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 الزم است مقدار شار مطلق نوترون برای، در یک رآکتور صفر قدرت و به طور کلی در مجموعههای بحرانی برای انجام آزمایشها:چكيده
 ناشی از فعالسازی ورق طال بهعنوان یک روش استانداردγ  وβ  اندازهگیری همفرودی زمانی دو تابش.درجهبندی توان رآکتور مشخص باشد
 پرتوهای بتا و گامای حاصل. شار مطلق نوترون از فعالیت مطلق ورق طال محاسبه میشود.برای اندازهگیری شار مطلق نوترون شناخته شده است
 ورقهی طال در موقعیت، در این روش اندازهگیری شار.) اندازهگیری میشوند8-10 s از نمونهی طالی فعال شده در یک بازهی زمانی کوتاه (حدود
 گسترهی.موردنظر پرتودهی شده و سپس با اندازهگیری همفرودیهای زمانی تابشهای بتا و گاما فعالیت مطلق ورقهی طال بهدست میآید
 وابستگی مستقیم بازده آشکارسازها به آهنگ شمارشها، مزیت اصلی روش همفرودی زمانی. است104 Bq-102 فعالیت قابل اندازهگیری نمونه
 گاما و همفرودی زمانی، با تغییر ولتاژ قوی آشکاساز بتا و در نتیجه تغییر بازده آن و اندازهگیری آهنگهای شمارش بتا.است
 فعالیت مطلق،1  سپس با برونیابی بازده آشکارساز بتا به مقدار.میتوان نمودار تغییرات شمارش بتا را برحسب تغییرات بازده آشکارساز بتا رسم کرد
.ورق طال محاسبه میشود

 ورق طال، روش همفرودی زمانی، فعالیت مطلق، شار مطلق نوترون:کليدواژهها

Absolute activity of gold foil measurement using coincidence method
to determine absolute neutron flux of zero power reactor
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Abstract: To perform an effective experimental implementation in a zero- power reactor or more
generally, critical assemblies, it is necessary to measure the total neutron flux to calibrate the reactor power.
The 4πβ-γ coincidence method via the activation of gold foil is a well known standard method for absolute
neutron flux measurements. The absolute neutron flux is obtained by measuring the absolute activity of
the irradiated gold foil, ranged in 102-104 Bq. In this method, the gold foil is irradiated at the desired
position. The beta, gamma, and the coincidence rates are by using the 4πβ-γ coincidence system, and the
absolute activity of gold foil is then obtained. The β-γ rays emitted from the irradiated gold foil are recorded
in a concise period of tim (of the order 10-8 seconds). The advantage of this method is that the efficiency
of either detector is directly dependent on the counting rates. Changing the beta detector efficiency due to
the high voltage change and then measuring the beta, gamma, and coincidence counting rates, the plot of
beta counting rates against the beta detector efficiencies can be introduced. By extrapolating the
efficiencies to a unit value, the absolute activity of the gold foil can be obtained.
Keywords: Absolute neutron flux, Absolute activity, Coincidence method, Gold foil
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198Au

 .1مقدمه
کمیت اصلی در اندازهگیری شار مطلق نوترون ،میزان واپاشی
مطلق هستهی پرتوزا است و چگالی شار نوترون در یک مکان ،با
اندازهگیری فعالیت ورق طالی پرتودهی شده در آن مکان به
دست میآید .برای محاسبهی فعالیت ورق طال ،از روش
همفرودی زمانی استفاده میشود .بدین منظور ،ورق طال در
محلی که اندازهگیری شار مطلق در آن مورد نظر است ،قرار
گرفته و فعال میشود و سپس توسط سیستم همفرودی زمانی
 ،β-γپرتوهای بتا ،گاما و همفرودیهای ورق طال شمارش
میشوند .پس از شمارش و قبل از محاسبهی فعالیت مطلق ،الزم
است تصحیحهایی بر روی شمارشها انجام شود این تصحیحها
دو دستهاند ]:[1
 .1تصحیحهای جزیی و قابل اغماض :اندازهی چشمه ،بستگی
زاویهای بین پرتوهای بتا و گاما ،بازده آشکارساز گاما نسبت به
پرتوهای بتا و اثر تابش ترمزی.
 .2تصحیحهای قابل مالحظه :زمان مرده ،همفرودی اتفاقی ،بازده

(β )0/961

0/4118
γ
˚

شكل  .1نمودار واپاشی طال.

ورقی که در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفت بسیار نازک
نبود ،بنابراین رابطهی  1نیاز به تصحیحهایی برای ضخامت ورق
دارد و باید اثر خود حفاظی و کاهش شار را نیز در نظر گرفت.
بنابراین،

آشکارساز بتا نسبت به پرتوهای گاما ،اثر تبدیل داخلی پرتو گاما
و شمارش زمینه.

198Hg

1 ( D − D cd Fcd ) R
=
F
ˆN 
R −1
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 .2تئوري
سیستم اندازهگیری فعالیت مطلق دارای دو شاخهی مجزا برای

که در آن  Dفعالیت حاصل از کل نوترونها D cd ،فعالیت

اندازهگیری پرتو گاما و پرتوی بتای ورق فعال شده است .از

حاصل از نوترونهای فوقگرمایی F ،عامل تصحیح کاهش شار و

آنجا که طال نمودار واپاشی سادهای دارد که در آن یک بتا و

اثر خود حفاظی و  Fcdعامل تصحیح تضعیف نوترونهای تند

یک گامای تقریباً همزمان گسیل میشود ،برای اندازهگیری شار

در کادمیم ،و  Rنسبت کادمیم است.

مطلق از ورق طال استفاده میشود .همچنین طال ناخالصی کمی

نسبت کادمیم ) (Rبا پرتودهی ورق طال با پوشش کادمیم و

دارد و میتوان آن را بسیار نازک ساخت .نمودار سادهشدهی

بار دیگر با پوشش آلومینیم ،قابل اندازهگیری است .با

واپاشی طال مطابق شکل  1است .فعالیت هر میلیگرم از ورق

اندازهگیری  Rبرای ورق طال میتوان ( rشاخص فوقگرمایی) را

بسیار نازک از رابطهی زیر محاسبه میشود ]:[3 ،2

نیز محاسبه نمود .مقادیر  sو  gرا از جدولهای سطح مقطع

ˆ
D = N 

()1

وستکات به دست آورده ،با در دست داشتن ضخامت ورق طال و
ضخامت پوشش کادمیم استفاده شده نیز میتوان  Fو  Fcdرا از

که در آن N ،تعداد اتمها در یک میلیگرم از ورق طال

جدولهای مربوطه به دست آورد .برای ورق ،1 v

= sو

که در آن  NAعدد آووگادو است) ϕ ،شار

 g =1است و برای طیف ماکسولی =  rاست ] .[4به این

نوترون و ̂ سطح مقطع مؤثر جذب نوترون ]) [ˆ =  ( g + rs

ترتیب با اندازهگیری فعالیت ورق طال توسط مدار همفرودی و

است .در اینجا  سطح مقطع جذب نوترون گرمایی g ،و s

جایگذاری مقادیر آن در رابطهی ( )2شار نوترون قابل محاسبه

در گسترهی

است .این مقاله به روش اندازهگیری فعالیت حاصل از شار کل

0001
/
(NA
A

= N

ضریب تصحیح انحراف از سطح مقطع جذب

1
v

انرژی به ترتیب ،گرمایی و فوقگرمایی ،و  rشاخص فوقگرمایی
است.

نوترونها میپردازد.
اگر  Dفعالیت مطلق N  ، N  ،و  N cتعداد شمارش در
کانال بتا ،کانال گاما و کانال همفرودی زمانی پس از تصحیح
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زمینه ،زمان مردهی سیستم ،نیم -عمر ،همفرودی تصادفی ،و
   ،  بازده آشکارسازهای گاما و بتا باشند ] ،[5 ،4آن گاه:
N = D .

N  = D .
N c = D . . 

N B .N 

() 3

Nc

=D
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که در آن )  N c = ( N c − N cbتعداد همفرودیهای ثبت شده
است که همفرودیهای تصادفی را نیز در بر میگیردN  b ، N cb ،

و  Nbبهترتیب شمارش زمینهی کانال همفرودی ،بتا و گاما،
 N  ، N cو  N شمارش اصلی کانال همفرودی ،بتا و گاما R ،

و   dزمان تفکیک و زمان مردهی سیستم هستند.
در موقع شمارش پرتوزایی ورق طال ،باید اثر تبدیل داخلی و
نیز گاماهای شمارش شده توسط آشکارساز بتا لحاظ شوند ،در
این شرایط    1است .همانطور که در شکل  1نشان داد

البته باید توجه داشت که این رابطه تنها برای آشکارساز  βبا

شده است در اتم طال پس از تابش بتا یک گاما هم گسیل

بازده  100%صحیح است .در این شرایط اکثر تصحیحها ،کوچک

میشود .با مالحظهی اثر تبدیل داخلی داریم:

و قابل صرفنظر کردن هستند .امّا بازده آشکارساز  βعمالً کمتر
از  100%بوده و الزم است تصحیحهای زیر اعمال شوند ]:[6
زمان مردهي سيستم :برای این که بتوان دو رویداد متوالی را
در سیستم شمارش به صورت مجزا ثبت نمود نیاز به حداقل

 +  


N  = D   + ce
1−   )
(
1+ 



N =D
1+ 

() 5
()6

بازهی زمانی است که به آن زمان مردهی سیستم گویند .هنگامی
که رویداد اول ثبت میشود ،در صورتی که رویداد دوم در این

  −   (1 −   )  c 
Nc = D  
+

1+  
 1 + 


()7

بازهی زمانی (زمان مردهی سیستم) اتفاق بیفتد ،این رویداد ثبت
نمیشود ].[7
همفرودي تصادفی :بهعلت پهنای زمانی ،تپهای ایجاد شده از

در اینجا   = e / ضریب تبدیل داخلی کل  ce ،بازده

هر آشکارساز در شمارگر مدار همفرودی ثبت میشود .برای به

آشکارساز  βبرای الکترونهای تبدیل داخلی   ،بازده

دست آوردن همفرودیهای واقعی باید همفرودیهای تصادفی را

آشکارساز  βبرای پرتو گاما و   cبازده شمارش همفرودیها در

از شمارشهای ثبت شده در کانال همفرودی کم نمود.

شرایطی هستند که ذرات  βاندازهگیری نشدهاند .در رابطهی ()5

شمارش زمينه :شمارش زمینه در هر یک از آشکارسازها باعث

جمله اول ،شمارش  ،βجملهی دوم شمارش الکترونهای تبدیل

میشود در شمارش مدار همفرودی نیز شمارشی ثبت شود.

داخلی و جملهی سوم شمارش پرتوهای گاما توسط آشکارساز

اثر تبدیل داخلی :این اثر شمارش آشکارساز گاما را کم و

 است .در صورتی که   cخیلی کوچک در نظر گرفته شود،

شمارش آشکارساز بتا را زیاد میکند و الزم است تصحیح شود.

جملهی دوم رابطهی ( )7حذف میشود و با جایگذاری و ترکیب

در صورتی که زمان مردهی دو سیستم بتا و گاما یکسان در

سه رابطهی آخر داریم:

نظر گرفته شود و تأثیر تصحیح زمان مردهی سیستم،
همفرودیهای تصادفی و زمینه مورد توجه قرار گیرد ،رابطهی 3
به رابطهی زیر تبدیل میشود ]:[8 ،2



) ( N  − N ) ( N  − N )  1−  ( N  + N 
) ( N − 2 N  N  ) ( 1− N 




c d

() 4



b

R



b



R

c



=D

= D 1 + K 

()8

N   N
Nc

که در آن K = m  1 −    ،نسبت شمارشهای گاما و تبدیل


  

 ce +  
داخلی به شمارشهای بتا در آشکارساز ،β
1+ 
شمارش گاما توسط آشکارساز  βاست.

=m
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اگر در رابطهی (   =1 ،)8قرار داده شود ،آنگاه

تصحیحهای الزم اعمال و با رسم منحنی تغییرات

 N   N  / N c = Dمیشود و این به این معنا است که با

برحسب  ، 1 −   /  آهنگ واپاشی مطلق ورق

برونیابی منحنی تغییرات

N  N  / N c

برحسب

(1 −   ) /  

N  i .N  i / N ci

طال ،و با استفاده از رابطهی  2شار مطلق نوترون در محل
قرارگیری ورق طال محاسبه شده است ].[4

میتوان مقدار  Dرا تعیین کرد ]:[8 ،4

 1.3مدار همفرودي زمانی

 .3روش انجام آزمایش
در این اندازهگیری که در سالهای گذشته برای اندازهگیری شار
مطلق نوترون در رآکتور صفر قدرت آب سنگین اصفهان انجام
شده است ،شمارشهای بتا ،گاما ناشی از ورق طال با روش
همفرودی زمانی ثبت و سپس با جایگذاری زمان مردهی
سیستم ،همفرودیهای تصادفی و شمارش زمینه در رابطهی 4
فعالیت ورق طال با فرض بازده  100%آشکارساز بتا محاسبه شده
است .از آنجا که بازده آشکارساز بتا در عمل  100%نیست پس
از ثبت شمارشها ،زمان واپاشی ورق طالی فعال شده و

مدار همفرودی زمانی  β-γشامل یک آشکارساز بتای  4πو دو
آشکارساز گاما در دو طرف آن است .ورق طالی فعال شده ،داخل
آشکارساز بتا قرار میگیرد و تابشهای بتای ناشی از آن توسط
آشکارساز بتا و تابشهای گامای آن هر یک جداگانه توسط
آشکارسازهای گاما شمارش میشوند .با تنظیمات سیستم
الکترونیکی که شرح آن در ادامه خواهد آمد ،تابشهای بتا و
گامای همزمان توسط مدار همفرودی زمانی شمارش
میشوند .شکل  2طرحوارهی مدار همفرودی زمانی را نشان
میدهد ].[9
ولتاژ قوی
478

دروازه و مولد تأخیر
زمانی
()416A

زمانسنج
شمارگر
974

کامپیوتر
(رایانه)

تحلیلگر
تک کاناله
550A

تقویتکننده
575A

جمع همزاد و
تقویتکنندهی وارون
533

پیشتقویتکننده
113
پیشتقویتکننده
113

NaI

سیستم همفرودی
(مدل )418A

دروازه و تأخیر زمانی
416A

لولهی تکثیرکنندهی
فوتونی

شمارگر ( )4πپرتو β

NaI

تحلیلگر
تک کانالهی زمانی
551

خط تأخیر تقویتکننده
460

پیشتقویتکننده
142AN
ولتاژ قوی
659

شكل  .2طرحوارهی مدار همفرودی زمانی.

لولهی تکثیرکنندهی
فوتونی

ولتاژ قوی
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شاخهي گاما :در باال و پایین آشکارساز بتا ،دو آشکارساز
گاما (یدور سدیم) قرار گرفته است .مقدار نوری که در
سوسوزن تولید میشود بسیار اندک است و پیش از
آن که بتوان آن را به صورت یک تپ یا هر روش
دیگری نگاشت باید تقویت شود .تقویت یا تکثیر نور
سوسوزن توسط لولهی تکثیرکنندهی فوتونی)PMT( 1
صورت میگیرد .هدف از به کار بردن پیشتقویتکننده
در این مدار ،ایجاد جفتشدگی بین خروجی آشکارساز
و سایر قسمتهای مدار است .پس از این که عالمتهای
به دست آمده از آشکارسازهای گاما از پیشتقویتکننده عبور کرد
وارد  Dual Sum and invert Amplifierشده و با
هم جمع میشوند و پس از تقویت عالمت ،وارد تحلیلگر
تک کاناله )SCA( 2میشوند.
شاخهي بتا :این بخش از مدار همفرودی شامل یک آشکارساز
بتای  4πاست .یعنی دو آشکارساز نیم استوانهای تناسبی که بر
روی هم قرار گرفته و نمونه در بین آنها وارد میشود .برای این
که مقدار گاز داخل آشکارساز ثابت بماند ،گاز متان با فشار ثابت
 10 barnوارد آن شده و از سمت دیگر آن خارج میشود.
عالمتهای تولید شده در آشکارساز بتا وارد پیشتقویتکننده
میشود .نقش پیشتقویتکننده افزایش تطابق بین خروجی
آشکارساز با سایر قسمتهای مدار و کاهش نوفه است.
عالمت خروجی پیشتقویتکننده وارد تقویتکننده میشود.
تقویتکننده به گونهای طراحی شده است که میتواند تأخیر
الزم برای عالمت ورودی را ایجاد کند .واپاشی اتم (هستهی) طال
با گسیل تقریباً همزمان پرتوهای بتا و گاما همراه است .تفاوت
طول کابلها و سایر تجهیزها در مسیر عالمتهای گاما و بتا باعث
میشود که این دو عالمت بهطور همزمان ثبت نشوند .به منظور
همفرود کردن زمانی دو رویداد بتا و گاما ،تأخیر زمانی توسط
تقویتکنندهی مدل  460اعمال میشود .برای همزمان کردن دو
شاخهی بتا و گاما ،از یک تپساز استفاده میشود .سپس عالمت
بتا وارد تحلیلگر تک کاناله ) )SCAمیشود که دارای دو سطح
باال (U.L) 3و سطح پایین (L.L) 4است .با استفاده از این وسیله
میتوان تأخیری نیز در عالمت ایجاد نمود .در صورت نیاز به
تأخیر بیشتر باید از دروازه و مولد تأخیر 5استفاده نمود.
همفرودي زمانی :پس از تقویت عالمتهای بتا و گاما و انتخاب
تپهایی با انرژی مناسب توسط تحلیلگر تک کاناله ،عالمتهای
بتا و گاما وارد سیستم همفرودی میشوند .در صورت وقوع
1. Photo Multiplier Tube
2. Single Channel Analyzer
3. Upper level
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همفرودی زمانی ،یک تپ در خروجی مشاهده میشود .بنابراین
در صورت تنظیم بودن سیستم ،در شرایطی که نمونه واپاشی
میکند ،یک عالمت در مدار بتا و یک عالمت در مدار گاما و یک
عالمت همفرودی زمانی در خروجی سیستم همفرودی خواهیم
داشت .این سه عالمت وارد زمانسنج و شمارگر میشوند .این
شمارگر دارای سه ورودی است که عالوه بر نشان دادن
شمارشهای کانال بتا ،کانال گاما و شمارش همفرودی زمانی،
زمان را تا دهم ثانیه نشان میدهد .شکل  3الف و ب سیستم
الکترونیکی استفاده شده و شکل  3ج آشکارسازهای استفاده

شده را نشان میدهند که داخل سرب هستند .از شمارش N 
و  N و  N cو براساس رابطههای ذکر شده میتوان فعالیت
ورق طال و نهایتاً شار مطلق نوترون در محل پرتودهی ورق طال
را بهدست آورد ].[10

(الف)

(ب)

(ج)
شكل  .3مدار همفرودی زمانی .β-γ

4. Lower level
5. Timing single channel analyzer
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 2.3آزمایش

بهمنظور محاسبهی فعالیت مطلق ورق طالیی که برای مدت
زمان مشخصی در محل اندازهگیری شار نوترون پرتودهی شده،
درجهبندی و تنظیمات همفرودی زمانی (شکلهای  2و  )3انجام،
و شمارش پرتوهای بتا ،گاما و همفرودی زمانی ناشی از ورق
طالی فعال شده ثبت شد ].[11
برای تعیین زمان مردهی کل سیستم ،در مدار شکل ،2
خروجی تقویتکنندهی  460بر روی کانال اسیلوسکوپ مشاهده
و با تغییر پتانسیومتر (تأخیر) بر روی تقویتکننده ،تأخیر تپ
خروجی نسبت به تپ ورودی مشاهده شد .تأخیر زمانی از
کمترین مقدار یعنی  µ 1/0sبه تدریج افزایش یافته و در هر
مرحله ،شمارش مربوطه ثبت شد .از آنجا که هر آشکارساز و
مدار الکترونیکی آن (تا قبل از تقویتکنندهی  )460دارای زمان
مردهی متفاوتی است و در هر سیستم ،همیشه زمان مردهی
بزرگتر غالب است ،تا زمانیکه تأخیر زمانی ،معادل با زمان
مردهی سیستم شود ،شمارشها ثابت است ،یعنی افزایش تأخیر
زمانی تأثیری بر شمارش ندارد .اما پس از آن با افزایش تأخیر
زمانی ،مقدار شمارشها کاهش مییابد .اگر زمان مردهی
آشکارساز بیشتر از زمان مردهی سیستم الکترونیکی باشد ،زمان
مردهی کل سیستم ،همان زمان مردهی آشکارساز خواهد بود و
افزایش تأخیر زمانی تأثیری بر شمارشها نخواهد داشت .اما
زمانی که تأخیر زمانی بزرگتر از زمان مردهی آشکارساز شود،
زمان مردهی کل سیستم ،برابر با مقدار تأخیر زمانی است .برای
سیستم شکل  ،2زمان مردهی کل سیستم  µ 02/1sاندازهگیری
شد ].[10
از آنجایی که مشخصههای اجزا و مدارهای الکترونیکی مورد
استفاده در شاخهی بتا و گاما متفاوت بود ،عالمتهای
همفرود نیز با تأخیر زمانی کمی وارد مدار همفرودی میشدند.
به منظور جبران تأخیر زمانی در دو شاخهی بتا و گاما ،به
جای خروجی آشکارسازها ،خروجی یک تپساز به ورودی
تقویتکنندههای بتا و گاما متصل و ارتفاع تپ طوری تنظیم شد
که در گسترهی انرژی موردنظر قرار گیرد .با ایجاد تغییر در تأخیر
زمانی هر شاخه ،شمارش کانال بتا ،گاما و همفرودی زمانی باید
یکسان شود .برای اندازهگیری همفرودی تصادفی ،پس از همفرود
کردن عالمتهای ناشی از دو پرتو بتا و گاما ،تأخیری در یکی از
شاخهها ایجاد شد تا همفرودی واقعی وجود نداشته باشد ،در این
صورت شمارشهای ثبت شده در مدار همفرودی ،شمارشهای
همفرودی تصادفی هستند که باید از مقدار شمارش همفرودی
1. Timing single channel analyzer
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کل کم شوند .برای حذف عالمتهای اضافی ،نظیر عالمت تابش
زمینه در شاخهی گاما نیز ،خروجی تقویتکنندهی  460در دو
مسیر مجزا پس از عبور از تقویتکننده -خط تأخیر و تحلیلگر
تککانالهی زمانی 1وارد کانال  1و کانال  2اسیلوسکوپ میشد.
توسط تقویتکننده -خط تأخیر تأخیری در یک مسیر از مدار
ایجاد میشد ،سپس با تغییر سطح باال و سطح پایین تحلیلگر
تککاناله انرژیها و عالمتهای اضافی با مشاهده بر صفحهی
اسیلوسکوپ میتوانستند حذف شود .برای تعیین زمینه الزم بود
قبل از قرار گرفتن ورق در سیستم شمارش ،زمینهی هر یک از
کانالهای بتا ،گاما و همفرودی زمانی شمارش شود .به این ترتیب
پارامترهایی که برای تصحیح شمارشها الزم بود ،اندازهگیری
میشدند .آنگاه ورق طالی فعال شده ،در داخل سیستم قرار
گرفته ،با تغییر ولتاژ قوی 2سیستم شمارندهی بتا (تغییر بازده
آشکارساز بتا) N  ، N  ،و  N cثبت میشدند .سپس این
مقدارها در رابطهی ( )4جایگزاری شده و فعالیت برای هر حالت
محاسبه میشد .الزم به ذکر است که سایر پارامترها از جمله
زمان مرده و شمارش زمینه در این رابطه در نظر گرفته میشدند.
(   = N c / N نتیجهی رابطهی  )3نیز محاسبه و (1 −  ) / 




به دست میآمد.
با تغییر بازده آشکارساز بتا ،رابطهی بین فعالیت و
 (1 −  ) / بهدست آمد .در صورت نزدیک شدن  به مقدار




واحد ،فعالیت به سمت  Dیعنی فعالیت مطلق میل میکند و
با روش برونیابی میتوان  Dرا محاسبه نمود .نمودار این
تغییرات و همچنین مناسبترین تابع نمایی در شکل  4نشان
داده شده است .بهاین ترتیب فعالیت مطلق ورق طالی پرتودهی
شده محاسبه شد .برای اطمینان از صحت محاسبهها،
نتیجههای مقدارهای به دست آمده با بعضی از رابطههای تجربی،
در جدول  1مقایسه شده است ] .[10دو رابطهی تقریبی استفاده
شده ،عبارتاند از ]:[12
() 9

) = D (1 − N c D

()10

) = D (1 − N   D

N  N 
Nc
N  N 
Nc

در این آزمایش ،بازده آشکارساز گاما برابر با  0/11بود ].[10

2. High voltage

. . . اندازهگیری فعالیت مطلق ورق طال با استفاده از روش همفرودی

 توضیح2  همانطور که در قسمت تئوری در رابطهی،نظر است
 برای محاسبهی شار. شار مطلق قابل محاسبه است،داده شد
 نسبت کادمیم اندازهگیری و سایر،مطلق نوترون الزم است
 که در حوصلهی این،پارامترها از جداول مربوطه استخراج شوند
.مقاله نمیگنجد
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3

2
1-εβ/εβ

4

.)1-εβ(/εβ  رابطهی بین فعالیت و.4 شكل
 مقایسهی مقدارهای فعالیت مطلق حاصل از سه روش محاسبه.1 جدول
[10]
 تصحیح شده برای زمان واپاشیDₒ
10 رابطهی

9 رابطهی

4 رابطهی

𝜀𝛽

آهنگ

آهنگ

شمارش

شمارش

خالص بتا

زمینهی بتا

6111/11

6109/19

6109/39

0/73

4328

8

6133/53

6131/26

6131/54

0/68

4049

6

6211/23

6507/85

6208/23

0/52

3278

5

6328/48

6323/91

6324/29

0/37

2260

3

6375/09

6370/14

6370/31

0/32

1979

1

6428/12

6422/84

6423/24

0/28

1738

1

6466/12

6460/61

6461/25

0/25

1556

0

6525/93

6520/15

6520/66

0/22

1387

0

6082/43

6080/46

6080/67

فعالیت مطلق برونیابی

اختالف نتیجهها در این شده
. است4% جدول کمتر از

 نتيجهگيري.4
 مشاهده میشود که نتیجههای،1 از دادههای جدول
اندازهگیری با روش همفرودی زمانی با تقریب خوبی با
 بنابراین روش اندازهگیری فعالیت.روشهای تجربی مطابقت دارد
 به این ترتیب با.مطلق ورق طال قابل قبول و معتبر است
اندازهگیری فعالیت مطلق در موقعیتی که شار مطلق در آن مورد
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