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 ای اریانکنفرانس هسته ششمینبیست و 
گاه  -۱۳۹۸اسفندماه  ۸و۷  تهران- ه نصیرالدین طوسیصنعتی خواجدانش

با رسانا مبتنی برآشکارسازهای نیمهبرداری کامپتون سازی بازدهی سیستم تصویرسازی و بهینهشبیه

  GEANT4 کد کامپیوتری استفاده از
  (1) *ابوالفضلحسینی، سید – (2)مهدی ،ابراهیمی لوشاب -(1) مصطفی ،نیکنامی

 
   ایمهندسی هسته گروه دانشکده مهندسی انرژی، ،دانشگاه صنعتی شریف1
  گروه فیزیک، دانشکده شهید رجایی ،ی استان خراسان رضویادانشگاه فنی و حرفه2

 :دهيچک
  اما چشوو د تاب  کیاپ  ریتصووا  جادیا یبرا کامپت ا یاسووک کد در  ا اپ اراکن   یربرداریتصوو  کیتکن کی یکامپت ن ریتصوو 

ستفاده م ص رت کسر یهانیدر د رب یباپده .ش دیا  یاراکن   کیش ه بد  شکارساپ اراکنن ه کد   ارد یهااپ ف ت ا یکامپت ا ب
سپس بط ر کامل ت سط ا کامپت ا انجام داده ساپ جاذب کیفت الکتر  هیان     شکار ش ه ،در    ش د. در این ، تعریف میانجذب 

با استفاده  مختلف، رسانا شکارساپهای نی ده چنین چش د  اما    ن ع برای چن  ،باپدهی سیستم تص یربرداری کامپت ا اژ ه 
ش ه ،GEANT4اپ ابزار  سی  سک برر سبک بد   در نهایک ا سیک باپدهی ن سا ص رت  نالیز ح  رفتد  اارامترهای مختلف تاثیر ذار 

  .اسک

 .، باپدهیGEANT4 رسانا،سیستم تص یربرداری کامپت ا،  شکارساپ نی د :کلمات کليدي

 

 :مقدمه

ص  یهاستمیس  یهاستمیس در دیاا ی. طراحش ن یشناختد م 1یکامپت ن یهانیتحک عن اا د رب یکامپت ن یربرداریت

  اماسک. ارت های ی  انرژ کیحساس بد م قع صفحد  شکارساپ کد شامل د  ،(1) مطابق شکل یکامپت ن یربرداریتص 

ش ن    در  شکارساپ نخسک )اراکنن ه( ها اپ یک چش د ارت پا  سیل میف ت ااص ل د ربین کامپت ا اینگ ند اسک کد 

ستخ ش اراکن  ی کامپت ا می ساپ د م )جاذب( جذب مید شکار سپس در   ساپ در ردن     شکار یک  ش ن . این د   

 شناسایییکی   ب  ا مح  د کردا جهک  ر دشاا  نها بد ص رت الکترن این ، ب ین طریق ف ت امی م  ه زمانی ع ل

   ت سط یاهستد یازشک یبردارریتص  در   ه کارشEverett   قای ابت ا ت سط در کامپت ا هاینیاصل د رب ش ن .می

   .[1،2]ش  شنهادیا ینج م کیزیف  ه کارش در  Schnfelder  قای
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  .[3]( : ن ایی ساده اپ د ربین کامپت ا1شکل )

 :روش کار

 )رنگ ص رتی( کامپت ا براساس د  صفحد  شکارساپ اراکنن هسیستم تص یربرداری یک ن  ند ساده اپ اژ ه ، در این 

 GEANT4 یت سط ابزار م نک کارل یطراحی    (2رسانا مطابق شکل )اپ جنس نی د )رنگ  بی( جاذب شکارساپ   

   G4Element، G4Material هایکالس اپ دهن ه سیستم تص یربرداریتشکیل برای ساخک م اد. ش ه اسک ساپیشبید

ه سانگرد  ایت پیع پا ید ،ایبص رت نقطد GPS3اپ ن ع  2ساخک چش د ارت پا اپ کالس اجباری ت لی  ذرات ا لید برای

در  4فهرسک فیزیکی ساخک ت صیف فر ین های الکتر مغناطیسی   برای ساپی استفاده ش ه اسک.در شبید  تک انرژی 

ر ی ادهای صحیح   م رد   ه چنین برای ب سک   ردا  استان ارداپ م ل (، keV1 تا MeV10) های م رد نیاپباپه انرژی

در این  استفاده ش ه اسک. C++  ساخک یک کالس بد پباا  5کالس م یریک  ام اپ، کد برای باپدهی الپم اسک ،نظر

تغییر اارامترهای مختلف در باپدهی سیستم تص یربرداری کامپت ا برای ب سک   ردا اارامترهای   نالیز حساسیکاژ ه ، 

  رده  ساپیرسانا م رد استفاده در شبید( خص صیات  شکارساپهای نی د1ج  ل ) دربهیند م رد بررسی قرار  رفک. 

Cs137ارت پا یهاچش د .ش ه اسک
،Mn54،Na22

،I131،Au198
،C11هایی کد با بیشترین احت ال بد ه راه انرژی ف ت ا

 .[4]م رد استفاده قرار  رفتد اسک هاساپی، در شبیدکنن  سیل می

.               

 GEANT4 ساپی با ابزار شبید ( : طراحی سیستم تص یربرداری کامپت ا با یک چش د سزیم )س ک راسک(.2شکل )

 )س ک چپ(.

                                                 
2 G4UserPrimaryGeneratorAction  
3 G4GeneralParticleSource  
4 Physics list 

5 Stepping action 



 

3 

 

 ای اریانکنفرانس هسته ششمینبیست و 
گاه  -۱۳۹۸اسفندماه  ۸و۷  تهران- ه نصیرالدین طوسیصنعتی خواجدانش

 

 

  .[5] )س ک راسک( ساپیرسانا م رد استفاده در شبید( : خص صیات  شکارساپهای نی د1ج  ل )

 

 

 

 

 

 

 :نتايج

های یکساا در سیستم تص یربرداری کامپت ا (   برای تع اد رخ اد2) نتایج حاصل اپ تغییر اارامترهای مختلف برای شکل

ناشی  باپدهینتایج حاصل برای  های پیر  م ه اسک.ها   شکلساپی ش ه   نتایج باپدهی برای هر اارامتر در ج  لشبید

 هاتغییر ضخامک  شکارساپ ،هاتغییر ابعاد صفحد  شکارساپ، فاصلد بین چش د ارت پا ، شکارساپ بین د فاصلد اپ تغییرات 

(، بهترین باپدهی در باپه 6با ت جد بد شکل ) (  م ه اسک.6-3) هایدر شکل (keV140 تا MeV10)برای باپه انرژی   

(MeV5/1  تاkeV200)  اسک، بد ه ین دلیل چن  چش د  اماپا در این مح  ده را برای تغییر ابعاد هن سی  شکارساپها

( نتایج 2ه چنین، در ج  ل ) های مختلف  م ه اسک.( برای چش د9-7های )ها بررسی کردیم کد در شکل  فاصلد

( برای تغییر 3  ج  ل )  Geرساپ جاذبرسانا اراکنن ه   جنس  شکاساپی باپدهی برای تغییر جنس  شکارساپ نی دشبید

 های مختلف م رد بررسی قرار  رفک.برای چش د Si  جنس  شکارساپ اراکنن ه  جنس  شکارساپهای جاذب
  

 گاف انرژي عدد اتمی ماده
(eV) 

انرژي الزم براي توليد 

 (eV) زوج

 چگالی

g
)

cm
( 3 

Si 14 106/1  (300K) 65/3  (300K) 33/2 
Ge 32 67/0  (77K) 96/2  (77K) 33/5  

CdTe 52 , 48 47/1  (300K) 43/4  (300K) 06/6  

HgI2 53 , 80 13/2  (300K) 22/4  (300K) 04/6  

GaAs 33 , 21 45/1  (300K) 51/4  (300K) 32/5  

CdTeZn 30 , 52 , 48 57/1  (300K) 64/4  (300K) 6 
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راسک(. برحسب تغییرات  شکل) (5تا  mm200 ) ( : ن  دار باپدهی برحسب تغییرات فاصلد بین  شکارساپها3شکل )

 چپ(. شکل) (5تا  mm80 ) فاصلد بین  شکارساپ اراکنن ه   چش د ارت پا

 
)شکل راسک(. برحسب  (5تا  mm2002)( : ن  دار باپدهی برحسب تغییرات ابعاد صفحد  شکارساپ اراکنن ه 4شکل )

 )شکل چپ(. (5تا  mm2002)تغییرات ابعاد صفحد  شکارساپ جاذب 

   
)شکل راسک(. برحسب ( 2تا  mm40 ) ( : ن  دار باپدهی برحسب تغییرات  ضخامک  شکارساپ اراکنن ه5شکل )

 )شکل چپ(.( 2تا  mm40 ) جاذب شکارساپ تغییرات ضخامک 
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 (keV140 تا MeV10)ی انرژی در باپه ( : ن  دار باپدهی برحسب6شکل )

 
راسک(.  شکل)( 5تا  mm70 در مح  ده ) ( : ن  دار باپدهی برحسب تغییرات فاصلد بین  شکارساپها7شکل )

 .چپ( شکل)( 1 تا mm20 )برحسب فاصلد  شکارساپ اراکنن ه   چش د ارت پا 

 
راسک(. برحسب  شکل) (70تا  mm2100)( : ن  دار باپدهی برحسب تغییرات ابعاد  شکارساپ اراکنن ه 8شکل )

 چپ(. شکل)( 20تا  mm2200)تغییرات ابعاد  شکارساپ جاذب 
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ییرات راسک(. برحسب تغ شکل)( 10تا  mm30 )( : ن  دار باپدهی برحسب ضخامک  شکارساپ اراکنن ه 9شکل )

 چپ(. شکل)( 10تا  mm30 )ضخامک جاذب 

 :گيرينتيجه بحث و

با ت جد بد نتایج ن  دارها   ج ا ل برای داشتن باپدهی بیشتر برای سیستم تص یربرداری کامپت ا کد بد علک سطح مقطع 

  ه چنین جنس  شکارساپ اسک  های مختلف ارت پاکامپت ا   فت الکتریک ارت های  اما برای انرژی مختلف   چش د

اسک، فاصلد ک تر بین  شکارساپها   فاصلد ک تر بین  شکارساپ  م ج د NIST 6های سطح مقطع کد در کتابخاند داده

ش د. ه چنین افزای  ابعاد صفحد  شکارساپ اراکنن ه اپ یک ابعادی بر باپدهی تاثیر اراکنن ه   چش د ارت پا ایشنهاد می

در  باش .ی میسیستم تص یربردار خاص برای هر ن ع طراحی ، ذارد  لی ضخامک اراکنن ه دارای ضخامتی بهیندن ی

ده    در نتیجد ر ی اد صحیح   م رد نظر های چن  اند را افزای  می اقع، ضخامک بیشتر اپ حالک بهیند، تع اد کامپت ا

ش د. افزای  ضخامک جاذب   افزای  ابعاد صفحد  شکارساپ جاذب هرچد بیشتر باش ، باپدهی بهتر برای باپدهی کم می

  بهترین  زیند برای  شکارساپ C11رین  زیند بد عن اا چش د ارت پا  اما چش دبهت اسک  لی دارای هزیند اسک.

این نتایج  .اسک HgI2  CdTe جاذبرسانا نی دبرای  شکارساپ    بهترین  زینداسک  GaAs  Geرسانا اراکنن ه نی د

 [6] باپدهی با مرجعبررسی برای  اراکنن ه   فاصلد د   شکارساپ اراکنن ه  جاذببرای فاصلد چش د اپ  شکارساپ 

 ه خ انی دارد. 
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 .مختلف یهاچش د یاراکنن ه برا رسانا دیجنس  شکارساپ ن ریی( : تغ2ج  ل )

(بازدهی    انرژي    )410
(keV) CdTeZn GaAs HgI2 CdTe Ge Si 

008/4 265/7 875/0 277/3 320/7 151/7 4/364 

838/6 730/10 348/2 028/6 781/10 411/9 412 

789/9 592/12 085/5 109/9 606/12 783/9 511 

674/9 692/10 270/6 162/9 658/10 829/7 662 

938/7 349/8 839/5 785/7 324/8 843/5 835 

884/4 914/4 863/3 807/4 900/4 280/3 1274 

 های مختلف.رسانا جاذب برای چش د( : تغییر جنس  شکارساپ نی د3ج  ل )

(بازدهی    انرژي    )410
(keV) CdTeZn GaAs HgI2 CdTe Ge Si 

850/18 244/7 440/29 151/21 151/7 219/0 4/364 

478/27 538/9 078/48 485/31 411/9 314/0 412 

602/32 845/9 355/69 364/38 783/9 300/0 511 

122/28 904/7 060/70 938/33 829/7 244/0 662 

850/21 927/5 851/58 449/26 843/5 169/0 835 

557/12 261/3 304/36 439/15 280/3 081/0 1274 
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