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 محاسبات شمارش پرتوهای ساطع شده از مواد رادیو اکتیویته  تصحیح در

 

 
 رضا محمدی  :نام و نام خانوادگي نویسنده اول

 
 ه صنعتي امير كبير تهران دانشگا كارشناسي ارشد مهندسي هسته اي دانشکده فيزيك 

rmohammadi811@yahoo.com 

 

 
 

 چکیده 

يستم شمارش به دليل خطاهاي موجود كمتر از شماره تابش بطور كلي تعداد شمارش ثبت شده در هر س

بود. ضمن تقسيم خطاهاي فوق به دو گروه خطاهاي  خواهد هاي گسيل يافته از چشمه راديواكتيو

سيستماتيك معين و خطاهاي تصادفي نامعين، در اين تحقيق خطاهاي سيستماتيك معين را مورد توجه قرار 

در اين خصوص، مربوط به اين تفاوت ها مي شوند، عبارتند از : وضع هندسي  داده و فاكتورهائي كه به روشني

سيستم شمارش، كارآئي شمارنده، جذب در چشمه، هوا و دريچه شمارنده كه ضمن بررسي هر كدام از عوامل 

رم اكتيويته ماده پرتوزا  كه قابل تبديل شدن به برنامه نيح محاسباتي  بين ميزان شمارش و فوق، رابطه تصح

 اسبات است، ارائه مي گردد.افزاري جهت تسريع مح

 

 كارآئي شمارنده  ،جذب در چشمه ،وضع هندسي ،مواد راديو اكتيويته ،شمارشتصحيح در واژگان کلیدی: 
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 مقدمه -1

باشد، بنابراين اهميت تابشي از هسته ها امکان پذير مي  هاي با توجه به اين كه درک پديده هاي هسته اي فقط از طريق اشعه

نقش آشکار سازهاي تابش هاي هسته اي در مطالعه اين پديده ها و كاربردهايي كه دارند روشن مي شود. هم زمان با توسعه صنايع 

از آنجا كه داشتن  اتمي و كاربردهاي آن ها آشکار سازهاي تابش هاي هسته اي نيز توسعه يافته و در انواع مختلف عرضه شده اند. 

است، لذا  آشکار سازي كه توانايي نمايش رد ذرات را داشته باشد همواره از اولويتهاي هر مركز تحقيقاتي و آزمايشگاهي بوده و يك

چون مختلفي محققين و به ويژه اساتيد و دانشجويان رشته هاي مهم دستيابي به چنين تکنولوژيي از دير باز يکي از دغدغه هاي 

اطالعات  بدليل پيشرفت هاي علمي صورت گرفته در جهان، با وجود آنکه امروزته اي بوده است، مهندسي هسته اي و فيزيك هس

به دست آمده، ليکن اين حقيقت وجود دارد كه هنوز جنبه هايي از  واكنش هاي هسته اي خصوصزيادي در اعلمي و تجربي نسبت

براي  يناشناخته مانده است و تحقيقات گسترده ان ها ها  و واكنش هاي مربوطه بدليل عدم مشاهده شدن توسط چشم انسارفتار

توجه به مقدار و نوع خطاهاي (. 6831)خراساني، ثير عوامل مختلف مورد نياز استارفتار فيزيکي و ت هاي شناخت دقيق تر ويژگي

مي باشد، كه مي ي يکي از ضروريات  دانش هسته اموجود در محاسبات و اندازه گيري ها و راه حل هاي درست تصحيح محاسبات 

توان آنها را به دو گروه عمده تقسيم كرد، خطاهاي سيستماتيك معين و خطاهاي تصادفي نامعين. خطاهاي سيستماتيك معين، 

تمام نتيجه ها را يکسان تحت تاثير قرار مي دهند. خطاهاي تصادفي نامعين مي توانند نتيجه هاي يك اندازه گيري را كاهش يا 

بطور كلي تعداد شمارش ثبت شده در هر سيستم شمارش ب خطاهاي تصادفي نامعين را نمي توان حذف كرد. افزايش دهند، اغل

 ،با توجه به اهميت موضوع، در اين تحقيق  كمتر از شماره تابش هاي گسيل يافته از چشمه راديواكتيويته خواهد بود. در نتيجه

نين فاكتورهايي كه به روشني مربوط به اين تفاوت مي شوند كه همچ وقرار داده خطاهاي سيستماتيك معين را مورد توجه 

عبارتند از: وضع هندسي سيستم شمارش، كارآيي شمارنده، جذب در چشمه، هوا و دريچه شمارنده مي باشند را  مورد توجه قرار 

 رابطه اي صحيح بين ميزان شمارش و اكتيويته، ارائه مي گردد. گرفت

 

 شمارش پرتوها ضرایب تصحیح درمحاسبات -2

 وضع هندسي -2-1

باشد.  A فاصله بين چشمه و آشکارساز دارد. اگر اكتيويته چشمه اشاره به اندازه و شکل چشمه، اندازه و شکل روزنه آشکار ساز و

همچنين ضريب تصحيح وضع هندسي و   Gمي باشد، كه در آن  6طبق رابطه شماره د، نتعداد ذراتي كه به شمارنده مي رس

 2كه طبق رابطه شماره  گيردمي در بر است كه در آن دريچه شمارنده چشمه را  يا ضريب هندسي زاويه فضائي 

چون ذرات از چشمه با احتمال برابر در تمام جهت ها گسيل مي شوند، فقط بخشي از آنها شانس ورود به  تعريف مي گردد،

 (.6833)حميديان،  ايي نسبي تشکيل شده از آشکارساز در محل چشمه استآشکارساز را خواهند داشت، كه برابر با زاويه فض

  (1)                   

 

(2                       )  

 ، با توجه به اينکهاست  hندهشعاع شمارنده  و فاصله چشمه تا شمار r ، شعاع چشمه كه در آن  داريم 6با توجه به شکل شماره 

مستقل از انرژي ذرات بتا  Gزوم والت با يك آزمايشات خيلي دقيق معلوم نمود كه ، وبا فرض  است 
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محاسبه شده به طور نظري تطبيق دارد كه  به فاصله چشمه تا  Gبه دست آمده از تجربه فقط وقتي با  Gمي باشد و همچنين 

 ارائه گرديده است. ضريب تصحيح وضع هندسيميزان براي  8شماره رابطه در نهايت اضافه گردد كه  mm 4نده  به ميزان شمار

 

(8)                      

 

 
  تنظیم تجربي ساده برای شمارش اشعه:  1شکل

 

 چشمه نقطه ای و آشکارساز دایره ای شکل 2-1-1

در  2از آشکارساز قرار گرفته است را طبق شکل شماره  dرا كه به فاصله  ذره در ثانيه 0Sدي به قدرت چشمه اي نقطه اي همسانگر

ين صورت تعداد ذرات بر متر ااست را رسم كنيم در  d، كه بزرگتر از  sRنظر بگيريم و چناچه كره اي به مركز چشمه و به شعاع 

خواهد بود، ذراتي كه به آشکارساز برخورد خواهند كرد آنهايي هستند كه  مربع در هر ثانيه بر روي سطح كره عبارت است از 

در درون مخروطي كه توسط چشمه و روزنه آشکارساز تعيين مي شود، گسيل مي شوند. اگر خطهايي كه اين مخروط را مي سازند 

لذا تعداد ذراتي كه در هر ثانيه وارد آشکارساز مي آورد، در آنجا به وجود خواهند  sAتا سطح كره امتداد داده شوند، يك مساحت 

 :(Jaech, 1973) خواهيم رسيد 4ه ه شماربه رابط  2شماره در نتيجه طبق رابطه  شوند

 

 
 نمودار مورد استفاده در محاسبه زاویه فضایي بین یك چشمه نقطه ای و یك آشکارساز دایره ای:  2شکل

  

(4         )                   

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

7079 
 

 برسيم. 3مي توانيم به راحتي محاسبه نماييم. و به رابطه شماره  8شماره  لرا با مرجعه به شک sAمساحت  كه

 

 
 تعريف مي شود فرض بر این است که چشمه در مرکز کره است و مخروطي که با زاویه :  3شکل

 بر روي سطح كره را تعيين مي كند. dA به عبارتي ديفرانسيل مساحت sAو مساحت  

 

(3)                                

  مورد نظر رسيد.كه هدف  1ه ه شمارمي توانيم به رابط 3و  4حال با در نظر گرفتن همزمان دو رابطه 

(1         )                   

  7 شماره  رابطهبه  و با انتخاب دو جمله اول ) پس از بسط ريشه مربعي  1 شماره رابطه ،شدبا  اگر 

رسيد، اين رابطه در صورتي كه فاصله چشمه و آشکارساز خيلي بزرگتر از تمام ابعاد خطي روزنه آشکارساز باشد و همچنين خواهيم 

 (.Arley, 1950)بر استحتي براي آشکارسازهاي غير استوانه اي هم معت

  

(7         )                                       

در نظر  3طبق رابطه  را زاويه فضاييبه سادگي  4با توجه به شکل شماره  مورد يك چشمه نقطه اي، مي توانيمدر  نتيجه در

 .(Bell, 1955) .است بگيريم، كه در آن 

  

(3    )                          
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 جهت تعیین زاویه  چشمه نقطه ای و آشکارساز دایره ای شکل:  4شکل

 

 چشمه قرصي شکل و آشکارساز دایره ای  2-1-2

كه بطور  dAبه مساحت آشکارساز دايره اي از  dه فاصله مسطح موازي ب sAي شکل به مساحت قرصبا در نظر گرفتن يك چشمه 

را به صورت  2گسيل مي گردد، رابطه شماره  3مطابق شکل شماره  از طرف چشمه ذره در هر ثانيه از هر متر مربع  oSانگرد، همس

 .(kumar, 2014)خواهيم داشت 9زير يعني به صورت رابطه شماره 

(9         )                     

، به صورت رابطه شماره  9است، رابطه شماره   کارساز است، چون بردار واحد عمود بر سطح روزنه آش Ñكه در آن 

 خواهد بود. 61

(61         )                     

 .(7639)حميديان،  بسل است، خواهيم رسيدبر حسب توابع كه يك معادله  66كه در نهايت به رابطه شماره 

(66         )                     

 

كه يك  62باشند، رابطه شماره  6كمتر از    و     تابع بسل از مرتبه اول است. اگر   و   ،   كه در آن 

 (.Johnson, 1964) عبارت جبري براي زاويه فضايي است، به دست خواهد آمد

. 
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 برای یك چشمه قرصي شکل و یك آشکارساز با روزنه دایره:  5شکل

 

براي يك چشمه قرصي شکل موازي با آشکارساز با روزنه گرد عبارت جبري زير بدست مي  3شماره زاويه فضايي با توجه به شکل  

 %6خطا كمتر از   ،  مي يابد. اگر افزايش  Ω، مقدار  و  ᴪو با كاهش   ،  كه در آن  ،آيد

  (.6878)كوهي  خواهد بود

 (62)                      

 

 با روزنه مستطیلي  آشکارساز چشمه نقطه ای و 2-1-3

ك آشکارساز مستطيلي شکل بهه ، در باالي گوشه اي از يd، يك چشمه همسانگرد نقطه اي به فاصله 1شماره چنانچه مطابق شکل 

 :عبارت است از 68طبق رابطه شماره باشد، در اين صورت زاويه فضايي  abمساحت 

(68  )                      

 

 
 وضع هندسي برای یك چشمه نقطه ای و آشکارساز با روزنه مستطیلي :  6شکل

 

 آشکارساز مستطیلي چشمه نقطه ای اختیاری و 2-1-4

 چهار نا حيه تابش با توجهاگر چشمه همسانگرد نقطه اي، در يك نقطه اختياري در باالي آشکارساز با روزنه مستطيلي قرار گيرد، 

در اين  محاسبه مي گردد،ناحيه ها زاويه فضايي  ،براي هر چهار ناحيه 68شماره رابطه  ا دانستنب بوجود مي آيد، 7شکل شماره 

 محاسبه مي گردد. ،64رابطه شماره  طبق ،كل صورت زاويه فضايي

 (64 )                   4 Ω+  3 Ω+  2 Ω + 1 Ω Ω 
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 ای اختیاری وآشکارساز مستطیليوضع هندسي برای یك چشمه نقطه :  7شکل

 

 چشمه قرصي شکل و آشکارساز مستطیلي   2-1-5

با فرض اينکه قرار گيرد،  a.bساز با روزنه مستطيلي به مساحت  در باالي يك آشکار dچنانچه يك چشمه قرصي شکل به فاصله 

با مکان چشمه يعني مسئله، حالت كلي تر رابطه باشد، مي توان به راحتي مركز چشمه مستقيما در باالي گوشه اي از روزنه 

 اختياري را بدست آورد.

 داريم: rرا براي فاصله  63، رابطه شماره 3شماره  مطابق شکل

  (63)                    cos   

 

 تبديل مي گردد.  61، به رابطه شماره 63جه به داشتن رابطه شماره با تو،  61رابطه شماره 

 (61 )   

 

ت درون كروشه را مي توان به صورت يك رشته بسط داد. اگر فقط چهار عبار باشند. 6كمتر از    و    ،   اگر نسبت هاي 

،   ،  با در نظر گرفتن در اين صورت، ، 61رابطه شماره  ، نتيجه انتگرال گيريجمله اول را در نظر بگيريم

 .بوداهد خو 67رابطه شماره زاويه فضايي به شرح براي با تقريب مناسب  

  

 (67)            

 

 
  وضع هندسي برای چشمه قرصي شکل و آشکارساز با روزنه مستطیلي : 8شکل

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

7071 
 

 

 اثر محیط بین چشمه و آشکارساز -2-2

اگهرمحيط بهين چشهمه و آشکارسهاز ههوا باشهد، كهه  مي تواند هر نوع مايع و يا هر نوع گازي باشد، محيط بين چشمه و آشکارساز

يطي با چگالي پايين است، براي اندازه گيري هاي فوتوني و نوتروني، هوا تاثير ندارد. ولي اگر چشمه ذرات بهاردار گسهيل نمايهد، مح

ساز در درون اطاقك خهال قهرار براي حذف اين اثر بايد چشمه و آشکار در اين صورت ذرات باردار مقداري انرژي از دست مي دهند،

با مقايسه شرايط ايهده آل و شهرايط مهورد ي، اجازه از استفاده از اطاقك خال را ندهند، در آن صورت بايد گير اگر شرايط اندازه داد،

 . نشان مي دهيم را انجام داد  الزم را كه با نظر، تصحيح
 

 جذب در دریچه آشکارساز برای اشعه بتا و گاما  2-3

و چشمه قرار دارند بايد تصحيح انجام شود، يکهي ازمهوارد شهامل دريچهه  به مناسبت جذب اشعه در مواردي كه بين حجم حساس

جذب اشعه در دريچه شمارنده نياز به تصحيح مي باشد، درمورد اشعه بتا و گاما با فرض كاهش نمهائي طبهق رابطهه شمارنده است. 

ايهن رابطهه يهك رابطهه  اسهت. وابه همراه ضخامت معادل هه ضخامت دريچه tضريب جذب و  Lµ بود، كه در آن خواهد 63شماره 

 تقريبي است زيرا ضخامتي كه اشعه از آن مي گذرد با زاويه تغيير مي كند.

(63)                                         

 

 جذب در دریچه آشکارساز برای آلفا  2-4

كهه آن را  آوريهم، دليل عدم تبعيت از فرمول نمائي بايد به صورت تجربي ضريب جهذب در دريچهه را بدسهته در مورد اشعه آلفا ب

 در تصحيح ميزان شمارش بکار مي بريم. تحت عنوان 

 

 ضریب تصحیح خود جذبي چشمه 2-5

 ضریب تصحیح خود جذبي اشعه بتا و گاما 2-5-1

بخصهوص در چشهمه ههاي بهزرز، از اهميهت بهااليي در گيري مهي باشهند  ا در اندازهمنشا اصلي خطجذب اشعه در خود چشمه، 

كهاهش اشهعه اين تصحيح را مي توان نسبتا به راحتي محاسبه نمود، چون  اشعه بتا و گاما در مورد شمارش ذرات ساطع شده دارد.

تعهداد تهابش   9شهماره  طبهق شهکل sطحيو مساحت س tبراي يك چشمه با ضخامت  را مي توان نمايي در نظر گرفت.بتا و گاما 

 عبارت است از:  69طبق رابطه شماره به سطح چشمه مي رسند  xكه در فاصله  dxهائي كه از ضخامت 

 
  sو مساحت سطحي tیك چشمه با ضخامت :  9شکل

 

(69  )                  dI   

از يعني نصف شمارش،     ضريب جذب خطي بوده، و ضريب Lµسيته و دان ρسطح نمونه،  Sاكتيويته ويژه نمونه،   Aكه درآن

تعداد شمارش در سطح فقط نصف شمارش از يك سطح عبور مي كند يعني با فرض اينکه dI اين جهت نوشته مي شود كه 
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، است كه، جذب وجود نداشته باشددر حالتي براي ما اكتيويته قابل قبول  نکته مهم آن است كه پراكندگي برگشتي به عقب ندارد.

 طبقرابطه بين اكتيويته كلي و اكتيويته اندازه گيري شده در سطح  ولي متاسفانه اين اتفاق مي افتد و نياز به اين تصحيح است.

 .خواهيم داشت 26را طبق رابطه شماره  ضريب تصحيح خود جذبي  safنهايت ، كه در مي باشد 21رابطه شماره 

   (21)              saf  )كلي( .I    )اندازه گيري شده(I 

(26                         ) 

 

 ضریب تصحیح خود جذبي اشعه آلفا 2-5-2

طبهق  بهه طهور تجربهيدر اين خصوص در مورد اشعه آلفا، نمي توان مسله خود جذبي آلفا را طبق قاعده خاصي بدست آورد، بلکه 

 تعيين مي گردد. مانند:  22ره رابطه شما

(22            )                      

 .مناسب است و   31براي وضع هندسي  %  در ماده است. اين رابطه ابرد ذرات آلف Rضخامت و  tكه در آن 

 

 چشمهداخل ضریب تصحیح پراکندگي  2-6

بهراي  در داخل نمونه روي شمارش ساده نبوده و به دست آوردن رابطه اي براي آن مشکل است. اشعه آلفا، بتا و گاماندگي اثر پراك

اكتيويته اندازه گيري شده در ضهخامتي اثر پراكندگي را در اندازه گيري اكتيويته ذرات بتا را نشان مي دهد،  61شماره  شکل ،مثال

 تا به ماكزيمم مي رسد.درصد برد ذرات ب 61تا  3حدود 

 
 .اثر پراکندگي در شمارش ذرات بتا بر حسب ضخامت:  10شکل

 

 

افزايش اوليه در نتيجه پراكندگي به طرف جلو در نمونه است. تعيين تجربي اشتباه اندازه گيري در هر وضعيتي، با اندازه كه اين 

روي  عدد براي ضخامت هاي كمتر از برد، توصيه مي شود. ازگيري اكتيويته براي ضخامت هاي مختلف، شامل اندازه گيري هاي مت

 اشعه آلفا، بتا و گاماپراكندگي ، ضريب تصحيح انتشار يافته اند استفاده كردضريب تصحيح پراكندگي كه براي  چنين منحني ها يي

 :(Jaech, 1973) عبارت است از  28طبق رابطه شماره 

 (28    )          
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 ضریب پس پراکندگي چشمه 2-7

چشمه را نمي توان ميان هوا و زمين قرار داد، بلکه هميشه آن را بر ماده اي به نام ماده آستر چشمه يا بستر چشمه كه يك ماده 

رساز بسيار نازک است، رسوب مي دهند. اما هر چقدر هم كه نازک باشد، ممکن است ذراتي را كه در خالف جهت رسيدن به آشکا

 تعريف مي كنيم. 24رابطه شماره ( را به صورت  گسيل شده اند را به سوي آشکارساز برگرداند. ضريب پس پراكندگي )

(24   )              

 .وابسته است Z )ستر ) ( و عدد اتمي ماده آ T(، انرژي جنبشي ذره )  bو به ضخامت ماده آستر)  همواره 

 

   هوادر  اآلفاشعه بتا و  ضریب تصحیح پراکندگي 2-8

هميشه بزرگتر از يك مي باشند، زيرا پراكندگي منجر به افزايش شماره تابش هايي كه به آشکارساز مي  ضرايب تصحيح پراكندگي

هوا تابع وضعيت نسبي چشمه و آشکارساز  cmmg/2رسند مي شوند. تعداد ذرات بتاي پراكنده شده به داخل آشکارساز به ازاء هر 

و هر چه قشر هوا نزديك تر به چشمه باشد تعداد ذرات پركنده شده افزايش مي يابد. به همين دليل تخمين ضريب تصحيح بوده 

ارتفاعات  استيرن را درفوق مشکل مي باشد، يکي از روش ها بدين ترتيب است كه به طور تجربي پراكندگي از يك فيلم نازک پلي 

مختلف تعيين مي نمايند. با اندازه گيري افزايش شمارش براي ضخامت هاي مختلف، ابتدا شيب اوليه افزايش شمارش را به دست 

مختلف به دست آمدند، انتگرال گيري مي شوند تا ضريب تصحيح به دست آيد كه با  مي آورند. اين شيب ها كه در ارتفاعات

. اثر پراكندگي فوق در مورد اشعه گاما به اندازه اشعه بتا قابل مالحظه نبوده و با افزايش انرژي و عدد نشان مي دهيم 

 (.Bevington, 1955) اتمي كاهش مي يابد
 

 بازدهي آشکارساز 2-9

، كه معموال نيز چنين آشکارساز از دو راه بر اندازه گيري شمارش مي تواند تاثير بگذارد. اوال، اگر چشمه بيرون از آشکارساز باشد

مي باشد، ممکن است بعضي از ذرات توسط پنجره ورودي پراكنده و يا جذب شوند. ثانيا، بعضي از ذرات ممکن است وارد آشکارساز 

 آشکارساز بوده در نتيجه شمارش نشوند، كه تحت شوند، ولي عالمتي توليد نکنند و يا عالمت توليد شده پايين تر از آستانه تبعض

 (.Eadie, 1971) نام مي بريم ،εعنوان بازدهي آشکارساز  كه به 23ه شماره رابط

  (23)        ε 

 .ژي و نوع تابش و توان سيستم الکترونيکي داردآن متاثر از ابعاد، اندازه و چگالي ماده بکار رفته در آشکارساز، انر

 

 بازدهي شمارنده  2-11

ي سيستم الکترونيکي يك آشکارساز بر شمارنده و غير مستقيم بر بازدهي آشکارساز تاثير گهذار اسهت، قدرت و توان باالي تبعيضگر

اگر يك ذره در آشکارساز برهم كنش كند و عالمتي از اين برهم كنش نيز توليد گردد، درصورتي اين عالمت ثبت مي شود كه ايهن 

 .تعريف مي گردد   د . اين موضوع را بازدهي شمارنده، با عالمتعالمت باالتر از سطح تبعيضگري بکار رفته در شمارنده باش
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 ضریب تصحیح هم زماني شمارنده 2-11

پهناي زماني پالس فاكتور مهم ديگري است كه معموال در انتخاب يك شمارنده مورد توجه قرار مي گيرد. اگهر پهنهاي كلهي بهزرز 

يك پهالس داراري دو قسهمت اسهت يکهي هش شمارش خواهد بود. افت كه الزاما همراه با كباشد، پالس ها روي هم قرار خواهند گر

قسمت صعود كننده و دومي قسمت نزول كننده، قسمت اول به خواص شمارنده مانند زمان جمع آوري يهون هها بسهتگي داشهته و 

بهراي انجهام دادن ثابت زمهاني كهاهش داد. سيستم است، اصوال پهناي كلي را مي توان با كاهش  RCقسمت دوم تابع ثابت زماني، 

تصحيح مربوط به هم زماني بايد زمان تفکيك تمام سيستم، كه آشکارساز و دستگاه شمارنده نيز شامل آن مهي باشهند، را دانسهت. 

باشد.  گاهي اوقات بخصوص در مورد دستگاه هاي شمارنده كهنه و كند، زمان تفکيك سيستم بزرگتر از زمان تفکيك آشکارساز مي 

قدرت تفکيك انرژي شمارنده، ميزاني از قابليت آن براي تشخيص بين دو تابش كه انرژي شان خيلي نزديك به هم مي باشد اسهت. 

 : از عبارت است، 21با توجه به رابطه شماره برحسب درصد  Rقدرت تفکيك  ،66شماره  با توجه به شکل

 
 توزیع معمولي از ارتفاع پالس.   :  11شکل

 

 (12      )R  

افزايش مي يابد. اگر پهناي كلي زماني پالس بزرز باشد،  Rقدرت يك شمارنده در تمييز دادن بين تابش هاي مختلف با كاهش 

حتما همراه با كاهش شمارش خواهد بود، يك پالس قسمت صعودكننده و قسمت نزول دارد.  ،پالس ها روي هم قرار خواهند گرفت

، سيستم  خواص شمارنده ) مانند زمان جمع آوري يون ها( بستگي داشته و قسمت دوم تابع ثابت زماني،  قسمت اول به

 خواهيم داشت. 27را  با توجه به رابطه شماره    شمارنده   است، ضريب تصحيح هم زماني

(27      )                                   

 

    Aو اکتیویته   Nرابطه بین میزان میزان شمارش  -3

(، جذب اثر محيط بين چشمه و آشکارساز)(، G)ضريب تصحيح وضع هندسي   يعني با در نظر گرفتن تمام ضرايب بحث شده

ضريب تصحيح خود جذبي ، ي آلفا جذب در دريچه آشکارساز برادر دريچه آشکارساز براي اشعه بتا و گاما

ضريب  ،چشمه داخل ، ضريب تصحيح پراكندگي ، ضريب تصحيح خود جذبي اشعه آلفا اشعه بتا و گاما 

، بازدهي ، بازدهي آشکارساز رنده ، ضريب تصحيح هم زماني شماضريب پس پراكندگي چشمه ،  هواپراكندگي 

 بيان داشت.  23شماره را  طبق رابطه   Aو اكتيويته   Nمي توان رابطه بين ميزان ميزان شمارش ، شمارنده 

(23)              
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 نتیجه گیری: -4

بطور كلي تعداد محاسبات هسته اي، در است كه يکي از مشکالت اساسي  ات صورت گرفته مشخصعبر اساس تجارب و مطال

كمتر از شماره تابش هاي گسيل يافته از  است، كه هموارهشمارش ثبت شده در هر سيستم شمارش به دليل خطاهاي موجود

 اهاي تصادفي نامعينخطاهاي فوق به دو گروه خطاهاي سيستماتيك معين و خطدر يك ديد كلي بود.  خواهد چشمه راديواكتيو

، در اين تحقيق خطاهاي سيستماتيك معين را مورد توجه قرار داده و فاكتورهائي كه به روشني در اين تقسيم مي گردند

خصوص، مربوط به اين تفاوت ها مي شوند، عبارتند از : وضع هندسي سيستم شمارش، كارآئي شمارنده، جذب در چشمه، هوا و 

اكتيويته ماده پرتوزا  كه يح محاسباتي  بين ميزان شمارش و رسي هر كدام از عوامل فوق، رابطه تصحدريچه شمارنده كه ضمن بر

بر اساس بررسي هاي انجام شده مالحظه  اسبات است، ارائه مي گردد.قابل تبديل شدن به برنامه نرم افزاري جهت تسريع مح

 گرديد كه: 

تعيين نمهود، بايهد در شهکل  را ي توان به روش تحليلي ضريب تصحيحدر موارد معدودي مبا توجه به حجم باالي تصحيح،  -1

 هاي پيچيده، از روش مونت كارلو با ذرات بيشتر، براي كاهش خطا استفاده كرد.

 با قرار دادن نمونه در داخل آشکارساز در شرايط خال بسياري از ضرايب حذف و خطا كاهش مي يابد. -2

 اسازهاي بزرز، ميزان شمارش به اكتيويته نزديك، و واقعيتر مي گردد.با نزديك كردن چشمه و همچنين ساخت آشک -3

 با شناخت نوع مواد راديواكتيو و همچنين نوع اشعه ساطع شده حجم فرآيند تصحيح كاهش مي يابد.  -4

(، (، اثر محيط بين چشمه و آشکارساز)Gضريب تصحيح وضع هندسي )  با در نظر گرفتن تمام ضرايب بحث شده يعني -5

، ضريب تصحيح جذب در دريچه آشکارساز براي آلفا جذب در دريچه آشکارساز براي اشعه بتا و گاما

، ضريب تصحيح پراكندگي داخل ، ضريب تصحيح خود جذبي اشعه آلفا خود جذبي اشعه بتا و گاما 

، ، ضريب تصحيح هم زماني شمارنده ، ضريب پس پراكندگي چشمه پراكندگي هوا ، ضريب چشمه 

را  طبق رابطه شماره   Aو اكتيويته   N، مي توان رابطه بين ميزان ميزان شمارش ، بازدهي شمارنده بازدهي آشکارساز 

 بيان داشت.  29

(29)              

رابطه تصحيح ارائه شده براي تصحيح در محاسبات شمارش پرتوهاي  ،رفتن دانش بشريباال با توجه به پيشرفت علم و با  -6

 ساطع شده از مواد راديواكتيويته مطمئنا تغير خواهد نمود.
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