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 Taheri-Saramad X-ray Detectorشبیه سازي مونته کارلوي آشکارساز

 
 علی طاهري

  ژوهشکده علوم و فنون هسته اي، تهران، ایرانسازمان انرژي اتمی، پ*

 چکیده

میالدي ابداع شده، شـبیه سـازي    2013که در سال Taheri-Saramad X-ray Detector(TSXD)نوین در این مقاله آشکارساز 

در . ه اسـت به منظور بررسی نوع عملکرد ساختار پیشنهادي به عنوان یک آشکارساز انجام شـد این شبیه سازي .گردیده است

 سازي انجام شده تا حد امکان به آشکارساز ساخته شده و شرایط واقعی نزدیـک شـود تـا   سعی شده تا شرایط شبیه این مقاله

هـاي اشـعه   رفتار آشکارساز در حضـور فوتـون  . سازي و آزمایشات انجام شده فراهم گرددامکان انجام مقایسه بین نتایج شبیه

  .سازي شده استشبیهGeant4با استفاده از کد مونته کارلوي ایکس و ذرات آلفا 

  

  ي ایکس اشعهلفا، ، ذرات آزن، آشکارساز، قدرت تفکیک مکانینانوسیم، اکسیدروي، سوسو: کلید واژه

  مقدمه .1

یکی از مهمترین مسائلی در که تصویرسازهاي دیجیتالی اشعه ایکس مبتنی بر مواد سوسوزن مورد توجه قرار گرفته 

هاي نوري تولید شده بوسیله اشعه فوتون. هاي نوري استاست کاهش رزولوشن مکانی در اثر پراکندگی فوتون

هاي احتمالی، در راستاي برخورد فوتون ایکس، به فوتودکتور پراکندگیایکس در داخل کریستال سوسوزن در اثر 

- رسند و این مسئله کیفیت تصویر ایجاد شده را به شدت تحت تاثیر قرار میتعبیه شده در انتهاي کریستال نمی

وري هاي نباال مبتنی بر هدایت کننده مکانی نوع جدیدي از آشکارسازهاي سنتیالتور با رزولشن 2013در سال .دهد

صفحه سوسوزن . ]4-1[پیشنهاد شده است  Taheri-Saramad X-ray Detector(TSXD)سوسوزن نانویی با نام 

در . پر شده است (ZnO)پیشنهادي پوسته متخلخلی از جنس اکسید آلومینیوم یا پلی کربنات است که با اکسید روي 

هاي اکسید روي و دیواره حفره، هر انوسیمآشکارساز پیشنهادي، بدلیل ضرایب شکست متفاوت موجود بین ن

اصل عملکرد این نوع . شودي نوري مجزا عمل کرده و مانع از پراکندگی نور مینانوسیم به عنوان یک هدایت کننده

هاي جذب فوتون (i)و بر اساس  ]6-5[هاي نوري کامالً شبیه به فیبرهاي نوري سوسوزن بوده از هدایت کننده

هاي نوري ایجاد شده به هدایت فوتون (iii)هاي نوري از اکسید زینک انتشار فوتون (ii)ایکس در اکسید زینک، 

 در این مقاله،.ورهاي نوري در فوتودکتآشکارسازي فوتون (iv)، و )CMOSیا  CCD(سمت فوتودکتور خارجی 

-ها با استفاده از کد مونتهسازيشبیه . گیردار میسازي شده و عملکرد آن مورد بررسی قرآشکارساز پیشنهادي شبیه

ي دقیق، همه فرآیندهاي فیزیکی باید به به منظور بدست آوردن یک نتیجه.]7[انجام شده است  Geant4کارلوي 
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اي و شبیه اي در زمینه پزشکی هستهداراي کاربردهاي گسترده Geant4. سازي منظور شوند صورت دقیقی در شبیه

هاي نوري هایی براي فرآیندهاي سوسوزنی و حرکت فوتوناین کد شامل مدل. رسازهاي تابش استسازي آشکا

سازي یک مدل مونته کارلو از آشکارساز بر در بخش شبیه.]8[حاصل شده است DETECT2000است که از مدل 

مکانی را درمقایسه هاي اکسید روي طراحی شده است که امکان بررسی خواص اپتیکی و دقت تفکیک پایه نانوسیم

  .کندهاي سوسوزن سنتی فراهم میبا آشکارساز

  روش کار .2

بسته الکترومغناطیسی ، G4EMLOW 6.23. استها استفاده شده سازي براي انجام شبیه Geant 4.9.4از ورژن 

باشد در این می eVهاي مربوط به فرآیندهاي الکترومغناطیسی کم انرژي تا حدود انرژي پایین که دربرگیرنده داده

سازي ترابرد و مشخصات مرزي براي شبیه. ها مورد استفاده قرار گرفته استسازي به عنوان کتابخانه داده شبیه

در این . ]10-8[استفاده شده است  Geant4در  UNIFIEDهاي تولید شده درون کریستال سوسوزن، از مدل فوتون

میکرونی کوچکی است که بردار نرمال آنها زوایاي کوچکی با  هاییشبیه سازي از سطح زمین که شامل نایکنواختی

توزیع این زوایا، گوسی فرض شده که میانگین آنها برابر صفر و . بردار نرمال میانگین سطح دارد، استفاده شده است

آن صفر است برابر با یک  σαبه عنوان مثال، یک سطح زمین که . باشدمیσαانحراف از میانگین استاندارد آنها برابر 

در این مدل، احتمال بازتابش و زوایاي بازتابش و شکست به جهت حرکت فوتون، . سطح کامال جال داده شدهاست

در نتیجه فوتون . ها با بردار نرمال میانگین و ضرایب شکست بین دو ماده بستگی داردزاویه بردار نرمالِ نایکنواختی

براي در نظر گرفتن . صلی بازتاب پیدا کرده یا به داخل محیط بعدي شکست پیدا کندتواند به داخل حجم انوري می

قرار داده شده ) نزدیک به سطوح جال داده شده( 1/0برابر با  σα، در این شبیه سازي ZnOزبري کوچک در سطوح 

  .است

  مشخصات آشکارساز. 2.1

هـاي  ایکـس پیشـنهادي، از مشخصـات ممبـران     سازي تصویرساز اشـعه براي رسیدن به یک شرایط واقعی در شبیه 

ها در ممبران درنظر گرفته شده بـه  قطر حفره و چگالی حفره. ساخت شرکت واتمن استفاده شده است PMتجاري 

نـانو  . اسـت در نظر گرفتـه شـده    µm 10ها ضخامت این ممبران. هستند ~pores/cm 108×6و  nm100ترتیب برابر 

-اند که این مسئله بدلیل فرآیند ساخت این ممبران اتفاق میسطح ممبران پخش شدهها به صورت تصادفی در حفره

نسـبت بـه بـردار     o30اي با بیشینه عالوه براین حفرات موجود در ممبران پلی کربنات داراي یک توزیع زاویه. افتند

پـر   ZnOهاي آن بـا  هبوده که حفر µm2 200×200شبیه سازي شده برابر  PMنسبت ابعاد سطح . ]11[عمود هستند 

هاي نامیده شده و برابر چگالی حفره TSXDاست،  ZnOهاي این ساختار که آشکارساز مبتنی بر نانوسیم. شده است
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هاي که داراي ابعاد یکسانی هسـتند بـه صـورت رنـدوم در     این نانوسیم. است ZnOمیلیون نانوسیمِ  8شامل ممبران 

آنها نسبت به بردار عمود به سطح آشکارساز هم به صورت اتفاقی انتخاب  ياند و زاویهحجم آشکارساز توزیع شده

  .دهدشبیه سازي را نشان می ساختار آشکارساز) 1(شکل . شده است

 
  شبیه سازي شده ساختار آشکارساز: 1شکل 

  ZnOهاي نوري نانوسیم هايمشخصه. 2.2

هـاي آزمایشـگاهی   ضرایب جذب و پراکندگی، از داده سازي، براي محاسبهتر در شبیهآلبراي رسیدن به شرایط ایده

شـکل  . اند استفاده شده اسـت شده که بوسیله روش الکتروشیمیایی الیه نشانی ZnOهاي ارایه شده در مورد نانوسیم

  . ]12[دهد را نشان می ZnOهاي میزان جذب کنندگی نوري نانوسیم) 2(
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 ]ZnO]12هاي میزان جذب کنندگی نوري نانوسیم: 2 شکل

  سازي رفتار آشکارساز با در نظر گرفتن طیف منبع ایکسشبیه 2.3

توانایی آشکارسـازي  : رتند ازدهند عبان را تحت تاثیر قرار میمهمترین پارامترهایی که رفتار یک آشکارساز سوسوز

رسند و تطبیـق طیفـی   هاي نوري تولید شده که به حسگر میي انرژي مدنظر، تعداد فوتونهاي ایکس در بازهفوتون

ي ي بـازده توانـد بوسـیله  اولـین پـارامتر مـی   . هاي نوري تولید شده و حساسیت نوري حسگربین طول موج فوتون

هاي ایکس برخـورد کننـده   توصیف شود که عبارتست از نسبت جذب شده از فوتون (QDE)آشکارسازي کوانتمی 

بـا   keV 20تا  keV 12ولتاژ مختلف از  9هاي اشعه ایکسی با براي تخمین این پارامتر دز اولین مرحله، طیف. است

  . سازي شده اندو به روش مونته کارلو شبیه (Cu)هدف مس 

  نتایج. 3

بـه منظـور   . نشان داده شده اسـت ) 4(بر حسب ولتاژ اعمال شده در شکل  QDEبراي  Geant4سازي ي شبیهنتیجه

نتـایج یـک افـزایش در    . بررسی شدQDEها بر روي اي نانوسیمزاویهتر، تاثیر توزیع بدست آوردن یک مدل واقعی

-ها عمودي هستند، نشان میها نسبت به حالتی که نانوسیمدار شدن نانوسیمهاي ایکس را در اثر زاویهجذب فوتون

به منظور محاسبه قدرت تفکیک مکانی آشکارساز منبع ایکس بـه صـورت مـدادي در نظـر گرفتـه شـده کـه        . دهند

رساز و توزیـع شـعاعی آن   میزان پخشدگی نور خروجی از انتهاي آشکا. کندتقیما به مرکز آشکارساز برخورد میمس

  .نشان داده شده است )3( در شکل
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  نور خروجی از آشکارساز  )چپ(و توزیع شعاعی ) راست( پخش شدگی: 3شکل 

برآورد شد که تطابق خوبی با نتایج بدست  µm 4سازي قدرت تفکیک مکانی آشکارساز برابر با بر اساس نتایج شبیه

براي تخمین توانایی آشکارساز در مشخص کردن مرزهاي اجسام تحت .آمده از تست آشکارسازِ ساخته شده دارد

پوشاند در میان آشکارساز و منبع مربعی شکلِ تصویربرداري یک قطعه سربی که نیمی از سطح آشکارساز را می

بعد از تاباندن  اي آشکارسازپاسخ لبههاي نوري خروجی از آشکارسازد و تصویر فوتوناشعه ایکس قرار داده ش

  )).4(شکل (فوتون ایکس ثبت شد  500000

  
فوتون ایکس  500000هاي نوري خروجی از آشکارساز براي از فوتون اي آشکارسازو پاسخ لبه تصویر ثبت شده: 4شکل

  آشکارساز را پوشانده استدر حالتیکه یک قطعه سربی نیمی از سطح 

یابد که این کاهش شدت کاهش می% 20به کمتر از  x=0اي بدست آمده، شدت نور در مختصات بر اساس پاسخ لبه

  .تواند معیار خوبی براي تعیین مرزها در تصاویر باشدمی
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  نتیجه گیري. 4

سازي بـراي نزدیکتـر   شبیه ایندر . ه شدشبی Geant4با استفاده از کد مونته کارلوي  TSXDدر این مقاله آشکارساز 

سـازي  بر اساس نتـایج شـبیه  . اعمال شد سازي به صورت دقیقیهاي شبیهيشدن به شرایط واقعی پارامترها و ورود

هـا بـه   برآورد شد که نسبت به حالتی که نانوسیم µm 4برابر با  µm 10قدرت تفکیک مکانی آشکارسازِ با ضخامت 

دار بودن نانوسیم، ست که در حالت زاویهاین مسئله این دلیل. گرفته شده بودند کاهش یافتصورت عمودي در نظر 

ي QDEبراین عالوه. گیرندهاي نوري رادر آشکارساز میها در هم تنیده شده و جلوي پراکندگی فوتوناین نانوسیم

ها عمود به سطح آشکارساز نانوسیمنسبت به شرایطی که % 1در حدود  keV 15دار هم در انرژي هاي زاویهنانوسیم

این افزایش به دلیل افزایش سـطح مقطـع مـوثر آشکارسـاز بـراي جـذب       . شوند، افزایش نشان داددر نظر گرفته می

 .دهدهاي ایکس رخ میفوتون
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