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 استریپینگبا استفاده از روش  HPGeبهینه سازی تابع پاسخ آشکارساز 
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 ، اصفهانعلوم و فناوری های نوین، دانشگاه اصفهان دانشکده گروه مهندسی هسته ای1

 ، اصفهاندانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان  2

 

 چکیده
از اهمیت  پزشکیهای دست آوردن تابع پاسخ دقیق آشکارساز در تشخیصه. به ای در تشخیص های درمانی نقش بسزایی را ایفا می کنندامروزه تابش های هست

کنش یکی از کاربردی ترین آشکارسازها در طیف سنجی تابش های گاما می باشد. طیف اندازه گیری شده به دلیل برهم HPGeآشکارساز  ای برخوردار است.ویژه

های برای حذف فوتونکه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته شده استریپینگ روش  .استها با مواد اطراف آشکارساز و  یا عوامل دیگر دارای خطا تونفو

 با کمک  شبیه سازی مونت کارلو می باشد. ناخواسته از طیف اندازه گیری شده
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Abstract  
 

Today, nuclear radiation play an important role in medical diagnosis. To get an accurate detector response 

function is important in medical diagnostics. HPGe detector of gamma radiation is most useful detectors in 

spectroscopy. Due to the interaction of the photon with the detector material or other factors will generate an 

error. This paper examines the Stripping method to remove unwanted photon spectrum using Monte Carlo 

simulation.  

  

PACS No.23           
 

  قدمهم

توجه به کاربرد زیاد تابش های هسته ای در مباحت پزشکی  با

های انجام شده از اهمیت خاصی گیریباالبردن دقت در اندازه

در  برخوردار است. یکی از پرکاربردترین تابش های مورد استفاده

و با توجه به بازدهی باالی  بحث پزشکی تابش گاما است،

 در اغلب موارد از این نوعگاما های برای تابش HPGeآشکارساز 

دست آمده از هشود. همواره تابع پاسخ باستفاده می آشکارساز

یکی از  .استاختالف مقداری  دارای آزمایش با مقدار واقعی خود

-برهم گرددوجود آوردن خطا در تشخیص میمواردی که باعث به

 آشکارساز است.های فرودی با مواد اطراف کریستال کنش فوتون

توان شود میجا بحث میکه در این اسپرینگروش  با استفاده از

ترین مقدار خود رساند. برای خطاهای ناشی از موارد را به کم

ابتدا با شبیه سازی مونت کارلو آشکارساز را شبیه اسپرینگ فرآیند 

دست آورده و با ههای موجود برای تصحیح را بسازی و فاکتور

دست آمده هگاه بهایی که از آزمایشاعمال این روش روی داده

رسانیم. برای این کار از خطاهای موجود را به حداقل می

موجود در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اصفهان   HPGeآشکارساز 

 استفاده شده است.

 

 

  اسپرینگفرآیند 
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های دست آمده از چشمه رادیواکتیو ترکیبی از پیکهطیف ب

 های تک فراری و، قلهفوتوالکتریک، پراکندگی کامپتون

دست آمده نمایشی هباشد. واضح است که طیف بمی دوفراری

واقعی از فعل و انفعاالت درون کریستال آشکارساز نیست و 

ها با مواد اطراف کریستال و یا کنش فوتونتحت تاثیر برهم

. با این حال یک روش ریاضی وجود استعوامل خارجی دیگر 

می تعیین کند. تواند سهم این موارد را به صورت کدارد که می

مطرح شده برای  Seelentag and Panzerروشی که توسط 

برای شروع از باالترین کانال  .[1]شوداین کار استفاده می

کنیم که مربوط به قله تمام جذب شروع می در طیف موجود

سهم انرژی های پایین ناشی از پراکندگی کامپتون و قله  و است

-پس از انجام این کار شمارش .ودکاسته می ش از آن های فرار

 های زیر کانال تنها ناشی از جذب کامل است .

 

Nt(E0) = [Nm(E0) -µk(E0 +10 )Nt(E0+10) 

-  /ε(E0)            (1) 

 

 که :

      
(2)                                                                          

 

Nt ها، تعداد کل فوتونNm است های شمرده شدهفوتون .µk(E) 

ضریب تصحیح  keV  ،h(E)انرژی بر حسب  E0کسر فرار، 

باالترین انرژی  EMaxبازده فوتوپیک،  ε(E)پراکندگی کامپتون، 

Eمورد نظر و 
 انرژی لبه کامپتون می باشد.  *

کسر فرار به صورت نسبت ناحیه فرار به ناحیه پیک تمام انرژی 

گیری از یح پراکندگی کامپتون با انتگرالمی باشد. ضریب تصح

     دستهانرژی لبه کامپتون متناظر ب بر تقسیمپیوستار کامپتون و 

 می آید. این ضرایب به صورت کامل با شبیه سازی انجام می گیرد. 

 شود.دست آمده اعمال میهروش بیان شده روی داده های تجربی ب

 

 روش انجام آزمایش
به شبیه سازی آشکارساز نیاز است. برای برای انجام این آزمایش 

این کار آشکارساز آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اصفهان که دارای 

و  nشود. این آشکارساز نوع های معلوم است استفاده میویژگی

تر در مرجع نام دارد. اطالعات بیش GMX-1080افقی است و 

، رلوبرای شبیه سازی از کد کامپیوتری مونت کا موجود است. [2]

MCNP .استفاده شده است 
 : مشخصات آشکارساز مورد استفاده  1جدول 

 متر میلی 3 ارسازکضخامت سر آلومینیومی آش

 متر میلی 0.0 آشکارساز Beضخامت پنجره 

 متر میلی B 2.0ضخامت الیه مرده از جنس

 متر میلی Li 0.1ضخامت الیه مرده از جنس

 سانتی متر 4.77 قطر بلور

 سانتی متر 2..2 ورضخامت بل

 10% بازده نسبی

 1.1 ( KeV) (FWHM) قدرت تفکیک انرژی

  

ای که براساس آن شبیه سازی انجام شده به صورت زیر هندسه

 باشد.می

 MCNP(: هندسه تعریف شده در شبیه سازی 1شکل)

است، که در  mm1/2به شده برای این آشکارساز سالیه مرده محا

 .شبیه سازی لحاظ گردیده

دست آمده با هبرای تایید صحت شبیه سازی بازده آشکارساز ب 

دست آوردن بازده آشکار هبرای ب .است بازده تجربی مقایسه شده

 : [3]استفاده می شود 3ی معادلهاز ساز باید 
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ε=                                                           (3) 

فعالیت  A، زمان شمارش T، سطح کل زیر منحنی شمارش Ntکه 

ضریب   Fاحتمال گذار گاما و  Pγ ،استچشمه در هنگام شمارش 

 باشد. تصحیح چشمه می

با فعالیت اولیه یک میکروکوری انجام  00کبالت آزمایش با چشمه 

نیمه عمر از  2/.، فعالیت واقعی چشمه بعد از گذشت است شده

 باشد.میکرو کوری می 030/0یا زمان تولید برابر 

 :ضریب تصحیح چشمه نیز با توجه به تعریف به صورت

F=fa . fb . … 

، ضریب پس است که حاصل ضرب ضریب خود جذبی چشمه

جا تنها دو ضریب اول محاسبه شده که در این استپراکندگی و ... 

 .است

ارش از داده های آزمایشگاهی مقدار کل شمارش ها برای زمان شم

102 ثانیه مقددار رابدر بدا     3/200
. بده دلیدل   باشدد مدی  3.12.0/2×

فعالیت پایین چشمه از ضریب تصحیح چشمه صرفنظر و چشمه به 

احتمال گذار گامدا بدرای    .است ای در نظر گرفته شدهصورت نقطه

 باشد. بنابراین بازدهی برابر است با : یک میچشمه کبالت 

ε=  

 

رش کل از شبیه سازی برای فعالیت یک میکرو کوری تعداد شما

101برابر 
به تعریف بازدهی آشکارساز  . بنااست 22200230/1×

سازی به تعداد ذرات ارش شده در طیف شبیهمهای شنسبت فوتون

این مقدار با  استبازده آشکار ساز  MCNPتعریف شده در کد 

.10 توجه به
nps = 

که با مقدار  است در صد 12/0برابر با   

 تجربی خود مطابقت دارد.

با استفاده از نرم افزار مطلب یک تابع برای  منحنی بازده آشکارساز 

با استفاده از داده های شبیه در مرحله بعدی . است دست آمدههب

سازی شده کسر فرار را محاسبه کرده و با استفاده از نرم افزار 

دست ه. برای بدست آمده استهی این منحنی نیز بمطلب تابعی برا

آوردن این منحنی باید نسبت ناحیه پیک فرار به ناحیه پیک تمام 

 کنیم.های متفاوت محاسبه انرژی را برای انرژی

 

 
با استفاده از شبیه سازی در انرژی   (:  منحنی کسر فرار بر حسب انرژی3شکل)

 . متفاوتهای 

دست آمده به صورت هرم افزار مطلب بتابع نمایی که با کمک ن 

    زیر است.

a = 0.2076; b = -0.01033; c = 0.001261; d = 0.001088     

f = a*exp(b*x) + c*exp(d*x)             (4                        )  

      h(E)دست آوردن ضریب تصحیح کامپتونهمرحله بعدی ب 

انرژی لبه  تقسیم برتار کامپتون و گیری از پیوسکه با انتگرال است

 آید.دست میهکامپتون متناظر ب

دست آمده به صورت زیر هتابع خطی که با کمک نرم افزار مطلب ب

 است:

(: منحنی ضریب تصحیح کامپتون بر حسب انرژی با استفاده از شبیه 2شکل)

 در انرژی های متفاوت. سازی
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f(x) = p1*x^ 2 + p2*x^ 3 + p3*x^ 2 + p2*x + p0 

       p 1 = -1.2.2e-0 12  ; p 2 =  2.220e- 011  

       p 3 = -2.130e- 001  ; p 2 =  2.23.e- 000   

       p 0 =  - 0.0000220                          (0) 

 آورد.دست هبا برای ادامه باید منحنی بازده فوتوپیک ر
 

ا استفاده از شبیه سازی در (: منحنی بازده فوتوپیک برحسب انرژی ب0شکل)

 انرژی های متفاوت

دست آمده هتابعی که با کمک نرم افزار مطلب برای این منحنی ب

 به صورت زیر است:
     f(x) =a1*exp(-((x-b1)/c1)^2) + a2*exp(-((x-b2)/c2)^2) +  

              a3*exp(-((x-b3)/c3)^2) + a4*exp(-((x-b4)/c4)^2) +  

              a5*exp(-((x-b5)/c5)^2)                                 (0) 

       a1 = 0.1673, b1 = 393.3, c1 = 868.3, a2 = 0.06583,b2 

=116., 

       c2 =39.01 , a3 = -0.9663,b3 =-1.903,c3 =19.03 ,a4 

=0.5186 , 

       b4 =82.56 ,c4 =106.9,a5 = 2.103e+011 ,b5 =-6060,c5 

=1173  
دست آمده توسط نرم افزار مطلب برای انجام هبا توجه به روابط ب

به صورت پیوسته تغییر پیدا می کند ( 1معادله )  استریپینگفرآیند 

 آید:و به شکل زیر در می

Nt(E0) = [Nm(E0) -µk(E0 +10 )Nt(E0+10) 

            ]/ ε(E0)        (0) 

دست آمدده بدرای آن و   هو تعریف توابع ببا کمک نرم افزار مطلب 

توان مراحل را به ترتیب اجدرا کدرد و   مقدار دهی به ازای انرژی می

 . دست آوردهتصحیح الزم را ب

 

 
 استرپینگآیند دست آمده از آشکارساز بدون فره( : طیف ب0شکل )

 استریپینگ(: طیف اصالح شده بعد از انجام فرآیند 0شکل)

 نتیجه گیری

فرآیندد  ه سازی مونت کارلو ضرایب مدورد نیداز بدرای    با کمک شبی

با ندرم افدزار مطلدب توابدع ریاضدی بدرای        .دست آمدهب استریپینگ

( نرم افزار مطلب مقددار  0و با توجه به فرمول) ها کشیده شدمنحنی

. با انجام این فرآیندد تدابع   دست آوردهها را بتصحیح شده شمارش

هدای  کدنش فوتدون  ز بدرهم پاسخ آشکارساز و طیف واقعی ناشدی ا 

تدوان  . بدا انجدام ایدن روندد مدی     دست آمدد هفرودی با آشکارساز ب

های فوتون با مواد کنشخطاهای موجود در طیف که ناشی از برهم

اطراف آشکارساز و یا ناشی از مطلوب نبدودن چشدمه تابشدی و ...    

های پزشکی و کاربردهای درمدانی  به حداقل رسیده و در تشخیص
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