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  BC-400و  PS-600پالستیک  هاي مقایسه عملکرد سوسوزن

  3سید مهرداد جلیلیان ،3، فرشید ضیایی2، حسین حیدري1، محسن روشن*اسمعیل بیات
  کاربرد پرتوها پژوهشکدهي، ا  هسته وفنون علوم اتمی،پژوهشگاه انرژي سازمان *

  پرتوپزشکی اي،گروه هسته مهندسی شهیدبهشتی،دانشکده دانشگاه 1
  دانشکده شیمی، مدرسدانشگاه تربیت  2

  پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 3

  

  :چکیده

پالستیک یکی از انواع آشکارسازهاي  سوسوزن .دنمی باشبسیارپرکاربرد در زمینه آشکارسازي انواع تابش هاسوسوزن

 پاسخسریع بازده نوري باال، قابلیت ماشین کاري و سرعت قیمت کم، از قبیل يمتمایز سوسوزن است که به دلیل ویژگی هاي

-BCو ساخت ایران PS-600پالستیک  سوسوزن به مقایسه عملکردي دو نوع آشکارساز تحقیق در این.کاربرد فراوانی دارد

ابعاد مختلف با  در سه از لحاظ بازده نوري، بازدهی و قدرت تفکیک آشکارسازها .شود پرداخته میساخت امریکا 400

سوسوزن بر اساس نتایج بدست آمده،  .همچنین میزان تخریب بر اثر نور آفتاب در آنها مقایسه گردید. یکدیگر مقایسه شدند

  .می باشد BC-400براي یجایگزین مناسب PS-600پالستیک

  .گاما چشمه ،بازدهی، پالستیک، سوسوزن آشکارساز :کلید واژه

  مقدمه

می نشان 1ماده اي گفته می شود که تحت تابش پرتوهاي یونیزان از خود خواص تابندگیآشکارساز سوسوزن به 

ترین از قدیمییونیزان با استفاده از نور سوسوزنی ایجاد شده در مواد سوسوزن  هايآشکارسازي تابش]. 1[دهد 

از  انواع تابش هااین روش هنوز هم یکی از پرکاربردترین روش ها در آشکارسازي و طیف سنجی . ستا هاروش

 سوسوزن یکی از پرکاربردترین آشکارسازهاي سوسوزن، آشکارساز .می باشد قبیل آلفا، بتا، گاما و نوترون

 دادهمواد ساطع کننده فلوئورسانس، در بستري از ماتریس پلیمري جامد قرار ، آشکارسازدر این .]2[استپالستیک

، قابلیت پاسخ در حد نانوثانیهاز جمله مزایاي این گونه آشکارسازها بازده نور خروجی باال، سرعت . ]3[اند شده

را می توان و خصوصیات مقاومتی باال در برابر شرایط محیطی مختلف  هاي بزرگ و حجم تولید در اشکال مختلف

و مقایسه آن با  2ساخت ایرانPS-600پالستیک سوسوزن در این مقاله به بررسی عملکرد آشکارساز ].4[نام برد

                                                
1luminescence 
2www.RSDco.ir 
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، مریکاواقع در ا BICRONشرکت. شود پرداخته میBICRONساخت شرکت   BC-400آشکارساز پالستیک 

  .سابقه طوالنی در ساخت انواع آشکارسازهاي سوسوزن دارد

  روش کار

آماده  Ø"3×''3و Ø ،2''×2"Ø"1×''1مختلف ندازهاسه در BC-400و PS-600پالستیک  هايآشکارساز

ها با استفاده از  اي، این سوسوزن جهت تست مقایسه. ها بخوبی پولیش داده شد کلیه سطوح این سوسوزن .گردید

به قطر دو اینچ ساخت شرکت  XP2020مدل  PMT3المپ  گریس سیلیکون و فویل آلومینیم روي یک

Photonisاین المپ داراي زمان عبور . به ترتیب مونتاژ گردیدندns 30ردگی زمان عبور ، گستns 4/2  و دوازده

بدلیل دارا بودن خروجی آند و داینود و همچنین شکل خروجی آند  2025Zaمقسم ولتاژ مدل . داینود می باشد

با اکتیویته Na-22و  Cs-137از دو چشمه گاماي پارامترهاي آشکارسازها جهت بررسی .2مناسب استفاده گردید

اینچ مونتاژ 2آشکارساز سوسوزن 1شکل. شداستفاده قرار گرفته در یک فاصله مشخص از آشکارساز ،µCi 1تقریبی 

. ثبت گردید 2الکترونیک مطابق شکل جهت مقایسه سوسوزن ها، طیف گاما توسط مدار.را نشان می دهدشده 

و  1طبیق قطرهاي سوسوزن به علت عدم ت .گیري با سوسوزن هاي با ابعاد یکسان ثابت بود تنظیمات مدار در اندازه

هاي  با توجه به اینکه پرتو گاما فقط توسط پدیده کامپتون در سوسوزن.اینچ با قطر المپ از فیکسچر استفاده شد 3

کانال لبه کامپتون؛ این مشخصه : به منظور مقایسه طیف ها، سه پارامتر در نظر گرفته شدکند، پالستیک اندرکنش می

شمارش ماکزیمم % 89آشکارساز پالستیک بوده و مکان آن، کانال متناظر با  بازده نوريیا  معیاري از ارتفاع پالس

، رزولوشن انرژي؛ این مشخصه بر اساس برازش تابع گوسی روي قله ]5[باشد کامپتون در شیب نزولی پیوستار می

طیف؛ شمارش کل آید، شمارش کل زیر بر کانال مرکزي قله گوسی بدست می FWHMلبه کامپتون و از تقسیم 

  .آورده شده است 1این سه پارامتر محاسبه شده و نتایج در جدول .معیاري از بازده آشکارسازي سوسوزن می باشد

  

  Ø"2×''2آشکارساز مونتاژشده با ابعاد  -1شکل 

                                                
3 Photo Multiplier 
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  طیف نگاري مدار الکترونیک -2شکل 

در مقابل شرایط  حساسیت به منظور مقایسه میزانبا توجه به تفاوت فرموالسیون این دو نوع سوسوزن، 

روز در شبانه  30به مدت  Ø"1×''1نمونه با اندازه یک  سوسوزن،، از هر نوع تخریبو مشاهده میزان  طیمحیبد

  .گردیدثبت قرار داده شد و سپس طیف آن ها معرض تابش آفتابفضاي باز و در 

  نتایج

 3در شکل یکسان با ابعاد BC-400در مقایسه با نمونه هاي  PS-600ي نمونه هاCs-137گاماي چشمه  طیف

خطی .آورده شده است 3کانال لبه کمپتون، رزالوشن و شمارش کل براي هر سوسوزن در جدول .دیده می شود

 Ø"2×''2هاي سوسوزنبراي Cs-137و چشمه Na-22طیف گاماي چشمه  بودن پاسخ آشکارسازها با استفاده از

می باشند که قله هاي  keV 53/1274و  keV 511 ،keV 6/661این چشمه ها داراي انرژي هاي . بررسی گردید

، 4در شکل . ]2[گیردقرار می keV 7/1061و  keV 66/340 ،keV 3/477ها به ترتیب در انرژي هاي کامپتون آن

 .نشان داده شده است PS-600انرژي آشکارساز -کانال نمودار

 

  .در ابعاد مختلف BC-400و  PS-600آشکارسازهاي پالستیک طیف  مشخصات حاصل از -1جدول 

 (%)اختالف نسبی  BC-400 PS-600  مشخصه  ابعاد

1 inch  

 0.6  640  636  کانال لبه کامپتون

 7.9 31.6 34.3  رزولوشن

 9.1 141281  129535  شمارش کل
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2 inch 

 22.2 248  203  کانال لبه کامپتون

 18.9 25.7 31.7  رزولوشن

 26.9  375703 295950  شمارش کل

3 inch 

 29.9  152  117  کانال لبه کامپتون

 3.5 46.9  48.6  رزولوشن

 1.4 541950  534477  شمارش کل

  

  
  )ب)                                                    (الف(

  
 )ج(

) در ابعاد الف BC-400و  PS-600آشکارسازهاي پالستیک  Cs-137طیف گاماي چشمه  - 3شکل

1''×1"Ø2×''2) ، ب"Ø3×''3) و ج"Ø.  
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  .PS-600انرژي آشکارساز -نمودار کانال - 4شکل

رنگ .شود دیده می5شکل  مطابق Cs-137چشمه طیف گاماياثر تابش یک ماهه آفتاب بر هر دو سوسوزن در 

مقایسه  2در جدول.ه استتغییر کرداز حالت شفاف به رنگ زرد  BC-400و  PS-600تخریب شده سوسوزنهر دو 

  . آورده شده است این دو سوسوزنپارامترهایکمی 

  

  BC-400و  PS-600تخریب شده پالستیک هاي سوسوزنCs-137طیف گاماي چشمه  - 5شکل

تخریب شده در BC-400و  PS-600پالستیک  هاي سوسوزنآنالیز کمی طیف نتایج  - 2جدول

  .تخریب نشده BC-400مقایسه با 

 BC-400 BC-400 damaged  مشخصه
با  اختالف نسبی

 (%)تخریب نشده 
PS-600 damaged  

با  اختالف نسبی

 (%)تخریب نشده 

 9.8  257 27.4  207 285  کامپتونکانال لبه 

 27.3 41.0 47.2 47.4 32.2  رزولوشن

 27.2 63662 1.0 50565 50042  شمارش کل
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  بحث و نتیجه گیري

و بازده ) بر اساس کانال لبه کامپتون( ، مشاهده می گردد که بازده نوري1با توجه به نتایج بدست آمده در جدول

باشد که  باالتر می BC-400از نمونه خارجی  PS-600آشکارساز  )بر اساس شمارش کل زیر طیف(آشکارسازي 

 BC-400نسبت به  PS-600همچنین رزولوشن انرژي  .این نتیجه در هر سه نمونه با ابعاد مختلف تایید شده است

در بازه انرژي مورد PS-600، می توان نتیجه گرفت که پاسخ آشکارساز 4شکل با توجه به نمودار  .استبهتر 

تحت شرایط بد محیطی متفاوت  BC-400و  PS-600میزان تخریب دو آشکارساز  .می باشدخطی گیري  اندازه

بوده  PS-600بیش از % 20حدود  BC-400، می توان نتیجه گرفت که میزان تخریب 2با توجه به جدول. بوده است

حدود سه سال از  BC-400نمونه . تواند به دلیل تازگی ساخت باشد می PS-600بهتر بودن نتایج سوسوزن .است

-BCبراي  جایگزین مناسبی PS-600سوسوزنتوان نتیجه گرفت که  میدر مجموع . گذرد ساخت آن می

  .باشد می400
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