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 :1شرايطمحيطيالزم براي نصبو راه اندازيونگهداري
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 :2مقدمه
آشكارسازهای امروزی اطالعات گوناگونی در مورد تابش آشكار شده را به شكل عالمت الكتريكی نشان
میدهند .به منظور استخراج اين اطالعات بايد عالمت توسط يك سیستم الكترونیكی تحلیل شود .اين سیستم
میتواند طوری طراحی شود که کارهای بسیار متفاوتی انجام دهد .برای مثال جداکردن عالمتهای مشابه،
استخراج اطالعات انرژی ،تعیین زمان نسبی بین دو عالمت و دهها مورد ديگر از اين نوع است .سیستمهای
الكترونیكی که در آزمايشهای فیزيك هستهای و فیزيك ذرات بكار میروند تشكیلدهنده شاخهی
الكترونیك هستهای میباشند و امروزه به نحو گستردهای به شكل مدولهايی استاندارد شدهاند به عنوان نمونه
مدارهايی که برای توابع تحلیلی پايه بكار میروند ( تقويت کنندهها ،تبعیضگرها .) . . . ،اين مدولها بهصورت
واحدهای الكترونیكی جدا از هم با استانداردهای مكانیكی و الكترونیكی مشخص ساخته شدهاند] [.

شكل()- 2

چند مدول استاندارد از شرکت  .

مدولها اين امكان را فراهم میکنند که انواع بسیار متنوعی از سیستمهای الكترونیك طراحی و آماده شوند.
از آنجا که اين استانداردهای فیزيكی و الكترونیكی در سرتاسر جهان يكسان میباشند اين مدولها میتوانند بین

تمام حقوق اين گزارش متعلق به شرکت کنترل فرآيند پاسارگاد میباشد.

2

آزمايشگاههای متفاوت منتقل شده و همان کارايی را داشته باشند .درشكل( -2چند مدول استاندارد که
ساخت شرکت  میباشد را مشاهده مینمايید.

 :3تپ الكتريكي
اطالعات در الكترونیك هستهای توسط عالمتهای تپی ،کد میشوند .تپها موج سريعی از جريان يا ولتاژ
میباشند که اطالعات در يك مشخصه يا بیشتر از اين موج مانند قطبیت ،دامنه و شكل نهفته است .در ادامه
برخی از ويژگیهای اساسی تپها را تعريف میکنیم .شكل( )2-2يك تپ مستطیلی ايدهآل از جريان يا ولتاژ
را بصورت تابعی از زمان نشان میدهد .در الكترونیك هستهای اين مقیاس زمانی از میكرو ثانیه تا کسری از
نانوثانیه گسترده شده است.

شكل()-2 2

مشخصات يك تپ نوعی.

 خط پايه( :)خط پايه يك عالمت سطح ولتاژ يا جريانی است که تپ افت میکند در حالیكه اينسطح معموال صفر است اين امكان وجود دارد که به علت وجود يك جريان يا ولتاژ  يا نوسان شكل تپ،
خط پايه در سطح ديگری قرار گیرد.
 -2ارتفاع تپ يا دامنه( :)منظور میزان ارتفاع تپ از بیشترين مقدار تا خط پايه
زير اين پیك است.
 -3عرض عالمت( :)عرض کامل عالمت که معموال در نیمه ارتفاع عالمت



اندازهگیری میشود.
 -4لبه باال رونده( :)سطحی از عالمت که ابتدا ظاهر میشود.
 -5لبه پايین رونده( :)لبه پايین رونده يا دم ،قسمتی از عالمت که آخر ظاهر میشود.
 -6زمان صعود( :)زمانی که طول میکشد که ارتفاع تپ از  1درصد به  01درصد ارتفاع کامل
خود برسد ،زمان صعود اصوال تعیین کننده سرعت عالمت بوده ودر آزمايشات زمانگیری فوقالعاده مهم است.
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 -7زمان سقوط( :)زمانی است که ارتفاع تپ از  01درصد به  1درصد ارتفاع کامل خود میرسد.
 -8دوقطبی و تك قطبی( :)در يك تپ تك قطبی قسمت بزرگ تپ در يك قسمت
خط پايه واقع میشود البته احتمال دارد که قسمت کوچكی از تپ در آنسوی خط پايه قرار گیرد .تپ دو قطبی
خط پايه را قطع کرده ودارای يك قسمت بزرگ در سمت ديگر خط پايه با قطبیت مخالف است .شكل()3-2
اين دو نوع تپ را نشان میدهد.

شكل()-3 2

تپهای تك قطبی و دو قطبی.

 :-1 3عالمتهاي خطي و منطقي
عالمتهای تپ و بطور کل عالمتها اطالعات را به دو شكل خطی و منطقی منتقل ميکنند .يك عالمت
خطی ،دادههای پیوسته اطالعات را توسط يك مشخصه يا بیشتر مانند دامنه و شكل عالمت کد میکند.برای
مثال دامنه عالمت ولتاژ يك میكروفون بطور پیوسته متناسب با شدت صدا تغییر ميکند .بطور مشابه يك آشكار
ساز سوسوزن تپهايی تولید ميکند که ارتفاع آنها متناسب با میزان انرژی دريافت شده از ذره در آشكار ساز
است .اگر يك باريكه از ذرات با طیف پیوستهای از انرژی به آشكارساز برخورد کند نتیجه يك طیف خطی
پیوسته از ارتفاع تپها خواهد بود .عموما اگر هر دامنه يا شكل ممكن يك تپ را به عنوان يك وضعیت در نظر
بگیريم ،عالمت خطی ميتواند تعداد نامحدود و غیر قابل شمارشی از وضعیتها را نشان دهد .در فیزيك
هستهای بیشتر تپهای خطی توسط تفاوت در دامنه جدا ميشوند هر چند که در برخی حالتهای خاص مانند
جداسازی شكل تپ ،اطالعات از شكل تپ نیز استخراج ميگردند .به علت اينكه ارتفاع تپ معموال بصورت
خطی با انرژی متناسب است اين تپها بنام تپهای خطی نامیده شدهاند .در مقايسه با دامنهها يا شكلهای
پیوسته تپ خطی ،عالمت منطقی ممكن است فقط چند وضعیت گسسته داشته باشد .برای مثال عالمت شمارنده
گايگر -مولر دو وضعیت دارد ،حضور و عدم حضور ،پس استخراج اطالعات ساده است ،پاسخ مثبت :تابش
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آشكار شده است.پاسخ منفی :تابش آشكار نشده است .همهی عالمتهای منطقی محدود به دو وضعیت هستند.
هرچند عالمتهای منطقی اطالعات کمتری را نسبت به عالمت خطی حمل ميکنند از نقطه نظر تكنیكی بیشتر
مورد اعتماد هستند ،چرا که دامنه و شكل عالمت را بطور دقیق نیاز ندارند .همچنین اعواج و نويز که همواره در
هر مداری وجود دارد و به آسانی اطالعات روی عالمت خطی را تغییر ميدهند روی عالمت منطقی چندان
اثری ندارند به عالوه توانايی محدود تپهای منطقی در انتقال اطالعات ميتواند با بكار بردن چندين تپ منطقی
که هريك نماينده قسمتی از اطالعات خطی در شكل عددی هستند جبران شود .در الكترونیك هستهای دو
وضعیت عالمتهای منطقی توسط توافق نامه



 2استاندارد شدهاند .يك وضعیت معموال به شكل صفر

ولت در نظر گرفته ميشود يعنی هیچ تپی وجود ندارد و ديگری در يك سطح ولتاژی ثابت تعريف میگردد.
برخی مدولهای الكترونیكی فقط با تپهای خطی ،برخی فقط با تپهای منطقی و برخی ديگر با هر دو نوع
اين تپها کار ميکنند .فرستادن يك تپ منطقی به مدولی که فقط با تپ خطی کار ميکند و يا بالعكس،
معموال خسارتی ايجاد ميکند ولی مسلما نتیجهای بیمعنی خواهد بود.

 :-2 3عالمتهاي سريع و كند
در يك سیستم الكترونیك تشخیص بین تپهای سريع و کند به دلیل کاربردهای متفاوت اهمیت زيادی
دارد .تپهای سريع اشاره به تپهايی است که دارای زمان خیزش در حدود چند نانو ثانیه يا کمتر ميباشند .در
حالیكه عالمتهای کند دارای زمان خیزش صدها نانو ثانیه يا بیشتر هستند .اين تعريف شامل هر دو نوع عالمت
منطقی و خطی ميباشد .تپهای سريع در کاربردهای زمانگیری و شمارشهای با نرخ باال فوق العاده مهم
هستند .در اين کاربردها بايد الكترونیك سیستم طوری باشد که اين زمان خیزش سريع در گذر از آن حفظ
شود .تپهای کند حساسیت کمتری به نويز داشته و به برای داشتن اطالعات ارتفاع تپ بهتر برای کارهای طیف
نگاری مناسب ميباشند .اصوال کار با عالمتهای سريع متفاوت از عالمتهای کند است .عالمتهای سريع
حساسیت بااليی به خواص خازنی ،القايی و مقاومتی کوچك مدار و اتصاالت داشته و اين عوامل باعث تغییر
شكل آن ميشود .اين عناصر ميتوانند بر اثر بیدقتی با يكديگر ترکیب شده و مدارات انگلی 2را پديد آورند.
مانند مدارات معادل  يا  که پاسخهای موقتی سريعی به خاطر مقادير کوچك  و  دارند( .ثابت
زمانی کوچك مدار

RC
.

) .اين حالتهای موقتی در عالمتهای کند به دلیل زمان کوتاه آنها قابل چشم

پوشی میباشند در حالیكه در عالمتهای سريع اين حالتهای گذرا دارای زمانی حول و حوش زمان عالمت
كليات اين استاندارد را در پيوست مشاهده

مينماييد.
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بوده و يك عالمت سريع در عبور از اين مدارات به سرعت تغییر شكل میدهد .مشكل بعدی اعوجاج ناشی از
انعكاس از اتصاالت کابلها میباشد .اين امر به دلیل طول زمانی کوتاه تپهای سريع در مقايسه با زمان عبور
آنها از اتصاالت میباشد .بنابراين تحلیل تپهای سريع نه تنها به توجه خاصی در طراحی مدار نیاز دارد ،بلكه به
اتصاالت بین مدولها نیز وابسته است .به همین دلیل دو سیستم استاندارد  پديد آمدهاند ،که يكی برای
تپهای نانو ثانیه سريع و ديگری برای تپهای کندتر در نظر شده است .در اين دو سیستم مدولها با يكديگر
سازگار میباشند به هر حال ترکیب اين دو بدون ايجاد هماهنگی مشكل پديد خواهد آورد.

 :4استاندارد 
اولین و سادهترين استاندارد که برای فیزيك هستهای و فیزيك انرژی زياد بنیان شده است سیستم با قطعات
جدا از هم ،به نام  میباشد مدولهای اين سیستم دارای عرض استاندارد حداقل برابر  اينچ  و
ارتفاع  اينچ  میباشند .همچنین از لحاظ عرض میتواند به فرمهای دو برابر ،سه برابر و ...عرض
استاندارد نیز ساخته شود .تغذيه اين مدولها از طريق اتصاالتی که در پشت مدول میباشد انجام میگیرد .اين
مدولها برای تغذيه در بینهای



استاندارد قرار میگیرند هر بین میتواند بیش از  2مدول با عرض

استاندارد را در خود جای دهد.

شكل()-4 2

دو نمونه بین استاندارد با عرض استاندارد.

بیشتر بینها ولتاژهای   ،  ،  ،  ، و  را فراهم میکنند.مدولهای  در
دو نوع ديجیتال و آنالوگ میباشند .تپهای خطی و منطقی اين مدولها نیز استاندارد شده است .استاندارد
تپهای منطقی به دو صورت منطقی مثبت کند و منطقی منفی سريع تقسیم میشود .تپهای کند مثبت در
امپدانس

1000

تعريف میشوند .اين امر باعث میشود که جريان حمل شده توسط عالمت بسیار کوچك
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 با توجه به. نتیجه اين امر آن است که عالمتهای کند مثبت نمیتوانند توسط کابلهای طويل منتقل شوند.شود
 تپ پس از طی يك يا دو متر از کابل به مقدار زيادی.هستند

50

اينكه بیشتر کابلها دارای امپدانس حداکثر

. ) استاندارد اين تپها آورده شده است-2( درجدول.تضعیف میشود
3  ) مشخصات تپهای منطقی مثبت کند در استاندارد-

2(جدول


 







  

کهتپهای منطقی منفی سريع بیشتر با شمارندههای پالستیك سريع در فیزيك انرژیهای زياد در جايی
 امپدانس خروجی و ورودی.آهنگ شمارش زياد وجود دارد يا زمانگیری سريع مورد نیاز است بكار میروند
) مقادير تپ منطقی بر حسب جريان و در2-2( در جدول. میباشد50 برای تپهای سريع،همة مدولهای
 میتوانند عالمتهای سريع. اين مقادير به راحتی قابل تبديل به ولتاژ است. تعريف شده است50 امپدانس
 صفر، در سه نوع صفر تا  عالمتهای خطی با استاندارد.از طريق کابلهای نسبتا طوالنی منتقل شوند
.کاربرد وسیعی يافته است البته فقط نوع صفر تا.تعريف شدهاندو صفر تاتا




  ) مشخصات تپهای منطقی سريع منفی طبق استاندارد2

 


2(جدول
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