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CaF2גביששלהתגיבה((יצמחשלהחלרת :Dy הקרינהאבנרגיית

ןיזרג'גרמן,עזכן-שחר, Iכ

 1982נוכמכר-חשמ"גכסלר

תקציר

 , yקרנישל keV 4071250כחחןסכאנרגיה CaF2:uyגכישרגישרתשלהתלןתנמדדה

אתלהתאיםכדי . kcV 200מ-הנמוכרתכאנרגירתכעיקרמארדחזקהשהיאונמצא

העשוייםממכנוםמס!ורככרקיסכיכתית,לדוזימטריההאמריקאיהחקןרת Pלד"יג Vהגכיג

שלשככרתמשלושהעשוישמסבךצא Uבהגנוש.שלהאכרגטותהרגישןתאתלשפד

(יונהכהתאמה, , O.21i cmו- (}.(} l4 ,O.Ol !!ל fגניגוניראלומינייס.עופרחטנוזלום,

התקן.לדרישות
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THE ENERfiY RESPONSE OF CaF^Dy 

Barak BEN-SHACHAR, Uzi GERMAN, and Gideon WEISER 

November 1982 

ABSTRACT 

The energy response of CaF.rDy was measured for 40*1250 keV photons and a 

very strong dependence was found below 200 keV. In order to fit the 

crystal to the requirements of the American Standards for Environmental 

Liosimetry, a number of filters which improve the energy dependence,were 

checked. It was found that the best filter is one which is made of 3 

layers: tantalum, lead and aluminium, 0.018, 0.014 and 0.26 cm thick, 

respectively. 
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THE ENERGY RESPONSE OF CaF2 ,Dy 

Barak BEN-SHACHAR, Uzi GEm~N, and Gideon WEISER 

November 1982 

ABSTRACT 

The energy response of CaF2 :Dy was measured for 40f1250 keV photons and a 

very strong dependence was found be10w 200 keV. In order to fit the 

crystal to the requirements of the Arnerican Standards for Environmenta1 

uosimel:ry, a number of fi1ters which improve the energy dependence,were 

checked. It was found that the best fi1ter js one which is made of 3 

1ayers: tanta1um, 1ead and a1uminium, 0.018, 0.014 and 0.26 cm thick, 

respectively. 
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מברא

בייקרינןת.למדידתביותרוהמהימנההמדוייקתהשיטההיאצנציה Dהתרמר;רמינר

רחבלמיגורושימישרב;דיוקבר;רב-פוכמיישימושבגבישקלטיפרליתרונוחיה:

ביתוומהירימ);תרמייםגירטררגיםאלקטריגימ, , xקרבי-ביחא,(גמא,קריביחשל

10עד mR 10 (חשיפהמידיחשלרחבבחחיםלמדיד
5 

R (; לזמראינפורמציהעלשמירה

 • ll , 2ביבה( Dהשלמיעכ.!הוהשפעהארור

 . CaF2:DYי- LiF:Mg,Tiהםוסביבתיתאישית;דוז'מטריהבירחרהשימושייםהגבישים

בהשיואהיחרונותיואישיח.לריזימטריהבעיקרביותר,הנפיץהדרזימכןרהרא LiFה-

הם:אחריםלרוזימטרים

 Zה-כלרמר ,) quivalent ~ tissuto (לרקמהי Iאקוויררלבוכמעטהראהזההדרזימןור )א(

 .) Z = 7.4 (הרקמהש;האפקטיבי Z-;מארדקררב ) Z = 8.2 (שלרהאפקכןיבי

באגרגיהתלוללהאינהא;קוןרן-מגנוןיח,מקריבה , rad 1מ-המחקבלתהתגרבהלכו,

שלאגרגיהבוכלפיטרועביר 30%(עדקכןנוחלםטיוחפרכןה!נוגע,הפווכרושל

;(30 keV 

מושפעתשאיבהאמוד,קטבהדהייהזאת-ארמרחאררר,לזמוורמציה nיב Kהשמירת )ב(

ביבה. Dהמתנאי

מע;לחשיפיתשימושיזהגביש;נוביבוגית,היא LiFש;;רנטגו)(תגיבההרגישות

 .קטיהראהדירקיותר,קווברתמברתש;בתחרם .מילי-רנטגועשדרח.

CaF
2

:Dy שלמזרירחדגנרההרגישרחבע;דיזימכןרהיאLiF אלקזורר-מגגזוית;קרינה

(לררגמהנמוכרחמביחבמרידתמאידשימרשיהיאלכי ,) 30עד 10פי(בערר ~רקריבת

בר;טיםחסררגרחשגיישגםסביבתי).רקעובמדידתגרעיניתברפואהשרניםבמחקרים

זה:לדוזימטר

רגישרתולנוהרקמה,ש;האפקזויבי Z-;בהשיואה ) 16.3 (גרולשלרזואפקטיבי Zה- )א(

 ;) 1צייר(ראההפוגעהפרטרובאברגיי"ברלטחבצררהתלרייה
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הפרטרןאנרגיית

שונים.דרזימטריםשלברגישותהאברג1ויתהתלות 1ציור

נושאהסביבה.מתנאיומושפעת LiFל-בהשוואהגדולההיא CaF2:Dyב-הדהייה )ב(

 . 3בסימורנדרךהדהייה

משתיהתנהגיתואתלשפרתחילהישסביבתיח.ימזוריה Tלדוזהובסוגבגבישלהשתשובכדי

התלותשלהחסרוןעללהתגברעל-מנתנעשתההנרכחיתהעבודההאלה.הבחינות

הפוטונים.באנרגיותהחזקההאנרגטית

z מפריחםקר

גבישירגישותשלהאנרגטיתבתלותבמפורנןהמטפליסאממריםשלמוענןמספדרקישני

CaFz:Dy , פיתריצמיעיםובהסחלקירקi ,הדיענןיפתשהיא:לבעייהT במטנןימטר

למדידיתהאמריקאיהתקןשלהדרישותלפי . C4ז 8 (האפשרנובידתהתגונהאתשיישר

יחטיתהאנרגיה.שלכפונקציההרגישותשלהמותרתהםטייה • ) 9םניבתית(בדןזימטריה

כדלקמן:היא , 60COשללרגישוח
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 ; 2שלפקטררעדהיאהמרתרחהמטייה , 30f80 keVהפיטיביםטלהאנרגטיבתחים )א(

 .~ 20%טלהיאהמרביתהסטייה , keV 80מעלהפיטיניםטלהאנרגטיבתחים )ב(

CaF2גביטטלהרגלטיתתרצארתאחמציגיסאנרלהלי :Dy , טרנים,במסנניםטעטרף

הנ"ל:'ם Iבמאמרטנקבעיבפל

בחחיס . cm 0.09בעיבי ) Cu (מנחיטתהעטילמםנןמתיאר ,) Toombs(5טלבמאמרי

עלעילה ) 60Coל_(יחסיתברגיטרתהסמייה , keV 100לביר keV 80טבירהאנרגטל

 . 2פקטרר

המסנרשלהבליעה . m ~ 0.1בערבי ) Ag (בסףטלמסנרמחיאר ,) HOy(6שלבמאמרי

 keV 90ב-הזה).בתחיםנבלעפיטירכל(כמעט keV 70ל-מתחחמאידחזקההיאהזה

 . 60Coשלמזי 40%היאהרגיטית

 • cm 0.3בערבי ) Cu (מבחיטתעטרימסנרמתראר ,) RegUlla(8טלבמאמרי

 . )-20%מפחיתהלא(הרגלטית keV 60ל-מתחתהקרלנהכלאחכמעכובילע

זהמסנן

!רת Iיעך cm 0.025בעיבל ) Ta (מטבטלרםהעטרימסבן,מתואר ) Denham (4שלבמאמרי

טלהקמנה(יטנהאמידגדולההלאהבליעה keV 40טלבאנרגלה . cm 0.05בעיבל

טלהרגיטית , keV 50טלמאברגיההחלאבל ,) 60coל_יחסיח 4טלבפקטורהרגיטות

 . ) 9האמריקאל(התקןטללדריטותמחאימהזהמסנן

האנרגטיתהחגרבהאתליי~רעל-מגתטוניםמסננלםמרצעים ,) pradhan(10טלבאממרו

 . CaS04,Dyטל

סביבתיחלדוזימטריההאמריקאיהתקןבדריטרתעומרלםאיבםלעילטבזבריהמסגניםכל

העבודהמטרת . ) keV 60מעלאפללר(חלקט keV 60עד keV 30מ-האנרגטירט rכ.ז,

החומריםטללבליעההפערלהבחתביההבדליםאתהמנצלציררףלמצואהלאהבוכתלת

ככליטרההאנרגיהטלבפונצקיהטדגי,.ותוטנינתידוזלמוורכבייתוא!(טראטרהטרנים

 . ) 9התקןגלדריטרתומתאימההאפטר
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רהחישוביםהמריררחביצדע 3

 ) G-2כהטטנדרטייםהכרטיטיםהםהנרכחיתהעברדהלצרררהטתמטנרטבהםהדרזימטרים

הם:העבודהטלכי • CaF2:Dyטלגביטים 2מכילאחדטכל , Harshawחברתמתוצרת

 60COממקרר mR 100ל-טררת-ערךלהקרנה G-2כרטיסיטלהרגיטותכדיקתכא)

המיקריםבטניהתרצארחטצפרי,כפי . 60Coרטל 90Srטלמכרייליםבמקוררת

המדידה;דירקכדיעדטרותהיו

עבורהפרטרו,טלכאנרגיה CaF2טלהרגיטרתתלרתטלתיאורטיחיטוכעריכת )ב(

 Caטלפרטרולבליעתהפערלהחתרכאטר . eV ~ 1 lעד keV 30מ-אנרגירתמטפר

הנרטחה:לפיאנרגיה,בכלהרגיטרתאתלקבלנרכל ,) 11נתררכ Fוטל

°1'40 + °2' 38 

78 
R 

כאטר:

R -טלהרגלטותCaF2 מטריימת;כאנרגיה

אנרגיה;באותה Caטלהפעילהחתד- 01

אנרגיה;כאןתה Fטלהפערלהחתי- 02

 ; Caטלהאטןמיהמטקל- 40

Fשלהמדלקרלריהמטקל 38
2 

; 

caFשלהמילקדלריהמטקל- 78
2 

• 

CaFטלברגיטרתאנרגיהבכל Rחלדקתעל-ידילקבלביתןהיחטיתהרגיטותאת
2 

טהיא , 60coטל;אנרגיהיחטיתרגיטרתלחטבנהרג(בדרך-כלל . MeV 1טלבאנרגיה

1.25 MeV , טלהפערי'החתכיטלמדדייקיםנתרניםמחרטראבלCa -רF הזו,באנרגיה

 . ) eV ~ 1 lל-היחטיתהרגיטןתאתחיטננד

זהצלרר . 2בציררמרכארתהטרנרת,באנרגירת caF2טלהיחטירתהרגיטרתתרצארת

CaF(עברר 1לצירראיכדתיתדרמה
2 

טה,"גיטרתלרארתניתרמפררט.ירתר,אכל )

 • ke 200 \'עברר-1.5ר keV 100עכרר keV 30, 3טלאנרגיהעברר 17הלאהירוטיח
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 G-2כרטיסישלהקרניתשלסידרהערכנוהחישיביית.החיצאיחאתלאמתעל-מנת

סביבתייםבריאיתמפגעילחקר.במכיר ) x(קרני-פיוזיניםשלשיניתבאנרגיית

דק.ליחעליניתלילבתי-תגחיכנםוהדיזימטריםתל-אביב.איניברםינותשליד

ביואנרגייתבמספרחיקרנוהכרטיסיםהקרינה.ממק\רמטר-1כשלבמרחק

38 keV 225לביו keV . יהיהלאנרגיה.מאנרגיהשינההיהההקרנהקצב

 keV 81שלבאגרגיהימיגימאלי ) R 25.83ן l!) 38 keVשלבאנרגיהמקסימאלי

) 4.2 R/h (. השגיאהכרנוים.לכלשגיית-90ל 40ביוחיההחקרגהמשך

 .-2%מקטנההחשיפה,מנתבהערכתביחד,הגירמיםמכלהמקסימאלית

ניוהאתמהשישגהלרארתגיתו . 2בציירהואףמואברתההקרגהתיצאית

הרגישית keV 40שלבאגרגיההמדידית.תוצאיתלביוהתיאירטייםהחישיבים

בערך keV 200יב-ייתר 4פי keV 80ב- , 60COב_מאשרייתרגביהה 14פיהיא

ייתר; 1.5פי

CaFגביששלהרגישית !אתיאירוכ.·בארפוחישבנר )ג(
2

:Dy שעשיייםבמסנניםהעטיף

 ,) cmב-(נתיר ~בעיביממתכתשעשייבמסנךעטיףהריזימטרבאשרשרנית.ממתכית

הגיסחה:לפיגעשהההגהתהחישוב

-(H.)P·R. 
1 'e P 

o 

כאשר:

המסנו;לשיכבתמעברהקרינהעןצמת-

1
0 

מסגו;ללאהקריגהעיצמת-

) H. ( _ מסתיבליעהמקדם] cm
2
/g [; 

P 

p -המסנועשייממנההמתכת·צפ'פות] g/cm
3 

[ ; 

R. -נהמסגרעיביcm [ • 



 NRCN-492-ך-

נחישתמסנני 3.1

מיבאית 1בטבלה . cm 0.09י- cm ,0.5 cm 0.3בעיבי ,) CuJמבחישתמסנניםנבדקי

המסגו.שלהשרניםבעיבייםהאנרגיהשלבפינקציההרגישיתשלהתיצאית

בעיבליםבחישתבמסבנישעטךף CaF2בגבישבאנרגיההיחסיתהרגישיתתלית 1טבלה

שדניס.

שריריתיןתביחידיתשיבהעיביבעליבמסנניםהיחסיתהרגישיתהאנרגיה

) keV ( 0.5 cm 0.3 cm 0.09 cm 

40 0.50 

50 0.0006 0.03 1.80 

60 0.03 0.28 3.15 

80 0.41 1.13 3.19 

100 0.94 1.60 2.76 

150 0.87 1.45 1.75 

200 0.36 1.20 1.34 

אחמעשיבארפוברלעתהנחישחשלהשבבה ,) cm 0.5 (גדרלעיבישעבירלרארתנלחו

רקהיאהרגישרת keV 200עביד ,) 3%רקנשאר keV 60-ב( keV 60ל-מתחתהקריבהבל

נמיברתעדייוהתיצארת ,) cm 0.3 (ייתרקטונתישתערביעביר . 60Coל_יחסיח 36%

בתחיםמ.·יגברהיתשניימצד ,)-28%למגיעההרגישיח keV 60-ב( keV 60ל-מחחתמדי

100 keV עדD) 150 keV 0.09 (ייתרקטועיביעברר .)-50%בשלטייה cm (, התרצאית

 keV 200ב-(אפילימייק"נההבליעה keV 60מעלאבלקטניח,באנרגירתסביררתהו

התקושלבדרישרתערמדאינינחרשתשמםנובריר .)-30%מגביההעיייוהסטייה

שנביקי.העיבייטמואחיבאףהאמריקאי
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ברזל~סגני 3.2

יהתיצאית , cm 0.7י- cm ,0.1 cm 0.4בעיבי ,) Fe (מכרזלהעשיייםמסנניםנבדקי

 . 2כטכלהמובאות

כעיכייםנרזלכמסננישעטיף caF2כגכישכאנרגיההיחסיתתרגישיתתלות 2טכלה

נים.שי

שררריתליתכיחרדיתשינהעיביבעליבמסנניםהיחסיתהרגרשיתהאנרגרה

) keV ( 0.1 cm cm 0.4 0.7 cm 

40 1.24 5.2.10-7 

50 2.97 0.07 0.0015 

60 4.24 0.46 0.05 

80 3.63 1.40 0.54 

100 2.95 1.78 1.07 

150 1.79 1.49 1.23 

200 1.35 1. ,.J 1.07 

=================~=================== 

עד keV 60מ-התחוםבבלמדיגכיההרגישות i' ,(0.1 cm (קטועוביבעלמסנועבור

200 keV . 0.4 (ייחרגדילכעיבימסנרלקחכיבאשר cm (, עדיירהיחההרגישיח

יאנרגייח keV 50עבירמדיקטנהשגלי~צד keV 200עד keV 80בחחיםמדיגביהה

טיבתהלאהרגישיח ,) cm 0.7 (גדילייחרעידעוביכעלמסנןעבוריותר.כמיבות

הרגישית keV 60-כ(נבלעתהקרינהכל keV 60ל-מחחחאבלומעלה, keV 100מ-החל

האמריקאיהחקרשלבדרישותעומדאיגימברזלהעשיימסגןגםלכן, .) 5%רקהיא

שנבדקו.העיבייםמןאחדבאף

קדמייםמסנבי 3.3

מואנותהתוצאךת ; cm 0.05י- cm 0.08בעיבי ) Cdכמקדמייםהעשיליםמסבבלםנברקו

 . 3בייבלה
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בערבייטקדמירטבמטננישעטרף CaF2בגבישבאנרגיההיחסיתהרגישרתחלרת 3טבלה

שרנים.

שריררתירתביחידיתשינהעיביבעליבמסנניםהיחטיתהרגישיתהאנרגיה

cm 0.05 0.08 cm 
) keV ( 

40 0.19 0.01 

50 0.71 0.14 

60 1.53 0.53 

80 2.11 1.23 

100 2.18 1.64 

150 1.61 1.46 

200 1.30 1.23 

מדירגררלה ) keV 40 (20%עבירקטנההרגישית ,) cm 0.05כקטיבערבימטנןעברר

הקרינהררב ,) cm 0.08כירתרגדרלערביענרר . keV 200ער keV 80מ-נתחרט

גביהההיאשנירמצד ,)-14% ;שריההיאהרגישרת keV 50-ב( keV 50ל-מתחתנבלעת

נאףהאמריקאיהתקרבדרישרחעימדלא Cdמ-העשיינר oמגט . keV 100ל-מעלמדי

שנבדקר.הערנייםמןאחר

מתכיתמשלרשהעשיייטמטנניט 3.4

 ) Pbכעיפרת ,) Ta (מנטליטמתכרת:שליששלכסנדייץ'העשרייםמטנניטנבדקי

הראהעיקריחטרינםאךמאיד,חזקיתברלעיםהטיהעיפרתהמנטלרט .) Aכ~ראלימיניום

שימרשילכר .) 11(טימור ) keV 88ב- Pbרב- keV 67ב- Ta-ב(שוהט K edgeה-מקרט

 • K edgeה·בתחיםהשנישלהאפקטאתמשליטאחרבאשרשלהם,השילרב

שלהעיבייט ,) 4מ( enhamשלבאממרראךחרש,אינרהמתכרתשתישלש;שיויבהרעיור

התקןלדרישיתהעינההרגישותשלאנרגטיתלתלרחגררמיםהירלאבמטנןהמתכות

 , Pbר- Taל-ביחסחלשבילעהרא A ~-ה • keV 50ל-שמחחתהאנרגטיבחחיטהאמריקאי
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g/cm 2.7 (צפיפותיוכמו-כר ) 13.0 (שלוהאפקטיבי Zשה-כיוראבל
לזהקרובים ) 3

שיווי-שמקללהנטיחנכדי ) mm) A 2.6 ~שלענהממפיקשכבהררישה , CaF2של

שהמסנרחישוביבארפןמצאנר .) MeV 2 (הפרטוןשלגברהותלאנרגיותעדאלקטררני

 cm 0.014בערביעופרתשלשכבה , cm 0.018נערבי Taשלמשבבהעשריבירחרהמחאים

ךטי iתיאח:שונלפיהרגישרתמתוארת ) 5(עמרד 3נצלור . Atשל cm 0.26בערניישכנה

המרצע.במטנוהעטרף CaF2של

CaF2גבישישלהקרבותשלטיררהערכברהחישרביות,התרצארתאתלאמתכרך :Dy 

אלרמרידרתתרצארתגם . ) 38f225 keV) xקרני-שלשוברתבאנרגיותזה,במטבועטרפים

המקסימאליתהטטייה 38f80 keVשבחחרםלרארתניתר .) 5(עמרר 3בציררמתראררת

הזה).בתחרם i20%שלטטייהמאפשרהאמריקאיהתקו(כאשר 21%היאברגישרת

מםקנרת 4

עבררהמרצעשהמטנו;רארתניתוהניסויירתרהבדיקרתהתיאורו\ייםהחישוכיםלפך

caFz:Dy , טביבתית.לדוזימטריההאמריקאילחקרהמתאימהאנרגטיתתגובהיגררם

 Atו- cm 0.014בעובי Pb ,0.018 cmבעובי Taמתכות:-3ממררכבהמרצעהמטבר

על-יריהמתיאיהמטנררקבטפררת,שמרזבריםהמטנניםמכל . cm 0.26בערבי

4)Denham ( 50שלמאנרגיההחלהאמריקאיהתקושללדרישותעונה keV . המסנו

סיברת:שתיבגללהן."למסברעלגםעדיףהבוכחיתבעבררהחמרצע

 ; keV 38שלמאנרגיההחלהאמריקאיהתקרשלבדרישרתעמירה )א(

 Atשל mm 2.6שללתרספתהידותאלקטרינישיררי-משקלמתקייםבררזימטר )ב(

 . MeV 2שלפיטיןשללאנרגיהערמתקייםהאלקטררני(שיררי-המשקלבמטנו

הרגישןחטביבחיח;ררזימטריהלמטרח CaF2:Dyעםלשימושמחאיםהמוצעהמטנו

התקולררישרתהתראמחאנרגטיתלחלרתבציררףזהמסרגדןזימטרשלהטובה

אחרים.ררזימטריםעל-פגיזהמסיגדוזימטרלהעדפחג.·רמתסביבתיחלרוזימטריה

נפרדברר"חמטרפלחזהמטרגררזימטרשלחטרןןהיאאףהמהרןההרהייהבעיית

 .) 3(טימור
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תרדההבעת

בבירלהממררהעזרתרעלתל-אביבמארניברסיטתקרטפטמרירלמרלחרדרתברצוננו

 . Xקדני-שלשונותבאנרגיותהדוזימטרים

בכיולעזרתםעלעשורולדינהאזילאי,לרמילונחלשמעירמודלםאניכמו-כר,

 . 90STבמקורהד~זימטרים

בר-גירייר,מאיניברטיטתקלופעזראגיןוולמרהורוביץ "לך"ךנתונהתודתנוולבטיף

 • 60COנמקירהדיזימטריםבכיילעזרתםעל
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