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گاما با استفاده از کد -بتا-آلفا یهسه ل  یچ آشکارساز سوسوزن فوزو شبیه سازی

Geant4 
 1یفقه  یرحسین، ام1یجعفر   ید، حم1*یخرسند  ید ، مج1یجوزان  یهاشم  ینحس

 یرانا _ی،تهرانبهشت ید دانشگاه شه ای،هسته مهندسی  دانشکده  پرتو،¬گروه کاربرد .1
 

 چکیده 

  ی سازشبیه    بهبود  یشد. برا  یذرات آلفا، بتا و گاما طراح  یصتشخ  یبرا  یهسه ال  یچآشکارساز فوزو  یکپژوهش    یندر ا

و    LYSO:CEو    ZnS(Ag)  ،BC400  ،CaF2(Eu)  ،NaI(Tl)  ،CsI(Tl)  یآشکارساز، با درنظر گرفتن سوسوزنها  ینا

الفا، بتا و    یهاموثر تابش  یو جداساز  یآشکارساز  ایو ضخامت آن بر  یهآنها، نوع ماده مناسب هر ال   یژگیهایو  یبررس

  CaF2(Eu)و    BC400اول،    یه ذرات آلفا در ال  یی شناسا  یبرا   ZnS(Ag)آشکارساز مورد نظر    یکربندیگاما انجام شد. در پ 

سوم مورد    یهگاما در ال  ی پرتوها  یی شناسا  یبرا  LYSO:Ceو    NaI(Tl)  ،CsI(Tl)دوم و    یهذرات بتا در ال   یی شناسا  یبرا

انباشته شده از تابش،    یمذکور عبارتند از انرژ  هاییهضخامت ال  بهبود  یمورد نظر برا  یاند. پارامترهاقرار گرفته  یبررس

عبور  ی نور  هایفوتون  یدتول   یزانم شار  ال  یو  هر  از  شب .یهتابش  افزار   ینا  هایسازی یه در  نرم  بسته  از    ی پژوهش 

GEANT4  اول، ضخامت مناسب بدست آمده از جنس    یهال  یاستفاده شد. براZnS(Ag)  ذرات آلفا با حداکثر    یبرا

برابر با    Mev  3/2  یذرات بتا با انرژ  یو برا  CaF2(Eu)دوم از ماده    یهال  یبرا  یکرومتر،م  25برابر با    Mev  2/6  یانرژ

cm 35/0 ماده  یزسوم ن یهال یبرا وLYSO:Ce  با ضخامتcm 2/1 شد.  یینمحاسبه و تع 
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Abstract  : 
In this study, a three-layer Phoswich detector was designed to detect alpha, beta and gamma particles. 

Design of this detector, taking into account ZnS (Ag), BC400, CaF2 (Eu), NaI (Tl), CsI (Tl) and LYSO: 

CE scintillators and examining their characteristics, the type of material suitable for each layer and its 

thickness for detection and separation Effective alpha, beta and gamma irradiations were performed. In 

the detector configuration ZnS (Ag) for the detection of alpha particles in the first layer, BC400 and CaF2 

(Eu) for the detection of beta particles in the second layer and NaI (Tl), CsI (Tl) and LYSO: Ce for the 

detection of gamma rays in the layer The third have been examined. The parameters to optimize the 

thickness of these layers are the energy accumulated from the radiation, the amount of light photons 

produced and the flux passing through the radiation of each layer. GEANT4 software package was used 

in the simulations of this research. For the first layer, the appropriate thickness obtained from ZnS (Ag) 

for alpha particles with maximum energy 6/2 Mev equal to 25 μm, for the second layer of material CaF2 

(Eu) and for beta particles with energy 2/3 Mev equal to 0.35 cm  and for the third layer, LYSO: Ce 

material with a thickness of 1.2 cm was calculated and determined. 
 

Keywords:  Phoswich Detector, Scintillators Materials, Alpha-beta-gamma 

radiation, GEANT4. 
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  .مقدمه 1

پرتوزا بطور  یزوتوپهایاز ا یاست. برخ یستز یطانسان و مح یخطر بالقوه برا یکهمواره  یطانتشار عناصر پرتوزا در مح

 یط دست بشر( در مح  ید)تول  یرطبیعیغ   یپرتوزا  یوایزوتوپهایوجود، انتشار راد  ینموجود هستند، با ا  یطدر مح  یعیطب

آلفا، بتا و گاما هستند در    یلندهکه اغلب گس  ینیدهاگروه آکت  انند. بخصوص اگر عناصر میستدر اثر حوادث نا ممکن ن

  یری گاندازه  ینخواهد داشت. ا  یاقدامات بعد  یبرا  اییژهو  یتو نوع تابش اهم  یآلودگ  یزانم  یش منتشر شوند پا  یطمح

  یریها از عناصر مختلف انجام شود. بکارگهسته  ینا  یغلظت و جداساز  یینتع  یبرا  یخاص  یبا روشها  تواندیم  یش و پا

تا    1992  یسالها  یو همکارانش در ط  یوسودامنظور است.    ینا  یروش موثر برا   یک  یچفوزو  یسوسوزن  یرسازهاآشکا

  یت[. وا1-4شدند]  یعو سر یحرارت هایآلفا، بتا، گاما و نوترون یجهت جداساز یچموفق به ساخت آشکارساز فوزو1999

آلفا، بتا، گاما با استفاده از    سنجییف را جهت ط  اییه آشکارساز سه ال  یسوریدر دانشگاه م  1999در سال    یزن  یلرو م

آشکارساز   ینهم  یلرو م  یلدرسچا  یزن  2002[. در سال  6]توسعه دادند   NaI(Tl)و    ZnS(Ag)  ،CaF2(Eu)  یهاسوسوزن 

 [.  7مورد استفاده قرار دادند]همزمان آلفا، بتا وگاما   ینگار یف را جهت ط

 یز و تما  یدر آشکارساز  یداشتن حداکثر بازده  یبرا یهسه ال  یچآشکارساز فوزو  یک  بهبودو    شبیه سازیمقاله به    یندر ا

  ین پرداخته شده است. بد  یسوسوزن  هاییهاز نظر نوع و اندازه ال  مطلوب  یطذرات آلفا، بتا وگاما با در نظر گرفتن شرا

انجام شده است. با استفاده    ها یبررس  یه، در هر ال  یدینور تول  یز از تابش و ن  ه ماند  یبرجا  یانرژ  یزانبر م  یهمنظور، با تک

انرژ GEANT4در کد    سازییه از شب انباشت  ابتدا با محاسبه  اول  ی،  از ماده سوسوزن    یههر ال  یبرا  یهتابش، ضخامت 

 قرار گرفت.  یمورد بررس یزن یهدر هر ال ینور هایفوتون یدتول یزاناز نظر م ترین مقداراسبمنبدست آمد و سپس  

 

  روش کار.  2

(  1PMT)  فوتون یرگرالمپ تکث  یکمختلف به همراه   یچند سکوسکوزن با ثابت واپاشک  یادو   یباز ترک یچآشککارسکاز فوزو

 گرایجعبه ابزار شک یکمورد اسکتفاده قرار گرفته که    GEANT4پژوهش،   ینا هایسکازییه. در شکب[9]شکودیسکاخته م

ذرات با دقت باال برخوردار   یرو مسکک  یزیکیف  آیندهایهندسککه، چشککمه تابش، فر یفاز امکان تعر ینکهاسککت و عهوه بر ا

 [.  8وجود دارد ] یزن PMTمواد و المپ   ینور یزیکف یفاست، با استفاده از آن امکان تعر

شککده   یدتول  ینور  یفوتونها یزبرهمکنش ذرات آلفا، بتا و گاما با هر سککوسککوزن و ن GEANT4کمک    راسککتا با یندر ا 

هر  ینور یژگیهایو ینمنظور، ابتدا در کهس هندسککه کد، ماده سککوسککوزن، فوتوکاتد و هم ن  ینشککد. بد  سککازییهشککب

 یزیککککد، بکا اسکککتفکاده از ف  ینا  یککزیانکدرکنش ذرات در کهس ف  یبررسککک  یبرا ینشکککد. هم ن  یفسکککوسکککوزن تعر

شکبیه  مورد اسکتفاده در    یسکوسکوزنها  یزیکی. مشکخصکات فیدگرد یها  بررسکترابرد نور اندرکنش یزیکو ف یسالکترومغناط

وسکوزن  ضکخامت مناسکب مواد سک یینتع  یآورده شکده اسکت.برا  1مورد نظر، در جدول  یهسکه ال یچآشککارسکاز فوزو سکازی

ZnS(Ag)  ،CaF2(Eu)  ،BC400  ،NaI(Tl)   ،CsI(Tl)    وLYSO:CE  1انتخاب قرار گرفت.  یدو اصککب بعنوان مبنا )

اکثر تابش    یاباشکد که اوال  تمام    یابه اندازه  یدضکخامت مناسکب ماده با یبترت ینبه ا نور یف( تضکع2انباشکت شکده     یانرژ

 به فوتوکاتد شود. یدنرس نور عبوری برای یفنباشد که باعث تضع  یدر حد  یا را متوقف سازد، ثان

ذرات   یبرا MeV 3/2  یشکینهبا ب  یانرژ یفذرات آلفا، ط یبرا  MeV  2/6 یبا در نظر گرفتن انرژ  هایسکاز یهشکب یندر ا

هزار ذره، چشکمه الکترون )بتا(   500ذرات آلفا با ترابرد  یگاما، چشکمه نقطه ا یپرتوها یبطور نمونه برا  keV  662بتا و 

 % انجام شده است.1 یرز یپرتو و با خطا یلیونم 10 ترابردذره و چشمه پرتو گاما با   یلیونم 1با ترابرد 
 

 

 

 

 

 
1 Photo Multiplayer Tube 
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 [.10]شدهشبیه سازی در ساختار آشکارساز  استفاده مورد مواد یکیزیف ی هایژگیو  1جدول 

 سوسوزن
 چگالی 

(3g/cm) 

بیشینه  طول موج  

 ( nmگسیلی )

 ثابت واپاشی ضریب شکست 

(ns) 

 بازده نوری مطلق

(photon/MeV) 

ZnS(Ag) 
09 /4 450 36 /2 110 50000 

BC400 
032 /1 423 58 /1 4 /2 10000 

(Eu)2CaF 
19 /3 435 47 /1 940 19000 

NaI(Tl) 
67 /3 415 85 /1 230 38000 

 

 

 نتایج .  3
 اول  یهضخامت مناسب ل یینتع 1. 3

مختلف تا حدود    یها ذرات آلفا، با ضخامت  یسوسوزن برا  یجرا  ینهبعنوان گز  ZnS(Ag)  اول، سوسوزن  یه ال  یدر بررس

  ( 1)ذرات آلفا در آن محاسبه شد. همانطور که در نمودار شکب    یانباشت انرژ  یزاندر نظر گرفته شد و م  میکرومتر  50

سوسوزن ثابت است. عهوه   یندر ا میکرومتر25از  تربزرگ یهاضخامت یبرا یانباشت انرژ یزاننشان داده شده است، م

ا عبور  یج نتا  ینبر  شار  به  از ضخامت  یمربوط  آلفا  م  یزن  ZnS(Ag)مختلف    ی هاذرات    25  که ضخامت   دهد ینشان 

 اول مناسب است.   یهال یبرا میکرومتر

 
 . ZnS(Ag)ضخامت  ییرو شار ذرات آلفا با تغ یانباشت انرژ یزان: م1شکب 

 

برهمکنش داشته باشند. لذا با قرار دادن  یزاول عهوه بر برهمکنش ذرات آلفا، ممکن است ذرات بتا و پرتو گاما ن یهدر ال

 ینور  یهافوتون  یدو تول  یانباشت انرژ  یزان، مkeV  662و چشمه پرتو گاما    MeV  3/2یانرژ  یشینهچشمه بتا با ب  یک

سوسوزن   در  آنها  از  بررس  ZnS(Ag)حاصب  شکب    یمورد  در  که  همانطور  گرفت.  م   (2)قرار   یزانم  شود،یمشاهده 

با انرژ   در.  است  ترمحتمب  یه ال  ین در ا  keV   5زا  تریینپا  یگاما با انرژ  ی و پرتوها   keV   10  یبرهمکنش ذرات بتا 

  موج است، شدت نور بر حسب طول    یپوشو قابب چشم  یزناچ  یاربس  یدینور تول  keV   5  یرز  یپرتوها گاما  یبرا  حالیکه

نشان  ب(  -3)و شکب    الف(-3)در شکب    یببه ترت  یچ،اول آشکارساز فوزو  یهشده توسط ذرات آلفا و بتا در ال  یدنور تول

 داده شده است.
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 .MeV  3 /2 یشینهب یبا انرژ ZnS یهاز ال یعبور یذرات بتا یفمانده از ط یبرجا یانرژ یع: توز2شکب 

 

اول را دارد    یهدر ال  یدیاز کب نور تول  یزیشده توسط ذرات بتا، سهم ناچ  یدهمانطور که مشخص است شدت نور تول

در حدود   nm   450از بتاها در طول موج    یشدت نور ناش  یشینهذرات آلفا، ب  ی% برا100  یبا فرض بازده نور  یکهبطور

 % است.21/0

 
توسط ذرات بتا با  ZnS(Ag)شده در  یجادا یطول موج یف، )ب( طMeV 2 /6 توسط ذرات آلفا ZnS(Ag)شده در  یجادا یطول موج یف:)الف( ط3شکب 

 .MeV 3 /2 یانرژ یشینهب
 دوم یهضخامت مناسب ل یینتع 2. 3

  یج قرار گرفتند. نتا یمورد بررس دهند، یکه به ذرات بتا پاسخ م  CaF2(Eu)و    BC400دوم، دو ماده سوسوزن   یهال یبرا

نشان    الف(-4)در دو سوسوزن مذکور، در شکب    MeV   3/2  یشینهب  یذرات بتا با انرژ  یانباشت انرژ  یزانمربوط به م

 یب به ترت  CaF2(Eu)و    BC400  یذرات بتا در سوسوزنها  ژیانباشت انر  یزانشکب، م  یناست. با توجه به اداده شده  

بتاها بر حسب ضخامت   یشار عبور  ییرات. تغکندینم   ییریثابت است و تغcm   35/0و    cm   1/1  یهابعد از ضخامت

ا یبهر دو ماده، شار عبور ذرات تقر  یبدست آمده برا  یربزرگتر از مقاد  یهاضخامت  یکه برا  دهد ینشان م  یزدو ماده ن  ینا

 اند. نشان داده شده ب(- 4)در شکب  یجنتا  ینثابت است. ا

 
و  BC400ذرات بتا در هر دو سوسوزن  یانباشت انرژ یزان)ب( م ،CaF2(Eu)و   BC400ذرات الکترون از هر دو سوسوزن  یشار عبور یزان: )الف( م4شکب

CaF2(Eu ) . 
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بر حسب ضخامت آن   یزدر هر ماده ن  یدیتول  ینور  هایفوتون  یدتول  میزان  تر،مناسب  ینهو انتخاب گز  یشترب  یبررس  یبرا

 های که شدت فوتون  دهدینشان م  یزقسمت ن  ینا  یجنشان داده شده است. نتا  (5)آن در شکب    یجمحاسبه شد که نتا

  ییری تغ  CaF2(Eu)  یبرا  cm   35/0و بزرگتر از    BC400  یبرا   cm   1/1بزرگتر از    یشده در ضخامتها  یدتول  ینور

 یدینور تول  یتعداد فوتونها،  CaF2(Eu)با    یسهدر مقا  BC400  تریینق پامطل  یبازده نور  یببدل  ین، ندارد. عهوه بر ا

 فوتون است. 41000برابر   CaF2 یمقدار برا  ینا یاست در حال 14000در آن  MeV  3/2 ی از بتاها یناش

 
 . BC400 ) CaF2(Eu, ضخامت در هر دو سوسوزن  ییر با تغ MeV 3 /2 یشده توسط ذرات بتا یدتول ینور هایفوتون یزانم 5شکب 

 

 ینهم  یداشت. برا  یمخواه  یزاز آن را ن  یعبور  یگاما  یدوم عهوه بر برهمکنش ذرات بتا، برهمکنش پرتوها  یهدر ال

  یمورد بررس   BC400و    CaF2(Eu)هر دو سوسوزن    در   MeV  1دتا حدو  یگاما با انرژ  ی اندرکنش پرتوها  یزانمنظور، م

 . گرددیمشاهده م 6آن در  شکب   یج قرار گرفت که نتا

 
 . CaF2(Eu)و   BC400مختلف در هر دو سوسوزن  یگاما با انرژ  یاندرکنش پرتوها یزان : م6شکب 

 

  ی گاماها  یانباشت انرژ  یجهاندرکنش و در نت  یزان، م  CaF2(Eu)باالتر  ی چگال  یب، اگرچه بدل(6)با توجه به نمودار شکب  

مقدار در هر دو    ین، اkeV   200باالتر از    یگاما  هاییانرژ  یاست اما برا  BC400از    یشتردر آن ب  keV   200کمتر از  

تقر بنابرا  یبا ماده  است.  گرفت  ینبرابر  نظر  در  م  نبا  مجموع  در  فوق،  موارد  که  توانیهمه   ینه گز   CaF2(Eu)گفت 

 دوم خواهد بود. یهال یبرا یترمناسب

 
 سوم یهضخامت مناسب ل یینتع 3. 3

گاما   یهستند و به پرتوها  ییباال  یچگال یکه دارا LYSO:Ceو    NaI(Tl)  ،CsI(Tl)سوم، سه ماده سوسوزن   یهال یبرا

محدود آشکارساز   یطخود را در مح  یگاما به ندرت تمام انرژ  یکه پرتوها  ییدر نظر گرفته شد. از آنجا  دهند، یپاسخ م

مختلف    هایی( را در انرژینچا  1)  cm   54/2دلخواه و ثابت  ضخامتهر سه سوسوزن ابتدا    یسهمقا  یبرا  گذارند،یبرجا م
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  ی انرژ  یزانم keV   250کمتر از    ی گاماها  یبرا  شود،یمشاهده م   ( 7). همانطور که در شکب  یمقرار داد یگاما مورد بررس

انباشت   میزانباالتر از آن،    ی ها  یوجود، در انرژ  یناست. با ا  یکسان  یباسوسوزن تقرگذاشته شده در هر سه    یبر جا

   keV  یگاما   یانباشت انرژ   یزانم  تر،یقدق  یبررس  یاست. برا  یگرد  ینهاز دو گز  یشب    LYSO:Ceدر سوسوزن    یانرژ

 یدر ساختار اکثر آشکارسازها  ین یا-1  یمسد  یدور  ینکه. با توجه به ایمقرار داد  یرا در هر سه سوسوزن مورد بررس   662

%   32برابر با    یباگذاشته شده توسط پرتوگاما تقر  یبرجا   یمبنا، درصد انرژ  عنوانضخامت به    ین ا  یاست، برا  یجگاما را

مقدار   ینداشتن هم  یبرا  CsI(Tl)نشان داده شده است، ضخامت    (8)اساس، همانطور که در شکب    ینبدست آمد. بر ا

 خواهد بود.  cm  2/1برابر با  LYSO:Ceو   cm  2برابر با  یانباشت انرژ

 
  keV، )ب( میزان انباشت انرژی پرتو گامای NaI(Tl) ،CsI(Tl) ،LYSO:CE:Ce: )الف( انباشت انرژی پرتوهای گاما با انرژی مختلف در سه سوسوزن 7شکب 

 . NaI(Tl) ،CsI(Tl) ،LYSO:Ce در سه سوسوزن  662

محاسبه شد    یزدر هر ماده ن  یدیتول  ینور  هایفوتون  یزانسوم، م  الیه  در  ترمناسب  ینهو انتخاب گز  یشترب  یبررس  یبرا

 یک  یشده برا  یدکه شدت نور تول  دهدینشان م  یزقسمت ن  ینا  یجنشان داده شده است. نتا  (9)آن در شکب    یجکه نتا

موضوع و توجه به   یناست. با در نظر گرفتن ا  یگرد  گزینهباالتر از دو    LYSO:Ceضخامت مشخص ماده، در سوسوزن  

خواهد   ینا  یجهمختلف، نت  یهااز تابش  یناش  یهاهرچه بهتر پالس  یزتما  یسوسوزن برا  یپاسخ زمان  یرنظ  یگریموارد د

 است. یتر مناسب ینهگز CsI(Tl)و    NaI(Tl)نسبت به  LYSO:Ceبود که 

 
 NaI(Tl) ،CsI(Tl) ،LYSO:Ce در سه سوسوزن keV 662 از پرتو گاما یناش یدیتول یفوتون نور یزان: م9شکب 

 .مختلف یضخامتها با

  رود یمحاسبه شد، انتظار م  ی قبل  یهااول و دوم آشکارساز مورد نظر که در قسمت یها یه با توجه به ضخامت مناسب ال

  یجاد ا  یدوم تابش ترمز  یه در ال  توانندیات بتا م که ذر  یی وجود، از آنجا   ینسوم نرسند. با ا  یهبه ال   یگرکه ذرات آلفا و بتا د 

انباشته شده    یرا در کب انرژ  CaF2(Eu)و    BC400 هایاز سوسوزن  یک شده در هر   ید تابش تول  ین سهم ا  باید   کنند، ¬

  الیه   با  هاتابش  یناز اندرکنش ا  یناش  ینور  هایفوتون  یزاناز م  یالزم است برآورد  ین. هم نییمسوم محاسبه نما  یهدر ال

محاسبات مربوط به تابش    سوم،  یهبعنوان ال  NaI(Tl)منظور و بطور نمونه با در نظر گرفتن    ین. بدیمسوم داشته باش

  ی تابش ترمز  سازییهشب  یانجام شد. برا  CaF2-NaI(Tl)  یبرا  یگرو بار د   BC400-NaI(Tl)  یبترک  یبرا  یکبار  یترمز

دوم    یهال  یترمز  یها مانده از تابش  یبرجا  یانرژ  یزان. میم مختلف را در نظر گرفت  هایی چشمه الکترون با انرژ  یک  یزن

نشان داده شده است. همانطور که در شکب    (10)مختلف ذرات بتا، در شکب    یهایانرژ  یبرا   NaI(Tl)در ماده سوسوزن  
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  BC400از    یشترب  یاندک   CaF2(Eu)شده در سوسوزن    یجاد ا  یزتابش ترم  یزانذرات بتا، م  یانرژ  یشمشخص است با افزا

 است.

 
 .NaI(Tl)سوم   یه( در الیمختلف الکترون)تابش ترمز یها یانرژ ی: بررس 10شکب

  keV   662 یشده توسط گاماها یدنور تول یطول موج یفابتدا ط یاز تابش ترمز یناش ینور هایفوتون یبمنظور بررس

را در    CaF2سوسوزن    یگرو بار د  BC400بار سوسوزن    یکبدست آورده و سپس مانند مراحب  قبب،    NaI(Tl)را در  

شده توسط ذرات   یدتول  یاز تابش ترمز  یه سوم که ناشیثبت شده در ال  یطول موج نورها  یفدوم قرار داده شد و ط  یهال

از    ی ناش  یطول موج نورها  یف ط  الف(-11). در شکب  یددوم است، ثبت گرد  یهدر ال  MeV   3/2  یانرژ  یشینهبتا با ب

  ی شده از تابش ترمز  یدطول موج نور تول  یفط  یببه ترت  یزو ج ن  ب(-11)سوم و در شکب    یهچشمه در ال  یگاما  یپرتوها

 سوم نشان داده شده است. یهسوسوزن ال  یطدر مح CaF2و    BC400ماده 

 
 یاز تابش ترمز یطول موج نور ناش یف، )ب( طNaI(Tl)در سوسوزن  keV  662 یگاما  یشده توسط پرتوها یدطول موج نور تول یف: )الف( ط11شکب 

طول موج نور   یف، )ج( طZnS(Ag)/BC400/NaI(Tl) یبیساختار ترک یبراNaI(Tl)درسوسوزن  MeV 3 /2  یانرژ یشینهبتا با ب یفط یلهشده بوس یجادا

 .ZnS(Ag)/CaF2(Eu)/NaI(Tl) یبیساختار ترک یراب یاز تابش ترمز یناش

 
توسط   یفوتون نور  یدتول   یزانفرض م  یشچشمه است، پس بصورت پ   یگاما  یبرهمکنش پرتوها  یسوم برا  یهاز آنجاکه ال

شده توسط تابش    یجادا  ینور  هایشدت فوتون  یندر نظر گرفته شده است. بنابرا   %100برابر با    keV  662گاما    یپرتوها

  ین سوم در نظر گرفته شده است. بد  یهدر ال  keV   662  اماشده توسط پرتو گ  یجادا  هاینسبت به شدت فوتون  یترمز

سوم برابر با    یهدر ال  یتوسط تابش ترمز  یدتول  یفوتون نور  یزان، مZnS(Ag)/BC400/NaI(Tl)ساختار    یبرا  یبترت

 %است. 7/2برابر با   ZnS(Ag)/CaF2(Eu)/NaI(Tl)ساختار  ی% و برا 2/2

 
  گیری . نتیجه5
 

ا  ی، عبور  یهامناسب انتخاب شد و سپس با توجه به شار تابش  هایمقاله ابتدا با توجه به نوع تابش، سوسوزن  یندر 

اساس    ینبدست آمد. بر ا  یسوسوزن  یههر ال  یضخامت مناسب برا  یه،شده در هر ال  یدنور تول  یزانتابش و م  یانباشت انرژ

و    CaF2(Eu)ذرات بتا، دو سوسوزن    یبدست آمد. برا  µm 25  ا برابر ب  ZnS(Ag)ذرات آلفا ضخامت سوسوزن    یبرا
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BC400  با ضخامت    یببه ترتcm   35/0    وcm   1/1     در نظر گرفته شد. اگر چه سوسوزنBC400  ی تابش ترمز 

  ینه گز  CaF2(Eu)نور و ضخامت ماده، سوسوزن    یدتول  یرنظ  یگر د  یمترهاسوم دارد، اما با توجه به پارا  یهدر ال  یشتریب

  یک از  ، LYSO:Ceو  NaI(Tl)  ،CsI(Tl)سه سوسوزن    ینسوم از ب  یهانتخاب ال  یدوم است. برا  یهال  یبرا  تریمناسب

با توجه به   یگرو از طرف د LYSO:Ceنور در  یدتول یزانگاما و باالتر بودن م یپرتوها یشترب یانباشت انرژ یب طرف بدل

 ، LYSOسوسوزن در کنار استفاده از    ینا  یپاسخ زمان  ودوم انتخاب شده است    یهال  یبرا  CaF2(Eu)سوسوزن    ینکها

 دارد.  یتسوم ارجح  یهال یبرا LYSO:Ceلذا ماده سوسوزن  کند،یم  یجاد حاصب از تابشها ا یرا در پالسها یبهتر یزتما

 

 

 

 

CaF2(Eu) 

 : شماتیکی از شبیه سازی آشکار ساز فوزویچ.12شکب
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