بررسی تغییرات تابع پاسخ آشکارسازهای نوع پیشزمینه پایین) NaI(Tlو تعیین شرایط کار
بهینه در حالتهای مختلف اندازهگیری
ياسمن ،رضاييمقدم* ؛ سيد هاشم ،ميري حكيمآباد؛ رفعت ،متولي الله
دانشگاه فردوسي مشهد ،دانشکده علوم پایه ،گروه فیزیک

چکيده:
با توجه به لزوم به کارگیری آشکااراکاایای عوپ شی امینه شایینِ) NaI(Tlدر اعدااه گیری یایی که اا حسکاای
باالیی برخوردارعد ،برراکی تیییرا تاب شااکا این عوپ آشاارااایا در شرایم ملف ا اعدااه گیری اا ایمی
برخوردار ااک

و دت
باالیی

در این ماالهه به برراکی شااکا آشاارااا ) 67 B 67 LB NaI (SCIONIXدر شرایم ملف ا اماعی،

دمایی و ولفاژ کار شرداخفه و با توجه به ایجاد اثر جابجایی کاعال در تشایل طیا که تاثیر مسفقیم بر تلریب راولوشن
دارد ،بهفرین شرایم اعدااهگیری در ااففاده اا این عوپ آشاارااایا شیشنهاد شده اا
کليدواژه :تاب شااا ،آشاارااا عوپ شی امینه شایین ،جابجایی کاعال ،راولوشن

مقدمه:
آشاارااایای  ، NaIبه دلیل تیم

منااب و در دافرس بودن ،مهمفرین و شرکاربردترین آشاارااایا در

اعدااهگیری عموعه یای فهال یسفند بااده باالی این دافگایها ااففاده اا آعها را برای آشاارااای و تشلیص
چشمهیای گامای ضهیا ،در مواردی که راولوشن اعرژی ایمی
 NaIحفی در مواردی که راولوشن اعرژی ایمی

کمفری دارد ،منااب میکند[ ]1ااففاده اا

باالیی دارد یم محدود عشده اا

ب اه در عوض اهی

گردیده با اعجام روشهایی مشال راولوشن شایین این عوپ آشاارااایا حل شود یای اا روشیا برای جبران
عقص شایین بودن راولوشن اعرژی ،ااففاده اا عوپ شی امینه شایین این عوپ آشاارااایاا
اواوان مهمول ،اص یترین یسفهیا در مناب شی
توریم در مواد غالف آشاارااا اا
اایر ف زا

در آشاارااایای

امینه 04K ،در فوتومولفیشالیر و مقادیر کمی اوراعیوم و

در چیدمان آشاارااا شی امینه شایین ،مواد با محفوای شایین شفاایم و

اعفلاب می شوعد بنابراین در این عوپ آشاارااایا شالافیک به دلیل دارا بودن محفوای شفاایم و

آلومینیوم به دلیل دارا بودن محفوای باالی اوراعیوم -توریم مورد ااففاده ترار عمیگیرعد یمچنین برای کای
شی امینهیای داخ ی یک الیه کوارتز و یا  NaIغیر تزریقی(بدون تالیم) بین کریسفال و فوتومولفیشالیر برای
جذب تابشهای  βحاصل اا  04Kگنجاعده میشود[ ]2این عوپ آشاارااایا عموما در مواردی که میزان شمارش
چشمهیای شرتواا کم اا

مثل اعدااه گیرییای ایس

744

محیای ،و یا در اعدااهگیرییای فهالی

شولکیایی

که در آعها میزان فهال شدن عموعه شایین اا  ،بیشفر مورد ااففاده ترار میگیرد در این ماالهه شرایم بهینه کار
با این مدل آشاارااا که دارای دت

و حساای

منااب میباشد ،مورد بررای ترار گرففه اا

شال  1عمایی اا اجزای تشایلدینده آشاارااا )47 B 47 LB NaI (SCIONIX

روش کار :
آشاارااا مورد ااففاده در این ماالهه )67 x 67 mm NaI(Tl) detector (SCIONIX type 67 B 67 / 3
اا

جزئیا

که اا عوپ شی امینه شایین با بااده عالی و راولوشن اعرژی منااب اا

مشلصا

این عوپ

آشاارااا در شال  1آمده اا
عافه مهم در کاربرد ای ن عوپ آشاارااایا تیییرا
تیییرا

شااا و حساای

دمایی ،ولفاژ کار و امان اعدااه گیری) اا

تشایل طیا و درعفیجه کای

آعها در تیییرا

باوریاه این تیییرا

شرایم اعدااهگیری (شامل

باعث ایجاد جابجایی کاعال در

راولوشن اعرژی میشود

نتایج:
در مقایسه طیا اعدااه گیری شده ازیم-کبال
طیا به خوبی در مد
در این حال

و عیز طیا شی امینه ،با توجه به شمارش باالی ازیم-کبال ،

امان کم جم شده و امان اعدااهگیری این طیا بسیار کمفر اا شی امینه خواید بود

مشایده میشود که ت هیا در طیا شی امینه در مواردی اا طیا اص ی باالتر اا

این مسئ ه که به وضوح حاای

اا جابجایی کاعال در تشایل طیا شی امینه عسب
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(شال)2

به طیا اص ی دارد ،باعث

منفی شدن مقادیر شمارش برخی کاعالها به ینگام کسر شی امینه میشود(شال  2الا) این درحالیاا

که

اگر دو طیا مورد عظر در شرایم یاسان اا عظر امان اعدااهگیری ذخیره شوعد ،چنین مشا ی دیده عمیشود
(شال 2ب) مشایده جابجایی در تشایل کاعال طیا ،عه تنها با تیییر شرایم امان اعدااهگیری دو طیا ایجاد
میشود ب اه با تیییرا

عوامل دیگری اا تبیل دمای محیم و ولفاژ کار عیز به چشم میخورد بنابراین برای

حصول به یک اعدااهگیری دتیق و صحیح باید اهی شود در شرایم دمایی اعدااهگیری ،ولفاژ کار و امان
اعدااه گیری به عحوی تهیین گردد که بهفرین راولوشن در دافرس بوده و در چنین حالفی میزان چابجایی کاعالی
طیایای اعدااهگیری شده لحاظ گردد
الا

شال 2مقایسه طیا ازیم-کبال

ب

و شی امینه مفناظر در دو حال

اعدااهگیرییا برای چشمه ازیم-کبال  ،برای اه حال
ولفاژیای کار  544 ،054و  554ول

به مد

 2ااع

امانیای اعدااهگیری الا)غیریاسان ب)یاسان

دمایی ملف ا  24 ،11و  32درجه ااعفیگراد و

( در بااهیای  5دتیقهای) اعجام شد یر اعدااهگیری در

شرایم یاسان اعجام شده و مجموعه آشاارااا شامل کریسفال ،فوتومولفیشالیر و بیس در یر روا تنها برای
یک اری اعدااه گیری روشن عگه داشفه شده و شس اا آن تا اعدااهگیری روا بهد این مجموعه خاموش عگه
داشفه میشد

بحث و نتيجهگيری:
جابجایی کاعال در تشایل طیا باعث بروا مشاالتی اا جم ه تلریب راولوشن و کالیبراایون عاصحیح
میشود تصور کنید که یک شرتو با اعرژی مشلص در ابفدای اعدااهگیری در کاعال مهینی ثب شده و به تدریج
با ادامه یاففن اعدااهگیری در کاعالیای بهدی ثب شود این موضوپ به وضوح در افزای عیمشهنای ت هیای
طیا و در عفیجه تلریب راولوشن عق مسفقیم خواید داش برای بررای دتیق و مقایسه تیییرا شیف
کاعال ت هیا در شرایم ملف ا اعدااهگیری ،شس اا رام منحنی طیایا ،با اعجام فی گاوای بر یر کدام اا
ت ه یای طیا ،عسب مرکز منحنی گاوای برااش شده در یر اعدااهگیری ،به مرکز ت ه مفناظر در اعدااهگیری
5دتیقه اولیه محاابه شده و به عنوان فاکفور شیف مهرفی شده اا ( )Shift Factorیمچنین با تقسیم عیم

744

شهنای منحنی گاوای برااش شده بر مرکز آن برای یر طیا میتوان تلمین خوبی اا تیییرا
داش ()w/xc

راولوشن

شالیای (3الا-ب-ج) به ترتیب میزان جابجایی در تشایل ت هیای طیا را در دمایای  24،11و  32درجه
ااعفیگراد عشان میدید این جابجایی برای یریک اا اه ت ه طیا شامل ت ه  4677 MeVازیم و 1616 MeV
و  1633 MeVکبال  ،در حال یای ملف ا ولفاژکار  544 ،054و  554ول محاابه شده اا یر کدام اا
دادهیا در منحنییای ایر عمایاعگر اطالعا مربوط به طیفی اا که در  5دتیقه منفهی به آن امان اعدااهگیری
شده اا به عنوان مثال دادهای که بر روی منحنی فاکفور شیف در دتیقه  74ثب گردیده ،اطالعا شیف
مربوط به طیفی اا که اا دتیقه  55شس اا روشن کردن مجموعه آشاارااای تا دتیقه  74ذخیره شده اا
ب

الا

ج

شال  3تیییرا

فاکفور شیف

با تیییر اعرژی و ولفاژکار برای دمای اعدااهگیری الا) ،11ب) 24و ج) 32ااعفیگراد

چناعچه در شال 3تابل مشایده اا با گذش امان ،جابجایی کاعال در دمای  11درجه عمدتا به ام عقب
و در دمای  24و  32درجه به طور غالب رو به ج و میباشد در دمای  24و  32درجه حداکثر جابجایی کاعال
با گذش امان  %5بوده و در یر مورد شس اا گذر مد امان مشلصی میزان جابجایی حدودا ثاب باتی
میماعد ثاب ماعدن فاکفور شیف به مهنی عدم بروا جابجایی در مجموعه بااهیای اماعی شس اا آن میباشد
میزان جابجایی کاعال در تشایل طیا کامال مرتبم با گذش امان عسب به امان اولیه روشن عمودن مجموعه
آشاارااای اا بدیهی اا که در صور کوچک بودن طول امان اعدااهگیری (اعدااهگیری در فواصل 5
دتیقه ای) میزان این جابجایی تابل توجه علواید بود بنابراین اعفظار میرود در اعدااهگیرییای کوتاه ،با توجه
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به عاچیز بودن جابجایی کاعال ،تیییرا راولوشن یم اعدک باشد این موضوپ به خوبی در شال  0تابل مشایده
اا در این شال (-0الا،ب،ج) که تیییرا راولوشن را به ترتیب در دمای  24 ،11و  32درجه ااعفیگراد
عمای میدید ،عیمشهنا در یریک اا ولفاژیا و اعرژییای ملف ا با گذش امان عسب به امان اولیهی روشن
عمودن مجموعه آشاارااای تیییرا فاحشی عدارد

ب

الا

ج

شال  0تیییرا

راولوشن با تیییر اعرژی و ولفاژکار برای دمایای اعدااهگیری الا) ،11ب) 24و ج) 32ااعفیگراد

بنابراین در اعدااهگیرییای کوتاه عمال ییچ ترجیحی در اعفلاب بااه اماعی اعدااهگیری عسب
شدن مجموعه وجود عدارد ایمی

این ما ب در اعدااهگیرییای کوتاه در صورتی اا

که کاربر درصدد

کاری باشد در این صور

برای مقایسه این

مقایسه چندین طیا کوتاه مد ِ اعدااه گیری شده در یک عوب
طیایا با دت
ثاب

به ابفدای روشن

خوب توصیه میشود شروپ اعدااهگیرییا در محدودهای باشد که فاکفور شیف

در آن به حال

رایده باشد

در اعدااهگیرییای ب ند مد در حال شمارش شایین به دلیل افزای مد امان اعدااهگیری به یر حال میزان
مشلصی اا جابجایی کاعال در تشایل طیا وجود دارد که باعث کای راولوشن میشود در این گوعه موارد
تنها می توان بااه اماعی را که در آن کمفرین شیف و درعفیجه کمفرین تلریب در راولوشن به وجود میآید
اعفلاب کرد در اعدااهگیری اعواپ طیا با ااففاده اا آشاارااایای  2 ،NaI-LBحال در عظر گرففه میشود:
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 1طیا یای با شمارش باال که در امان کوتایفری خاای آماری آعها شایین آمده و طیا تشایل میشود
خاای آماری باید امان اعدااهگیری را باال برد

 2طیایای با شمارش شایین که برای تشایل طیا و کای

با توجه به توضیحا مندرج در این ماالهه ،در مورد اول با توجه به عاچیز بودن میزان جابجایی کاعال در
بااهیای کوتاه ،ترجیحی در اعفلاب بااه اماعی برای اعدااه گیری وجود عدارد اما در مورد دوم  ،باید اا مد
اماعی که فاکفور شیف به طور مداوم در حال تیییر اا  ،گذر کرد بنابراین برای دافرای به بهفرین راولوشن،
در حالفی که ولفاژ کار به مجموعه آشاارااای اعمال شده ،این مجموعه به مد مهین روشن گذاشفه و شس
اا اپری شدن این امان مهین (امان اعفظار) ،اعدااهگیری شروپ شود در جم بندی شالیای -0الا ،ب ،ج
بهفرین شرایم کار در حال یای دمایی و ولفاژ کار ملف ا در حالفی که فاکفور شیف با گذش امان به مقدار
ثابفی رایده باشد در جدول 1آمده اا
جدول  1تلمین امان اعفظار در اعدااهگیری با آشاارااا برای شرایم ملف ا اعدااهگیری
امان اعفظار آشاارااا (دتیقه)
04
55
04
74
25
54
74
54
55

با توجه به شال  3مد

ولفاژ (ول )
054
544
554
054
544
554
054
544
554

اماعی که شس اا آن فاکفور شیف

میشود در دمایای  24و  32درجه فاکفور شیف
در حالیاه در دمای  11درجه تیییرا
دمای  11درجه مربوط به حالفی اا

که فاکفور شیف

11
24
32

به مقدار ثابفی میراد ،به عنوان امان اعفظار مارح

شس اا گذش

فاکفور شیف

دما (ااعفیگراد)

امان مهین حدودا به مقدار ثاب

میل میکند

یمچنان ادامه دارد بنابراین امان اعفظار گزارش شده برای
کمفرین تیییرا

را دارد
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