحظه می شود که زمان عبور از صفر پالس ورودي که به وسیله tcکه 

تبعیض گر کسر ثابت مشخص شده است، مستقل از شیب پالس ورودي (زمان خیز) است.

س تأخیر یافته در زمان عبور از صفر تقسیم بر مقدار ماکزیمم پالس پالس هاي ورودي برابر است با مقدار پالFکسر دامنه 

تأخیري که به صورت زیر نشان داده شده است 

= ( )F=

نشان داده شده است، که در آن یک پالس ورودي به وسیله تقسیم کننده به دو قسمت CFD. ساختار یک 5,6در شکل 

تقسیم می شود. یکی از پالس ها تأخیر داده می شود و سپس به قسمت تبدیل کننده دو قطبی وارد می شود، در این قسمت 

مرکب ساخته می شود. پالس شبیه تبعیض گر کسر ثابت که در بخش هاي قبل توضیح داده شده رفتار می شود و پالس

) به دروازه می رسد. در صورتی دروازه خروجی می دهد که FDمرکب ساخته شده بعد از خارج شدن از تبعیض گر سریع (

( که قابل تنظیم بر روي تبعیض گر کسر ثابت است) باشد پاس خروجی در یک حافظه ULوLLپالس اولیه در محدوده بین 

ه مدار هماهنگ شود .قرار می گیرد تا با بقی



نوین طیف سري راهنماي کاربري                                                                                                      شرکت 

٣١

ورودي

نمایشی از یک تبعیض گر کسر ثابت- 5,7شکل 

) که در تبعیض گر کسر ثابت زمانی بکار برده می شود در شکل زیر نشان داده pulse shapingشکل دهی به پالس ( 

نسبت به دامنه اصلی تضعیف شده و بخش دیگر fشده است. سیگنال ورودي به دو بخش تفکیک می شود. یک بخش با کسر 

مانی افزوده می شوند ( تأخیر تأخیر کرده و معکوس می شود. این دو سیگنال متعاقباً به فرم سیگنال تبعیض گر کسر ثابت ز

با پیک دامنه پالس تضعیف شده مرتب leading-edgeانتخاب شده براي ایجاد نقطه کسر مطلوب در پالس هاي تأخیري 

که یک نقطه ي اصلی از کسر مطلوب روي zero-Crossingمی شود.)با افزودن دو سیگنال یک سیگنال دو قطبی با 

zero-Crossingکه در timingد. تبعیض گر کسر ثابت با پیوستن به تبعیض گر سیگنال تأخیري است بدست می آی

trigger است یکtime maker در کسر مطلوب از ارتفاع پالس فراهم می کند. با توجه به اینکه زمانzero-

Crossing مستقل از دامنه پالس است تبعیض گر کسر ثابت یکzero walk .واقعی را می دهد

تبدیل گر دوقطبی

LLD

ULD

حافظه

دروازه

FDتأخیر

SP

خروجی
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ر مدارها در تبعیض گر کسر ثابت را نشان می دهدشکل زی

همانطور که قبالً بحث شد، سیگنال ورودي تأخیر داده شده و معکوس می شود و کسري از سیگنال تأخیر داده نشده از آن 

خروجی استفاده می شود. logicبراي تولید پالس zero-Crossingکم می شود. یک پالس دو قطبی تولید می شود از 
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هر نویز triggeringاز zero-Crossingانتخاب انرژي را فراهم می کند ( مانع leading edg armingتبعیض گر 

می شود.)base lineذاتی در 

خواسته شده می باشد. توسط یک تنظیمات مناسب از مرجع timingکسري از ارتفاع پالس زمانی که fفاکتور تضعیف 

zero-Crossing و با انتخاب تأخیر و فاکتور تضعیف صحیحwalk.می نیمم می شود

leading edg timingاز رزولوشن زمانی حتی براي رنج هاي کم از ارتفاع پالس تبعیض گر کسر ثابت بهتر از تبعیض گر 

نیست.triggeringبه میزان قابل توجهی حساس به انتخاب کسر CFDاست. همچنین رزولوشن زمانی با 
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)CFDدستگاه تبعیض گر کسر ثابت (

در پنل جلوییNT-132مدل 

در پنل عقبی

۷ ۸

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶

۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵
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Lower Level (LL)ولوم تنظیم کننده .1

Widthتنظیم کننده عرض پالس .2

3.Walk inspect براي مشاهدهWalkروي اسیلوسکوپ و تنظیم آن

( در سمت دیگر)Lower Level (LL)ولوم تنظیم کننده .4

( در سمت دیگر)(Widthتنظیم کننده عرض پالس .5

6.Walk inspect(در سمت دیگر )

walkتنظیم .7

( در سمت دیگر)walkتنظیم .8

ولت دستگاه220کانکتور ورودي ولتاژ .9

آشکارساز ورودي آند از.10

تاخیر در ایجاد پالس خروجی.11

خروجی تبعیض گر کسر ثابت.12

ورودي آند از آشکارساز در سمت دیگر.13

تاخیر در ایجاد پالس خروجی در سمت دیگر.14

خروجی تبعیض گر کسر ثابت در سمت دیگر.15
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)fast coincidence(سیستم همزمانی

از انواع خاصی از تابش ها دور ریخته شود و پالس هایی که در راستاي ویژه اي در بعضی از مواقع الزم است پالس هاي ناشی 

پذیرفته شوند. حذف رویداد هاي نا خواسته به وسیله ي یک واحد همزمانی( با پاد همزمانی ) انجام می گیرد. واحد می ایند

1,6همزمانی خروجی می دهد. شکل همزمانی طوري ساخته شده است که اگر دو پالس ورودي به آن همزمان باشند، واحد

نمایش ساده از اندازه گیري همزمانی را نشان می دهد، که در آن واحد همزمانی در صورتی خروجی می دهدکه پالس هاي 

خروجی از سیستم هاي زمان گیریتقریبا همزمان باشند.

1آشکارساز

چشمهدروازه

2آشکارساز

نمایش ساده اي از یک سیستم همزمانی1,6شکل 

به طور کلی یک همزمانی واقعی که دو پالس دقیقا همزمان بیایند به ندرت اتفاق می افتد، در نتیجه یک واحد همزمانی 

زمان تفکیک نامیده می شود τوارد می شوند را همزمان گیرد. مقدار τطوري ساخته می شود تا پالس هایی که در بازه زمانی 

میکرو ثانیه و براي همزمانی هاي 5تا 1زمان تفکیک براي همزمانی هاي کندبرابر با که بوسیله ي کاربر تنظیم می شود. مقدار 

نانوثانیه می باشد. در شکل زیر رویدادهاي همزمان و غیر همزمان نشان داده شده اند، با توجه به شکل 10تا 1سریعبرابر با 

ن بازه ي زمانی بین آنها بیشتر از زمان تفکیک همزمان نیستندچو3و1همزمان هستندو رویدادهاي 3و2یا 2و1رویداد هاي 

تعیین شده است.

321

ττ

همزمان نیستند3و1همزمان هستندو رویدادهاي 3و2یا 2و1رویداد هاي -2,6شکل 

تقویت کننده

تقویت کننده

تحلیلگر چند کاناله
زمان گیري

همزمانیواحد 

شمارنده
زمان گیري
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در شکل زیر اساس کار یک واحد همزمانی نشان داده شده است. با توجه به شکل واحد همزمانی بازاي پالس هایی که در بازه 

وارد شده اندهیچ τوارد سیستم همزمانی شده اند، خروجی می دهدو به ازاي پالس هایی که در بازه زمانی بیشتر از τزمانی 

الس به سیستم همزمانی داده شود، واحد همزمانی هیچ خروجی نمی دهد.خروجی نمی دهد. همچنین اگر فقط یک پ

بلهپالس خروجی

τ

خیر

خیر

خیر

اساس کار یک واحد همزمانی-6,3شکل 

تاخیرهاتنظیم 

براي تنظیم تأخیرها چشمه مورد استفاده در پدیده هاي همزمان ضروري است. براي دتکتورهاي تابش گاما چشمه بسیار 

می شوند. اگر عطا) است. در این حالت دو فوتون با انرژي برابر در دو جهت مخالف سNa22معمول تابش تضعیف پوزیترون ( 

دتکتورها در مقابل هم قرار گرفته باشند و چشمه بین آنها قرار گرفته باشد بنابراین پدیده ها می توانند براي تنظیم تأخیر 

استفاده شوند 

در دتکتورهاي سنتیالتور پالستیکی همزمانی با قرار دادن دتکتورها نزدیک هم امکان عبور یک بیم ذرات باردار از هر دو 

رنده باید اطمینان داشت ذرات داراي انرژي کافی براي نفوذ در شمارنده ها می باشند. با یک چشمه از پدیده هاي شما

همزمانی نسبت تأخیرها با اندازه گیري تعداد  همزمانی ها به عنوان تنظیمات تابعی از تاخیر بدست می آید 

واحد همزمانی

واحد همزمانی

واحد همزمانی

واحد همزمانی
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عنوان رزولوشن زمانی سیستم بکار گرفته می شود. این ) معموال به FWHMکل عرض منحنی در نصف ارتفاع ماکزیمم ( 

زمان بطور معمول باید نزدیک حاصلجمع عرض هاي دو پالس باشد. هر چه منحنی نازك تر باشد مدار توانایی بیشتري براي 

تمیز دادن فاصله هاي زمانی کوچک و همزمانی هاي تصادفی کمتر را دارد. 
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)Fast coincidenceهمزمانی (دستگاه 

NT-134مدل 
در پنل جلویی

و در پنل عقبی

۱ ۲

۷ ۸

۳ ۴ ۵ ۶
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براي تنظیم عرض پالس خروجی با پیچ گوشتی ساعتی.1

resolving timeولوم تنظیم .2

ولت دستگاه220کانکتور ورودي ولتاژ .3

خروجی سریع از دستگاه همزمانی.4

خروجی مثبت .5

خروجی منفی.6

1ورودي .7

2ورودي .8
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کالیبره کردن مبدل زمان به دامنه و آنالیزور چند کاناله زمانی 

طیف هایی که در اندازه گیري طول عمر پوزیترون به دست می آیند، بر حسب تعداد کانال ها می باشند. با توجه به این که 

هاي طول عمر پوزیترون، طیف هاي بدست آمده باید بر اساس زمان باشند، در تنیجه باید مبدل براي تجزیه و تحلیل طیف 

.زمان به دامنه را کالیبره کرد و رابطه بین کانال ها و زمان را بدست آورد

ش تقویت پیاز. کالیبره کردن مبدل زمان به دامنه بدین صورت است که خروجی قسمت سریع آشکار سازها ( خروجی آند) را 

به تبعیض گر کسر ثابت و حروجی تبعیض گر کسر ثابت را به قسمت شروع مبدل زمان به دامنه وارد می کنند و سپس 

خروجی که به قسمت شروع وارد شده است با استفاده از کابل هاي با طول مختلف ( تأخیرهاي مختلف ) به قسمت توقف 

وصل شده و رابطه کانال بر حسب MCAوجی مبدل زمان به دامنه را به مبدل زمان به دامنه داده می شود و در نهایت خر

دیده می شود. همانطور که در شکل نشان داده شده است این رابطه به صورت خطی است و هر 18-3زمان به صورت شکل 

پیکو ثانیه است.49/13کانال برابر با 
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MCAمنحنی کالیبراسیون مبدل زمان به دامنه و -7,1شکل 

)Multi channel analyzer)(MCAدستگاه آنالیزور چند کاناله (

)124( مدل

در پنل جلویی

۲۱ ۳
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در دستگاه تحلیل گر چند کاناله تنها قسمتهاي اشاره شده در سیستم همزمانی استفاده می شود

ولت دستگاه220کانکتور ورودي ولتاژ .1

USBورودي .2

TACسیگنال ورودي از خروجی .3
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نوع چشمه بکاربرده شده و نحوه ي آماده سازي چشمه

چشمه پوزیترون

استفاده کرد. تولید پوزیترون با Na22 ،Co58 ،Cu64براي تولید پوزیترون می توان از واپاشی ایزوتوپ هاي پرتوزا مانند 

22نسبت به چشمه هاي دیگر براي اندازه گیري طول عمر پوزیترون مزیت دارد . ایزوتوپ سدیم 22استفاده از چشمه سدیم 

) ، وجود یک 2- 1درصد) از پوزیترون تولید می کند ( شکل 4/90در مقایسه با ایزوتوپ هاي دیگر یک نسبت باالیی ( حدود 

مگاالکترون ولت تقریباً همزمان با پوزیترون، اندازه گیري طول عمر پوزیترون به وسیله سیستم هاي 274/1اماي پرتو گ

سال و قیمت 6/2آسان می باشد ، نیمه عمر 22توقف را ممکن می کند. ساخت آزمایشگاهی چشمه سدیم –همزمانی شروع 

هاي دیگر برتري داشته باشد. تولید زوج الکترون پوزیترون از نسبت به چشمه 22مناسب آن باعث شده است که چشمه سدیم 

فوتون هاي انرژي باال روش دیگر براي به دست آوردن پوزیترون است، این روش به دلیل نیاز به شتاب دهنده هاي مناسب 

کاربرد گسترده اي ندارد. 

درصد واپاشی به وسیله گسیل یک 4/90نشان داده شده است. با توجه به شکل Na22واپاشی ایزوتوپ 2- 1در شکل 

پیکو ثانیه به وسیله گسیل 7/3می باشد که بعد از Na22) به حالت برانگیخته Ve) و یک نوترینوي الکترون (+Bپوزیترون ( 

گیر 22مگاالکترون ولت به حالت پایه می رسد. فرایندهاي دیگر به احتمال کمتر در واپاشی سدیم 274/1یک پرتو گاماي 

می باشد.Ne22دازي الکترون و انتقال مستقیم به حالت پایه ان

22طرح واپاشی ایزوتوپ سدیم-8,1شکل 
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نحوه ي آماده سازي چشمه

پرتوزا بر روي فویل هایی از جنس کاپتون، مایالر یا آلومینیوم قرار NaCl22چند قطره محلول 22براي تهیه چشمه سدیم 

براي طیف نمایی طول عمر پوزیترون از فویل هاي کاپتون استفاده می 22داده می شود. اصوال در تهیه چشمه هاي سدیم 

پیکو ثانیه دارند. 470تا 360شود،  چون فویل هاي کاپتون بادوام اند و یک مولفه طول عمر نابودي پوزیترون مشخص بین 

استفاده می شوند، در محدوده میکرومتر است، بعد از قرار دادن محلول 22ضخامت فویل هایی که در تهیه چشمه سدیم 

کلرید سدیم روي فویل، محلول را در مجاورت نور المپ خشک می کنند و سپس ورقه فویل دیگر روي آن قرار داده می شود 

تهیه چشمه باید دقت کرد فعالیت چشمه طوري باشد که در هر زمان یک پوزیترون وارد نمونه شود، ) در هنگام 3- 1( شکل 

چون وجود پوزیترون هاي اضافی در نمونه باعث تداخل پرتوهاي گاماي حاصل از نابودي پوزیترون ها با الکترون هاي موجود 

واپاشی انجام می دهد، با توجه به 106در هر ثانیه 22در ماده می شوند. به عنوان مثال یک چشمه یک مگا بکرلی سدیم 

پوزیترون می دهد. 9×105درصد این واپاشی پوزیترون تولید می شود، چشمه یک مگابکرلی هر ثانیه حدود 4/90اینکه 

یعنی هر میکرو ثانیه یک پوزیترون تولید می شود که در مقایسه با کوچکترین مولفه هاي طول عمر پوزیترون در ماده نسبتاً 

باال است. 

آشکارساز هامگا الکترون ولت در 0,511و 1,274قرار دادن چشمه سدیم بین نمونه هاي جامد براي ثبت پرتو هاي گاماي -8,3شکل 
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پنل عقبی سیستم همزمانی 
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اتصاالت سیستم همزمانی

1/2NT-115                                                             1/2NT-115

1100v-Det.1-1100vDet.2

Stopstart

strobe

Ext.amp

Neg.Out out

Plastic PMT Pre-ampPre-amp  PMT Plastic HVAMP
NT-115

HVAMP
NT-115

CFD           CFD TSCA
NT-123
Pos.out

TSCA
NT-123
Pos.out

TAC NT-152

10 ns delay

Fast Coincidence

HVMCA
NT-124
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شود:این سیستم طی دو قسمت کند و سریع به شرح زیر بسته می 
قسمت سریع مدار همزمانی

استفاده شد. پالس آند براي زمان گیري به تبعیض گر کسر در قسمت سریع مدار همزمانی از آند المپ تکثیر کننده فوتون 

ثابت داده شد( تبعیض گر هاي کسر ثابت با استفاده از روش زمان گیري کسر ثابت، مبدا زمانی پالس ها را مشخص و نوفه ي 

تبعیض گر الکتریکی را حذف می کنند. پالس هاي خروجی از تبعیض گر کسر ثابت اول به قسمت شروع و پالس خروجی از 

نانو ثانیه اي به قسمت توقف مبدل زمان به دامنه داده شد. (مقدار تاخیر با استفاده از دو متر 10کسر ثابت دوم با یک تاخیر 

نانو ثانیه تاخیر ایجاد می کنند.) در اینجا باید توجه 5حدود کابل ایجاد شد. کابل هاي استفاده شده در اینجا بازاي هر متر 

پالس خروجی از تبعیض گر کسر ثابت دوم بدون هیچ تاخیري به مبدل زمان به دامنه داده شود، مبدل زمان به شود ، که اگر 

نانو 50تا 7دامنه هیچ خروجی تولید نمی کند، چون مبدل زمان به دامنه به ازاي پالس هایی که اختالف زمانی بین آنها بین 

نانو ثانیه وارد مبدل زمان به دامنه 50تا 7با اختالف زمانی بین ثانیه است،خروجی می دهد. بعد از اینکه پالس هایی

شدند،مبدل زمان به دامنه اختالف زمان بین دو پالس را به یک پالس منطقی تبدیل می کند و در حافظه نگه می دارد، تا 

پالس مربوط به قسمت کند مدار همزمانی وارد مبدل زمان به دامنه شود.

نیقسمت کند مدار همزما

پالس ها ي داینود براي برقراري شرط انرژي پرتو هاي در قسمت کند مدار همزمانی از پالس خروجی داینود استفاده شد. 

و ویندوز LLمگا الکترون ولت به درون آنالیزور هاي تک کاناله زمانی هدایت شدند. دکمه هاي 0,511و 1,274گاماي 

مگا الکترون ولت تنظیم شدند،( 0,511و1,274آنالیزور هاي تک کاناله ي زمانی براي ثبت محدوده انرژي پرتو هاي گاماي 

پالس مگا الکترون ولت براي اندازه گیري طول عمر پوزیترون الزم است) 0,511و 1,274چون فقط اطالعات زمانی پیک هاي 

کاناله زمانی با استفاده از دو کابل با طول برابر به دستگاه همزمانی سریع داده شدند (دستگاه هاي خروجی از آنالیزور هاي تک

همزمانی سریع به ازاي پالس هاي مختلف تنها پالس هایی را که اختالف زمان بین آنها در محدوده زمان تفکیک باشد، 

به دامنه داده شد، تا با پالس مربوط به قسمت خروجی می دهد. سپس خروجی همزمانی سریع به قسمت استراب مبدل زما 

سریع مدار همزمانی که در حافظه مبدل زمان به دامنه ذخیره شده است، هماهنگ شود. پالس خروجی از مبدل زمان به 
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دامنه که نتیجه پالس هاي مربوط به قسمت کند و سریع مدار همزمانی می باشد، به آنالیزور چند کاناله داده شد، تا طیف 

مگا الکترون ولت می باشد در یک نمودار شمارش 1,274و 0,511طول عمر پوزیترون که اختالف زمان بین پرتو هاي گاماي 

عمر پوزیترون، ولتاژ بر حسب کانال بدست می آید. در اینجا باید دقت شود که در تمام مراحل آزمایش اندازه گیري طول 

تنظیم شود.–1100دستگاه روي 

اندازي سیستم همزمانی اندازه گیري طول عمر پوزیترون:مراحل راه 
1مرحله 

سیگنال هاي خروجی از gainکه عنیمبه این شود. یکیخروجی فوتو مولتی پالیر ها از هر دو آشکارساز gainابتدا باید 

هر دو آشکارساز مشابه باشد.

. امپدانس ورودي کنیددر اسیلوسکوپ استفاده PMTاهم براي مشاهده خروجی آند 50براي انجام این کار از کابل 

در خروجی Gainاهم ترمینیت شود)50(یعنی ورودي به اسلوسکوپ با مقاومت اهم تنظیم شود.50اسیلوسکوپ باید روي 

PMT.براي ماکزیمم خروجی بدون تغییر شکل در سیگنال تنظیم شود

تنظیم می شود.1.5kv) روي  60-ولتاژ باال در پري آمپلی فایر براي خروجی آند (در صورت وجود چشمه کبالت

). خروجی آند9,1شکل( 
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2مرحله

pole-zero cancellationپالس خروجی از آمپلی فایر به روش undershootحذف  

با مشاهده پالس خروجی از آمپلی فایر روي اسیلوسکوپ دنباله ي انتهاي پالس که در زیر خط پایه قرار می گیرد را باید حذف 

کرد. زیرا در غیر اینصورت پالس هاي بعدي با آن جمع شده و در مکان پایین تري قرار می گیرند. براي  انجام این کار توسط 

pole  zero- Adjپلی فایر در پنل عقبی آمundershoot کنید.روي کمترین مقدار منفی تنظیم

-pole zeroبا تنظیم Undershoot).  حذف 9,2شکل ( Adj

3مرحله 

delayبا مشاهده دو پالس منطقی  از خروجی سیستم همزمانی و تنظیم دو پالس که همزمان اتفاق می افتند از ولوم هاي 

استفاده شود تا دو پالس در یک بازه ي زمانی اتفاق بیافتند.TSCAدر پنل جلویی 

4مرحله 

-NTقبل از تنظیمات و راه اندازي تبعیض گر کسر ثابت باید طیف اندازه گیري شود براي این منظور پري آمپلی فایر مدل 

1000) با MCAچند گانه (براي اسپکتروسکوپی استفاده می شود. طیف در آنالیزور NT-115و آمپلی فایر مدل 209

به آمپلی فایر متصل شده تا طیف انرژي تولید شود.PMTاهم خروجی داینود 93کانال مشاهده شود. با استفاده از کابل 

را براي بدست آمدن رنج شمارش معقول نزدیک آشکارساز قرار دهید. مانند شکل زیر طیف مناسب براي Na-22چشمه 

تایید مشاهده شود.
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(آ)
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(ب)

طیف هاي حاصل از سیستم همزمانی با استفاده از آشکارساز پالستیکی.)9,3شکل (

:( آنالیزور تک کاناله زمانی ) به صورت زیر عمل می کنیمTSCAدرپنل جلویی windowو LLبراي تعیین 

در پنل جلویی هما نطور که در شکل باال نشان داده است از روي طیفWindowو   LLبا مشاهده عدد مربوط به کانال در 

TSCA ولوم هاي مربوطه تنظیم شود. با توجه به اینکه هر دور ولومLL ولت است وقتی 10معادلLL 100روي کانال

ولت است هنگامی که عدد مربوط به 5معادل Windowولت تنظیم شود. و هر دور ولوم 1، ولوم آن روي قرار می گیرد

ولت تنظیم شود. 2قرار می گیرد ولوم آن روي 300کانال در این ناحیه روي 

توسط آشکارساز هاي باریم فلوراید متفاوت از طیف بدست آمده توسط آشکار ساز هاي Na22طیف بدست آمده براي چشمه 

:پالستیکی و به صورت زیر است

LL

Window
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آشکارساز باریم فلورایدبا Na22) طیف حاصل از 9,4شکل(

5مرحله

(عرض) widthابتدا باید CFDتنظیم می شود. در صورت استفاده از CFDدر پنل جلویی Walk,widthدر این مرحله 

CFDدر پنل جلویی widthتنظیم شود. با مشاهده خروجی روي اسیلوسکوپ و با استفاده از قسمت مربوط به تنظیم 

کنید.نانو ثانیه تنظیم 500روي راخروجی

-walkبا مشاهده سیگنال  inspect) روي اسیلوسکوپ در حالیکه با خروجی سریع بازنشاندهtrigring می شوند (walk را

.نیدتنظیم ک

در صورت عدم داشتن اطالعات کافی براي تنظیم این قسمت با شرکت تماس حاصل فرمایید.
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Walk) مراحل تنظیم 9,5شکل(

6مرحله 

ی که از و خروجی سمت چپ با کابل،استفاده شودTACدر startثابت به عنوان ورودي CFDاز خروجی سمت راست 

وصل شود.TACدر stopبه ورودي طریق کالیبراسیون به صورت زیر بدست آمده است

CFDخروجی ).9,6(شکل

در این سیستم همزمانی

 خروجی آند ازPMT به عنوان ورودي بهCFD.داده می شود

 کانکتور هاي تأخیر درCFD سانتی متر وصل می شوند.36توسط کابل هاي مخصوص باندازه ي

 خروجی سمت راستCFD به وروديStart متر) به 4نانو ثانیه(مثال کابل20و خروجی سمت چپ با تأخیرstop

وارد می شوند.

ز خروجی داینود اPMTورودي براي آمپلی فایر هستند



نوین طیف سري راهنماي کاربري                                                                                                      شرکت 

٥٧

 خروجی آمپلی فایر بهTSCA وارد شده تا بازه ي انرژي مورد نیاز تعیین شود براي این طیف مربوطه روي

MCA 511و1274مشاهده شود و همانطور که در باال توضیح داده شد بازه ي پیک هايKev هر کدام توسط

تعیین می شوند.TSCAیک 

 ي دو پالس منطقی همزمانی خروجی براي مشاهدهTSCA به دستگاه همزمانی سریع داده می شود

 خروجی منفی از سیستم همزمانی سریع بهSTROBE دستگاهTAC میکرو ثانیه 10وارد می شود تا پیش از

تأخیر پالس مربوط به قسمت کند وارد شود و با قسمت سریع هماهنگ شده پالس خروجی تولید شود.

 نانو ثانیه بعد از ورود پالس 50تا 7از آنجاییکهSTOP باید پالسstart بیاید و در غیر این صورت خروجی

تنظیم می شود. 50روي عدد Rangeنخواهیم داشت 

( در صورت متر استفاده کنید. 5و4و3و2از کابل هاي اندازه گیريبراي کالیبراسیون و به دست آوردن سیم مناسب سیستم 

متر را از 2به این ترتیب که ابتدا سیم نیز امتحان شود). 3,5و 2,5خطی نبودن طیف هاي بدست آمده سیم هایی به طول 

انتخاب کنید. طیف حاصل را مشاهده کرده internalرا srobeکرده و وصلTACاز STOPبه ورودي CFDورودي 

متر قرار داده و این کار را نیز به ترتیب براي 2متر را به جاي سیم 3سیم NT-MCAسپس بدون قطع عملکرد نرم افزار 

متر انجام دهید. با انتخاب دو طیف از طیف هاي مشاهده شده کالیبراسیون را انجام دهید به این ترتیب که 5و4سیم هاي 

سپس با انتخاب تپ )9,7ند شکل ( مانروي یکی از پیک هاي مورد نظر کلیک کرده تا خط قرمز در راستاي پیک قرار گیرد

)2m*5ns*1000کنید(را وارد10000متر عدد 2مثال براي کابل کالیبراسیون 

. به عنوان مثال اگر طیف براي یک طیف دیگر نیز همین کار را انجام دهیدنانو ثانیه تاخیر است .5توجه :هر متر کابل داراي 

)9,8مانند شکل ( را وارد کنید15000پنجره ي مربوط به کالیبراسیون عدد متر باشد در 3مورد نظر بعدي براي کابل 

)9,10شکل (سپس با انتخاب تپ کالیبراسیون از نوع درجه یک این دو طیف را کالیبره کنید.
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متر2). انتخاب طیف کابل 9,6شکل (
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متر3). انتخاب طیف کابل 9,7شکل (
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انجام کالیبراسیون). 9,10شکل (
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) بدست آمدن اعداد مربوط به کالیبراسیون9,11شکل (
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را TACانتخاب کرده و خروجی دستگاه external، استراب را Stopبه CFDبا انتخاب کابل مناسب براي اتصال خروجی 

. با بدست آوردن رزولوشن منتظر بمانید اکتیویته ي چشمهی متناسب با وصل کنید مدت زمانMCAبه سیگنال ورودي  

بدست آورید. طول عمر پوزیترون را کانالی و حصلضرب آن با مقدار هر کانال 


