طراحي ،شبيه سازي و ساخت تقويت كننده براي آشكارسازي پرتو گاما توسط آشكارساز
ديود نوري پين()PIN
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چكيده:
در اين مقاله به بررسي و مطالعهي قابليت آشكارسازي مستقيم يك ديود نوري

پين(Diode

 )PINبراي پرتوي گاما

پرداخته شده است .در اين پژوهش در ابتدا مدلسازي ديود نوري پين و شبيهسازي مدار ارائه شده صورت گرفته
است و در ادامه به ساخت مدار چاپي و آزمايش اين مدار در شرايط مطلوب پرداخته شده است .نتايج عملي حاصل
از آزمايشات نشان از پالس با دامنهي بزرگتر از  01ميلي ولت در خروجي تقويت كننده دارد همچنين تعداد پالسها
براي چشمهي سزيم  (Cs137 (031و ديود نوري پين  pp701شركت  00 ، Stanleyپيك در دقيقه ميباشد عرض پالس
نيز در حدود چند ميكرو ثانيه است .كوچكي برد طراحي شده و ساختار ساده و مفيد آشكارسازي و قابليت ارتقاء

طرح براي ساخت و مونتاژ دزيمتر جيبي از مزاياي اساسي كار صورت گرفته ميباشد.
كلمات كليدي :ديود نوري پين ،آشكارساز ،پرتوي گاما ،تقويتكننده

مقدمه:
ديودهاي نوري سيليكوني استاندارد داراي خواص جريان نشتي پايين ،خازن پيوندي متوسط و حجم و سطح
بسيار كوچك اما فعال ميباشد كه اين ويژگي ها اين نوع ديودها را براي يونيزاسيون در تابش پرتوها مناسب
مي سازد .اين ديودها در آشكارسازي پرتو ميزان دقت ( )Resolutionانرژي بااليي ارائه ميدهند و در دماي
اتاق نيز داراي قابليت آشكارسازي ميباشند] .[1ازطرف ديگر به دليل اينكه اين ديودها به نسبت حجم
كوچك خود داراي سطح وسيع آشكارسازي هستند و توانايي كاركرد در ولتاژ و توان بسيار پايين را دارند
ميتوان از آنها براي ساخت ساختارهاي كوچك و فشردهي دزيمترها و آشكارسازها استفاده كرد.
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ديودهاي نوري پين( )PINبه علت ايجاد ميدان الكتريكي قوي و جريان نشتي كم در آشكارسازي پرتو نسبت
به ديودهاي نوري پيوند  P-Nبرتري دارند .در ساختار فيزيكي آنها از سيليكون با مقاومت ويژه باال براي
استقامت در مقابل ميدان و عمر بيشتر استفاده ميشود .اين ديودها داراي مصرف انرژي الكتريكي كم و دقت
باال ميباشند و ميتوانند كاربردهاي فراواني در آشكارسازي پرتوهاي ايكس ،گاما داشته باشند[2].

اين پژوهش در آزمايشگاه الكترونيك پژوهشكدهي توسعهي كاربرد پرتوهاي اصفهان بر روي ديود نوري پين
از شركت  stanleyبا شماره  PP701انج ام گرفته است و اثر آشكارسازي اين ديود نسبت به پرتوي گاما
سنجيده شده است .در مدار تقويتكنندهي ارائه شده ،از يك طبقه تقويت كنندهي بار ( Charge

 )Amplifierو  2طبقه تقويتكننده ي ولتاژي استفاده شده است كه به وسيلهي خازن كوپالژ از يكديگر جدا
گشتهاند .در اين مدار سعي شده است كه نويز الكتريكي تا حداكثر ممكن كاهش يابد .همچنين به دليل
حساسيت زياد ديود نوري پين به نور مرئي عايق بندي مدار به گونه اي انجام گرفته است كه از برخورد نور با
سطح حساس ديود جلوگيري شود .اين نوع آشكارساز در مقايسه با آشكارسازهاي گايگر مولر داراي حجم
كوچكتر ،قيمت تمام شده كمتر ،آسيبپذيري كمتر ،ولتاژ كاركرد بسيار پايينتر و توان مصرفي كمتر ميباشد.
در آينده ميتوان با توسعهي اين كار پژوهشي انجام شده به دانش طراحي و ساخت انواع دزيمترهاي اندازهي
كوچك نيمههادي دست يافت همچنين با انجام اين پروژه ميتوان زمينه را براي بررسي اثر آشكارسازي ساير
ادوات الكترونيكي با حساسيت كم مانند ترانزيستور  MOSرا فراهم آورد.

روش كار:
در اين پژوهش رويكرد شبيهسازي و مدل سازي از يك طرف و رويكرد ساخت و نتايج عملي از طرف ديگر
دنبال شده است كه در زير به شرح آنها پرداخته شده است.
الف) مدلسازي ديود نوري پين و شبيه سازي:
در انجام اين پروژه در ابتدا به شبيهسازي مدار طراحي شده براي تقويتكننده در نرمافزار  proteusپرداخته
شد براي اين منظور مطابق شكل  ،0مدل يك ديود نوري پين در هنگام تابش به صورت يك منبع جريان
موازي با يك مقاومت و خازن در نظر گرفته شد] .[3مقادير مقاومت و خازن با توجه به كاتالوگ ديود نوري
پين استفاده شده قرار داده شد.
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شكل  :1مدل معادل ديود نوري پين در هنگام تابش پرتو][3

مدار طراحي شده همانطور كه در شكل  2مشاهده ميكنيد از يك طبقه تقويتكنندهي بار و دو طبقه تقويت -
كنندهي ولتاژ تشكيل شده است .همچنين براي منبع تغذيه مدار از باطري به همراه تنظيمكنندهي ولتاژ و مدار
اصالح ريپل استفاده شده است].[4
در مدار تقويتكنندهي آشكارساز ديود نوري پين كه در شكل  2نشان داده شده است ،طبقهي اول از نظر
نويز داراي اهميت فراوان ميباشد .زيرا نويز طبقهي اول در طبقات بعد تقويت خواهد شد 3 .پارامتر نويز
جرياني ،نويز ولتاژي و خازن ورودي داري اهميت ميباشند كه در اين ميان نويز جرياني در مسير سيگنال
قرار ميگيرد بنابراين تقويتكنندهي عملياتي( )OP-ampانتخاب شده از نظر نويز جرياني بايد به شكل بهينه
انتخاب گردد .براي اين منظور بهتر است از تقويتكنندهي عملياتي استفاده شود كه در ساختار ورودي آن از
ترانزيستورهاي  JFETيا  MOSFETاستفاده شده است .همچنين بهتر است تا جاي ممكن تقويتكنندهي
عملياتي ورودي از خازن كوچكي نسبت به خازن ديود نوري پين برخوردار باشد.

شكل :2مدار تقويتكنندهي طراحي شده][4

شبيهسازي مداري با جايگزين كردن مدل ارائه شده به جاي ديود نوري پين در نرمافزار طراحي مدارات
الكترونيكي  proteusانجام گرفته است .نتايج حاصل از اين شبيهسازي با تنظيم پارامترهاي مدل انتخاب شده
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با استفاده از ديتا شيت ديود نوري پين انتخاب شده ثبت گرديده است .خروجي ولتاژ آخرين طبقه در شكل
 3نشان داده شده است .اين خروجي نشانگر ايجاد پيك بيشتر  01ميلي ولت به صورت ميرايي ضعيف در
عرض چند ميكرو ثانيه در خروجي ميباشد .تصوير نشان داده شده در اسيلوسكوپ شبيهساز در شكل 3
نشاندهندهي كانال  Aاسيلوسكوپ ميباشد.

شكل  :3خروجي مدار تقويتكننده با استفاده از نرمافزار Proteus

ب) نتايج عملي و ساخت دزسنج گاما با استفاده از آشكارساز ديود نوري پين
پس از آزمايش مدار به وسيلهي شبيهساز ،مدار طراحي شده در مدار چاپي پيادهسازي شده است .مدار چاپي
بگونهاي طراحي شده كه كمترين نويز الكتريكي در مدار باشد .براي اين منظور از ايجاد زمين شبكهاي در
سطح برد و همچمنين جعبه اي فلزي استفاده شد همچنين براي جلوگيري از ورود نور مرئي و برخورد آن با
آشكارساز دي ود نوري پين از عايق بندي رنگ مشكي براي ديود نوري و پوشاندن كامل جعبهي آزمايش و
برد الكتريكي استفاده شد .شكل  4نشان دهندهي مدار ساختهشده به همراه جعبهي عايقساز آن ميباشد.

شكل  :4مدار ساخته شده به همراه جعبهي عايقساز
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اين مدار كه براي آشكارسازي و شمارش پرتوي گاما طراحي شده است .داراي خروجي از جنس ولتاژ در
طبقهي سوم ميباشد .ولتاژ خروجي طبقهي سوم مدار به وسيلهي اسيلوسكوپ ديجيتال فركانس باالي مدل
 Tektronixثبت شده و در شكل  5نشان داده شده است .اين خروجي مطابق با نتايج شبيهسازي داراي پيك
ولتاژ باالي  01ميلي ولت در چند ميكروثانيه مي باشد .در ثبت اين نتيجه از آشكارساز ديود نوري پين
 pp701شركت Stanleyاستفاده شده است .همچنين نتايج ثبت شده بيانگر وجود تقريبا  00عدد پيك
ولتاژي در دقيقه ميباشد.

شكل  :5ولتاژ طبقهي خروجي به وسيلهي اسيلوسكوپ ديجيتال

نتيجهگيري:
در اين كار پژوهشي به ساخت تقويتكننده ي آشكارساز ديود نوري پين پرداخته شده است .اين ساخت
زمينه را براي ساخت دزيمترهاي جيبي در اندازه ي كوچك با مصرف توان بسيار كم در ايران فراهم ميكند
كه از نظر اقتصادي بسيار قابل اهميت است .همچنين ارائهي روش شبيهسازي ادوات الكترونيكي با
حساسيت پايين نسبت به پرتو زمينه را براي آزمايش بسياري از ادوات الكترونيكي را فراهم ميآورد.
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