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  PMTالمپ  در رفتارثير خازن هاي دكوپالژ و مقاومت هاي مهاركننده بررسي تأ
  جميلي، سعيد؛ بيات، اسماعيل؛ ديواني، نازيال؛ فيروزآبادي، محمدمهدي

  دانشگاه بيرجند دانشكده علوم، گروه فيزيك، 
  

  چكيده
در اين نوع آشكار سازها، پس از برخورد  تابش يوننده به سلول  .باشند مي اي تههس هاي آزمايشگاه در استفاده مورد ابزارهاي مهمترين از سوسوزن هاي آشكارساز

 مقسم طراحي به نياز PMT المپ از استفاده. شود مي الكتريكي سيگنال يك به تبديل PMT المپ توسط توليد و سوسوزن، فوتون هايي با طول موج  هاي مختلف

 و PMT المپ رفتار بر مهاركننده هاي مقاومت و دكوپالژ هاي خازن اثر ،است گرفته قرار توجه مورد كم بسيار كه يهايپارامتر مهمترين از يكي .دارد مناسب ولتاژ

. شد سازي شبيه PSPICE كد توسط نوين كامال بصورتي  PMT المپ معادل مدار ابتدا مقاله اين در.  است المپ داينود و آنود خروجي هاي سيگنال بره نتيج در

 . ي گرديددادن خازن هاي دكوپالژ و مقاومت هاي مهاركننده در آرايش هاي متفاوت و مقادير مختلف، خروجي آند و داينود از لحاظ دامنه و زمان بررسسپس با قرار 

 خاب صحيح مقادير و آرايشدر فركانس هاي باال يا پالس هاي نوري بزرگ، انت كه دهد مي نشان با نتايج تجربي مي باشد، كامل تطابقدر  كه شبيه سازي اين نتايج

  . اثر  فوق العاده اي در بهره المپ و خطي بودن پاسخ آن دارند كننده مهار هاي مقاومت و دكوپالژ هاي خازن
  

Investigation about Decoupling Capacitors & Damping Resistors in PMT Behavior  
Jamili, Saeeid;  Bayat,Esmaeil;  Divani, Nazila;  Firoozabadi, MohammadMehdi   

Department of Physics, University of Birjand, Birjand  

 

Abstract  
Scintillators are almost used in any nuclear laboratory. These detectors combine of scintillation materials, PMT 

and a voltage divider. Voltage dividers are different in resistive ladder design. But the effect of decoupling 

capacitors and damping resistors haven’t discussed yet. In this paper at first a good equilibrium circuit 

designed for PMT, and it was used for investigating about capacitors and resistors in much manner. Results 

show that decoupling capacitors have great effect on PMT output pulses. 

  

PACS No.        ( 29 ) 

   قدمهم

آشكارسازهاي سوسوزني رايج ترين و پركاربردترين نوع      

آشكارساز در طيف نگاري و شمارش ذرات باردار، گاما و نوترون 

شكارسازها از سلول سوسوزن ، المپ به طور كلي اين آ .است 

PMT ا موادي سوسوزن ه .و مدار مقسم ولتاژ تشكيل مي شوند

فوتون . فوتون توليد مي كنندد تابش يوننده رهستند كه با برخو

براثر   PMT هاي توليد شده پس از برخورد با فوتوكاتد در المپ 

 الكترون هاي .الكترون متساعد مي كنندپديده فوتوالكتريك، 

به سمت داينود اول هدايت  اختالف پتانسيل،متساعد شده به كمك 

به  و تكثير، داينود اولپس از برخورد با الكترون ها  .دنشومي 

و همين كار تا داينود آخر ادامه  گرفتهسمت داينود بعدي شتاب 

نهايت ميليون ها الكترون به سبب الكترون ورودي به در  و مي يابد

قابل اندازه گيري را در خروجي پالسي مي رسد كه صفحه آند 

از موادي صفحات به كار رفته در داينود ها جنس  .ايجاد مي كند

را حاصل است كه زمان پاسخ دهي ، خطي بودن و پايداري خوبي 

  .]1[نمايند

براي استفاده از المپ نياز به طراحي يك مدار مقسم ولتاژ است    

تامين جريان بين داينودها و ، كه وظيفه آن ايجاد اختالف پتانسيل 

م ولتاژ مهمترين انتخاب و طراحي مدار مقس. براي آن ها مي باشد

بايد مورد توجه   PMTبخشي است كه براي راه اندازي المپ 

مدار تقسيم ولتاژ براي رسيدن به يك  طراحي يك .قرار گيرد

ي است و معموال چندين نوع مدار از كارايي مطلوب كار مشكل

 ولتاژ تقسيم مدار انتخاب .نه سازنده پيشنهاد مي شودسوي كارخا

 : دارد عامل دو  به بستگي

 )پالسي يا  پيوسته  تابش وروديبراي مثال (كاربرد  .1
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بهره ، عملكرد خطي ، براي مثال  (كارايي مورد نياز  .2

  ]2[)پايداري ، زماني مشخصه

شكل پالس خروجي از   )NIM استاندارد طبق(در طيف نگاري 

رتفاع، خصوصيات زماني عالوه به نوع سوسوزن وابسته به ا لحاظ

عاملي كه در طراحي مدار  مهمترين. مدار مقسم ولتاژ مي باشد

مقسم ولتاژ مورد توجه است ثبات ولتاژهاي داينود و كم كردن 

. تغييرات آن نسبت به تغيير سطح جريان خروجي مي باشد

ز بين رفتن و ا المپ بهره تغييراتتغييرات ولتاژ داينود باعث 

بدين منظور استفاده از مداري مناسب . پايداري سيستم مي شود

زن استفاده از خابطور همزمان و ] 3[ مانند مدارهاي ترانزيستوري

  .هاي دكوپالژ مي تواند كارايي سيستم را بهبود ببخشد

در كاربردهاي زمانگيري تاثير زيادي نيز مقاومت هاي مهار كننده 

 يك مدار تقسيم ولتاژ مقاومتي) 1(در شكل  .]4[دنشكل پالس دار

 مشاهده مي داراي خازن هاي دكوپالژ و مقاومت هاي مهار كننده

   .شود

در اين مقاله با استفاده از شبيه سازي و نيز بطور تجربي اثر خازن 

-در يك المپ خطي هاي دكوپالژ و مقاومت هاي مهار كننده

 )Hamamatsu – R329-02المپ (داينود 12داراي  1كانوني

    .بررسي شده است

  
  مدار مقسم ولتاژ مقاومتي) 1(شكل 

  مواد و روش ها

 : PMTالمپ  طراحي مدار معادل. 1

 خطي بودن ،زمانيمانند پارامترهاي  PMTالمپ مشخصه هاي      

 مانند مدار مقسم ولتاژعالوه بر نوع المپ به عوامل بيروني  بهره و

.  بايد لحاظ شودالمپ ر معادل مداطراحي كه در  استوابسته 

آند مي باشد كه براي  خروجي مدار معادلي از ديد) 2(شكل 

و خازن خروجي انتخاب مقاومت  برايبررسي مشخصه زماني 

                                                 
١ Linear Focus 

و  1000MΩباالتر از  R0مقدار  ،در اين مدار معادل .استمناسب 

مقدار آن به نوع المپ كه  حدود پيكوفاراد استمقدار خازن در 

  .]5[دبستگي دار

  
  مدار معادل آند از ديد خروجي) 2(شكل 

هر مي بايست براي آند و   PMTبراي شبيه سازي كامل المپ     

داينود مداري معادل قرار دهيم و ارتباط اين مدارها بايد طوري 

برقرار باشد و تمام ) 3(باشد كه رابطه جرياني مطابق شكل 

ه مدار مقسم ولتاژ ، وابستگي بمشخصه هاي المپ مانند زمان تاخير

  .و حتي تاثير سيم هاي رابط را كامال شبيه سازي كند
  

 
  رابطه جرياني بين داينودها) 3(شكل 

مدار  مرحله در المپ،براي هر پس از بررسي هاي فراوان، 

طراحي گرديد كه صحت آن با تطابق پالس ) 4(معادلي مطابق شكل 

 ،)4(معادل شكل داردر م .خروجي از آن با پالس واقعي تاييد گرديد

بار ناشي از صفحه فوتوكاتد است كه  مقدار منبع ولتاژ متناسب با

بازدهي  ،ورودي تابش انرژيالبته در عمل اين بار متناسب با 

مقادير زمان صعود و نزول . مي باشد بازدهي فتوكاتد سوسوزن و

 براي مثال .تعيين مي گرددسوسوزن  منبع ولتاژ با توجه به نوع

نانوثانيه و زمان 2مقدار زمان صعود  NE-213وزن مايع جهت سوس

ناشي از هر زمان تاخير  .مي توان درنظر گرفتنانوثانيه  12نزول 

 4تا  1حدود  بوده و المپ مرحله تقويت در المپ، وابسته به نوع

بهره هر  ،)4(در شكل  مدار ضرب كننده .فرض مي گرددنانوثانيه 

و ضريبي كه به  با داينود قبلي ژ آنولتااختالف داينود را نسبت به 

شبيه سازي . بستگي دارد مشخص مي كند PMTمشخصات المپ 

ولتاژ امكان پذير است ولي منبع تنها با   PMTتكثير در المپ 

 .جهت شبيه سازي جريان در داينودها نياز به منبع جريان مي باشد

مقاومت سري با منبع ولتاژ قرار داده شد كه وظيفه تبديل  بنابراين

يك منبع جريان وابسته به مقدار  .ولتاژ به جريان را به عهده دارد

 .جريان را تامين مي كندجهت مدار معادل داينود  ،جرياناين 
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امپدانس و خاصيت  مربوط به ،مقاومت و خازن موازي در خروجي

ني نسبتاً بزرگي را و ثابت زمامي باشد  PMTالمپ  خازني داينود

از  حاصل جمع جريان ورودي ، Io، جريان خروجي. ايجاد مي كند

 سلف .مي باشد مقسم ولتاژو جريان كشيده شده از  مرحله قبل

كمتر از  است و مقدار آن مربوط به سيم هاي رابط سري با داينود،

را با  PMTمدار معادل المپ )  5(شكل  .است هانرينانو  100

  .نشان مي دهد تصال به مدار مقسم ولتاژ مقاومتيا

 
 داينودهرمدار معادل   )4(شكل 

 
  با مدار مقسم مقاومتي PMTمدار معادل المپ   )5(شكل 

  

  بررسي تاثير خازن هاي دكوپالژ و مقاومت هاي مهاركننده. 2

 آخر داينودهاي از بزرگي نسبتاٌ جريان ،پالس عبور هنگام در   

 با .شود مي مقسم مدار در ولتاژ تغييرات سبب هك كند مي عبور

 هشد جبران خازن توسط الزم جريان دكوپالژ هاي خازن از استفاده

 نحوه .يابد مي كاهش ماضغا قابل حدي به ولتاژ تغييرات و

 موازي و سري حالت دو تواند مي مدار در دكوپالژ خازن آرايش

ي يخازن ها( دكني مي مشاهده را حالت دو اين )1(شكل در .باشد

 دليل به ).كه به صورت خط چين رسم شده اند خازن سري هستند

 خازن توان مي ابتدايي داينودهاي در جريان تغييرات بودن كوچك

 اثر .]2[برد بكار انتهايي داينودهايي براي فقط را دكوپالژ هاي

خازن هاي دكوپالژ در حالت هاي سري و موازي با استفاده از 

به دليل وجود خاصيت سلفي در سيم  .ي گرديدمدار معادل بررس

تشكيل مي شود  LCمدار  ،ط و استفاده از خازن دكوپالژبهاي را

كه در پالس خروجي ايجاد موج ميرا مي كند كه به منظور حذف 

ي كه به خازن اتصال دارند يسري با داينودهاهاي  ، از مقاومتآن

در . ننده پرداخته شددر ابتدا به اثر مقاومت مهار ك. استفاده مي شود

اين قسمت اثر حذف ميرا در پالس به صورت تجربي و شبيه 

تا  20مقدار مقاومت معموالً حدود  .سازي مورد بررسي قرار گرفت

   .مدار دارد Cو  Lاهم كه بستگي به مقادير  200

  نتايج

نتايج اندازه گيري ) 7(نتيجه شبيه سازي و در شكل ) 6(در شكل

  .هار كننده مشاهده مي شودتجربي اثر مقاومت م

  
در خروجي آند  ها سيم سلفي خاصيتي بدليل ميرا اثرشبيه سازي  )a( )6(شكل 

   داينود با سري مقاومت توسط آن حذف )b(وداينود 

 
با استفاده از  )b( بدون مقاومت مهاركننده (a) خروجي آند در مدار ) 7(شكل 

  مقاومت مهاركننده

اثر خازن دكوپالژ را بر عرض پالس ج نتاي )9(و) 8(  در شكل   

شبيه سازي براي ) 11(و  )10(در  شكل  .مشاهده مي كنيد. داينود

مقايسه اثر ) 12(شكل . مدار مقسم ولتاژ مقاومتي ديده مي شود

اثر ) 13(در شكل . خازن هاي سري و موازي را نشان مي دهد

 PMTمپ خازن هاي دكوپالژ را در تغييرات ولتاژ داينود و بهره ال

 .مشاهده مي كنيد

 
 خازن با ) b( خازن بدون)  a( حالت دو در داينود خروجي مقايسه)  8( شكل

  دكوپالژ
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 با خازن كوپالژ) b(بدون خازن كوپالژ  )a(خروجي داينود در مدار) 9(شكل 

     

 
  دكوپالژ خازن از استفاده بدون داينود و آنود خروجي سيگنال)  10( شكل

  
 دكوپالژ خازن سيگنال خروجي آنود و داينود با استفاده از ) 11( شكل

 
 يكسان خازن مقادير با موازي و سري خازن با مدار عملكرد مقايسه)  12( شكل

   نتيجه گيريبحث و 

 ،PMTپس از طراحي يك مدار معادل مناسب المپ در اين مقاله  

بطور تاثير مقاومت مهاركننده و خازن دكوپالژ را در حالت مختلف 

شكل  همانگونه كه. شد با حالت تجربي مقايسهبررسي و نتايج آن 

، در هنگام عبور پالس به دليل ثابت زماني بزرگ گرديدمشاهده  ها

مدار داينود، برگشت ولتاژ آن به كندي انجام مي شود و عرض 

بنابراين خروجي داينود عليرغم استفاده از  .پالس نسبتا بزرگي دارد

شبيه سازي  .كند مي باشد NE-102مانند  سوسوزن هاي سريع

مدار مقسم ولتاژ مقاومتي نشان داد كه استفاده از خازن دكوپالژ در 

، افزايش بهره و پايداري ر سبب كاهش تغييرات ولتاژ داينودمدا

نشان مي دهد استفاده از خازن هاي سري ) 12(شكل . شده است

نشان ) 13(شكل . به دليل داشتن مسير كوتاه تر به زمين بهتر است

داد استفاده از مدار مقسم ترانزيستوري به همراه مقادير مناسب 

خازن دكوپالژ و مقاومت مهار كننده بهره و پايداري را در حد قابل 

در مجموع استفاده از خازن هاي دكوپالژ . توجهي افزايش مي دهد

مقاومت مهاركننده به دليل كاهش پالس هاي . ضروري مي باشد

كه . ، بخصوص در زمانگيري ها بسيار مهم مي باشدبازگشتي

مقادير آن طبق اين تحقيق وابسته به خاصيت سلفي سيم ها و 

اهم مي  200الي  20ظرفيت خازن هاي دكوپالژ، مقدار آن بين 

 . باشد

  
جريان خروجي  ميزان به المپ بهره و داينود ولتاژ تغييرات وابستگي )13(شكل 

 خازن با ترانزيستوري ولتاژ مقسم مدار براي) PMT . )aاز فوتوكاتد المپ 

 مدار )c( دكوپالژ، خازن بدون ترانزيستوري ولتاژ مقسم مدار )b(، دكوپالژ

 خازن بدون مقاومتي ولتاژ مقسم مدار )d( كوپالژ خازن با مقاومتي ولتاژ مقسم

   دكوپالژ
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