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و تعیین بازده آشکارساز با    HPGeشبیه سازی سنگ گرانیتی زینتی به کمک مدلسازی آشکارساز 

   MCNPXبا استفاده از کد   ضخامت الیه مرده  محاسبه

 

 *مریم حسنوند، نگار عبدیانی

   ایران  اصفهان،، 8415683111 ، صندوق پستیدانشگاه صنعتی اصفهان ، فیزیکدانشکده  

 چکیده 

است، ما  های پرتوزا ناشی از عناصر پرتوزای محیطی مانند خاک، سنگ و...صورت گرفتهتحقیقات بسیاری درکشورهای مختلف ازجمله ایران در زمینه تابشتاکنون 

ازآن مواجه خواهیم شد. با توجه  ها قرار داریم که در صورت دریافت دوزی بیشتر از حد مجاز با مسمومیت و دیگر عوارض ناشی  به صورت روزانه در معرض این تابش

کند. در این مطالعه، به بررسی کنیم، مطالعه پرتوزایی مصالح ساختمانی ضرورت پیدا میها سپری میبه اینکه امروزه ما بیشتر زمان خود را در محیط بسته ساختمان

عناصر  وس  10درK40و  Th232  ،U238پرتوزایی  به  اصفهان  بازار  زینتی  گرانیتی  آشکارسازنمونه سنگ    ساخت شرکت   ،n  نوع  GMX40P4-76  مدل،  HPGe  یله 

ORTEC    بر بودن اندازهباشند. با توجه به زمان ها دارای فعالیت بیشتر از حد مجاز میاین نمونه  % 90آمده، تقریبا  دستشده است. با توجه به نتایج بهپرداخته-

سازی برای تخمین بازده آشکارساز  کردن چشمه پرتوزا، از روش شبیههم جنس برای آشکارسازی و کالیبرههای استاندارد، هم نوع و  های تجربی و نیاز به چشمهیریگ

و بررسی اثر تغییر ضخامت  نمونه سنگ گرانیتی  ی آشکارساز، چشمه استاندارد خاکی، سازبرای شبیه  MCNPX2.6  شد. در این مطالعه از کد مونت کارلویاستفاده

 استفاده شد.  الیه مرده بر آشکارساز 

 چشمه استاندارد خاکی. ، MCNPX کد، HPGe ، آشکارسازگرانیتی زینتیهای ، سنگپرتوزایی واژگان:کلید

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 Th232 , U238  and K40   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.  
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 مقدمه .  1

ها  آور باشد. پرتوهای ناشی از سنگتواند بسته به دوز دریافتی زیانهای یونیزان محیطی قرار دارد که میانسان همواره در معرض تابش

ها  ترین تاثیر را در ایجاد این تابش، مهمهای پرتوزادارای هستهمصالح ساختمانیهای یونیزان هستند.  ترین منابع تابش و خاک جز مهم

  .شودمیها و منازل مسکونی استفادهطور گسترده در ساختمانکه به  است  از جمله مصالح ساختمانی های گرانیت زینتی  سنگد.  دارن

پرتوگیریعمده سریی  از  ناشی  محیطی،  طبیعیهای  پرتوزای  عناصر  واپاشی  پرتوزای U238  ،Th232  های  ایزوتوپ    . باشد می  K40  و 

رادیونکلوئیدهای  ابزاری دقیق برای  HPGe  آشکارساز [.  3-1]است  در مصالح ساختمانیK40و  U238  ،Th232  پرتوزای  تعیین غلظت 

بر با توجه به هزینه . هم شکل با نمونه داردهم جنس و  استاندارد چشمهک یبه نیاز HPGe  توسط آشکارساز محیطی های نمونه بررسی

تعیین بازده یک برای    MCNPXاز کد  در این مقاله،    جایگزین آن کرد.سازی را  ، می توان روش شبیه ی چشمه استانداردبودن تهیه 

ی های کریستال ژرمانیوم گرد و رشد الیهلبه  به بازده تجربی،  سازیشبیهبازده    نزدیکترسازگاری    شد. برایاستفاده  HPGe  آشکارساز

با    موجود در بازار اصفهانزینتی  گرانیتی  نمونه سنگ10طیف تجربی  ادامه [. در  4]شدآشکارساز به صورت ناهمگن در نظرگرفته  یمرده

آوردن  دست. برای بهدست آمدبهخاکی    استانداردچشمه  وسیله  به  HPGe  آشکارسازبازده  .  گیری شداندازه  HPGe  استفاده از آشکارساز 

 شد.  سازی شبیه MCNPX  کارلوی ی کد مونتوسیله به HPGe گرانیتی، آشکارسازهای مجهولتر برای چشمهدقیقنتیجه بهتر و بازده 

 و مواد  روش کار.2
 روش تجربی .1-2

ها پس از فرآوری در ظروف مارینلی  شد. این نمونهتهیه های سطح شهر فروشگاه ، صفهاننمونه سنگ گرانیتی زینتی ا 10در این مطالعه 

 %40آن  بازده نسبیکه    ORTEC  ساخت شرکت  ،nنوع  GMX40P4-76  مدل  HPGe  ی آشکارساز فوق خالصوسیلهنگهداری شد. به

است،    keV 2  برابر با  keV 1332  و در  eV760   برابر با  keV59  و قدرت تفکیک آشکارساز در انرژی  Co60 برای  keV 1332 در انرژی

 این چشمه  شد. استفاده  از یک چشمه استاندارد خاکیبا استفاده    HPGeبازده آشکارساز  .  [5]گیری شداندازه ها  پرتوهای گامای این نمونه

است.  آورده شده  1اندارد خاکی در جدولمشخصات چشمه است  استاندارد شده است.  Cs137و    Am241    ،Eu152  وسیله سه رادیونوکلوئیدبه

 شد:محاسبه 1ی رابطه بازده مطلق آشکارساز با استفاده از

ε =
N

AIγT
                                                                                                                                                 (1 )  

انرژی  N  که در آن با  انرژی متناظر  زیر قله تمام  استاندارد در زمان طیف  E  ،𝐴  شمارش خالص  زمان  مدت    T،  گیریفعالیت چشمه 

د و  مدست آبازده آشکارساز به ازای طیف انرژی چشمه استاندارد به .است E با انرژی احتمال واپاشی اشعه گاما Iγو  گیری به ثانیه طیف

از آن نمودار بازده   انرژی  -با استفاده  ازای  بازده آشکارساز به  هایی که در چشمه انرژی رسم شد. با برازش بهترین معادله لگاریتمی، 

ندارند،   وجود  آمدبهاستاندارد  معادله[6]دست  بازده.  نمودار  بر  شده  برازش  لگاریتمی  معادلهانرژی  -ی  شده  2در  ضریب   است.آورده 

 : [6] است. E  بازده به ازای انرژی خاص εو 0/ 99476 برابر با آن، R2  ،رگراسیون

ε(E) = exp(a + b(ln E) − c(ln E)2 + d(ln E)3) − e(ln E)4                                                                (2 )  

 .. مشخصات چشمه استاندارد خاکی1جدول

 نوع رادیوایزوتوپ  نیمه عمر برحسب سال  تاریخ تولید  فعالیت در زمان تولید برحسب بکرل  گیری تاریخ طیف گیری بر حسب بکرل فعالیت در زمان طیف

Am241 432/ 6 2016/اکتبر/ 31 1850 ±  37 2019/ژوئن/ 30 1842/ 10244 ±  37  

37  ± 311724 /645  37  ± 740  517 /13 Eu152  

37  ± 37224 /2783  37  ± 2690  08 /30 Cs137  
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 سازی شده.: ظرف مارینلی و چشمه شبیه2شکل             سنگ گرانیتی                  نمونه  10. فعالیت 1شکل

 های گرانیتیهای پرتوزا در نمونه گیری ویژه فعالیت هستهاندازه.2-2

 ی زیر محاسبه شد:با استفاده از رابطه 𝐾40و  Th232 ،U238  ،𝑅𝑎226  ای پرتوزای ویژه فعالیت هسته

A(BqKg−1) =
N

εIγTm
                                                                                                                                  (3)  

 T،  احتمال واپاشی اشعه گاما  Iγ  بازده آشکارساز به ازای یک انرژی معلوم،  𝜀،  تعداد شمارش خالص زیر قله تمام انرژی  N  در این رابطه

 با انرژی  Tl208 ، از پرتوی گامایTh232  ها به کیلوگرم است. برای محاسبه ویژه فعالیتجرم نمونه  m زمان شمارش برحسب ثانیه وکل  
 keV5/2614    و keV5/583    وAc228  در انرژی  keV1/911  ،  برای  U238  گامایاز دو خط پرتوی  Bi214   با انرژی keV3/609  و  Pb214 

دست آمد. فعالیت ویژه این  به  keV  83/1460گامای این هسته با انرژی  با استفاده ازخط    𝐾40ویژه فعالیت  و    keV9/351 با انرژی  

 Raeqبرای ارزیابی خطرات ناشی از تشعشعات مربوط به مصالح ساختمانی    [.9-7داده شده است]نشان  1و شکل  2لها در جدوهسته

شود  استفاده می  K40و    Th232  ،U238های  دست آوردن مجموع فعالیتبه عنوان یک شاخص مشترک برای به  Raeqمحاسبه شد. از

 [:10]آیددست میی زیر بهکه از رابطه

Raeq = ARa + 1/43ATh + 0/077AK                                                                                                                         (4 )  

کمتر   BqKg−1370 باید از   Raeqاست. برای تمام مصالح ساختمانی   BqKg−1فعالیت ویژه این عناصر برحسب    AKو   ARa ،AThکه 

 آورده شده است.  فعالیت معادل این عناصر با استاندارد جهانی مقایسه   3در شکل  وفعالیت معادل رادیوم  2در جدول .[ 11]باشد

             

 

 های گرانیتی در مقایسه با استاندارد جهانی. . فعالیت معادل رادیوم نمونه3شکل
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 های گرانیتی زینتیسنگ در نمونه  K40 وU238،Ra226 ،Th232های پرتوزای  طبیعیمیانگین فعالیت ویژه هسته .2جدول

Raeq(BqKg−1) Ra226 (BqKg−1) K40 (BqKg−1) Th232 (BqKg−1) U238 (BqKg−1)  شماره 

51 /1243 34 /1  ± 26 /135 35 /5  ± 25/1916 19 /4  ± 82 /671 23 /0  ± 34 /61 1 

61 /717 46 /0  ± 21 /15 74 /4  ± 61 /1449 35 /3  ± 03/413 18 /0  ± 62 /35 2 

59 /1854 24 /1  ± 68 /104 99 /4  ± 57/1492 77 /5  ± 34/1143 22 /0  ± 09/48 3 

94 /529 81 /0  ± 65 /45 08 /5  ± 53/1613 66 /2 ± 78 /251 14 /0  ± 09/20 4 

75 /1554 29 /1  ± 36 /113 85 /4  ± 63 /1420 19 /5  ± 47/931 22 /0  ± 94/51 5 

47 /1037 25 /1  ± 55/116 88 /3  ± 84/992 97 /3  ± 54/590 22 /0  ± 96 /52 6 

12 /1171 17 /1  ± 01/103 80 /4  ± 57/1546 16 /4  ± 65 /663 20 /0  ± 04/46 7 

48 /1591 24 /1  ± 89/116 73 /4  ± 54/1501 99 /4  ± 33/950 21 /0  ± 00/53 8 

84 /1018 08 /1  ± 79/93 03 /4  ± 02/1333 74 /3  ± 11/575 18 /0  ± 60 /41 9 

07 /12 09 /0  ± 86 /0 10 /1  ± 02/109 34 /0  ± 35/4 02 /0  ± 409 /0 10 

 آشکارساز و ظرف مارینلی  سازیشبیه.3-2

این اطالعات ازکاتالوگ مربوط به شرکت   جنس اجزای مختلف آن نیاز دارد.  و  هندسه، به اطالعاتی چون  HPGe  آشکارساز   سازیشبیه

 Visual  و نرم افزار  MCNPX2.6[. در این مطالعه از کد مونت کارلوی  14-9آورده شد]دستسازنده و چند مقاله و مطالعات دیگر به

Editor  با ورژن  X-225-2    .محور   . فاده شدی آشکارساز، برای تعریف سطوح از استوانه استدر طراحبرای مشاهده هندسه استفاده شد

 x=0ی  شد به صورتی که صفحه و مبدا مختصات در قسمت زیرین بلور ژرمانیوم فوق خالص در نظرگرفته  x  محور  این استوانه در راستای
های و ... است که با استفاده از داده  انند، محافظ سربی های مختلف م آشکارساز شامل قسمت  کند. قسمت کف این بلور را تعریف می

ی گرانیتی مجهول ی استاندارد خاکی و نمونهی مورد استفاده در این تحقیق یک چشمهسازی شد. چشمهکاتالوگ و دیگر مقاالت شبیه

ابعاد یک ظرف مارینلی منظور  اینبهجنس چشمه نیاز است.  دهنده ظرف مارینلی و  ی تشکیلسازی چشمه به ابعاد و مادهبرای شبیه  .است

از   cm  75/9ای به طول  ی استوانهیک پوسته   :شدمارینلی از دو استوانه هم مرکز استفاده  ظرف[. در طراحی  12گیری شد]خالی اندازه

cm416/0    تاcm  166/10    و شعاعcm  25/2    ازcm55/4    تاcm7ی دیگر ارتفاعی به طول، استوانه cm 95/1    ازcm  216/8    تاcm 

برای   ظرف مارینلی و ابعاد چشمه ذکر شده نشان داده شده است.   2در شکل   .cm  75/4از مبدا مختصات تا    cm  75/4و شعاع    66/10

 .  [ 15]استفاده شد MCNPXی اجزای مختلف آشکارساز و چشمه استاندارد خاکی از راهنمای کد  سازی مواد تشکیل دهندهشبیه

 سازیطیف شبیه.4-2

سازی طیف گاوسی و  شبیه  برای  ،MCNPXدر کد    GEB  از کارت  صورت گاوسی است.ها بهطیف تجربی حاصل از طیف نگاری نمونه

های GEB   ،FWHM  از کارت  با استفاده  F8  در تالی  FWHMشدگی یا  ی پهنمحاسبهشد. برای  شدگی هر قله در طیف استفادهپهن

 شد، با برازش فرمولبرحسب انرژی رسم    FWHMمتناظر با هر قله از طیف تجربی کالیبره شده بدون طیف زمینه استخراج شد و نمودار  

  برحسب   MeV  ،b برحسب  a  د.ضریبشاستفاده  برای برازش منحنی    Origin Pro  افزار. از نرممدآدستبه  cو    a  ،b  بر نمودار، ضرایب  5

MeV1  . هستند MeV−1  برحسب cو   ⁄2

FWHM(E) = a + b√E + cE2                                                                                                                          (5)  

 :با برابر ست آمده است،دکه از برازش بهشدگی است. ضرایب پهن  شده نشان داده  3و انرژی مربوط به آن در جدول  FWHM مقادیر

 a = 1/05 × 10−3MeV ،  b = 1/5 × 10−3MeV1 cو   ⁄2 = 0/07313MeV−1 ست.ا                 

 و انرژی مربوط به آن.  FWHM  مقادیر :3جدول

40803 /1 11207 /1 08583 /1 964057 /0 77891 /0 66168 /0 34432 /0 24478 /0  12186 /0 Energy(MeV) 
21 /2 95 /1 93 /1 86 /1 67 /1 57 /1 34 /1 26 /1 12 /1 FWHM(MeV) 
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 سازیبازده شبیه.5-2

 انرژی  بازده سازی و اعتبارسنجی آن از مقایسه  ی درستی شبیهبازده یکی از پارامترهای مهم در آشکارساز است. از این رو برای مقایسه

از جمله این اطالعات مقدار تالی به    دست آورد.بهتوان اطالعات مختلفی  می  MCNPXکد    از خروجیشد.  سازی و تجربی استفادهشبیه

[. عدد تالی، 16ی مقدار ذرات ثبت شده در هر سلول استفاده شد]برای محاسبه  F8سازی از تالی  . در این شبیهستانرژی اپیک  ازای هر  

 مقدار
N

A
عبارتی تعداد ذراتی است که   کل یا بهفعالیت  Aو  ی ثبت شده به ازای یک انرژی خاص تعداد ذره  Nبه ازای هر انرژی است که   

  Aدهد، بنابراین مقدار  مقدار تالی برای هر انرژی به ازای یک ذره را نشان می  MCNPXخروجی کد  . آن اجرا شده استبرنامه به ازای

با در اختیار داشتن مقدار    مقدار تالی خواهد بود.  Nبرابر با یک و  
N

A
توان بازده مطلق را برای چشمه استاندارد به ازای هر انرژی می   

 محاسبه کرد: 6خاکی با استفاده از عبارت 

ε =
N

AIγ
                                                                                                                                                      (6 )  

احتمال واپاشی ذره به ازای انرژی مورد نظر است. به طور معمول مجموع درصد احتمال در هر رادیونکلوئید کمتر یا    Iγدر عبارت فوق،  

یک   Cs137که در این بین    Am241و  Cs137  ،Eu152ارد خاکی شامل  است. رادیونکلوئیدهای موجود در چشمه استاند  1بیشتر از  

کند،  های واپاشی را به یک بهنجار میاحتمال MCNPXباشد، ازآنجا که کد  گامای گسیلی می   173دارای    Eu152ی انرژی دارد و  قله

 کرد.  شده استفاده سازی باید از احتمال بهنجاری بازده شبیهبرای محاسبه

 . (12)مرجعسازی مطالعه حاضر و : بازده تجربی و شبیه4جدول                                                           

  ( 12مرجع) ی حاضر مطالعه 

 انرژی بازده تجربی سازی بازده شبیه بازده تجربی سازی بازده شبیه درصد اختالف 

2 /6 045 /0 002 /0  ± 0484 /0 0548 /0 0036 /0  ± 0479/0 781 /121 

8 /11 036 /0 0026 /0  ± 0322/0 0479 /0 0024 /0  ± 0327 /0 679 /244 

5 /2 0286 /0 001 /0  ± 0279 /0 0302 /0 0026 /0  ± 0288/0 278 /344 

1 /15 0167 /0 003 /0  ± 0145 /0 0178 /0 0012 /0  ± 0149 /0 904 /778 

1 /14 0146 /0 0005 /0  ± 0128 /0 0148 /0 0009 /0  ± 0131 /0 057 /964 

6 /4 0136 /0 001 /0  ± 0130 /0 0138 /0 0009 /0  ± 0134 /0 83 /1085 

7 /13 0132 /0 0005 /0  ± 0116 /0 0135 /0 0009 /0  ± 0119 /0 07 /1112 

8 /12 0109 /0 0001 /0  ± 00966 /0 0105 /0 0007 /0  ± 0101 /0 01 /1408 

 

                         
 های ناهمگن.                   مرده کناری با ضخامتی فوقانی و الیه. الیه مردهب-4شکل                           .HPGeی آشکارساز  های مرده. الیهالف-4شکل
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 سازی الیه مرده آشکارساز شبیه .6-2

تواند یک ضخامت  میp-n اتصالاست. شدهتحت بایاس معکوس ساخته p-nرسانا است که از پیوندیک آشکارساز نیم HPGeآشکارساز 

ی توان به الیهی مرده کریستال را میی مرده بر روی سطح بلور ژرمانیوم است. الیهدهنده یک الیهباشد که نشان قابل مشاهده داشته

بیرونی تقسیمی مردهمرده داخلی و الیه بیرونی  بندی کرد. الیهی  باالیی، الیهخود شامل قسمت الیهی مرده  کناری ی مردهی مرده 

از   الکتریکی، با استفاده مرده برای جلوگیری اثرات ناشی از میدان  یهای کریستال ژرمانیوم و الیه. گوشه(الف-4)شکلشودها میوگوشه

از دو چنبره با شعاعمرده    ی[. برای تعیین ضخامت الیه4]شدگرفته  گرد در نظر  ،چنبره با مقطع دایره    و  cm  79/0های    آشکارساز 

8 cm  /0  .مقاله سعی شد   در این  [.17کند] ی آشکارساز با گذشت زمان و کارکرد آشکارساز تغییر می ی مردهالیه  ضخامت  استفاده شد  

در  HPGeی مرده آشکارساز زمینه، الیهمنظور با استفاده از مطالعات قبلی در این اینبه .تاثیر الیه مرده بر بازده آشکارساز بررسی شود

زدهμm  3/0حدود مرحله[18و17و12]شدتخمین  در  اول.  ضخامت    ،ی  ازای  به  مقایسه    μm  3/0برنامه  قبلی  مطالعات  با  و  اجرا 

شود، درصد اختالفی میان همانطورکه در این جدول مالحظه می  است.  شدهنشان داده    4ی این مقایسه در جدول  [. نتیجه18و12]شد

اثر قله مجموع در گامای هم فرودی، در    توان بهمیاین اختالف    از عللسازی چشمه استاندارد خاکی وجود دارد.  بازده تجربی و شبیه

آمده در این مطالعه دستسازی بهتجربی و شبیهیبازده  اختیار نداشتن آنالیز دقیق خاک چشمه و پیکربندی داخلی آشکارساز اشاره کرد. 

سپس    دهد. را نشان می 12مطالعه حاضر و مرجع  سازی  مقایسه بازده شبیه  5شکل  [. 12داشت]  مطالعه مشابهی  سازگاری خوبی با بازده

  ، بهها ضخامتدیگر  نسبت به    μm  59/0سازی به ازای ضخامت  بازده شبیهشد.  میکرومتر تغییرداده  9/0  -3/0های  ی مرده در بازهالیه

ازای این ضخامت و بازده تجربی مقایسه  بازده شبیه  6شکلدرنزدیکتر بود.  ی تجربی  بازده   این ضخامت به عنوان   .استشدهسازی به 
[.  18]دست آمدآشکارساز مورد مطالعه به  ی مردهالیه   رایبμm  57/0ای مشابه ضخامتطالعهمشد. در  ی مرده در نظرگرفته ضخامت الیه

کناری مرده الیه  با استفاده از نتایج قبل [.  20و  1]لف رشد نکندهای مختممکن است که الیه مرده آشکارساز به صورت یکنواخت در قسمت

شده است.  های مرده نشان دادهاین الیه  ب-4شکلدر  .  [6]بندی شدتقسیم  با شعاع و ارتفاع متفاوت  هایی هم مرکزاستوانه  و فوقانی به

 . های نامتقارن، تفاوت محسوسی با حالت همسان و متقارن آن نشان ندادنتایج حاصل از این ضخامت 
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 .: نمودار مقایسه بازده تجربی و بازده شبیه سازی سنگ گرانیت زینتی8شکل

 شبیه سازی نمونه گرانیتی.7-2

استانداری از جنس گرانیت نیاز ی  به چشمه   HPGe  های سنگ گرانیت زینتی با استفاده از آشکارساز گیری پرتوزایی نمونهبرای اندازه

است. به  علت در دسترس نبودن چشمه استاندارد مورد نظر، از چشمه استاندارد خاکی که از نظر چگالی نزدیک به چگالی گرانیت است، 

برای  استفاده به  بررسیشد.  نتایج  به وسیلهاز  آمده، چشمه گرانیتی  است  سازیسازی شد. شبیهشبیه  MCNPXی کد  دست  از فاده  با 

انرژی  و قسمت قبل    آمده دری بدستهندسه پرتوزای  طیف  از  شد.    انجام   K40  و   Th232،  U238  و احتمال واپاشی عناصر  با استفاده 

سنگ درصد عناصر  ماده چشمه گرانیتی از  جنس  سازی  برای شبیه.  دست آمدبهانرژی مربوط به هر کانال    نمونه گرانیتیهای تجربی  طیف

 5در جدول  ،دست آمدهبه  سازی  . بازده تجربی و شبیه[21و15]شدبود، استفادهرفتهکاربه  MCNPXراهنمای کد  و    مقالهگرانیت که در  

ی بازده تجربی  نمودار مقایسهد.  دست آمبهسازگاری خوبی  سنگ گرانیت،  تجربی  بازده  سازی با  شبیه  بازده  نتایجاز مقایسه  است.  شدهآورده

 .استشدهآورده 8 سازی در شکلشبیهو 

 : بازده تجربی و بازده شبیه سازی نمونه سنگ گرانیتی زینتی5جدول

 انرژی بازده تجربی بازده شبیه سازی درصد اختالف 

3 /8 033 /0 003 /0  ± 036 /0 21 /186 

9 /6 031 /0 0025 /0  ± 029 /0 22 /295 

7 /7 028 /0 0003 /0  ± 026 /0 93 /351 

2 /5 018 /0 004 /0  ± 019 /0 19 /583 

0 019 /0 0021 /0  ± 019 /0 31 /609 

0 014 /0 0007 /0  ± 014 /0 2 /911 

7 /7 014 /0 005 /0  ± 013 /0 97 /968 

0 012 /0 0036 /0  ± 012 /0 026 /1121 

 گیری نتیجه.3

گرانیتی به دو روش تجربی و نمونه سنگ    10پرتوزایی    mcnp  و کد مونت کارلو  n  نوع   HPGe  در این مطالعه با استفاده از آشکارساز

گرانیتی،    هایموجود در نمونه  K40  و   Th232،  U238های پرتوزای طبیعی  های مربوط به هستهشد. ویژه فعالیتگیریسازی اندازهشبیه

مقادیر،   بین  ترتیب  بین،  استمتغیر  BqKg−1  25/1916  –  02/109  وBqKg−1  34/11-3496/4 ،BqKg−1  34/61 –41 /0به  این  در   .

  و بیشترین   1نمونه شمارهمربوط به    K40  و   U238است. بیشترین غلظت    10نمونه شمارهمربوط به    K40  و   Th232،  U238ن غلظت  تریکم

Th232    به استاندارد خاکی موجود درآزمایشگاه دانشکده  باشد. در قسمت شبیهمی  3نمونه شماره  متعلق  از چشمه  استفاده  با  سازی 

گرانیتی هایسازی سنگو با استفاده از نتایج آن به شبیهسازی  شبیه HPGe  اصفهان، هندسه تقریبی آشکارساز فیزیک دانشگاه صنعتی  

تواند سازی میدهد روش شبیهسازی چشمه استاندارد خاکی سازگاری خوبی با نتایج تجربی داشت که نشان میشد. نتایج شبیهپرداخته
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  . نیز سازگاری خوبی با نتایج تجربی داشت  گرانیتیهایسازی در چشمهپرهزینه باشد. نتایج شبیهگیر و  های تجربی زمانجایگزین روش

چشمه مشابه از نظر جنس و چگالی استفاده   زتوان ا که در نبود چشمه استاندارد مطابق با نمونه مجهول می دهد این سازگاری نشان می 

 آورد. های مجهول را به ارمغان میگیری چشمهشود و سهولت در اندازهها میدر وقت وهزینه جوییموجب صرفه  که این امر .کرد
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