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

یک با استفاده از  گاماامکان سنجی تجربی آشکارسازی و طیف نگاری ذرات آلفا ، بتا و پرتوهای 

  نیمه هادیدیود 
 

  (1)* حمدی پور، محمد -(1) نوری اصل، مهسا -(1) زینب، عسگری

 ، گروه فیزیکعلوم، دانشگاه محقق اردبیلی(1)                       

 

 :دهيچک
 اییک مرحله باشد که یکی از دالیل این امرمی سوسوزنآشکارسازهای حالت جامد بیشتر از آشکارسازهای  انرژی قدرت تفکیک

نیمه  یک دیود پاسخ ،در این پژوهش است. ی فوتونیکنندههایی مثل المپ تکثیر آشکارسازی و عدم حضور واسطه فرایند بودن
کارسازی طراحی شده با انرژی حاصل از سیستم آش ارتفاع پالس ارتباط چنینهم وهای یونیزان تابشبرای آشکارسازی  هادی

 ایجاد شده توسط تابش هایحفره-از آنجا که تعداد الکترون. گیردهای گسیل شده از منابع مختلف مورد بررسی قرار میتابش
های خاصی صورت ده باید ظرافتبسیار اندک است، لذا در طراحی مدار پیش تقویت کنن ،پرتوهای گاما در مورد به ویژه، فرودی

شده و امکان با حفاظ گذاری و فیلتر گذاری مناسب حذف گیرد تا نویز ناشی از امواج الکترومغناطیسی و نوسانات برق شهری 
 .وجود داشته باشد با دقت قابل قبول هاگیری پالساندازه

 پالس. سازهای حالت جامد، نویز الکترونیکی، ارتفاعشکارآ :کلمات کليدي 

 

 : مقدمه

 گیردها در نوار ظرفیت قرار میهای آنی الکتروندر دمای بسیار پایین همه و نیمه هادی دارای گاف انرژی هستند طعاتق

این مواد به طور کامل عایق و  در این حالت هیچ حامل باری وجود ندارد شود.کامال خالی از الکترون میرسانش نوار  و

 [1] ی زیر(ها )مطابق رابطهعدادی از الکترونولی با افزایش دما ت خواهند بود
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توانند ها میحفره این الکترونها و ماند.اقی میها در نوار ظرفیت به صورت حفره بجای خالی آن به نوار رسانش رفته و 

های خاصی به این مواد با افزایش ناخالصی .کنندجریانی را ایجاد  و حرکت نمودهان الکتریکی خارجی با اعمال مید

از نوع  ها ناخالصی پنج ظرفیتی اضافه شود نیمه رسانااگر به آن توانیم رسانایی آنها را در دماهای معمولی بهبود دهیم.می

n خالصی سه ظرفیتی اضافه گردد از نوع خواهد بود و اگر ناp اگر یک نیمه رسانای نوع شود.می n با نیمه رسانای نوع 

p پیوند  در تماس باشدpn گرددجا میدان الکتریکی ایجاد میر آنخالی از حاملین بار شده و دمحل پیوند  . گرددایجاد می 
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شد  جا دور خواهدتحت اثر این میدان به سرعت از آن گردد،ی در منطقه تهی حاملی ایجاد . اگر به هر دلیل)منطقه تهی(

و پالس جریانی  کردیمه در منطقه تهی استفاده حفر-برای ایجاد الکترون . در این پژوهش ما از تابش رادیواکتیو[1-3]

که با استفاده از تقویت  بودنیاز  ،بودبسیار کوچک  یجریان پالس ولی از آن جا که این ،ایجاد شده را اندازه گیری نمودیم

 هایی آن را تقویت نماییم.کننده

 
 مان آزمایشچیده: (1شکل )

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

که به خاطر وجود دختران رادیم در آن چشمه، ارتفاع  Ra226چشمه  آلفای های پشت سر هم ناشی از پرتوهایچند تا از قله )الف( :(2) شکل

که  دهدرا نشان میRa226چشمه زنجیره واپاشی  )ب( .مقیاس محور عمودی یک ولت به ازای هر قسمت بزرگ است است.ها متفاوت پالس

 کند.طور ذرات بتا گسیل میانرژی متفاوت و همین 5ذرات آلفا با  از آن مشخص است که این چشمه

  

 : روش کار

است که قرار است پرتوهای رادیواکتیو  دیود سیلیکونی( 1شماره ) قطعه در آنبندیم که را می (1)ابتدا مدار شکل  شرح

های بسیار ضعیف ناشی پیش تقویت کننده است که سیگنال (2ی شماره )سازی شوند. قطعهکرده و آشکاربه آن برخورد 

ت که از آن اس ی( پردازشگر3)ی شماره کند.های بعدی آماده میا برای پردازشآن ر نماید ورا تقویت می آشکارسازاز 

 )ب( )الف(
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( که اسیلوسکوپ 4) شود. خروجی این دستگاه به شمارهها استفاده میتفاع و شکل سیگنالاربرای بهینه نمودن پهنا، 

باشد وصل شده است. اسیلوسکوپ مورد استفاده در این پژوهش از نوع دیجیتال با نرخ نمونه برداری می
s

GS1 باشد. می

ه کامپیوتر انتقال داده و با نرم را ب هاآنهای حتی داده وها را مشاهده نموده توانیم شکل پالساز اسیلوسکوپ میبا استفاده 

شناسایی قله  های زمانی کوچک اسیلوسکوپ که در حالتدر مقیاس را مورد بررسی قرار دهیم. هاافزارهای مناسبی آن

ا را با هتوان قلههای بزرگتر میولی در مقیاس زمان ،(الف-2) شکل، دهدی هم نشان میا را روهقرار گرفته است قله

  ها را با جزئیات مورد بررسی قرار خواهیم داد.در قسمت بعدی این پالس .فواصل زمانی مشاهده نمود

 : جينتا

داده شده است، مشاهده نشان  Ra226 یچشمه ذرات آلفای گسیل شده از حاصل از که در آن پالسهای (الف-2شکل )از 

 ازمختلف  هایانرژی با ذرات آلفاها، گسیل پالسارتفاع  یکسان نبودندلیل . ها برابر نیستندشود که ارتفاع پالسمی

 .است ،ب(-2، شکل )باشدکه شامل دختران رادیوم نیز می Ra226 یچشمه
 

 

 
)ب( طرح واپاشی  .به ازای هر قسمت بزرگ ولت 1مقیاس  با Am241 آلفای گسیل شده از های ناشی از ذراتند تا از قلهچ)الف( : (3شکل )

 به همراه انرژی ذرات آلفای گسیل شده و احتمال گسیل هر کدام. Np237به  Am241آلفازای 

 

انرژی  تکتقریبا  به علت ، کهشودبسیار کمتر می هاارتفاع پالس این اختالف Am241ی در صورت استفاده از چشمه  

آمرسیوم نیز  یهب( چشم-3) البته باید توجه داشت که مطابق شکل .بودن ذرات آلفای گسیل شده از این چشمه است

کند ولی احتمال گسیل برخی از آنها به شدت پایین است و عمال از هر صد های مختلف گسیل میآلفا با انرژیذرات 

گروه دیگر نیز بسیار نزدیک به هم است انرژی دو  وترین انرژی را داشته باشد، باالترین یا پایینپالس شاید یکی از آنها 
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طور با همین .توان تقریبا هم ارتفاع در نظر گرفتهای آنها را میطوری که قله با هم تفاوت دارند MeV 04/0 حدودو 

مقدار قابل شناسایی از واپاشی این ار داشت که توان انتظمیلیون سال است نمی 2د که حدو Np237 ه عمرتوجه به نیم

ی ناشی از ذرات آلفای گسیل هابرای پالس شخیز زمان آمرسیوم وجود داشته باشد. یایزوتوپ و دختران آن در چشمه

توان با قسمت پردازشگر سیگنال کم یا زیاد یکروثانیه است که این زمان را میم 20الی  10 برابر Ra226شده از چشمه 

که این پارامتر نیز با تنظیم نمودن پردازشگر  بر  به دست آمد میکروثانیه 90الی  70بین ها نیز یک از پالسطول هر  مود.ن

 شد.بامیمیلی ولت  11آن برابر دهد که دامنهم نویزی را نشان میت. عالوه بر آن سیسروی این مقدار قرار گرفته است

ت ها با کنترل قسمارتفاع پالس .ه استآمد (1)در جدول های مختلف برای پالسهای ناشی تز تابش نسبت سیگنال به نویز

ی قابل اندازه گیری ها به طور کامل در بازهکه کوچکترین و بزرگترین پالس گرددپردازشگر سیگنال طوری تعیین می

ر سیگنال کاهش شگپهنای سیگنال نیز در مواقعی که فعالیت چشمه زیاد باشد باز با کنترل قسمت پرداز دستگاه باشد.

ابتدا به آشکارساز برسد،  Ra226ی ی بتا از چشمهذرهصرفا  اینکه برای جلوگیری گردد. هاپوشانی سیگنالتا از هم یابدمی

تواند عبور ی آلفا نمیکند ولی ذرهی بتا از آن عبور میپیچانیدیم و مشاهده کردیم که ذرهفویل آلومینیومی دو الیه دور آن 

 دهد.را نشان می Ra226ی اصل از گسیل پرتوهای بتا از چشمهح هایپالس (4کند. شکل)

 

 
رادیوم بتازا نیست  خود . هر چند که طرح واپاشیRa226 های پشت سر هم ناشی از پرتوهای بتای گسیل شده از چشمهاز قله دو تا: (4شکل )

میلی ولت به ازای هر قسمت  50شود. مقیاس محور عمودی آن گسیل می ، پرتوهای بتا نیز ازچشمه این ولی به خاطر وجود دختران رادیوم در

  بزرگ است.

 

گسیل  و گاما پرتوهای بتا آشکارسازی الف(-5)شکل  .کندیک بتای مثبت و یک گاما گسیل می هنگام واپاشی 22سدیم 

های ها از ارتفاع پالسبه پوزیترنهای مربوط شود که ارتفاع پالسکه مشاهده میدهد نشان می با هم را شده از این چشمه

توی گاما را به دست آوریم یک پراثر خالص  کهبرای اینبه طور قابل تشخیصی بیشتر است.  های گامامربوط به فوتون
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-5)شکل که پالس مشاهده شده در این حالت در دادیم و دیود قرار  22ی سدیم هچشم بینرا  mm 2با ضخامت  فلز

کند، با گذاشتن این چشمه در های متفاوت واپاشی میا با انرژیفقط با گسیل دو ذره بت 90استرانسیوم  آمده است. ب(

شود مربوط به ذرات بتا است. نتیجه این کار در شکل هایی که مشاهده میکه پالس توانیم مطمئن باشیمآشکارساز می جلو

ها توان ارتفاع پالسمیلی ولت است می 100عمودی در این شکل نشان داده شده است، با توجه به اینکه مقیاس محور ( 6)

 را به صورت

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

-اصل  گسیل پرتوی گاما ازچشمهی ح)ب( قله .Na22 یز پرتوهای بتای گسیل شده از چشمههای پشت سرهم ناشی اقله)الف(  :(5)شکل

 میلی ولت به ازای هر قسمت بزرگ محور عمودی است. 50مقیاس این دو شکل   در جلوی آن.ی فلزمانع با قرار دادن یک  Na22 ی
 

ولت بدست آورد. با توجه به ضخامت کم منطقه تهی دیود که قادر به توقف میلی 360ولت و میلی 200تقریبی حدود 

شان با دقت مطلوبی استفاده ژیو انر هاتوانیم از رابطه نسبت تناسبی بین ارتفاع پالسامل ذرات بتا نیست، در اینجا نمیک

 (1)نتایج کلی بدست آمده در جدول  ها تفاوت کامال محسوسی با هم دارند.ا علی رغم این موضوع ارتفاع پالسام .کنیم

 اند.بندی شدهخالصه 

 (ب) (الف)
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 .بزرگمیلی ولت برای هر قسمت  100با مقیاس Sr90 ناشی از پرتو بتای گسیل شده از چشمه هایپالس:  (6)شکل 

 

 بحث و نتيجه گيري :

در مراجع داده شده های یواکتیو است که با توجه به مقدارهای رادانرژی پرتوهای گسیل شده از چشمه شامل (1) جدول

ی نویز سیستم آورده دامنه باشد. در ستون آخرکه با آزمایش به دست آوردیم، می های مربوطهاند و ارتفاع پالسنوشته شده

است که نسبت  438حدود  (1) ارتفاع پالس به انرژی تابش فرودی برای ذرات آلفا با توجه به جدول. نسبت شده است

 ی ها بیشینه مقدار است که به علت توقف کامل ذرهبه سایر تابش

 مختلف و نویز سیستم هایگسیل شده از چشمه هایهای ناشی از تابشپالس خواص : (1)جدول 
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  22-سديم 90-استرانسيم 226-راديوم 241-آمرسيوم  چشمه

 گاما بتا+ بتا بتا آلفا آلفا نوع تابش نويز

 486/5 7/7 1  (MeV) انرژي بيشينه
546/0 

28/2 
5/0 274/1 

 2400 3380 180 (mV) ارتفاع پالس
100 

360 
150 55 11 

 16 307 218 نسبت سيگنال به نويز
9 

32 
14 5 

نسبت ارتفاع پالس به  

 انرژي
437 438 180 

183 

157 
300 43 

 

 به دلیلاین نسبت برای ذرات بتا حدود نصف الی یک سوم کمتر شده است و این امر باشد. داخل آشکارساز میآلفا در 

باشد. هر چند اگر این نسبت را در ی بتا میکوچک بودن ضخامت آشکارساز و عدم توانایی آن برای توقف کامل ذره

ی فرودی این نسبت کاهش بتا یدید که با افزایش انرژی ذره خواهیم ،های مختلف مقایسه کنیمانرژیی بتا با مورد سه ذره

باشد. این نسبت برای پرتوهای گاما به شدت کاهش های باال میانرژیافزایش قدرت نفوذ این ذره در  دلیلیابد که به می

ودی به آشکارسازی داده شده است به این معنا که فوتون حدود یک دهم انرژی فوتون فر یافته طوری که برای این پرتوها

و با سیستم پیش تقویت کننده  دیودهای نیمرسانا. بطور خالصه از این بحث نتیجه گرفتیم که با نشده است فرودی جذب

در نظر  و با به طریقه مناسبی طراحی شده باشند و از حفاظ فلزی مناسب و فیلترهای مناسبی استفاده گرددو پردازشگری 

توان ذرات آلفا، می الکترونیکی خود دیود و نویز ایجاد شده توسط پیش تقویت کننده، گرفتن تمهیداتی برای کاهش نویز

 بتابتا و پرتوهای گاما را آشکارسازی نمود. عالوه بر این نشان داده شد که ضخامت آشکارساز برای متوقف نمودن ذرات 

ور نشان داده شد که در مورد ذرات آلفا ارتباط خطی بین انرژی ذره و ارتفاع پالس طو پرتوهای گاما کافی نیست. همین

  .دهد سیستم مذکور توانایی طیف نگاری ذرات آلفا را داردکه نشان می حاصله وجود دارد
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