افزایش قدرت تفکیک انرژی آشکارسازهای مانیتورینگ ذرات آلفا دهنده هوا برای اندازه
گیری عناصر آلفازای مصنوعی
هما ،برجیسی؛ مرتضی ،جعفرزاده؛ کاوه ،احمدی
شرکت نوین طیف پرتوگستر

خالصه :

برای کاهش تداخل ناشی از عناصر آلفازای طبیعی و دنباله )  ( tailانرژی آلفا در طیف سنجی و تشخیص عناصر آلفازای
مصنوعی از کلیماتور استفاده شده است .استفاده از کلیماتور قدرت تفکیک انرژی )  ( FWHMبرای آلفازای ناشی از
 Am142حدود  4برابر کاهش می دهد .مینیمم حد آشکارسازی )  ( MDLبرای عناصر آلفازای مصنوعی با  %44خطا
 01020 Bq/m4و با  %14خطا  0100 Bq/m4بدست آمده است.

کلید واژه :آلفا اسپکتروسکوپی ،قدرت تفکیک انرژی ،کلیماتور آشکارساز آلفا

مقدمه
برای کاهش اثرات مداخله کننده های طبیعی در اندازه گیری پرتوزایی آلفا  ،روش های گوناگونی پیشنهاد و اجرا
شده است .روش هایی که که اخیرا در بعضی از سیستم های جدید در پیش گرفته شده است مبتنی بر افزایش
قدرت تفکیک آشکارسازها ی آلفا در محیط خارج از خال ء و در شراط نرمال در فشار یک اتمسفر است .یکی از
این روش ها  ،استفاده از یک موازی کننده ) (collimatorدر مسیر رسیدن ذرات آلفا به آشکارساز سیلیکونی (
) pipe detectorاست .هر چند که این روش باعث کاهش راندمان آشکارسازی می شود ولی قدرت تفکیک
آشکارساز افزایش قابل مالحظه ای می یابد .بیش از  00درصد از پرتو گیری بشر بر روی زمین ناشی از فعالیت
رادن طبیعی موجود در هوا و دختران بتازا و آلفا زای آن (124po:717 Mev , 121po:018 Mev , 120po:010
148
) Mevاست از طرفی انرژی ذرات آلفای گسیل شده از مهمترین ذرات آلفازای مصنوعی یعنی pu ، 142Am
 ، 144u ،به ترتیب  011 Mev ، 010 Mevو  410 Mevاست] . [2بنابراین پهن شدگی ناشی از عناصر آلفا زای
طبیعی مانع از آشکارسازی هسته های آلفازای مصنوعی توسط آشکارساز سیلیکونی می شود .در این تحقیق سعی
شده است تداخل ناشی از گستردگی طیف آلفای حاصل از عناصر آلفازای طبیعی به حداقل ممکن کاهش داده
شود.

 -1روش کار
آشکارسازی که در این تحقیق استفاده شده است ،از نوع  ultra CAM Ortecبا مساحت موثر  800mm1می
باشد .این نوع آشکارسازهای سیلیکونی برای شمارش و اسپکتروسکوپی ذرات آلفا روی فیلتر توسط پایش پیوسته
هوا بکاربرده می شود .مطابق شکل [ 1 ] 2-2یک عدد موازی ساز از جنس آلومینیوم طراحی شده است.
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شکل . 2-2شماتیک روش اندازه گیری ذرات آلفا در فشار هوای محیط  ،سمت چپ بدون استفاده از کلیماتور و و سمت راست با بکارگیری آن] [ 1

این کلیماتور دارای ضخامت  b=0100 mmاست .قطر حفرها (شش ضلعی)  4144 mmو ضخامت دیوار ها از
محدوده ی  210-200میکرون می باشد.این جزئیات در شکل  2-1نشان داده شده است.

شکل  . 2-1هندسه ساده یک سلول کلیماتور

طیف سنجی آلفا با قراردادن کلیماتور در جلوی آشکارساز و بدون استفاده از آن انجام شد .ابتدا کلیماتور در مقابل
آشکارساز نیمه هادی بدون فاصله قرار داده شد .پیشرفت قابل توجهی در قدرت تفکیک با وجود کلیماتور بدست
آمد ،اما در مورد بهره ی آشکارسازی بدلیل حذف پرتوهای پراکنده شده که به دیواره برخورد کرده کاهش می یابد.
مطابق شکل  2-1ذرات پراکنده ورودی با زاویه ی  βوکوچکتر از آن که از سطح مشخصی گسیل می شوند و در
دیواره ی سلول کلیماتور جذب نشده اند ،به سطح آشکارساز خواهند رسید ولی ذراتی با زاویه ی بیشتر از آن
در برخورد با دیواره ی کلیماتور جذب خواهند شد .در نتیجه این دو دسته از ذرات یعنی ذراتی با زاویه ی کمتر
از بت ا که خارج از سطح مشخص گسیل شده اندو ذراتی با زاویه ی بزرگتر از بتا که هر دو در دیواره ی سلول
جذب می شوند منجر به کاهش راندمان می شوند .برای بهبود راندمان الزم است که قطر سلول ها بزرگتر درنظر
گرفته شود ،تا آن دسته از ذراتی که با زاویه ی کمتر از بتا وارد می شوند و به دیواره برخورد می کنند نیز به سطح
آشکارساز برسند ،به این ترتیب از سهم پرتو هایی که به واسطه جذب در دیواره کلیماتور منجر به کاهش راندمان
می شوند کاسته خواهد شد.
در شکل  2-4تأثیر این روش در افزایش قدرت تفکیک به خوبی مشخص شده است که البته با کاهش راندمان
توام است.
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شکل . 2-4قله های مربوط به دختران رادن حاصل از چشمه Rn-280

شکل  .2-4افزایش قدرت تفکیک با استفاده از کلیماتور

در شکل  2-4می توان اثر این روش در جداسازی قله های مربوط به دختران رادن حاصل از چشمه  Rn-280رابه
خوبی مشاهده کرد.
همچنین در شکل  2-0نیز تأثیر کلیماتور بر طیف جمع آوری شده در حین عبور هوا از فیلتر و انباشته شدن ذرات
معلق بر روی آن مشاهده می شود .به خوبی دیده می شود که در شکل  2-4در ناحیه ی مربوط به دختران تورون
هیچ اثری از روی هم افتادگی پالسها به چشم نمیخورد ،زیرا تنها از چشمه رادن استفاده شده بود .در حالیکه در
شکل  2-0دختران تورون موجود در هوا به خوبی تشکیل یک قله در انتهای سمت راست طیف را داده اند.

شکل  2-0تاثیر آشکارساز بر طیف جمع آوری شده در حین عبور هوا از فیلتر و انباشته شدن ذرات معلق بر روی آن را نشان می دهد.

برای مقایسه کیفی اثر کلیماتور بر روی طیف جمع آوری شده از فیلتر  ،دو طیف که مدت زمان هر دوی آنها 0
است در شکل  2-0آورده شده است.

شکل  . 2-0مقایسه کیفی اثر کلیماتور بر روی طیف جمع آوری شده از فیلتر

 -2نتایج و محاسبات
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علیرغم کاهش راندمان در استفاده از کلیماتور زمانی که قدرت تفکیک انرژی اهمیت داشته باشد استفاده از آن
بدرستی توصیه شده است .بازده آشکارساز با استفاده از یک چشمه استاندارد  )0108µCi( 142Amدر حدود 10/0
درصد اندازه گیری شد و در صورتی که تنها ناحیه  4MeVتا  0/0MeVدر اندازه گیری لحاظ شود ،راندمان برای
آشکارساز تقریبا معادل  17/2درصد محاسبه می شود .دراین حالت مساحت سطح زیر پیک در حدود 170000
شمارش در زمان  400ثانیه میباشد.

شکل -1-2تعیین راندمان مجموعه آشکارساز برای ذرات آلفا در ناحیه  4تا  0/0مگاالکترون ولت (سمت چپ با استفاده از کولیماتور)

در صورتی که ازکولیماتور استفاده شود مجموع سطح زیر پیک در مدت  400ثانیه به حدود  20000شمارش کاهش
میابد که بیانگر راندمانی در حدود  2/00در صد میباشد.
در شکل . 1-1با استفاده از نرم افزار  aptecقدرت تفکیک انرژی ) ( FWHMبر حسب درصد برای چشمه
 Am-142در دو حالت بدون کلیماتور و با بکارگیری آن محاسبه و درج شده است .استفاده از کلیماتور قدرت
تفکیک انرژی را حدود چهار برابر بهتر می کند

شکل  . 1-1قدرت تفکیک انرژی برای Am142

برای کاهش تداخل ناشی از عناصر آلفازای طبیعی همانگونه که در شکل  1 -1مشاهده می شود .قدرت تفکیک
انرژی برای ) po-124 (717Mevو) (po120 0 Mevبه ترتیب  1104و 2178درصد محاسبه شده است.این میزان
قدرت تفکیک با توجه به اینکه در ناحیه  010-4 Mevطیف آلفا تداخل بسیار اندکی بوجود می آورد،لذا امکان
آشکارسازی عناصر آلفازای طبیعی را به شدت بهبود می بخشد] . [ 4
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شکل . 1-4قدرت تفکیک انرژی برای ایزوتوپ های po124 , po120

استفاده از کلیماتور از این جهت که با افزایش قدرت تفکیک اثر تداخل را کاهش می دهد حائز اهمیت است .به
این ترتیب در ابتدای شمارش با توجه به اینکه حجم هوای عبوری از فیلتر بسیار کم است ،حداقل اکتیویته قابل
آشکارسازی باید عدد بزرگی باشد .یعنی غلظت هسته آلفازا باید آنچنان باال باشد که با عبور کمترین مقدار هوا از
فیلتر ،اشکارساز اقدام به ثبت شمارش کند .سپس با افزایش حجم هوای عبوری این میزان کاهش مییابد و مجددا
با افزایش شمارش زمینه در اثر فعالیت رادن و دخترانش و انباشته شدن آنها بر روی فیلتر این حداقل محدوده
آشکارسازی افزایش میابد که در نتیجه برای جبران آن یا باید فیلتر را تعویض نمود و یا اینکه به نحوی ازتداخل
طیف دختران رادن کاست.با استفاده از کولی ماتور می توان از این تداخل کاست .میزان تداخل طیف  120Poو
 124Poدر ناحیه  4MeVتا  0/0MeVاست .برای اینکار از چشمه استاندار  RN-280استفاده شد به این منظور
ابتدا طیفها با استفاده از دو پیک مربوط به  0/00MeVو  7/00MeVبرای انرژی کالیبره شد و سپس نسبت
شمارش زمینه در ناحیه  4MeVتا  0/0MeVبر حسب سطح زیر پیک مربوط به  120Poو  124Poبا استفاده از
مدل رگرسیونی محاسبه شده است.
درشکل  .1-4به منظور مقایسه کیفی دو طیف مربوط به چشمه رادن  RN-280به همراه طیف حاصل از شمارش
یک چشمه بسیار ضعیف  142Amبا اکتیویته  11بکرل آورده شده است .در این شکل به خوبی تاثیر شمارش زمینه،
در مشاهده مقادیر کم از آلفازای مصنوعی مشهود است.

شکل -1-4طیف زرد رنگ مربوط به چشمه رادن و طیف صورتی رنگ مربوط به  Am-142با اکتیویته  11بکرل می باشد
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جدول  -2شمارش مربوط به ناحیه های مختلف برای محاسبه اثر تداخل

 2222 9122 10011 12222 12111 27722 22117 12212سطح زیر پیک Po-212
1122

2922

1122

211

1217

1207

1992

2711

1297

1212

 1272 2272 2200سطح زیر پیک Po-212
771

1111

 271شمارش ناحیه 1 – 9.9 MeV

جدول  -1نتیجه محاسبات رگرسیون برای تعیین میزان تداخل دختران رادن

Upper 299

Lower 299

P-value

Standard
Coefficients Error
Intercept 0

t Stat

1.19219E0.022921222 0.02109229

Po-212

0.022222122 0.000722012 110.9207191 11
1.02222E-

0.021722122

0.07229299

Peak
Po-212

22.11111111 07

0.021921211 0.00227022

Peak

به این ترتیب میتوان مینیمم حد آشکارسازی(  ) MDLرا به روش زیر برای ناحیه فوق مشخص نمود:
-

این سیستم در شرایطی که غلظت رادن کمتر از  4Bq/m4باشد پس از پمپ نمودن هوا بر روی فیلتر در زمان
حداقل  2ساعت ،غلظت آلفازای های مصنوعی در هوا را ،در صورتی که بیشتر از  0100Bq/m4باشد ،تشخیص
می دهد
120
𝑞𝐵
𝑃𝑜 (𝑐𝑝𝑚) ∗ 1.1
𝑞𝐵
= ) 𝐶112𝑅𝑛 ( 4
)≤ 4 ( 4
𝑚
0.0204 ∗ 70 ∗ 4.4 ∗ 0.017 ∗ 0.00
𝑚

𝑃𝑜 (𝑐𝑝𝑚) ≤ 0.10
-

124

برای محاسبه حداقل شمارش برای Po

120

≡

میتوان از یکی از طیفهای جمع آوری شده استفاده نمود .نزدیکترین

طیف به شرایط مورد نظر ،طیفی است که پس از یک ساعت پمپ نمودن جمع آوری شده است .دراین زمان تقریبا
غلظت رادن  4Bq/m4بود و سطح زیر پیک  120Poدر حدود  28و سطح زیر پیک  124Poتقریبا  00بدست آمده
است .برای این حالت با توجه به جدول  1و ضرائب بدست آمده برای تاثیر  124Poو ( 120Poبه ترتیب 0/08410
و  )0/0000مجموع شمارش در یک ساعت برابر خواهد بود با  0/0در کل ناحیه  4تا  0/0مگا الکترون ولت:

0/000×28+0/084×00=0/0
11

که با اندازه گیری (روی طیف جمع آوری شده یعنی  8شمارش) نیز همخوانی مناسبی دارد .با توجه به اینکه این
عدد در واقع شمارش زمینه در ناحیه مربوط به آلفازا های مصنوعی است ،و مقدار آن میتواند به اندازه جذر آن
تغییر کند (پهنای  1سیکما) ،بنابراین خطای شمارش در این ناحیه حداقل برابر است با :

∇𝐵𝐺𝐷 ≅ ±√7 ≈ 1 × √7 ≈ 0.4
این بدان معنی است که در طول مدت یک ساعت ،چنانچه غلظت رادن از  4بکرل بر متر فراتر نرود ،در این صورت
مجموع شمارش در این ناحیه باید بیش از  014باشد تا بتوان تغییری را در زمینه به طور محسوس مشاهده نمود .با
در نظر گرفتن راندمان سیستم و حجم هوا عبوری در مدت یک ساعت ( 4/0متر مکعب) این عدد معادل 4Bq/m4

میباشد:
)𝑠(0.4/4000
= 0.020 𝐵𝑞/𝑚4
𝑚4
)0.0204 ∗ 4.0 ( ) ∗ 2(ℎ
ℎ

= 𝛼𝐿𝐷𝑀

در حالی که با این مقدار افزایش شمارش یعنی  014شمارش در یک ساعت ،خطای شمارش معادل %44
میباشد زیرا

√0.4
= 0.44 ≈ 44%
0.4

≈ 𝛼𝐿𝐷𝑀∇

و در صورتی که  𝑀𝐷𝐿𝛼 = 0.00 𝐵𝑞/𝑚4مورد قبول باشد  ،شمارش در ناحیه مورد نظر به عدد  20در هر
ساعت خواهد رسید و در این صورت خطای شمارش به  %14کاهش می یابد:

√20
= 0.14 ≈ 14%
20

≈ 𝛼𝐿𝐷𝑀∇

 -1نتیجه گیری
استفاده از کلیماتور قدرت تفکیک انرژی را بهتر می کند ،اما حد آشکارسازی را بدلیل کاهش راندمان کلی سیستم
طیف سنجی کاهش می دهد .برای رسیدن به یک نتیجه بهینه ( )Optimumالزم است تغییراتی در ابعاد سلول
های کلیماتور انجام داد .با افزایش ابعاد سلول قدرت تفکیک کاهش و راندمان افزایش خواهد یافت .این تغییرات
را می توان با توجه به میزان رادن و تورون( ایزوتوپ های  (PO-412,PO414,PO412در مناطق مختلف
به مقدار بهینه رساند.
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