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 و تعیین بازده آشکارساز باHPGe شبیه سازی سنگ گرانیتی زینتی به کمک مدلسازی آشکارساز
MCNPX محاسبه ضخامت الیه مرده با استفاده از کد
*حسنوند

 مریم،نگار عبدیانی

 ایران، اصفهان،8415683111  صندوق پستی، دانشگاه صنعتی اصفهان،دانشکده فیزیک

چکیده
 ما،صورت گرفتهاست... سنگ و،تاکنون تحقیقات بسیاری درکشورهای مختلف ازجمله ایران در زمینه تابش های پرتوزا ناشی از عناصر پرتوزای محیطی مانند خاک
 با توجه.به صورت روزانه در معرض این تابش ها قرار داریم که در صورت دریافت دوزی بیشتر از حد مجاز با مسمومیت و دیگر عوارض ناشی ازآن مواجه خواهیم شد
 به بررسی، در این مطالعه. مطالعه پرتوزایی مصالح ساختمانی ضرورت پیدا میکند،به اینکه امروزه ما بیشتر زمان خود را در محیط بسته ساختمانها سپری میکنیم
 ساخت شرکت،n  نوعGMX40P4-76  مدل،HPGe  نمونه سنگ گرانیتی زینتی بازار اصفهان به وسیله آشکارساز10 در40K  و238U ، 232Thپرتوزایی عناصر
- با توجه به زمانبر بودن اندازه. این نمونهها دارای فعالیت بیشتر از حد مجاز میباشند%90  تقریبا، با توجه به نتایج بهدستآمده. پرداخته شده استORTEC
 از روش شبیهسازی برای تخمین بازده آشکارساز، هم نوع و هم جنس برای آشکارسازی و کالیبرهکردن چشمه پرتوزا،گیریهای تجربی و نیاز به چشمههای استاندارد
 نمونه سنگ گرانیتی و بررسی اثر تغییر ضخامت، چشمه استاندارد خاکی، برای شبیهسازی آشکارسازMCNPX2.6  در این مطالعه از کد مونت کارلوی.استفادهشد
.الیه مرده بر آشکارساز استفاده شد

. چشمه استاندارد خاکی،MCNPX  کد،HPGe  آشکارساز، سنگهایگرانیتی زینتی، پرتوزایی:کلیدواژگان

Simulation of decorative Granite stones by modeling HPGe detector and
determining detector efficiency by calculating dead layer thickness using
MCNPX code
Negar Abdiani, Maryam Hassanvand*
Department of Physics, Isfahan University of Technology, 8415683111, Isfahan, Iran

Abstract

So far, there has been a lot of research in different countries, including Iran, on gamma radiation
caused by radioactive elements in soil, rock, etc. We are exposed to these radiation sources; if we
receive more than standard values we will face poisoning and other side effects. Since we spend most
of our time indoors today, studying the radioactivity of building materials is important. In this study,
we investigate the radioactivity of 232Th, 238U and 40K in 10 decorative granite stones in Isfahan
market by n-type HPGe detector GMX40P4-76, manufactured by ORTEC company. According to
the results, almost 90% of these samples have exceeded permitted values. Since the experimental
measurements are time-consuming and need standard sources for detection of radioactive sources and
calibration of detectors, simulation method will be used to estimate the detector efficiency. To do
this, we simulated the geometry of HPGe detector using the Monte Carlo MCNPX version 2.6 code,
then changed the dead layer thickness of the detector so that the calculated and experimental
efficiencies were comparable to each other. Then, the sample of decorative granite stones was
simulated and the results compared to the experimental data. Regarding the results, we conclude that
the detector is well simulated and the dead layer is accurately taken into account, so it can be applied
in future studies.
Keywords: Radiation, Decorative Granite Stones, HPGe Detector, soil volume source.
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 .1مقدمه
انسان همواره در معرض تابشهای یونیزان محیطی قرار دارد که میتواند بسته به دوز دریافتی زیانآور باشد .پرتوهای ناشی از سنگها
و خاک جز مهمترین منابع تابشهای یونیزان هستند .مصالح ساختمانیدارای هستههای پرتوزا ،مهمترین تاثیر را در ایجاد این تابشها
دارند .سنگهای گرانیت زینتی از جمله مصالح ساختمانی است که بهطور گسترده در ساختمانها و منازل مسکونی استفادهمیشود.
عمدهی پرتوگیریهای محیطی ،ناشی از سریهای واپاشی عناصر پرتوزای طبیعی  232Th ، 238Uو ایزوتوپ پرتوزای  40Kمیباشد.
آشکارساز  HPGeابزاری دقیق برای تعیین غلظت رادیونکلوئیدهای پرتوزای  232Th ، 238Uو  40Kدر مصالح ساختمانی است[.]3-1
بررسی نمونههای محیطی توسط آشکارساز  HPGeنیاز به یک چشمه استاندارد هم جنس و هم شکل با نمونه دارد .با توجه به هزینهبر
بودن تهیهی چشمه استاندارد ،می توان روش شبیهسازی را جایگزین آن کرد .در این مقاله ،از کد  MCNPXبرای تعیین بازده یک
آشکارساز  HPGeاستفادهشد .برای سازگاری نزدیکتر بازده شبیهسازی به بازده تجربی ،لبههای کریستال ژرمانیوم گرد و رشد الیهی
مردهی آشکارساز به صورت ناهمگن در نظرگرفتهشد[ .]4در ادامه طیف تجربی10نمونه سنگگرانیتی زینتی موجود در بازار اصفهان با
استفاده از آشکارساز  HPGeاندازهگیری شد .بازده آشکارساز  HPGeبهوسیله چشمه استاندارد خاکی بهدست آمد .برای بهدستآوردن
نتیجه بهتر و بازده دقیقتر برای چشمههای مجهولگرانیتی ،آشکارساز  HPGeبهوسیلهی کد مونت کارلوی  MCNPXشبیهسازی شد.
.2روش کار و مواد
.1-2روش تجربی

در این مطالعه  10نمونه سنگ گرانیتی زینتی اصفهان ،فروشگاههای سطح شهر تهیهشد .این نمونهها پس از فرآوری در ظروف مارینلی
نگهداری شد .بهوسیلهی آشکارساز فوق خالص  HPGeمدل  GMX40P4-76نوع ،nساخت شرکت  ORTECکه بازده نسبی آن%40
در انرژی  1332 keVبرای  60Coو قدرت تفکیک آشکارساز در انرژی  59 keVبرابر با  760 eVو در  1332 keVبرابر با  2 keVاست،
پرتوهای گامای این نمونهها اندازهگیری شد[ .]5بازده آشکارساز  HPGeبا استفاده از یک چشمه استاندارد خاکی استفادهشد .این چشمه
بهوسیله سه رادیونوکلوئید  152Eu ، 241Amو  137Csاستاندارد شده است .مشخصات چشمه استاندارد خاکی در جدول 1آورده شدهاست.
بازده مطلق آشکارساز با استفاده از رابطهی  1محاسبهشد:
N

ε = AI

()1

γT

که در آن  Nشمارش خالص زیر قله تمام انرژی متناظر با انرژی  𝐴 ،Eفعالیت چشمه استاندارد در زمان طیفگیری T ،مدت زمان
طیفگیری به ثانیه و  Iγاحتمال واپاشی اشعه گاما با انرژی  Eاست .بازده آشکارساز به ازای طیف انرژی چشمه استاندارد بهدست آمد و
با استفاده از آن نمودار بازده  -انرژی رسم شد .با برازش بهترین معادله لگاریتمی ،بازده آشکارساز به ازای انرژیهایی که در چشمه
استاندارد وجود ندارند ،بهدست آمد[ .]6معادلهی لگاریتمی برازش شده بر نمودار بازده-انرژی در معادله 2آورده شدهاست .ضریب
رگراسیون ،R2 ،آن برابر با  0/99476و εبازده به ازای انرژی خاص  Eاست:]6[.
ε(E) = exp(a + b(ln E) − c(ln E)2 + d(ln E)3 ) − e(ln E)4

()2

جدول .1مشخصات چشمه استاندارد خاکی.
فعالیت در زمان طیفگیری بر حسب بکرل

تاریخ طیفگیری

فعالیت در زمان تولید برحسب بکرل

تاریخ تولید

نیمه عمر برحسب سال

1842/10244 ± 37

/30ژوئن2019/

1850 ± 37

/31اکتبر2016/

432/6

645/311724 ± 37

740 ± 37

13/517

2783/37224 ± 37

2690 ± 37

30/08

2

نوع رادیوایزوتوپ
Am
Eu
Cs

241

152

137
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ن مون ه گ ران یت

شکل :2ظرف مارینلی و چشمه شبیهسازی شده.

شکل .1فعالیت  10نمونه سنگ گرانیتی

.2-2اندازهگیری ویژه فعالیت هستههای پرتوزا در نمونههای گرانیتی
ویژه فعالیت هستهای پرتوزای  226𝑅𝑎 ، 238U ، 232Thو 𝐾 40با استفاده از رابطهی زیر محاسبه شد:
N

()3

A(BqKg −1 ) = εI

γ Tm

در این رابطه  Nتعداد شمارش خالص زیر قله تمام انرژی 𝜀 ،بازده آشکارساز به ازای یک انرژی معلوم Iγ ،احتمال واپاشی اشعه گاماT ،

کل زمان شمارش برحسب ثانیه و  mجرم نمونهها به کیلوگرم است .برای محاسبه ویژه فعالیت  ، 232Thاز پرتوی گامای  208Tlبا انرژی
 2614/5 keVو  583/5 keVو  228Acدر انرژی  ، 911/1keVبرای  238Uاز دو خط پرتویگامای  214Biبا انرژی  609/3 keVو Pb

214

با انرژی  351/9 keVو ویژه فعالیت 𝐾 40با استفاده ازخط گامای این هسته با انرژی  1460/83 keVبهدست آمد .فعالیت ویژه این
هستهها در جدول 2و شکل 1نشانداده شده است[ .]9-7برای ارزیابی خطرات ناشی از تشعشعات مربوط به مصالح ساختمانی Raeq
238

محاسبه شد .از  Raeqبه عنوان یک شاخص مشترک برای بهدست آوردن مجموع فعالیتهای U ، 232Th
که از رابطهی زیر بهدست میآید[:]10

40

وK

استفاده میشود

Raeq = ARa + 1/43ATh + 0/077AK

()4

که  ATh ،ARaو  AKفعالیت ویژه این عناصر برحسب  BqKg−1است .برای تمام مصالح ساختمانی  Raeqباید از  370 BqKg −1کمتر
باشد[ .]11در جدول 2فعالیت معادل رادیوم و در شکل  3مقایسه فعالیت معادل این عناصر با استاندارد جهانی آورده شده است.
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شکل .3فعالیت معادل رادیوم نمونههای گرانیتی در مقایسه با استاندارد جهانی.
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جدول .2میانگین فعالیت ویژه هستههای پرتوزای طبیعی 232Th، 226Ra، 238Uو  40Kدر نمونه سنگهای گرانیتی زینتی
) Raeq (BqKg −1

) Ra(BqKg −1
135/26 ± 1/34
15/21 ± 0/46
104/68 ± 1/24
45/65 ± 0/81
113/36 ± 1/29
116/55 ± 1/25
103/01 ± 1/17

1591/48
1018/84
12/07

116/89 ± 1/24
93/79 ± 1/08
0/86 ± 0/09

1243/51
717/61
1854/59
529/94
1554/75
1037/47
1171/12

226

40

232

) K(BqKg −1
1916/25 ± 5/35
1449/61 ± 4/74
1492/57 ± 4/99
1613/53 ± 5/08
1420/63 ± 4/85
992/84 ± 3/88
1546/57 ± 4/80

) Th(BqKg −1
671/82 ± 4/19
413/03 ± 3/35
1143/34 ± 5/77
251/78 ± 2/66
931/47 ± 5/19
590/54 ± 3/97
663/65 ± 4/16

1501/54 ± 4/73
1333/02 ± 4/03
109/02 ± 1/10

950/33 ± 4/99
575/11 ± 3/74
4/35 ± 0/34

238

) U(BqKg −1
61/34 ± 0/23
35/62 ± 0/18
48/09 ± 0/22
20/09 ± 0/14
51/94 ± 0/22
52/96 ± 0/22
46/04 ± 0/20

1
2
3
4
5
6
7

53/00 ± 0/21
41/60 ± 0/18
0/409 ± 0/02

8
9
10

شماره

.3-2شبیهسازی آشکارساز و ظرف مارینلی
شبیهسازی آشکارساز  ،HPGeبه اطالعاتی چون هندسه و جنس اجزای مختلف آن نیاز دارد .این اطالعات ازکاتالوگ مربوط به شرکت
سازنده و چند مقاله و مطالعات دیگر بهدستآورده شد[ .]14-9در این مطالعه از کد مونت کارلوی  MCNPX2.6و نرم افزار Visual
 Editorبا ورژن  X-225-2برای مشاهده هندسه استفاده شد .در طراحی آشکارساز ،برای تعریف سطوح از استوانه استفاده شد .محور
این استوانه در راستای محور  xو مبدا مختصات در قسمت زیرین بلور ژرمانیوم فوق خالص در نظرگرفتهشد به صورتی که صفحهی x=0
قسمت کف این بلور را تعریف میکند .آشکارساز شامل قسمتهای مختلف مانند ،محافظ سربی و  ...است که با استفاده از دادههای
کاتالوگ و دیگر مقاالت شبیهسازی شد .چشمهی مورد استفاده در این تحقیق یک چشمهی استاندارد خاکی و نمونهی گرانیتی مجهول
است .برای شبیهسازی چشمه به ابعاد و مادهی تشکیلدهنده ظرف مارینلی و جنس چشمه نیاز است .بهاینمنظور ابعاد یک ظرف مارینلی
خالی اندازهگیری شد[ .]12در طراحی ظرف مارینلی از دو استوانه هم مرکز استفادهشد :یک پوستهی استوانهای به طول  9/75 cmاز
 0/416cmتا  10/166 cmو شعاع  2/25 cmاز  4/55cmتا  ،7cmاستوانهی دیگر ارتفاعی به طول  1/95 cmاز  8/216 cmتا cm
 10/66و شعاع  4/75 cmاز مبدا مختصات تا  .4/75 cmدر شکل 2ظرف مارینلی و ابعاد چشمه ذکر شده نشان داده شده است .برای
شبیهسازی مواد تشکیل دهنده ی اجزای مختلف آشکارساز و چشمه استاندارد خاکی از راهنمای کد  MCNPXاستفاده شد[.]15
.4-2طیف شبیهسازی
طیف تجربی حاصل از طیف نگاری نمونهها بهصورت گاوسی است .از کارت  GEBدر کد  ،MCNPXبرای شبیهسازی طیف گاوسی و
پهنشدگی هر قله در طیف استفادهشد .برای محاسبهی پهنشدگی یا  FWHMدر تالی  F8با استفاده از کارت FWHM ،GEBهای
متناظر با هر قله از طیف تجربی کالیبره شده بدون طیف زمینه استخراج شد و نمودار  FWHMبرحسب انرژی رسم شد ،با برازش فرمول
 5بر نمودار ،ضرایب  b ،aو  cبهدستآمد .از نرمافزار  Origin Proبرای برازش منحنی استفاده شد.ضریب  aبرحسب  b ،MeVبرحسب
 MeV 1⁄2و  cبرحسب  MeV −1هستند.
FWHM(E) = a + b√E + cE 2

()5

مقادیر  FWHMو انرژی مربوط به آن در جدول  3نشان داده شده است .ضرایب پهنشدگی که از برازش بهدست آمده است ،برابر با:
 b = 1/5 × 10−3 MeV 1⁄2 ، a = 1/05 × 10−3 MeVو  c = 0/07313MeV −1است.
جدول :3مقادیر  FWHMو انرژی مربوط به آن.
1/40803

1/11207

1/08583

0/964057

0/77891

0/66168

0/34432

0/24478

0/12186

)Energy(MeV

2/21

1/95

1/93

1/86

1/67

1/57

1/34

1/26

1/12

)FWHM(MeV
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.5-2بازده شبیهسازی
بازده یکی از پارامترهای مهم در آشکارساز است .از این رو برای مقایسهی درستی شبیهسازی و اعتبارسنجی آن از مقایسه بازده انرژی
شبیهسازی و تجربی استفادهشد .از خروجی کد  MCNPXمیتوان اطالعات مختلفی بهدست آورد .از جمله این اطالعات مقدار تالی به
ازای هر پیک انرژی است .در این شبیهسازی از تالی  F8برای محاسبهی مقدار ذرات ثبت شده در هر سلول استفاده شد[ .]16عدد تالی،
N

مقدار  Aبه ازای هر انرژی است که  Nتعداد ذرهی ثبت شده به ازای یک انرژی خاص و Aفعالیتکل یا به عبارتی تعداد ذراتی است که
برنامه به ازایآن اجرا شده است .خروجی کد  MCNPXمقدار تالی برای هر انرژی به ازای یک ذره را نشان میدهد ،بنابراین مقدار A
برابر با یک و  Nمقدار تالی خواهد بود .با در اختیار داشتن مقدار
خاکی با استفاده از عبارت  6محاسبه کرد:

N
A

به ازای هر انرژی میتوان بازده مطلق را برای چشمه استاندارد
N

ε = AI

()6

γ

در عبارت فوق Iγ ،احتمال واپاشی ذره به ازای انرژی مورد نظر است .به طور معمول مجموع درصد احتمال در هر رادیونکلوئید کمتر یا
بیشتر از  1است .رادیونکلوئیدهای موجود در چشمه استاندارد خاکی شامل  152Eu ، 137Csو Am

241

137

که در این بین Cs

یک

قلهی انرژی دارد و  152Euدارای  173گامای گسیلی میباشد ،ازآنجا که کد  MCNPXاحتمالهای واپاشی را به یک بهنجار میکند،
برای محاسبهی بازده شبیهسازی باید از احتمال بهنجارشده استفادهکرد.
جدول :4بازده تجربی و شبیهسازی مطالعه حاضر و مرجع(.)12
مرجع()12

مطالعهی حاضر
درصد اختالف

بازده شبیهسازی

بازده تجربی

بازده شبیهسازی

بازده تجربی

انرژی

6/2
11/8
2/5
15/1
14/1
4/6
13/7
12/8

0/045
0/036
0/0286
0/0167
0/0146
0/0136
0/0132
0/0109

0/0484 ± 0/002
0/0322 ± 0/0026
0/0279 ± 0/001
0/0145 ± 0/003
0/0128 ± 0/0005
0/0130 ± 0/001
0/0116 ± 0/0005
0/00966 ± 0/0001

0/0548
0/0479
0/0302
0/0178
0/0148
0/0138
0/0135
0/0105

0/0479 ± 0/0036
0/0327 ± 0/0024
0/0288 ± 0/0026
0/0149 ± 0/0012
0/0131 ± 0/0009
0/0134 ± 0/0009
0/0119 ± 0/0009
0/0101 ± 0/0007

121/781
244/679
344/278
778/904
964/057
1085/83
1112/07
1408/01

شکل-4الف .الیههای مردهی آشکارساز .HPGe

شکل-4ب .الیه مردهی فوقانی و الیهمرده کناری با ضخامتهای ناهمگن.

5

 11الی  14اسفند  -1399دانشگاه فردوسی مشهد (مجازی)

 .6-2شبیهسازی الیه مرده آشکارساز
آشکارساز  HPGeیک آشکارساز نیمرسانا است که از پیوند p-nتحت بایاس معکوس ساختهشدهاست .اتصال p-nمیتواند یک ضخامت
قابل مشاهده داشتهباشد که نشاندهنده یک الیهی مرده بر روی سطح بلور ژرمانیوم است .الیهی مرده کریستال را میتوان به الیهی
مرده داخلی و الیهی مردهی بیرونی تقسیمبندی کرد .الیهی مرده بیرونی خود شامل قسمت الیهی مرده باالیی ،الیهی مردهکناری
وگوشهها میشود(شکل-4الف) .گوشههای کریستال ژرمانیوم و الیهیمرده برای جلوگیری اثرات ناشی از میدان الکتریکی ،با استفاده از
چنبره با مقطع دایره ،گرد در نظر گرفتهشد[ .]4برای تعیین ضخامت الیهی مرده آشکارساز از دو چنبره با شعاع های  0/79 cmو
 0/ 8 cmاستفاده شد .ضخامت الیهی مردهی آشکارساز با گذشت زمان و کارکرد آشکارساز تغییر میکند[ .]17در این مقاله سعی شد
تاثیر الیه مرده بر بازده آشکارساز بررسی شود .بهاینمنظور با استفاده از مطالعات قبلی در این زمینه ،الیهی مرده آشکارساز  HPGeدر
حدود0/3 μmتخمین زدهشد[12و17و .]18در مرحلهی اول ،برنامه به ازای ضخامت  0/3 μmاجرا و با مطالعات قبلی مقایسه
شد[12و .]18نتیجهی این مقایسه در جدول  4نشان داده شده است .همانطورکه در این جدول مالحظه میشود ،درصد اختالفی میان
بازده تجربی و شبیهسازی چشمه استاندارد خاکی وجود دارد .از علل این اختالف میتوان به اثر قله مجموع در گامای هم فرودی ،در
اختیار نداشتن آنالیز دقیق خاک چشمه و پیکربندی داخلی آشکارساز اشاره کرد .بازدهیتجربی و شبیهسازی بهدستآمده در این مطالعه
سازگاری خوبی با بازدهی مطالعه مشابه داشت[ .]12شکل 5مقایسه بازده شبیهسازی مطالعه حاضر و مرجع 12را نشان میدهد .سپس
الیهی مرده در بازههای  0/9 -0/3میکرومتر تغییردادهشد .بازده شبیهسازی به ازای ضخامت  0/59 μmنسبت به دیگر ضخامتها ،به
بازدهی تجربی نزدیکتر بود .درشکل 6بازده شبیهسازی به ازای این ضخامت و بازده تجربی مقایسه شدهاست .این ضخامت به عنوان
ضخامت الیهی مرده در نظرگرفتهشد .در مطالعهای مشابه ضخامت0/57 μmبرای الیهی مرده آشکارساز مورد مطالعه بهدست آمد[.]18
ممکن است که الیه مرده آشکارساز به صورت یکنواخت در قسمتهای مختلف رشد نکند[ 1و .]20با استفاده از نتایج قبل الیهمردهکناری
و فوقانی به استوانههایی هم مرکز با شعاع و ارتفاع متفاوت تقسیمبندی شد[ .]6در شکل-4ب این الیههای مرده نشان دادهشده است.
نتایج حاصل از این ضخامت های نامتقارن ،تفاوت محسوسی با حالت همسان و متقارن آن نشان نداد.
0.050

ب ازده ش ب یه سازی []21
ب ازده ش ب یه سازی در م طال عه حا ضر
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شکل :6مقایسه بازده تجربی و بازده شبیهسازی به ازای ضخامت

شکل :5نمودار مقایسه بازده شبیهسازی چشمه استاندارد خاکی

الیه مرده .0/59 μm

درمطالعه حاضر و مرجع[.]12

6
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0.030
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0.035
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شکل : 8نمودار مقایسه بازده تجربی و بازده شبیه سازی سنگ گرانیت زینتی.

.7-2شبیه سازی نمونه گرانیتی
برای اندازهگیری پرتوزایی نمونههای سنگ گرانیت زینتی با استفاده از آشکارساز  HPGeبه چشمهی استانداری از جنس گرانیت نیاز
است .به علت در دسترس نبودن چشمه استاندارد مورد نظر ،از چشمه استاندارد خاکی که از نظر چگالی نزدیک به چگالی گرانیت است،
استفادهشد .برای بررسی از نتایج بهدست آمده ،چشمه گرانیتی به وسیلهی کد  MCNPXشبیهسازی شد .شبیهسازی با استفاده از
هندسهی بدستآمده در قسمت قبل و طیف انرژی و احتمال واپاشی عناصر پرتوزای  238U ، 232Thو  40Kانجام شد .با استفاده از
طیفهای تجربی نمونه گرانیتی انرژی مربوط به هر کانال بهدست آمد .برای شبیهسازی جنس ماده چشمه گرانیتی از درصد عناصر سنگ
گرانیت که در مقاله و راهنمای کد  MCNPXبهکاررفتهبود ،استفادهشد[15و .]21بازده تجربی و شبیهسازی بهدست آمده ،در جدول5
آوردهشدهاست .از مقایسه نتایج بازده شبیهسازی با بازده تجربی سنگ گرانیت ،سازگاری خوبی بهدست آمد .نمودار مقایسهی بازده تجربی
و شبیهسازی در شکل  8آوردهشدهاست.
جدول : 5بازده تجربی و بازده شبیه سازی نمونه سنگ گرانیتی زینتی
درصد اختالف

بازده شبیه سازی

بازده تجربی

انرژی

8/3
6/9
7/7
5/2
0
0
7/7
0

0/033
0/031
0/028
0/018
0/019
0/014
0/014
0/012

0/036 ± 0/003
0/029 ± 0/0025
0/026 ± 0/0003
0/019 ± 0/004
0/019 ± 0/0021
0/014 ± 0/0007
0/013 ± 0/005
0/012 ± 0/0036

186/21
295/22
351/93
583/19
609/31
911/2
968/97
1121/026

.3نتیجهگیری
در این مطالعه با استفاده از آشکارساز  HPGeنوع  nو کد مونت کارلو  mcnpپرتوزایی  10نمونه سنگ گرانیتی به دو روش تجربی و
شبیهسازی اندازهگیریشد .ویژه فعالیتهای مربوط به هستههای پرتوزای طبیعی  238U ، 232Thو  40Kموجود در نمونههای گرانیتی،
به ترتیب بین مقادیر0/41–61/34 BqKg −1 ،4/11-3496/34 BqKg −1 ،و 109/02 – 1916/25 BqKg −1متغیر است .در این بین،
238

کمترین غلظت  238U ، 232Thو  40Kمربوط به نمونه شماره 10است .بیشترین غلظت U

و  40Kمربوط به نمونه شماره 1و بیشترین

 232Thمتعلق به نمونه شماره  3میباشد .در قسمت شبیه سازی با استفاده از چشمه استاندارد خاکی موجود درآزمایشگاه دانشکده
فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان ،هندسه تقریبی آشکارساز  HPGeشبیهسازی و با استفاده از نتایج آن به شبیهسازی سنگهایگرانیتی
پرداختهشد .نتایج شبیهسازی چشمه استاندارد خاکی سازگاری خوبی با نتایج تجربی داشت که نشان میدهد روش شبیهسازی میتواند
7
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. نتایج شبیهسازی در چشمههایگرانیتی نیز سازگاری خوبی با نتایج تجربی داشت.جایگزین روشهای تجربی زمانگیر و پرهزینه باشد
این سازگاری نشان میدهد که در نبود چشمه استاندارد مطابق با نمونه مجهول میتوان از چشمه مشابه از نظر جنس و چگالی استفاده
. که این امر موجب صرفهجویی در وقت وهزینهها میشود و سهولت در اندازهگیری چشمههای مجهول را به ارمغان میآورد.کرد
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