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MỞ ĐẦU 

Ngày nay với nhu cầu nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong các 

lĩnh vực đời sống đòi hỏi các hệ ghi - đo bức xạ nói chung và hệ ghi - đo neutron và 

gamma nói riêng ngày càng phải có chất lượng cao hơn. Bên cạnh đó, các hệ đo 

neutron được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực quan trọng như thiết bị lò phản ứng, 

vật lý hạt, nghiên cứu vật liệu, phân tích và đánh giá an toàn phóng xạ, v.v. Việc ghi 

nhận neutron với mọi năng lượng trên một hệ thống là điều không thể, nên các hệ 

đo neutron thường được thiết kế để ghi nhận neutron trong một vùng nhất định. Đối 

với neutron chậm, việc ghi nhận chủ yếu dựa vào cơ chế phản ứng hạt nhân bằng 

cách sử dụng các ống đếm chứa 10Bo, 7Li, 3He, v.v. Trong khi đó, các neutron 

nhanh được ghi nhận chủ yếu dựa vào cơ chế tán xạ đàn hồi trên các hạt nhân có số 

khối nhỏ như chất khí 2H, 4He và một số chất nhấp nháy hữu cơ. Các ống đếm 

neutron nhanh dùng chất khí 2H và 4He đã được sử dụng từ những năm 1970 và vẫn 

còn được dùng đến ngày nay. Ưu điểm của các loại ống đếm này là cấu tạo đơn 

giản, khả năng tương tác với gamma thấp nên phổ biên độ gamma chủ yếu nằm ở 

vùng năng lượng thấp. Đặc điểm này thường được lợi dụng để loại bỏ nhiễu gamma 

bằng phương pháp cắt ngưỡng. Tuy nhiên, nhược điểm chính của các ống đếm loại 

này là hiệu suất ghi thấp và thời gian hình thành xung dài dẫn đến thời gian chết của 

hệ lớn, do đó không thích hợp cho việc đo các nguồn neutron có hoạt độ cao. Các 

detector neutron sử dụng các chất nhấp nháy hữu cơ được đánh giá là có hiệu suất 

ghi cao hơn nhiều so với các detector chứa khí, thời gian hình thành xung ngắn, do 

đó các xung ít bị chồng chập hơn. Nguyên lý cơ bản của các detector loại này là khi 

neutron tán xạ đàn hồi với hạt nhân trong chất nhấp nháy, chúng tạo ra hiệu ứng 

kích thích chất nhấp nháy phát ra các nháy sáng. Khi đầu đo nhấp nháy được kết 

hợp với bộ chuyển đổi quang - điện, các nháy sáng được chuyển thành xung điện. 

Các xung điện này được ghi nhận và xử lý bởi các thiết bị kết nối với đầu đo là 

minh chứng cho sự có mặt của bức xạ.   

Vấn đề gặp phải trong các hệ đo neutron là các tia gamma đi kèm với chùm 

neutron. Với các detector đo neutron thông thường, các sự kiện được tạo bởi tia 

gamma cũng giống như các sự kiện được tạo bởi neutron. Bên cạnh đó, việc loại bỏ 

các tia gamma bằng các che chắn vật lý cũng không dễ dàng. Các chùm tia gamma 

đến hệ đo làm phức tạp thêm phổ neutron và nhất là làm cho việc đánh giá về chùm 

neutron ghi nhận được gặp thêm nhiều khó khăn và thiếu chính xác. Do Vậy, các 
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nghiên cứu loại bỏ hoặc phân biệt các chùm tia gamma với neutron là một trong 

những vấn đề quan trọng nhất trong thiết kế và xây dựng các hệ đo neutron. 

Đã có nhiều nghiên cứu phân biệt neutron với gamma trong các hệ đo 

neutron và có thể chia các nghiên cứu này thành hai nhóm chính là phân biệt 

neutron - gamma bằng phương pháp thời gian bay TOF (Time of Flight) [7] và các 

phương pháp phân biệt dựa vào dạng xung PSD (Pulse Shape Discrimination). 

Phương pháp phân biệt neutron - gamma theo TOF cơ bản dựa vào thời gian bay 

khác nhau của neutron và tia gamma trên cùng một quãng đường.  Trong phương 

pháp này, hai detector được bố trí để tạo tín hiệu bắt đầu của quãng đường (start) và 

kết thúc quãng đường (stop). Trong nhóm phân biệt dạng xung, nhiều phương pháp 

đã được nghiên cứu và phát triển như: phương pháp cắt không, phương pháp tính 

diện tích đuôi xung [4, 13], phân tích tần số xung [6], phương pháp thời gian tăng, 

tìm hằng số phân rã xung,… Mỗi phương pháp phân biệt neutron và gamma đều có 

những ưu điểm và những hạn chế nhất định. Phương pháp TOF được coi là có ưu 

điểm về hiệu quả phân biệt, không yêu cầu khắt khe về hình dạng xung hình thành, 

nhưng hệ thống này sử dụng hai detector. Trong khi các phương pháp PSD dựa trên 

hình dạng xung được hình thành từ detector. Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra 

rằng xung sinh ra trong chất nhấp nháy khi neutron và gamma tương tác với nó 

khác nhau về tỉ lệ thành phần phân rã chậm [6, 7, 8, 10]. Thành phần phân rã chậm 

khác nhau dẫn đến phần đuôi xung khác nhau, đặc tính này là cơ sở cho các phương 

pháp phân biệt dạng xung neutron - gamma. 

Để quá trình phân biệt neutron - gamma được hiệu quả, các đặc trưng phân 

rã khác nhau giữa neutron và gamma khi tương tác với chất nhấp nháy cần được 

bảo toàn khi chuyển thành các xung điện. Trong detector nhấp nháy, có nhiều 

phương pháp hình thành xung, nhưng có hai phương pháp chính thường được sử 

dụng trong phân biệt neutron - gamma: hình thành xung đuôi tuyến tính và các xung 

tuyến tính nhanh. Trong phương pháp hình thành xung đuôi tuyến tính các đặc 

trưng nằm ở mặt trước của xung. Phần đuôi xung kéo dài thường gây ra hiện tượng 

chồng chập xung, do vậy không thuận lợi cho các hệ đếm neutron tốc độ cao. 

Ngược lại, trong phương pháp hình thành xung tuyến tính nhanh các đặc trưng nằm 

ở đuôi xung. Phần đuôi xung ngắn nên hiện tượng chồng chập xung ít xuất hiện phù 

hợp với hệ đếm neutron tốc độ cao. Vì các ưu điểm này mà trong các hệ đếm 

Neutron sử dụng detector nhấp nháy có phân biệt dạng xung thường sử dụng tiền 

khuếch đại (TKĐ) để hình thành xung tuyến tính nhanh. Bênh cạnh việc hình thành 
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xung có biên độ phù hợp với các thiết bị xử lý tiếp theo, TKĐ còn làm nhiệm vụ 

phối hợp trở kháng và làm tăng tỉ số tín hiệu trên nhiễu.  

Là một phần trong nhiệm vụ thiết kế và chế tạo hệ đo neutron bằng kỹ thuật 

số sử dụng detector nhấp nháy EJ-301. Đề tài thực hiện thiết kế và chế tạo một TKĐ 

cho detector nhấp nháy EJ-301 có một số đặc trưng sau:  

 Hình thành xung tuyến tính nhanh có biên độ phù hợp với các bộ số hóa 

tốc độ cao.  

 Bảo tồn được các đặc trưng khác nhau giữa neutron và gamma ở mặt 

sau của xung. 

 Phối hợp trở kháng với cáp truyền và các khối xử lý kết nối với 

detector.  

Nội dung chính của khóa luận được trình bày trong ba chương: 

Chương 1: Tổng quan lý thuyết 

Trình bày cơ sở về hệ ghi đo bức xạ, detector và tiền khuếch đại.  

Chương 2: Thiết kế chế tạo tiền khuếch đại cho detector nhấp nháy đo 

neutron nhanh sử dụng EJ-30. 

Trình bày về thiết kế tiền khuếch đại nhạy dòng và các thực nghiệm đánh giá 

các tham số của tiền khuếch đại. 

Chương 3: Kết quả và thảo luận 

Trình bày kết quả đánh giá các tham số chính cho tiền khuếch đại, kết quả 

phân biệt neutron - gamma trên hệ sử dụng tiền khuếch đại.   
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CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 

1.1. Cở sở ghi đo neutron 

Giống như gamma, chùm neutron không mang điện nên sẽ không xảy ra 

tương tác tĩnh điện với môi trường đầu đo, vốn là cơ chế chủ yếu trong tương tác 

của các bức xạ mang điện với môi trường đầu đo.  Khi đi vào môi trường đầu đo 

neutron chủ yếu tương tác với các hạt nhân nguyên tử. Mặc dù neutron cũng tương 

tác với lớp vỏ điện tử, nhưng xác suất này nhỏ hơn hàng triệu lần so với tương tác 

với hạt nhân nên thường được bỏ qua.  Xác suất tương tác của các neutron với các 

hạt nhân phụ thuộc mạnh vào năng lượng của neutron tới và cấu trúc hạt nhân của 

môi trường hấp thụ, vì vậy xác suất và dạng tương tác có thể khác nhau rất nhiều 

thậm chí ngay cả đối với các đồng vị của một nguyên tố. Kết quả khi neutron tương 

tác với môi trường đầu đo là hoặc là neutron mất đi một phần năng và thay đổi 

hướng bay, hoặc neutron hấp thụ và thay vào đó là hạt điện tích nặng chuyển động. 

Để tiện cho khảo sát trong quá trình ghi - đo neutron, chùm neutron đến được 

phân chia theo năng lượng của nó gồm: Các neutron nhiệt (hoặc các neutron dưới 

năng lượng cadmi) - các neutron thường có năng lượng dưới 0,4 eV [1, 2]. Các 

neutron trung gian (năng lượng trong khoảng từ 0,4 eV đến 100 keV) và các 

neutron nhanh (có năng lượng từ 100 keV đến 20 MeV). 

1.1.1. Tương tác của neutron nhiệt 

Tương tác của neutron chậm (neutron nhiệt) với môi trường đầu đo gồm tán 

xạ đàn hồi, tán xạ không tàn hồi và các phản ứng hạt nhân gây bởi neutron. Vì động 

năng của các neutron chậm là nhỏ nên năng lượng truyền cho hạt nhân giật lùi cũng 

không đáng kể. Do vậy cơ chế này không được sử dụng để ghi nhận neutron chậm. 

Thay vào đó cơ chế phản ứng hạt nhân đóng vai trò chính trong việc ghi nhận sự có 

mặt của neutron. Trong hầu hết các môi trường vật chất, phản ứng bắt phát bức xạ 

(n, ) đóng vai trò chủ đạo. Việc ghi nhận gamma là sản phẩn của phản ứng trong 

trường hợp này cũng không dễ dàng, do đó các vật liệu dạng này cũng không được 

sử dụng trong các đầu đo neutron chậm. Các phản ứng như (n,α), (n,p) và (n, phân 

hạch) có các sản phẩm của phản ứng là các hạt mang điện chuyển động được ghi 

nhận dễ dàng hơn, vì vậy cơ chế này thường được ưa dùng để ghi nhận neutron. 

1.1.2. Tương tác của neutron nhanh 

Tiết diện phản ứng với neutron của hầu hết các vật liệu giảm khi năng lượng 

neutron tăng. Do vậy, đối với neutron nhanh cơ chế tán xạ đóng vai trò chủ đạo, khi 
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năng lượng truyền cho hạt nhân đáng kể sau mỗi lần va chạm. Bức xạ thứ cấp là các 

hạt nhân chuyển động sau va chạm với neutron trong trường hợp này gọi là các hạt 

nhân giật lùi. Tán xạ của neutron nhanh với môi trường hấp thụ gồm hai dạng: Tán 

xạ đàn hồi của các neutron với hạt nhân (n, n), trong đó neutron và hạt nhân trao đổi 

năng lượng tương tự như hai vật thể va chạm đàn hồi. Tán xạ không đàn hồi của các 

neutron với hạt nhân (n, n’), trong đó một phần năng lượng của neutron bị hạt nhân 

hấp thụ và chuyển lên trạng thái kích thích. 

1) Tán xạ đàn hồi của các neutron  

Trong tán xạ đàn hồi, động năng của neutron được tái phân bố giữa neutron 

và hạt nhân. Giả sử trước khi va chạm, neutron có năng lượng En, hạt nhân đứng 

yên và có khối lượng MA. Sau tán xạ neutron có năng lượng '
nE  và chuyển động 

theo hướng có góc θ theo phương ban đầu, hạt nhân giật lùi nhận được năng lượng 

AE  và chuyển động theo với góc φ so với phương ban đầu của neutron.  Theo định 

luật bảo toàn năng lượng và xung lượng thì năng lượng và động lượng của các hạt 

sau va chạm được tính trong hệ tọa độ phòng thí nghiệm như sau:  

 

2 2 2

'

( ) ( ) ( ) 2 cos ;n n A n A

n n A

p p p p p

E E E

   


 
     (1.1) 

Mặt khác thay (Pn)2 = 2mnEn  vào (1.1) thu được: 

 
2cosA nE E       (1.2) 

Trong đó 2 24 / ( ) 4 / (1 )n A n Am M m M A A     . 

Một cách tương tự có thể nhận được hai hệ thức tiện lợi về mối liên hệ giữa 

En, E’n và θ, cũng như θ và φ: 

 

2
2

2
2

cosθ sin θ ;
( )

n n A
n

n A n

m E M
E

m M m

           

   

 (1.3) 

 
2sin θ / [ (1 cos )]cos sin .A nM m          (1.4) 
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Hình 1.1 Sự phụ thuộc của tiết diện tán xạ neutron trên các hạt nhân hyđrô 

vào năng lượng của các neutron. 

Từ hệ thức (1.2) có thể thấy năng lượng của hạt nhân giật lùi tỉ lệ với năng 

lượng của neutron đến và phụ thuộc vào góc tán xạ của hạt nhân. Vì hạt nhân giật 

lùi tán xạ có thể nhận mọi góc trong khoảng ( 0 / 2 ) nên chúng có khả năng sẽ 

nhận mọi năng lượng khả dĩ trong khoảng  từ 0 đến 24 / (1 )nAE A .   

Rõ ràng để ghi các neutron thông qua các hạt nhân giật lùi thì tiện dụng nhất 

là hyđrô. Vì năng lượng của các hạt nhân giật lùi nhận được lớn nhất trong trường 

hợp tán xạ trên các hạt nhân hyđrô, nghĩa là 2cosp nE E  . Ngoài ra tán xạ đàn hồi 

trên các hạt nhân của hyđrô trong vùng năng lượng cao (>100 MeV) gần như là quá 

trình duy nhất và tiết diện của quá trình đó là hàm giảm trơn tru theo năng lượng 

neutron. Vì vậy các vật liệu có chứa hyđrô như ống đếm hyđrô hay các hợp chất 

nhấp nháy hữu cơ thường được ưa dùng. 

2) Tán xạ không đàn hồi của neutron  

Khi neutron tán xạ không đàn hồi với hạt nhân, một phần năng lượng của 

neutron chuyển cho hạt nhân ở dạng kích thích, phần còn lại phân bố cho neutron và 

hạt nhân gật lùi. Hạt nhân bị kích thích sau thời gian ngắn trở về trạng thái cơ bản 

và phát ra tia gamma. Sản phẩm của quá trình tán xạ không đàn hồi là hạt nhân giật 

lùi và các lượng tử gamma. Tán xạ không đàn hồi là tương tác có ngưỡng, nó chỉ có 

thể xảy ra nếu năng lượng của neutron cao hơn một giá trị nhất định.  Để diễn ra tán 

xạ không đàn hồi, năng lượng của neutron cần phải lớn hơn mức kích thích rời rạc 

của hạt nhân. 

Các phản ứng hạt nhân (n, x) - đó là các phản ứng mà kết quả của nó hạt 

nhân hấp thụ neutron, còn hạt nhân bị kích thích phát ra hoặc là gamma (bắt phóng 

xạ neutron), hoặc là hạt α, hoặc là proton và các hạt khác. 
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a) Phản ứng 10B(n,α)Li7 

Là phương pháp phổ biến nhất để ghi neutron chậm. Sau phản ứng hạt   và 

hạt nhân nguyên tử 7Li  gây ion hóa môi trường detector.  Hạt nhân 7Li có thể ở 

trạng thái kích thích và nhanh chóng phát ra gamma để về trạng thái cơ bản              

( 1310 s  ). Động năng của các hạt   và hạt nhân 7Li  sau phản ứng thường rất lớn 

(khoảng 2.310 MeV). Theo định luật bảo toàn năng lượng và động lượng trong 

phản ứng có thể viết: 

2.31Li

Li Li

E E Q MeV

m v m v


 

  
   

(1.5) 

Giải hệ phương trình trên ta được: MeVELi 84.0  và MeVE 47.1 , động 

năng này nếu so với năng lượng neutron nhiệt là 0.25eV thì quá lớn và ta không thể 

có thông tin gì về năng lượng của neutron đến. Tiết diện phản ứng của nơtron nhiệt 

đối với phản ứng 10B(n,α) là 3840 b. Giá trị tiết diện phản ứng giảm xuống nhanh 

khi năng lượng neutron tăng lên và tỷ lệ với 1  (nghịch đảo của vận tốc neutron) 

trên phần lớn giải năng lượng. Vì ưu điểm của phản ứng này là tiết diện bắt neutron 

khá lớn bên cạnh đó việc làm giàu B10 tương đối dễ. B10 thường được làm giàu dưới 

dạng khí 3BF  hay dạng một lớp mỏng dán bên trong detector. 

b) Phản ứng 7Li(n,α)H3  

Phản ứng tạo ra hạt   và hạt nhân 3H  ion hóa môi trường detector. Các tính 

toán tương tự trên cho biết năng lượng hạt nhân là: MeVEH 73.2 và MeVE 05.2 . 

Các năng lượng này cũng rất lớn so với năng lượng của neutron nên ta cũng không 

thể có thông tin về năng lượng của hạt tới. Tiết diện của neutron nhiệt đối với phản 

ứng này là 940 b [1]. Tiết diện phản ứng này thấp hơn đối với phản ứng B10(n,α)Li7, 

tuy nhiên động năng các hạt nhân sau phản ứng lại cao hơn [1]. 

c) Phản ứng 3He(n,p)H3  

Sử dụng để ghi nhận neutron thông qua phản ứng 

pHnHe  3
1

1
0

3
2   0.764 MeV. 

Các hạt nhân sau phản ứng có động năng là MeVE p 573.0  và 

MeVEH 191.0 . Động năng  này cũng rất lớn so với năng lượng hạt neutron đến. 

Tiết diện của neutron đối với phản ứng này là 5330 b [1], cao hơn tiết diện đối với 

phản ứng của 10B  đáng kể, và giá trị của nó cũng giảm xuống theo sự phụ thuộc vào 
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năng lượng 1 . Các detector ghi neutron sử dụng phản ứng này được chế tạo dưới 

dạng ống đếm khí. 

3) Phân hạch hạt nhân 

 Các tiết diện phân hạch của 233 235,U U  và 239 Pu  tương đối lớn đối với 

neutron ở vùng năng lượng thấp, do vậy những vật liệu này có thể sử dụng làm môi 

trường đo cho các detector neutron chậm. Các mảnh phân hạch trong phản ứng là 

các hạt điện tích sẽ ion hóa môi trường đầu đo cho phép phát hiện sự có mặt của 

neutron. Vì động năng của các mảnh phân hạch là rất lớn (xấp xỉ 200 MeV) do đó 

các detector dựa trên cơ chế phân hạch có biên độ xung ra lớn. Vật liệu làm môi 

trường đo thường có dạng một lớp mỏng dán bên trong detector. Mặc dù các phản 

ứng phân hạch cũng xảy ra với neutron nhanh nhưng cơ chế này không được sử 

dụng trong các đầu do bởi năng lượng phân hạch tỏa ra lớn hơn áp đảo gây khó 

khăn cho việc xác định năng lượng neutron nhanh. 

4) Phản ứng kích hoạt neutron 

Phản ứng của neutron với các hạt nhân bền tạo ra các đồng vị phóng xạ. Đo 

hoạt độ phóng xạ của các đồng vị sau phản ứng cho phép xác định liều chiếu tổng 

neutron. Quá trình diễn ra như sau: Các hạt nhân nguyên tử mẫu được chiếu hấp thụ 

neutron và nhảy lên trạng thái kích thích, sau một thời gian ngắn ở trạng thái kích 

thích trở về trạng thái cơ bản bằng cách phát ra gamma. Detector ghi nhận gamma 

như là bằng chúng về sự có mặt của neutron trong môi trường đo. Ngoài ra do nhiều 

phản ứng kích hoạt neutron là các phản ứng có ngưỡng nên có thể sử dụng để đo 

phân bố năng lượng của chùm neutron. 

1.2. Các detector đo neutron  

1.2.1. Các detector đo neutron chậm 

1) Ống đếm chứa khí BF3 

Ống đếm tỉ lệ chứa khí BF3 được sử dụng rộng rãi để đo neutron chậm. 

Trong thiết bị này, BF3 được sử dụng như bia trong detector để chuyển đổi neutron 

chậm thành các hạt thứ cấp mang điện. Khí chứa Bo tự nhiên được làm giàu để tăng 

hiệu suất ghi. Vì khả năng hoạt động của BF3 trong ống đếm khí tỷ lệ là rất tồi khi 

hoạt động ở áp suất cao nên áp suất tuyệt đối của nó trong các ống điển hình bị giới 

hạn ở khoảng 0.5-1.0 atm [1]. Ống đếm phải có kích thước đủ lớn để các phản ứng 

xảy ra cách thành ống đủ xa để tiêu hao toàn bộ năng lượng trong phạm vi của khí 

tỷ lệ. Trong trường hợp như vậy tất cả năng lượng của phản ứng bị tiêu hao trong 
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detector và sự biến đổi duy nhất là sự xuất hiện trạng thái cơ bản và trạng thái kích 

thích của nguyên tử 7 Li .  

Khi kích thước detector không lớn thì hiệu ứng thành ống là đáng kể. Vì 

neutron mang động lượng không đáng kể nên theo định luật bảo toàn năng lượng 

hai hạt sản phẩm của phản ứng chuyển động ngược chiều nhau. Nếu hạt alpha đâm 

vào thành ống thì hạt nhân giật lùi 7 Li  hướng ra bên ngoài và bị hấp thụ toàn bộ 

năng lượng của nó trong phạm vi của khí. Ngược lại nếu hạt nhân giật lùi 7 Li  đâm 

vào thành ống thì toàn bộ năng lượng của hạt alpha sinh ra trong phản ứng được hấp 

thụ. Trong trường hợp thứ nhất năng lượng bị tiêu hao trong khí có thể biến đổi 

tương ứng  từ ( 0)LiE   đến ( )LiE E  minh họa như hình 1.2a. Tương tự, trong 

trường hợp thứ hai năng lượng tiêu hao trong khí sẽ biến thiên từ ( 0)E   đến 

( )LiE E , minh họa như hình 1.2b. Thêm vào với sự kiện hiệu ứng thành ống cho 

thấy vị trí đỉnh năng lượng toàn phần, đỉnh này là kết quả của tất cả các phản ứng có 

hai sản phẩm phản ứng đều bị hấp thụ hoàn toàn trong chất khí như hình 1.2c. 

LiE ( )LiE E

dN

dE

   
E ( )LiE E

dN

dE

  
 a.  b. 

LiE ( )LiE EE

dN

dE

 
  c. 

Hình 1.2 Minh họa phổ vi phân biên độ của từng trường hợp và phổ biên 

độ tổng có tính đến hiệu ứng biên 

Phổ biên độ xung vi phân của BF3 không cho thông tin về phổ năng lượng 

của bức xạ đến mà chỉ phụ thuộc vào kích thước và dạng hình học của detector. Do 

vậy, trong các ứng dụng thông thường không dùng ống đếm BF3 để ghi nhận phổ 

biên độ neutron. 
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2) Ống đếm tỉ lệ 3He 

Tiết diện phản ứng với neutron chậm của 3He lớn hơn Bo, do đó 3He thường 

được sử dụng trong các ống đếm tỉ lệ dưới dạng khí. Trong detector lớn, mỗi phản 

ứng của neutron chậm sẽ truyền cho detector 764keV ở dạng động năng của các sản 

phẩm phản ứng. Tuy nhiên, vì tầm chuyển động của các sản phẩm phản ứng này 

không phải lúc nào cũng nhỏ so với kích thước của ống đếm tỷ lệ nên hiệu ứng 

thành ống cũng quan trọng đối với các ống đếm 3He. Phổ biên độ xung được mong 

đợi cho một ống đếm có kích thước điển hình được minh họa trên hình 1.3 [1]. Để 

giảm bớt các hiệu ứng thành ống cần, chế tạo ống đếm 3He có đường kính lớn và áp 

suất khí cao để giảm tầm chuyển động của hạt sản phẩm. 

dN

dE

191 573 764 keV  

Hình 1.3 Phổ biên độ xung từ một ống đếm 3He có tính hiệu ứng thành ống 

So với ống BF3, các ống đếm 3He có thể hoạt động ở áp suất cao hơn nhiều, 

do vậy hiệu suất ghi của nó cũng lớn hơn nhiều so với ống BF3 tương đương. Tuy 

nhiên giá trị nhiệt lượng Q của phản ứng 3He lớn làm cho sự phân biệt neutron - 

gamma trở nên phức tạp hơn so với BF3. 

3) Detector neutron chậm chứa Li 

Các detector có chứa Li dưới dạng các hợp chất có nhiều thuộc tính thuận lợi 

cho việc phân biệt neutron - gamma. Bên cạnh đó, phản ứng với Li chỉ dẫn tới trạng 

thái cơ bản của hạt nhân sản phẩm nên năng lượng truyền cho các sản phẩm phản 

ứng luôn như nhau đối với mọi tương tác của neutron chậm. Do vậy phân bố biên 

độ xung thu được trong các detector khi mà hấp thụ hết tất cả năng lượng này là một 

đỉnh đơn. Mặc dù cơ chế phản ứng hạt nhân có thể sử dụng trên hợp chất của Li, 

nhưng những ứng dụng của detector trên thực tế thường sử dụng cơ chế nhấp nháy 

để ghi nhận các sản phẩm của phản ứng gây ra bởi neutron. 
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Kích thước những tinh thể của LiI cơ bản lớn so với tầm chuyển động của cả 

hai sản phẩm phản ứng do tương tác với neutron. Do đó, độ nhạy biên độ xung sẽ 

không có hiệu ứng thành và sẽ là một đỉnh đơn đối với tất cả các tương tác với 

neutron chậm. Hiệu suất phát nhấp nháy đối với LiI gần như giống nhau cho cả các 

electron và các hạt nặng mang điện. (Một electron có năng lượng 4.1 MeV sẽ tạo ra 

một lượng ánh sáng bằng các sản phẩm phản ứng có năng lượng 4.78 MeV). Do 

vậy, một tương tác của tia gamma đơn năng trong LiI có thể sinh ra một biên độ 

xung cực đại tỷ lệ với năng lượng của tia gamma, trong khi đó mỗi tương tác của 

neutron sẽ sinh ra một xung tương đương 4.1 MeV trên cùng một thang đo. Do đó 

những đặc trưng để phân biệt neutron - gamma sẽ kém hơn các detector neutron 

chứa khí điển hình, trong đó tia gamma có thể chỉ truyền một phần nhỏ năng lượng 

của nó. 

4) Ống đếm phân hạch 

Hoạt động dựa vào phản ứng phân hạch gây ra bởi neutron với các nguyên tố 

nặng sinh ra các mảnh phân hạch có thể ghi bằng các phương pháp thông thường. 

Một ưu điểm quan trọng là động năng các mảnh phân hạch là rất lớn (khoảng 

160MeV). Do đó, các phản ứng gây bởi neutron có biên độ lớn hơn nhiều trong hầu 

hết các detector so với mọi loại phản ứng cạnh tranh khác hoặc các sự kiện khác do 

phông hoặc nhiễm bẩn ống đếm.  

Detector phân hạch có dạng là buồng ion hóa, mặt phía trong của buồng này 

được phủ một lớp tinh thể phân hạch. Phổ biên độ xung đo được từ buồng phân 

hạch phụ thuộc chủ yếu vào độ dày lớp phủ có thể phân hạch và các điều kiện hình 

học trong đó các mảnh phân hạch được thu hồi [1]. Đối với các lớp phủ rất mỏng so 

với tầm chuyển động của mảnh phân hạch, chúng có dạng như hình 1.4a, tương ứng 

với các phân bố mảnh phân hạch nhẹ và nặng có đỉnh ở năng lượng khoảng 100 và 

70 MeV. Nếu lớp phủ được làm dày hơn để tăng cường hiệu suất ghi nhận thì độ 

mất năng lượng của các phân mảnh trong phạm vi lớp phủ sẽ làm giảm năng lượng 

trung bình của mảnh phân hạch và làm méo mó hình dạng của phân bố đo được như 

hình 1.4b.  
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a) Lớp phủ UO2 có độ dày lớn.        b) Lớp phủ UO2 có độ dày nhỏ 

Hình 1.4 Phổ năng lượng của các mảnh phân hạch phát ra từ các lớp phủ UO2 có 

hai độ dày khác nhau [1]. 

1.2.2. Các detector nhấp nháy đo neutron 

Detector nhấp nháy sử dụng ghi neutron dựa vào cơ chế tán xạ của neutron 

nhanh với hạt nhân nguyên tử chất nhấp nháy. Hạt nhân giật lùi tạo ra sau phản ứng 

kích thích môi trường Chất nháy để giải phóng năng lượng hạt neutron dưới dạng 

các nháy sáng. Các nháy sáng sẽ được khuếch đại qua ống nhân quang (Photo  

Multiplier Tube: PMT). Nếu hạt nhân giật lùi sinh ra trong chất nhấp nháy cách 

biên của nó đủ xa để năng lượng của nó dưới dạng động năng chuyển hết thành 

năng lượng dưới dạng các nháy sáng, thì năng lượng thu được từ các nháy sáng tỉ lệ 

với năng lượng hạt neutron vào. Do đó, phương pháp nhấp nháy cho phép xác định 

năng lượng hạt neutron.  

Cơ chế tán xạ neutron đạt hiệu quả cao khi bia chứa các nguyên tử nhẹ, do 

đó mà đa số các hợp chất nhấp nháy đều chứa các nguyên tố nhẹ. Các chất nhấp 

nháy sử dụng ghi neutron có thể chia thành hai nhóm chính là: các thể tinh thể vô cơ 

như: Li2B4O7, CsI(Na), LiI(Eu), ZnS(Ag),…và các hợp chất hữu cơ được chế tạo 

dưới dạng tinh thể, dẻo, dạng lỏng, màng mỏng. Trong đó các chất nhấp nháy lỏng 

có nhiều ưu điểm như có thể chế tạo với thể tích lớn, hiệu ứng khác biệt giữa 

neutron với gamma là khá rõ ràng, do đó rất có ích cho việc phân biệt neutron-

gamma. Thời gian trung bình chất nhấp nháy ở trạng thái kích thích khi hạt nhân 

giật lùi gây ra đặc trưng bởi thời hằng phân rã  . Một số chất nhấp nháy hữu cơ có 

hai thành phần phân rã chính là thành phần phân rã nhanh (chiếm đa số), một số 
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nguyên tử phân rã chậm hơn gọi là thành phần phân rã chậm. Hình dạng xung sau 

PMT được quyết định bởi hai thành phần phân rã này. Bên cạnh đó tỉ lệ các thành 

phần phân rã lại phụ thuộc vào loại hạt đến chất nhấp nháy. Kết quả là các hạt khác 

nhau đến detector cho ta các dạng xung khác nhau chút ít. Đây chính là cơ sở cho 

việc phân biệt các loại hạt đến detector nhấp nháy dựa vào hình dạng xung. 

1.3.  Các loại tiền khuếch đại sử dụng trong detector nhấp nháy 

Tiền khuếch đại là khâu xử lý tín hiệu đầu tiên sau khi tín hiệu đi ra khỏi bộ 

chuyển đổi bức xạ thành tín hiệu điện. Vì tín hiệu sau bộ chuyển đổi thường rất nhỏ 

nên chức năng chính của tiến khuếch đại là khuếch đại tín hiệu và hối hợp trở kháng 

cho các khối kết nối. Tiền khuếch đại được chia thành 3 loại: tiền khuếch đại nhạy 

thế (Voltage Sensitive Preamplifier), tiền khuếch đại nhạy điện tích (Charge 

Sensitive Preamplifier) và tiền khuếch đại nhạy dòng (Current Sensitive 

Preamplifier). 

1.3.1. Tiền khuếch đại nhạy điện thế 

Tiền khuếch đại nhạy điện thế có điện thế lối ra là một hàm của điện áp lối 

vào. Tiền khuếch đại nhạy điện thế có trở kháng lối vào cao (~5MΩ), dòng tạo ra 

trong mạch phụ thuộc khá nhiều vào điện dung ký sinh của đầu dò. Tín hiệu qua 

tiền khuếch đại nhạy thế này tỉ lệ với tín hiệu điện thế ở lối vào. Kiểu tiền khuếch 

đại này không thích hợp để sử dụng với các loại đầu dò bán dẫn do điện dung ký 

sinh của detector phụ thuộc mạnh vào điện áp cao thế phân cực. Do đó, sự thay đổi 

nhỏ trong cáp nối cũng có thể thay đổi điện dung tới vài chục pico fara (pF), ảnh 

hưởng lớn đến khả năng ghi nhận của detector. TKĐ nhạy điện áp thường được sử 

dụng trong các detector nhấp nháy do giá trị của tụ ký sinh không phụ thuộc nhiều 

vào các tham số nguồn nuôi trên detector nhấp nháy [2]. 

 

Hình 1.5 Sơ đồ tiền khuếch đại nhạy điện thế. 
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Trong các trường hợp sử dụng ống nhân quang điện, ống đếm tỉ lệ, ống đếm 

Geiger Müller, xung ra có biên độ đủ lớn với điện áp lối ra  =  , trong đó Ct là 

điện dung tổng cộng ở lối vào của tiền khuếch đại (hình 1.5), thì tiền khuếch đại 

được sử dụng là loại nhạy điện thế.  

1.3.2. Tiền khuếch đại nhạy điện tích 

Tiền khuếch đại nhạy điện tích thường được sử dụng cho các loại detector 

bán dẫn hoặc buồng ion hoá. Tín hiệu ra từ detector là xung điện có độ rộng khoảng 

10-9 đến 10-5s, tuỳ thuộc vào loại detector và kích thước detector. Tiền khuếch đại 

nhạy điện tích có tác dụng tích phân các tín hiệu điện tích này và biến đổi chúng 

thành xung điện thế tại lối ra tỉ lệ với tín hiệu điện tích lối vào mà không phụ thuộc 

vào điện dung ký sinh của detector [2]. Sơ đồ cơ bản của TKĐ nhạy điện tích được 

mô tả trên hình 1.6. Trong trường hợp này, điện tích lối ra  = −   

 

Hình 1.6 Sơ đồ tiền khuếch đại nhạy điện tích 

Mạch TKĐ trong thực tế luôn mắc thêm điện trở Rf // Cf với mục đích: 

 Cấp đường DC đối với dòng thiên áp lối vào cho tiền khuếch đại 

 Tạo đường phóng cho tụ Cf trong quá trình tích phóng, để đảm bảo tránh 

sự bão hoà ở lối ra của TKĐ. 

1.3.3. Tiền khuếch đại nhạy dòng điện 

Tiền khuếch đại nhạy dòng điện có biên độ ra là một hàm của dòng điện đầu 

vào, thường dùng cho các mạch tạo dạng nhanh sơ bộ, các mạch trùng phùng… 

trong các mạch có trở kháng lối vào thấp. 

1.4.  Sự hình thành xung trong ống nhân quang của detector nhấp nháy 

1.4.1. Sự hình thành xung trong chất nhấp nháy 

Dạng xung hình thành trong chất nhấp nháy là sự chồng chập của thành phần 

phân rã nhanh và chậm. Nếu ta gọi A là thành phần các điện tử trong chất nhấp 
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nháy được kích thích lên mức cao và phân rã nhanh với thời hằng phân rã f .B là 

thành phần phân rã chậm ứng với thời hằng s .Thì dạng xung sáng phát ra có dạng: 

 

 

Hình 1.7 Hai thành phần phân rã trong chất nhấp nháy hữu cơ. 

Từ biểu thức (1.6) ta thấy thành phần phân rã chậm càng nhiều thì xung có 

mặt giảm càng chậm và đuôi xung ít dốc hơn. Với chùm bức xạ gồm cả neutron và 

gamma đi vào chất nhấp nháy, đối với gamma tương tác chủ yếu ở lớp vỏ nguyên tử 

do vậy thành phần phân rã chậm ít hơn. Còn đối với neutron sự tương tác lại chủ 

yếu xảy ra đối với hạt nhân tạo ra hạt nhân giật lùi và đến lượt hạt nhân giật lùi 

tương tác với cả lớp vỏ và các hạt nhân trên đường đi tạo ra dao động nút mạng 

nhiều hơn và do vậy thành phần phân rã chậm cũng chiếm nhiều hơn đối với 

gamma. Sự khác nhau này đã dẫn đến phần đuôi xung được hình thành có khác 

nhau.  

1.4.2.  Sự hình thành xung trong ống nhân quang 

1) Cơ chế tạo dòng điện trên ống nhân quang 

 

Các nháy sáng sinh ra trong chất nhấp nháy một phần đến được ống nhân 

quang điện (PMT) để hình thành xung điện. Khi một neutron hay gamma có năng 

lượng E đến và truyền một phần năng lượng này cho chất nhấp nháy. Số photon tạo 

ra trong chất nhấp nháy: 

( ) = τ⁄ + τ⁄  

 

(1.6) 

 (1.7) 
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Trong đó: + f  là hệ số hấp thụ năng lượng của chất nhấp nháy ( 1f  ). 

 + efC là hiệu suất chuyển hóa của chất nhấp nháy là tỉ số giữa phần 

năng lượng chuyển thành photon và năng lượng được hấp thụ trong chất 

nhấp nháy. 

 + hv  là năng lượng trung bình mỗi photon được tạo ra trong chất 

nhấp nháy. 

Thông thường, phổ photon của các chất nhấp nháy nằm trong vùng nhìn thấy 

được của phổ ánh sáng, vì vậy hv ≈ 3 eV. Các giá trị Cef  đối với các chất nhấp nháy 

khác nhau thì khác nhau, nhưng không vượt quá 0,3. Khi các chất nhấp nháy bị kích 

thích quang (kích thích bằng ánh sáng nhìn thấy được hoặc bức xạ tử ngoại), hiệu 

suất chuyển hóa thường cao hơn và đạt đến 0,8 - 0,9. 

Phân bố theo thời gian của số các photon được chất nhấp nháy phát ra phụ 

thuộc vào thời gian tạo trạng thái kích thích và thời gian sống trung bình của các 

nguyên tử trong các trạng thái kích thích đó. Thời gian tạo trạng thái kích thích nhỏ 

và được xác định bằng thời gian sống của hạt mang điện trong vật chất (10-9 – 10-

10s) và thời gian chuyển năng lượng kích thích. Các trạng thái kích thích, mà từ đó 

phát ra các photon phát quang, được đặc trưng bằng thời gian sống trung bình τ, 

thường được gọi là thời gian chiếu sáng của chất nhấp nháy (10-9 – 10-5 s). 

0 exp  ( / ) / ,N N t           (1.8) 

Trong đó, N là số photon được phát ra trong một đơn vị thời gian. 

Đối với nhiều chất nhấp nháy, sự phụ thuộc của cường độ chiếu sáng vào 

thời gian có dạng phức tạp hơn, nó có thể được mô tả bằng tổng của một số hàm mũ 

có thời gian chiếu sáng τ khác nhau.  

Nếu gọi g là tỉ lệ phần photon đến được quang âm cực của ống nhân quang 

thì sẽ có tổng cộng 0gN  photon đi vào cathode của ống nhân quang.  

Gọi feC  là Hiệu suất chuyển hóa của quang âm cực. Đó là hiệu suất làm bứt 

ra điện tử của các photon đến quang âm cực (hiệu suất này thường trong khoảng 

0,05 - 0,1). 

Gọi M là hệ số khuếch đại của bộ nhân quang.  
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Như vậy tại anode của ống nhân quang sẽ xuất hiện MgCN fe0  điện tử, mà 

phân bố của chúng giống như biểu thức (1.8). Nếu bỏ qua thăng giáng thời gian 

trong quá trình tái sinh điện tử và nếu phụ tải cực dương R đủ lớn để RC  

(trong đó C là điện dung đầu ra), thì biên độ xung nhận được sẽ là: 

 

Từ (1.9) ta thấy biên độ xung tỉ lệ với năng lượng được hấp thụ trong chất 

nhấp nháy hay quan hệ tuyến tính với năng lượng của hạt tới. 

2) Hình thành xung trong ống nhân quang 

Dạng xung hình thành sau PMT không những phụ thuộc vào các tham số 

, , /f S B A   của chất nhấp nháy mà còn phụ thuộc cả vào các tham số của PMT và 

mạch kết nối sau nó. Khi một PMT kết nối với TKĐ, Sơ đồ tương đương được biểu 

diễn như hình 1.8. 

 
Hình 1.8 Sơ đồ tương đương của PMT với TKĐ. 

Trong đó: nguồn dòng is biểu diễn dòng điện trên anode của PMT, tụ điện 

detC  biểu diễn tụ điện tương đương của PMT. detR  là điện trở tương đương của PMT 

và điện trở kết nối cao áp của nó. ,in inC R  tương ứng là tụ điện lối vào và điện trở lối 

vào của mạch TKĐ.  Sơ đồ tương đương có thể biểu diễn bằng sơ đồ tương đương 

đơn giản hơn nữa như hình 1.8b. Trong đó C là tụ điện tương đương của detC  và  inC

, R là điện trở tương đương của detR  và inR . Mạch tương đương hình 1.8b có thời 

hằng 1 RC   cùng với thời hằng của chất nhấp nháy sẽ quyết định dạng xung được 

hình thành. 

Nếu có N0 electron giải phóng khỏi anode với thời hằng phân rã  , khi đó 

dòng điện của PMT được tính: 

 
(1.9) 

 

a) Sơ đồ tương đương 

 

b) Sơ đồ tương đương rút gọn 
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Dòng điện is đi qua cả tụ C và điện trở R (trên hình 1.8b), do đó có thể viết 

dòng điện này dưới dạng: 

                              

/
0. . t

s

dQ M N e e Q
i

dt RC







  
 

Trong đó: Q là tổng điện tích được sinh ra trên anode của PMT khi có dòng 

điện is. Thành phần 
/

0. . tM N e e 





 biểu diễn dòng nạp cho tụ C,  thành phần 
Q

RC
 biểu 

diễn dòng xả qua R với thời hằng 1 RC  . 

Phương trình (1.11) có nghiệm: 

                                 

 1//
0

1

( )
ttN eMRC e e

Q t


 

 


  

Dạng xung điện áp ra được tính: 

     1 1/ // /0

1

( )
( ) t tt tQ t N eMR

V t e e A e e
C

  

 
      


      (1.13) 

Trong đó 
 

0

1

N eMR
A

 



 biểu diễn chiều cao của xung áp. 

Khi xét tới từng thành phần gồm phân rã nhanh và chậm của chất nhấp nháy, 

với cách tính như (1.13) cho từng thành phần này thì xung áp tổng sẽ được tính: 

   11 ////)(  tttt eeBeeAtV sf      (1.14) 

Trong đó: + 0

1

f

f

N eMR
A

 



, 0 fN  là số electron tạo ra từ anode do quá trình 

phân rã nhanh. 

 + 0

1

s

s

N eMR
B

 



, 0SN  là số electron tạo ra từ anode do quá trình 

phân rã chậm. 

Để có được dạng xung tốt trong phân biệt, thời hằng 1 RC   được chọn sao 

cho 1f S    , khi đó A có giá trị âm và B có giá trị dương. Mặt khác, số hạt 

electron được sinh ra do quá trình phân rã chậm thường rất nhỏ so với số hạt được 

 (1.10) 

(1.11) 

(1.12) 
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sinh ra do quá trình phân rã nhanh, do đó có thể coi B A .  Khi đó  phương trình 

(1.14) có thể rút về gần đúng là: 

      

1( ) f S

t tt
B

V t A e e e
A

 
  

   
 
 

   (1.15) 

 
Hình 1.9 Các xung có tỉ số B/A khác nhau 

Biểu thức (1.15) cho thấy với chất nhấp nháy và PMT xác định các giá trị 

1, ,f S    coi như không đổi [1, 11], khi đó dạng xung phụ thuộc vào tỉ số B/A. 

Trong các công trình nghiên cứu [1, 11] đã chỉ ra rằng tỉ số B/A của neutron và 

gamma là khác nhau. Ví dụ đối với chất nhấp nháy hữu cơ dùng trong detector 

NE213 là 2/ 1.685 10A B    đối với gamma và 2/ 4.151 10A B    đối với neutron. 

Trên hình 1.8 biểu diễn dạng xung có cùng các tham số 1, ,f S    nhưng có tỉ số B/A 

khác nhau cho thấy xung có tỉ số B/A lớn hơn có đuôi xung giảm chậm hơn. Đặc 

điểm này chính là cơ sở cho các kỹ thuật phân biệt dạng xung qua đó phân biệt 

neutron-gamma đến detector. 

1.5. Các phương pháp phân biệt dạng xung neutron - gamma trong 

detector nhấp nháy đo neutron 

Các phương pháp phân biệt dạng xung được chia thành hai nhóm chính: 

phân biệt dạng xung trong miền thời gian và phân biệt dạng xung trong miền tần số. 

Bảng 1.1 dưới đây trình bày một số phương pháp phân biệt dạng xung phổ biến 

trong miền thời gian và tần số. Các phương pháp trong miền thời gian phân tích các 

đặc điểm dạng xung theo thời gian, trong khi đó các phương pháp trong miền tần số 

phân tích đặc điểm phân bố trong miền tần số của xung. Các đặc điểm của xung 

được phân tích trong miền tần số thông qua biến đổi Fourier cho các xung, thuật 
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toán cho các phương pháp này cũng phức tạp hơn so với các phương pháp trong 

miền thời gian. 

Bảng 1.1 Một số phương pháp phân biệt dạng xung neutron – gamma. 

STT Phương pháp Miền phân tích 

1 Phương pháp cắt không 

Phân tích trong miền 

thời gian 

2 Phương pháp thời gian tăng 

3 Phương pháp so sánh điện tích 

4 Phương pháp phân tích độ dốc xung 

5 Phương pháp mạng neural 

6 Phương pháp sử dụng logic mờ 

7 Phương pháp khớp hàm 

8 Phương pháp hệ số tương quan mẫu 

9 Phương pháp phân tích độ dốc tần số 

Phân tích trong miền 

tần số 

10 Phương pháp phân tích thành phần tần số 

11 Phương pháp tương quan chéo 

12 Phương pháp phân tích Wavelet 

Dưới đây là một số phương pháp điển hình thường gặp trong phân tích ở 

miền thời gian: 

1.5.1. Phân biệt dạng xung dựa vào thời gian tăng (vượt ngưỡng) của xung 

1) Cơ sở  

Phương pháp phân biệt neutron - gamma dựa vào thời gian tăng của xung 

được thực hiện như giản đồ hình 1.10. Xung gamma có độ dốc của đuôi lớn hơn so 

với neutron nên dựa vào thời điểm mà xung đi qua một ngưỡng (ở đây chọn ngưỡng 

1/10 chiều cao của xung để phân biệt). Thời gian được đo bằng một bộ đếm xung 

tính từ thời điểm xuất hiện xung start đến thời điểm xung đi qua ngưỡng là tham số 

để phân biệt xung. 
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Hình 1.10 Giản đồ phân biệt xung  neutron - gamma dựa vào thời gian 

tăng. 

Dạng xung neutron và gamma được biểu diễn bằng phương trình sau: 

1

,

( ) f s

t tt

n

B
V t A e e e

A
 



       
   

   (1.16) 

Trong đó 
,n

B

A 

 
 
 

 biểu diễn tỉ lệ giữa thành phần phân rã chậm và nhanh đối 

với neutron và gamma. Vì 1, f S    nên tính đến thời điểm mà xung bằng 1/10 

đỉnh thì hai thành phần 1

t

e 


 và f

t

e 


 là nhỏ không đáng kể so với 
,

s

t

n

B
e

A




 
 
 

, đo đó 

(1.16) có thể biểu diễn bằng biểu thức gần đúng như sau: 

,

( ) s

t

n

B
V t A e

A




   
 

                           (1.17) 

Nếu chọn gốc thời gian tại thời điểm xuất hiện xung start, thời gian tính từ 

thời điểm start đến thời điểm xung cắt ngưỡng 1/10 đỉnh là T . Khi đó  (1.17) được 

biển diễn: 

,

max

,

( )
10

n

s

T

n

B A
V T A e

A







   
 

    (1.18) 

Hay  

, =  ln ,     (1.19) 
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Trong đó 
max

A

A
   là một hằng số tỉ lệ. 

Từ (1.19) ta thấy thời gian ,nT   chỉ phụ tuộc vào 
,n

B

A 

 
 
 

, có nghĩa chỉ phụ 

thuộc vào neutron hay gamma đi vào chất nhấp nháy. Đối với xung được tạo ra bởi 

neutron có 
,n

B

A 

 
 
 

lớn hơn đối với xung được tạo ra bởi gamma, do đó đối với 

neutron thì ,nT   có giá trị lớn hơn của gamma. Vì vậy thuật toán này sử dụng ,nT   

như một tham số để phân biệt neutron và gamma. 

2) Thuật toán phân biệt 

Thuật toán phân biệt xung neutron-gamma dựa vào thời gian tăng thực hiện 

bằng cách đo ,nT   cho mỗi xung đến. Kết quả đo ,nT   cho các xung sẽ phân bố thành 

hai nhóm có giá trị khác nhau. Nếu đặt một mức ngưỡng ngT  để chia các ,nT   thành 

hai nhóm, khi đó một xung có ,nT   lớn hơn ngưỡng này được xem là neutron và 

ngược lại xung có ,nT   nằm bên dưới ngưỡng này được xem là gamma. Lưu đồ thuật 

toán phân biệt dạng xung theo phương pháp thời gian tăng được xây dựng như hình 

1.11. 

,nT 

,n ngT T 

1n nN N  1N N  

1

1

 

Hình 1.11 Lưu đồ thuật toán phân biệt dạng xung neutron - gamma dựa 

vào thời gian tăng. 
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Mặt trước của xung neutron và gamma có độ dốc giống nhau, do đó khoảng 

thời gian từ điểm start đến đỉnh xung là giống nhau cho các xung (khoảng 7 chu kỳ 

lấy mẫu tính từ điểm start). Vì vậy, thuật toán tìm đỉnh xung bằng cách tìm điểm 

lớn nhất trong khoảng 10 chu kỳ lấy mẫu. 

max: 1; : 0i A 

( ) ( )V i V k

max( )V i A

max ( )A V i

1i i 

10i 

 

Hình 1.12 Lưu đồ thuật toán tìm đỉnh xung. 

1.5.2. Phân biệt dạng xung dựa vào độ dốc đuôi xung 

1) Cơ sở 

Phương pháp này dựa vào độ dốc sườn sau của xung để phân biệt xung 

neutron - gamma. Độ dốc của xung được xác định thông qua phép tính đạo hàm tại 

một điểm ở sườn sau của xung, được mô tả như hình 1.13. 

1t 2t

t

( )V t

maxA



n

0

t

V

 

Hình 1.13 Tính độ dốc sườn sau của xung 
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Đạo hàm của xung neutron-gamma được tính như sau: 

1

,1

( ) 1 1 1
f s

t tt

nf s

dV t B
A e e e

dt A
 




  

           
   (1.20) 

Chọn thời điểm tính đạo hàm là T, giá trị đạo hàm (1.20) thành: 

1

,1

1 1 1
f s

T TT

nf s

B
A e e e

A
 




  

          
     (1.21) 

Biểu thức tính đạo hàm (1.21) chỉ ra rằng: giá trị của đạo hàm tại sườn sau 

của xung khác nhau giữa xung neutron và gamma bằng hệ số 
,n

B

A 

 
 
 

.  

Nếu tính tỉ số độ dốc theo biên độ xung là r , thì: 

1

,max 1

1 1 1
f s

T TT

r
nf s

B
e e e

A A
 



 
  

           
   (1.22) 

Trong đó: 
max

A

A
   là một hằng số tỉ lệ. 

Biểu thức (1.22) cũng chỉ rằng độ dốc tương đối này cũng chỉ phụ thuộc vào 

hệ số 
,n

B

A 

 
 
 

, có nghĩa xung neutron và gamma có độ dốc tương đối khác nhau. 

Thuật toán  này dựa vào r  như một tham số để phân biệt xung neutron và gamma. 

2) Thuật toán phân biệt 

Độ dốc của xung số được tính theo biểu thức: 

( ) ( )V k nT V k

nT
  
             (1.23) 

Trong đó: T là chu kỳ lấy mẫu, nT  là khoảng thời gian lấy đạo hàm. 

Thời điểm tính đạo hàm theo khảo sát cho kết quả tốt nhất là  22T tính từ 

thời điểm xuất hiện xung start và khoảng thời gian tính đạo hàm 4t T  . Các kết 

quả tính max/r A   cho mỗi xung sẽ có giá trị lớn hơn một ngưỡng ng  hoặc là nhỏ 

hơn giá trị này. Các xung có r  lớn hơn giá trị ng  được coi là xung gamma, còn các 

xung có r  nằm dưới ngưỡng ng  được coi là xung neutron. Lưu đồ thuật toán phân 

biệt xung neutron - gamma theo độ dốc đuôi xung được xây dựng như hình 1.14. 
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( ) ( )V k nT V k

nT
  


max/r A 

r ng 

1n nN N  1N N  

1

1

 

Hình 1.14 Lưu đồ thuật toán phân biệt xung neutron - gamma theo độ dốc. 

1.5.3. Phân biệt xung neutron - gamma dựa vào diện tích đuôi xung 

1) Cơ sở 

Độ dốc đuôi xung neutron và gamma khác nhau khi xét các xung có cùng 

biên độ, do đó nếu xung neutron và gamma có cùng biên độ thì diện tích phần đuôi 

xung của neutron sẽ lớn hơn của gamma trong cùng một khoảng của đuôi xung. 

Phương pháp tính diện tích đuôi xung được trình bày trên hình 1.15. Khoảng tính 

tích phân được chọn bắt đầu từ đỉnh xung t1 đến phần đuôi  t2, điểm được coi là 

không còn sự khác biệt giữa neutron và gamma. 

 

Hình 1.15 Xung neutron và gamma có diện tích khác nhau. 
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Diện tích đuôi xung được tính bằng cách lấy tích phân đuôi xung từ t1 đến t2: 

2 2

1

1 1 ,

( ) f s

t ttt t

nt t

B
S V t dt A e e e dt

A
 



           
 

  

 (1.24) 

Gọi  rS là tỉ số giữa diện tích đuôi với đỉnh của một xung thì: 

2

1

1 ,max

f s

t ttt

r
nt

S B
S e e e dt

A A
 




           

     (1.25) 

Trong đó Trong đó: 
max

A

A
   là một hằng số tỉ lệ. 

Biểu thức (1.25) cho thấy xung neutron và gamma cho kết quả rS  khác nhau 

do thành phần 
,n

B

A 

  
 
 

. Phương pháp diện tích đuôi xung dựa vào sự khác biệt rS  

như một tham số để phân biệt neutron và gamma. 

2) Xây dựng thuật toán phân biệt 

Diện tích phần đuôi xung được tính theo phương pháp số như sau: 

( ).
m

k n

S v k T


                (1.26) 

Trong đó: n là điểm bắt đầu tính tích phân tương ứng với thời điểm t1, m là 

thời điểm kết thúc việc tính tích phân tương ứng với thời điểm t2, T là chu kỳ lấy 

mẫu tín hiệu. 

Tỉ số giữa diện tích đuôi với đỉnh của một xung là: 

max max

1
( ).

m

r
k n

S
S v k T

A A 

                    (1.27) 

Giá trị rS tính theo (1.27) cho các xung sẽ phân bố thành hai nhóm. Nếu đặt 

một ngưỡng ngS  để phân tách hai nhóm thì các xung có rS  nhỏ hơn ngưỡng ngS

được xem là gamma, còn các xung có rS  lớn hơn ngS  được xem là neutron. Lưu đồ 

thuật toán phân biệt neutron-gamma dựa vào diện tích đuôi xung được xây dựng 

như hình 1.16. 
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Hình 1.16 Lưu đồ thuật toán phân biệt xung neutron - gamma dựa vào diện 

tích đuôi xung. 

1.5.4. Phân biệt dạng xung neutron - gamma dựa vào nhận dạng mẫu 

1) Cơ sở 

Phương pháp này sử dụng hệ số tương quan giữa xung cần phân biệt với một 

xung mẫu làm tham số phân biệt xung. Xung mẫu thường được chọn là xung trung 

bình của các xung gamma, được biểu diễn dưới dạng vector n chiều [14]. Nếu biểu 

diễn xung mẫu và xung thu được bằng các vector X và Y có dạng: 

= ( , , … , )

= ( , , … , )
     (1.28) 

Hệ số tương quan giữa X và Y được tính: 

=
.

.
      (1.29) 

Trong đó:   là tích vô hướng của vector  và , .  là tích độ lớn của 

hai vector. 

Giá trị của r tính được sẽ là 0 1r   . Nếu r càng gần 1 thì X và Y được coi 

là tương quan mạnh. Ngược lại nếu r càng gần 0 thì X và Y được coi là ít tương 

quan với nhau. Một xung được biểu diễn bằng tập Y nếu có hệ số tương quan càng 
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lớn với X được coi là càng giống với X. Ngược lại, nếu một xung có hệ số tương 

quan nhỏ với X thì xung này được coi là ít giống với xung mẫu X.  

Hệ số tương quan theo góc được tính: 

1

2 2

1 1

.
cos

.

n

i i
i

n n

i i
i i

x y
Acr

x y

 

 

 
 
 
 
 
 



 
            (1.30) 

Trong đó: [ ]rad  là góc tương quan. 

2) Xây dựng tập mẫu X 

Tập mẫu X xây dựng bằng cách lấy trung bình của 1000 xung gamma trên 

cùng một hệ thống lấy mẫu. Quá trình này nhằm giảm nhiễu trên xung gamma mẫu 

và làm cho xung này gần với dạng xung gamma lý tưởng.  Xung mẫu được xác định 

bằng cách tính:  

 
3) Xây dựng thuật toán phân biệt  

Phương pháp phân biệt xung bằng hệ số tương quan mẫu không tính cho toàn 

bộ xung mà chỉ trong khoảng đuôi xung. Thực nghiệm tính tương quan trên các 

khoảng khác nhau của xung cho biết khoảng xung để tính tương quan cho kết quả 

tốt nhất là từ 14T đến 214T (trong đó T là chu kỳ lấy mẫu). Do đó, tập mẫu X cũng 

được thiết lập cũng trên khoảng này của các xung gamma và có chiều dài 200 mẫu. 

Kết quả tính   cho các xung sẽ phân bố thành hai nhóm: nhóm có góc tương quan 

lớn và nhóm có góc tương quan nhỏ hơn với tập mẫu. Nếu chọn một mức ngưỡng 

ng  nằm giữa hai nhóm này thì xung nào có   lớn hơn giá trị ng  được xem là 

gamma, còn xung có  nhỏ hơn ng  được xem là neutron. 

  

=

=
1

1000

=
1

1000

=
1

1000

   (1.31) 
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a)  Thuật toán xây dựng tập mẫu 
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Hình 1.17 Lưu đồ thuật toán thiết lập tập mẫu. 

b) Lưu đồ thuật toán tính hệ số tương quan mẫu 

0, 0, 0N D i  

.i iN N x y 
2
iX X x  2

iY Y y 
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200i 
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Hình 1.18 Lưu đồ thuật toán phân biệt dạng xung dựa vào nhận dạng mẫu. 
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1.6. Các kiểu hình thành xung trong phân biệt neutron - gamma 

Các phương pháp phân biệt dạng xung phụ thuộc nhiều vào quá trình hình 

thành xung từ TKĐ. Hai phương pháp hình thành xung thường được sử dụng trong 

hệ đo neutron sử dụng detector nhấp nháy là phương pháp hình thành xung tuyến 

tính nhanh và xung đuôi tuyến tính. Cả hai phương pháp cần đảm bảo giữ lại các 

đặc trưng khác nhau giữa neutron và gamma tạo điều kiện cho các phương pháp 

phân biệt dạng xung. Bảng 1.2 mô tả sự khác nhau giữa hai loại xung được hình 

thành trong detector nhấp nháy. 

Bảng 1.2 Sự khác nhau giữa xung tuyến tính nhanh và xung đuôi tuyến 

tính. 

Xung dòng xung tuyến tính nhanh Xung đuôi tuyến tính 

Các đặc trưng phân biệt nằm ở mặt sau 

của xung. 

Các đặc trưng phân biệt nằm ở mặt trước 

của xung 

Thời gian tăng (Rise time) và thời gian 

giảm (fall time) của xung  đều nhỏ. 

Thời gian tăng (Rise time) nhỏ và thời 

gian giảm (fall time) lớn. 

Lọc nhiễu kém. Lọc nhiễu tốt 

Chồng chập xung ít. Chồng chập xung nhiều 

Các phương pháp phân biệt dạng xung 

– đa dạng. 

Các phương pháp phân biệt dạng xung - 

ít  

Độ phân giải biên độ kém, độ phân giải 

thời gian tốt. 

Độ phân giải biên độ tốt, độ phân giải 

thời gian kém. 

 

 

  



31 
 

CHƯƠNG 2 THIẾT KẾ CHẾ TẠO TIỀN KHUẾCH ĐẠI 

CHO DETECTOR NHẤP NHÁY ĐO NEUTRON NHANH SỬ 

DỤNG EJ-301 

2.1. Các tham số cần thiết kế cho tiền khuếch đại 

Với mục tiêu thiết kế và chế tạo tiền khuếch đại hệ đo neutron nhanh phục vụ 

nghiên cứu và đào tạo, nghiên cứu này thiết kế và xây dựng tiền khuếc đại cho hệ 

đo neutron nhanh với một số tiêu chí đặt ra như sau: 

Dải đo của detector được thiết kế để đo neutron và gamma trong vùng năng 

lượng từ 50 keVee đến 3000keVee khi sử dụng cell nhấp kích thước 43 x 60 mm và 

PMT R9420. 

Dải điện áp ra từ 0V đến 2V phù hợp với dải đo của các ADC tốc độ cao 

hiện nay. 

Tỷ số tín hiệu trên nhiễu nằm trong khoảng từ 400 - 500 V/V. 

Để đảm bảo được khả năng giữ lại các đặc trưng khác nhau giữa neutron - 

gamma cho các phương pháp phân biệt dạng xung, TKĐ phải có đáp ứng nhanh 

bằng cách sử dụng các linh kiện tốc độ đáp ứng nhanh để thiết kế. Điều này bảo 

đảm thời gian tăng nhỏ hơn 32s (là thành phần phân rã chậm của chất nhấp nháy EJ-

301) và thời gian giảm của xung cũng nhỏ để các đặc trưng còn có thể phân biệt 

được. 

Khả năng phối hợp trở kháng của TKĐ khi được kết nối với PMT và thiết bị 

lấy mẫu DPO7254C qua cáp 50 Ohm. 

2.1.1. Tỷ số tín hiệu trên nhiễu 

Nhiễu điện tử phát sinh trong PMT và tiền khuếch đại ảnh hưởng xấu đến 

hình dạng xung làm tồi kết quả phân biệt xung neutron - gamma. Về cơ bản các 

nhiễu điện tử ở vùng tần số cao hơn tần số cơ bản của tín hiệu có thể loại bỏ được 

bằng các mạch lọc thông thấp. Với các nhiễu có tần số thấp hơn tần số cơ bản của 

tín hiệu ảnh hưởng không nhiều đến kết quả phân biệt neutron - gamma vì chúng 

được xem giống như chỉ làm thay đổi đường cơ bản của tín hiệu. Nhiễu được đo tại 

những khoảng trước khi xung xuất hiện và thống kê thu được có phân bố dạng 

Gauss (hình 2.1).  
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Hình 2.1 Dạng xung từ detector và thống kê nhiễu. 
Tỉ số tín hiệu trên nhiễu điện tử được tính theo công thức (2.1) [2]:  

 

Trong đó:  là giá trị hiệu dụng của tín hiệu;  là giá trị hiệu dụng của 

nhiễu. 

2.1.2. Bảo đảm đặc trưng khác nhau giữa neutron và gamma vẫn còn nằm 

phía đuôi xung 

Khi xét các xung neutron và gamma có cùng biên độ, thì trong khoảng thời 

gian giảm của xung, sườn sau của xung neutron có độ dốc ít hơn so với các xung 

gamma. Điều này cho thấy TKĐ có chức năng đảm bảo sự khác biệt giữa các đuôi 

xung neutron và gamma, cũng như bảo toàn dạng xung ban đầu của chúng để tạo 

tiền đề cho các phương pháp phân biệt xung neutron - gamma. 

= 20 log  (2.1) 



33 
 

1t 2t

t

( )V t

maxA



n

0

t

V

 

Hình 2.2 Sự khác biệt giữa độ dốc sườn sau của xung neutron và gamma. 

2.1.3. Bảo đảm biên độ xung phù hợp với vùng năng lượng cần đo 

Đặc tính biên đồ của mạch TKĐ là quan hệ giữa điện áp ra theo điện áp vào 

(Vo/Vi). Hình 2.3 cho thấy nếu điện áp vào Vi nhỏ dưới mức Vimin thì sẽ có nhiễu 

xuất hiện ở ngõ ra. Mạch TKĐ làm việc tốt nhất trong phạm vi giữa Vimin và Vimax 

và được gọi là đoạn tuyến tính. Nếu điện áp ngõ vào Vi vượt quá mức Vimax thì sẽ có 

hiện tượng quá tải ngõ vào và gây ra méo dạng tín hiệu [3].  

 

Hình 2.3 Đặc tính biên độ của TKĐ 

2.1.4. Phối hợp trở kháng với cable 

Khái niệm cơ bản trong việc xử lý xung từ các đầu đo bức xạ là trở kháng 

của các thiết bị bao gồm chuỗi thiết bị xử lý tín hiệu. Biểu diễn đơn giản hóa cho 

các cấu hình đầu vào và đầu ra của một thành phần điển hình được cho thấy trên 

V0 

VN 

Vmin Vmax Vi 
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hình 2.4. Cả hai trở kháng đầu vào và đầu ra nói chung có thể bao hàm các thành 

phần điện dung hoặc cảm ứng, nhưng để đơn giản hóa, chúng ta giả thiết trở kháng 

là điện trở thuần.  

 

Hình 2.4 Trở kháng đầu vào và trở kháng đầu ra 

Trở kháng đầu vào iZ  đại diện cho mức độ mà một thiết bị có thể tải được 

một nguồn tín hiệu nhất định. Trở kháng cao sẽ cho ra dòng điện rất nhỏ từ nguồn 

và do vậy chỉ biểu thị một sự chịu tải rất nhẹ. Chẳng hạn, trở kháng đầu vào của dao 

động ký luôn rất cao để tránh gây nhiễu các tín hiệu đang được xem xét. Đối với 

hầu hết các ứng dụng, trở kháng đầu vào của các thiết bị được giữ ở mức cao để 

tránh sự quá tải, nhưng các yếu tố khác đôi khi có thể đòi hỏi trở kháng đầu vào 

phải đủ nhỏ để tải được nguồn tín hiệu một cách đáng kể.  

Trở kháng đầu ra có thể coi như là một điện trở nội mắc nối tiếp với một bộ 

tạo điện áp tại tầng đầu ra của một thành phần nhất định (hình 2.4). Đối với hầu hết 

các ứng dụng, một cách lý tưởng người ta mong muốn trở kháng đầu ra này thấp 

nhất có thể để giảm thiểu sự mất mát tín hiệu khi đầu ra chịu tải bởi các thành phần 

tiếp theo. Trong hình 2.4, điện áp LV  trên hai đầu của trở kháng tải LZ  được cho bởi 

mối tương quan bộ chia điện áp. 

L

L
SL ZZ

Z
VV




0

      (2.2) 

Điện áp mạch hở hoặc không có tải ( LZ ) tại đầu ra của thiết bị đơn giản 

là SV . Để bảo toàn mức tín hiệu cực đại, người ta thường mong muốn LV  là một 

phần lớn nhất có thể của SV . Nếu trở kháng đầu ra nhỏ so với trở tải ( LZZ 0 ) thì 

SL VV   và về cơ bản tất cả các điện áp tín hiệu được truyền tới trở tải. Nếu trở 

kháng đầu ra bằng trở tải ( LZZ 0 ) thì 2SL VV   và chỉ một nửa điện áp đầu ra 

không tải của thiết bị xuất hiện trên hai đầu trở tải. Do vậy các tầng đầu ra có trở 
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kháng đầu ra thấp thường là mục tiêu thiết kế quan trọng. Chẳng hạn, cấu hình cực 

phát và bộ phận bị dẫn là một dạng mạch đầu ra phổ biến có thể có trở kháng đầu ra 

nhỏ hơn 1Ω. Do đó, nó có thể truyền tải qua các trở tải 50 đến 100Ω hoặc lớn hơn 

mà không làm suy giảm tín hiệu đáng kể. 

Việc phối hợp trở kháng với cable có tác dụng ngăn chặn sự phản xạ trong 

các cable nối để có được tín hiệu tốt nhất. 

2.2. Thiết kế tiền khuếch đại 

Tín hiệu phát ra từ chất nhấp nháy mặc dù đã được khuếch đại bởi PMT 

nhưng tín hiệu này còn khá nhỏ và có hình dạng xung chưa thích hợp cho việc ghi 

nhận và phân biệt dạng xung neutron - gamma. Một xung ra tiêu biểu trên anode 

của PMT khi qua điện trở tải 50  được biểu diễn như hình 2.5 cho thấy sườn sau 

của xung giảm rất nhanh và phần đuôi xung dao động do các thành phần phân rã 

chậm trong chất nhấp nháy EJ-301. Do các thành phần phân rã chậm đóng góp nằm 

rải rác phía đuôi xung cùng với các dao động nhiễu gây nhiều khó khăn cho việc 

phân biệt dạng xung neutron - gamma thu được từ detector. Bên cạnh đó, sườn tăng 

và giảm của xung quá ngắn (<10ns) làm xuất hiện các xung phản xạ khi truyền tín 

hiệu xung từ detector về bộ số hóa thông qua cáp tín hiệu. Các xung phản xạ này kết 

hợp với xung chính làm méo xung chính từ detector. Mặt khác, vì các xung nhận 

trực tiếp từ PMT có sườn tăng rất ngắn nên biên độ không tuyến tính với năng 

lượng mà chất nhấp nháy nhận từ bức xạ. Điều này là bởi thành phần phân rã nhanh 

chưa kịp đóng góp hết vào việc hình thành biên độ mà phần còn lại đóng góp vào 

đuôi xung.  

 

Hình 2.5 Một xung tiêu biểu từ anode của PMT. 
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Với những bất lợi như trên việc gắn thêm một TKĐ là cần thiết cho detector 

nhấp nháy. TKĐ có các nhiệm vụ chính là: Tạo biên độ xung đối với vùng năng 

lượng quan tâm 0 đến 3000 keVee nằm trong khoảng cho phép của bộ số hóa 

(ADC). Tạo dạng xung thuận lợi cho việc truyền đến bộ số hóa bằng cách hình 

thành lại xung có thời gian tăng của sườn trước lớn hơn 10 ns để tránh hiệu ứng 

phản xạ xung khi truyền. Các xung được tích phân để các thành phần phân rã chậm 

tích trữ tại phần đuôi xung, các tính trữ này sẽ tạo khác biệt tốt giữa xung neutron 

và gamma thuận lợi cho các kỹ thuật phân biệt dạng xung neutron - gamma. Vì tín 

hiệu qua PMT cũng được khuếch đại một phần nên nếu dùng TKĐ nhạy điện tích 

với Cf  nhỏ thì với vùng năng lượng quan tâm tín hiệu ra bão hòa do vượt quá 

ngưỡng nguồn nuôi. Còn nếu dùng Cf  lớn thì thời hằng của mạch quá lớn ảnh 

hưởng đến thời hằng của xung cùng với việc làm gia tăng nhiễu điện tử lên tín hiệu. 

Vì vậy trong trường hợp này, sử dụng TKĐ nhạy dòng là thích hợp hơn. Sử dụng 

TKĐ nhạy dòng cho phép dễ dàng điều chỉnh hệ số khuếch đại nằm trong dải hoạt 

động của bộ số hóa đối với vùng năng lượng đầu vào quan tâm.  

TKĐ nhạy dòng được thiết kế gồm bốn tầng được mô tả như hình 2.6, bảo 

đảm một số yêu cầu sau: Tốc độ đáp ứng của TKĐ phải cao vì các đặc trưng về thời 

gian của xung cần phải được bảo toàn để những đặc trưng khác nhau của xung 

neutron và gamma vẫn còn nằm tại phần đuôi. Đóng góp của nhiễu vào xung phải 

nhỏ đề không ảnh hưởng nhiều đến đặc trưng khác nhau của xung vì bản thân các 

đặc trưng khác nhau trên xung neutron và gamma rất nhỏ. Khả năng lọc nhiễu điện 

tử tần số cao nhưng không làm biến dạng nhiều đến xung. Với các yêu cầu đó, bộ 

khuếch đại thuật toán (OP-AMP) tốc độ cao được sử dụng trong TKĐ. Bộ khuếch 

đại thuật toán THS3202 của Texas Instruments có các đặc tính có thể đáp ứng các 

tiêu chí trên, với băng thông 2GHz, thời gian tăng và giảm của xung là 0,45 ns, tổng 

nhiễu nhỏ [12]. TKĐ kết nối với PMT được thiết kế gồm các tầng theo thứ tự sau: 

1. Hình thành xung áp: tín hiệu dòng từ anode của PMT được cho qua mạch 

RC để chuyển thành tín hiệu áp cho mạch khuếch đại tầng sau. Hàm truyền của 

mạch được xác định theo biểu thức (2.3).  

 

Trong đó:  = , = . 

= =
1

1 +  
 (2.3) 
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2. Tầng khuếch đại: sử dụng mạch khuếch đại đảo sử dụng OP-AMP 

THS3202 có tốc độ cao và băng thông lớn. Việc chọn THS3202 để đảm bảo thời 

hằng của mạch không ảnh hưởng nhiều bởi thời hằng của OP-AMP. Tầng khuếch 

đại có hàm truyền xác định theo biểu thức (2.4).  

 

 

Trong đó: = . 

3. Tầng hình thành xung: sử dụng mạch tích phân Sallenky để hình thành 

xung, lọc thành phần nhiễu tần số cao và nâng cao tỉ số tín hiệu trên nhiễu (SNR) 

[2, 8]. Hàm truyền của mạch được xác định theo biểu thức (2.5). 

 

Trong đó: =   và = . 

4. Tầng đầu ra và phối hợp trở kháng với cáp: tần lọc thông thấp RC tiếp tục 

lọc thành phần tần số cao và phối hợp trở kháng với cáp nối tín hiệu sử dụng đầu 

BNC. Hàm truyền được tính theo công thức (2.6).  

 

Trong đó: = . 

Từ (2.3), (2.4), (2.5) và (2.6), hàm truyền tổng của bộ khuếch đại được xác 

định theo biểu thức (2.7): 

  

= −
1

 (2.4) 

( ) =
1⁄

+
3 −

+ 1⁄
 (2.5) 

=
1

1 +
 (2.6) 

= . . =
( 3 − ( 3 − 3) + 1)( 3 + 1)( 1 + 1)

 (2.7) 
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Hình 2.6 Sơ đồ tiền khuếch đại nhạy dòng điện 

 

Hình 2.7 Mạch cấp nguồn cho tiền khuếch đại. 

2.3. Khảo sát các tham số chính của tiền khuếch đại 

2.3.1. Khảo sát nhiễu và mức DC theo hệ số khuếch đại của TKĐ 

Cấu hình khảo sát nhiễu và mức DC theo hệ số khuếch đại của TKĐ được bố 

trí như hình 2.8. Đầu vào của TKĐ được cấp xung có biên độ âm từ máy phát xung 

đi qua RC tạo dạng xung có sườn tăng và giảm tương đương với xung từ PMT. Biên 

độ xung đầu vào và biến độ xung đầu ra được đo đồng thời để đánh giá hệ số 

khuếch đại thực tế của TKĐ đồng thời tổng nhiễu đầu vào và đầu ra cũng được ghi. 

Hệ số khuếch đại được thay đổi bằng cách điều chỉnh giá trị R3 trong khi giữ giá trị 

R3 = 50 Ohm.    

 

Hình 2.8 Cấu hình khảo sát vùng tuyến tính và nhiễu cho TKĐ. 
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2.3.2. Khảo sát độ trôi mức DC và nhiễu đầu ra 

 

Hình 2.9 Đánh giá mức DC và nhiễu khi lối vào TKĐ nối đất. 

TKĐ được khảo sát mức DC tĩnh đầu ra bằng cách nối đất đầu vào đồng thời 

đo mức DC đầu ra và giá trị hiệu dụng của nhiễu (RMS noise) đầu ra theo thời gian. 

Phép đo sử dụng Oscilloscope Textronix DPO7254 với thời gian đo liên tục 66 giờ, 

và mức DC và nhiễu được ghi theo chu kỳ 10 phút một lần.  

Nhiễu sinh ra trong TKĐ đóng góp vào xung đầu ra có thể làm ảnh hưởng 

đến các kết quả phân tích xung. Tổng nhiễu có thể xác định bằng cách đo tổng 

nhiễu đầu ra và tổng nhiễu đầu vào của TKĐ. Nếu tổng nhiễu đo được tại đầu vào 

và đầu ra của TKĐ lần lượt là Nin và Nout. Khi đó nhiễu của TKĐ NTKD đóng góp 

vào được xác định theo (2.9).  

 

2.3.3. Khảo sát độ tuyến tính 

Vùng tuyến tính của TKĐ được xác định dựa vào quan hệ giữa biên dộ xung 

ra theo biên độ xung vào. Sơ đồ khảo sát vùng tuyến tính được bố trí như hình 2.8 

bao gồm: Máy phát xung có biên độ thay đổi được (ORTEC Model 419). Giá trị 

biên dộ xung vào được xác định bằng một kênh trên Oscilloscope. Đồng thời biên 

độ xung ra được xác định bằng một kênh thứ hai của Oscilloscope. 

  

 =  −   (2.8) 
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2.4. Khảo sát bộ xung số hóa cho phương pháp phân biệt dạng xung 

bằng kỹ thuật số 

 

Hình 2.10 Cấu hình thực nghiệm đánh giá khả năng của detector EJ-301. 

Sơ đồ thử nghiệm detector với các nguồn bức xạ được trình bày trên hình 

2.10. Nguồn 252Cf phát neutron sử dụng có hoạt độ 5.107 ± 8% (n/s) được đặt trong 

thùng che chắn xung quang bởi paraffin và một cửa sổ hẹp được tạo ra bên thành 

bình. Detector được đặt theo phương của cửa sổ và cách nguồn neutron 252Cf 100 

cm. Trong khi PMT và TKĐ cũng được che chắn bằng paraffin. Detector được nuôi 

bằng nguồn cao thế -1200V (Canberra 3002D). Tín hiệu ở lối ra sau TKĐ của 

detector được đo bởi Oscilloscope kỹ thuật số (Textronix DPO7254) qua cáp đồng 

trục 50 Ohm để ghi nhận các xung ra từ detector. Các xung được số hóa với tốc độ 

lấy mẫu 1GS/s, ở tốc độ này mỗi xung được lấy mẫu có kéo dài khoảng 360ns (tức 

khoảng 360 mẫu cho mỗi xung). Phép đo được thực hiện với khoảng 300.000 xung 

cho toàn dải từ 50 keVee đến 2000 keVee. Sau khi kết thúc phép đo với 252Cf, các 

phép đo với nguồn 137Cs, 22Na và 60Co được thực hiện tương tự nhưng khoảng cách 

nguồn và detector được bố trí gần hơn. Các tập xung từ detector được ghi với các 

ngưỡng năng lượng khác nhau trong khoảng 50 keVee đến 1000 keVee để đánh giá 

khả năng phân biệt của detector theo các ngưỡng năng lượng khác nhau.  

Dữ liệu số hóa các xung từ detector được chuyển sang máy tính để phân biệt 

neutron - gamma bằng các thuật toán phân biệt dạng xung khác nhau. Các thuật 

toán phân biệt đã được viết thành các chương trình trên trên phần mềm Matlab - 

Simulink để thực hiện việc phân biệt xung neutron - gamma với đầu vào là các xung 

số.  
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2.5. Khảo sát thời gian tăng và thời gian giảm của xung 

Sử dụng sơ đồ thử nghiệm detector hình 2.10 và thí nghiệm ghi nhận xung ở 

phần 2.4 ở trên. Phép đo được thực hiện với nguồn 252Cf với tốc độ lấy mẫu 1SG/s. 

Từ bộ dữ liệu số hóa 20.000 xung ghi nhận được trên Oscilloscope, dữ liệu được 

chuyển sang máy tính để tính toán thời gian tăng và giảm của xung. Thuật toán 

khảo sát thời gian tăng (rise time) và thời gian giảm (fall time) của xung được viết 

thành chương trình trên phần mềm Matlab. Chạy chương trình trên phần mềm để 

thu được kết quả khảo sát. 

 

Hình 2.11 Chương trình khảo sát thời gian tăng giảm của xung 

Hình 2.12 và hình 2.13 dưới đây lần lượt biểu thị kết quả khảo sát thời gian 

tăng và thời gian giảm của xung. 

 

Hình 2.12 Phân bố dao động thời gian tăng của xung 
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Hình 2.13 Phân phố dao động thời gian giảm của xung 

Từ hình 2.12 ta thấy rise time của xung phân bố có dạng gần giống hình 

Gauss chuẩn, trung bình rise time vào khoảng 10.5ns. Trong khi đó fall time được 

biểu diễn ở hình 2.13 lại phân bố rộng hơn, thời gian trung bình của fall time 

khoảng 31ns. Thời gian này cũng xấp xỉ thời gian phân rã chậm của nhấp nháy EJ-

301, do đó hầu hết các sự khác nhau giữa các xung neutron - gamma đều tập trung ở 

phía đuôi xung, đây cũng là cơ sở cho hầu hết phương pháp phân biệt dạng xung. 

2.6. Khảo sát hiệu quả phân biệt dạng xung neutron - gamma trên TKĐ 

Hình 2.14 trình bày xung neutron và gamma tiêu biểu từ detector và xung 

tương ứng sau bộ hình thành xung (CR)2 - RC khi đo với nguồn 252Cf. Các xung 

lưỡng cực được hình thành qua mạch (CR)2 - RC bảo đảm cho các xung có tỉ số tín 

hiệu trên nhiễu tốt hơn và bảo đảm cho việc xác định thời gian tính diện tích cho 

xung. Diện tích của xung sẽ được tính từ thời điểm xuất hiện xung (start) đến điểm 

cắt không. Vì các xung neutron giảm chậm hơn so với xung gamma có cùng biên độ 

nên xung gamma sẽ cắt đường zero tại thời điểm sớm hơn so với các xung neutron.  
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Hình 2.14 Các xung neutron - gamma trước và sau khi qua mạch (CR)2 - 

RC. 

Mạch hình thành xung (CR)2 - RC có hàm truyền trong miền liên tục được 

biểu diễn theo công thức (2.9) [2].  

 

Trong đó: ,  là thời hằng của mạch vi phân thứ nhất và thứ hai tương 

ứng,  là thời hằng của mạch tích phân. 

Vì có thể xem mạch (CR)2 - RC  như bộ lọc thông thấp do đó có thể sử dụng 

ánh xạ từ miền liên tục s (Laplace) sang miền rời rạc bằng biểu thức (2.10): 

   

Hàm truyền trong miền z thu được có dạng như biểu thức (2.11). được sử 

dụng để hình thành xung trong hệ xử lý tín hiệu số.  

 

Nếu tỉ lệ các thời hằng , ,  được chọn tương ứng là 4, 1, 0.5 lần  thì 

hàm truyền (2.11) thu được là:  

( ) =
(1 + )(1 + )(1 + )

 (2.9) 

=
2

.
1 −
1 +

 (2.10) 

( ) =
4 (1 + ) (1 − )

[ ( − 2) − − 2 [ ( − 2) − − 2 [ ( − 2) − − 2)
 (2.11) 
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Các xung neutron và gamma qua hàm truyền W(z) được biểu diễn trên hình 

2.14. Có thể thấy các xung cắt đường không tại các điểm khác nhau. Mỗi xung qua 

hàm W(z) được tính diện tích làm tham số để phân biệt neutron và gamma. Hình 

2.15 trình bày phân bố diện tích xung theo biên độ của các xung thu được trên 

nguồn 60Co. Hình 2.16 trình bày kết quả phân bố diện tích xung theo biên độ xung 

neutron và gamma khi đo trên nguồn 252Cf.  

 

Hình 2.15 Phân bố diện tích xung khi đo trên nguồn 60Co. 

( ) =
2 (1 + ) (1 − )

[ (4 − 2) − 4 − 2 [ ( − 2) − − 2 [ (0.5 − 2) − 0.5 − 2)
 (2.12) 
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Hình 2.16 Phân bố neutron - gamma theo phương pháp diện tích xung khi 

đo trên nguồn 252Cf. 

 

Hình 2.17 Thống kê neutron - gamma trên với mức ngưỡng 150keVee theo 

phương pháp diện tích xung. 

Để đánh giá định lượng các kết quả phân biệt neutron - gamma. Hệ số phẩm 

chất (Figure-of-Merits: FOM) [4, 5, 8, 11, 12, 13] đã được sử dụng và được định 

nghĩa như sau:  
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Trong đó: ℎ , ℎ  tương ứng là đỉnh phổ của neutron và gamma trong kết 

quả phân biệt neutron - gamma FWHMn, FWHMy là độ rộng nửa chiều cao đỉnh phổ 

tương ứng với neutron và gamma. Giá trị FOM đánh giá mức độ phân biệt rõ ràng 

giữa kết quả phân bố của neutron và phân bố của gamma. Do đó giá trị FOM càng 

lớn thì khả năng phân biệt neutron - gamma càng tốt.  

 

Hình 2.18 Phổ phân biệt neutron - gamma và tính FOM. 

 

  

=
ℎ − ℎ

+
 (2.13) 
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CHƯƠNG 3 MỘT SỐ KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Một số kết quả đặc trưng của TKĐ 

 

Hình 3.1 Mạch tiền khuếch đại được thiết kế 

 

Hình 3.2 Bộ nguồn điện áp thấp 

 

Hình 3.3 Detector nhấp nháy đo neutron 
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3.1.1. Kết quả khảo sát nhiễu theo hệ số khuếch đại 

Bảng 3.1 trình bày các giá trị hệ số khuếch đại thu được từ thực nghiệm với 

các giá trị R3 khác nhau. Bên cạch đó các giá trị mức DC, tổng nhiễu đầu ra cũng 

được đo theo giá trị của hệ số khuếch đại. Dựa vào yêu cầu về dải năng lượng cần 

khảo sát, khoảng điện áp đầu ra và tỉ số tín hiệu trên nhiễu (SNR) tối ưu. Trong thiết 

kế này giá trị hệ số khuếch đại được chọn là -13.2 V/V (giá trị này tương ứng với 

R2 = 50 Ohm và R3 = 1500 Ohm được chọn). 

Bảng 3.1 Kết quả khảo sát các tham số của TKĐ với các hệ số khuếch đại 

khác nhau. 

Giá trị điện 

trở R3 (Ohm) 

Input 

(mV) 

Output 

(mV) 

Nhiễu std 

(uV) 

Mức DC 

(mV) 

Hệ số 

KĐ (v/v) 

SNR   

(v/v) 

220 -23.57 311.58 27160.0 253.00 -2.5 2.16 

330 -29.54 111.18 899.7 24.05 -2.9 96.85 

470 -29.68 155.78 573.5 30.59 -4.2 218.29 

680 -29.26 214.59 653.9 39.95 -5.9 267.07 

1000 -30.07 325.58 929.0 56.89 -8.9 289.23 

1500 -29.12 465.90 845.8 81.04 -13.2 455.03 

2200 -29.78 688.47 1045.8 116.20 -19.2 547.21 

4700 -29.67 1353.10 1557.6 235.18 -37.7 717.72 

7500 -29.86 2018.60 2119.0 370.00 -55.2 778.01 

Hình 3.4 là kết quả khảo sát tỉ số tín hiệu trên nhiễu theo hệ số khuếch đại 

cho thấy giá trị SNR tăng theo hệ số khuếch đại. Kết quả này đo với vùng biên độ 

đầu vào, biên độ xung tăng theo hệ số khuếch đại trong khi đó nhiễu điện tử tần số 

cao vẫn được lọc qua bộ lọc thông thấp Sallenky.  



49 
 

 

Hình 3.4 Tỉ số tín hiệu trên nhiễu theo hệ số khuếch đại. 

3.1.2. Kết quả khảo sát độ trôi mức DC và nhiễu đầu ra 

Hình 3.5 trình bày mức DC thay đổi theo thời gian khảo sát cho thấy mức 

DC bị trôi trong khoảng từ 50.71mV đến 51.24mV, tức khoảng thay đổi mức DC là 

0.53mV. Hình 3.5b, 3.5d cho thấy phân bố mức DC quanh giá trị trung bình là 

50.9mV. Tính toán trên phân bố DC thu được độ rộng nửa chiều cao (FWHM) là 

0.19mV. Các giá trị nhiễu đầu ra (RMS) theo thời gian cũng được trình bày trên 

hình 3.5a và hình 3.5c. Có thể thấy với mức trôi DC như trên có thể chấp nhận được 

với một detector neutron. 
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Hình 3.5 Kết quả khảo sát độ trôi mức DC và nhiễu đầu ra của TKĐ. 

Bảng 3.2 trình bày kết quả khảo sát giá trị RMS của nhiễu đầu vào và đầu ra 

tương ứng. Phân bố nhiễu này cho thấy giá trị trung bình nhiễu đầu vào là: 280.5V 

và đầu ra là: 845.8V. Nhiễu của TKĐ tính theo (2.8) được kết quả: NTKD   

797.9±0.34V. Thành phần nhiễu tần số cao đã được lọc bỏ bởi mạch lọc Sallenky 

ở tần số cắt f MHz. 

Bảng 3.2 Kết quả khảo sát mức DC, nhiễu tại đầu vào và đầu ra của TKĐ. 

 Trung bình Nhiễu 

Input 889  0.169V 280.5  0.09V 

Output 80  0.169mV 845.8  0.33V 

3.1.3. Kết quả khảo sát độ tuyến tính 

Hình 3.6 trình bày kết quả khảo sát điện áp vào và điện áp ra cho thấy vùng 

tuyến tính của TKĐ khi biên độ xung ra nằm trong khoảng 50.9mV đến 2700mV. 

Vùng điện áp ra này tương ứng với vùng năng lượng detector có thể ghi là 0 đến 

3100 keVee.  
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Hình 3.6 Vùng tuyến tính của TKĐ. 

Theo kết quả trình bày trên hình 3.6, kết quả khảo sát vùng tuyến tính TKĐ 

của detector cho thấy vùng năng lượng nhỏ hơn 3100 keVee. Vùng năng lượng này 

cũng phù hợp với khoảng năng lượng dự định thiết kế cho detector. 

3.2.   Kết quả phân biệt dạng xung neutron - gamma 

Một TKĐ nhạy dòng điện đã được thiết kế, xây dựng và sử dụng trong hệ đo 

neutron. Kết quả khảo sát khả năng phân biệt neutron - gamma của hệ đo đánh giá 

tiêu chí giữ lại đặc trưng khác nhau gữa neutron và gamma thông qua bốn phương 

pháp đã trình bày.   

3.2.1. Kết quả phân biệt dạng xung neutron - gamma theo phương pháp thời 

gian tăng. 

Kết quả phân biệt neutron - gamma gồm số neutron phát, số gamma phát, số 

neutron mà chương trình nhận biết, số gamma mà chương trình nhận biết, số 

neutron thực tế chương trình phân biệt, số gamma thực mà chương trình phân biệt, 

tỉ lệ phân biệt neutron, tỉ lệ phân biệt gamma, thời gian tăng trung bình của xung 

neutron ( nT ), thời gian tăng trung bình của xung gamma  ( T ) được trình bày trên 

bảng 3.3. Các số liệu này thu được khi chạy chương trình với tỉ lệ phát xung gamma 

chiếm khoảng 20% tổng số xung. 
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Bảng 3.3 Kết quả phân biệt neutron - gamma theo thời gian tăng của xung. 

Các thông số Neutron Gamma 

Số xung phát  133498 33094 

Số xung nhận biết 123316 34276 

Số xung phân biệt thực tế 122622 32400 

Tì lệ tách (%) 91,8 ± 0,3 97,9 ± 0,5 

Thời gian tăng trung bình (ns) 40 56 

 

 

Hình 3.7 Phân bố thời gian tăng của các xung neutron và gamma. 

Đồ thị hình 3.7 cho thấy các xung neutron và gamma có biên độ lớn thì sự 

khác nhau về thời gian tăng càng rõ ràng. Còn đối với các xung có biên độ nhỏ thì 

một số xung gamma và neutron có thời gian tăng tương tự nhau, do đó phổ phân bố 

theo biên độ ở phần thấp một phần bị giao nhau. Kết quả thống kê từ chương trình 

cho biết 8.15% xung neutron bị chương trình nhầm là gamma và 2,1% xung gamma 

bị nhầm là neutron. 

3.2.2. Kết quả phân biệt dạng xung neutron - gamma theo phương pháp độ 

dốc đuôi xung 

Kết quả phân biệt xung neutron - gamma theo độ dốc đuôi xung gồm: số 

xung phát, số xung chương trình nhận biết, số xung thực phân biệt được, tỉ lệ phân 

biệt neutron, tỉ lệ phân biệt gamma,  trung bình độ dốc tương đối (độ dốc đuôi xung 

/ đỉnh xung) của neutron và gamma được trình bày như bảng 3.4. Các số liệu này 
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thu được khi chương trình phát xung neutron-gamma, trong đó gamma chiếu 

khoảng 20% tổng số xung.  

Bảng 3.4 Kết quả phân biệt xung neutron - gamma dựa vào độ dốc đuôi 

xung. 

Các thông số Neutron Gamma 

Số xung phát  81956 18063 

Số xung nhận biết 78852 21167 

Số xung thực tế 74801 14012 

Tì lệ tách (%) 91,2 ± 0,3 77,6 ± 0,6 

Độ dốc tương đối trung bình (ns)-1 0,29 0,34 

 

 

Hình 3.8 Phân bố độ dốc xung theo biên độ xung. 

Kết quả phân bố độ dốc tương đối theo biên độ xung được trình bày trên hình 

3.8 cho thấy: có sự giao nhau giữa xung neutron và gamma đặc biệt là phần biên độ 

xung nhỏ. Phân bố độ dốc tương đối của gamma và neutron đều có dạng gần giống 

với phân bố Gauss với độ lệch chuẩn đo được của neutron là 0.017n  , của gamma 

là 0.015  . 
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3.2.3. Kết quả phân biệt dạng xung neutron - gamma theo phương pháp tính 

diện tích đuôi xung 

Kết quả phân phân biệt xung neutron-gamma theo thuật toán diện tích đuôi 

xung gồm: số xung phát, số xung chương trình nhận biết, số xung thực phân biệt 

được, tỉ lệ phân biệt neutron, tỉ lệ phân biệt gamma, tỉ số diện tích đuôi xung và 

đỉnh xung, đỉnh của phân bố neutron, gamma được trình bày như bảng 3.5. Các 

xung neutron phát trong chương trình chiếm khoảng 80% tổng số xung phát ra.  

Bảng 3.5 Kết quả phân biện neutron - gamma theo diện tích đuôi xung. 

Các thông số Neutron Gamma 

Số xung phát  76086 18832 

Số xung nhận biết 74701 15464 

Số xung  phân biệt thực tế 74701 15464 

Tỉ lệ tách (%) 98,2 ± 0,3 82,1 ± 0,6 

Đỉnh phân bố (ns) 10 11,9 

 

 

Hình 3.9 Phân bố diện tích đuôi xung theo biên độ xung. 

Hình 3.9 trình bày kết quả phân biệt xung neutron-gamma bằng phương pháp 

tính diện tích đuôi xung. Trong đó, trục hoành biểu diễn tỉ số giữa diện tích đuôi 

xung với đỉnh xung (ns), trục tung biểu diễn biên độ xung. Tỉ lệ neutron bị chương 
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trình xem là gamma chiếm 4,42% và tỉ lệ gamma bị nhầm với neutron là 7,35%. 

Kết quả phân biệt neutron-gamma cũng có phân bố dạng Gauss với độ lệch chuẩn 

của neutron là: 0,3n  , của gamma là 0.25  . 

3.2.4. Kết quả phân biệt dạng xung neutron - gamma theo phương pháp 

nhận dạng mẫu 

Kết quả phân biệt neutron - gamma bằng thuật toán nhận dạng mẫu gồm: số 

xung phát, số xung chương trình nhận biết, số xung thực phân biệt được, tỉ lệ phân 

biệt neutron, tỉ lệ phân biệt gamma, đỉnh phân bố góc tương quan của neutron và 

gamma được trình bày như bảng 3.6. Các xung neutron phát trong chương trình 

chiếm khoảng 80% tổng số xung phát ra. 

Bảng 3.6 Kết quả phân biệt neutron - gamma bằng nhận dạng mẫu. 

Các thông số Neutron Gamma 

Số xung phát 75633 18925 

Số xung nhận biết 64763 14035 

Số xung phân biệt thực tế 75254 16464 

Tỉ lệ tách (%) 99,5 ± 0,3 86,9 ± 0,6 

Đỉnh phân bố ( )rad  0,526 0,40 

 

 

Hình 3.10 Phân bố nhận dạng mẫu góc theo biên độ xung. 
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Hình 3.10 trình bày kết quả phân biệt neutron-gamma theo phương pháp hệ 

số tương quan mẫu. Trục  hoành biểu diễn theo góc tương quan ( )rad , trục tung 

biểu diễn biên độ xung (counts). Tỉ lệ neutron bị chương trình phân biệt nhầm là 

gamma chiếm  0,5% , tỉ lệ gamma chương trình nhầm là neutron chiếm 13%. Kết 

quả phân biệt neutron-gamma theo hệ số tương quan cũng có phân bố dạng Gauss 

với độ lệch chuẩn của neutron là: 0,016n  , của gamma là 0.017  . 

3.3. Kết quả khả năng phân biệt dạng xung neutron - gamma của TKĐ 

Kết quả phân bố diện tích xung neutron và gamma theo biên độ xung đo với 
252Cf trong vùng năng lượng khảo sát (50 ÷ 2000 keVee) được biểu diễn trên đồ thị 

hình 2.16. Đồ thị cho thấy các xung neutron và gamma được phân bố thành hai 

vùng rõ rệt; khả năng phân biệt thấy rõ ràng ở vùng năng lượng lớn hơn 200 keVee 

và năng lượng càng cao khả năng phân biệt càng thấy rõ. Phân bố diện tích của các 

xung theo biên độ khi đo với 60Co được trình bày trên hình 2.15. Kết quả cho thấy 

phân bố diện tích chỉ tập trung trên một dải và phần năng lượng thấp có phân bố lan 

sang vùng của neutron. Nếu chọn ngưỡng phân biệt là 1600 thì khoảng 13% số 

gamma bị xác định nhầm là neutron. Hình 3.11 là kết quả thống kê diện tích xung 

neutron và gamma với ngưỡng biên độ 300 keVee cho giá trị FOM = 1.22. Phổ 

phân bố cho thấy neutron và gamma được phân bố trên hai vùng khác biệt. Điều đó 

đồng nghĩa với khả năng tách các sự kiện bức xạ neutron hay gamma do detector 

cung cấp ở năng lượng 300 keVee là rất tốt.  

 

Hình 3.11 Phân bố thống kê các xung neutron - gamma theo phương pháp 

diện tích xung tại mức ngưỡng năng lượng 300 keVee. 
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Hình 3.12 Hiệu quả phân biệt neutron - gamma theo ngưỡng năng lượng ở 

các phương pháp PSD 

 

Hình 3.13 Phổ phân biệt neutron - gamma bằng phương pháp thời gian 

tăng. 

Phổ kết quả phân biệt neutron-gamma bằng phương pháp thời gian vượt 

ngưỡng của xung cho như hình 3.13. Trong đó phổ kết quả của neutron và gamma 

có dạng gần giống với phân bố Gauss. Giữa phổ neutron và gamma có phần giao 

nhau tương đối nhiều, phần này chương trình không thể phân biệt được xung 

neutron với xung gamma. 

Coi như phổ kết quả có dạng phân bố Gauss, FOM = 1,09. Tỉ lệ phân biệt 

91,8% cho neutron và 97,9% cho gamma với mức ngưỡng Tng = 43(ns). 
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Hình 3.14 Phổ phân biệt neutron - gamma bằng phương pháp tính độ dốc 

đuôi xung. 

Phổ kết quả phân biệt neutron-gamma theo phương pháp độ dốc đuôi xung 

được trình bày như hình 3.14.  Có thể thấy hai đỉnh của phổ khá gần nhau và phần 

giao nhau nhiều. Phân bố của gamma và neutron được xem như có dạng Gauss. Các 

tính toán cho kết quả FOM = 0.86. Tỉ lệ tách neutron đạt 91,2% nhưng tỉ lệ tách 

gamma chỉ đạt 77,6%. 

 

Hình 3.15 Phổ phân biệt neutron - gamma bằng phương pháp tính diện tích 

đuôi xung. 

Phổ kết quả phân biệt neutron-gamma theo phương pháp diện tích đuôi xung 

được trình bày như hình 3.15. So với phương pháp thời gian vượt ngưỡng và độ dốc 

đuôi xung thì phổ phân bố theo phương pháp diện tích đuôi xung cho thấy có sự 
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tách biệt nhau khá rõ. Các tính toán thu được kết quả FOM = 2,21. Tỉ lệ phân biệt 

xung neutron đạt 98,2% và gamma đạt 82,1% với mức ngưỡng Sng =10,572. 

 

Hình 3.16 Phổ phân biệt neutron - gamma theo phương pháp nhận dạng 

mẫu. 

Phổ kết quả phân biệt neutron-gamma theo phương pháp nhận dạng mẫu 

được trình bày như hình 3.16. Phổ kết quả cho thấy phần neutron và gamma tách 

biệt nhau rất rõ ràng, phần giao nhau của neutron và gamma không đáng kể. Các 

tính toán cho kết quả: FOM = 1,97, tỉ lệ tách gamma 86,9%, tỉ lệ tách neutron là 

99,5% với mức ngưỡng θng = 0,4432. 

Kết quả tính toán FOM, tỉ lệ phân biệt neutron, tỉ lệ phân biệt gamma và thời 

gian xử lý của các thuật toán được trình bày như bảng 3.7. So sánh hiệu quả phân 

biệt phân biệt neutron - gamma của các thuật toán có một số nhật xét sau: 

Phương pháp phân biệt dựa vào độ dốc đuôi xung có FOM nhỏ nhất, do đó tỉ 

lệ phân biệt gamma đạt thấp nhất (77,6%). Trên hình 3.14 chỉ ra rằng phần thuật 

toán không phân biệt được neutron-gamma là vùng các xung có biên độ nhỏ giao 

nhau khá lớn. 

Phương pháp phân biệt dựa vào thời gian vượt ngưỡng của xung có FOM lớn 

hơn, do đó tỉ lệ phân biệt gamma cũng lớn hơn so với phương pháp độ dốc đuôi 

xung (97,9%).  Trên hình 3.13 chỉ ra rằng nếu tăng ngưỡng phân biệt thì tỉ lệ phân 

biệt gamma tăng, nhưng phần các xung neutron có biên độ thấp lại bị xem là 

gamma nhiều hơn.  

Phương pháp phân biệt dựa vào diện tích đuôi xung có FOM lớn nhất, do đó 

tỉ lệ phân biệt neutron đạt rất cao (98,2%), tỉ lệ phân biệt gamma cũng đạt khá cao 
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(82,1%). Kết quả phân tích trên hình 3.15 cho thấy phần giao nhau của neutron và 

gamma trên đồ thị phân bố là ít.  

Phương pháp phân biệt dựa vào nhận dạng mẫu có FOM thấp hơn phương 

pháp diện tích đuôi xung, nhưng kết quả phân tích trong phương pháp này cho thấy 

tỉ lệ phân biệt neutron và gamma đều đạt kết quả cao. Kết quả phân tích trên hình 

3.16 cho thấy phân bố neutron và gamma có hai đỉnh tách biệt nhau rất rõ ràng, 

phần giao nhau giữa neutron và gamma không đáng kể. 

Bảng 3.7 So sánh kết quả phân biệt cho các phương pháp. 

Phương pháp FOM 

Tỉ lệ tách 

neutron 

(%) 

Tỉ lệ tách 

gamma 

(%) 

Thời gian xử 

lý (ns) 

Thời gian tăng 1,09 91,8 ± 0,3 97,9 ± 0,5 34,0 ± 4,1 

Độ dốc đuôi xung 0,86 91,2 ± 0,3 77,6 ± 0,6 38,0 ± 4,4 

Tính diện tích đuôi xung 2,21 98,2 ± 0,3 82,1 ± 0,6 54,0 ± 5,2 

Tính nhận dạng mẫu 1,97 99,5 ± 0,3 86,9 ± 0,6 420,0 ± 14,5 

Về mặt thời gian xử lý xung: phương pháp nhận dạng mẫu có thời gian xử lý 

xung dài nhất (420ns). Thời gian xử lý xung của phương pháp thời gian vượt 

ngưỡng và độ dốc đuôi xung đều nhỏ, thích hợp cho các ứng dụng ghi cần tốc độ 

cao, nhưng hiệu quả phân biệt kém hơn.  

So sánh kết quả phân tích của 4 phương pháp đã nghiên cứu cho thấy 

phương pháp nhận dạng mẫu đạt hiệu quả phân biệt neutron – gamma tốt nhất. 
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KẾT LUẬN 

Khóa luận đã giải quyết được các mục tiêu đặt ra ban đầu với các kết quả 

chính như sau: 

Thiết kế tiền khuếch đại cho detector nhấp nháy đo neutron ứng dụng phân 

biệt xung neutron - gamma gồm 4 tầng: Tầng chuyển đổi xung dòng thành xung áp, 

tầng khuếch đại điện áp, tầng hình thành xung, tầng đầu ra và phối hợp trở kháng 

với cáp. 

Vùng năng lượng detector có thể ghi nhận được trên thực tế là 0 đến 3100 

keVee. 

Kết quả khảo sát điện áp vào và điện áp ra cho thấy vùng tuyến tính của 

detector từ 0 keVee tới 3100 keVee tương ứng với biên độ xung ra nằm trong 

khoảng 50.9mV đến 2700mV. 

Giá trị hệ số khuếch đại được khảo sát trong bài nằm trong khoảng từ -55.2 

đến -2.5 V/V, giá trị tối ưu được chọn là -13.2 V/V đủ để ứng dụng trong detector 

nhấp nháy. 

Khi xét nhiễu theo hệ số khuếch đại trong khoảng từ -55.2 đến -2.5 V/V. Tỉ 

số tín hiệu trên nhiễu đạt được trong khoảng từ 778.01 chỉ còn 2.16 V/V. 

Mức DC bị trôi trong khoảng từ 50.71mV đến 51.24mV, tức khoảng thay đổi 

mức DC là 0.53mV, điều này có thể chấp nhận được trong một detector đo neutron. 

Trung bình thời gian tăng của xung đạt khoảng 10.5ns trong khi thời gian 

giảm của xung dài hơn và đặt giá trị khoảng 31ns. Thời gian này cũng xấp xỉ thời 

gian phân rã chậm của chất nhấp nháy EJ-301, do đó hầu hết các sự khác nhau giữa 

các xung neutron - gamma đều tập trung ở phía đuôi xung, đây cũng là cơ sở cho 

hầu hết phương pháp phân biệt dạng xung. 

Khả năng phối hợp trở kháng tốt khi TKĐ được kết nối với PMT và thiết bị 

lấy mẫu DPO7254C qua cáp 50 Ohm cho thấy dạng xung ít bị méo dạng. 

Các xung được hình thành từ TKĐ đã được sử dụng cho các phương pháp 

phân biệt dạng xung neutron - gamma, điều này cho thấy tiêu chí quan trọng nhất 

đối với yêu cầu đặt ra khi xây dựng tiền khuếch đại đã đạt được. 

Đã chỉ ra được bốn thuật toán phân biệt dạng xung và cách khảo sát bốn 

thuật toán, đưa ra kết quả hai thuật toán phân biệt dạng xung neutron - gamma: 
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Đối với thuật toán phân biệt dạng xung dựa vào thời gian tăng thì các tính 

toán cho thấy tham số phân biệt là thời gian tăng ( ,nT  ) chỉ phụ thuộc vào xung 

neutron hay gamma.   

Đối với thuật toán phân biệt dạng xung dựa vào độ dốc đuôi xung, các tính 

toán cho thấy tham số phân biệt là độ dốc đuôi xung ( ) chỉ phụ thuộc vào xung 

neutron hay gamma. 

Đối với thuật toán phân biệt dạng xung dựa vào diện tích đuôi xung, các tính 

toán cho thấy tham số phân biệt dạng xung ( S ) cũng chỉ phụ thuộc vào xung 

neutron hay gamma. 

Đối với thuật toán phân biệt dạng xung dựa vào nhận dạng mẫu, các tính 

toán cũng chỉ ra rằng tham số phân biệt dạng xung là hệ số tương quan với mẫu (r) 

cũng chỉ phụ thuộc vào xung neutron hay gamma. 

So sánh kết quả phân tích của 4 phương pháp đã nghiên cứu cho thấy 

phương pháp nhận dạng mẫu đạt hiệu quả phân biệt neutron – gamma tốt nhất. 

Kết quả thực nghiệm của Khóa luận cũng cho thấy TKĐ đã xây dựng hoàn 

toàn có thể sử dụng trong detector nhấp nháy EJ-301 để xây dựng các hệ đo neutron 

nhanh bằng kỹ thuật số với detector nhấp nháy EJ-301. 
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