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بننامپهی شپبیهسپازی

 سپس. شبیه سازی و تابع پاسخ آن تعیین شدMCNP  دانشگاه اصفهان به کمک کد محاسباتیHPGe  آشکارساز:چکیده

 همچنین طیفنمایی با آشکارسپاز.) اجنا شدz=10-90 ،ρ=0/8-2 g/cm3( شده بنای چشمههای حجمی مارینلی با تنکیبها و چگالیهای مختلف
،،بپا جمپعآوری و مقایسپهی نتپای

 سپس. در آزمایشگاه بنای نمونههای حجمی مارینلی با درصدهای خودجذبی متفپاو بپه انجپام رسپید،مذکور

 بنای چشمههپای مپارینلی بحپ و بنرسپی و بپنای هپن دو حالپ،چگونگی اثنا چگالی و تنکیب نمونهها بن میزان خودجذبی در طیفهای گاما
 تجنبپی و شپبیهسپازی توانمنپدی رو، با مقایسهی نتای. نمودار سطح بازده بنحسب اننژی پنتو گاما و چگالی نمونه رسم شد،تجنبی و شبیهسازی
 بپنای هپن چگپالی، این روند میتواند بنای تولید منحنی بازده مناسپب.شبیهسازی بنای محاسبهی بازده بنحسب دو پارامتن اننژی و چگالی تأیید شد
 عپووه بپن آن مشپاهد شپد کپه در مسپألهی.نمونه به کار بنده شده و سبب کاهش تعداد استاندارد مورد نیاز در آزمایشگاه و هزینههای منبوطه شپود
 در حالی که تأثین نوع،  اثن بیشتنی دارد و بن خودجذبی کل گستنهی اننژی مورد مطالعه تأثینگذار اس،به نوع تنکیب

 چگالی نسب،خودجذبی

.  اس400keV  تنها در گستنهی اننژیهای کمتن از،تنکیب
HPGe ،MCNP ، خودجذبی، نمونههای محیطی، طیفنمایی گاما:کلیدواژهها

Study of Self-Absorption in Gamma-Ray Spectroscopy of Environmental Samples
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Abstract: HPGe detector has been simulated by using MCNP code, and the detector response has been
determined. Monte Carlo simulations have been performed for different elemental composition and
density as environmental Marinelli samples (z =10-90, ρ = 0.8-2 g/cm3). Likewise, more experiments
were carried out in the laboratory scale using five samples with different self-absorption albeit with the
same detector described previously. The effects of source elemental composition and density on the selfabsorption in gamma-ray spectroscopy of environmental Marinelli samples are discussed. For both cases
of experimental and simulated studies a surface plot of the efficiency vs gamma-ray energy and sample
density has been calculated for the said detector. By comparing the results upon applying, two methods
show that the simulation method has been successful leading to efficiency as a function of both gammaray energy and sample density. The same surface can be used to derive an efficiency curve for any
sample density within the calibrated range of densities. Also, it is possible to use this three-dimensional
curve to reduce the number of calibration standards of different required densities, where it leads to
reducing the laboratory operating costs. The results showed that the sample density was more important
than the composition in self-absorption problem. In addition, the effects of the sample density on selfabsorption in all range of the energy under the study are visible, but the chemical composition effects
appear only for the E<400 keV condition.
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 .1مقدمه
امنوزه مطالعپههپای زیپادی در زمینپهی شپناخ

چگالی ،نتای ،دقیق تنی را نسب
منپابع پنتپوزای

بپه حپالتی کپه بپه یپک منحنپی

دوبعدی بازده -اننژی بسنده میکنیم بپه دسپ

خواهپد داد .ایپن

طبیعی و تعیین فناوانی عناصن پنتوزا ،در اینان و در سناسن جهان

رو

در حال اجنا اس  .یکی از اهداف این مطالعهها ،مشخص کپندن

رو

نقاط آلوده به عناصن پنتوزا به منظور کنتنل آلودگیهای هستهای

مشکوتی که در تهیهی چشمههای استاندارد عنپوان شپد ،عمومپاً

] .[3 ،2 ،1در مطالعههای مذکور،

این تعداد استاندارد در یک هندسهی معین ،در آزمایشگاه موجود

اطوع از بازده دقیق آشکارسپاز ،گپامی تعیپینکننپده در راسپتای

نیسپپ  .بنپپابناین ایپپن نیازمنپپدی یکپپی از جنبپپههپپای منفپپی و

و پیآمدهای ناشی از آن اس

محاسبهی هن چه دقیقتن پنتوزایی نمونههای مجهول اس

].[4

قبوً در آزمایشگاه انجپام و تأییپد شپده اسپ

] .[5در ایپن

وجود  6نمونهی استاندارد کفای

محپپدودی زای ایپپن رو

دقیپپقتپپنین راه بپپنای تعیپپین بپپازده آشکارسپپاز ،انپپدازهگیپپنی

میکند ] ،[5اما بپا بپودن

محسپپو مپپیشپپود .چنپپانچپپه رو

مذکور به کمک شبیهسازی نتای ،مطلوبی ارایه کند ،محپدودی

()1

تجنبی با استفاده از چشمه های استاندارد ،بپنای هپن پیکنبنپدی

(نیاز به یک مجموعه از چشمه های استاندارد) بنداشپته

این رو

چشمه -آشکارساز معین اس ؛ از آنجپاییکپه ایپن چشپمههپای

خواهد شد .بنابناین در این مطالعه ،به بنرسی میپزان کپارایی کپد

استاندارد میباید از نظپن فیزیکپی و شپیمیایی و هپمچنپین توزیپع

محاسپپباتی  ،MCNPدر رو

پنتوزایی در حجم آنها مشپابه نمونپههپای تحپ

تجزیپه باشپند،

منظور ،رو

استاندارد در گستنه ی چگالی  1/0تپا  1/5 g/cmبپه کپار گنفتپه

].[5

شپپبیهسپپازی و رو

تعیین بازده آشکارساز بناساس اندازهگینی تجنبپی

و اسپپتفاده از چشپپمههپپای اسپپتاندارد خ پاص ،یکپپی از معتپپو ،
] .[5 ،4بپه دلیپل وجپود

مواجه اس

] .[6این محدودی

باع

مپپورد نظپپن بپپنای همپپان شپپنایط از طنیپپق

شبیه سازی تکنار شد .نتای ،حاصل از رو
بنرسی میزان صح

مشکو در تولید این نمونههپا ،تهیپهی نمونپههپای اسپتاندارد بپا
محدودی

شنایط آزمایشگاه به کمک کپد محاسپباتی ،MCNP

شد .سس

تهیهی نمونههای استاندارد متعپدد اسپ

فوق در یپک کپار آزمایشپگاهی بپنای  5چشپمهی
3

بنابناین پیاده سازی این رو  ،مشکل ،خستهکننده و زمانبن اس
در رو

مپپذکور پنداختپه شپپد .بپپنای ایپپن

گنف  .سس

میشپود بپنای

و کارایی رو

تجنبی ،معیاری بنای

به شیوهی شپبیهسپازی قپنار

با استفاده از مقایسهی نتپای ،تجنبپی و شپبیهسپازی

تابع اصوحکننده ای بنای نتای ،شبیهسازی به دس

آمد که نتای،

نمونپپههپپای بپپا چگپپالی و تنکیپپبهپپای مختلپپف ،یپپک نمونپپهی

محاسبا  MCNPرا در حد آرمانی بن نتای ،تجنبپی تطبیپق داد.

استاندارد با یک چگالی مشخص به کار بنده شود .به این تنتیب،

بنابناین کارایی  MCNPدر محاسبههای رویهی سهبعپدی بپازده،

در اکثن تجزیه ها از عامل خودجذبی در اننژیهای پایینتن تا حد

تأیید شد .نهایتاً با استفاده از شبیهسازی ،رویهی سه بعدی بپنای 9

زیادی چشمپوشی میشود که به طور حتم در محاسبا پنتوزایی

نمونه و در گستنهی وسیعتپنی از چگپالی ( 1تپا  )2g/cm3بپنای

خطا ایجاد خواهد کند.

آشکارساز و هندسهی مورد مطالعه محاسبه شد.

به دنبال مطنح شدن چنین مشکوتی ،تو های زیادی بپنای

همچنین در این پژوهش ،اثن نادیده انگاشتن خودجذبی روی

]،5

طیف حاصل از ( ،HPGe)2میپزان نقپش چگپالی و نپوع تنکیپب

 .[13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7یکی از راهکارهای معمول بپنای کپم

ایپن دو عامپل و بپازهی انپنژی

تصحیح خودجذبی در محاسبا پنتوزایی مطنح شده اسپ
اثپپن کپپندن عامپپل خودجپپذبی در مباح پ
چشمههای حجیم ،این اس

نمونه در عامل خودجذبی ،رقاب

که نقش مؤثنتنی در آن ایفا میکنند ،بنرسی شد.

طیپپفنگپپاری گامپپای

کپه بپه جپای اکتفپا کپندن بپه یپک

منحنی بازده -اننژی بنای چندین چشپمهی اسپتاندارد ،کپه یپک

 .2تجهیزهای مورد استفاده
آشکارساز استفاده شده HPGe ،نپوع  ،nمپدل GMX_10180

جمعآوری این بازده -اننژیها بنحسب چگالی چشمهها در یک

اُرتپک ،بپا بپازده نسپبی  10%و قپدر تفکیپک

گستنه ی چگالی را پوشش میدهند ،بازده -انپنژی محاسپبه و بپا

ساخ

شپنک

آورده شود کپه متغینهپای آن

 1/8 keVدر اننژی  1332/5 keVپنتو گامپای کبالپ  60-بپود.

بازده ،چگپالی و انپنژی هسپتند ] .[5ایپن منحنپی سپطح در یپک

آشکارساز مذکور از طنیق یک سیستم تقوی کنندهی الکتنیکی

همانند منحنی دو بعدی بازده -اننژی رفتپار خواهپد

کانالپپهی تهیپپه شپپده از انسپپتیتو فیزیپپک

نمودار ،یک منحنی سطح به دس
چگالی ثاب

کند .واضح اس

بپپه یپپک تحلیپپلگپپن بپ

کاربندی ( )IAPمتصل میشد .سس

که استفاده از یک منحنی سطح بازده -اننژی-
47

طیپف هپای ثبپ

شپده ،بپا

مطالعهی خودجذبی نمونههای محیطی در طیفنمایی گاما
(1 )g /cm3

استفاده از ننمافزار  Maestroمقیاس بندی و در ادامپه بپه کمپک

35000

(1/137 )g /cm3

ننمافزار  Omnigamسطح زین قلههای تمام اننژی تعیین میشد.

59/54 keV

3

( 1/318 )g /cm

30000

(1/477 )g /cm3
(1/5 )g /cm3

20000
1408/01 keV
500

15000

400
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1402 1404 1406 1408 1410 1412

61
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˚
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انرژی ()keV

شــک  .1مقطپپع طیپپفهپپای حاصپپل از چشپپمههپپای مپپارینلی بپپا هندسپپه و
پنتوزاییهای یکسان ولی با چگالیها و خودجذبیهای متفاو در اننژیهپای
 59و  ،1408/01 keVتهیه شده با آشکارساز  ،HPGeبیانگن تفپاو ناشپی از
خودجذبی متفاو چشمههای حجیم در مساح

بازده به دس

گنم بن سانتیمتن مکعب بود.

سطح زین قلهها اس .

آمپده مبنپای محاسپبا پنتپوزایی بپنای سپاین

چشپپمههپپا قپپنار گنف پ

و خطپپای نسپپبی در محاسپپبهی فعالیپپ

پنتوزاییها بنای حال های متفاو محاسبه شد .روند مذکور بپا
 .3محاسبات

منجع قنار دادن هن یک از چشمههای استاندارد ،تکنار شد .نتای،

طیف چشمه هپای مپارینلی بپا خودجپذبی هپای متفپاو در یپک

محاسبا  ،بیانگن خطای میپانگین  8/7 ،17/8و  ،7/9%بپه تنتیپب،

نمودار گنجانده شد که بنشپی از آن در شپکل  1آمپده اسپ  .بپا

بنای گستنههپای انپنژیE<400keV ،100>E>400 ،E<100 :

توجه به مشخصا یکسان چشمههپای مپذکور ،تفپاو مشپاهده

بود .از طنفی با داشتن بازده بنای چگالیهای مختلپف ،منحنپیهپای

شده در طیفهای خنوجی ،تنها ناشی از خود جذبیهای متفاو

سطح بازده -اننژی -چگالی بنای چشمههای اسپتاندارد بپه رو

این نمونهها اس  .همان گونه که از شکل پیدا اسپ
مساح

تجنبی تعیین شد.

خودجپذبی،

سطح زیپن قلپههپا را تغییپن مپیدهپد و منجپن بپه خطپا در

به منظور بنآورد مقدار خطای ناشی از این امپن ،یکپی از ایپن

 .4شبیهسازی
شبیهسازی آشکارساز مطابق بپا مشخصپا ارایپه شپده در منجپع

بپازده در گسپتنهی

] [14و تصوین فلوئورسانی پنتو ایک

( )XRFتهیه شپده از آن،

انجام شد (جدول  1و شکل  .)2پپ

از مشپاهدهی اخپتوف بپین

محاسبهی بازده و در نتیجه فعالی

پنتوزاییها میشود.

نمونه ها به عنوان استاندارد فنض شپد .سپس

اننژی مورد نظن ،بنای چشمهی استاندارد مذکور محاسبه شد ][2

N
A T P

()1

مقادین محاسبه شپده بپه وسپیلهی کپد محاسپباتی مونپ کپارلو و

  ( E) 

داده های تجنبی ،با تغیین دادن ضپخام
میزان خیلی کم و بناز

ییپهی مپندهی بلپور بپه

منحنی شبیهسازی شده با منحنی تجنبی،

که در آن N ،سطح زین قلهی تمام انپنژی  T ،Eزمپان شپمار ،

حجم فعال بلور آشکارساز محاسبه شد و بدینتنتیب تطابق نتای،

پنتوزایی چشپمه در

تجنبپی و محاسپباتی در حپپد مطلپو حاصپل شپد ]،17 ،16 ،15

 Pγاحتمال گسیل ذره با اننژی  A ،Eفعالی
طول زمان شمار

 .[18سپپس

اس .

چشپپمههپپای مپپارینلی موجپپود در آزمایشپپگاه بپپا

مشخصا ارایه شده در بخش  2بپه ایپن شپبیهسپازی اضپافه شپد
(دانستن تنکیب عنصنی هن یک از چشپمههپای اسپتاندارد بپنای
شبیهسازی ضنوری بود که از طنیپق تجزیپهی فلوئورسپانی پنتپو
ایک
48

بنای هن نمونه تعیین شد ].)[19 ،18

شمارش

وسایل و تجهیزهای مورد نیاز آزمایشها شپامل :چشپمههپای
نقطهای استاندارد ،نظین کبالپ  ،60-سپزیم ،137-اروپپیم 152-و
امنسیم 241-بود که طیف آنها بنای ارزیپابی تطپابق بپین نتپای،
تجنبپپی و محاسپپبا  ،MCNPو بپپه منظپپور اطمینپپان از صپپح
خنوجی هپای کپد اسپتفاده شپد .چشپمههپای مپارینلی اسپتاندارد
اسپپپپتفاده شپپپپده در ایپپپپن پپپپپژوهش شپپپپامل :امنسپپپپیم241-
(بپپپپپا فعالیپپپ پ پنتپپپپپوزایی  ،)1/75±0/02 kBqسپپپپپزیم137-
( )4/03±0/06 kBqو اروپیم )1/81±0/02 kBq( 152-بودند که
به لحاظ هندسه ،پنتپوزایی و زمپان سپاخ یکسپان بپوده و تنهپا
تفاوتشپپپان در خودجپپپذبی متفپپپاو ناشپپپی از خپپپا متفپپپاو
تشکیلدهندهی آنها بود .خا درون این ظنوف مارینلی خا
معمولی نوشهن ،خا مزرعه ،خا کپوه ،شپن سپاحل و سپن
تناورتن ،با چگالیهای به تنتیب 1/477 ،1/318 ،1/137 ،1 ،و 1/5

25000
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جدول  .1جزییا منبوط به شبیهسازی
مدل آشکارساز

قابل قبولی بنهم منطبپق بودنپد .بپه منظپور تحلیپل دقیپقتپن تپأثین

GMX-10180
هممحور ته بسته
افقی
نوع  -nژرمانیم
48 mm
49 mm

هندسهی آشکارساز
شکلبندی آشکارساز
مواد آشکارساز
قطن بلور
طول بلور
مواد پنجنه
ضخام پنجنه
فاصلهی بلور تا پنجنه
شعاع الکتنود مسی
شعاع ستون خأل اطناف الکتنود مسی
ضخام درپو آلومینیمی
تالی مورد استفاده

پارامتن چگالی ،در قلههایی بپا انپنژی ،344/28 ،244/70 ،121/78
 778/90و  1408/01 keVشمار

با چگالیهای  0/8تا  2 g/cm3محاسبه شد .نتای ،ایپن محاسپبه در

شکل  3ارایه شده اس  .شکل  3گویای این مطلب اس

Be
0/03 μm
5/4 mm
2 mm
4/25 mm
3 mm
F8

با افزایش چگالی شمار

حفاظ اطناف آشکارساز به تنتیب از داخل
م
آهن
سن

کپه اویً

زین قله در یپک انپنژی معپین کپاهش

مییابد .بنابناین چگالی ،باع تغیین در مساح سطح زین قلپههپا
میشود و نادیده انگاشتن آن منجن به خطا در محاسبهی فعالی هپای
پنتوزایی خواهد شد .ثانیاً تأثین چگالی بن روی مساح

سطح زین

قلهها با افزایش اننژی کاهش مییابد .در ادامه باید تپأثین چگپالی

چشمهی متعارف ) (SDEFبا توزیع
یکنواخ پنتوزایی در مارینلی

تعنیف چشمه

زین قلهها در طیفهای متناظن

بن مساح

سطح زین قلهها در اننژیهای مختلف ،دقیقتن بنرسی

میشد تا بتوان در رابطه با چشمپوشی یا لحاظ کندن ایپن پپارامتن

م  -آهن -سن
2 mm
2 mm
50 mm

در محاسبا پنتوزایی نظن قطعی داد؛ بنای ایپن منظپور تغییپنا
شیب منحنیهای شکل  3بنحسب اننژی ،رسم و از بناز

آنها،

رابطهی ( ،)2بنای توصیف تأثین چگالی بپن روی مسپاح

سپطح

زین قلهها در بنابن اننژی به دس

آمد.

y  0/104 E1/20

R2  0/ 84

()2

که در آن E ،اننژی بنحسب  keVو  yپارامتن توصپیفکننپدهی
میزان تأثین چگالی بن مساح
شیب تغیین مساح

سطح زین قله با افزایش اننژی کاهش مییابد.

این رابطه بیانگن کم رن
اس
شک

شدن تأثین چگالی در اننژیهپای بپای

و آزمایشگن می تواند بنابن دق

اننژی تح

 .2نمای نزدیک و دور آشکارساز شبیهسازی شده به همناه حفاظ

سطح زین قله اس  .بنابناین رابطپه،

مپورد نظپن

و گسپتنهی

مطالعها  ،در رابطپه بپا چشپمپوشپی از ایپن پپارامتن

تصمیمگینی کند.

اطناف آن و چشمهی مارینلی.

0/003

بعد از اطمینان از صح

خنوجی های آشکارساز شبیهسپازی

0/0025

شپپده ،طیپپفهپپای مپپوردنظن جمپپعآوری شپپد .هپپمچنپپین بپپازده
121/78 keV
244/7 keV
344/28 keV

1408/01 keV

چشمه های مارینلی با موادی با چگالیهای مختلف ،1/65 ،1/8 ،2

0/0005

2/5

 1/14 ،1/48و  )0/8 g/cm3و تنکیبهای یکسپان شپبیهسپازی ،و
مجموعه طیفهای به دس

0/001

778/9 keV

 1.4شبیهسازی چشمههای با چگالیهای مختلف

آمده در این حالپ

0/0015

در یپک نمپودار

شک

 .3شپمار

2

1/5

چگالی ()g/cm3

1

0/5

˚

˚

زیپن قلپه بپنای چشپمههپای مپارینلی بپا تنکیپب یکسپان و

گندآوری شد .اختوف بپین طیپفهپا در انپنژیهپای کپمتپن از

چگالیهای متفاو در گسپتنهی انپنژی  121/78تپا  1408/01 keVبپه دسپ

 400 keVنمایان بود ولی در اننژی های بایتن ،طیپف هپا تپا حپد

آمده از محاسبا با کد .MCNP
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شمارش زیر قلهها

آشکارسازی بنای هن یک از این چشمه ها به کمک کد ،محاسبه
شد ] .[20به این تنتیب منحنیهای سطح (بپازده -انپنژی -چگپالی)
بناساس دادههای خنوجی کد محاسباتی  MCNPبه دس آمد.

0/002

مطالعهی خودجذبی نمونههای محیطی در طیفنمایی گاما
1/00E+00

 2.4شبیهسازی چشمههای با ترکیبهای مختلف و چگالی یکسان

چشمههپای مپارینلی بپا مپوادی بپا چگپالی یکسپان  1/2 g/cm3و

1/00E-01

تنکیبهای متفاو در گسپتنهی  z=10-90شپبیهسپازی شپد .در

z=10
z=20
z=30

1/00E-03

z=40

اننژیهای کمتن از  400keVقابل مشاهده بود ولی در اننژیهای

z=50
1/00E-04

Ƶ
10
z=60

بایتن طیفها تا حد قابل قبولی بنهم منطبق بودنپد (شپکل  .)4بپه

z=70
z=80

منظور تحلیل دقیقتن تأثین پارامتن  ،zدر قلههایی با اننژی ،121/78

1/00E-05

z=90
1/00E-06

زیپن قلپههپا

در طیفهای متناظن با  z=10-90محاسبه و نتپای ،آن در شپکل 5
ارایه شده اسپ  .شپکل  5گویپای ایپن مطلپب اسپ
افزایش  zشمار

نیز مانند چگالی باع

1/00E-07

انرژی )(MeV

کپه اویً بپا

شک  .4طیفهای حاصل از محاسبا  MCNPبنای چشمههپای مپارینلی بپا
3

چگالی یکسان  1/137 g/cmو  zمتفاو (.)z=10-90

زین قله در هن اننژی کاهش مییابد .بنابناین z

تغیین در مساح

سطح زین قلهها میشود و

نادیده انگاشتن آن منجن به خطا در محاسپبهی فعالیپ

0/003

پنتپوزایی

0/0025

0/002

اننژی کاهش مییابد .به منظور بنرسی دقیقتن تأثین  zبن مساح

121/78 keV
244/70 keV

سطح زین قلهها در اننژیهای مختلف ،تغیینا شیب منحنیهپای
بنای توصیف تأثین  zبن مساح
دس

0/0015

344/28 keV

آنها ،رابطپهی (،)3

0/001

778/90 keV

سطح زین قلهها در بنابن اننژی به

1408/01 keV

0/0005

آمد
80

100

R2  0/ 95

()3

y  2010E3 / 74

شــک  .5شپپمار

تغییپپن مسپپاح

60

40

z

20

˚

˚

زیپپن قلپپه بپپنای چشپپمههپپای مپپارینلی بپپا چگپپالی یکسپپان

3

 1/2 g/cmو تنکیپپپپپپب متفپپپپپپاو ( )z=10-90در گسپپپپپپتنهی انپپپپپپنژی

 1408/01 keV-121/78به دس

که در آن E ،اننژی بنحسب  keVو  yپارامتن توصیفکننپدهی
میزان تأثین  zبن مساح

شمارش زیر قله

خواهد شد .ثانیاً تأثین  zبن روی مساح سطح زین قلهها با افزایش

شکل  5بنحسب اننژی رسم شد و از بناز

سطح زین قله اس  .بنابناین رابطه ،شپیب

آمده از شبیهسازی با کد .MCNP

 .5یافتهها و بحث

سپپطح زیپپن قلپپه در انپپنژی  121/78از منتبپپهی

 1.5اثر چگالی و ترکیب بر میزان خودجذبی نمونههای محیطی

-6

 10-5و در اننژی  244/70از منتبهی  10و در انپنژی  778/90از

همپپانسپپان کپپه از شپپکل  3پیپپدا اس پ  ،پپپارامتن چگپپالی در کپپل

منتبهی  10-9خواهد شد .بنابناین ،رابطپه ،بیپانگپن تپأثین کپاهش

گستنه ی اننژی تأثینگذار اس  .خطای ناشی از نادیپده انگاشپتن

به گونهای که در مواردی که

این پارامتن ،در حالتی که اخپتوف چگپالی نمونپهی اسپتاندارد و

با اننژیهای بایتن از  400keVسنوکار داریپم مپیتپوانیم بپدون

مجهول  1/2 g/cm3بپود ،در انپنژیهپای پپایین  21%بپود کپه در

سنیع تأثین  zبا افزایش اننژی اس

شمارش

مجموعه طیفهای جمپعآوری شپده ،اخپتوف بپین طیپفهپا در

 778/90 ،344/28 ،244/70و  1408/01 keVشمار

1/00E-02

دغدغه از اثن  zچشمپوشی کنیم.

اننژی های بای به  8/2%کاهش یافپ

و بپنای حپالتی بپا اخپتوف
3

چگالی نمونهی استاندارد و مجهپول  0/2 g/cmخطپا از  3/1%در
اننژیهای پایین به  1/49%در اننژیهای بای کپاهش یافپ  .قابپل
ذکن اس
50

که اختوف چگالی نمونهی مجهول با اسپتاندارد بپنای

مجلهی علوم و فنون هستهای1393 ،69 ،

نمونههای محیطی بین صفن تا  2گزار

شده اسپ

 2.5راهکاری برای تصحیح خودجذبی براساس کد MCNP

] .[9بنپابناین

چشم پوشی از خطای ناشی از چگالی توصیه نمیشود هن چند که

منحنیهپای سپطح بپازده -انپنژی -چگپالی تجنبپی و حاصپل از

میکنپد بپه گونپهای کپه در

محاسبا با کد  MCNPبا هم مقایسه شدند .به منظور مقایسپهی

انپپنژیهپپای بپپایتن از  400 keVاخپپتوف چنپپدانی در طیپپفهپپا

بهتپپن ،در شپپکل  6بپپازده تجنبپپی و محاسپپبه شپپده بپپنای یکپپی از

مشاهده نمی شود (شکل  .)5خطای ناشی از نادیده انگاشپتن نپوع

نمونه ها و در شکل  7هن دو منحنی سطح بازده -اننژی -چگپالی

با افزایش اننژی خطا به سنع

تنکیبها در محاسبهی مساح

اف

در یک چارچو آورده شدهاند .همچنین بنای بنرسی دقیپقتپن،

سطح زین قلهها در بدتنین حال

مقپدارهای خطپای بپازده محاسپبه شپده از طنیپق کپد محاسپپباتی

بنای وضعیتی که  zچشمهی اسپتاندارد  90و  zچشپمهی مجهپول
 10اسپ

 MCNPنسپپب

در انپپنژیهپپای پپپایین  88%و در انپپنژیهپپای بپپای 1/4%

محاسبه شد که بیانگن این اس

بپپه مقپپدارهای تجنبپپی بپپنای یکپپی از نمونپپههپپا

(نمونپپهی حپپاوی خپپا

که اگن تفپاو چشپمگیپنی در

مزرعپپه) در انپپنژیهپپای مختلپپف چنپپین

محاسبه شد

نوع تنکیب چشمهی استاندارد و مجهول وجپود دارد صپنفنظپن
کندن از خطای حاصل از  zمنطقی نیس  .البته در ایپنجپا مپا بپه
شکل اغناقآمیزی بپین  zنمونپهی اسپتاندارد و نمونپهی مجهپول

( )4بازده تجنبی(*100 /بازده تجنبی -بازده موردنظن)= %خطای نسبی

تفاو قایل شدیم .لیکن بپنای اخپتوف  20در  ،zکپه گسپتنهی
تغییپپنا  zدر نمونپپههپپای محیطپپی اس پ

] ،[8خطپپا را محاسپپبه

مقدارهای خطا بنای نمونپه ی مپذکور در جپدول  2گپزار

کندیم .خطا در اننژیهای ،778/790 ،344/28 ،244/70 ،121/78

شده اس .

 ،1408/01 keVبپپه تنتیپپب ،بنابپپن بپپا  1/04 ،6/9 ،18/06 ،47/4و
 0/57%به دس

0/02

آمد؛ کاهش خطا با افزایش اننژی کپاموً مشپهود

0/018
0/016

اس  .بنابناین آزمایشگن در گستنهی اننژی هپای بپای ،بسپته بپه
مپیتوانپد در رابطپه بپا چشپمپوشپی از

0/012
0/01

اثنا نوع تنکیب تصمیمگینی کند.

0/008

همچنین از مقایسهی رابطههای ( )2و ( )3استخناج شده بنای
دو حال

0/006
0/004

مورد بنرسی ،نتای ،زین استنباط شد:

0/002
1500

-

چگالی در مسألهی خودجذبی نسب

1000

انرژی )(keV

بپه نپوع تنکیپب نقپش

اننژی  400keVاس .
-

اننژی ،با شیب تندتنی نسب

به چگالی کاهش مییابد.

0/018-0/02
0/016-0/018
0/014-0/016
0/012-0/014
0/01-0/012
0/008-0/01
0/006-0/008
0/004-0/006
0/002-0/004
0-0/002

در اننژی های بایی  400keVتأثین نوع تنکیب تقنیباً صپفن
و قابل چشمپوشی اس  ،اما چگالی همچنان تأثینگذار اس
و بسته به دقپ

0/02
0/018
0/016
0/014
0/012
0/01
0/008
0/006

مپورد نظپن آزمپایشگپن مپیتپوان در مپورد

0/004
1/318-Experiment

تصحیح آن تصمیمگینی کند.

0/002

1-Experiment
1/318-MCNP

چگالی ((g/cm3

پیشنهاد می شود که آزمپایشگپن حتپیالمقپدور قلپههپایی بپا

1-MCNP

1408/01

1112/06

964/07

867/39

778/92

244/69

121/78

˚
59/54

انرژی )(keV

اننژی بای را در محاسبا پنتوزایی وارد کند تا خطپای ناشپی از

شک  .7منحنیهای سطح بازده -اننژی -چگالی تجنبی و حاصل از شبیهسازی

خودجذبی را به حداقل ممکن بنساند.

با کد .MCNP
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بازده

-

تأثین نوع تنکیب بن مسپاح

مزرعه بپا بپازده محاسپبه

شده و بازده محاسبه شدهی اصوح شده.

عمده تأثین این دو پارامتن بن روی طیف در هپن دو مپورد تپا
سپطح زیپن قلپه هپا بپا افپزایش

˚˚

500

شک  .6مقایسهی بازده تجنبی نمونهی حاوی خا

مهمتنی را بازی میکند.
-

بازده

دق

مطلو مورد نظن

0/014

مطالعهی خودجذبی نمونههای محیطی در طیفنمایی گاما

جدول  .2خطای نسبی بین بازده تجنبی و محاسبه شده بنای چشمهی حاوی خا
اننژی )(keV

بازده تجنبی

بازده محاسبه شده

100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1500<E<100

0/02013±%9/4
0/01124±%11
0/008±%12
0/00628±%13
0/00521±%13
0/00447±%14
0/00392±%14
0/00351±%15
0/00318±%15
0/00291±%15
0/00268±%16
0/0025±%16
0/00233±%16
0/00219±%16
0/00207±%17
----

0/02161±%35
0/01142±%45
0/0786±%18
0/00604±%05
0/00492±%05
0/00416±%07
0/00361±%03
0/00319±%04
0/00286±%04
0/0026±%05
0/00238±%06
0/0022±%07
0/00204±%13
0/0019±%24
0/00179±%51
----

بازده محاسبه شدهی
اصوح شده
0/019598
0/010979
0/007823
0/00615
0/005104
0/004382
0/003852
0/003445
0/003122
0/002859
0/00264
0/002455
0/002296
0/002158
0/002037
-----

کوه در گستنهی اننژی  100تا 1500 keV

 %خطا
7/4
1/6
1/6
3/9
5/6
6/9
8/1
9/1
9/9
10/7
11/3
11/9
12/5
13/0
13/5
8/5

 %خطای بازده محاسبه شدهی
اصوح شده
-2/6
-2/3
-2/2
-2/1
-1/96
-1/9
-1/8
-1/8
1/7
1/7
1/7
1/6
1/6
1/6
1/5
1/68

خطای نسبی بازده محاسبه شده در مقایسه با بپازده تجنبپی بپا
استفاده از تابعهای بناز یافته بن نقاط ،در اننژی ،121/78 keV
 5/72%و در اننژی  13/08% ،1408/01 keVمحاسبه شد .از آنجا
که عدم تطبیق بازده تجنبی و محاسبه شدهی بپه دسپ آمپده در

شپبیهسپازی تأییپد کپند .بنپپابناین مپیتپوان نتپای ،را بپنای تعپپداد
بیشتنی چشمهی اسپتاندارد و گسپتنهی بپزر تپنی از چگپالی
تعمیم داد .در این راستا ،مشابه بخش  3عمل شپد منتهپی بپه پپن،
چشپپمهی اسپپتاندارد موجپپود در آزمایشپپگاه اکتفپپا نشپپده و بپپنای

مطالعپپهی مپپذکور ،هپپدف مپپورد نظپپن ایپپن پپپژوهش (اصپپوحا
خودجذبی) را تأمین نمیکنپد ،لپذا بپنای دسپ یپابی بپه رویپهی
آرمانی ،یک تابع تصحیحگن نیاز اس  .بنای این منظپور ضپنایب
بین دو حال (تجنبپی و محاسپبه) ،بپنای تپکتپک نمونپههپا در
اننژی های متفاو استخناج شد و با بناز منحنی بپن اطوعپا
جمع آوری شده تابع اصوحی ،بنای تصپحیح رویپه در گسپتنهی
اننژی  100تا  1500keVبه دس آمد (شکل )8

چشمه هپای متعپدد مپارینلی بپا همپان هندسپه امپا خپا هپایی بپا
خودجذبیهای متفاو  ،بننامهی شبیهسازی اجنا و به این تنتیب،
یک رویهی سه بعدی (بازده -اننژی -چگالی) بناساس دادههپای
 MCNPبنای تعداد زیپادی چشپمه ی اسپتاندارد اسپتخناج شپد.
سس با ضنایبی که در منحلهی قبل استخناج شده بود این رویپه
اصوح شپد .رویپه ی اصپوح شپده در اختیپار آزمپایشگپن قپنار
گنف تا با مناجعه با آن بتواند تا حدود زیادتنی سهم خودجذبی
را در محاسپپبا پنتپپوزایی اصپپوح کنپپد .در شپپکل  10رویپپهی
اصپپوح شپپدهی نهپپایی کپپه گسپپتنهی چگپپالی  1تپپا  2 g/cm3را

()5

R2  0/93

z  0/616 E0/084

پوشش می دهد آمده اسپ  .رابطپهی حپاکم بپن رویپهی مپذکور
توسط ننمافزار  MATLAB 2009محاسبه شد

 zضنیبی اس کپه بپنای اصپوح رویپهی حاصپل از  MCNPو
تطبیق آن با رویهی حاصل از کار تجنبی در انپنژی معپین  Eنیپاز
اس  .رویهی حاصل از شبیهسازی ،با این تابع به گونهای اصپوح
شد که با رویهی تجنبی کاموً منطبق شد .در ایپن حالپ خطپای
نسبی بعد از بناز تابع بپن روی نقپاط در انپنژی ،121/78 keV
 2%و در انپپنژی  1/6% ،1408/01 keVمحاسپپبه شپپد .در شپپکل 9
رویه ی تجنبی همناه با رویهی حاصل از کد بعد از اصوح با تابع
تصحیحگن ،در یک نمودار آورده شده اس  .بعد از اصوح نتای،
 MCNPمیتوان صح

و کارایی رو

6

()6

)(E, )  [ i ( 1 )(Log(E)i )](b  c
E
i 

ضنایب (با حد اطمینان :)95%

  0/009417 , 1  0/ 8525 , 2  0/948 ,  3  0/102 ,
 4  0/0834 ,  5  0/02111 , 6  0/001457
c  0/167 , b  3 /052

مورد مطالعه را از طنیق
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1/00

شپپده ،SSE:2/264×10-6 ، R 2 : 0/ 9986 ،کپپه در آنε(E, ρ) ،

0/80

معنف بازده در اننژی  Eو چگالی  ρاس و  αiو  bو  cضنیبهای

ضریب تصحیح

1/20

خپپپوبی بپپپناز  R 2 : 0/ 9984 ، RMSE : 0/0002029 :تعپپپدیل

0/60

y=0/616x0/084
0/40

R2=0/93

1600

1200

1400

800

1000

400

600

˚

200

هسپتند .اعتبارسپنجی رابطپه ،از

تعدیل شپدهی حاصپل از بپناز

طنیق محاسبه ی پنتوزایی بنای نمونه ی اسپتاندارد حپاوی سپن

0/20

تناورتن انجام شد .میزان خطای نسبی محاسبا فعالی

0/00

در اننژی های مختلف ،با حالتی که به یک منجع استاندارد بپنای
محاسبا فعالی

انرژی )(keV

پنتوزایی اکتفا میشود مقایسه شپد .ایپن قیپاس

کاهش  50درصدی خطا بپنای نمونپهی مپذکور در رو

شک  .8محاسبهی تابع تصحیحگن به منظور تصحیح رویهی محاسباتی.

مطالعپپه را نشپپان داد .بپپه دلیپپل محپپدودی
آزمایشگاه ،اعتبارسنجی رو

0/018-0/02
0/016-0/018
0/014-0/016
0/012-0/014
0/01-0/012
0/008-0/01
0/006-0/008
0/004-0/006
0/002-0/004
0-0/002

پنتوزایی

تحپ

امکانپپا موجپپود در

تنها با نمونهی مذکور که از ابتدای

پژوهش به این منظور وارد محاسبا نشده بود ،انجام شپد .نتپای،
این مقایسه در جدول  3آمده اس  .در این جدول ،در ستون دوم

0/02
0/018

و سپپوم خطپپای محاسپپبهی فعالی پ

0/014

آزمایشپپگاه در انپپنژیهپپای مختلپپف ،در سپپتون چهپپارم میپپانگین

0/016
0/012

بازده

0/01
0/008
0/004

1-318-Experiment

خطپپای سپپتون  2و  3و در سپپتون پپپنجم میپپزان خطپپای محاسپپبهی
پنتوزایی بن مبنای رو

0/006

پنتپپوزایی بپپه رو

متعپپارف

مورد مطالعه گزار

شده اس .

0/002

1-Experiment
1/318-MCNP

چگالی ((g/cm3

1-MCNP
1408/01

964/07
1112/06

867/39

778/92

244/69

121/78

˚
59/54

 .6نتیجهگیری
نتای ،طیف نگاری تجنبی بنای  5چشپمهی اسپتاندارد بپا هندسپه،

انرژی )(keV

فعالی

پنتوزایی و شنایط یکسان ولی محتویا متفاو  ،بیانگن

تأثین چگالی و نوع تنکیب در طیفنگاری و مساح

شک  .9مقایسهی رویهی محاسباتی اصوح شده با رویهی تجنبی.

سپطح زیپن

قلهها و نهایتاً خطا در محاسبهی فعالی های پنتوزایی بود .با توجه
به اینکه شبیه سازی امکان بنرسپی هپن پپارامتن را بپه طپور مجپزا
0/016-0/018

0/018-0/02

0/02

0/012-0/014

0/014-0/016

0/018

0/008-0/01

0/01-0/012

0/004-0/006

0/006-0/008

0-0/002

0/002-0/004

فناهم میکند امکان بنرسپی دقیپقتپن نقپش هپن یپک از ایپن دو
پارامتن فناهم شد .نتای ،شبیهسازی حاکی از این بود کپه چگپالی

0/016

نقش پنرن

0/014
0/012

0/008
0/006

1/8

0/002

1/2

شک

1
1112/06 1408 01
/

964/07

867/39

778/92

244/69

121/78

نوع تنکیب مشاهده شد که عمده تأثین این پارامتن در اننژیهپای
و با افزایش اننژی با شیب تنپدی از تپأثین آن

کاسته میشود به گونهای که در اننژیهای بایتن از  400keVبپه

˚
59/54

راحتپپی مپپیتپپوان از سپپهم خودجپپذبی ناشپپی از نپپوع تنکیپپب

انرژی )(keV

 .10رویهی (منحنی سطح) بازده حاصل از محاسبا

اینکه ،تأثین آن بن کل گستنهی اننژی مشاهده شد .امپا در مپورد
زین  400keVاس

0/004

1/477

چگالی ((g/cm3

بازده

0/01

تنی را در مسألهی خودجپذبی ایفپا مپیکنپد ضپمن

چشمپوشی کند.
 MCNPبنای

3

گستنهی چگالی  1تا .2 g/cm
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