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گامای مفقودشده در محیط بسته در حضور چندین  ۀجستجوگر چشم ۀسامان مفهومی احیطر ۀتوسع

 گاما به طور همزمان ۀچشم
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 دهيچک
گامای مفقود  ۀهایی به منظور یافتن موقعیت یک چشمرهیافت و سامانۀ جستجوگر چشمۀ گاماطرح مفهومی  های اخیردر پژوهش

 ۀرهیافتی تکمیلی به منظور یافتن موقعیت چندین چشم ۀشده ارائه شد و مورد سنجش قرار گرفت. هدف از پژوهش پیش رو، ارائ

 این رهیافت گیری ازاست. با بهره های سامانه در این سناریومشخصهو یافتن  گاما به طور همزمان در یک محیط بسته ۀمفقودشد
موقعیت مکانی و توان می است، NaI(Tl)نگاری توسط آشکارساز طیف گاما با طیف انرژی ۀسطح زیر قلّ گیریاندازه مبتنی بر که

 . تعیین کرد طور همزمانبهرا  گاما ۀچندین چشم ۀاکتیویت

 ای،  ایمنی هستهNaI(Tl)نگاری گاما، آشکارساز چشمۀ مفقود شده، جستجوگر گاما، طیف: کلمات کليدي

 مقدمه

های رادیوایزوتوپی چشمه ها و تلفات ناشی از مفقود شدنمبنی بر خسارت IAEAی از سوی دهای متعدتا کنون گزارش

ستان گیالن مفقود  Ci 5 ۀبا اکتیویت Ir192 ۀ، چشم1996سال در ایران نیز در  .]2و1[ گزارش شده است در نیروگاهی در ا

، دچار دقیقه 90زمان  دود تدر مدّ Gy 50 دزشدددد که در  ین این  ادیه یکی از کارکنان آن نیروگاه  دددمن دریافت 

 تربه منظور یافتن هرچه سددری  ها و ابزارهاروش های بسددیاری برای توسددعۀتالش تا به امروز، .]1[ آسددیج جدی شددد

بر . مروری مختصر ]8-3[ معقول ارائه شده است ۀشده در محیط بسته در کمترین زمان ممکن و هزین دهای مفقوچشمه

ست. ]4[ها و ابزارها در مرج  این روش شده ا شده تا به امروز، از انواع مدلحدر طر انجام  ساز با های ارائه  شکار های آ

زمان های ارائه شده به لحاظ هزینه، مدل بیشترریا ی استفاده شده است. های های مختلف و البته روشابعاد و چیدمان

مفقود شده امکان  ۀیا جرم کلی سامانه، بهینه نبوده و ممکن است در یک سناریوی واقعی در  ضور یک یا چندین چشم

شند. در پژوهش  شته با شدن را ندا شده، طر ی نوین و بهینه  قبلیعملیاتی  شد  (زمان دقت و از نظر هزینه،)انجام  ارائه 

ت این سددامانه نیز در . کارایی و صددحّ]4[ رددانیز را  یبعدسددهفضددای گاما در  ۀهای مفقودشدددکه توانایی یافتن چشددمه

شایان ذکر است که  وادث مربوط به  مورد سنجش قرار گرفت. Co57و  Cs137، Co60 ،Am241 منفرد های ضور چشمه
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شمه شدن چ شمه نبوده و در  محدودهای رادیوایزوتوپی گاما همواره مفقود شم  وادث نیزبرخی به یک چ  ۀچندین چ

 ند.اهای مختلف مفقود شدهر مکاندهای متفاوت ها و اکتیویتهگاما با انرژی

ستفاده در گیری ابا بهره در این پژوهش سع  من ،]4[اخیر  پژوهشز چیدمان مورد ا یافتن  منظوربههای قبلی روش ۀتو

شده ۀچندین چشم ایموقعیت زاویه شخصهبه طور همزمان مفقود  صحّ، م سامانه های کاربری و  در  ضور  نیزت این 

 قرار خواهد گرفت.  ارزیابیمورد  MCNPX2.6طور همزمان( با استفاده از کد گامای مفقود شده )به ۀچندین چشم

 روش کار

ساز شرح چيدمان. شکار سامانه یک آ ستوانه در این  شده  NaI(Tl)دو اینچی  ایا ساز جعلی به کار گرفته  شکار و دو آ

، از آلومینیوم است هاو جنس آن دارنداست. این آشکارسازهای جعلی ابعادی مشابه با ابعاد آشکارساز واقعی دو اینچی 

       یا نمک طعام معمولی NaClاز  NaI(Tl) بلوربه جای  آنهادر  با این تفاوت که

استفاده شده است. هدف از به  ( NaI(Tl)چگالی و عدد اتمی نزدیک به بلور )با 

رفتاری مشابه با آشکارسازهای واقعی کارگیری این آشکارسازهای جعلی، ایجاد 

این سه،  .]4[ ساز اصلی استهای آشکاراندازی بر روی شمارشسایه اتایردر 

با  اند.درجه قرار گرفته 240و  120، 0در زوایای صدفحۀ دوّار مدرّ به روی یک 

سازهای واقعی(، شکار سازهای جعلی )به جای آ شکار  ۀهزین به کارگیری این آ

یابد. همچنین شایان ذکر است گیری کاهش مینهایی و جرم سامانه به طرز چشم

آوری ، جم کابلنیازی به الکترونیک، ازهای جعلی که با توجه به این که آشکارس

خواهد  ترندارند، فرآیند یبت و پایش داده بسددیار آسددان داده و ...

ان داده ( نش1چیدمان سامانۀ جستجوگر چشمۀ گاما در شکل )بود. 

 شده است.

 

 

ستفاده از چندین چشمه  گاما. ۀنوع چشم تشخيص ۀنحو سامانه با ا ستفاده در  فرض بر این است که آشکارساز مورد ا

صورت هر یک از کانالAm241و  Cs137، Co60)به عنوان مثال  ست. در این  شده ا ساز معرف یک ( کالیبره  شکار های آ

خواهد وجود های آشددکارسدداز و انرژی یبت شددده ک میان کانالیهبتناظری یکد بود و به عبارتی دیگر، نانرژی خواه

شت شم. دا شخیص نوع چ شخیصگام در  گاما اولین ۀت شم فرایند ت ست  ۀچ شده ا ساسمفقود   تعیین انرژی که بر ا

گاما با های رادیوایزوتوپی رایج گاما، یک یا چندین نوع . چشددمهانجام می شددودی یبت شددده در آشددکارسدداز پرتوها
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( 1. رادیوایزوتوپی گاما ۀجستجوگر چشم ۀمفهومی سامان طرح – 1کل ش

ی مدرّ  دّوار، ( صفحه3های جعلی، ( آشکارسازNaI(Tl) ،2آشکارساز 

( ادوات 6دارنده و دهنده و نگه( اتصال5باالبر و ادوات مکاترونیکی،  (4

 ها و اتصاالت الکترونیکی()بدون نمایش سیم کنندهالکترونیکی و کنترل
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های رادیوایزوتوپی ترین چشددمهیکی از رایج. کنندمی گسددیلاز خود  ~MeV 3تا  ~keV 50 ۀدر باز های مختلفانرژی

ای( شدداخه) ددریج %85با ا تمال MeV 662/0اسددت که در هر واپاشددی، یک پرتوی گاما با انرژی  Cs137 ، چشددمۀگاما

 ی رایجزاهای رادیوایزوتوپی گاماچشمهسایر از  .(Cs137، 662/0، 85/0، 30) سال است 30عمر آن کند و نیمهگسیل می

، 128/0، )(Co57، 122/0، 87/0، 739/0) به توانمی

77/0 ،279/0 ،Hg203)( ،315/0 ،64/0 ،393/0 ،

Sn113)( ،109/0 ،88/0 ،497/0 ،Ru103)( ،002/0 ،

90/0 ،530/0 ،I133)( ،830/0 ،00/1 ،834/0 ،

Mn54)( ،26/5 ،00/1  332/1و  173/1، 00/1و ،

Co60) طیف یک (2در شدددکل ) .]9[ اشددداره کرد ،

با اسدددتفاده از  Mn54 ای همسدددانگردنقطه ۀچشدددم

نه کارسدددداز اسدددتوا  NaI(Tl)اینچی  ای دوآشددد

نشان داده شده  MCNPX2.6شده با کد سازیشبیه

ی از مترسددانتی 5 ۀاسددت. این چشددمه در فاصددل

ساز قرار گرفته و در هر شکار شی، یک پرتو وا آ پا

به همراه کارت  NaI(Tl)در بلور  8Fمذکور با اسددتفاده از تالی  ۀکند. طیف چشددمگسددیل می MeV 834/0گاما با انرژی 

 تر کردن پاسخ آشکارساز( بدست آمده است.ر واقعیمنظو)به GEBانرژی و کارت 

مفقود  ۀای چشممفقود شده، تعیین موقعیت زاویه ۀیافتن چشمپروسۀ دومین گام در  اي.تشخيص موقعيت زاویه ۀنحو

ست. ستوانهنقطه ۀمیان محل قرارگیری چشم ۀای، زاویمنظور از موقعیت زاویه شده ا ساز ا شکار ای ای و محور مرکزی آ

ست. ست پروفایل زاویهابتدا می ا شمهبای سامانه با ای انواع چ شمه،  شود. بدین منظور، برای هر چ شکیل  های رایج ت

وران کرده و در د z ول محور  XOY ۀای( در صدددفحدرجه 5یا  2، 1های ای )به عنوان مثال گامهای کوچک زاویهگام

ها، شمارش داده این یبت درکند. ن میمدت زمان معیّ در پرتوهای گاما )یا آهنگ شمارش( اقدام به یبت شمارشهر گام 

شتهکل کاربردی  سه یا چندین چشمه با . گیردمیها مد نظر قرار سطح زیر قلّه برای هر یک از چشمه و ندا چنانچه دو، 

سان یا متفاوت( درهای متفاوت )در مکانانرژی سطح زیر قلّ های یک شند، باید  شته با ضور دا هر یک به طور  ۀمحیط  

بر  سج  ترتیج(به) زیر قلّۀ انرژی کل و شمارش آهنگ (4و ) (3در شکل ) در نظر گرفته شود.و  شده شمارشمستقل 

𝑟1⃗⃗⃗( cm 0=z ،cm 71/70=y  ،cm 71/70=x) در موقعیت Co60 ۀدر  ضددور چشددم قرارگیری آشددکارسدداز ۀزاوی و  = 

شمۀ  𝑟2⃗⃗( cm 0=z ،cm 0=y  ،cm 00/100=x) در موقعیت Cs137چ  ⃗ ست = شده ا شان داده   ROI (Regionمنظور از . ن

متری از آشکارساز سانتی 5 در فاصلۀ Mn54 طیف چشمۀ –  2شکل 

NaI(Tl)  با استفاده از کدMCNPX2.6 
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Of Interest( شکل شمه با قطعیت ۀ انرژی مربوط به (، محدودۀ زیر قل4ّ( در  ست، به عنوان مثال با توجه به  1σهر چ ا

و  MeV ]707/0 اسددت، لذا keV 45برابر با  MeV 662/0شددده برای انرژی سددازیآشددکارسدداز شددبیه FWHMاین که 

617/0=[ROI .شمۀ  خواهد بود صورت ROIنیز دو  Co60همچنین برای چ  MeVو   ROI]=107/1و  MeV ]238/1 به 

، سهمی از این آهنگ Cs137محاسبۀ آهنگ شمارش سطح زیر قلۀ انرژی چشمۀ  درخواهد بود.  ROI]=261/1و  403/1[

 خواهد بود. Co60شمارش، مربوط به پیوستار کامپتون چشمۀ 

سهم در  الت کلی قابل  ذف نبوده و چنانچه چشمۀ   سبت  Co60این  سیار بزرگتری )کوچکتری( ن صلۀ( ب اکتیویتۀ )فا

( اطالعات 3اگر چه منحنی شددکل ) نخواهد بود. Cs137داشددته باشددد، آنگاه سددامانه قادر به تشددخیص  ضددور  Cs137به 

ای تواند منجر به تعیین موقعیت زاویهمی (4منحنی شکل )ا دهد، امّها به دست نمیای چشمهارزشمندی از موقعیت زاویه

 مفقود شده گردد. ۀچشم

با ( Co60)مربوط به  o135( یا زاویۀ Cs137)مربوط به  o180( در زاویۀ 4در نظر گرفتن قلّۀ منحنی شدددکل ) در  قیقت 

ست  تغییراتکمترین  شده ا شمه در محیط مفقود  سبت به  التی که فقط یک چ سبی برای می ،(]3و4[)ن تواند معیار منا

ای که رود که هر چشمهانتظار می ای یک چشمه در  ضور چندین چشمۀ مفقودشدۀ دیگر باشد.تشخیص موقعیت زاویه

ای د کند و چنانچه در موقعیت زاویهقرار بگیرد، نموداری با رفتار مشابه تولی مشابهی ازاویه موقعیت در در این شرایط و

، یک و البته دیگر نقاط آن منحنی  اصددل از آن زیر قلۀ انرژیِ منحنی آهنگ شددمارشقلّۀ ه باشددد، دیگری قرار داشددت

شکل ) گیریقابل اندازه اختالف فاز شد. اندازه4با منحنی  شته با دو نمودار منجر به یافتن این گیری اختالف فاز میان ( دا

 ۀچشم ۀیا فاصلچنانچه انرژی، اکتیویته،  شایان ذکر است. های مفقودشده خواهد شدای چشمه یا چشمهموقعیت زاویه

ارتفاع با محور مرکزی چنانچه چشددمه هم .]4[ مفقود شددده متفاوت باشددد، تنها ارتفاع این نمودارها کاسددته خواهد شددد

رگیری آشکارساز در قرا هنگ شمارش کل بر  سج زاویۀآ – 3شکل 

 Co60و  Cs137  ضور دو چشمۀ

قرارگیری  رش زیر قلّۀ انرژی بر  سج زاویۀآهنگ شما – 4شکل 

 Co60و  Cs137ی آشکارساز در  ضور دو چشمه
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ستوان شد،  ۀا سازی نیز نبا شکار شده امّابرای مقادیر اختالف ارتفاع کوچک، این آ دیر اختالف برای مقا رفتار تقریباً  فظ 

یا  . هنگامی که چشدددمه]4[ خواهد رفت (0 ≈)شدددیج منحنی  شددددنلتاندک رو به فکل منحنی اندک ارتفاع بزرگ

شمه شدهچ سکن های مفقود شد، با ا شته با صفحرجهد 360ای در محیط وجود دا آهنگ منحنی توان می، XOY ۀای در 

سج زاوی ۀ انرژیشمارش زیر قلّ سب ۀبر   سبه نمود. با محا ساز را برای آن محا شکار اختالف فاز منحنی  ۀقرارگیری آ

  های مفقود شده مشخص خواهد شد.ای چشمه یا چشمه، موقعیت زاویهدر محل آل و منحنی بدست آمدهشرایط ایده

 و بحث جینتا

شد،  شاره  صلۀ عواملی همچون اکتیویتههمانطور که در بخش قبل نیز به آن ا سبی و فا شمه ن تواند کارایی این ها میچ

سددامانه را تحت تیییر قرار دهد. در ادامه به بررسددی ایر هر یک از عوامل ذکر شددده بر روی کارایی و دقت این سددامانه 

 پرداخته خواهد شد.

مفقود شددده های نسددبی چشددمه ۀتواند دقت سددامانه را تحت تیییر قرار دهد، اکتیویتترین عواملی که میاز مهم اکتيویته.

شم شود دو چ ست. فرض  شده، به عنوان مثال  ۀا شمۀ  ۀاکتیویت ود دارد. چنانچه، در محیط وجMn54 و Co60مفقود  چ

Mn54 ۀچشددم ۀبه میزان قابل توجهی نسددبت به اکتیویت Co60 ی مربوط به هاپیوسددتار کامپتون قلّه تر باشددد، آنگاهکوچک

سکن  Mn54 ، باالتر از ارتفاع قلّۀCo60 ۀچشم سامانه در ا صفحدرجه 360قرار گرفته و  شخیص  XOY ۀای در  قادر به ت

ضور   Mn54 .سبت اکتیویته در محیط نخواهد بود شده برای در این بخش ن شخیص های ذکر  شمهت های رایج گاما چ

 شود؛پیشنهاد میچنین رهیافتی گاما  ۀبرای دو چشمهای مذکور یابی به نسبت اکتیویتهبه منظور دست محاسبه خواهد شد.

)مثالً  پرانرژی چشمۀناشی از پرتوهای گسیلی از  ۀیبت شد شمارشمتری از آشکارساز(  1ن )مثالً معیّ برای یک فاصلۀ

Co60) انرژیکم ۀانرژی چشم ۀقلّ زیر ۀدر محدود ( ًمثالMn54) شود. سپس  داقل فته میبه عنوان تابش زمینه در نظر گر

 .]10[ گرددمحاسبه می (1) ۀاز طریق رابط انرژیکم  ضور چشمۀسامانه در  (MDA) قابل شناسایی اکتیویتۀ
 

MDA : داقل اکتیویتۀ قابل شناسایی (1) =
4.65√𝑁𝐵 + 2.71

𝐵𝑅 ⋅ 𝜀(𝑟 ,𝐸)  ⋅ 𝑇
 

 𝐸ای با انرژی بازدهی مطلق آشکارساز برای چشمه 𝜀(𝑟 ,𝐸)، انرژی(کم )برای چشمۀ ای ریج شاخه BR ،(1) ۀدر رابط

ست  𝑟که در موقعیت  ساز قرار گرفته ا شکار سبت به آ شمۀ ن سازتمدّ 𝑇، انرژی(کم )چ شکار شمارش آ  Live) زمان 

Time) و (یانیه در نظر گرفته شده 180ها برابر با که در تمام آزمایش) بر  سج یانیه 𝑁𝐵  طور همان زمینه است.شمارش

شد، در اینکه  شد شمارش 𝑁𝐵جا بیان  شی از پرتوهای گسیلی از  ۀیبت  زیر  ( در محدودۀCo60)مثالً  پرانرژی ۀچشمنا

سامانه نیز افزایش  MDA یابد،افزایش گامای پرانرژی  ۀچشم ۀاکتیویت اگر است. (Mn54انرژی )مثالً کم ۀانرژی چشم ۀقلّ

شمبه ازای اکتیویته. یابدمی شمۀ زیر قلّۀ ۀشمارش آن در محدود مقدار که پرانرژی ۀای از چ مقدار انرژی، برابر با کم چ
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MDA های رایج رادیوایزوتوپی گاما،  برای چشمه .امانه قابل شناسایی نخواهد بودتوسط س انرژیکم ، چشمۀسامانه گردد

صورت گرفته و نتایج آن در جدول ) ست.1دو به دو، کل این فرآیند  شاهده ا شمه ( قابل م های بعنوان مثال، چنانچه چ

Co60  وMn54  ۀچشم ۀمفقود شده باشند و نسبت اکتیویت متری نسبت به آشکارسازسانتی 100فاصلۀ هر دو در Co60  به

شم ۀاکتیویت شتر از  Mn54 ۀچ ضور  32/17تقریباً بی شخیص   سامانه قادر به ت شد،  برای  در محیط نخواهد بود. Mn54با

شمه بهسنجش  ست آمده، این دو چ سبت به د ستفاده از کد ن شرایط مذکور MCNPX2.6طور همزمان با ا سبت  در  )ن

ست آمده( ۀاکتیویت ست آمده شبیه بد سبت بد صحّت ن شده و  سی سازی  شخص 1طور که از رابطۀ )همانشد. برر ( م

ست، مقدار  سج با  MDAا MDAمتنا ∝ |𝑟 | ⋅ 𝑇−
1

شمارش، 2 صورت یابت گرفتن زمان  ست که در  سته به  MDA ا واب

صله خواهد بود. سبات  فا سناریوی واقعی که تابش زمینه در محیط وجود دارد، مقدار تابش زمینه باید در محا  MDAدر 

شده و در نتیجه مقادیر گزارش MDAتواند موجج افزایش جزئی در سامانه لحاظ گردد و همین امر می در  شدهسامانه 

 )کاهش( گردد.( دچار تغییرات جزئی 1جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ستقیم قابل قرار دادن در رابط MCNPX2.6های کد با توجه به این که خروجی ستند )1) ۀبه طور م  (1چرا که رابطۀ )( نی

شته و از تاب  توزی   ماهیت آماری سون دا ست، پوا شده ا ست ) 𝑁𝐵به ازای تعداد قابل توجهی از منتج  شتر از صادق ا بی

 µCi 10( صددادق باشددد، برابر با 2) ۀپرانرژی که به ازای آن رابط ۀچشددم ۀاولی ۀدر محاسددبات مقدار اکتیویت(، (30 تا 25

شد. Bq 510×7/3معادل  شمارش در تمدّ در نظر گرفته  شدهرهیافتزمان یبت  یانیه در نظر  180برابر با  نیز های ارائه 

 گرفته شد.

60Co 54Mn 137Cs 133I 103Ru 113Sn 203Hg 57Co  

01/117  40/121  24/114  27/102  39/103  87/133  17/96  — 57Co 

39/56  11/63  00/61  56/54  07/53  80/97  —  203Hg 

72/34  22/36  98/33  27/71  87/97  —   113Sn 

29/34  85/35  69/47  76/52  —    103Ru 

61/32  42/32  91/63  —     133I 

96/21  83/31  —      137Cs 

32/17  —       54Mn 

—        60Co 

 به طور همزمان ی گامای جستجوگر چشمهسامانه متری( 1)در فاصلۀ  های قابل شناساییاکتیویته نسبتباالی   دّ – 1جدول 
 

 

60Co 54Mn 137Cs 103Ru 113Sn 203Hg 57Co 241Am  

1.02 1.05 1.03 1.02 1.03   — 241Am 

182.12 186.62 183.91 174.90 184.42  —  57Co 

72.10 118.81 116.90 109.60 141.36 —   203Hg 

69.22 71.44 69.28 87.72 —    113Sn 

77.10 73.55 84.32 —     103Ru 

48.26 58.15 —      137Cs 

40.84 —       54Mn 

—        60Co 

 ی گامای جستجوگر چشمههای قابل شناسایی سامانهاکتیویته نسبت – 2جدول  

 به طور همزمان 
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 ۀهای مفقود شده، فاصلایراد شده در بخش اکتیویته )پیوستار کامپتون و ...(، چنانچه یکی از چشمه مواردمشابه با  .فاصله

اساسی کارایی سامانه  تواند به طورداشته باشد، می دیگر ۀهای مفقودشدچشمهنسبت به سایر از آشکارساز بسیار کمتری 

 ۀزیر قلّ  ۀتنهایی( در محدودپرانرژی )به ۀابتدا شمارش ناشی از  ضور چشم الل نماید. مشابه بخش قبل،را دچار اخ

انرژی محاسبه شد. کم ۀچشم سامانه برای MDA( مقدار 1) ۀسپس با استفاده از رابط ه،گیری شداندازه انرژیکم ۀچشم

ای و انرژی به  ریج شاخه پرانرژی است )وابسته ۀچشم ۀویتکمتر از اکتیمحاسبه شده  MDAدر  الت کلی، میزان 

در  گردد.سامانه محاسبه می MDAدر هر گام  و ههای معین به آشکارساز نزدیک شدبا گام پرانرژی ۀچشمسپس (. چشمه

شود، سامانه قادر به تشخیص  ضور  (µCi 10جا )در این پرانرژی ۀچشم ۀاکتیویت سامانه تقریباً برابر با MDA ای کهفاصله

متری  4 ۀفاصلبرای  انرژیکم ۀچشم ۀفاصلبه پرانرژی  ۀچشم ۀفاصل، نسبت (2در جدول ) انرژی نخواهد بود.کم ۀچشم

 هنگامی) فاصلهبه ازای این نسبت  .متری از آشکارساز قرار گرفته است( 4انرژی در فاصلۀ ت )یعنی چشمۀ کمارائه شده اس

و سامانه قادر به تشخیص  نبوده قابل مشاهده و قابل اطمینان تقریباً تر، انرژیکم ۀانرژی چشم ۀ، قلّکه محیط هوا باشد(

ای برابر )با در نظر گرفتن با اکتیویته Mn54و  Co60 ۀبعنوان مثال چنانچه دو چشم نخواهد بود. انرژیکم ۀچشم ضور 

از آشکارساز برابر یا  Mn54 ۀاز آشکارساز به فاصل Co60 ۀای(، در محیطی مفقود شده باشند و نسبت فاصل رایج شاخه

نظمی مشاهده شده علّت بی در آن محیط نخواهد بود. Mn54د، آنگاه سامانه قادر به تشخیص  ضور باش 272/0کمتر از 

ای انرژی دو چشمه مالک نبوده و  ریج شاخههای بدست آمده صرفاً نسبت ۀ( آن است که در محاسب2( و )1جداول )در 

 .شده است در نظر گرفتهها نیز مربوط به هریک از آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60Co 54Mn 137Cs 133I 103Ru 113Sn 203Hg 57Co  

001/0  021/0  022/0  001/0  001/0  003/0  002/0  — 57Co 

061/0  076/0  062/0  078/0  054/0  046/0  —  203Hg 

109/0  125/0  150/0  094/0  041/0  —   113Sn 

113/0  138/0  109/0  306/0  —    103Ru 

128/0  154/0  059/0  —     133I 

194/0  158/0  —      137Cs 

272/0  —       54Mn 

—        60Co 

 به طور همزمان ی گامای جستجوگر چشمهمتری( سامانه 4قابل شناسایی )در فاصلۀ  هایفاصله پایین نسبت دّ  – 2جدول 
 

 

60Co 54Mn 137Cs 103Ru 113Sn 203Hg 57Co 241Am  

1.02 1.05 1.03 1.02 1.03   — 241Am 

182.12 186.62 183.91 174.90 184.42  —  57Co 

72.10 118.81 116.90 109.60 141.36 —   203Hg 

69.22 71.44 69.28 87.72 —    113Sn 

77.10 73.55 84.32 —     103Ru 

48.26 58.15 —      137Cs 

40.84 —       54Mn 

—        60Co 

 ی گامای جستجوگر چشمههای قابل شناسایی سامانهاکتیویته نسبت – 2جدول  

 به طور همزمان 
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 گيريجهنتي

شمه ۀسامانطرح مفهومی  ستجوگر چ شدههای رادیوایزوتوپی گاماج شم به طور کلی ،ی ارائه   ۀقادر به یافتن چندین چ

های از جمله نسدددبت اکتیویته ، مواردیه طور همزمان اسدددت. در این میانگامای مفقود شدددده در یک محیط محدود ب

در  شایان ذکر است که .ها خواهد شدهایی در روند یافتن چشمهموجج ایجاد محدودیت هاواصل آنها و نسبت فچشمه

شد،اطالعاتی در مورد نوع چشمهکارکنان، یک از صورتی که هیچ شته با شده ندا توان پس از پایش کامل می های مفقود 

شمه شتر، بار دیگر محیط)ی پرانرژی( هامحیط و یافتن یکی از چ که  داد،مورد پایش قرار  مورد نظر را ، برای اطمینان بی

تر بودن چشمۀ پرانرژی )اکتیویتۀ باالی آن یا فاصلۀ کوچک های مفقودشدۀ دیگر که به علّت قویشمهدر این صورت چ

ارتفاع ها کامالً همهای ارائه شده، چشمهدر سنجش رهیافتیافت خواهند شد.  اند،آن از آشکارساز( همچنان مفقود مانده

ستوانبا مح سازی در نظر گرفته ۀور مرکزی ا شکار شد.  آ شرایطی  اکم نبا ست چنین  شدند که در  الت کلی ممکن ا

های مخلوط گاما، و یا میدان ۀمطالعات آینده متمرکز بر توسددعه و بهبود عملکرد این سددامانه در  ضددور چندین چشددم

 و سنجش آن در سناریوی عملی خواهد بود.ه( الف ارتفاع، اکتیویته، فاصلنوترون + گاما با شرایط متفاوت )اخت
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