
 

 

 

 

 APD دزیمتر فعال فردی
 

 . مقدمه 1

سنجي گيري و طيفاي است كه بيشتر براي اندازههاي هستههادي رده بزرگي از آشكارسازهاي تابشآشكارسازهاي حالت جامد نيمه

گيرند. قدرت تفكيک انرژي باال بارزترين مشخصه اين نوع آشكارسازها است. استفاده قرار ميمورد  انرژي ذرات باردار و گاما

هادي از لحاظ گردند. آشكارسازهاي حالت جامد نيمهبر مي 1960هادي قدمت زيادي داشته و به دهه آشكارسازهاي حالت جامد نيمه

هاي قابل توجهي به منظور بهبود عملكرد و گسترش شته و فعاليتهاي ساخت تنوع زيادي داها و روشمواد مورد استفاده، طراحي

 دامنه كاربردهاي آنها انجام گرفته و همچنان ادامه دارد.

هادي هستند كه بيشتر ابتدائي و ساده آشكارسازهاي حالت جامد نيمه هايهادي و به ويژه سيليكوني جزء نمونهديود هادي، نيمهپين

هادي براي ميالدي استفاده از ديودهاي نيمه 1990شوند. از دهه ها به كار برده ميدزيمتري ذرات باردار و گاماگيري و براي اندازه

دزيمتري نوترون مورد توجه قرار گرفتند و در چند سال اخير نيز چندين دستگاه دزيمتر فردي نوتروني بر مبناي استفاده از ديودهاي 

كنند. در كنش مستقيم يا غيرمستقيم نوترون كار ميهاي دزيمتر ساخته شده براساس برهم. دستگاههادي به بازار ارائه شده استنيمه

اي انجام داده و منجر به توليد محصوالت هاي هستهعناصر موجود در آشكارساز )سيليكون(، واكنش ها باكنش مستقيم، نوترونبرهم

گيري تغييرات ولتاژ گردد. در اين روش تعيين دز براساس اندازهشكارساز ميناشي از واكنش و ايجاد نقص در شبكه كريستالي مواد آ

ها با عناصر موجود در مواد مبدل نوترون واكنش انجام كنش غيرمستقيم، نوترونباشد. در برهمدو سر ديود در يک جريان ثابت مي

 شوند.با رسيدن به آشكارساز ثبت مينمايند. اين ذرات باردار توليد شده داده و ذرات باردار ثانويه توليد مي

گردد با اين هاي ايجاد شده در شبكه كريستالي سيليكون باعث كاهش كارائي سيليكون و همچنين طول عمر مفيد آن ميتجمع نقص

 گيرند. ميهايي با شار باال، قابل مالحظه بوده و مورد توجه ها، بيشتر در دراز مدت و يا در تابشوجود، تاثيرات مخرب اين نقص

نوترون،  -نوترون استفاده از آشكارسازهاي مختلف مورد توجه هستند ولي براي دزيمتري گاما-در دزيمترهاي فعال گاما، نوترون و گاما

هادي داراي اين حسن است كه حجم و وزن دزيمتر ترين گزينه است. استفاده از ديود نيمهاستفاده از آشكارساز ديود سيليكوني مناسب

 نياز داشته و امكان ساخت دزيمتر فعال فردي نوترون و گاما را فراهم نموده است. ش يافته و ولتاژ باياس كميكاه

سازي در قالب دزيمترهاي فعال فردي گاما است ولي اغلب آنها قابل پياده-گيري معادل دز نوترونهاي متعددي براي اندازهروش

هاي هاي متعدد در به كارگيري روشراي دزيمتري فعال فردي منجر به ايجاد محدوديتگاما نيستند. استانداردهاي الزم ب-نوترون

بيني شده براي دزيمترهاي فعال فردي به ويژه مشخصات فيزيكي )وزن و با در نظر گرفتن استانداردهاي پيش گردد.دزيمتري مي

هادي به ويژه سيليكون در دزيمترهاي از مواد نيمه حجم( و عملكردي )محدوده خطا(، استفاده از آشكارسازهاي ديودي ساخته شده

 گاما مورد توجه است.-فعال فردي نوترون

 

 



 

 

 

 

 . مشخصات فنی محصول2

 گاما  گيري تابش مورد اندازه

 ديودهاي سيليكوني نوع آشكارسازها

 KeV 60تا  MeV 6 پرتو گاما محدوده انرژي پاسخ 

hاز پس زمينه تا  گيري آهنگ دز گاماي اندازهمحدوده

Sv1 

 سيورت 10حداكثر تا  گيري دز تجمعي گاماي آنيي اندازهمحدوده

 ± 30كمتر از%  گاما گيري صحت اندازه

 وابستگي انرژي تابش گاما
  ± MeV 2 % :20تا  keV60 در بازه انرژي 

   ± MeV 6 % :50تا  MeV2 در بازه انرژي 

 درجه ± 60تا زواياي  ± 30%  ايوابستگي زاويه

 زمان پاسخ 
مقدار واقعي به نمايش  90ثانيه )زماني كه % 10كمتر از 

 آيد(در مي

 + C 60°تا  -20از  دماي كار

 + C 70°تا  -30از  دماي نگهداري

 حداكثر ابعاد دستگاه

 مترميلي 85طول : 

 مترميلي 65عرض: 

 مترميلي 20ارتفاع : 

 گرم 200 حداكثر وزن دستگاه 

 پيروي شده استانداردهاي
IEC 1283 

ANSI 42.20 
IDS 265 

 

 
 

 


