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آزمایشگاه مونیتورینگ راکتور  به عنوان شمارنده گامای NaIبررسی پاسخ هندسی آشکارساز 

با استفاده از کد آلودگی راکتور  ریاسم یدر نمونه ها گاما ییپرتوزا یریبه منظور اندازه گتهران 

MCNPX2.6 
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 سازمان انرژی اتمی ، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ، پژوهشکده راکتور 

 چکيده:

از آنجائیکه اسمیر آلودگی راکتور به صورت یک چشمه سطحی و دربردارنده انواع رادیوایزوتوپهای گسیلنده گاما، بتا و آلفا می 
باشد و نیز از لحاظ مباحث فیزیک بهداشت تعیین آلودگی گاما، بتا و آلفا به صورت مجزا حائز اهمیت است، در این کار بررسی 

برای نمونه اسمیر آلودگی راکتور هدف واقع گردیده است. محاسبات شبیه سازی با استفاده از کد  پاسخ آشکارساز شمارنده گاما
MCNPX  نشان داد که برای تعیین پاسخ آشکارساز برای گسیلنده های گاما تا حد ممکن نزدیک به واقعیت الزم است ذرات بتای

رادیوایزوتوپهای موجود در نمونه وجود داشته باشد. همچنین نمونه اسمیر به صورت مناسب حفاظ گردند و نیز تخمینی از نوع 

تهیه چشمه استاندارد مشابه نمونه اسمیر و یا اعمال ضرایب چشمه استاندارد نقطه ای موجود به چشمه سطحی  می تواند در تخمین 
 پاسخ درست موثر واقع گردد.
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The smear of reactor contamination is a surface source and contains different types of gamma, beta, and 

alpha-emitting radioisotopes, as well as in terms of health physics issues, determining the contamination 

of gamma, beta and alpha is important, so in this work investigation of the gamma counter response for 

the smear sample is targeted. Simulation calculations using the MCNPX code showed that to determine 

the detector response for gamma-emitters as close as possible to reality, smear sample beta particles 

should be adequately shielded and an estimation of the present radioisotopes in the sample is needed. In 

addition, the provision of a standard surface source similar to the smear sample or the application of the 

conversion coefficients of a standard point source to the surface source can be effective in predicting the 

correct response. 

 

Keywords: NaI counter, efficiency curve, Simulation using MCNPX2.6.0 code 

 

 مقدمه :

 لومینسانس عمل این نمایند، تابش مجددا نور صورتبه را آن از مقداری و نموده جذب انرژی توانندمی مواد از بعضی

 موسوم فلوئورسان مواد به دهند،می انجام کمتر یا ثانیه میکرو چند حدود زمانی طول در را مجدد تابش که موادی. دارد نام

. دارند نام فسفرسان است، ترطوالنی برایشان نور صورتبه آن دادن پس و انرژی جذب زمانی فاصله که موادی. هستند

 گیرند،می قرار استفاده مورد منظوری چنین برای وقتی. روندمی بکار فلوئورسان مواد فقط ها تابش سازی آشکار در

بیشتر آشکارسازهای سوسوزن تنها به یک نوع تابش حساس هستند. به عنوان مثال  .شوندمی نامیده سنتیالتور )سوسوزن( 

کنند و به آلفا و بتا حساس نیستند و همچنین  ، به گونه ای ساخته می شوند که تابش گاما را ثبت میNaIآشکارسازهای

در حقیقت، ممکن است حساسیت نسبت به  تنها تابش آلفا را ثبت می کند و غیره.  در ضخامت کم(ZnS) سولفید روی

، بعضی اوقات بتا های انرژی باال را نیز ثبت می کند. الزم به NaIاشعه های دیگر نیز وجود داشته باشد؛ مثال آشکارساز 

ر است معموال بهتر است یک آشکارساز برای نوع تابش طراحی شده و به همان منظور نیز از آن استفاده شود. در شکل ذک

نشان داده شده است.  وقتی اشعه گاما به کریستال برخورد نماید باعث کنده شدن  NaIنحوه کار آشکارساز سوسوزن  1

 تکثیر شده و به عنوان یک پالس ثبت می گردد PMTثیر کننده یا الکترون از فوتوکاتد گردیده و این الکترون توسط تک

[2-1] . 
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. 

 .[2]در شمارش گاما  NaIاصول عملکرد آشکارساز  -1شکل 

پاسخ هندسی  .Grozdov et alطبق اندازه گیری های انجام شده و گزارش شده در یک کار تحقیقاتی توسط 

.  آشکارساز یک بازده ذاتی دارد که به کریستال و الکترونیک همراه [3]ارائه گردیده است  2مطابق شکل  NaIآشکارساز 

آن بستگی دارد در حالیکه حجم و شکل یک چشمه و نیز فاصله آن از آشکارساز می تواند بر پاسخ آشکارساز موثر باشد 

 که به آن پاسخ هندسی آشکارساز گفته می شود.

 
 .[3]اندازه گیری شده بر حسب انرژی  NaIپاسخ هندسی آشکارساز  -2شکل 

در این کار، هدف رسم پاسخ هندسی آشکارساز یدورسدیم موجود در آزمایشگاه مونیتورینگ راکتور برحسب 

انرژی و نیز محاسبه بازده برای نمونه اسمیر آلودگی راکتور که حاوی رادیوایزوتوپهای مختلف و درنتیجه انرژی 

 گامای مختلف است، می باشد.
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 وش کار :ر

شبیه سازی  MCNPXآزمایشگاه مونیتورینگ آلودگی راکتور و حفاظ سربی آن با جزئیات توسط کد  NaIآشکارساز 

ولت است. این آشکارساز توسط مخزن سربی حفاظ شده است و یک کلیماتور  950شد. ولتاژ کاری پیشنهاد شده دستگاه 

اینچ و ساخت  3×3دارای ابعاد  NaIه ممانعت می کند. کریستال سربی نیز از ورود ذرات به آشکارساز به غیر از پنجر

 (. 3است )شکل  Canberraشرکت 

 
شماتیک شمارنده گامای آزمایشگاه مونیتورینگ راکتور تهران که در محفظه سربی )رنگ سبز( قرار گرفته  -3شکل

 است.

 F4(. از تالی 3با جزئیات حفاظ اطراف آن شبیه سازی گردید )شکل  MCNPXآشکارساز گایگر توسط کد  

برای محاسبات بازده فوتوالکتریک در مورد محاسبات پاسخ هندسی آشکارساز به ذرات گاما و از تالی  MT 3-فوتون و 

F4 سمیر راکتور الکترون برای محاسبات پاسخ هندسی آشکارساز به ذرات بتا استفاده شد. آلودگی موجود در نمونه ا
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بتا برای ورودی کد -مشخص شد و با تعیین غلظت هر رادیوایزوتوپ موجود در نمونه اسمیر آلودگی راکتور، چشمه گاما

MCNPX  تعریف گردید. محاسبات بازده آشکارساز با فرض چشمه تک انرژی و نیز چشمه گاما دارای طیف انرژی

بتا در -کارساز بررسی گردید. همچنین با تعریف چشمه دو ذره ای گامامحاسبه گردید. تاثیر حضور ذرات بتا بر بازده آش

بازده آشکارساز محاسبه شد و با حالت عدم حضور ذرات بتا در چشمه )نمونه اسمیر آلودگی  MCNPXورودی کد 

قدار محاسبه نقطه ای اندازه گیری شد و با م 60-راکتور( مقایسه شد. همچنین پاسخ آشکارساز با استفاده از چشمه کبالت

     شده مقایسه گردید. 

 نتايج :

که مطابق دهانه کلیماتور محفظه  cm 2انرژی صفحه ای با قطر -برای محاسبه بازده آشکارساز ابتدا چشمه گاما تک

همچنانکه شکل  (.4تعریف گردید و پاسخ هندسی آشکارساز رسم گردید )شکل  MCNPXسربی است در ورودی کد 

انرژی همانگونه -بیشتر است و در مورد فوتونهای پر keV 100-400نشان می دهد بازده این آشکارساز برای انرژی های  4

 که انتظار می رود بازده آشکارساز کمتر است.

 
 بر حسب انرژی فوتون  NaIپاسخ هندسی آشکارساز  -4شکل 
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انرژی نیست، غلظت -وی رادیوایزوتوپهای مختلف است و تکاز آنجائیکه نمونه اسمیر آلودگی راکتور حا

اندازه گیری شد و با استفاده از  HPGeرادیوایزوتوپهای مختلف نمونه اسمیر آب استخر راکتور با استفاده از آشکارساز 

 MCNPXبتا دو ذره ای در ورودی کد -این غلظت ها و با توجه به انرژی گاما و بتای گسیل شده از آنها چشمه گاما

 برای اندازه گیری بازده آشکارساز برای این نمونه اسمیر تعریف شد.

 

 تعیین غلظت رادیوایزوتوپهای مختلف در نمونه اسمیر آلودگی راکتور  -1جدول 

radioisotope Cs138 Ag110m Tc99m I133 Cr51 La140 Y91 Sr91 Co60 

Concentration (Bq/lit) 2000 400 200 300 50 80 2500 800 80 

Gamma energy (keV) 1345 657 140 529 320 1596 ─ 1024 318 

Beta energy (keV) 2938 529 ─ 1240 752 1349 1544 2707 1173 

1332 

برای نمونه  NaIگاما در ورودی کد مشخص گردید بازده آشکارساز -با استفاده از جدول فوق و تعریف چشمه بتا 

 60-انرژی کبالت-اسمیر آلودگی راکتور که از محل آب استخر برداشته شده است، بسیار نزدیک به بازده چشمه تک

را اندازه گیری کرد و  NaIپاسخ هندسی شمارنده  60-(. لذا می توان با استفاده از چشمه استاندارد کبالت4است )شکل 

تاثیر ورود ذرات بتا به  5ان اکتیویته آنها مورد استفاده قرار داد. در شکل برای شمارش اسمیرهای آلوده و تخمین میز

آشکارساز و بازده آشکارساز بر حسب انرژی ذره بتا ارائه شده است. طبق این شکل به ویژه ذرات بتای پر انرژی بازده 

 ( ایجاد خواهند کرد. 4قابل مقایسه ای را با فوتونهای کم انرژی )شکل 

 
 بر حسب انرژی ذرات بتا NaIپاسخ هندسی آشکارساز  -5شکل 

0.00E+00

1.00E-02

2.00E-02

3.00E-02

4.00E-02

5.00E-02

6.00E-02

7.00E-02

8.00E-02

9.00E-02

1.00E-01

0 500 1000 1500

E
ff

ic
ie

n
cy

 (
ar

b
it

ra
ry

 u
n
it

)

Beta energy (MeV)



 

7 
 

 ای اریانبیست و پنجمین کنفرانس هسته
گاه آزا -۱۳۹۷اسفندماه  ۲و  ۱  د اسالمی )واحد بوشهر(دانش

تاثیر  6در صورتیکه آشکارساز قرار باشد تنها شمارنده یک نوع ذره باشد الزم است ذرات بتا حفاظ گردند. در شکل 

پلکسی  cm 1نشان داده شده است. همانگونه که محاسبات نشان می دهد  90-مواد مختلف برای حفاظ بتای استرانسیوم

 س حفاظ مناسبی برای این ذرات است.گال

 
 90-ی استرانیومبتاضخامت حفاظ برای طیف بر حسب  NaIآشکارساز  پاسخ هندسی -6شکل 

 

بازده آشکارساز موجود اندازه گیری شد و در حالت شبیه  µCi 10با اکتیویته  60-با استفاده از چشمه نقطه ای کبالت

مختلف مقایسه گردید. بازده اندازه گیری شده با چشمه نقطه ای استاندار  سازی بازده چشمه نقطه ای و سطحی با شعاع

و محاسبه شده با استفاده از چشمه سطحی بر حسب  %9%، بازده محاسبه شده با استفاده از چشمه نقطه ای  25/1آمریکایی 

 می باشد. 7شعاع مطابق شکل 

0.00E+00

5.00E-03

1.00E-02

1.50E-02

2.00E-02

2.50E-02

3.00E-02

0 5 10 15

E
ff

ic
ie

n
cy

 (
ar

b
it

ra
ry

 u
n
it

)

Beta shield thickness (mm)

Plexiglass SiO2 Aluminium



 

8 
 

 ای اریانبیست و پنجمین کنفرانس هسته
گاه آزا -۱۳۹۷اسفندماه  ۲و  ۱  د اسالمی )واحد بوشهر(دانش

 

 شعاع چشمه سطحیبر حسب  NaIآشکارساز  پاسخ هندسی -7شکل 

 

همچنین محاسبات برای حالتی که اکتیویته بتازا ها در نمونه بیشتر باشد )آلودگی دوره های مختلف یکسان نیست و نیز 

آلودگی مکانهای مختلف راکتور نیز یکسااان نمی باشااد(، تکرار گردید و نتایص حاصاال از این محاساابات نشااان داد در 

تغییر می کند برای حذف کامل  8/5به %  %9تغییر کند بازده از  %60به حدود  %2صاااورتیکه وزن بتازاهای پر انرژی از 

شمارنده خالص  شگاه مونیتورینگ راکتور یک  ساز موجود در آزمای شکار شود. آ ستفاده می  ذرات بتا از پنجره حفاظ بتا ا

شده در مورد چشمه کبالت ست زیرا اندازه گیری های انجام  شان نیز گسیل م keV 318که یک بتای  60-گاما ا ی کند ن

تغییر قابل مالحظه ای در شمارش آشکارساز ایجاد نکرده است )  mm 2داد که حضور و عدم حضور پلکسی گالس 

بوده  6404حدود  mm 2و شمارش با درب پلکسی گالس  6454شمارش بدون درب پلکسی گالس بر روی چشمه: 

موجود در آزمایشگاه مونیتورینگ آلودگی راکتور به بتا حساس نیست و با  NaIاست(. الزم به ذکر است که آشکارساز 

سمیر  شمه )ا شعاع چ سب  ساز ذرات بتا حفاظ می گردند. همچنین بازده بر ح شکار ستفاده از حفاظ هایی در پنجره آ ا

ستفاده از پاسخ هندسی نسبت به چشمه نقطه ای متغیر خواهد بود. لذا تعیین دقیق شعاع آلودگی در ا %23تا  %8آلوده( از 

 مناسب )بازده آشکارساز( به منظور محاسبه اکتیویته نزدیک به واقعیت گسیلنده های گاما دارای اهمیت است.
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 بحث ونتيجه گيري : 

سمیر آلودگی راکتور الزم  ساز برای ا شکار شان می دهد که برای تعیین نزدیک به واقعیت بازده آ سبات ن نتایص این محا

شخص  ست که م سمیر آلوده ا صورتیکه نمونه ا ست. همچنین در  سمیر حدودا دربردارنده چه رادیوایزوتوپهایی ا شد ا با

ستاندارد کبالت keV 600دربردارنده گاماهای باالی  شمه ا سخ چ شند پا سمیر قابل  60-با سبه میزان آلودگی ا برای محا

نسبت به چشمه نقطه  %23تا  8تواند بازده را بین استفاده است. الزم به ذکر است که تغییر شعاع آلودگی روی اسمیر می 

ای متغیر نماید. لذا جهت تعیین دقیق تر بازده آشااکارساااز الزم اساات چشاامه های اسااتاندارد با ابعاد نمونه اساامیرهای 

سبه گردد. در ستاندارد محا ستفاده از این چشمه های ا  آلودگی راکتور خریداری و یا ساخته شود و پاسخ آشکارساز با ا

صورت عدم وجود چشمه استاندارد با ابعاد نمونه اسمیر می تواند با استفاده از فاکتور تبدیل چشمه نقطه ای به سطحی 

 بر طبق محاسبات و شبیه سازی ها، بازده نزدیک به واقعیت را تخمین زد.
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