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و NE-102پالستیک سوسوزنعال ترانزیستوري براي آشکارسازبیس فیک طراحی و ساخت 
هاي با شار باالمیدانبررسی عملکرد آن در 
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هیاستاندارد ثانويمتریدوزشگاهیآزماي تحقیقات کشاورزي، پزشکی و صنعتی، پژوهشکدهران،یایاتميسازمان انرژ2

چکیده
حاصل از جیقرار گرفت. نتایشار باال مورد بررسيهادانیدر مفعال ترانزیستوريبیسبا NE-102کیآشکارساز سوسوزن پالستیککارآییتحقیقنیدر ا

به کار فوتوني کنندهتکثیر تیوب ي ولتاژ باالي یی که بر اساس مقسم ولتاژ مقاومتی براي تغذیههاسیب،نشان داديکورCo60-1800يگامايبا چشمهشیآزما
بیسکیحل این مشکل يبرابنابراین.ابدییشار کاهش مشیبا افزا1فوتوني تیوب تکثیر کنندهينداشته و بهرهیشار باال عملکرد مناسبيهادانیدر مشوند، گرفته می
دریمتوالينودهایشار، ولتاژ دوسر داشیحالت با افزانیداد که در انشان دیجدسیبا بشیحاصل از آزماجیو ساخته شد. نتایطراحدیجديستوریفعال ترانز

بوده و یشار چشمه کامال خطشیپاسخ آشکارساز سوسوزن با افزاجهی. در نتماندیمتثابفوتوني کنندهتکثیرتیوب ينکرده و بهرهيرییتغفوتوني کنندهتکثیر تیوب 
د.کنیکار مبه خوبیزینادیزاریبسيدر برابر شارهایحت

مقسم ولتاژ فعال.س،ی، بفوتوني کنندهتکثیر تیوب ک،یآشکارساز، سوسوزن پالستواژه:دیکل

Design and Development of an active base for NE-102 Plastic Scintillator Detector and
evaluate its performance in High Flux Field

Soltani, Behrouz1; Etaati Gholamreza; Shahvar Arjhang2

1 Energy Engineering and Physics Faculty, Amir Kabir University of Technology (Tehran polytechnique)
2 Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI

Abstract

In this study, a plastic scintillator detector performance with an active base was investigated in high flux
field. Experimental results with 60Co-1800Ci gamma source showed, bases based on resistive voltage divider
haven’t good performance in High flux field and PMT gain is decreases with increasing of flux. Therefore, we
have designed and developed a new active Transistor base. An experimental result with this type of base was
shown that the voltage of dynodes doesn’t change and PMT Gain is stable in this situation. So response of
scintillator detector is linear and has good performance in high flux field.

PACS No. 28

1 PMT: Photomultiplier Tube
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مقدمه.1
ها در آزمایشات آشکارسازي و امروزه استفاده از سوسوزن

اي یافته است. از اي کاربردهاي گستردههاي هستهگیري تابشاندازه
جمله این کاربردها استفاده از آشکارسازهاي سوسوزن براي 

که در کارگیري در مد جریان است. از آنجاییشمارش و به
استفاده فوتونيدهکننتکثیر تیوب آشکارسازهاي سوسوزن از 

شود، در نتیجه پاسخ صحیح آشکارساز به خصوصیات و می
بستگی دارد، مخصوصا در فوتونيکنندهتکثیر تیوب عملکرد 

هاي با شار باال قرار شرایطی که قرار است آشکارساز در میدان
گیرد. 

از فوتونيکنندهتکثیر تیوب ي ولتاژ باالي به طور کلی براي تغذیه
:]1[شودنوع مقسم ولتاژ استفاده میدو 

مقسم ولتاژ غیرفعال(مقاومتی) -1
در این نوع مقسم ولتاژ بین هر دو داینود متوالی از 

هاي توان باال براي توزیع پتانسیل مورد نیاز استفاده مقاومت
اي است که شود. طراحی این نوع مدار مقسم ولتاژ به گونهمی

ها باید چند ده برابر جریان عبوري جریان عبوري از مسیر مقاومت
باشد.ه ي فوتونتکثیر کنندتیوب از درون داینودهاي 

Ib >> 10×Ia )1(

]2[مقسم ولتاژ فعال(ترانزیستوري)-2
در این نوع مقسم ولتاژ، عالوه بر مقاومت از یک ترانزیستور 

شود استفاده میفوتونيکنندهتکثیر تیوب نیز بین داینودهاي متوالی 
جریان هاي شار باال و در نتیجهتا در صورت به کارگیري در میدان

اي براي تامین این جریان وجود داشته باشد باالي آند، مسیر ثانویه
(Ib)هاي بیسکه جداي از مسیر جریان عبوري از درون مقاومت

باشد. در نتیجه در شرایط بحرانی نیز پتانسیل توزیع شده روي 

تغییري فوتونيکنندهتکثیر تیوب ي داینودها تثبیت شده و بهره
چنین در این حالت جریان مورد نیاز براي تامین نخواهد کرد. هم

ي میکروآمپر توزیع ولتاژهاي داینودها جریان پایینی از مرتبه
باشد. بنابراین توان کل مصرفی آشکارساز نیز بسیار کمتر می

خواهد بود.
در این مقاله ما به بررسی عملکرد مقسم ولتاژ مقاومتی براي 

يکنندهتکثیر تیوب با NE-102آشکارساز سوسوزن پالستیک 
هاي شار باال پرداخته و سپس یک در میدانXP2282Bفوتون

مدار مقسم ولتاژ فعال ترانزیستوري براي آن طراحی، ساخته و 
مورد آزمایش قرار دادیم.

روش انجام کار.2
ي نوري داریم:در یک تیوب تکثیر کننده

Q= N×E×G× Ce )2 (
I=Q/t )3 (
Ia= ∑ Ii )4 (

ي به ترتیب عبارتند از بار الکترون، بهرهQ,N,E,G,Ceکه در آن 
، keV، انرژي فوتون برخوردي برحسب فوتونيکنندهتکثیر تیوب 

. [3]تعداد فوتوالکترون تولید شده و بار تولید شده روي آند
گرفت که با توان نتیجه ثابت باشد، میEکه بنابراین در صورتی

نیز باید به صورت خطی افزایش یابد. Iaشار، جریان افزایش
براي بررسی این موضوع، در آزمایشگاه کالیبراسیون استاندارد 

ي سازمان انرژي اتمی ایران یک آشکارساز کامل سوسوزن، ثانویه
به cm5*cm5به ابعاد NE-102متشکل از یک سلول پالستیک 

ساخت شرکت XP2282Bفوتوني همراه تیوب تکثیر کننده
PHOTONIS نشان داده ) 1کلشکه - با مقسم ولتاژ مقاومتی

1800ي با اکتیویته60- ي گاماي کبالتدر برابر یک چشمه-شده
که شار ذرات رسیده از یک چشمه از آنجاییکوري قرار داده شد.

Ib

تیوب تکثیر کننده ي فوتونباNE102آشکارساز سوسوزن پالستیکبراي. مدار مقسم ولتاژ مقاومتی براي1کلش
XP2282B

Ia
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، لذا براي ]4[به آشکارساز با عکس مجذور فاصله متناسب است
ن پاسخ آشکارساز به افزایش آهنگ رویدادها، ابتدا بدست آورد

از -mGy/h65معادل دوز- متري9ي آشکارساز را در فاصله
-متريسانتی48چشمه قرار داده و در چند مرحله تا فاصله 

مه نزدیک کرده و پاسخ به چش،-Gy/h5/22معادل دوز 
.آشکارساز ثبت گردید

ها را نشان نمودارهاي بدست آمده از این آزمایش)2(شکل
پاسخ آشکارساز در شارهاي شود،دهد. همانطور که مشاهده میمی

باشد، اما به تدریج با افزایش شار، پاسخ از حالت تر خطی میپایین
ي هاي بسیار زیاد بهرهو در نهایت در آهنگخارج شدهخطی 

- یابد. این اثر براي ولتاژهاي بایاس باالتر آشکارساز کاهش می
شود. شدیدتر نیز می- فوتوني تکثیر کنندههاي باالتر تیوب گین

ولت تا 700در این شکل پاسخ آشکارساز براي ولتاژهاي بایاس 
ولت نشان داده شده است.900

850مشخص است که، براي یک ولتاژ بایاس )2(شکل با توجه به 
- از چشمه cm75که آشکارساز در فواصل بیشتر از ولت هنگامی
ینکه شار پرتوهاي قرار دارد، به دلیل ا- Gy/h10معادل دوز 

در مقایسه Iaتوان از جریان رسیده به آشکارساز پایین است، لذا می
) همچنان برقرار 1ي (صرفنظر کرد و بنابراین رابطهIbبا جریان 

است. در این ناحیه ولتاژ بین داینودهاي پشت سرهم و در نتیجه 
تغییر محسوسی نداشته و پاسخ فوتوني تکثیر کنندهي تیوب بهره

یابد. در ادامه با کاهش آشکارساز به صورت خطی افزایش می
نیز Iaجریان فاصله و افزایش شار پرتوهاي رسیده به آشکارساز،

) برقرار 1ي (که دیگر شرط مذکور در رابطهیابد تا جاییافزایش می
یش شار نخواهد بود. به این معنی که از این ناحیه به بعد، افزا

ي و در نتیجه کاهش قابل مالحظهIaموجب افزایش شدید جریان 
ي ولتاژ بین داینودهاي متوالی خواهد شد. لذا در این حالت بهره

کاهش یافته و در نتیجه پاسخ فوتونيکنندهتکثیر تیوب 
شود.آشکارساز از حالت خطی خارج می

سوسوزن با مقسم ولتاژ مقاومتی براي شارهاي مختلف. پاسخ آشکارساز 2شکل
اي باشد براي حل این مشکل باید طراحی مدار مقسم ولتاژ به گونه

مستقل از هم باشند تا در شرایط کاري Ibو Iaهاي تا مسیر جریان
به طور مستقیم از منبع ولتاژ باال تامین Iaشار باال جریان اضافی 

مدار مقسم ولتاژ فعال ترانزیستوري، که براي تیوب ) 4شکلشود. 
طراحی و ساخته شده را نشان XP2282Bفوتوني تکثیر کننده

استفاده 2BSS92در این مدار از ترانزیستور اثر میدانیدهد.می
شده است. یکی از خواص مهم این نوع ترانزیستورها این است که 

خواهد بود. بنابراین با IGS≈0و در نتیجه ∞≈RGSها در آن
تکثیر تیوب جایگذاري این ترانزیستورها در بین داینودهاي متوالی 

) به طور مستقیم به منبع ولتاژ Ia، مسیر جریان آند(فوتوني کننده
باشد. ) میIbو مستقل از مسیر جریان مقسم ولتاژ(باال وصل شده،

ي به این ترتیب هدفی که به دنبالش بودیم یعنی ثابت ماندن بهره
با افزایش شار رویدادهاي ثبت شده در فوتونيکنندهتکثیر تیوب 

سلول آشکارساز و در نتیجه خطی بودن پاسخ آشکارساز براي 
شد.شارهاي باال تامین خواهد

براي اطمینان از درستی عملکرد مدار مقسم ولتاژ جدید ساخته 
براي همان 60- ي کبالتشده، همان آزمایش قبل با چشمه

آشکارساز اما با بیس فعال (ترانزیستوري) ساخته شده تکرار 
گردید. 

) پاسخ آشکارساز را به ازاي شارهاي مختلف و براي 3شکل
دهد. در این نمودار محور افقی ولتاژهاي بایاس مختلف نشان می

2 FET
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mAو محور عمودي نیز جریان آند برحسب Gy/hدوز برحسب 

ي باشد. از روي شکل کامال مشخص است که اوال محدودهمی
Gy/h30ز تا دوزهاي حدود عملکرد خطی پاسخ آشکارسا

نیز Gy/h60باشد. ثانیا حتی در دوزهاي بسیار باالي حدود می
کند.آشکارساز به خوبی کار می

فوتوني کنندهتکثیر تیوب در این حالت جریانی که از آند 
گیري شد. این جریان براي ولتاژ بایاس کند اندازهعبور می

حتی تا حدود Gy/h60ولت و دوزهاي باالتر از حدود 1100
mA3یابد در حالی که ولتاژ اعمالی بین داینودها نیز افزایش می

چنان که توان نتیجه گرفت، آنماند. بنابراین میتقریبا ثابت باقی می
هاي داد، افزایش جریان آند که در میدانسازي نشان مینتایج شبیه

ستورها سورس ترانزی- دهد، از طریق مسیر درینبا شار باال رخ می
شود. به همین دلیل ولتاژ بین و مستقیما از منبع ولتاژ باال تامین می

يکنندهتکثیر تیوب داینودها تقریبا ثابت مانده و در نتیجه گین 
کند. نیز تغییر نمیفوتون

. پاسخ آشکارساز سوسوزن با مقسم ولتاژ مقاومتی براي شارهاي مختلف3شکل

يریگجهینتبحث و.3
سوسوزن يامروزه استفاده از آشکارسازهانکهیتوجه به ابا

یاز درستنانیاطميبرانیاست، بنابراافتهییعیوسيکاربردها
مدار مقسم کیو ساخت یمختلف، طراحطیعملکرد آن در شرا

که به آن متصل فوتونيکنندهریتکثوبیتيولتاژ مناسب برا
هاي میداندر شاتیاحاصل از آزمجیاست. نتايخواهد شد ضرور

یمقسم ولتاژ مقاومتيداد که پاسخ آشکارساز براباال نشان شاربا 
شار شیبا افزافوتونکننده ریتکثوبیتيبوده و بهرهیخطریغ

مدار مقسم ولتاژ فعال کیاستفاده از کهی. در حالابدییکاهش م
به زیباال نيمشکل را برطرف کرده و در شارهانیايستوریترانز
یکی دیگر از مزایاي استفاده از این نوع بیس .کندیعمل میخوب

فعال در مقایسه با بیس مقاومتی، مصرف توان پایین آن است.  
ولت باشد 1000به عنوان مثال اگر ولتاژ تامین بیس فعال برابر 

خواهد بود. mW150گاه توان مصرفی در حالت زمینه برابر آن
استفاده شود توان که اگر از بیس مقاومتی با همین ولتاژ حال آن

خواهد بود. این موضوع زمانی W2مصرفی در این حالت معادل 
از اهمیت بسیار باالیی برخوردار خواهد بود که قرار باشد از این 
آشکارساز براي مدت زمان زیادي در حالت روشن استفاده کرد 

هاي مانیتورینگ).(نظیر به کارگیري در سیستم
مراجع.4
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تیوب تکثیر کننده ي فوتونباNE102آشکارساز سوسوزن پالستیک. مدار مقسم ولتاژ فعال ترانزیستوري براي4شکل
XP2282B
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