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AT1315 تعیین فعالیت آشکارپذیر کمینه برای طیفسنج گامای
 طاهره حدیثینیا،*صالح اشرفی
 تبریز ـ ایران،51665-163 : صندوق پستی، دانشگاه تبریز، دانشکده فیزیک،گروه فیزیک هستهای

 آن را بیه طیور متمیایا از،تعیییش شیدآ

 با یک سطح اطمینان از پیی، حداقل فعالیتی است که سیستم میتواند، فعالیت آشکارپذیر کمینه:چکیده

 در نمونههایی که فعالیت آنها پاییش است باید از سیستمی استفادآ شود که مقدار فعالیت آشکارپذیر کمینه در آن قابل مقایسیه بیا.زمینه آشکار کند
 میاان تغیییرا آن بیا زمیان، به روش تجربی تعییشAT1315  مقدار فعالیت آشکارپذیر کمینه برای طیفسنج،  در ایش پژوه.شمارش نمونه است
 همچنیش وجود یک رابطه بیش فعالیت آشکارپذیر کمینه و ایش کمیتها و ضرور تعییش مجدد آن بیا.اندازآگیری و جرم نمونهها بررسی شدآ است
 یک رابطهی نظری برای محاسبهی فعالیت آشکارپذیر کمینیه بیه، به منظور اجتناب از اندازآگیریهای مکرر.تغییر هر یک از ایش پارامترها تأیید شد
.دست آمد و سپس مقادیر نظری و تجربی فعالیت آشکارپذیر کمینه با هم مقایسه شدند

 فعالیت آشکارپذیر کمینه،AT1315 ، طیفسنج گاما:کلیدواژهها

Determination of Minimum Detectable Activity (MDA) for AT1315
Gamma Spectrometer
S. Ashrafi*, T. Hadisi Nia
Nuclear Physics Department, Physics Faculty, University of Tabriz, P.O.Box: 51665-163, Tabriz – Iran

Abstract: The minimum detectable activity (MDA) is the activity that a system can detect with a given
confidence level and good discrimination against the background radiation. When low levels of activities
are counted, the MDA of gamma spectrometer must be comparable to the number of sample counts. In
this research, the MDA of AT1315 spectrometer has been experimentally determined and a theoretical
correlation between the MDA and experimental parameters such as the sample mass and counting time
has been established. Using the correlation, the frequent and cumbersome MDA measurements can be
avoided. A quantitative comparison of the theoretical and experimental MDA approaches has been
performed.
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قابل اندازآگیری در بابی زمینه است .در نمونههای شمارش-

 .1مقدمه
در طیفسنجی نمونههای شمارش -پاییش ،به دلیل نادیکی سیطح

پاییش به دلیل نادیکی آهنگ شمارش ناخالص نمونه به زمینه،

شمارش خالص و زمینهی سیستمهای آشکارسازی ،نتیجهی کیار

آهنگ شمارش خالص به طور میانگیش برابر صفر است که به

از خطییای بییابیی برخییوردار اسییت .بنییابرایش یکییی از معیارهییای

دلیل خاصیت آماری تاب  ،توزیعی حو صفر دارد .لذا  LCاز

انتخاب طیفسنجها ،به ویژآ در بررسی چنیش نمونههایی ،توانایی

تعبیر آماری وابسته به یک آهنگ شمارش خالص صفر حقیقی

سیسییتم در تیییخیص شییمارشهییای کییم از زمینییه اسییت .میییاان

نتیجه گرفته شدآ و محاسبا

آن با فرض نو (غیرفعا ) بودن

شمارشی که سیستم توانایی تمایا آن از زمینیه را بیا حید اطمینیان

نمونه انجام گرفته است .با در نظر گرفتش ایش توزیع به شکل

 95%داشته باشد ،با  )1(LDنیان دادآ شدآ و مقیدار فعالییت معیاد

نرما

با میانگیش صفر برای آهنگ شمارش خالص ،محل

آن فعالیت آشکارپذیر کمینه( (MDA) )2نامییدآ مییشیود [،2 ،1

قرارگیری  LCکه وابسته به میاان  αقراردادی است به صور

 .]3در نتیجییه  MDAرا بییرای هییر سیسییتم بییه عنییوان یکییی از

شکل  1است.
طبق شکل  1تعدادی از شمارشها در محدودآی زیر  LCو

میخصههای آن تعییش میکنند تا از آشکارسیاز بیا دقیت مناسی
استفادآ شود .به عنوان مثا  ،ایش مقدار در نوعی از طیفسنجهای

تعدادی دیگر در محدودآی بابی آن اتفاق میافتد؛ از ایشرو

کییه بییرای انییدازآگیییری فعالیییت نمونییههییای

محل دقیق  LCباید طوری تعییش شود که برای یک نمونهی بدون

شمارش -پاییش محیطی مورد استفادآ قرار گرفتیهانید ،بیه ترتیی ،

فعالیت ،شمارش خالص در بی تریش دفعا

اندازآگیری کمتر

برابر با  0/13و  0/37 Bq kg-1تعییش شدآ است که نیاندهنیدآی

از  LCشود تا بتوان حکم درستی مبنی بر فعا نبودن نمونه صادر

توانایی بابی ایش سیستمها در تعییش مقیادیر بسییار پیاییش فعالییت

کرد .پس  LCبه اندازآی ضریبی از ( انحرا
شمارش خالص) از میانگیش توزیع فاصله دارد

گییازی و چرنکییو

است [ .]4در ایش مقاله بررسیها بر روی طیفسنج  AT1315بیه
انجام رسیدآ است.

معیار آهنگ

L c  k  

()1
 .2محاسبات نظری MDA
()3

اساس محاسبهی  MDAبر پایهی استفادآ از آزمون فرضیهای ،

که در آن kα ،ضری

مربوط به تعداد بینهایت اندازآگیری

)  (Hو فرضیهی مقابل نو ((H1

است ،در حالیکه مقدار آن برای  nاندازآگیری ،با توجه به

است ،قرار دارد [ .]6 ،5البته ایش دو فرضیه در پی بینی نتایج،

آن وابسته به درجهی

که شامل دو فرضیهی نو

مفاهیم آماری حد تصمیمگیری که ضری

دارای خطاهایی به اندازآی  αو  βهستند؛ در حیطهی اندازآگیری

آزادی  νمیباشد ،ایش است

گرفته میشود .براساس ایش آزمون ابتدا با استفادآ از حد

()2

فعالیت معموبً میاان  αو  βبا یکدیگر برابر و مساوی  5%در نظر
بحرانی( ،LC )4دربارآی ایشکه نمونه شامل و یا فاقد فعالیت است

Lc  t ()1 

()3

  n 1

تصمیمگیری میشود .یعنی یک نمونهی شمارش -پاییش با

احتما ( )1-αدرصد فاقد فعالیت فرض میشود مگر ایشکه

که در آن t(ν)1-α ،در واقع همان ضری

 kαوابسته به تعداد

اندازآگیریها و درجهی اطمینان ( )1-αاست که مقدار آن با

(آهنگ) شمارش نمونه از حد بحرانی  LCپییی بگیرد .سپس با

تعییش شدآ ،در

فرض فعا بودن نمونه کمتریش مقدار (آهنگ) شمارش قابل

توجه به نوع توزیع و درجهی اطمینان از پی

اندازآگیری آن با کمک حد  LDتعییش میشود که در بخ های

جدو های آماری مربوط به آزمون  tیافت میشود [ .]7اما
جامعهی آماری بزم برای تعییش دقیق  برابر با تعداد نامتناهی
اندازآگیری است که تعییش دقیق آن ناممکش است ،لذا باید

بعدی به تفصیل شرح دادآ شدآاند.
 1.2محاسبهی LC

آن را به نحوی تخمیش زد .به طور کلی دادآهای خروجی یک

طبق تعریف( LC ،آهنگ) شمارش خالصی است که باید

اندازآگیری در آشکارساز شامل پارامترهای زیر است.

(آهنگ) شمارش خالص نمونه از آن پییی بگیرد تا با یک سطح
اطمینان از پی

تعییش شدآ بتوان گفت که نمونه شامل فعالیت
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جدول  .1نتایج اندازآگیری به صور پارامتری

احتما
شمارش

β

α

LD

فعالیت

Lc

میانگیش

مقدار میاهدآ

حقیقی

شدآ

انحرا

پواسون

زمینه

μB

B

σB

B  2B

ناخالص

μB+S

S+B

σB+S

BS  2BS

خالص

μS

S

(2B  2BS ) 2

S  2B  2BS

°

1

که در آن Γ ،تابع گاما است .با توجه به رابطههای ( )2و (LC ،)7

شکل  .1توزیع گاوسی شمارش صفر و غیرصفر α .و  ،βبه ترتی  ،احتما

به شکل زیر برای تعییش فعا بودن یا نبودن هر نمونه مورد استفادآ

خطای نوع او و دوماند.

قرار میگیرد

با انجام آزمون مجذورکای ( )χ2بر روی دادآهای زمینهی ایش

B 1  1/ n
) (4 n  4) /(4 n  3

()8

سیستم و در نتیجه تأیید حاکم بودن فرض توزیع پواسون برای
دادآها و با توجه به جدو   ،1چنیش به دست میآید
B
n

()4

معیار

رابطهی  μو  σدر توزیع

Lc  t ()1

 2.2پایینترین حد شمارش  LDو MDA

بر خال

2  2SB  2B  (S  B ) 

حد تصمیمگیری که رابطههای مربوط به آن براساس

یک نمونهی نو تعییش میشود ،در ایشجا رابطهها براساس نمونهای

ثابت میشود که غیر نو بودآ و دارای یک فعالیت هر چند با

تعریف کلیهی کمیتها و رابطههای بینیان در جدو  1قابل

مقدار اندک است .یعنی مقدار  LDهر چه باشد به اندازآی مقدار

میاهدآ است .در رابطهی باب به دلیل نامیخص بودن زمینهی

 Xبابی حد تصمیمگیری است که به دلیل طبیعت آماری

طیفسنج ،ابتدا مقدار میانگیش آن پس از  nاندازآگیری محاسبه

شمارش ،حو مقدار واقعیاش توزیع گاوسی دارد ،لذا با توجه

میشود .در مرحلهی بعد  B ،که انحرا

به شکل  1داریم

معیار میانگیش زمینهی

طیفسنج بودآ و با توجه به قضیهی حد مرکای به صور

B
n

تعییش میشود ،جایگایش  σBمیگردد .اما  LCحد تصمیمگیری

()9

LD  Lc  X , X  kD

در مورد نمونهی نو است یعنی ،وقتی که µS= °؛ در نتیجه با قرار
دادن آن در رابطهی ( )4خواهیم داشت

میابه ضری

B
) B (1  1/ n
n

()5

اندازآگیری است ،برای تعداد محدودی اندازآگیری بازنویسی

2  B 

کرد

)    B (1 1/ n

()6

B

()10
انحرا

تصحیح  C4به انحرا

میشود که مستقل از دفعا

در ایش حالت ،میانگیش شمارش خالص واقعی  μsبرابر با LD

است .در نتیجه رابطهی ( )4برای محاسبهی  σDچنیش خواهد بود

معیار تجربی تبدیل

اندازآگیری است [ .]8لذا  چنیش

محاسبه میشود

()7

L D  Lc  t ()1 D

معیار شمارش زمینه است که به دلیل نامعلوم

بودن ،با استفادآ از تعداد  nاندازآگیری تخمیش زدآ شدآ و با
تقسیم آن به ضری

 kαمیتوان  kβرا ،که برای تعداد بینهایت

B 1  1 / n
)(4n  4) /(4n  3

()11


)  B (1  1 / n

)((n / 2)) /((n  1 / 2)) 2 /(n  1
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حل همزمان معادلههای ( )10و ( )11برای  LDچنیش نتیجه

شامل  990گرم از نمک  KClریخته شدآ در درون ظر

میدهد

لیتری به شکل مارینلی و تعییش شمارش خالص زیر قلهی

یک

 1461 keVو برازش آن با یک منحنی گاوسی در محدودآی

LD  t12  2t1

()12

منطقهی مورد توجه(( )ROI( )5کانا های انرژی از  437تا )516
و با استفادآ از رابطهی زیر تعییش شد

 LDکه در واقع کمتریش شمارش قابل اندازآگیری سیستم است طبق
رابطهی زیر به فعالیت آشکارپذیر کمینه ( )MDAتبدیل میشود

LD
YTM

()13

()15

MDA  A 

Net count in ROI
 1/11  102
AYT



که در آن A ،فعالیت پرتوزایی نمونهی مورد اندازآگیری و برابیر
 Y ،16090 Bqبهرآی واپاشی گامایی برابر با  10/67%و  Tزمیان

ثانیه M ،جرم نمونه

اندازآگیری معاد با  10800 sاست .به جا در موارد ذکیر شیدآ،

کیلوگرم Y ،بهرآی واپاشی گامایی و  εبازدآ

تمامی اندازآگیریها در زمان ثابت سه سیاعت انجیام گرفتیه و از

که در آن T ،زمان اندازآگیری برحس
برحس

نمک  KClبیا فراوانیی  0/0117%بیرای رادیوایاوتیوپ پرتیوزای

آشکارسازی طیفسنج است.

40

 Kاستفادآ شدآ است.

در نتیجه رابطهی نظری برای محاسبهی  MDAبا توجه به
رابطههای ( )12( ،)7و ( )13چنیش خواهد بود
(2/ 89  3 / 39B (4n  3) 1  1 / n /(4n  4) )14
YTM

 .4نتایج
MDA 

 1.4تعیین  MDAطیفسنج به روش تجربی (روش پرتوسنجی)

محلو هایی از نمک  KClبا غلظتهای مختلف تهیه و طیف

که در آن σB ،از  30بار اندازآگیری زمینه و انجام محاسبا

حاصل از هر محلو به وسیلهی سیستم ثبت شد .غلظت هر

آماری بزم ،برابر با  106/65و فاصلهی اطمینان  t(ν)1-αبرای

محلو به همراآ فعالیت نظیرش که طبق مرحلهی قبل محاسبه

 ν=29از جدو آزمون  tبرابر  1/699تعییش شد []7

شد ،در جدو  2آمدآ است .در ستون دوم ،فعالیت واقعی نمونه
براساس روش بییینه راستنمایی( )6ارایه شدآ [ ]9و با توجه به

 .3طیفسنج AT1315

درصد خطای نسبی بارگتر از  5%که برای فعالیتهای پاییشتر

طیفسنج  AT1315از دو سوسوزن برای اندازآگیری پرتوهای

از  32 Bq/kgغیر قابل چیمپوشی است ،مالحظه میشود که

گاما و بتا و یک محفظهی سربی به ضخامت  5cmبرای کاه

سیستم توانایی تعییش فعالیتهایی را که به طور تقریبی از ایش

تاب

زمینه تیکیل شدآ و در آن از یک سوسوزن ) NaI(Tlبه

مقدار کمتراند ،ندارد .از ایشرو کمتریش فعالیتی که ایش سیستم

ابعاد  ø 63×63 mmبرای آشکارسازی پرتو  γو یک سوسوزن

میتواند برای نمونههای یک لیتری آشکارسازی کند )(MDA

پالستیک به ابعاد  ø 128×8 mmبرای آشکارسازی همزمان پرتو

به صور کامالً تجربی برابر با  32 Bq/kgتعییش میشود.

همراآ واحد پردازندآی دادآها ) ،(DPUمنبع تغذیهی ولتاژ -باب،

جدول  .2فعالیت واقعی و فعالیت حاصل از پرتوسنجی برای غلظتهای مختلف

 βاستفادآ میشود .عالوآ بر ایش ،طیفسنج شامل یک رایانه به

وزن  KClدر یک
لیتر آب مقطر
)(gr
10
7
4
2
1/5
1
0/9

دو عدد تحلیلگر  1024کاناله و نرمافاار مخصوص برای تحلیل
طیفهای گاما و بتا [ ]9نیا است.
 1.3تعیین بازده حجمی قلهی نوری K

40

بازدآ حجمی طیفسنج در انرژی قلهی نوری K

محاسبا

40

که در

مورد استفادآ قرار گرفت با طیفگیری از نمونهی
59

فعالیت واقعی نمونه
()Bq/kg
162/52
113/77
65/01
32/50
24/38
16/25
14/62

فعالیت اندازآگیری شدآ
به روش پرتوسنجی
()Bq/kg

143/58±11/48
117/13±11/20
63/69±10/84
34/15±10/70
32/02±10/64
29/45±10/65
28/08±10/59

درصد خطای
نسبی
11/65
2/95
2/03
5/07
31/34
81/23
92/06
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 2.4وابستگی  MDAبه جرم نمونه و زمان اندازهگیری

جدول  .3مقایسهی  MDAنظری و تجربی برای جرمهای مختلف نمونه و زمان
اندازآگیری  3ساعت

برای نمونههای با جرم و زمان اندازآگیری متفاو  ،مقادیر
 MDAطیفسنج تعییش شد .به عنوان مثا برای محاسبهی
 MDAتجربی مربوط به نمونه با جرم  0/8کیلوگرم ،ابتدا
محلو هایی با غلظت متفاو از نمک  KClتهیه شد .در مرحلهی
بعد ،فعالیت ایش نمونهها ،میابه جدو  2به وسیلهی طیفسنج
اندازآ گرفته شدآ و با توجه به درصد خطای نسبی قابل قبو
(کمتر از  ،)5%قابل قبو تریش مقدار آن به عنوان MDA
اندازآگیری شدآ در جدو ثبت شد .برای مطالعهی اثر جرم
نمونه بر  MDAسیستم ،ایش فرایند برای پنج نمونه با جرمهای

MDA

جرم نمونه
)(kg

تجربی
Bq/kg
32
34
39
59
90

1
0/8
0/7
0/5
0/3

نظری
Bq/kg
29/27
36/59
41/82
58/54
97/58

جدول  .4مقایسهی  MDAنظری و تجربی یک نمونهی  1کیلوگرمی برای
زمانهای مختلف اندازآگیری
MDA

زمان اندازآگیری
)(h

 800 ،700 ،500 ،300و  1000گرم تکرار شد که نتایج آن در
شکل  2نیان دادآ شدآ است.
همچنیش برای جرم معینی از نمونه ،با افاای زمان اندازآگیری
نیا میتوان فعالیتهای پاییش را با دقت قابلقبولی اندازآگیری
نمود .اثر تغییر زمان اندازآگیری روی فعالیت آشکارپذیر کمینه

تجربی
Bq/kg
23
26
32
38
45

4
3/5
3
2/5
2

نظری
Bq/kg
21/96
25/10
29/27
35/14
43/92
100

به طور تجربی تعییش و در شکل  3نیان دادآ شدآ است.
زمان اندازآگیری و جرم نمونه دارد و بستگی آن بیه جیرم نمونیه
بییی تییر از زمییان انییدازآگیییری اسییت .لییذا بییه منظییور اجتنییاب از
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اندازآگیریهای طوبنی مد  ،یک رابطیهی نظیری بیرای تعیییش
 MDAبراساس حد تصمیمگیری کوری( )7نتیجیه گرفتیه شیدآ و

40

مقدار آن با مقادیر واقعی انیدازآگییری شیدآ بیه طیور تجربیی در
جدو های  3و  4مقایسه شدآ است.

20
1

 .5نتیجهگیری
 MDAتجربی در طیفسنج  AT1315برای نمک  KClبا جرم
و زمان اندازآگیری معیش تعییش ،و چگونگی تغییرا
و جرم نمونه میخص شد؛ اطالعا

فعالیت آشکارپذیر کمینه ()Bq/kg

همانطور که میاهدآ میشود  MDAطیفسینج بسیتگی بیه

80

0/8

0/6

0/2

0/4

جرم (کیلوگرم)

شکل  .2تغییرا فعالیت آشکارپذیر کمینه ( )MDAبا جرم نمونه برای زمان
اندازآگیری  3ساعت.

آن با زمان

جدو  2و در شکلهای  2و  3آمدآ است .در ادامه یک رابطهی

50

نظری برای تعییش  MDAبر مبنای حد تصمیمگیری کوری نتیجه

45

گرفته شد .سپس مقدار معاد MDAهای تعییش شدآ به روش

40

تجربی ،با استفادآ از رابطهی نظری نتیجه گرفته شدآ ،محاسبه

35

شد؛ براساس اطالعا جدو  ،3نتایج حاصل از محاسبا نظری

30

توافق خوبی با تجربه دارد که نیان میدهد رابطهی نظری ()14
جایگایش مناسبی برای اندازآگیریهای طوبنی مد

فعالیت آشکارپذیر کمینه ()Bq/kg

مربوط به آن ،به ترتی  ،در

55

25

است.

ضمش ایشکه ایش رابطه توانایی تعییش فعالیت با تغییر  Yو  εرا نیا

4

3/5

3

2/5

2

20
1/5

زمان اندازهگیری (ساعت)

خواهد داشت و با معلوم بودن راندمان آشکارساز آن را میتوان

شکل  .3تغییرا

برای طیفسنجهای دیگر نیا به کار برد.

فعالیت آشکارپذیر کمینه ( )MDAبا زمان اندازآگیری

برای نمونه با جرم  1کیلوگرم.
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