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.شدندمعرفیمیالدی1940اواخردرگازیتناسبیآشکارسازهای
موردگازیتکثیرمبنایبروپالسیمددرعموماًآشکارسازهااین

ازایبهمختلفیون هایوالکترون ها.می گیرندقراراستفاده
عتسرمتفاوتفشارباگازهایدرمختلفالکتریکیمیدان های

سوقسرعتاین کهبهتوجهبا.داشتخواهندرامتفاوتیسوق
اباستبدیهیداردآن هاانرژیبامستقیمرابطه یالکترون ها

ازگکردنیونیزهبرایالزمانرژیالکترونسوقسرعتافزایش
بهمنایجادباعثدرنتیجهوکردخواهدپیداراآشکارسازدرون

گازهایازایبهالکترون هاسوقسرعتپژوهشایندرمی شود
بیه سازیشگارفیلدکمکبهالکتریکیمیدان هایبرحسبمختلف

دی اکسیدکربنگازاندکیافزودنمی دهدنشاننتایجشد
رائهاالکتریکیمیدانازگستره ایدرراخطی ترپاسخمی تواند

باعثسازآشکارساختازپیشگازبهینهترکیببهدستیابیدهد
.می شودهزینهووقتدرصرفه جویی

چکیده

معرفیمیالدی1940اواخردرگازیتناسبیآشکارسازهای
یرتکثمبنایبروپالسیمددرعموماآشکارسازهااین.شدند
ایشافزاثربرتکثیرگازی.می گیرندقراراستفادهموردگازی
مقدارنایمی گیرد،شکلآستانهمقداریکتاالکتریکیمیدان
.استمتربرولت106برابرمعمولگازهایبرایآستانه

.رفتگنظردراستوانه ایهندسهبامی توانراتناسبیآشکارساز
می توانولت1000ازبیشترمعموالمقادیربهولتاژافزایشبا

وتهگرفشتابشدهتولیدالکترون هایکهکردایجادشرایطی
وندباشداشتهآشکارسازدرونگازبااتمیاالستیکبرخوردهای

.نمایندالکترون هاازبهمنیایجاددرنتیجه

ماا.می شودایجادآندسیمنزدیکشدیدمیدانناحیهدربهمن
.ی دهدمتشکیلرااتاقکحجمازکوچکیبسیارکسرناحیهاین

ووندمی شتولیدمرکزیناحیهاینازدوراولیهیون هایبیشتر
ورتصکندیبهالکترون هاسوقبهمن،فرایندشروعازقبللذا

.می گیرد

اثراتبررسیبرای++گارفیلدشبیه سازیابزارازپژوهشایندر
.شده استاستفادهتناسبیآشکارسازدرونگاز

اتذرآشکارسازهایدقیقشبیه سازیبرایابزاریکگارفیلد
یاگازهادریونیزاسیوناندازه گیریاساسبرکهاست
.می دهدانجامرامحاسبات رساناهانیمه

الوه برعنیزآشکارسازداخلالکتریکیمیدان هایمحاسبه یبرای
ازneBEMوSynopsysنظیربرنامهدرموجودرابط های

مانندالکتریکیمیدان هایشبیه سازیرایجنرم افزار های
می جویند،بهرهمحدودالمانروشازکهکامسولوسی اس تی

.کرداستفادهمی توان

کمکبهنیزگازیمحیطداخلالکترون هاترابردمحاسبات
ستاموجودگارفیلدابزاردرمگبولتزنرم افزاربرایکهرابطی
باردارذراتوسیلهبهکهیونیزاسیونیهمچنین.می گیردصورت

ومحاسبههیدنرم افزارتوسطمی پذیردصورتنسبیتی
بستهطتوسنیزکم انرژیذراتیونیزاسیونمی گردد،شبیه سازی
.می شودشبیه سازیواردومحاسبهسریمنرم افزاری

شاملگردیدذکرکهمواردیبرعالوهشبیه سازیابزاراین
ویونیونیزاسفرایندهایتصویرسازیبرایمتفاوتیکالس های
بههکاستالکتریکیپتانسیلومیدانخطوطرسمهمچنین

.می شوندپردازشورسمروتکاربردیابزارکمک

مقدمه

ربگازنوعوآندمتفاوتپتانسیلاعمالاثراتپژوهشایندر
ومیلی متر14.2قطربااستوانه ایتناسبیآشکارسازسیگنالروی
.گرفتقراربررسیموردمیکرومتری50قطرباآند

اعمالمرکزیآندرویکیلوولتی3الکتریکیپتانسیلابتدادر
بهمحاسمحدودالمانروشتوسطکههم پتانسیلخطوط.گردید
اطرافرنگقرمزنواحی.استشدهدادهنشان2شکلدرشده،

اطرافی ترقومیدانشدتنتیجهدروباالترپتانسیلنمایانگرآند
.استآن

میدان الکتریکی اطراف آند در شبیه سازی المان محدود-2شکل

رودیفباردارذرهازناشیسیگنالبررسیبرایبعدیمرحله یدر
درفوقهندسه یآند،رویولتکیلوالکترون170اولیهانرژیبا

ویرولتاژشبیه سازی،اولمرحله یدروتعریف++گارفیلدابزار
بامتانوآرگونازترکیبیاستفادهموردگازوکیلوولت3آند

درنکربدی اکسیدباآرگونترکیبومتفاوتحجمیدرصدهای
دمایوتمسفر1فشارشرایطدرآنازبعدگرفته شد،نظر

درونالکترون هارانشسرعتوالکتریکیمیدانکلوین293
.گردیدمحاسبهمگبولتزرابطتوسطآشکارساز

وآرگوندرصدکهشرایطیدرالکترون هاسوقسرعت3شکل
.می دهدنمایشرااستدرصد10ودرصد90بترتیبمتان

سرعت سوق الکترون ها در شرایطی که درصد آرگون و متان بترتیب -3شکل
درصد است10درصد و 90

وآرگوندرصدکهشرایطیدرالکترون هاسوقسرعت4شکل
.میدهدنمایشرااستدرصد20ودرصد80بترتیبمتان

درصد و 80سرعت سوق الکترون ها در شرایطی که درصد آرگون و متان بترتیب -4شکل
درصد است20
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مراجع

وآرگوندرصدکهشرایطیدرالکترون هاسوقسرعت5شکل
CF4میدهدنمایشرااستدرصد10ودرصد90بترتیب.

بترتیب CF4سرعت سوق الکترون ها در شرایطی که درصد آرگون و 5شکل
درصد است10درصد و 90

CO2وآرگوندرصدکهشرایطیدرالکترون هاسوقسرعت6شکل

.میدهدنمایشرااستدرصد10ودرصد90بترتیب

درصد و 80بترتیب CO2سوق الکترون ها در شرایطی که درصد آرگون و سرعت 6شکل
درصد است20

ازحاصلنتایجمی دهدنشان3شکلو1شکلمقایسه ی
ازشپیمی توانفلذابودهسازگارتجربینتایجباشبیه سازی

براییشبیه سازازاستفادهباتناسبیگازیآشکارسازهایساخت
.نمودصرفه جوییهزینه هاووقتدرگازبهینهترکیببهرسیدن

می دهدنشان6شکلتا3شکل بررسیومقایسههمچنین
درونبهفرونشانبهعنوانco2گازمقداریافزودن

ازرهایگستدرراخطیترینسبتا پاسخمیتواندآشکارساز

برایمناسبحجمیدرصدکهدهدارائهالکتریکیمیدان

مختلفایفشارهودماشرایطدرگازبهینهترکیببهدستیابی

.گیردقرارمورداستفادهمیتواندبعدیپژوهشهایدر

یافته ها مواد و روش ها

سرعت سوق -1شکل 
الکترون ها درون 

آشکارساز تناسبی 
برحسب میدان 

برگرفته ازالکتریکی
کتاب نول


