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

 GEANT4 افزاربسته نرمبا استفاده از گاما -سازی آشکارساز فوزویچ بتاطراحی و شبیه
 

 جعفری، حمید –خرسندی، مجید  – *فقهی، سید امیرحسین  –رحیمی، محمدحسن 

 پرتوها ای ، گروه کاربردمهندسی هسته دانشکده،  دانشگاه شهید بهشتی

 

 :دهيچک
 شود. آشکارسازاعث تقویت شناسایی میها بنگاری همزمان این تابشطیف ند.نکگاما گسیل می پرتو ، یکزابتا هایاکثر ایزوتوپ

نمونه است. در این پژوهش آشکارساز فوزویچ  شناسایی همزمان یک سیستم شوند؛فوزویچ که از چند الیه سوسوزن تشکیل می

های بتا و گامای جداسازی پالس، استفاده از تمایز زمان خیزش پالس با سازی شد و عالوه بر آنشبیه  GEANT4سه الیه با کد 
 با یهاپالس توانیم ،همزمان انجام شد، بطوری که درطیف بتا کمترین شمارش گاما موجود باشد. نتایج این پژوهش نشان داد

 پالسعنوان  بهرا  هینانوثان 65 یباال زشیخبا زمان ییهارا به عنوان پالس بتا و پالس یاهیثان نانو 26 آستانه از کمتر زشیخزمان

 .گرفت نظر در گاما
   GEANT4،پالس شخیزآشکارسازفوزویچ، پرتوبتا، پرتوگاما، زمان  :کلمات کليدي 

 

 : مقدمه
 ؛شودمیمحیط  ایهسته هایآلودگیمنجر به ی ایا از یک راکتور هسته ایورود مواد پرتوزا به محیط در اثر آزمایش سالح هسته

ای، در مقادیر های محیطی و مواد هستهبا استفاده از آنالیز و شناسایی نمونه .[1]استزیست خطرناک ه برای انسان و محیطک

توان نوع ماده های گسیلی از مواد میسازی همزمان پرتوبا آشکار .توان این مواد را شناسایی کردمی ،بسیارکم محصوالت شکافت

 که ،توان از آشکارساز فوزویچ استفاده کردآشکارسازی همزمان چند پرتو می . به منظور[2]نیز شناسایی نمودپرتوزا و مقدار آن را 

ند. از تفاوت در تکثیرگر فوتون متصلالمپه یک در نهایت ب اند وبا اتصال اپتیکی به هم متصل شده مختلف چند سوسوزن در آن

 چ،یفوزو آشکارسازهایبا استفاده از  از محققان یاریبس .[3]توان به منشا پالس پی بردپالس ایجاد شده در هر سوسوزن می شکل

و آشکارسازها توسط فارسونی  از این نمونه یک .هستند های همزمان مشغولپرتوانواع آشکارساز  یهاستمیدر توسعه س

در این  آنها .رساندمی حداقل به را یفیتداخل ط ،گاما-بتابرای جداسازی که  ایهیسه الیچ فوزو است؛طراحی شده ،همکارانش

بهره برای آشکارسازی گاما  NaI(Tl)برای آشکارسازی بتا و پس از آن از  2CaF(Eu)و 400BCهای سوسوزن سیستم از

با استفاده از این طراحی میزان پرتوهای تداخلی در ها آنکردند. استفاده  اپتیکی برای اتصالو در بین آن ها از شیشه کوارتز بردند 

گاما را با سوسوزن هایی که پاسخ بهتری نسبت به -در این پژوهش ما نیز آشکارساز فوزویچ بتا [.4] الیه بتا را به حداقل رساندند
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ها را با تمایز بهتری جدا خیزش که پالساز روش زمان د داده و در ضمنداشته باشند پیشنها کم کردن آلودگی گاما در الیه بتا

 کند، استفاده کرده ایم. می

 : روش کار
 فوزویچ الف(نحوه عملکرد

به تفاوت شود. این باشند، تشکیل میمتفاوت میهای زمانی سوسوزن متفاوت که دارای ثابت های فوزویچ از چندالیهآشکارساز

ای از که اندرکنش در چه الیه مشخص نماید های خروجی از فوتوکاتد قابل تمایز از هم باشند وپالسای است که نهگو

گاما در الیه  ا و گاما چون پرتوهمزمان بت توها را از هم تمایز داد. برای آشکارسازیتوان پرهها انجام شده است، تا بسوسوزن

آن را حذف نمود. یک روش مؤثر برای این منظور،  شود که بایدبتا می باعث آلودگی در طیف ،دهدمربوط به بتا اندرکنش می

 .توان این آلودگی را به حداقل رسانداست، که با آن می سه الیه سوسوزنی و روش زمان خیزش استفاده از

 های مناسب(تعیین سوسوزنب

پرتو مربوط  طراحی کرد که هرسوسوزن به یک نوعبه گونه ای آشکارسازی همزمان بتا و گاما باید آشکارساز فوزوویچ را  برای

ناسب باشد. سوسوزن اول و دوم باید برای بتا و سوسوزن سوم برای پرتوگاما م باشد؛ همچنین برای افزایش بازدهی آشکارساز

ها با وزنباتوجه به شرایط موردنظر سوس. [4]آنها نیز متفاوت باشد زمانیهایای باشد که ثابتبه گونه های بایدسوسوزن

 ند.انتخاب شد( 1مشخصات جدول)

 : مشخصات سوسوزن های مورد استفاده(1)جدول 

 چگالی سوسوزن ها
3g/cm 

 واپاشیزمان

ns 

 شخیززمان

ns 

بیشینه طول موج 

 (nm) گسیلی

 ضریب

 شکست

نوری بازده

 (photon/MeV)مطلق

BC-400 032/1  4/2 9/0 432 58/1 11000 

YAG 55/4 230 5 550 82/1 8000 

CsI(Tl) 51/4 680  25 540 80/1 54000 

 ش( جداسازی پالس به روش زمان خیزج
به اینکه منشا نور رسیده  بسته. شودنامیده میخیزش را زمان دامنه دصدر 90 درصد دامنه به 10 اززمان رسیدن پالس بنا بر تعریف 

 ،ن خیزشآستانه جداکننده زمایک  با تعیینبدین ترتیب شود. پالس متفاوت میباشد زمان خیزش به فوتوکاتد از کدام سوسوزن 

   .[3]گاما را از بتا جدا نمود هایتوان پالسمی

 افزارهاد( کدها و نرم
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 ها و طراحی آشکارساز استفاده شده ازتعیین ضخامتجهت باشد، کارلو میکه یک کد به روش مونت MCNPX 2.6از کد 

برای برای اعتبارسنجی نتایج کد قبلی و تولید نورسوسوزنی یا همان تولید پالس در فوتوکاتد و  GEANT4افزاری بسته نرم

 استفاده شده است. MATLABافزار از نرم هاجداسازی پالس

 : جينتا
 هاالف( تعیین ضخامت مناسب سوسوزن

های گو باشد، تا اکثر چشمهمگاالکترون ولت برای بتا جواب 2/3انرژی شود که تا آشکارساز فوزویچی طراحی میدر این پژوهش 

، پرتوهای گامایی که شدنمی به صورت برخط یافت،و بتا اختصاص میاگر یک الیه برای پرت .و گامازا همزمان را پوشش دهد زابتا

گاما در  تا شمارش ی پرتو بتا استفاده شدبرااز دو سوسوزن  بدین منظور ،دهند را از بتا تمایز دادکنش میدر این سوسوزن اندر

)این  ولتکترونلکیلوا 100را برای بتاهای  BC-400ضخامت سوسوزن  MCNPX. با استفاده از کد طیف بتا به حداقل برسد

سوسوزن به دست  شود( و با استفاده از شار ذرات بتا عبوری ازیجاد پالس متفاوت گذاشته میانرژی به صورت دلخواه برای ا

با افزایش ضخامت کاهش مشخص است شار عبوری ذرات از طرف خروجی پرتو  1طور که در نمودارشکل همان آوریم.می

برای رای سوسوزن دوم نیز شود. بمیتعیین نظر، پس ضخامت موردرسدمیلی متر به صفر می 16/0یابد و در ضخامت می

طور همانصفر رسید؛  حضور سوسوزن اول با افزایش ضخامت به عبوری در شار ؛ولتنمگاالکترو 2/3هایی با تک انرژی الکترون

های دیگر در ها با استفاده از تالیضخامت .حاصل گردید YAGمتری برای میلی 4/5ضخامت  ،مشخص است (1)که در شکل

MCNPX کد عبوری در و شار GEANT4 .اعتبارسنجی گردید و همین نتایج حاصل شد  

 

ضخامت این سوسوزن را طبق آنچه بنابراین ؛ آشکارسازی بهتر است، بازدهی ضخامت بزرگتر باشدهرچه CsI(Tl)  در خصوص

 دهیم. ار میقر cm 54/2، برابرمرسوم استکارسازهای فوزویچ آشهای طراحیدر اکثر 

  های تولیدیب(احتمال پالس

برای  YAGدر  MeV 3.2و الکترون  BC-400در keV 100 عبور الکترون ( :تغییرات شار1)شکل 

 هاتعیین ضخامت مناسب سوسوزن
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بنابراین هفت نوع پالس  ها اندرکنش کند،تواند به هفت صورت با سوسوزن، پرتو میکنید( مشاهده می2همانطور که درشکل )

  .داریم

 

 

 

  

 

 

روابط مربوط به و  MCNPXکدام از پرتوهای فرودی در هر کدام از سوسوزن ها با کد  احتمال برهمکنش هر دست آوردنبهبا 

ولت مگاالکترون 1 توان احتمال هریک از هفت پالس را به صورت جداگانه برای پرتو گاما و بتا با انرژیها میاحتمال مجموعه

پرتو فقط با سوسوزن اول مربوط به پالسی است که  1است. برای مثال پالس نوعه شدهآورد (2)رد که نتایج در جدولمحاسبه ک

مربوط به  2% است. همچنین پالس نوع 08/0% و برای پرتو گاما  73/0تمال این پالس برای پرتو بتا و احکند اندرکنش می

احتمال پالس برای  و سوسوزن اول و دوم است با اندرکنشد و تند حاصل از خیزش آن از دو قسمت کناست، که زمان هاییپالس

آوری هایی که از این دو نوع هستند به عنوان پرتو بتا با کمترین آلودگی گاما جمع% است. پالس 01/0% و برای گاما  33/97بتا 

و پرتو بتایی در آن  شودآوری میفقط برای پرتو گاما جمع نیز که حاصل از سوسوزن سوم به تنهایی است 3شود. پالس نوع می

این داده ها عملکرد  کنیم.آوری نمیرا جمع؛ مربوط به  هر دو پرتو برای آن وجود دارد ها که احتمالما بقی پالس موجود نیست.

 دهد.ها را نشان میبا توجه به تغییر سوسوزن [4]بهتر این سیستم نسبت به نمونه ساخته شده توسط گروه فارسونی

 ولتنمگاالکترو 1ها برای پرتو بتا و گاما با انرژی احتمال پالس ها با توجه به نوع اندرکنش با سوسوزن :(2)جدول 

 پالس نوع هاي سوسوزناليه احتمال کل)%( آوري پالس به عنوان:جمع

  CsI(Tl) YAG BC-400 بتا گاما

 1 *   73/0 08/0 بتا

 2 * *  33/97 01/0 بتا

 3   * 0 92/37 گاما

 4 * * * 82/0 01/0 شودمیرد 

 5  * * 01/0 4/6 شودمیرد 

 6 *  * 01/0 06/0 شودرد می

 7  *  09/1 01/8 شودرد می
 

 اندرکنش پرتو با آنها سناریو نوع 7ها و نحوه قرار گیری سوسوزن :(2) شکل
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های پایین پرتو گرفت. فقط در انرژی (3)توان همین نتیجه را با توجه به شکلبرای تمامی انرژی ها دیگر بتا و گاما نیز می

گاما با انرژی کم گاما محدود -احتمال اندرکنش در الیه سوم پایین است که چشمه های بتا (کیلوالکترون ولت100زیر )گاما

 هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

  کنید.( مشاهده می4شود را در شکل )آوری میکه جمع 3و2و1های نوع سه نوع از نمونه پالس

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 پالس خیزشزمان

 های مختلف الکترون و گاما: احتمال پالس های مختلف در انرژی(3) شکل

 3مربوط به بتا و پالس نوع  2و نوع  1جمع آوری شونده )پالس نوع های (: سه نمونه از پالس4) شکل

 (مربوط به گاما

 3پالس نوع 1پالس نوع 2پالس نوع
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های بازتاب نور یا بازتاب پرتو فرودی، ودر نظر گرفتن خصوصیاتی اپتیکی و ویژگی GEANT4 افزاریبا استفاده از بسته نرم

رخ فقط در سوسوزن دوم  هایی کهمربوط به اندرکنش یهای بتاپالسنیز بتا در سوسوزن اول و دوم و  های حاصل از پرتوپالس

 5 )همانگونه که در شکل .خیزش آن مشخص گردیدمتلب زمان  افزارنویسی در محیط نرم و با برنامه را به دست آورددهد، می

های مربوط به اندرکنش پالسکمتر از یک درصد در  ینانوثانیه سهم 26کمتر از خیزش هایی با زمانمشخص است پالسنیز  (ب

نانو  26ر از هستند دارای زمان خیزش کمت 2و  1هایی که از نوع پالس الف( 5با توجه به شکل ) در الیه دوم را دارند، لذافقط بتا 

ن کمتریه همانطور که قبالً گفته شد، دارای های زیر این آستان. پالسدشنانوثانیه تعیین  26تا آستانه برای جدا کردن بباشند.ثانیه می

بنابراین  .وده هستندهای گاما در این محدهم مشخص است که کمتر از یک درصد پالس (ج 5باشند و در شکل)گاما میآلودگی 

 باشد.مورد تایید می (1در جدول ) نتایج به دست آمده
 

 
 CsIهای مربوط به اندرکنش گاما با خیزش پالس: محدوده زمان(6)شکل 

 

 

( و فقط در الف) YAGو  BC-400خیزش پالس برای پرتو بتا در صورت ثبت پالس در سوسوزن : محدوده زمان(5)شکل

YAG (ب.) های مربوط به اندرکنش گاما باخیزش پالسمحدوده زمان BC-400  وYAG (ج) 

 ج ب الف
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الیه سوم است.  اندرکنش گاما فقط بااز حاصل  هاکه زمان خیزش آندر نظر گرفته شوند هایی باید پالس ،برای تعیین آستانه گاما

های بزرگتر از این پالسبدین ترتیب . جداکننده گاما تعیین شدستانه آعنوان بهنانوثانیه  65خیزش ( زمان6طبق شکل ) بنابراین

د و جدا کنگسیل می درمقابل آشکارساز که هم بتا و هم گاما گسیلنده با قرار دادن یک چشمه شود.آستانه به عنوان گاما ثبت می

ها را به صورت جداگانه دریافت کرد و از روی انرژی فوتوپیک گاما و طیف هرکدام از پرتوتوان میآن های حاصل از سازی پالس

در  Cs137طیف جداسازی شده بتا و گاما برای چشمه  (7درشکل) توان نوع ایزوتوپ را مشخص نمود.انرژی بیشینه طیف بتا می

  .باشدهده میقابل مشا سازیشبیهمحیط 

 
 

 

 

  : بحث ونتيجه گيري 
 CsI(Tl)و  YAGو  BC-400توان با سه الیه سوسوزنی گاما را می-آشکارساز فوزویچ بتا ؛ههای انجام شدسازیشبیه براساس

دا نمود. در ج از یکدیگرها راهای جداکننده پالس که یک نوع آن در این پژوهش آورده شده است، پالسطراحی کرد و با روش

این مقدار را دارند به عنوان  خیزش کمترهایی که زمانتوان پالسای مینانو ثانیه 26 این پژوهش مشخص شد که با تعیین آستانه 

شمارش گاما در طیف بتا بدین ترتیب  .در نظر گرفت به عنوان پالس گامانانوثانیه را  65خیزش باالی نهایی با زمابتا و پالس

 .از آن بهره بردبرای تعیین تعداد شمارش پرتو بتا بدون شمارش گاما در نمونه توان برای مقاصد فیزیک بهداشت نداریم و می
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