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Att Sp̊ara Gammastr̊alar med en Gammakamera

Gammastr̊alar produceras av b̊ade radioaktiva material och kosmiska ob-
jekt, s̊a som supernovor och neutronstjärnor. Gammastr̊alar best̊ar av
fotoner, precis som synligt ljus, men har mycket högre energi. Att kunna
sp̊ara gammastr̊alar är användbart inom allt fr̊an medicinteknik, till sam-
hällsskydd, och även inom m̊anga olika forskningsomr̊aden.

Fotoner kan interagera med materia p̊a olika sätt. Har de lite energi, s̊a som synligt
ljus, interagerar de oftast via den fotoelektriska effekten. Detta betyder att fotonen
försvinner helt, och avger sin energi till en atom i materialet. Har en foton däre-
mot mycket högre energi, som gammastr̊alar kan ha, s̊a är det mycket vanligare att
de ”studsar” mot en atom. Detta kallas för Compton-spridning. När detta sker s̊a
förlorar gammastr̊alen en del av sin energi, som överförs till materialet. När gam-
mastr̊alen väl har förlorat en del av sin energi, blir det mycket mer sannolikt att den
sedan absorberas.

Det finns en lag som beskriver hur gammastr̊alar kan ”studsa”, och med hjälp av
den kan man även räkna ut var de kommer ifr̊an. Men för att göra detta krävs
det att man kan mäta var n̊agonstans gammastr̊alen ”studsade” i detektorn, och hur
mycket energi den förlorade. I denna studie har ett flertal olika detektorer simulerats
för att ta reda p̊a hur noggrant det g̊ar att bestämma var en gammastr̊ale interagerar.
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Bilden till höger visar hur en gam-
mastr̊ale kommer fr̊an höger och inter-
agerar via Compton-spridning i detektor
ett, och därefter via den fotoelektriska
effekten i detektor tv̊a. När detta sker
kan man räkna ut hur mycket gam-
mastr̊alens riktning förrändrades när
den studsade mot en atom. Konen som
visas längst till höger visar var gam-
mastr̊alen kan ha kommit ifr̊an. När ett flertal gammastr̊alar upptäckts kan po-
sitionen bestämmas mycket mer precist, genom att titta p̊a var dessa olika koner
överlappar. Förhoppningsvis ska gammakameran som simulerats kunna användas
till att lokalisera nedgrävda minor, och liknande kameror används redan för bl.a.
medicinska undersökningar.
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