
4-BGO 

یک سیٌتیالتَر جذیذ کِ کارتردّای آى رٍز تِ رٍز در حال گسترش است. 

پالیرّا، قذرت تَقف تاال، تطاتق هحذٍدُ طَل هَج خرٍجی تا اکثر فتَهَلتی

ٍ چگالی  زیادهاشیٌکاری  ، ػولکرد شیویایی پایذار، قاتلیتاًذکزهاى تضؼیف 

رٍد. در تسیاری از کارتردّای هؼوَل تِ ٍیصُ تاال از هسایای آى تِ شوار هی

 ّایدستگاُپیوایی، آشکارسازی ررات تا اًرشی تاال، اکتشافات شئَفیسیکی ٍ چاُ

 گیرد.تَاًذ هَرد استفادُ قرار هیپسشکی ٍ صٌؼتی 

مکعبی با ابعاد مختلف ای وهای استوانهسفارش در حجم ابلق 

 
 

5-LYSO(Ce) 

تاشذ. تازدُ ًَری تاال، رزٍلَشي یک کریستال جذیذ تا ػولکرد تسیار دقیق هی

رٍد. تیشتریي زیاد ٍ ػذم حساسیت تِ رطَتت از هسایای اصلی آى تِ شوار هی

ای ٍ ترخی ای تِ ٍیصُ تصَیرترداری ّستِاستفادُ آى در پسشکی ّستِ

 کارتردّای صٌؼتی است.

میلیمتر 200و ارتفاع  60تا قطر  ایهای استوانهقابل سفارش در حجم 

 

 

6-LSO(Ce) 

تْثَد یافتِ ٍ  BGOپاراهترّای آى ًسثت تِ از یک کریستال جذیذ کِ ترخی 

خَتی ترای آى تِ شوار رٍد. در تسیاری از کارتردّای تَاًذ جایگسیٌی هی

تَاًذ هَرد سازی ررات تا اًرشی تاال هیای ٍ آشکارسشکی ّستِل تِ ٍیصُ پهؼوَ

 استفادُ قرار گیرد.

میلیمتر 60و ارتفاع  60ی تا قطر اهای استوانهقابل سفارش در حجم 

 

 

7-Plastic  

تاشذ. از هسایای ّای سریغ هیقادر تِ آشکارسازی ررات آلفا، تتا، گاها ٍ ًَترٍى

پایذاری هکاًیکی، قاتلیت هاشیي کاری، قاتلیت  آى کارایی زیاد، کارتری آساى،

ساخت در اتؼاد تسرگ ٍ قیوت هٌاسة است. ایي هسایا تاػث اًتخاب آى تِ 

ػٌَاى گسیٌِ هٌاسثی ترای تسیاری از کارتردّای صٌؼتی، هحیطی ٍ تحقیقاتی 

 شذُ است.

750* 2000ای تا ابعاد حذاکثر قابل سفارش به صورت صفحه 

 میلیمتر 2000و ارتفاع  680ا قطر ت استوانه تمیلیمتر  و به صور

 

گیرًذ. ایي هی ای هَرد استفادُ قرارّای آشکارساز ّستِّا ٍ سیستنپالیر اهرٍزُ تِ ٍفَر در اًَاع دستگاُّای فتَهَلتیّای سیٌتیالتَر ٍ الهپکریستال

 000ّای پسشکی ٍ صٌؼتی، دستگاُگیری پیوایی، اتسارّای اًذازُرادیَهتری شئَفیسیکی ٍ چاُّای زیوترّای فردی ٍ هحیطی، دستگاُداًَاع ّا شاهل دستگاُ
 تاشٌذ. هی

ّا اقذام ًوَدُ است. هْوتریي ّا ٍ ّوچٌیي ترخی از تجْیسات جاًثی هرتَط تِ آىپالیرّا، فتَهَلتیایي شرکت تِ ارایِ ٍ فرٍش اًَاع هختلف ایي سیٌتیالتَر

 اًذ.فرٍش تِ ّوراُ هشخصات هرتَط در اداهِ هؼرفی شذُهحصَالت جْت 

 

 

1-NaI(Tl) 
ّای کریستال یذیذ سذین تا ًاخالصی تالین یکی از پرکارتردتریي کریستال

ای، هًَیتَریٌگ هحیطی ٍ سیٌتیالتَر است. ایي کریستال در پسشکی ّستِ

یْاًی ٍ پیوایی، پرتَّای کای، اکتشافات شئَفیسیکی ٍ چاُفردی، فیسیک ّستِ

گیرد. تازدُ ًَری تاال، تطاتق کارتردّای صٌؼتی تِ ٍفَر هَرد استفادُ قرار هی

پالیرّا، قاتلیت ساخت در اتؼاد هحذٍدُ طَل هَج خرٍجی تا اکثر فتَهَلتی

ّای اصلی ٍ تسرگ ٍ قیوت پاییي ًسثت تِ دیگر اًَاع سیٌتیالتَرّا از هسیت

 رٍد. شوار هیحساسیت ًسثت تِ رطَتت از هؼایة آى تِ 

 

میلیمتر با بذنه آلومنیومی و یا استیل 300و ارتفاع  80ای تا حذاکثر قطر قابل سفارش در ابعاد استوانه 

 

2-CSI 

سازی ررات تا اًرشی تاال هَرد شَد. در تسیاری از کارتردّای هؼوَل تِ ٍیصُ آشکارساختِ هی CsI(Tl) ،CsI(Na)  ٍCsIدر سِ ًَع 

  رد. گیاستفادُ قرار هی

 

 

 

 

 

 

 

 

با بذنه آلومنیومی یا بذون بذنه ای و مکعبیهای استوانهقابل سفارش در حجم 

 

3-Scintillation Array 
هَرد ای ترداری ّستِتصَیرّای سیستنرزٍلَشي ٍ حساسیت تاال در  تِ هٌظَر دستیاتی تِ

 CsIّایاستفادُ از کریستالّای هختلف تا ّا در اتؼاد ٍ سایسگیرد. ایي آرایِاستفادُ قرار هی

BGO  ٍLYSO .قاتل ساخت است 

میلیمتری 3حذاقل  هایپیکسلمکعبی با  هایبل سفارش در حجمقا 
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