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فدرطیوسیلهترینمناسبباالخلوصدرجهباHPGeهادينیمهسازآشكار
زمینهتابشکاهشاهمیتبهتوجهبا.رودمیبشمارهسته ايتحقیقاتسنجی

اثیرتحاضرمطالعه،محیطیهاينمونهگاماياشعهسنجیطیفسیستمدر
mmشاملغیرفعالحفاظبكارگیري 20mmوبیرونیالیهدرسرب130

mmبعالوهداخلیدرالیهسرب mmولگزان4 طیفکاهشدررامس4
تجربیوسازيشبیهروشبه،HPGeژرمانیمخالصفوقآشكارساززمینه
درشدهذکربنديحفاظترکیببكارگیريبااستدادهقراربررسیمورد

گردیدمشاهدهآشكارساززمینهطیفدردرصدي40کاهشآشكارساز،اطراف
ازاستفادهاب.آمدبدستتجربیوسازيشبیهنتایجبینخوبیانطباقهمچنین

ردراحفاظانواعبكارگیريازحاصلنتایجتوانمیسازيشبیههايروش
كارسازآشتشعشعزمینهپسرساندنحداقلبههدفباآشكارساززمینهطیف

طراحیوزمینهطیفکاهشبرايراترياقتصاديهايروشوکردمشاهده
.بردبكارآشكارسازحفاظبهینه

چکیده

انیومژرمبااليخلوصدرجهبارساناينیمهآشكارسازهايباگامااشعهسنجیطیف
استمحیطیهاينمونهرادیواکتیویتهسنجشدرمخربغیرومناسبروشی

یفط.نداردوجودنمونهرادیوشیمیاییسازيآمادهبهنیازيروشایندربطوریكه
اندازهوتشخیصبرايوسیعیطوربهآشكارسازازایناستفادهباگامااشعهسنجی
پرتوزاییانمیزاستاندارد،منابعخلوصمیزانبررسیرادیونوکلوئیدها،فعالیتگیري
گیردمیقراراستفادهموردغیرهوپایینسطوحدرمحیطیهاينمونه
فكیکتقدرتگاما،پرتوهاياندازه گیريبرايژرمانیومآشكارسازهاياصلیبرتري
طیفتحلیلوتجزیهبرايHPGeآشكارسازهايبنابرایناستآنهابااليانرژي
برابرهدانرژيتفكیکقدرتآشكارسازهااین.دارندارجحیتگاماپرتوپیچیدههاي
اتمیعددهمچنین.دارندNaIآشكارسازهايبامقایسهدررادهمیکراندمانولی

بهمنجرNaIآشكارسازهايبامقایسهدرآنکوچكترفعالحجموژرمانیومپایین
میازآشكارسدواینطیفپالسهايارتفاعدرمهمیتغییراتواساسیاختالفهاي

ارساننیمهآشكارسازهايسایربهنسبتHp(Ge)آشكارسازهاياصلیبرتري.شود
استنشدهاعمالولتاژکهمواقعیدراتاقدمايدرراآنهامی توانکهاستاین

وصاًخصاتاق،دمايدرنگهداري.نداردحضورلیتیومسوقآنهادرزیرا.کردنگهداري
.[1]شودمیمحسوببزرگیمزیتاست،آشكارسازحملبهنیازکههنگامی

درنفردمپیکیکازمتشكلپاسخیتابعبایدالایدهيگامااشعهسنجیطیف
بامانیومژرآشكارسازطیفاماباشدايپیوستهطیفهیچبدونبخصوص،انرژيیک

ایندر،زمینهطیفگیرياندازهلذا.استپیوستهآنراندمانبودنپایینبهتوجه
هافوتوپیکتشخیصباالپیوستگیبازمینهحضوردرزیرااستمهمبسیارسیستم

پیوستههزمینرساندنحداقلبهبنابراینبوددشوارخواهدبسیارگامافوتونانرژيیا
هاایزوتوپخطايبدونتحلیلوتجزیهبرايرسانانیمهآشكارسازهايطیفدر

اصلیبدأمولیمی شودیافتموادبیشتردرطبیعیرادیواکتیواگرچه.استضروري
ویکیهانپرتوهايازبیشترناشیآشكارسازهاایندرزمینهطیفپیوستگی
توجهباگردیطرفیاز.می باشدپتاسیموتوریماورانیوم،سري هايطبیعیرادیواکتیو

برايستاپایینخیلیمحیطیهاينمونهرادیواکتیوفعالیتاوقاتاغلباینكهبه
ارامترپیککهآشكارسازتوسطآشكارسازيقابلفعالیتحداقلیاMDAتعیین

در.دآیبدستبایدزمینهطیف،باشدمیگامااشعهسنجیطیفعملكرددرمهم
قابلتفعالیحداقلبهبودومحیطـیپرتوهاياثراتکاهشمنظوربهسیستمها،این

اطرافدرفعالغیرحفاظعنوانبهسربنظیرباالاتمیعددبامواديازآشكارسازي
چندحدودسرب،بااليچگالیواتمیعددعلتبه.میشوداستفادهآشكارساز
بهودباشموثربسیارزمینهگامايتابشکاهشدرتواندمیمادهاینازسانتیمتر

.[2]شودزمینهکیهانیتابشهايازبسیاريحذفباعثايمالحظهقابلطور
اماگاشعهپیک هايتماممختلفمواددقیقانتخابوکافیسرب نتیجة حفاظدر

Kزاتوزیعیهروشودناپدیدمی تواندطیفدرتوریمواورانیومسري هايازناشی

علتبه10cmازبیشترضخامتباحفاظازاستفادهچهاگر.یابدکاهشبسیار40
دروسیمحسنتیجهکیهانیتابشهايبرهمكنشبهمربوطثانویهتابشهايایجاد

ندتوامیوغیرهبتون،لگزان،مس،آهنجملهازدیگريمواد.نداردشمارشهاکاهش
در.گیردقراراستفادهموردزمینهپرتوهايبرابردرحفاظتبرايسربباهمزمان

برايناپذیرجداییبخشعنوانبهفعالغیربنديحفاظنیزايهستهراکتورهاي
.شودمیگرفتهبكارزمینهتشعشعاترساندنحداقلبهورادیولوژیكیحفاظت

دینب.باشدمیفعالبنديحفاظآشكارساززمینهطیفکاهشبرايدیگرروش
جیخرووشودمیاحاطهثانویهسازآشكاریکتوسطاولیهسازآشكارکهصورت
.[3]باشدنهمراهثانویهسازآشكاریکباکهاستقبولقابلزمانیاولیهسازآشكار

بهمنظوردستیابیبه،HPGeآشكارسازهايساختدرمختلفحفاظهايبكارگیري
قطعاتبودنحجیموسنگینیبهمنجر،بودنبرهزینهبرعالوهپایینزمینهپس

اريبسیمالحظاتبایدآشكارسازحفاظدرطراحیطرفیوازشودمینیزدستگاه
نبیفاصله،محافظموادانتخاب،فوتونانرژيجملهاززمینهپسکاهشبراي

حفاظبهینهطراحیبنابراین.گرفتنظردرغیرهوحفاظدیواروآشكارساز
با.تداشخواهدآشكارسازحجمابعادوهاهزینهکاهشدرسزاییبهآشكارسازتاثیر

GEANT4جملهازکارلومونتروشپایهبرسازيشبیههايافزارنرمازاستفاده

ینهزمطیفدررافعالغیریافعالحفاظبكارگیريازحاصلنتایجتوانمی[4]
ودکرمشاهدهآشكارسازتشعشعزمینهپسرساندنحداقلبههدفآشكارسازبا

ارسازآشكحفاظبهینهطراحیوزمینهطیفکاهشبرايراترياقتصاديهايروش
.بردبكار

مقدمه

سازيشبیهروش
Geantسازشبیهافزارنرم وطراحیپیشاپیشارزیابیبرايکارآمديوسیله4

هاابخانهکتازايبستهافزارنرماین.باشدمیآشكارسازحفاظابعادسازيبهینه
فادهاستکارلومونتروشازکهاستتشعشعیانفعاالتوفعلسازيمدلبراي
فایلیکابتدادرHPGeآشكارساززمینهطیفسازيشبیهدر.کندمی

سازيیهشبهدفبامناسبفیزیكیفرایندهايوگرددمیایجادساختارفیزیكی
منظوربهسنجیطیفسیستموآشكارسازدقیقهندسهسپس.شودمیاضافه
مرحلهردوشدهایجادتجربینتایجباسازيشبیهنتایجبیشترچههرتطابق
ریفتعآشكارسازباگاماهايفوتونبرهمكنشبرايمناسبفرایندهاينهایی

رادونوتوریم،اورانیومطبیعیخطوطرادیواکتیوازسازيشبیهذراتوگردیده
رکتشبهمربوطکاتالوگازآشكارسازهندسهبهمربوطاطالعات.شودمیتولید

.شودمیاستخراجدستگاهسازنده
تجربیروش
درجهباHPGeسازآشكاریکتجربینتایجباسازيشبیهنتایجمقایسهبراي

برايیمناسبابزارآشكارسازاین.استشدهگرفتهنظردرژرمانیومبااليخلوص
وکمییرياندازه گبرايواستپایینفعالیتباطبیعیرادیونوکلوئیدهايآنالیز
آب،،خاكشاملمتفاوتساختارهايبامحیطینمونه هايگامايتشعشعاتکیفی
.[5]می رودبكارغیرهوساختمانیمصالحغذایی،مواد

.استشكلاستوانه ايمحوريدیودبا50%نسبیراندماندارايآشكارساز
Nنوعازآشكارسازکریستال حجمو1/71mmارتفاعو2/71mmقطر)

3270cmتفكیکقدرتوFWHM21/2آنkev1332انرژيدرkev

(60Co)ستا.
شاملفعالغیرحفاظ:استیافتهتشكیلقسمتدوازسازآشكارحفاظ

mm13050ازکمترفعالیتیباحفاظ،بیرونیالیهدرسربBq/kgحفاظو
Bq/kgازکمترفعالیتیباmm20ضخامتبهسربیازداخلی عالوهاست10

mmآنبر mmولگزان4 برابردرحفاظتبرايحفاظداخلدرمس4
میونفعالحفاظ.استرفتهبكارنیزسربتوسطشدهساطعXاشعه هاي

خارجیدیوارهبهکهباشدمیAlمحفظهدرپالستیكیسنتیالتورهايازترکیبی
حفاظتاثیرانحصاريارزیابیمنظوربهمطالعهایندر.استمتصلسربیحفاظ

ولتاژتغذیهبهمربوطکلیدگیري،طیفهنگامزمینهطیفکاهشدرغیرفعال
زامپایکبهسیستمکل.استشدهدادهقرارOFFدروضعیتسنتیالتورها

گاهآزمایشدرپس زمینهطیفابتدا.استمتصللیتر30حجمبه(مایعازتظرف)
اردیگربسپسوگردیدهشمارشواندازه گیريآشكارسازتوسطحفاظیهیچبدون

ئیدهايرادیونوکلوآنالیز.شودمیگیرياندازهفعالغیرهايحفاظازاستفادهبا
Mastroافزارنرمتوسطزمینهطیفدرموجود .استگرفتهانجام[6]
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مراجع

نتایج بدست آمده از مجموع شمارشهاي زمینه در مدت زمان ( 2)و( 1)شكل 
قبل و بعد ازبكارگیري حفاظ (KeV50-300) ثانیه دررنج انرژي هاي18000

.را نشان می دهد HPGeغیر فعال آشكارساز 
(214Biو 214Pb)عموما متعلق به  40Kپیكهاي بلند درطیف زمینه آشكارساز عالوه بر

.می باشند 232Thمحصول واپاشی (  228Acو  212Pb)  و 238Uمحصول واپاشی ،

درصدي 40با بكارگیري ترکیب حفاظ بندي ذکر شده در اطراف آشكارساز کاهش 
شبیه در طیف زمینه آشكارساز مشاهده گردید همچنین انطباق خوبی بین نتایج

ازي اختالف نتایج شبیه سازي با داده هاي شبیه س. سازي و تجربی بدست آمد 
تخاب با توجه به حساسیت زیاد روش هاي شبیه سازي به ان. می باشد % 12حدودا 

میزان دقیق هندسه آشكارساز ، مواد تشكیل دهنده فضاي مورد بررسی و غیره، این
ل قبول اختالف به منظور ارزیابی بهینه سازي حفاظبندي آشكارساز می تواند قاب

.باشد 

یافته ها مواد و روش ها

طیف زمینه آشکارساز بدون بکارگیری حفاظ آشکارساز و مقایسه نتایج . 1شكل 
تجربی با شبیه سازی

طیف زمینه آشکارساز با بکارگیری حفاظ آشکارساز و مقایسه نتایج . 2شكل 
تجربی با شبیه سازی
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