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 چکيده:
رماعی م ف ق خالص ژسیینگ ماما اه ع ع های کالیبراسییی ب باهدهی در کاییاارسییاههای  ی ما در این مقاله تاثیر ارتفاع را بر منحنی

(HPGe) ارساه و دوم ص رت م رد بررسی قرار مرفته است، اول ارتفاع چشمه عسبت به کااایم. تاثیر ارتفاع به دو بررسی کرده

سی شمه در ظرف حاوی عم عه. برر شاب میتاثیر ارتفاع خ د چ سی ب دهند که ارتفاع یای اه پارامترهای مهم در مها ع نحنی کالیبرا

ساهها ااار شخص مردید که در م ردیابد و برعاسب ده و با کاهش کب باهدهی افزایش می باهدهی این ک شمه . همچنین م های چ
، ولی برای م اردی که ای هرچه فاصله اه کااارساه کمتر، میزاب تاثیر تغییر ارتفاع در منحنی کالیبراسی ب باهدهی بیشتر استعقطه

 کند، حساسیت برعاس است. ارتفاع چشمه در ظرف تغییر می

 

 Angle، ژرماعی م با درجه خل ص باال، عم عه ظرف حاوی، باهدهیکالیبراسی ب   :کلمات کلیدی 

Abstract: 
In this work, the effect of height on the calibration curve of efficiency in HPGe detectors has been investigated. The 

effect of height has been studied in two ways: first, the height of the source relative to the detector and the second the 

height of the source itself in the sample container. The results show that height is one of the effective as well as an 

important parameter in the calibration curve of the efficiency for these detectors. The efficiency decreases when the 

source distance from the detector becomes more or the sample height becomes greater in the container. 
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 :مقدمه

ی، علمی و روی مراکز صنعتی، پزاا  ر کمی هم اره یای اه مهمترین مسائل پیشتشخیص رادی ع کلئیدهای ماماها به

ا د. هرکدام اه این میهای متفاوتی استفاده ها و دستگاهبااد. برای اناسایی رادی ع کلئیدهای ماماها اه روشکم های می

کاربردترین این صرفه بااد. یای اه مهمترین و پرت اعد مفید و مقروب بهبسته به کاربرد و هدف اعجام کار میها روش

 .]2و1[بااد ( میHPGeهادی اه ع ع ژرماعی م ف ق خالص )تجهیزات کااارساه عیمه
                                                 

1 High Pure Germanium  
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 2سنگ ی ند. هر کااارساه ت اعد با دقت مناسب مقدار هر رادی ع کلئید را به ص رت کمی محاسبه کاین کااارساه می 

. کالیبراسی ب اعرژی یک بار برای هر دستگاه اعجام یماما به دو ع ع کالیبراسی ب عیاه دارد، کالیبراسی ب اعرژی و باهده

ها را به ص رت ت اب عم عها د و به ع ع عم عه و چشمه بستگی عدارد. درص رت اعجام دادب کالیبراسی ب اعرژی میمی

ها م رد عیاه است، برای هر عم عه یا چشمه منحصر که برای کعالیز کمی عم عه یرد ولی کالیبراسی ب باهدهکیفی کعالیز ک

و... ایجاد  ظرف حاوی عم عهبااد. درص رتی که هر تغییر ایمیایی یا فیزیای در عم عه اعم اه چگالی، ارتفاع، بفرد می

تری با دقت مناسب باهدهیمناسب اعجام ا د. هرچقدر کالیبراسی ب  باهدهیا د، این کالیبراسی ب باید تغییر کند و کالیبره 

 .]3-6[بااد تر میاعجام ا د، مقادیر اکتی یته بدست کمده برای رادی ع کلئید دقیق

تر و  ال دقیق. روش تجربی معم]8و 7[ت اب استفاده عم د اه دو روش تجربی و محاسباتی می باهدهیبرای کالیبراسی ب 

ست که همیشه . اه جمله این مشاالت این ا]8[بااد، ولی این روش مشاالت و معایب خ د را دارد تر میا میناب قابل

اه اعجام ها بسیار هیاد ب ده و درعهایت اینچشمه استاعدارد مناسب در دسترس عیست. اه  رفی هزینه تامین چشمه

های ستفاده اه روشاکند. روش دیگر التی را عیز ممان ایجاد میبر و اه لحاظ پرت هایی مشاکالیبراسی ب به این روش هماب

افزار ، عرماهدهیبافزارهای محاسبه ترین عرمترین و قابل ا میناببااد. یای اه دقیقمحاسباتی و کدهای محاسباتی می

Angle افزار هم بسیار عرم ودی اینبااد. همچنین ا العات ورافزار بسیار دقیق، سریع و قابل ا میناب میاین عرم .باادمی

 .]7[ت اب اه کب استفاده کرد و به راحتی می ب ده محدود

ظرف حاوی مل که این ع امل اا به ع امل و پارامترهای مختلفی بستگی دارد باهدهیهماعط ر که مفته اد کالیبراسی ب 

دام اه این بااد. هرکهمزماعی و... می، چگالی، خ اص ایمیایی، ع ع کااارساه، خ اص فیزیای مثل خ د جذبی، عم عه

را به عن اب یای اه  اعارتفتاثیرمذار بااد. در این مقاله ما میزاب تاثیر  باهدهیت اعد تا حدی روی کالیبراسی ب ع امل می

 ایم.م رد بررسی قرار داده HPGeدر یک کااارساه  باهدهیبر عم دار کالیبراسی ب  م ثر این ع امل

 :روش کار

)عسبت به یک  %35با باهدهی درجه خل ص باال ساخته اده اه ژرماعی م با  P ع ع  کااارساهر با استفاده اه این کا

اعجام اده است. در این  ساهی ت سط عیتروژب مایعو سیستم خنک اینچ( 3*3با کریستالی به ابعاد  3وسدیمدرکااارساه ی

به هر دو ص رت تجربی و محاسباتی اعجام اده است. برای بدست کوردب عتایگ تجربی  باهدهیمقاله محاسبه کالیبراسی ب 

                                                 
2 Spectrometer  

3  NaI 
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اعد، امارش اده HPGeکه با استفاده اه یک کااارساه ای لیتری و یک چشمه عقطهعیم 4های استاعدارد مارینلیاه چشمه

 استفاده اده است. Angleی افزار تخصصاستفاده اده است. برای به دست کوردب ا العات محاسباتی عیز اه عرم

، MCNPتی اه جمله کد محاسبا ،افزارهای تجاری هیادی برای اعجام کالیبراسی ب به ص رت محاسباتی وج د داردعرم

کوردب  یک کد کامپی تری برای بدست Angleافزار عرم .ا العات ورودی هیادی عیاه دارعدو ...که به   LabSCOSکد

کاربرد دارد،  رساههاهمه اع اع کااابرای   Angleافزارعرمهادی است. برای کااارساههای عیمه باهدهیعم دار کالیبراسی ب 

هماب  Angleورودی اصلی برای اجرای  که مشخصات فنی برای وارد کردب ا العات ورودی در دسترس بااد.درص رتی 

دسه، ع ع میری )هنهارایط اعداه ه،مشخصات کااارسا افزار ااملورودی این عرم. مشخصات کااارساه م رد عظر است

ک چشمه واقعی مرجع اه ی باهدهیچشمه، حفاظ و ....( و عم دار کالیبراسی ب مرجع است. در واقع عم دار کالیبراسی ب 

ی اعجام دادب کید. برای کااارساه ماما داده اده، فقط یک عم دار کالیبراسی ب مرجع برادر م قعیت ثابت به دست می

ل چشمه میری مثهای فیزیای ساختارهای اعداههدیگر ا العات ورودی اامل ویژمیم رد عیاه است.  Angleمحاسبات 

 کااارساه است. تاچشمه  فاصلهو  حاوی عم عه و ظرف

 :نتايج

میرد، یای ارتفاع چشمه این پارامتر به دوص رت م رد بررسی قرار می ا د ارتفاع است.که در اینجا بررسی می یپارامتر

ع کلئیدهای ای حاوی رادی . برای بررسی م رد اول اه یک چشمه عقطهاست و دیگری ارتفاع خ د عم عه کااارساهعسبت به 

241-Am  ،133-Ba ،134-Cs  ،137-Cs   60و-Co  .های صفر )چشمه ای را در ارتفاعچشمه عقطه استفاده اده است

. منحنی به اده استمحاسباهدهی و هربار  متر قرار دادهساعتی    30و  25، 20، 15، 10 ،5یرد(، مقرار  کااارساهروی 

حالت کورده اده  7های کالیبراسی ب برای این منحنی 1در اال  هرحالت جداماعه رسم اده است. برایکالیبراسی ب 

 کااارساهمرب ط به حالتی است که چشمه یا عم عه روی  باهدهید بیشترین ندهاین اال عشاب می گاست. هماعط ر که عتای

ه قابل ت جه در م رد تاثیر ارتفاع این است که یابد. عاتکاهش می باهدهی ،قرار مرفته است و هرچه ارتفاع افزایش یابد

بت به هرچقدر فاصله چشمه عس ،و برعاس کمتر است عیز بیشتر بااد، تاثیر تغییر ارتفاع کااارساههرچه فاصله اه 

به   ر  باهدهیمتر ساعتی 10کمتر بااد تاثیر تغییر ارتفاع بیشتر است. به عبارت دیگر با تغییر ارتفاع اه صفر تا کااارساه

باهدهی تغییر کمتری کرده است. برای عشاب متر ساعتی 30به  20ای کاهش یافته است ولی با تغییر ارتفاع اهقابل مالحظه

اعرژی  9ها با تغییر ارتفاع را برای در این اال اختالف بین باهدهیاده است.  کورده 2مطلب اال  دادب این

(KeV54/59E=  241برایAm- ،KeV81،302،356E=  133برایBa- ،KeV604،795E=  134برایCs- ،KeV661E= 
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عاته قابل ت جه درم رد هماعط ر که مفته اد، ت اب مشاهده کرد. می( -60Coبرای  =KeV1173،1332Eو  -137Csبرای 

بااد. یعنی می ف اصل دورتربیشتر اه تاثیر ارتفاع در  ف اصل عزدیک به کااارساهاین اال این است که تاثیر ارتفاع در 

هیادی در منحنی کالیبراسی ب ایجاد کند. به عبارتی اه ت اعد تغییر تر بااد تغییر کب میعزدیک کااارساه هرچه چشمه به 

 کرد در ص رتی که ارتفاع عم عه ت اب به جای هم استفادهمتر میساعتی 25های باالتر اه لیبراسی ب در فاصلهعم دارهای کا

ت اب متر( عمیساعتی  10کااارساه عزدیک بااد ) کمتراه متفاوت بااد ولی در ص رتی که چشمه به  متریچند ساعتحدود 

ت اب مفت متر، به جای همدیگر استفاده کرد. بنابراین میساعتی اه عم دار های کالیبراسی ب، حتی درص رت تغییر چند

کاهش  باهدهیبااد و با افزایش کب می باهدهی یای اه پارامترهای مهم در محاسبه  کااارساهارتفاع چشمه عسبت به 

 تر بااد تاثیر این پارامتر بیشتر است.عزدیک کااارساهیابد و هرچقدر چشمه به می

 
 متر( اه کااارساه.ای در ف اصل مختل  )برحسب ساعتیهای کالیبراسی ب باهدهی برای چشمه عقطهمنحنی-1اال
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)(100ها در چند فاصله مختل  اه کااارساه ) که اختالف بین باهدهی-2اال

1

21 






dv  خطای عسبی بین

 .بااد(باهدهی مرب ط به هر اعرژی می باهدهی هر اعرژی در دو ارتفاع مختل  ب ده و 

 

ت اب بررسی عم د. در این حالت ما اه یک مارینلی عیم لیتری استفاده کرده تاثیر پارامتر ارتفاع را به ص رت دیگری عیز می

هی رسم باهد ایم و برای هر حالت منحنی کالیبراسی بمتر تغییر دادهساعتی 30متر تاساعتی 5 و ارتفاع کب دروب کب را اه

 ،دهدکورده اده است. هماعط ر که عتایگ این اال عشاب می هامنحنی کالیبراسی ب برای این حالت 3اده است. در اال 

ت اعد دو یابد. علت این رخداد میکاهش می باهدهیمتری( ساعتی  5های در باههمتر )ساعتی 30تا  5افزایش ارتفاع اه با 

یابد و ماعند افزایش می کااارساههای باالیی عسبت به ارتفاع کب داخل مارینلی فاصله الیه دلیل بااد، اول ایناه با افزایش

های جاذب را دوم ایناه با افزایش ارتفاع کب داخل مارینلی درحقیقت الیه یابد.کاهش می باهدهیای م رد چشمه عقطه

در مقابل پرت های  جذبخاصیت ها به دلیل دااتن هایم، این الیها در رسیدب به کااارساه افزایش دادهدر مقابل اعرژی

 .)خ دجذبی( کاهش یابد باهدهیا عد که باعث می ماما

بااد، حال چه این ارتفاع عسبت به می باهدهیت اب مفت که ارتفاع عیز یای اه پارامترهای مهم در محاسبه می بنابراین

های کالیبراسی ب قابل ت جه در م رد میزاب تفاوت بین منحنی بااد چه ارتفاع کل چشمه. اما عاته جالب و کااارساهسطح 

هماعط ر که  )یا هر ظرفی که ارتفاع چشمه در کب قابل تغییر بااد( با افزایش ارتفاع این است که در م رد ظرف مارینلی

حساسیت  ،باادکم می ای وقتی ارتفاع مایع دروب مارینلیبار برخالف چشمه عقطهیابد، اما اینکاهش می باهدهیمفته اد 
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رسم اده است. در این اال  4برای عشاب دادب این م ض ع اال بااد و برعاس. عسبت به تغییر ارتفاع کمتر می باهدهی

 Cm15=hبا  Cm5=h تغییر ارتفاع 4(  برای 4اعرژی مفته اده در صفحه  9) های مختل را در اعرژی باهدهیاختالف بین 

،Cm15=h  باCm25=h  و همچنینCm5=h  باCm10=h  وCm20=h  باCm25=h  کورده اده است. هماعط ر که در این

 یاساب و درهر Cm25=hبا  Cm15=hو  Cm15=hبا  Cm5=hا د با ایناه تغییر ارتفاع بین دو حالت اال مشاهده می

های باالتر ( عسبت به فاصلهCm15=hبا  Cm5=hهای کمترعسبت به کااارساه )است اما در فاصله مترساعتی 10م رد  دو

)الهم به ت ضیح است که همه  بااد و برعاس( تاثیر تغییر ارتفاع بسیار کمتر میCm25=hبا  Cm15=hاه کااارساه )

 .بااد(متر    میهای قبلی بر حسب ساعتیهای مفته اده در این بخش و بخشارتفاع

 
 متر( در مارینلی عیم لیتریهای مختل  )برحسب ساعتیرتفاعهای کالیبراسی ب باهدهی برای کب با امنحنی -3اال
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 متر( در مارینلی عیم لیتریها برای کب با ارتفاع های مختل  )بر حسب ساعتیاختالف بین باهدهی-4اال

عیز تارار  Cm25=hبا  Cm20=hو  Cm10=hبا  Cm5=hمتری بین دو حالت ساعتی 5این رویداد برای حالت تغییر ارتفاع 

اعد دالیل هیادی دااته بااد که در ت ای میعقطه ا د. بررسی علت این رویداد و تفاوت کب با حالت مرب ط به چشمهمی

که در حالت مرب ط به  این استت اب مفت که یای اه دالیل کب بااد، ولی بط ر خالصه میمقاله عمی حیطه و ح هه این

میرد ولی در اضافی )بجز ه ا( با افزایش ارتفاع میاب چشمه و کااارساه قرار عمی ماده یا جسمیای، های عقطهچشمه

 .یافته استهای جاذب اعرژی و پرت  افزایش در حقیقت الیهفزایش ارتفاع کب در ظرف م رد عظر، با ام رد مارینلی 

 :گيرينتيجه بحث و

بااد و هرچقدر فاصله عسبت به کااارساه یا ارتفاع می باهدهیت اب مفت ارتفاع یای اه پارامترهای مهم در محاسبه می

ای و م ارد مشابه که ماععی بین چشمه و یابد. درم رد چشمه عقطهکاهش می باهدهیچشمه رادی اکتی  بیشتر بااد، 

های اعو برعاس در ارتف باادمیعسبت به تغییر ارتفاع کمتر  باهدهیحساسیت  کااارساه قرار عدارد، با افزایش ارتفاع،

یابد )ماعند تغییر ارتفاع با تغییر مقدار ماده داخل ظرف تغییر میاما در م اردی که  یابد.پایین این حساسیت افزایش می

 ا د و برعاس.ارتفاع کب دروب ظرف مارینلی(، با افزایش ارتفاع حساسیت باهدهی کمتر می
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