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1 ΔΙΑΓΧΓΗ 
 

1.1 θνπόο ηεο εξγαζίαο 

 

ηα πθαίζζα ηδξ εηπυκδζδξ ηδξ πανμφζαξ δζπθςιαηζηήξ ενβαζίαξ εθήθεδζακ εκενβεζαηά 

θάζιαηα πδβχκ ααειμκυιδζδξ ιέζς ενβαζηδνζαηχκ β-θαζιαημζημπζηχκ ιεηνήζεςκ ιε 

ακζπκεοηή οπενηαεανμφ βενιακίμο (HPGe). ηδ ζοκέπεζα μζ παναπάκς ιεηνήζεζξ 

πνμζμιμζχεδηακ ιε ηδ πνήζδ ηδξ ιεευδμο Monte Carlo ζε οπμθμβζζηή.  

Ακαθοηζηυηενα, μζ ααζζημί ζηυπμζ ηδξ ενβαζίαξ ήηακ: 

1. Ανπζηά, δ ζςζηή πνμζμιμίςζδ ημο ενβαζηδνζαημφ ακζπκεοηή βενιακίμο BE2020 ηδξ 

εηαζνείαξ CANBERRA ιε ηδ αμήεεζα παθαζυηενςκ ιεηνήζεςκ ηαζ οπμθμβζζιχκ ηδξ 

απυδμζδξ ημο ακζπκεοηή. 

2. Ο οπμθμβζζιυξ ηδξ απυδμζδξ ημο ακζπκεοηή βζα ιεηνήζεζξ δεζβιάηςκ δζαθμνεηζηχκ 

βεςιεηνζχκ ηαζ ποηκμηήηςκ ιε ηδ πνήζδ ημο ηχδζηα MCNP 4C2(Monte Carlo N- 

Particle Transport Code System). Δζδζηυηενα, ενεοκήεδηακ βεςιεηνίεξ ζδιεζαηχκ 

πδβχκ ηαζ ηοθζκδνζηέξ (βζα πνήζδ ζε ιεηνήζεζξ δεζβιάηςκ ζε δμπείμ). 

 

1.2 Γηάξζξσζε ηεο εξγαζίαο 
 

ημ ηεθάθαζμ 1 δίκμκηαζ μνζζιέκα βεκζηά ηαζ εεςνδηζηά ζημζπεία πάκς ζηδ β-

θαζιαημζημπία , πμο ήηακ ηαζ δ ααζζηή ιέεμδμξ ιέηνδζδξ. Δπίζδξ παναεέημκηαζ μζ ηνυπμζ 

αθθδθεπίδναζδξ ηδξ β-αηηζκμαμθίαξ ιε ηδκ φθδ. 

ημ ηεθάθαζμ 2 βίκεηαζ πενζβναθή ηςκ ααζζηχκ ανπχκ θεζημονβίαξ ηςκ ακζπκεοηχκ HPGe 

ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα ημο ακζπκεοηή ηαζ ημο ακηίζημζπμο ελμπθζζιμφ πμο πνδζζιμπμζήεδηε. 

Παναηίεεκηαζ, επζπθέμκ, μζ ηνυπμζ αθθδθεπίδναζδξ ηδξ αηηζκμαμθίαξ β ιε ημκ ακζπκεοηή ηαζ 

ηαη’ επέηηαζδ ιε ηδκ φθδ, ηαεχξ επίζδξ δίκεηαζ μ μνζζιυξ ηδξ απυδμζδξ ημο ακζπκεοηή. 

Δπζπνυζεεηα, πανμοζζάγμκηαζ μζ πεζναιαηζηέξ ιεηνήζεζξ πμο πναβιαημπμζήεδηακ ζε 

δείβιαηα ιε ηδ πνήζδ ημο παναπάκς ακζπκεοηή. 

ημ ηεθάθαζμ 3 βίκεηαζ πανμοζίαζδ ηδξ ιεευδμο Monte Carlo ηαζ ημο ηχδζηα MCNP, ηαεχξ 

πανμοζζάγεηαζ μ ηνυπμξ πνμζμιμίςζδξ ημο ακζπκεοηή HPGe ηαζ πενζβνάθεηαζ δ ιμνθή ημο 
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ανπείμο εζζυδμο. Αηυιδ, παναηίεεηαζ έκα πνυηοπμ ανπείμ εζζυδμο ιε ηχδζηα Monte Carlo 

ηςκ ιεηνήζεςκ ηδξ ζδιεζαηήξ πδβήξ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ. 

ημ ηεθάθαζμ 4 βίκεηαζ δ ζφβηνζζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηςκ ιεηνήζεςκ ιε ηζξ ακηίζημζπεξ 

ηςκ πνμζμιμζχζεςκ, εκχ ζημ ηεθάθαζμ 5 πανμοζζάγμκηαζ ηα ζοιπενάζιαηα. 

Σέθμξ, ζημ Πανάνηδια παναηίεεκηαζ ακαθοηζηά απμηεθέζιαηα ιεηνήζεςκ ηαζ 

πνμζμιμζχζεςκ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ.  

1.3 Ραδηελεξγόο δηάζπαζε-Έλλνηεο θαη κεγέζε 

     

Ο πονήκαξ εκυξ αηυιμο δεκ ιπμνεί κα έπεζ μπμζαδήπμηε εζςηενζηή εκένβεζα. Γζα ηάεε είδμοξ 

πονήκα οπάνπμοκ δζαηνζηέξ επζηνεπυιεκεξ ζηάειεξ εκένβεζαξ, μζ μπμίεξ είκαζ 

παναηηδνζζηζηέξ ημο είδμοξ ημο πονήκα. Ζ πζμ εοζηαεήξ ηαηάζηαζδ, ιε ηδ ιζηνυηενδ 

εκένβεζα απυ ηζξ επζηνεπυιεκεξ, μκμιάγεηαζ εειεθζχδδξ ηαηάζηαζδ, εκχ μζ οπυθμζπεξ 

μκμιάγμκηαζ ηαζ είκαζ ηαηαζηάζεζξ δζέβενζδξ. Πονήκαξ αηυιμο πμο ανίζηεηαζ ζε ηάπμζα 

ηαηάζηαζδ δζέβενζδξ, ανβά ή βνήβμνα, ιε ηάπμζμ ηνυπμ, εα ιεηααεί ζηδκ εειεθζχδδ 

ηαηάζηαζδ ημο εθεοεενχκμκηαξ ηδκ πενίζζεζα εκένβεζα.   

 

Πμθθμί απυ ημοξ θοζζημφξ πονήκεξ είκαζ αζηαεείξ. Παεαίκμοκ δδθαδή πςνίξ ηαιία 

ελςηενζηή δζέβενζδ, ιεηαηνμπή ζε ηάπμζμ άθθμ πονήκα εηπέιπμκηαξ ζςιαηίδζα, ή 

ιεηαααίκμοκ απυ ηάπμζα ζηάειδ δζέβενζδξ ζε ηάπμζα παιδθυηενδ εηπέιπμκηαξ θςηυκζα. 

Μζθάιε ηυηε βζα ναδζεκενβυ δζάζπαζδ ημο αζηαεμφξ πονήκα. Ο ανπζηυξ πονήκαξ μκμιάγεηαζ 

ιδηνζηυξ ηαζ αοηυξ πμο πνμηφπηεζ ιεηά ηδ δζάζπαζδ μκμιάγεηαζ εοβαηνζηυξ. Σα ζςιαηίδζα 

εηπέιπμκηαζ ιε ζδιακηζηή εκένβεζα ηαζ είκαζ αοηή αηνζαχξ δ εηπμιπή πμο μκμιάγεηαζ 

ναδζεκενβυξ αηηζκμαμθία. Ζ ζδζυηδηα ηδξ αοευνιδηδξ δζάζπαζδξ ιε ηαοηυπνμκδ εηπμιπή 

ναδζεκενβχκ αηηζκμαμθζχκ μκμιάγεηαζ ναδζεκένβεζα ηαζ απμδυεδηε απυ ημ γεφβμξ Currie ημ 

1898. 

 

Τπάνπμοκ δζάθμνμζ ηνυπμζ δζάζπαζδξ πμο πανάβμοκ ακηίζημζπεξ ναδζεκενβέξ αηηζκμαμθίεξ. 

Οζ πζμ ζοκδεζζιέκμζ είκαζ μζ παναηάης: 

 

 Γηάζπαζε α: Δπζηοβπάκεηαζ ιε εηπμιπή αηηζκμαμθίαξ ιε ηδ ιμνθή ζςιαηζδίμο α, ημ 

μπμίμ απμηεθείηαζ απυ δφμ πνςηυκζα ηαζ δφμ κεηνυκζα (πονήκαξ δθίμο). Ο αημιζηυξ 

ανζειυξ ημο εοβαηνζημφ πονήκα ζε ζπέζδ ιε ημκ ιδηνζηυ είκαζ ιεζςιέκμξ ηαηά δφμ 

ηαζ άνα πνυηεζηαζ βζα δζαθμνεηζηυ πδιζηυ ζημζπείμ. 
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 Γηάζπαζε β-: Δπζηοβπάκεηαζ ιε εηπμιπή αηηζκμαμθίαξ ιε ηδ ιμνθή ζςιαηζδίμο α- 

(έκα δθεηηνυκζμ), ηαηά ηδ ιεηαηνμπή εκυξ κεηνμκίμο ημο πονήκα ζε πνςηυκζμ. Ο 

αημιζηυξ ανζειυξ ημο εοβαηνζημφ πονήκα είκαζ αολδιέκμξ ηαηά έκα ηαζ άνα έπμοιε 

δζαθμνεηζηυ πδιζηυ ζημζπείμ. 

 Γηάζπαζε β+: Δπζηοβπάκεηαζ ιε εηπμιπή αηηζκμαμθίαξ ιε ηδ ιμνθή ζςιαηζδίμο α+ 

(έκα πμγζηνυκζμ), ηαηά ηδ ιεηαηνμπή εκυξ πνςημκίμο ημο πονήκα ζε κεηνυκζμ. Ο 

αημιζηυξ ανζειυξ ημο εοβαηνζημφ πονήκα είκαζ ιεζςιέκμξ ηαηά έκα, μπυηε έπμοιε 

δζαθμνεηζηυ πδιζηυ ζημζπείμ. 

 Αθηηλνβνιία γ: Καηά ηδ δζάζπαζδ εκυξ πονήκα μ εοβαηνζηυξ πονήκαξ ζπδιαηίγεηαζ 

ζοκήεςξ ζε δζεβενιέκδ ηαηάζηαζδ. Καηά ηδκ ιεηάααζδ ημο εοβαηνζημφ πονήκα ζε 

παιδθυηενδ εκενβεζαηή ζηάειδ εηπέιπεηαζ θςηυκζμ ορδθήξ εκένβεζαξ. Αοηή δ ιμνθή 

δθεηηνμιαβκδηζηήξ αηηζκμαμθίαξ μκμιάγεηαζ αηηζκμαμθία β. 

 

 

Σα ααζζηά ιεβέεδ πμο εα πνδζζιμπμζήζμοιε ζηδκ πανμφζα ενβαζία είκαζ μ ρξόλνο εκηδσήο 

(t1/2) ηαζ δ ελεξγόηεηα (A). Χξ πνυκμ διζγςήξ μνίγμοιε ημκ πνυκμ πμο απαζηείηαζ βζα κα 

δζαζπαζημφκ μζ ιζζμί απυ ημοξ ανπζημφξ ιδηνζημφξ πονήκεξ. Ηζπφεζ υηζ:  

 

                                                                                            (1.3.1) 

 

Όπμο ι : ζηαεενά δζάζπαζδξ, έπεζ ιμκάδεξ πνυκμο ηαζ είκαζ παναηηδνζζηζηή ημο είδμοξ ημο 

ναδζεκενβμφ πονήκα. οκήεςξ είκαζ βκςζηυξ μ πνυκμξ διζγςήξ ηαζ ημ γδημφιεκμ είκαζ δ 

ζηαεενά δζάζπαζδξ. 

     

Χξ ελεξγόηεηα ιζαξ πμζυηδηαξ οθζημφ μνίγμοιε ημκ ανζειυ ηςκ δζαζπάζεςκ ηάεε είδμοξ 

πμο ζοιααίκμοκ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ πμζυηδηα ακά ιμκάδα πνυκμο. Μμκάδα ιέηνδζδξ ηδξ 

εκενβυηδηαξ ζημ SI είκαζ ημ Becquerel ηαζ μνίγεηαζ ςξ: 

 

                                                      1Bq=1δίαζπαζε/sec                                (1.3.2) 

                                                                                              

1.4 Γεληθά Αθηηλνβνιία γ 

Ζ β-αηηζκμαμθία εηηυξ απυ ημ υηζ είκαζ ακήηεζ ζηδκ ζμκηίγμοζα αηηζκμαμθία απμηεθεί ηαζ έκα 

ημιιάηζ ηδξ δθεηηνμιαβκδηζηήξ αηηζκμαμθίαξ. Ζ δθεηηνμιαβκδηζηή αηηζκμαμθία 

παναηηδνίγεηαζ απυ ηδ ζοπκυηδηα ηδξ αηηζκμαμθίαξ ή απυ ημ ιήημξ ηφιαηυξ ηδξ. Τπάνπεζ 

ελάνηδζδ ηδξ ζοπκυηδηαξ ιε ημ ιήημξ ηφιαημξ ηαζ βεκζηά δ αφλδζδ ηδξ ζοπκυηδηαξ μδδβεί 
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ζε εθάηηςζδ ημο ιήημοξ ηφιαημξ. Παναηάης δίκεηαζ ημ θάζια ηδξ δθεηηνμιαβκδηζηήξ 

αηηζκμαμθίαξ ελδβχκηαξ πανάθθδθα ηα είδδ ηςκ δθεηηνμιαβκδηζηχκ αηηζκμαμθζχκ. Γίκμκηαζ 

μζ ζοπκυηδηεξ ηαζ ηα ιήηδ ηφιαημξ εκηυξ ηςκ μπμίςκ ανίζημκηαζ μζ δζάθμνεξ αηηζκμαμθίεξ 

ηαεχξ ηαζ μζ ζοκήεεζξ εθανιμβέξ ημοξ ή δ πνμέθεοζή ημοξ.  
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μή θερμική  θερμική οπηική θραύζη δεζμών

(μικρά επαγώμενα ρεύμαηα) (μεγάλα επαγώμενα ρεύμαηα) (διέγερζη ηλεκηρονίων) (βλάβη ηοσ DNA)

ELF VF VLF LF MF HF VHF UHF SHF EHF

γραμμές μεηαθοράς
                    θωνή-μοσζική ΑΜ radio FM radio, TV

θούρνοι
μικροκσμάηων

λαμπηήρες θερμόηηηας
  σπέρσθρες κάμερες

ακηινογραθικά
μητανήμαηα

ραδιενεργά
ζηοιτεία

 

ρήκα 1.4.1 Ζθεηηνμιαβκδηζηυ θάζια. 

Σέθμξ, ημ θάζια ηδξ δθεηηνμιαβκδηζηήξ αηηζκμαμθίαξ πςνίγεηαζ ζε δφμ ιεβάθα ιένδ, ηδκ 

ζμκηίγμοζα αηηζκμαμθία πμο πνμηαθεί ζμκζζιυ ηςκ ιμνίςκ ηςκ ηοηηάνςκ ηαζ ηδ ιδ 

ζμκηίγμοζα πμο πνμηαθεί ζοκήεςξ εενιζηά θαζκυιεκα ζηα ηφηηανα ηςκ γχκηςκ μνβακζζιχκ. 

Ζ πζμ δζαδεδμιέκδ ιέεμδμξ βζα ηδ ιέηνδζδ ηδξ β-αηηζκμαμθίαξ είκαζ δ β-θαζιαημζημπία. 

Όθα ζπεδυκ ηα οθζηά πενζέπμοκ έζης ηαζ εθάπζζηεξ πμζυηδηεξ ναδζεκενβχκ ζζμηυπςκ πμο 

εηπέιπμοκ β-αηηζκμαμθία. Σμ εκενβεζαηυ θάζια αηηζκμαμθίαξ είκαζ παναηηδνζζηζηυ, ιε άθθα 

θυβζα απμηεθεί ηαοηυηδηα, ημο κμοηθζδίμο πμο ηδκ εηπέιπεζ. Απυ ημ παναηηδνζζηζηυ θάζια 

πμο εηπέιπεζ ημ ναδζεκενβυ ζζυημπμ, ιπμνεί κα δζαβκςζηεί δ πανμοζία αηυια ηαζ εθάπζζηςκ 

πμζμηήηςκ ηάπμζμο ζημζπείμο ζε οθζηυ. Δκδεζηηζηά, παναηίεεηαζ ζημ ζπήια 1.2.2 θάζια 

ζδιεζαηήξ πδβήξ ημο ναδζεκενβμφ ζζυημπμο Eu-152 πμο θήθεδηε ιε ακζπκεοηή HPGe. Δίκαζ 

μναηέξ μζ θςημημνοθέξ πμο οπμδεζηκφμοκ ηδκ φπανλδ ναδζεκενβχκ ζζμηυπςκ 
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ρήκα 1.4.2 Φάζια ζδιεζαηήξ πδβήξ Eu-152 απυζηαζδξ 63cm απυ ημκ Ακζπκεοηή. 

 

  

 

 

Ζ β-θαζιαημζημπία θμζπυκ εθανιυγεηαζ εονφηαηα ςξ έκα ενβαθείμ βζα ηδκ ακάθοζδ εκυξ 

ναδζεκενβμφ δείβιαημξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ημκ πμζμηζηυ ηαζ πμζμηζηυ πνμζδζμνζζιυ ηςκ 

ζζμηυπςκ πμο οπάνπμοκ ζ’ αοηυ. Με ημκ υνμ ναδζεκένβεζα εκκμείηαζ δ ζδζυηδηα ηδξ 

αοευνιδηδξ δζάζπαζδξ, δδθαδή ηδξ δζάζπαζδξ πςνίξ ελςηενζηή δζέβενζδ ηςκ ναδζεκενβχκ 

πονήκςκ ιε ηαοηυπνμκδ εηπμιπή ναδζεκενβχκ αηηζκμαμθζχκ. 

Οζ εθανιμβέξ ηδξ β-θαζιαημζημπίαξ πενζθαιαάκμοκ ημιείξ υπςξ: παναημθμφεδζδ 

πονδκζηχκ εβηαηαζηάζεςκ, αηηζκμθοζζηή, πονδκζηή ζαηνζηή, επζζηήιδ πενζαάθθμκημξ, 

ένεοκα οθζηχκ, αζμεπζζηήιεξ ηαζ αζμιδπακζηέξ εθανιμβέξ ναδζμσζμηυπςκ.  

ε αοηυ ημ ζδιείμ πνέπεζ κα ζδιεζςεεί, υηζ αοηή δ ακάθοζδ εκυξ ναδζεκενβμφ δείβιαημξ 

ιπμνεί κα δζελαπεεί ηαζ ιε ιία ηεπκζηή πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζοπκά βζα ηδκ πνμζμιμίςζδ 

ζοζηδιάηςκ. Ζ ηεπκζηή αοηή είκαζ δ ιέεμδμξ Monte Carlo. Με ηδ ιέεμδμ αοηή 

πνμζμιμζχεδηακ μ ακζπκεοηήξ ηαζ μζ ναδζεκενβέξ πδβέξ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ζηζξ 

ενβαζηδνζαηέξ ιεηνήζεζξ βζα ημκ ηαεμνζζιυ ηδξ απυδμζδξ ημο ακζπκεοηζημφ ζοζηήιαημξ 

οπενηαεανμφ βενιακίμο. 
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1.5 Αιιειεπίδξαζε αθηηλνβνιίαο – γ κε ηελ ύιε 

 

Σνεζξ είκαζ μζ ιδπακζζιμί αθθδθεπίδναζδξ θςημκίςκ ιε ηδκ φθδ: 1)ημ θςημδθεηηνζηυ 

θαζκυιεκμ, 2) δ ζηέδαζδ Compton ηαζ 3) δ δίδοιδ βέκεζδ. Καζ μζ ηνεζξ αοηέξ δζαδζηαζίεξ 

μδδβμφκ ζηδκ μθζηή ή ιενζηή ιεηαηνμπή ηδξ εκένβεζαξ ημο θςημκίμο ζε εκένβεζα 

δθεηηνμκίμο, ηαηαθήβμκηαξ ζηδκ ελαθάκζζδ ή ζηδ ζηέδαζδ -ιέζς ιζαξ ιεβάθδξ ιέζδξ 

βςκίαξ- ημο ανπζημφ θςημκίμο. ηζξ παιδθέξ εκένβεζεξ, ιέπνζ ιενζηέξ εηαημκηάδεξ keV, ημ 

θςημδθεηηνζηυ θαζκυιεκμ είκαζ αοηυ πμο ηονζανπεί εκχ ζηζξ εκένβεζεξ πάκς απυ 5MeV 

επζηναηεί δ δίδοιδ βέκεζδ. Ακάιεζα ζ’ αοηέξ ηζξ ηζιέξ δ ζηέδαζδ Compton είκαζ δ πζμ 

πζεακή ελέθζλδ. διακηζηυ νυθμ παίγεζ επίζδξ ηαζ μ αημιζηυξ ανζειυξ ημο οθζημφ ιε ημ μπμίμ 

ζοιααίκεζ δ αθθδθεπίδναζδ, αζηχκηαξ ζζπονή επζννμή ζηζξ ζπεηζηέξ πζεακυηδηεξ ιεηαλφ ηςκ 

ηνζχκ θαζκμιέκςκ. Οζ ααζζηέξ ανπέξ ηςκ ηνζχκ ιδπακζζιχκ ακαθφμκηαζ  αιέζςξ παναηάης. 

 

Φσηνειεθηξηθό θαηλόκελν (θσηνειεθηξηθή απνξξόθεζε)  

Σμ θςημδθεηηνζηυ θαζκυιεκμ, πμο ακαθένεηαζ ζοκήεςξ ηαζ ςξ θςημδθεηηνζηή απμννυθδζδ 

(photoelectric absorption), απμηεθεί ηδκ αθθδθεπίδναζδ πμο μδδβεί ζηδκ μθζηή ελαθάκζζδ 

ημο ανπζημφ θςημκίμο ηαζ ζηδ εέζδ αοημφ ηδκ ειθάκζζδ εκυξ θςημδθεηηνμκίμο πμο 

πνμένπεηαζ απυ ιία απυ ηζξ δθεηηνμκζαηέξ ζημζαάδεξ ημο αηυιμο-απμννμθδηή. Γζα 

ζοκδεζζιέκεξ εκένβεζεξ δ πζεακυηενδ ζημζαάδα πμο εα δχζεζ ημ δθεηηνυκζμ είκαζ δ Κ, βζα 

ηδκ μπμία μζ ηοπζηέξ ηζιέξ βζα ηδκ εκένβεζα ζφκδεζδξ ηοιαίκμκηαζ απυ ιενζηά keV, βζα οθζηά 

ιε ιζηνυ αημιζηυ ανζειυ, ιέπνζ ιενζηέξ δεηάδεξ keV βζα οθζηά ιε ιεβαθφηενμ αημιζηυ 

ανζειυ. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ δ αθθδθεπίδναζδ έπεζ κα ηάκεζ ζοκμθζηά ιε μθυηθδνμ ημ 

άημιμ ηαζ δεκ ιπμνεί κα πναβιαημπμζδεεί ιε ηάπμζμ εθεφεενμ δθεηηνυκζμ.  

 

 

ρήκα 1.5.1 Φςημδθεηηνζηή απμννυθδζδ. 
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Ζ ηζκδηζηή εκένβεζα ημο δθεηηνμκίμο πμο απμδεζιεφεηαζ είκαζ ίζδ ιε ηδκ εκένβεζα ημο 

πνμζπίπημκημξ θςημκίμο, ιεζςιέκδ ηαηά ηδκ εκένβεζα ζφκδεζδξ ηδξ ζημζαάδαξ απυ ηδκ 

μπμία πνμήθεε, δδθαδή : 

 

 

υπμο,   Eb δ εκένβεζα ζφκδεζδξ ημο θςημδθεηηνμκίμο ζηδκ ανπζηή ημο ζημζαάδα  

           m δ ιάγα ημο δθεηηνμκίμο 

 u δ ηαπφηδηά ημο  

 h δ ζηαεενά ημο Planck 

 v δ ζοπκυηδηα ημο θςημκίμο. 

  

Απυ αοηήκ ηδ ζπέζδ βίκεηαζ θακενυ πςξ βζα ηδκ πναβιαημπμίδζδ ημο θαζκμιέκμο οπάνπεζ 

ηαηχθθζ εκένβεζαξ ημο θςημκίμο, δδθαδή εα πνέπεζ h*v > Eb. Γζα εκένβεζεξ θμζπυκ ηδξ 

αηηζκμαμθίαξ ιενζηχκ εηαημκηάδςκ keV ημ θςημδθεηηνυκζμ θένεζ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο 

ανπζημφ θςημκίμο. 

Σμ ηεκυ, ηχνα, πμο έπεζ δδιζμονβδεεί απυ ηδκ εηπμιπή ημο δθεηηνμκίμο ακαπθδνχκεηαζ 

ζφκημια απυ ηάπμζμ εθεφεενμ δθεηηνυκζμ ή απυ ηδκ ακαηαηακμιή ηςκ δθεηηνμκίςκ ζημ 

άημιμ. Γζ’ αοηυκ ημ θυβμ ημ θςημδθεηηνζηυ θαζκυιεκμ ζοκμδεφεηαζ ηαζ απυ ηδκ εηπμιπή 

ιζαξ ή ηαζ πενζζζυηενςκ παναηηδνζζηζηχκ αηηίκςκ Υ. ηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ, αοηέξ 

μζ αηηζκμαμθίεξ απμννμθμφκηαζ λακά ημκηά ζηδκ πενζμπή δδιζμονβίαξ ημοξ ιέζς 

θςημδθεηηνζηήξ απμννυθδζδξ, ειπθέημκηαξ ζημζαάδεξ παιδθυηενςκ εκενβεζχκ ζφκδεζδξ.  

Όπςξ πνμακαθένεδηε, ημ θςημδθεηηνζηυ θαζκυιεκμ απμηεθεί ημκ ηονίανπμ ιδπακζζιυ ηδξ 

αθθδθεπίδναζδξ ηςκ αηηίκςκ β ιε ζπεηζηά παιδθέξ εκένβεζεξ, ηαζ εκηείκεηαζ ιε ηδκ πανμοζία 

οθζηχκ ιε ιεβάθμ αημιζηυ ανζειυ. Ακ ηαζ βεκζηά δεκ οπάνπεζ βζα ηάεε άημιμ λεπςνζζηά ιία 

ακαθοηζηή έηθναζδ ηδξ ζπέζδξ ιεηαλφ ηδξ πζεακυηδηαξ ημο θαζκμιέκμο ιε ημκ αημιζηυ ημο 

ανζειυ (Ε) ηαζ ηδκ εκένβεζα ηδξ αηηζκμαμθίαξ (Δβ), ηαηά πνμζέββζζδ ζζπφεζ : 

                                                                                           

                                                                                       (3) 
3




E

Z
const

n
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υπμο μ εηεέηδξ n ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ ημο 4 ηαζ ημο 5, ελανηχιεκμξ απυ ηδκ πενζμπή ηςκ 

εκενβεζχκ πμο ελεηάγμοιε. Αοηή θμζπυκ δ επζννμή ημο αημιζημφ ανζειμφ ζηδκ πζεακυηδηα 

πναβιαημπμίδζδξ ηδξ θςημδθεηηνζηήξ απμννυθδζδξ μδδβεί ζηδκ επζθμβή οθζηχκ ιε ιεβάθμ 

αημιζηυ ανζειυ (υπςξ μ ιυθοαδμξ) ςξ εςνάηζζδ έκακηζ ηδξ αηηζκμαμθίαξ β, ηαεχξ ηαζ βζα 

ηδκ ηαηαζηεοή ακζπκεοηχκ.  

οιπεναζιαηζηά, εα ιπμνμφζαιε κα πμφιε πςξ ημ θςημδθεηηνζηυ θαζκυιεκμ απμηεθεί ημκ 

ζδακζηυ ιδπακζζιυ αθθδθεπίδναζδξ ακ ηάπμζμξ εέθεζ κα ιεηνήζεζ ηδκ  εκένβεζα ημο ανπζημφ 

θςημκίμο. Σμ άενμζζια ηςκ ηζκδηζηχκ εκενβεζχκ ημο θςημδθεηηνμκίμο ηαζ ηςκ οπυθμζπςκ 

δθεηηνμκίςκ πμο ίζςξ αημθμοεήζμοκ ημ ανπζηυ θαζκυιεκμ πνέπεζ κα ζζμφηαζ ιε ηδκ 

εκένβεζα ημο πνμζπίπημκημξ θςημκίμο, ιε ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ ειπθέημκηαζ ιμκμεκενβεζαηά 

θςηυκζα. ηδκ ζδακζηή πενίπηςζδ θμζπυκ πμο ηακέκα απυ ηα δθεηηνυκζα δεκ εα λεθφβεζ απυ 

ημκ ακζπκεοηή, δ ιμνθή ημο θάζιαημξ εα είκαζ ιία απθή ζοκάνηδζδ δέθηα (χζδ) ηαζ δ 

ημνοθή αοηή εα ακηζπνμζςπεφεζ ηδκ εκένβεζα ημο ανπζημφ θςημκίμο. 

 

 

 

 

 

ρήκα 1.5.2 Καηακμιή ηδξ ηζκδηζηήξ εκένβεζαξ ηςκ δθεηηνμκίςκ ημο θςημδθεηηνζημφ 

θαζκμιέκμο, ζοκεπχξ ηαζ ηδξ εκένβεζαξ ηςκ πνμζπζπηυκηςκ θςημκίςκ. 

 

θέδαζε Compton 

Ο ιδπακζζιυξ ηδξ ζηέδαζδξ Compton θαιαάκεζ πχνα ιεηαλφ ημο πνμζπίπημκημξ θςημκίμο 

(incident photon) ηαζ εκυξ δθεηηνμκίμο απυ ημ οθζηυ πνυζπηςζδξ. Σμ απμηέθεζια είκαζ δ 

ηίκδζδ ημο ζηεδαζιέκμο θςημκίμο (scattered photon), ιε ιζηνυηενδ πθέμκ εκένβεζα απυ 

αοηή πμο είπε ανπζηά, ηαηά ιία βςκία ε ζε ζπέζδ ιε ηδκ ανπζηή ημο ηαηεφεοκζδ ηαζ δ 

εηηίκαλδ ημο δθεηηνμκίμο (recoil electron), πμο ανπζηά εεςνείηαζ αηίκδημ, απμννμθχκηαξ 

ιένμξ απυ ηδκ εκένβεζα ημο θςημκίμο. 
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ρήκα 1.5.3 ηέδαζδ Compton. 

 

 

Σμ θαζκυιεκμ ιπμνεί κα εεςνδεεί ζακ εθαζηζηή ζηέδαζδ ημο θςημκίμο ιε εθεφεενμ 

δθεηηνυκζμ ηαζ πνδζζιμπμζχκηαξ ηζξ ανπέξ δζαηήνδζδξ ηδξ μνιήξ ηαζ ηδξ εκένβεζαξ, δ 

εκένβεζα ημο ζηεδαζιέκμο θςημκίμο, πνδζζιμπμζχκηαξ ηα ζφιαμθα ημο ζπήιαημξ, 

απμδεζηκφεηαζ πςξ δίκεηαζ απυ ηδ ζπέζδ :  

 

                                                                               (3)    (1.5.1) 

 

υπμο m0*c
2
 δ εκένβεζα ημο δθεηηνμκίμο ζε ηαηάζηαζδ δνειίαξ, ιε ηζιή 0,511ΜeV. 

Δπμιέκςξ δ ηζκδηζηή εκένβεζα πμο απμδίδεηαζ ζημ δθεηηνυκζμ ζζμφηαζ ιε : 

 

                                                                                            (1.5.2) 

  

ηζξ αηναίεξ πενζπηχζεζξ, δδθαδή βζα  ε 0 rad υπμο ημ θςηυκζμ ζοκεπίγεζ κα ηζκείηαζ ζηδκ 

ίδζα ζπεδυκ δζεφεοκζδ δ εκένβεζα πμο ιεηαθένεηαζ είκαζ δ εθάπζζηδ, εκχ βζα ε=π rad υπμο ημ 

θςηυκζμ μπζζεμζηεδάγεηαζ παναηδνείηαζ δ ιέβζζηδ δοκαηή ιεηαθμνά εκένβεζαξ πμο ιπμνεί 

κα ζοιαεί ιέζς ημο ιδπακζζιμφ Compton (Compton edge). Έηζζ, απυ ηζξ ζπέζεζξ 1.5.1, 1.5.2 

πνμηφπηεζ : 
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Γζα ημκ θυβμ υηζ είκαζ πζεακυ κα ζοιαμφκ υθεξ μζ βςκίεξ ζηέδαζδξ, δ εκένβεζα πμο 

ιεηαθένεηαζ ζημ δθεηηνυκζμ ηοιαίκεηαζ ακάιεζα ζηζξ αηναίεξ ηζιέξ πμο ανέεδηακ 

παναπάκς. Μία ηοπζηή θμζπυκ ιμνθή οπμαάενμο Compton βζα ιμκμεκενβεζαηά θςηυκζα 

δίκεηαζ ζημ ζπήια πμο αημθμοεεί. 

 

 

ρήκα1.5.4 Τπυααενμ Compton βζα ιμκμεκενβεζαηή δέζιδ θςημκίςκ, εκένβεζαξ hv. 

  

Ζ απυζηαζδ ακάιεζα ζηδκ ημνοθή Compton ηαζ ηδκ θςημημνοθή πμο ακηζζημζπεί ζηδκ 

εκένβεζα ηςκ μθζηά απμννμθδιέκςκ θςημκίςκ δίκεηαζ απυ ηδ ζπέζδ : 

2
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Γίδπκε γέλεζε 

Ο ηνίημξ ζδιακηζηυξ ιδπακζζιυξ αθθδθεπίδναζδξ είκαζ δ δίδοιδ βέκεζδ. φιθςκα ιε αοηυκ 

δ αθθδθεπίδναζδ ημο θςημκίμο ιε ηδκ φθδ μδδβεί ζηδκ ελαθάκζζδ ημο πνχημο ηαζ ζηδκ 

δδιζμονβία εκυξ γεφβμοξ δθεηηνμκίμο-πμγζηνμκίμο. Καεχξ δ απαζημφιεκδ εκένβεζα βζα ηδ 

δδιζμονβία αοημφ ημο γεφβμοξ είκαζ 2*m0*c
2
 ζοκεπάβεηαζ πςξ βζα κα είκαζ εκενβεζαηά πζεακυ 

αοηυ ημ θαζκυιεκμ, πνεζάγεηαζ δ εκένβεζα ημο θςημκίμο κα είκαζ ημοθάπζζημκ 1,02MeV. 

 Έηζζ, ζηδκ πενίπηςζδ πμο ζηακμπμζείηαζ αοηή δ ζοκεήηδ, δ επζπθέμκ εκένβεζα ημο θςημκίμο 

εα απμδμεεί ζημ γεφβμξ ςξ ηζκδηζηή εκένβεζα, δδθαδή: 

 

2

02 cmhvEE
ee

 
 

  

Μεηά ηδκ δδιζμονβία ημοξ, ημ δθεηηνυκζμ ηαζ ημ πμγζηνυκζμ επζαναδφκμκηαζ ιε δζαδμπζηέξ 

ζοβηνμφζεζξ ιε ηα άημια ημο οθζημφ ηαζ δ απυζηαζδ πμο δζακφμοκ ιέζα ζ’ αοηυ είκαζ ημ 

πμθφ ιενζηά πζθζμζηά. Ζ πανάζηαζδ ηδξ ηζκδηζηήξ εκένβεζαξ ημο γεφβμοξ είκαζ ηαζ πάθζ ιία 

ζοκάνηδζδ δέθηα ηδξ μπμίαξ υιςξ δ ημνοθή εκημπίγεηαζ ιεηαημπζζιέκδ ηαηά 2*m0*c
2
 

ανζζηενά απυ ηδκ εκένβεζα hv ημο πνμζπίπημκημξ θςημκίμο. 

 

ρήκα 1.5.5 Καηακμιή ηδξ εκένβεζαξ ημο γεφβμοξ δθεηηνμκίμο-πμγζηνμκίμο. 

 

 

Ζ δίδοιδ βέκεζδ απμηεθεί ιία δζαδζηαζία ζπεηζηά πενίπθμηδ απυ ηδκ άπμρδ πςξ ημ 

πμγζηνυκζμ δεκ είκαζ έκα ζηαεενυ ζςιαηίδζμ. Καεχξ δ ηζκδηζηή ημο εκένβεζα ιεζςεεί ανηεηά, 

δ ζφβηνμοζδ ημο πμγζηνμκίμο ιε ηάπμζμ δθεηηνυκζμ μδδβεί ζηδκ ζφκηδλδ ηςκ δφμ 
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ζςιαηζδίςκ, μπυηε ελαθακίγμκηαζ ηαζ ζηδ εέζδ ημοξ ειθακίγμκηαζ δφμ θςηυκζα εκένβεζαξ 

2*m0*c
2
 ημ ηαεέκα (ελαΰθςζδ). Ο πνυκμξ πμο απαζηείηαζ βζα κα επζαναδοκεεί ημ πμγζηνυκζμ 

ηαζ κα ελατθςεεί είκαζ ιζηνυξ ηαζ επμιέκςξ δ εκένβεζα απυ ηδκ ελαΰθςζδ εεςνμφιε πςξ 

ειθακίγεηαζ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα ηαοηυπνμκα ιε ηδκ ανπζηή αθθδθεπίδναζδ. 

Κάεε ιία απυ ηζξ ακηζδνάζεζξ θςημκίμο μνζζιέκδξ εκένβεζαξ ιε ζοβηεηνζιέκμ οθζηυ, 

παναηηδνίγεηαζ απυ ακηίζημζπδ ιζηνμζημπζηή δζαημιή ζ ιέηνμ ηδξ πζεακυηδηαξ κα 

πναβιαημπμζδεεί δ ακηίδναζδ. Πνμηεζιέκμο βζα θςηυκζα, ακηί βζα ημκ υνμ «ιαηνμζημπζηή 

δζαημιή» ηδ ακηίδναζδξ, πνδζζιμπμζείηαζ  υνμξ βναιιζηυξ ζοκηεθεζηήξ απμννυθδζδξ ι ηςκ 

θςημκίςκ ζημ ζοβηεηνζιέκμ οθζηυ. Ο υνμξ «ζοκηεθεζηήξ απμννυθδζδξ» είκαζ αηοπήξ δζυηζ 

ζηδκ πενίπηςζδ ημο θαζκμιέκμο Compton  δεκ έπμοιε ελαθάκζζδ ημο θςημκίμο αθθά ιείςζδ 

ηδξ εκένβεζαξ ημο. Πζμ ζςζηυξ είκαζ μ υνμξ ζοκηεθεζηήξ ελαζεέκδζδξ (attenuation 

coefficient). Ο ι, υπςξ ηαζ ηάεε ιαηνμζημπζηή δζαημιή ακηζδνάζεςκ έπεζ δζαζηάζεζξ 

(ιήημξ)
-1

. 

 

2 ΑΝΙΥΝΔΤΣΗ ΤΠΔΡΚΑΘΑΡΟΤ ΓΔΡΜΑΝΙΟΤ (HPGe) 
 

2.1 Γεληθά ζηνηρεία  

Γζα ηδκ πναβιαημπμίδζδ αοηήξ ηδξ δζπθςιαηζηήξ ενβαζίαξ πνδζζιμπμζήεδηε ακζπκεοηήξ 

οπενηαεανμφ Γενιακίμο (HPGe) ημο ενβαζηδνίμο, ηφπμο BEGe. Κνίεδηε  θμζπυκ ακαβηαίμ 

κα βίκεζ ζφκημιδ ακαθμνά ζημοξ ακζπκεοηέξ οπενηαεανμφ Γενιακίμο ηαεχξ ηαζ ζε ηάπμζα 

παναηηδνζζηζηά ιεβέεδ ημοξ. 

 

Βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο 

Οζ διζαβςβμί ακζπκεοηέξ ηαηαζηεοάγμκηαζ ζοκήεςξ απυ πονίηζμ (Si) ή βενιάκζμ (Ge). Οζ 

απμθφηςξ ηαεανμί διζαβςβμί, αοημί δδθαδή πςνίξ ηδκ παναιζηνή πνυζιζλδ, μκμιάγμκηαζ 

εκδμβεκείξ (intrinsic) διζαβςβμί. ε αοημφξ υθα ηα δθεηηνυκζα ζηδ γχκδ αβςβζιυηδηαξ 

πνμηφπημοκ απυ εενιζηή δζέβενζδ, εθυζμκ δεκ έπμοκ παναπεεί απυ αθθδθεπίδναζδ ιε 

ζμκηίγμοζεξ αηηζκμαμθίεξ. Δθυζμκ ηάεε δθεηηνυκζμ πμο δζεβείνεηαζ ζηδ γχκδ αβςβζιυηδηαξ 

αθήκεζ πίζς ημο ιία εεηζηή μπή έπεηαζ υηζ ζημοξ εκδμβεκείξ διζαβςβμφξ δ ποηκυηδηα ηςκ 

δθεηηνμκίςκ αβςβζιυηδηαξ είκαζ ίζδ ιε ηδκ ποηκυηδηα ηςκ μπχκ. Όπςξ θαίκεηαζ απυ ηδ 

ζπέζδ: 
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                                                                                                                                              (2)
        (2.1) 

 

υπμο  Σ δ απυθοηδ εενιμηναζία ημο ηνοζηάθθμο,  

k δ ζηαεενά ημο Boltzmann,  

C ζηαεενά ακαθμβίαξ ηαζ  

Eg ημ εφνμξ ηδξ απαβμνεοιέκδξ γχκδξ.  

Oζ ποηκυηδηεξ αοηέξ ιεζχκμκηαζ υζμ αολάκεηαζ ημ εφνμξ ηδξ απαβμνεοιέκδξ γχκδξ ηαζ 

ιεζχκεηαζ δ εενιμηναζία ημο ηνοζηάθθμο. Οζ ποηκυηδηεξ αοηέξ ζε εενιμηναζία δςιαηίμο 

είκαζ 2,4
.
10

13 
cm

-3
 ζημ βενιάκζμ ηαζ 1,5

.
10

10 
cm

-3
 ζημ πονίηζμ. ηδκ δθεηηνζηή αβςβζιυηδηα 

ζοιαάθθμοκ ηυζμ ηα δθεηηνυκζα υζμ ηαζ μζ μπέξ. 

Δίκαζ αδφκαημκ κα παναζηεοαζεμφκ εκδμβεκείξ διζαβςβμί. Σα πναβιαηζηά οθζηά πενζέπμοκ 

πάκηα πμθφ ιζηνέξ πμζυηδηεξ πνμζιίλεςκ, πμο ηαεμνίγμοκ ηζξ δθεηηνζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ 

διζαβςβχκ. Σα μοδέηενα άημια ημο Ge ηαζ ημο Si έπμοκ 4 δθεηηνυκζα ζεέκμοξ ηαζ ζηδ 

ζοκήεδ ηνοζηαθθζηή δμιή ηάεε άημιμ, π.π. Ge, δζαιμνθχκεζ δεζιμφξ ιε ηα 4 ημκηζκυηενα 

πνμξ αοηυ άημια βενιακίμο. Αξ οπμηεεεί ηχνα υηζ μ ηνφζηαθθμξ, έζης ημο Ge, πενζέπεζ 

ιζηνή ζοβηέκηνςζδ (π.π. ηδξ ηάλδξ ιενζηχκ αηυιςκ ακά εηαημιιφνζμ άημια) πνυζιζλδξ 

πεκηαζεεκχκ αηυιςκ, π.π. θςζθυνμο (Ρ). Συηε ζε ηάπμζεξ εέζεζξ ηδξ ηνοζηαθθζηήξ δμιήξ 

εα οπάνπμοκ άημια ημο πεκηαζεεκμφξ Ρ, ακηί αηυιςκ ημο ηεηναζεεκμφξ Ge. Απυ ηα 5 

δθεηηνυκζα ζεέκμοξ ηάεε αηυιμο Ρ, ηα 4 ζπδιαηίγμοκ δεζιυ ιε δθεηηνυκζα ζεέκμοξ 4 

βεζημκζηχκ αηυιςκ Ge ηαζ εα πενζζζεφεζ έκα δθεηηνυκζμ ημο αηυιμο ημο Ρ ημ μπμίμ εα είκαζ 

αζεεκχξ ζοκδεδειέκμ ιε ηδ εέζδ ηδξ ηνοζηαθθζηήξ δμιήξ πμο ανίζηεηαζ ημ άημιμ ημο Ρ. Σα 

δθεηηνυκζα αοηά έπμοκ επζηνεπυιεκδ εκένβεζα πμθφ ημκηά ζηδ ζηάειδ αβςβζιυηδηαξ (υπςξ 

θαίκεηαζ ζημ ζπήια 2.1.1) ηαζ ιε πμθφ ιζηνή εκένβεζα ιπμνμφκ κα δζεβενεμφκ ζηδ γχκδ 

αβςβζιυηδηαξ. Πνμζιίλεζξ αοημφ ημο είδμοξ μκμιάγμκηαζ πνμζιίλεζξ-δυηεξ, δζυηζ 

ζοκεζζθένμοκ εφημθα δθεηηνυκζα αβςβζιυηδηαξ, δεδμιέκμο υηζ δ εκενβεζαηή απυζηαζδ ηδξ 

ζηάειδξ ημο δθεηηνμκίμο ημο δυηδ απυ ηδ γχκδ αβςβζιυηδηαξ είκαζ ανηεηά ιζηνή, ζπήια 

2.1.1(α), χζηε ιεβάθμ πμζμζηυ (πζεακυηδηα, ζπέζδ 2.1) ηςκ δμηχκ κα δχζμοκ ιε εενιζηή 

δζέβενζδ δθεηηνυκζα αβςβζιυηδηαξ.  
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ρήκα 2.1.1: Δκενβεζαηέξ ζηάειεξ (α) δυηδ ηαζ (α) δέηηδ. 

Κάεε ηέημζμ δθεηηνυκζμ αθήκεζ πίζς ημο ζηδ εέζδ ημο αηυιμο-πνυζιζλδξ εεηζηυ δθεηηνζηυ 

θμνηίμ. Αοηυ ημ θμνηίμ εονζζηυιεκμ ζημ άημιμ-πνυζιζλδ, πμο ζοκζζηά ιένμξ ηδξ 

ηνοζηαθθζηήξ δμιήξ, είκαζ ιδ ιεηαηζκήζζιμ, δεκ ιπμνεί κα ιεηαημπζζηεί οπυ ηδκ επίδναζδ 

δθεηηνζημφ πεδίμο, δεδμιέκμο υηζ μζ 4 δεζιμί ηςκ δθεηηνμκίςκ ημο αηυιμο-πνυζιζλδξ ιε ηα 

4 βεζημκζηά άημια είκαζ πθήνεζξ ηαζ δεκ πςνάεζ εηεί άθθμ δθεηηνυκζμ. Καηά ζοκέπεζα, ηα 

εεηζηά δθεηηνζηά θμνηία ζηζξ εέζεζξ ηςκ αηυιςκ πνυζιζλδξ δεκ απμηεθμφκ μπέξ, είκαζ 

δεζιεοιέκα ζηδκ ηνοζηαθθζηή δμιή ηαζ δεκ ιπμνμφκ κα δζαηζκδεμφκ, ηαεχξ επίζδξ δεκ 

ζοκεζζθένμοκ ζηδκ δθεηηνζηή αβςβζιυηδηα ημο ηνοζηάθθμο. Ο ηνφζηαθθμξ παναιέκεζ 

δθεηηνζηά μοδέηενμξ, αθμφ ηάεε δθεηηνυκζμ ιμο ιεηαααίκεζ ζηδ γχκδ αβςβζιυηδηαξ αθήκεζ 

έκα άημιμ ιε ίζμ ηαζ ακηίεεημ δθεηηνζηυ θμνηίμ. Γεδμιέκμο υηζ, ζηζξ πενζζζυηενεξ 

πενζπηχζεζξ δ ποηκυηδηα ηςκ πνμζιίλεςκ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα δ ποηκυηδηα ηςκ δθεηηνμκίςκ 

αβςβζιυηδηαξ πμο ζοκεζζθένμοκ είκαζ πμθφ ιεβαθφηενδ απυ ηδκ ποηκυηδηα δθεηηνμκίςκ 

αβςβζιυηδηαξ πμο δζαηίεεκηαζ απυ ημ εκδμβεκέξ οθζηυ, έπεηαζ υηζ : 

α) μ ανζειυξ ηςκ δθεηηνμκίςκ αβςβζιυηδηαξ ηαεμνίγεηαζ πθήνςξ απυ ηδ ζοιαμθή ηςκ 

δμηχκ ηαζ 

β) δ ποηκυηδηα ηςκ δθεηηνμκίςκ αβςβζιυηδηαξ είκαζ πμθφ ιεβαθφηενδ απυ ηδκ ποηκυηδηα 

ηςκ μπχκ, δεδμιέκμο υηζ μπέξ αθήκμοκ ιυκμ ηα δθεηηνυκζα αβςβζιυηδηαξ ημο εκδμβεκμφξ 

οθζημφ ηαζ αοηά ηςκ δμηχκ. 

Χξ εη ημφηςκ, δ δθεηηνζηή αβςβζιυηδηα ηέημζςκ διζαβςβχκ ηαεμνίγεηαζ ζπεδυκ 

απμηθεζζηζηά απυ ηα δθεηηνυκζα ηαζ ζε πμθφ ιζηνυηενμ ααειυ απυ ηζξ μπέξ. Σέημζμζ 

διζαβςβμί μκμιάγμκηαζ διζαβςβμί ηφπμο-n. 

Ακ οπμηεεεί, βζα πανάδεζβια, υηζ ζε ηνφζηαθθμ Ge πνμζηίεεηαζ ιζηνή πμζυηδηα πνυζιζλδξ 

ηνζζεεκμφξ αηυιμο (π.π. αμνίμο, Β), αοηυ ζοκεπάβεηαζ ηδκ ηαηάθδρδ ηάπμζςκ εέζεςκ ηδξ 
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ηνοζηαθθζηήξ δμιήξ απυ άημια ηδξ ηνζζεεκμφξ πνυζιζλδξ, ακηί ηςκ αηυιςκ ημο 

ηεηναζεεκμφξ Ge. ε ηάεε ιία απυ ηζξ εέζεζξ αοηέξ οπάνπεζ έκα θζβυηενμ δθεηηνυκζμ ζεέκμοξ 

απ’ υηζ ζηζξ βεζημκζηέξ εέζεζξ πμο ηαηαθαιαάκμκηαζ απυ άημια Ge. Αοηή δ "άδεζα οπμδμπή" 

δθεηηνμκίμο απμηεθεί μπή. Ζ επζηνεπυιεκδ εκενβεζαηά ζηάειδ ζε αοηή ηδ εέζδ ανίζηεηαζ 

ιέζα ζηδκ απαβμνεοιέκδ γχκδ ημο ηνοζηάθθμο ηαζ πμθφ ημκηά ζηδ γχκδ ζεέκμοξ, ζπήια 

2.1.1(α).  

Σέημζεξ πνμζιίλεζξ μκμιάγμκηαζ δέηηεξ. Ζ πζεακυηδηα κα πθδνςεεί δ μπή αοηή απυ εενιζηά 

δζεβενιέκα δθεηηνυκζα είκαζ ιεβάθδ ηαζ έηζζ έκα ιεβάθμ πμζμζηυ ηςκ μπχκ ηςκ δεηηχκ 

πθδνμφκηαζ ιε εενιζηά δζεβενιέκα δθεηηνυκζα. 

 Αοηά πνμένπμκηαζ απυ άθθεξ εέζεζξ μπχκ ζημκ ηνφζηαθθμ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα αθήκμοκ πίζς 

ημοξ μπέξ. Έηζζ βζα ηάεε δέηηδ δδιζμονβείηαζ ιία μπή. Σέημζμζ διζαβςβμί μκμιάγμκηαζ 

διζαβςβμί ηφπμο-p ηαζ ζε αοημφξ δ νμή ηςκ μπχκ ηαεμνίγεζ ηδκ δθεηηνζηή αβςβζιυηδηα ημο 

ηνοζηάθθμο. Οζ πθδνςιέκεξ ιε δθεηηνυκζα εέζεζξ ηςκ δεηηχκ ζοκζζημφκ αηίκδηα δθεηηνζηά 

θμνηία ηα μπμία ζζμζηαειίγμοκ ηα δθεηηνζηά θμνηία ηςκ ακηίζημζπςκ μπχκ.  

Ακ θακηαζεεί ηάπμζμξ υηζ ένπμκηαζ ζε "ηέθεζα επαθή" διζαβςβυξ ηφπμο-n ιε διζαβςβυ 

ηφπμο-p, υπςξ θαίκεηαζ ζημ ζπήια 2.1.3. ηυηε ιία ηέημζα δζάηαλδ μκμιάγεηαζ γεφλδ p-n, p-n 

junction (ζπήια 2.1.2).  

 

 

 

 

ρήκα 2.1.2: Δπαθή ηφπμο p-n 
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                                                                      ρήκα 2.1.3   

α) γεφλδ p-n,  

β) δεζιεοιέκα δθεηηνζηά θμνηία q(x), 

γ) δθεηηνζηυ δοκαιζηυ V(x) ηαζ  

δ) έκηαζδ ημο δθεηηνζημφ πεδίμο E(x). 

 

ηδκ επζθάκεζα επαθήξ ηςκ δφμ διζαβςβχκ ζοιααίκμοκ ηα ελήξ: Ανζζηενά ηδξ επζθάκεζαξ 

υπμο ανίζηεηαζ μ ηνφζηαθθμξ ηφπμο–n οπάνπεζ ιεβάθδ ποηκυηδηα δθεηηνμκίςκ 

αβςβζιυηδηαξ εκχ ζηα δελζά, υπμο εονίζηεηαζ μ ηνφζηαθθμξ ηφπμο-p, οπάνπεζ πναηηζηά 

ιδδεκζηή ποηκυηδηα δθεηηνμκίςκ αβςβζιυηδηαξ. Τπάνπεζ, δδθαδή, ζηδκ επζθάκεζα αοηή 

ιεβάθδ ηθίζδ dn/dx, απυ ηα ανζζηενά πνμξ ηα δελζά, ηδξ ποηκυηδηαξ ηςκ δθεηηνμκίςκ 

αβςβζιυηδηαξ.  

Καηά ζοκέπεζα βίκεηαζ δζάποζδ δθεηηνμκίςκ αβςβζιυηδηαξ απυ ημκ ηνφζηαθθμ ηφπμο-n πνμξ 

ημκ ηνφζηαθθμ ηφπμο-p. Ζ έλμδμξ ηςκ δθεηηνμκίςκ αβςβζιυηδηαξ απυ ημκ ηνφζηαθθμ 

ηφπμο-n, αθήκεζ πίζς ηδξ δεζιεοιέκα, δδθαδή ιδ δοκάιεκα κα δζαηζκδεμφκ, εεηζηά 

δθεηηνζηά θμνηία ζηζξ εέζεζξ ηςκ ζμκηζζιέκςκ δμηχκ. Δκχ πνμδβμοιέκςξ αοηά ηα εεηζηά 

θμνηία ελζζμννμπμφκηακ απυ ηα ανκδηζηά θμνηία ηςκ ακηίζημζπςκ δθεηηνμκίςκ 

αβςβζιυηδηαξ, ιεηά ηδκ έλμδμ ηςκ ηεθεοηαίςκ απυ ημκ ηνφζηαθθμ ηφπμο-n δδιζμονβείηαζ 

ζημκ ηνφζηαθθμ ηφπμο-n, ανζζηενά ηδξ επζθάκεζαξ γεφλδξ, ζηαηζηυ, ιδ ιεηαηζκήζζιμ εεηζηυ 

δθεηηνζηυ θμνηίμ. 
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Σα δθεηηνυκζα πμο εζζένπμκηαζ ζημκ ηνφζηαθθμ ηφπμο-p ζοκδοάγμκηαζ βνήβμνα ιε μπέξ, 

ζοθθαιαάκμκηαζ απυ ηάπμζεξ απυ ηζξ ηεκέξ εέζεζξ ζεέκμοξ ζημκ ηνφζηαθθμ ηφπμο-p. 

Πανυιμζα, ζηδκ επζθάκεζα γεφλδξ οπάνπεζ ηθίζδ dp/dx ηδξ ποηκυηδηαξ p ηςκ μπχκ, ηχνα 

απυ ηα δελζά πνμξ ηα ανζζηενά, δεδμιέκμο υηζ μζ μπέξ οπάνπμοκ πναηηζηά ιυκμ ζημκ 

ηνφζηαθθμ ηφπμο-p. οκεπχξ, εα οπάνπεζ δζάποζδ μπχκ απυ ημκ ηνφζηαθθμ ηφπμο-p πνμξ 

ημκ ηνφζηαθθμ ηφπμο-n. Κάεε μπή πμο θεφβεζ έλς απυ ημκ ηνφζηαθθμ ηφπμο-p αθήκεζ πίζς 

ηδξ ιζα εέζδ δέηηδ πμο έπεζ ζοθθάαεζ έκα επζπθέμκ δθεηηνυκζμ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα ζοκζζηά 

έκα δεζιεοιέκμ, δδθαδή ιδ ιεηαηζκήζζιμ, ανκδηζηυ δθεηηνμκζηυ θμνηίμ. Έηζζ, μ 

ζοκδοαζιυξ δζάποζδξ δθεηηνμκίςκ ηαζ μπχκ ακαπηφζζεζ εεηζηυ θμνηίμ πχνμο ζηδκ πθεονά-

n ανζζηενά ηδξ επζθάκεζαξ ηδξ γεφλδξ ηαζ ανκδηζηυ θμνηίμ πχνμο ζηδκ πθεονά-p δελζά ηδξ 

γεφλδξ. Αοηά ηα θμνηία πχνμο ακηζηίεεκηαζ ζηδκ πεναζηένς δζάποζδ δθεηηνμκίςκ ηαζ μπχκ 

ηαζ ηεθζηά απμηαείζηαηαζ ζζμννμπία, εοζηαεήξ ηαηάζηαζδ θμνηίμο q(x) ζημ πχνμ, πενίπμο 

ηδξ ιμνθήξ ημο ζπήιαημξ 2.1.3 β). 

Ζ πενζμπή ζηδκ μπμία οπάνπμοκ αοηά ηα θμνηία πχνμο μκμιάγεηαζ πενζμπή απειπθμοηζζιμφ 

(depletion region) δζυηζ ζε αοηήκ μζ ποηκυηδηεξ δθεηηνμκίςκ ηαζ μπχκ είκαζ ελαζνεηζηά 

ιζηνέξ. Σμ δθεηηνζηυ πεδίμ πμο ακαπηφζζεηαζ απυ ηα θμνηία πχνμο ηδξ πενζμπήξ 

απειπθμοηζζιμφ, ςεεί μπμζμδήπμηε δθεηηνυκζμ αβςβζιυηδηαξ πμο ειθακίγεηαζ εηεί πνμξ ημκ 

ηνφζηαθθμ ηφπμο-n ηαζ μπμζαδήπμηε μπή πνμξ ημκ ηνφζηαθθμ ηφπμο-p. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ, 

ζηδκ πενζμπή απειπθμοηζζιμφ ελαθακίγμκηαζ, πναηηζηά δεκ οπάνπμοκ, θμνείξ δθεηηνζημφ 

νεφιαημξ. Σα ιυκα θμνηία πμο οπάνπμοκ ζηδκ πενζμπή απειπθμοηζζιμφ είκαζ ηα 

αιεηαηίκδηα θμνηία πχνμο. Γεδμιέκμο υηζ αοηά δεκ ζοιαάθθμοκ ζηδκ δθεηηνζηή 

αβςβζιυηδηα δ πενζμπή απειπθμοηζζιμφ έπεζ ιεβάθδ εζδζηή δθεηηνζηή ακηίζηαζδ ζε ζπέζδ 

ιε ηζξ βεζημκζηέξ ηδξ πενζμπέξ. Σμ δοκαιζηυ V(x) ηαζ δ έκηαζδ Δ(x) ημο δθεηηνζημφ πεδίμο 

είκαζ πενίπμο ηδξ ιμνθήξ ηςκ ζπδιάηςκ 2.1.3 γ) ηαζ 2.1.3 δ) ακηίζημζπα. Σμ δοκαιζηυ Vc ηδξ 

επαθήξ ηδξ γεφλδξ είκαζ ηδξ ηάλδξ ημο εκυξ Volt. 

Δθυζμκ ζμκηίγμκ ζςιαηίδζμ αθθδθεπζδνάζεζ ιε ημ οθζηυ εκηυξ ηδξ απειπθμοηζζιέκδξ 

πενζμπήξ, εα παναπεμφκ γεφβδ δθεηηνμκίςκ-μπχκ ηα μπμία εα ςεδεμφκ απυ ημ δθεηηνζηυ 

πεδίμ έλς απυ ηδκ απειπθμοηζζιέκδ πενζμπή, μπυηε δ ηίκδζδ ημοξ ζοκζζηά δθεηηνζηυ ζήια. 

Σμ εββεκέξ δοκαιζηυ Vc=1Volt είκαζ ακεπανηέξ βζα κα πνμηθδεεί βνήβμνδ ηίκδζδ ηςκ 

θμνηίςκ, μπυηε θμνηία ιπμνμφκ εφημθα κα παεμφκ ιε επακαζφκδεζδ δθεηηνμκίςκ ηαζ μπχκ, 

ιε απμηέθεζια ημ ζοθθεβυιεκμ δθεηηνζηυ θμνηίμ απυ ηδκ αθθδθεπίδναζδ ημο ζμκηίγμκημξ 

ζςιαηζδίμο κα ιδκ επανηεί βζα ηδ δζάηνζζή ημο απυ ημ οπυααενμ πμο π.π ιπμνεί κα 

πνμένπεηαζ απυ εενιζηή δζέβενζδ. Χξ εη ημφημο, εθανιυγεηαζ ζηδ γεφλδ αοηυ πμο 

μκμιάγεηαζ ακηίζηνμθδ πυθςζδ, ιε ηδκ έκκμζα υηζ ημ p-άηνμ ηδξ γεφλδξ ηαείζηαηαζ ανκδηζηυ 

ζε ζπέζδ ιε ημ n-άηνμ, δ δε εθανιμγυιεκδ δζαθμνά δοκαιζημφ ιπμνεί κα είκαζ απυ ιενζηέξ 
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εηαημκηάδεξ ςξ ιενζηέξ πζθζάδεξ Volt. Γδιζμονβία γεοβχκ δθεηηνμκίςκ-μπχκ απυ 

αθθδθεπίδναζδ ζμκηίγμκημξ ζςιαηζδίμο έλς απυ ηδκ απειπθμοηζζιέκδ πενζμπή δεκ εα δχζεζ 

ζήια δζυηζ, ζπήια 2.1.3 δ), δ έκηαζδ ημο δθεηηνζημφ πεδίμο εηεί είκαζ ιδδεκζηή ηαζ ηα 

δθεηηνυκζα-μπέξ εα επακαζοκδεεμφκ. Πνμθακχξ, είκαζ επζεοιδηή δ αφλδζδ ημο υβημο ηδξ 

απειπθμοηζζιέκδξ πενζμπήξ. ε ιμκμδζάζηαημ πνυαθδια, υπςξ αοηυ πμο πανζζηάκεηαζ ζημ 

ζπήια 2.1.3, απμδεζηκφεηαζ υηζ ημ πάπμξ d ηδξ απειπθμοηζζιέκδξ πενζμπήξ είκαζ ακάθμβμ ηδξ 

ηεηναβςκζηήξ νίγαξ ημο θυβμο V/N. 

d ≈ 
N

V
 

υπμο  V : δ ηάζδ ακηίζηνμθδξ πυθςζδξ ηαζ  

Ν : δ ποηκυηδηα πνμζιίλεςκ ζημκ διζαβςβυ 

Πμθθμί ακζπκεοηέξ θεζημονβμφκ ιε ηάζεζξ ακηίζηνμθδξ πυθςζδξ ηυζμ ιεβάθεξ, χζηε δ 

πενζμπή απειπθμοηζζιμφ εηηείκεηαζ ζε μθυηθδνμ ημκ υβημ ημο ηνοζηάθθμο μπυηε μ 

ακζπκεοηήξ μκμιάγεηαζ πθήνςξ απειπθμοηζζιέκμξ. Βεααίςξ, ακ δ ηάζδ αοηή οπεναεί ηάπμζα 

ηζιή, δδιζμονβείηαζ ηαηάννεοζδ ηδξ δζυδμο ηαζ δζέθεοζδ ιεβάθςκ νεοιάηςκ, ζοπκά ιε 

ηαηαζηνμθζηά βζα ημκ ακζπκεοηή απμηεθέζιαηα. 

Γζα δεδμιέκδ ηάζδ V, ιπμνεί κα επζηεοπεεί ιεβαθφηενμξ υβημξ απειπθμοηζζιμφ ιε ιείςζδ 

ηδξ ποηκυηδηαξ N ηδξ πνυζιζλδξ. Ζ ακαβηαίεξ ιεζχζεζξ έπμοκ επζηεοπεεί ιυκμ ζε 

ηνοζηάθθμοξ βενιακίμο, υπμο πναβιαημπμζμφκηαζ πνμζιίλεζξ ηδξ ηάλδξ 10
10

 άημια ακά cm
3
 

πμο ακηζζημζπμφκ ζε επίπεδα ιζηνυηενα ημο εκυξ αηυιμο πνυζιζλδξ ακά 10
12

 άημια ημο 

ηνοζηάθθμο.  

Ακζπκεοηέξ ηαηαζηεοαζιέκμζ απυ ηέημζμ οπενηαεανυ βενιάκζμ μκμιάγμκηαζ εκδμβεκείξ 

(intrinsic) ακζπκεοηέξ βενιακίμο ή ακζπκεοηέξ βενιακίμο ορδθήξ ηαεανυηδηαξ (HPGe). 

Σέημζμζ ακζπκεοηέξ είκαζ δζαεέζζιμζ απυ ηζξ ανπέξ ηζξ δεηαεηίαξ ημο ’80 μπυηε ηαζ έβζκε 

δοκαηή δ ηαηαζηεοή ιε ηδκ ζφβπνμκδ ηεπκμθμβία διζαβςβχκ, ηνοζηάθθμο βενιακίμο πμθφ 

ιεβάθδξ ηαεανυηδηαξ ηαζ είκαζ πθέμκ μζ ιμκαδζημί πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα θαζιαηυιεηνα 

ορδθήξ δζαηνζηζηήξ ζηακυηδηαξ αηηζκμαμθζχκ ιε ιεβάθδ ειαέθεζα, υπςξ δ αηηζκμαμθία β. 

Λεζημονβμφκ ςξ πθήνςξ απειπθμοηζζιέκμζ ακζπκεοηέξ, ιε ηοπζηέξ ηάζεζξ 3-5kV. 

Μεβάθμζ ακζπκεοηέξ οπενηαεανμφ βενιακίμο έπμοκ ηζιέξ FWHM (Full Width Half 

Maximum) απυ 0,8 ςξ 1,2 keV βζα θςηυκζα 122 keV ηαζ απυ 1,7 ςξ 2,3 keV βζα θςηυκζα 

1333 keV. ημ ζπήια 2.1.4 ζοβηνίκμκηαζ μζ δζαηνζηζηέξ ζηακυηδηεξ ακζπκεοηχκ NaI (TI) – 

Ηςδζμφπμο Ναηνίμο - ηαζ HPGe. Ζ πμθφ ηαθφηενδ δζαηνζηζηή ζηακυηδηα ημο HPGe θαίκεηαζ 
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π.π. απυ ημ βεβμκυξ υηζ ζηζξ δφμ "αζπιδνέξ ημνοθέξ" πμο δζαηνίκεζ μ HPGe ζηζξ εκένβεζεξ 

1086 keV ηαζ 1112 keV μ NaI (TI) δεκ ηζξ δζαηνίκεζ, ηζξ εεςνεί ςξ ιζα εονεία ημνοθή.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ρήκα 2.1.4: β-θάζια Δu– 152.  

Τν επάλσ θάζκα κε αληρλεπηή NaI (TI), ην θάησ θάζκα κε αληρλεπηή HPGE 

 

Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε αληρλεπηώλ 

 Πάρνο παξαζύξνπ 

Γζα κα θηάζεζ έκα θςηυκζμ ζηδκ εοαίζεδηδ πενζμπή ημο ακζπκεοηή εα πνέπεζ πνχηα κα 

πενάζεζ απυ ηδκ πενζμπή πμο παναηηδνίγεηαζ ςξ "κεηνή γχκδ"(dead layer). Ζ κεηνή αοηή 

γχκδ μκμιάγεηαζ πανάεονμ ημο ακζπκεοηή ηαζ ημ εφνμξ ηδξ, πάπμξ παναεφνμο. 

 

 Δπηθάλεηα αληρλεπηή 

Υαναηηδνίγεηαζ δ ημιή ηδξ εοαίζεδηδξ πενζμπήξ ημο, πμο είκαζ ηάεεηδ πνμξ ηδκ δζεφεοκζδ 

ηαηά ηδκ μπμία επζηνέπεηαζ δ είζμδμξ ηςκ θςημκίςκ ζημκ ακζπκεοηή. 
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 Ρεύκα δηαξξνήο 

Σμ νεφια πμο δζαννέεζ ημκ ακζπκεοηή, υηακ ζ' αοηυκ έπεζ εθανιμζηεί δ ηάζδ θεζημονβίαξ ηαζ 

δεκ είκαζ εηηεεεζιέκμξ ζε αηηζκμαμθία. Απμηεθείηαζ απυ δομ ζοκζζηχζεξ. Ζ ιζα μθείθεηαζ 

ζηδκ επζθακεζαηή δζαννμή θμνηίςκ ηαζ δ άθθδ ζηδκ ηίκδζδ ηςκ θμνέςκ ιεζμκυηδηαξ (νεφια 

ακάζηνμθδξ πυθςζδξ). 

 Γηαθξηηηθή ηθαλόηεηα 

Με ημκ υνμ αοηυκ δδθχκεηαζ δ ζηακυηδηα ημο ακζπκεοηή κα δζαηνίκεζ δομ θςηυκζα ιε 

παναπθήζζεξ εκένβεζεξ ηαζ αέααζα υζμ ιζηνυηενμ είκαζ ημ ιέβεεμξ R πμο ηδκ μνίγεζ ηυζμ 

ηαθφηενδ είκαζ αοηή δ δζάηνζζδ. 

R = (Ri
2
)

0,5
 

Όπμο Ri : Οθείθεηαζ ζε δζάθμνμοξ πανάβμκηεξ υπςξ, δ ζηαηζζηζηυηδηα ημο θαζκμιέκμο    ηδξ 

δδιζμονβίαξ μπχκ ηαζ δθεηηνμκίςκ, μ ευνοαμξ ημο ακζπκεοηή ηαζ ημο εκζζποηή, δ 

ακμιμζμβέκεζα ημο ηνοζηαθθζημφ πθέβιαημξ ημο διζαβςβμφ, ημ ιδ ζηαεενυ εφνμξ 

ηδξ πενζμπήξ, δ πμζηζθία ηςκ βςκζχκ πνυζπηςζδξ ηςκ ζςιαηζδίςκ, ημ ιεηααθδηυ 

πθάημξ ημο παναεφνμο απυ ηδκ ιία εέζδ ζηδκ άθθδ. 

 

 πληειεζηήο απόδνζεο (Ν0/θ)  

Ο ζοκηεθεζηήξ αοηυξ ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ εζςηενζηή απυδμζδ ημο ακζπκεοηή, δ μπμία, ςξ 

βκςζηυκ, μνίγεηαζ απυ ημκ θυβμ ημο ανζειμφ αζηέδαζηςκ θςημκίςκ πμο ηαηαβνάθεζ μ 

ακζπκεοηήξ πνμξ ημκ ανζειυ ηςκ πνμζπζπηυκηςκ αζηέδαζηςκ θςημκίςκ. Ζ εζςηενζηή 

απυδμζδ ημο ακζπκεοηή είκαζ αδζάζηαημξ ανζειυξ εκ ακηζεέζεζ ιε ημ ζοκηεθεζηή Ν0/θ πμο 

έπεζ δζαζηάζεζξ (cpm/θςηυκζα∙cm
-2

∙s
-1

) ηαζ εηθνάγεζ ημ θυβμ ημο νοειμφ ηςκ αζηέδαζηςκ 

θςημκίςκ πμο ηαηαβνάθεζ μ ακζπκεοηήξ (βζα δέζιδ θςημκίςκ ηάεεηδ ζημ πανάεονμ ημο 

ακζπκεοηή) πνμξ ηδ νμή ηςκ πνμζπζπηυκηςκ αζηέδαζηςκ θςημκίςκ. ημ ηεθάθαζμ 2.4 βίκεηαζ 

εηηεκέζηενδ ακάθοζδ ζπεηζηά ιε ηδκ εζςηενζηή απυδμζδ. 

 ύζηεκα ςύμεο ζηνλ αληρλεπηή 

Δλαζηίαξ ημο ιζηνμφ εφνμοξ ηδξ απαβμνεοιέκδξ γχκδξ (Δg = 0,7 eV) είκαζ αδφκαηδ δ 

θεζημονβία ημο ακζπκεοηή HPGe ζε εενιμηναζία δςιαηίμο, δζυηζ ημ νεφια πμο πνμηφπηεζ 

απυ εενιζηή δζέβενζδ είκαζ ιεβάθμ ιε απμηέθεζια ημο θυβμο ζήιαημξ πνμξ ευνοαμ. Χξ εη 
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ημφημο θεζημονβμφκ ζε εενιμηναζία οβνμφ αγχημο (77
μ
Κ) ιε πνήζδ ιμκςιέκμο δμπείμο 

οβνμφ αγχημο ηαζ ηαηάθθδθδ δζάηαλδ ρφλδξ ημο ηνοζηάθθμο. 

Οζ διζαβςβμί ακζπκεοηέξ βενιακίμο–θζείμο (Ge(Li)) έπμοκ πανυιμζεξ ζδζυηδηεξ ιε ημοξ 

ακζπκεοηέξ HPGe, αθθά έκα ζμαανυ ιεζμκέηηδια: μ ηνφζηαθθμξ πνέπεζ κα δζαηδνείηαζ 

ζοκεπχξ ζε παιδθή εενιμηναζία (77
μ
Κ), δζαθμνεηζηά, ακ εενιακεεί ζε εενιμηναζία 

δςιαηίμο ζοιααίκεζ ηαηαζηνμθζηή ακαηαηακμιή ημο θζείμο.  

ε ζοκδεζζιέκεξ εενιμηναζίεξ πενζαάθθμκημξ δ εοηζκδζία ζυκηςκ Li ζημ Ge είκαζ πμθφ 

ιεβάθδ. Αοηυ έπεζ ζακ ζοκέπεζα ιεηά ηδκ δδιζμονβία ηδξ πενζμπήξ ακηζζηάειζζδξ κα 

παναηδνείηαζ ακαηαηακμιή ζυκηςκ Li ζηδκ πενζμπή αοηή, μπυηε δ ακηζζηάειζζδ 

ηαηαζηνέθεηαζ ηαζ μ ακζπκεοηήξ πάκεζ ηζξ ζδζυηδηέξ ημο.  

Γζα αοηυ, αιέζςξ ιεηά ηδκ δδιζμονβία ημο, μ ακζπκεοηήξ Ge(Li) πνέπεζ κα ροπεεί ηαζ κα 

παναιείκεζ ζε πμθφ παιδθή εενιμηναζία χζηε κα ελαζθαθζζεεί δ "δζαηήνδζδ" ηδξ πενζμπήξ 

ακηζζηάειζζδξ. Βνέεδηε υηζ δ εενιμηναζία δ ηαηάθθδθδ βζα κα δζαηδνήζεζ μ ακζπκεοηήξ ηζξ 

ζδζυηδηέξ ημο είκαζ δ εενιμηναζία ημο οβνμφ αγχημο (77
o
 Κ). Σμ ζφζηδια ρφλδξ παίγεζ 

ζδιακηζηυ νυθμ ζημκ πενζμνζζιυ ημο νεφιαημξ δζαννμήξ. 

 Ο πενζμνζζιυξ αοηυξ μδδβεί ζε αφλδζδ ημο θυβμο "ζήιαημξ πνμξ ευνοαμ" ιεβζζημπμίδζδ 

ημο μπμίμο είκαζ ημ επζεοιδηυ. 

Πνμηφπηεζ θμζπυκ υηζ εα πνέπεζ κα παναημθμοεείηαζ πνμζεηηζηά δ πμζυηδηα οβνμφ αγχημο 

ζημ δμπείμ Dewar υπμο είκαζ ειααπηζζιέκμξ μ ηνομζηάηδξ πμο ζοκδέεηαζ ιε ημκ ηνφζηαθθμ. 

Γζα ακζπκεοηέξ Ge(Li) δ παιδθή εενιμηναζία πνέπεζ κα είκαζ ζοκεπήξ, βζα κα ειπμδζζηεί ιζα 

ηαηαζηνμθζηή ακαηαηακμιή ημο δζαπευιεκμο θζείμο δ μπμία εα θάιαακε πχνα ναβδαία, ακ 

δεκ είπαιε ζοκεπή ρφλδ. ημοξ HPGe ημ παναπάκς πνυαθδια δεκ οθίζηαηαζ, βζ αοηυ ηαζ 

ιπμνμφιε κα ηάκμοιε ιεηνήζεζξ πςνίξ ζοκεπή ρφλδ. Γζ αοηυ ηέθμξ ηαζ μζ HPGe έπμοκ 

ακηζηαηαζηήζεζ ημοξ ακζπκεοηέξ Ge(Li). 

2.2 Πεξηγξαθή ηνπ αληρλεπηή BEGe 

 

Οζ BEGe (Broad Energy Germanium Detectors) είκαζ μζ ακζπκεοηέξ Γενιακίμο 

εονείαξ εκένβεζαξ. Οζ BEGe ηδξ Canberra ηαθφπημοκ ημ εκενβεζαηυ εφνμξ 3 keV - 3 MeV ιε 

ημκ ηαθφηενμ ηνυπμ. Ζ ακάθοζδ ζε παιδθέξ εκένβεζεξ είκαζ ζζμδφκαιδ ιε εηείκδ ηςκ LEGe 

(Lower Energy Germanium Detectors) ακζπκεοηχκ  ηαζ ζε ορδθέξ εκένβεζεξ ιπμνεί κα 

ζοβηνζεεί πμζμηζηά ιε αοηή ηςκ SEGe (Standard Electrode Coaxial Ge Detectors) 

ακζπκεοηχκ. 
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Υαναηηδνζζηζηυ ημο BEGe ακζπκεοηή είκαζ ημ ημκηυ ημκηυ, παπφ ζπήια πμο αεθηζχκεζ 

ζδιακηζηά ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο βζα εκένβεζεξ ιζηνυηενεξ ημο 1 MeV ζε ηοπζηά 

δείβιαηα βεςιεηνζχκ. Αοηυ ημ ζπήια επζθέβεηαζ βζα ηδ αέθηζζηδ απυδμζδ (ζηα πναβιαηζηά 

δείβιαηα) ζημ εκενβεζαηυ εφνμξ. Απμηεθεί ημ πζμ ζδιακηζηυ παναηηδνζζηζηυ βζα ηζξ ζοκήεεζξ 

ακαθφζεζξ αηηίκςκ -β. Οζ πενζζζυηενμζ ακζπκεοηέξ παιδθήξ εκένβεζαξ δεκ δίκμοκ ηαθή 

ακάθοζδ ζε ορδθυηενεξ εκένβεζεξ. ηδκ πνάλδ, δ ακάθοζδ δεκ ηαεμνίγεηαζ ζοκήεςξ πάκς 

απυ 122 keV.  

Όιςξ μ BEGe είκαζ ζπεδζαζιέκμξ ιε ιζα δμιή δθεηηνμδίμο πμο εκζζπφεζ ηζξ ακαθφζεζξ ζηζξ 

παιδθέξ εκένβεζεξ . Δίκαζ ηαηαζηεοαζιέκμξ  απυ επζθεβιέκμ βενιάκζμ. Σέθμξ έπεζ έκα 

πνμθίθ πνμζιίλεςκ πμο αεθηζχκεζ ηδκ ζοθθμβή ημο θμνηίμο (ακαθφζεζξ ηαζ ηα ζπήιαηα 

ημνοθήξ-peak shapes) ζε ορδθέξ εκένβεζεξ. 

Ο BEGe πνδζζιμπμζείηαζ ζε πμθθέξ αηυιδ εθανιμβέξ πένακ ηδξ ααζζηήξ ιέηνδζδξ. ηδκ 

εζςηενζηή δμζζιέηνδζδ -έθεβπμξ ημο ακενχπζκμο ζχιαημξ βζα έηεεζδ ζε ναδζεκενβά 

ζημζπεία πμο εηπέιπμοκ α,α, ηαζ β αηηζκμαμθία- δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα ορδθήξ ακάθοζδξ ηαζ 

παιδθμφ αάεμοξ ημ μπμίμ πνδζζιεφεζ ζηδκ ακάθοζδ ηςκ αηηζκχκ ηςκ επζαανδιέκςκ 

πκεοιυκςκ , ηαεχξ ηαζ ζηδκ απμδμηζηυηδηα ηαζ ηδ δζαηνζηζηή ζηακυηδηα ακάθοζδξ ζε ορδθή 

εκένβεζα βζα υθδ ηδκ ηαηαιέηνδζδ ημο ζχιαημξ .Σμ ίδζμ ζζπφεζ ηαζ βζα μνζζιέκα ζοζηήιαηα 

ακζπκεφζεςξ απμαθήηςκ, ζδίςξ ζε εηείκεξ ηζξ πενζπηχζεζξ πμο αθμνμφκ εζδζηά πονδκζηά 

οθζηά. 

2.3 Πεξηγξαθή ηνπ αληρλεπηή θαη ηνπ αληίζηνηρνπ εμνπιηζκνύ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ πηπρηαθή 

 

Γζα ηδκ πναβιαημπμίδζδ ηδξ πεζναιαηζηήξ δζαδζηαζίαξ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ 

πνδζζιμπμζήεδηε δ ακζπκεοηζηή δζάηαλδ ηδξ εζηυκαξ 2.3.2, ακζπκεοηή οπενηαεανμφ 

Γενιακίμο ηδξ εηαζνίαξ Canberra , πμο είκαζ δζαεέζζιμξ ζημ ηιήια Αοημιαηζζιμφ ημο 

Α.Σ.Δ.Η. Θεζζαθμκίηδξ ζημ ενβαζηήνζμ Ραδζεκένβεζαξ (Κεκηνζηυ Κηίνζμ ζηδκ αίεμοζα 113).  

 

Ο ακζπκεοηήξ πμο πνμζμιμζχεδηε είκαζ μ εονείαξ εκενβείαξ ακζπκεοηήξ βενιακίμο BE2020 

ηδξ εηαζνείαξ Canberra .Πνυηεζηαζ βζα έκακ ηοθζκδνζηυ ακζπκεοηή οπενηαεανμφ βενιακίμο ιε 

απυδμζδ 9%. Ζ εζηυκα ημο ακζπκεοηή αημθμοεεί παναηάης (εζηυκα 2.3.1) 
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Δηθόλα 2.3.1: Δζηυκα ακζπκεοηή 

 

 

 

Δηθόλα 2.3.2: Ζ ακζπκεοηζηή δζάηαλδ HPGe πμο πνδζζιμπμζήεδηε. 
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ρήκα 2.3.1: πδιαηζηυ δζάβναιια ηδξ ακζπκεοηζηήξ δζάηαλδξ. 

 

Παναηάης αημθμοεεί δ ακάθοζδ ηδξ ακζπκεοηζηήξ δζάηαλδξ. 

 

Κξύζηαιινο: Όπςξ ακαθέναιε ηαζ παναπάκς πνυηεζηαζ βζα ηνφζηαθθμ οπενηαεανμφ 

Γενιακίμο (high purity Ge), ηαηαζηεοαζιέκμ απυ ηδκ εηαζνία Canberra. οβηεηνζιέκα 

πνδζζιμπμζήεδηε ημ ιμκηέθμ ΒΔ2020 ηδξ ζεζνάξ Broad Energy Germanium Detectors. Έπεζ 

δζάιεηνμ 50,5mm ηαζ φρμξ 20mm. Απμηεθείηαζ, υπςξ ακαθένεδηε, απυ βενιάκζμ (μ 

ηνφζηαθθμξ), παθηυ, ηεθθυκ ηαζ αθμοιίκζμ.  

  

Ζ ζοβηεηνζιέκδ ζεζνά ακζπκεοηχκ είκαζ εζδζηά ηαηαζηεοαζιέκδ βζα ιεηνήζεζξ δεζβιάηςκ, 

πνμζθένμκηαξ πμθφ ηαθή δζαηνζηζηή ζηακυηδηα βζα εκένβεζεξ ιεηαλφ 3keV – 3 MeV ηαζ 

αέθηζζηδ απυδμζδ βζα εκένβεζεξ ηάης απυ 1 MeV, υπμο έπμοιε ζοκήεςξ ηδ ιεβαθφηενδ 

δναζηδνζυηδηα αηηζκμαμθζχκ β. Ζ απυδμζή ημο είκαζ 9% ηαζ δ ηάζδ θεζημονβίαξ 3500. 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 2.3.3: Κνομζηάηδξ ηαζ εςνάηζζδ ημο ηνοζηάθθμο 
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Ο ηνφζηαθθμξ, ανίζηεηαζ ιέζα ζημκ ηνομζηάηδ, υπμο ζημ εζςηενζηυ αοημφ οπάνπεζ ηεκυ 

αένμξ βζα ηδκ απμθοβή αβςβήξ εενιυηδηαξ. Έηζζ δζαηδνείηαζ μ ηνφζηαθθμξ ζε εενιμηναζία 

-196 
o
C (πενίπμο 77

μ 
Κ). ηδκ εζηυκα 2.3.3 θαίκεηαζ ημ πάκς ιένμξ ημο ηνομζηάηδ ηαεχξ 

ηαζ δ εςνάηζζδ ημο ακζπκεοηή, πμο απμηεθείηαζ απυ ιυθοαδμ ιεβάθμο πάπμοξ ηαζ εζςηενζηά 

αοηήξ έπμοιε θεπηυ θφθθμ παθημφ.  

 

Ο θξπνζηάηεο θαη ε ζσξάθηζε είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ δείγκαηνο πνπ ζέινπκε 

λα κεηξήζνπκε από ηελ θπζηθή ξαδηελέξγεηα πνπ ππάξρεη ζην πεξηβάιινλ. 

 

 

 

πλνπηηθόο πίλαθαο κνληέισλ BEGe 

 

 

 

Γνρείν πγξνύ Αδώηνπ (LN2): Γζα ηδκ απμεήηεοζδ ημο οβνμφ Αγχημο ηαζ ηδκ επαβςβή ηδξ 

εενιυηδηαξ ζημκ ηνφζηαθθμ πνδζζιμπμζήεδηε ημ ιμκηέθμ 7500sl ηδξ εηαζνίαξ Canberra 

(εζηυκα 2.3.4). Πενζθαιαάκεζ έκα δμπείμ Dewar  (δζπθμφ ημζπχιαημξ, ηεκυ αένμξ ιεηαλφ ηςκ 

ημζπςιάηςκ) βζα ηδκ απμεήηεοζδ ημο οβνμφ Αγχημο ηαζ ρφπεζ ημκ ακζπκεοηή ιέζς ιζαξ 

νάαδμο παθημφ (cold finger). Ζ νάαδμξ αοηή είκαζ αοεζζιέκδ ζημ οβνυ άγςημ απυ ηδ ιία 

πθεονά, ηαζ δζενπυιεκδ ιέζα απυ ημκ ηνομζηάηδ, εθάπηεηαζ ζημκ ηνφζηαθθμ απυ ηδκ άθθδ. 
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Δηθόλα 2.3.4: Γμπείμ Dewar οβνμφ Αγχημο. 

 

 

Πξνεληζρπηήο: Υνδζζιμπμζήεδηε μ πνμεκζζποηήξ 2002csl ηδξ Canberra, εοαίζεδημξ ζε 

θμνηία. O πνμεκζζποηήξ ζοθθέβεζ ηα θμνηία πμο πανάβμκηαζ ζημκ ηνφζηαθθμ ηαζ ηα 

ιεηαηνέπεζ ζε αδιαηζηυ παθιυ (μθμηθήνςζδ), φρμοξ ακάθμβμ ημο ζοζζςνεοιέκμο θμνηίμο 

ζε ζοβηεηνζιέκμ πνμκζηυ δζάζηδια (event). Ο παθιυξ ιεζχκεηαζ εηεεηζηά ιε πνμκζηή 

ζηαεενά 50ιs βζα ηδκ απμθοβή aliasing. Έηζζ ιπμνεί κα επζηφπεζ ιεηνήζεζξ 200000 ηνμφζεςκ 

ακά δεοηενυθεπημ. Γζα ηδ ιείςζδ ημο δθεηηνζημφ εμνφαμο μ πνμεκζζποηήξ είκαζ ηαζ αοηυξ 

ημπμεεηδιέκμξ ζημκ ηνομζηάηδ ηαζ ρφπεηαζ απυ ημ οβνυ άγςημ ιέζς ηδξ πάθηζκδξ νάαδμο. 

Δπίζδξ οπάνπεζ ηαηάθθδθμ ηφηθςια βζα ηδκ επίαθερδ ηδξ εενιμηναζία ημο ηνοζηάθθμο ηαζ 

έπεζ εκδεζηηζηή θοπκία πνμεζδμπμίδζδξ βζα εκδεπυιεκδ αθάαδ. ημ πάκς ιένμξ ηδξ εζηυκαξ 

2.3.4 θαίκεηαζ ημ ζδιείμ ημο ηνομζηάηδ πμο είκαζ ημπμεεηδιέκμξ μ πνμεκζζποηήξ ιε ηα 

ηαθχδζα ηνμθμδμζίαξ ηαζ ελυδμο. 

 

 

Φεθηαθόο Αλαιπηήο Φάζκαηνο: Πνυηεζηαζ βζα ημ ιμκηέθμ DSA-1000 ηδξ Canberra. Ο 

ακαθοηήξ δέπεηαζ ημ ζήια  απυ ημκ πνμεκζζποηή, ημ ιεηαηνέπεζ (ακαθμβζηυ) ζε ρδθζαηυ ηαζ 

πνδζζιμπμζχκηαξ αθβυνζειμοξ ρδθζαηήξ επελενβαζίαξ ζήιαημξ (εθανιυγμκηαξ ηναπεγμεζδή 

θίθηνα), δζαιμνθχκεζ ημ ζήια ζηδκ ηαηάθθδθδ ιμνθή. Έπμκηαξ πθέμκ ημ ζήια ζε 

ηαηάθθδθδ ιμνθή είκαζ οπεφεοκμξ βζα ηδκ ηαηακμιή ημο παθιμφ ακάθμβα ιε ημ φρμξ ημο 

ζημ ακηίζημζπμ ηακάθζ.  
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Ο ρδθζαηυξ ακαθοηήξ DSA-1000 πνμζθένεζ:  

 Σεπκζηέξ ηαπφηαηδξ ιεηαηνμπήξ A/D,  

 Τρδθήξ ηαπφηδηαξ ρδθζαημφξ οπμθμβζζιμφξ  

 Πμθοηακαθζηυ ακαθοηή 8192 ηακαθζχκ ηαζ  

 οπκυηδηα δεζβιαημθδρίαξ 10 MHz (0.1ιs).  

 

Γμοθέομκηαξ ζημ ρδθζαηυ πεδίμ έπμοιε ιεβαθφηενδ ζηαεενυηδηα, ηαθφηενδ απυδμζδ επί 

ημο νοειμφ ηνμφζεςκ ηαζ ηαθφηενδ ακάθοζδ, ζε ζφβηνζζδ ιε ημ ακαθμβζηυ πμο 

πνδζζιμπμζμφζαιε παθαζυηενα. ηδκ εζηυκα 2.3.5 θαίκεηαζ μ ρδθζαηυξ ακαθοηήξ πμο 

πνδζζιμπμζήεδηε, ιε ηζξ εκδεζηηζηέξ  θοπκίεξ ορδθήξ ηάζδξ.   

 

 

Δηθόλα 2.3.5: Φδθζαηυξ Ακαθοηήξ Φάζιαημξ Canberra DSA-1000. 

 

 

Μπξνζηηλό panel 
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Πίζσ panel 

 

Λνγηζκηθό Η/Τ: Πνυηεζηαζ βζα ημ δθεηηνμκζηυ θμβζζιζηυ Genie-2000 ηδξ εηαζνίαξ Canberra. 

Μέζς εκυξ βναθζημφ πενζαάθθμκημξ (εζηυκα 2.3.6) βίκεηαζ 

 

 Ο έθεβπμξ ηδξ ιμκάδαξ ημο ρδθζαημφ ακαθοηή,  

 Ζ πανμοζίαζδ ιε ηδ ιμνθή θάζιαημξ ηαζ  

 Ζ ακάθοζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηδξ ιέηνδζδξ.  

 Έπεζ δοκαηυηδηεξ αοηυιαηδξ ακίπκεοζδξ, οπμθμβζζιμφ ημο ηέκηνμο ηαζ ημο 

ζοκμθζημφ ανζειμφ ηνμφζεςκ ηδξ θςημημνοθήξ, ηςκ ηνμφζεςκ ημο οπμαάενμο ηαζ 

ηςκ ααεααζμηήηςκ ηςκ οπμθμβζζιχκ.  

 

 

Δηθόλα 2.3.6: Γναθζηυ πενζαάθθμκ ημο θμβζζιζημφ Genie-2000. 
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2.4 Δξγαζηεξηαθέο κεηξήζεηο κε ηνλ αληρλεπηή  HPGe 

ε αοηυ ημ ιένμξ πενζβνάθμκηαζ μζ πεζναιαηζηέξ ιεηνήζεζξ ηδξ απυδμζδξ ημο ακζπκεοηή πμο 

έβζκακ ιε πνήζδ πδβχκ δζαθυνςκ βεςιεηνζχκ. 

1) εκεηαθή πεγή ζε απόζηαζε από ηνλ αληρλεπηή 

 

 Δονςπίμο Eu-152 

 

2) Πεγή θπιηλδξηθήο γεσκεηξίαο δνρείνπ κε Η2Ο ππθλόηεηαο: 

 1 g/ cm
3 
 βζα 100ml 

 0.7 g/ cm
3 
 βζα 100ml 

 1 g/ cm
3 
 βζα 260ml 

 1.3 g/ cm
3  

βζα 260ml  

(πεξηέρεη Am-241, Cd-109, Co-60, Cs-134, Cs-137, Mn-54, Pb-210, Zn-65)  

 

Σηε θσηνγξαθία 2.4.1 έρνπκε ην δνρείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζε όιεο ηηο κεηξήζεηο πνπ νη 

πεγέο είραλ θάπνην όγθν. Τν δνρείν απνηειείηαη από πιαζηηθό κε πάτος ζηα ηνηρώκαηα 1mm, 

έρεη εζφηερηθή αθηίλα 3.75cm θαη ύυος 7.5cm. Σε θάζε επηπξόζζεην όγθν ε ζηάζκε άιιαδε 

θαη έκπαηλε έλα παξαπάλσ επίπεδν (απηό ηεο ζηάζκεο) ζην αξρείν εηζόδνπ ην νπνίν αλαιύεηαη 

ζε επόκελν θεθάιαην. 

 

Δηθόλα 2.4.1: Πθαζηζηυ δμπείμ ηοθζκδνζηήξ βεςιεηνίαξ. 
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Πξνζδηνξηζκόο απόδνζεο αληρλεπηή πεηξακαηηθά 

 

Ζ απυδμζδ ημο ακζπκεοηή είκαζ δζαθμνεηζηή βζα ηάεε εκένβεζα ηςκ αηηζκμαμθζχκ β, ηαεχξ 

επίζδξ ηαζ βζα ηάεε βεςιεηνία δείβιαημξ. Γζα ηδκ πεζναιαηζηή δζαδζηαζία δ ζπέζδ εα έπεζ ςξ 

ελήξ: 

 

                                                                                                                         (2.4.1) 

 

Όπμο: 

 cps (counts per second): Ο ιόγνο ηνπ πιήζνπο ησλ θξνύζεσλ ηεο θσηνθνξπθήο κε ηνλ 

ζπλνιηθό ρξόλν κέηξεζεο. Εθθξάδεη ηνλ αξηζκό αθηηλνβνιηώλ γ ζπγθεθξηκέλεο 

ελέξγεηαο πνπ αιιειεπηδξνύλ κε ηνλ αληρλεπηή αλά δεπηεξόιεπην (200sec ζηελ 

πεξίπησζή καο) . 

 

 gps (gamma-rays per second): Ο αξηζκόο ησλ αθηηλνβνιηώλ γ ζπγθεθξηκέλεο 

ελέξγεηαο πνπ εθπέκπεη ε πεγή αλά δεπηεξόιεπην. Υπνινγίδεηαη από ηηο ζπλνιηθέο 

δηαζπάζεηο ηνπ λνπθιηδίνπ αλά δεπηεξόιεπην (ελεξγόηεηα), πνιιαπιαζηαζκέλε κε ην 

Fractional Yield (FY), κέγεζνο πνπ εθθξάδεη ηελ πηζαλόηεηα λα πξνθύςεη αθηηλνβνιία γ 

ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηαο ζε θάπνηα δηάζπαζε ηνπ λνπθιηδίνπ θαη βξίζθεηαη 

βηβιηνγξαθηθά. 

 

Απόδνζε αληρλεπηή 

Έζης υηζ έκα θςηυκζμ εζζένπεηαζ ζημκ ακζπκεοηή. Τπάνπεζ πζεακυηδηα κα δζαζπίζεζ ημκ 

ακζπκεοηή ηαζ κα ελέθεεζ απυ αοηυκ πςνίξ αθθδθεπίδναζδ ιε ημ οθζηυ ημο ακζπκεοηή. 

Ονίγμοιε ςξ εκδμβεκή ή εζςηενζηή απυδμζδ ημ ιέβεεμξ: 

 

                                                                                                                 

                                                                                                               (2.4.2) 

 

 

Ζ εζςηενζηή απυδμζδ ελανηάηαζ απυ ημ οθζηυ ηαζ ηζξ δζαζηάζεζξ ημο ακζπκεοηή ηαεχξ ηαζ 

απυ ηδκ εκένβεζα ηδξ αηηζκμαμθίαξ β. 
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Όιςξ ηαηά ηδκ δζαδζηαζία ηδξ ακίπκεοζδξ ηαζ ιέηνδζδξ ιζαξ ναδζεκενβμφξ πδβήξ δεκ 

εζζένπμκηαζ ζημκ ακζπκεοηή υθα ηα θςηυκζα πμο εηπέιπμκηαζ απυ ηδκ πδβή. Έηζζ μνίγμοιε 

ςξ απυθοηδ απυδμζδ ημο ακζπκεοηή ημ ιέβεεμξ: 

 

                         

                                                                                                                     (2.4.3) 

 

Ζ απυθοηδ απυδμζδ ελανηάηαζ απυ ηα ελήξ: 

 

 Υαναηηδνζζηζηά ημο ακζπκεοηή  

 Υαναηηδνζζηζηά ηδξ πνμζπίπημοζαξ αηηζκμαμθίαξ,  

 Σδ βεςιεηνία ηδξ δζάηαλδξ ηδξ ιέηνδζδξ,  

 

Σηηο πεξηζζόηεξεο δηαηάμεηο έλα πνζνζηό κόλν ησλ εθπεκπόκελσλ από ηελ πεγή θσηνλίσλ 

πξνζπίπηεη ζηνλ αληρλεπηή. Έζησ όηη ε ζεκεηαθή πεγή ηνπ ζρήκαηνο 2.4.1 εθπέκπεη 

ηζνηξνπηθά θσηόληα ζε απόζηαζε d από αληρλεπηή επηθάλεηαο Α= πR
2
.  

 

 
 

ρήκα 2.4.1: Δλάνηδζδ απυθοηδξ απυδμζδξ απυ ηδκ βεςιεηνία ηδξ ιέηνδζδξ. 

 

Αθμφ δ πδβή είκαζ ζζμηνμπζηή, ζε απυζηαζδ d, ζηδκ επζθάκεζα Α ημο ακζπκεοηή πνμζπίπημοκ 

θςηυκζα ακά ιμκάδα πνυκμο, δδθαδή έκα πμζμζηυ ιυκμ ηςκ ζοκμθζηχκ θςημκίςκ πμο 

εηπέιπμκηαζ απυ ηδκ πδβή.Ο οπμθμβζζιυξ ηδξ νμήξ ηςκ θςημκίςκ δίκεηαζ απυ ημκ 

αηυθμοεμ ηφπμ: 

 

υπμο 

 Sν: Ο ανζειυξ ηςκ θςημκίςκ ακά ιμκάδα πνυκμο 

 r : Ζ αηηίκα 
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Λόγσ ηνπ ζρεηηθά κηθξνύ ρξόλνπ εκηδσήο ηνπο, ηα λνπθιίδηα πνπ πεξηέρνληαη ζην πξόηππν 

δείγκα έρνπλ ράζεη κέξνο ηεο ελεξγόηεηάο ηνπο. Οη αλαγξαθόκελεο ινηπόλ gamma-rays per 

second θαηά ηελ εκεξνκελία κέηξεζεο ηνπο από ηελ εηαηξία θαηαζθεπήο (Μάηνο 2007) δελ 

αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο κέηξεζεο καο . 

 

Δίκαζ απαναίηδηδ θμζπυκ δ ακαβςβή ηςκ ζοκμθζηχκ αηηζκχκ β πμο εηπέιπεζ δ πδβή απυ ηδκ 

διενμιδκία ανπζηήξ ιέηνδζδξ ζηδκ διενμιδκία ηδξ ιέηνδζδξ ιαξ. Απυ ημκ εειεθζχδδ κυιμ 

ηςκ ναδζεκενβχκ δζαζπάζεςκ έπμοιε: 

                  

     (2.4.4) 

 

Όπμο: 

 Α(t): Ζ εκενβυηδηα ηδ πνμκζηή ζηζβιή πμο έπμοιε ςξ ζηυπμ 

 Α0: Ζ εκενβυηδηα ηδ πνμκζηή ζηζβιή 0 

 ι: Ζ ζηαεενά δζάζπαζδξ υπςξ έπεζ μνζζηεί απυ ηδ ζπέζδ 1.3.1 

 t: Ο πνυκμξ πμο έπεζ πανέθεεζ ιεηαλφ ηςκ πνμκζηχκ ζηζβιχκ (ζε πνυκζα) 

 

Άνα ηχνα έπμοιε ημκ ηφπμ:  

 

 

Δπμιέκςξ είιαζηε πθέμκ ζε εέζδ κα οπμθμβίζμοιε ηδκ απυδμζδ ημο ακζπκεοηή βζα ηδ 

ζοβηεηνζιέκδ εκένβεζα ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ βεςιεηνίαξ ιε ηδ αμήεεζα ηδξ ζπέζδξ 2.4.1.  

 

Δλεξγεηαθή δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα 

 

Αξ οπμεέζμοιε υηζ πνμζπίπημοκ ζημκ ακζπκεοηή ιμκμεκενβεζαηά θςηυκζα εκένβεζαξ Δμ. ηδκ 

ζδακζηή πενίπηςζδ εα ηαηαβνάθμκηακ ζημκ ακζπκεοηή υθμζ μζ παθιμί ιε ημ ίδζμ φρμξ Ho, πμο 

ακηζζημζπεί ζηδκ εκένβεζα Δμ. ηδκ πνάλδ υιςξ θυβς ηδξ ζηαηζζηζηήξ δζαηφιακζδξ ημο 

ιεηνμφιεκμο φρμοξ παθιχκ απυ παθιυ ζε παθιυ, υπςξ θαίκεηαζ ηαζ ζημ ζπήια 2.4.2, 

ηαηαβνάθμκηαζ παθιμί ιε ηαηακμιή φρμοξ Ζ αηυια ηαζ υηακ εκαπμηίεεηαζ ζημκ ακζπκεοηή δ 

ίδζα εκένβεζα Δμ απυ υθα ηα θςηυκζα. 
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ρήκα 2.4.2: Φάζια απυ ιμκμεκενβεζαηά θςηυκζα εκένβεζαξ Δμ, φρμοξ παθιμφ Ζμ. 

   

Σμ θμνηίμ ημ μπμίμ πανάβεηαζ απυ ηδκ εκαπυεεζδ ηδξ εκένβεζαξ ημο θςημκίμο θένεηαζ απυ 

έκακ δζαηνζηυ ανζειυ θμνέςκ θμνηίμο. Ζ βηαμοζζακή ηαηακμιή ημο φρμοξ ηςκ παθιχκ 

μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ μ ανζειυξ ηςκ θμνέςκ θμνηίμο πμο ζοθθέβεηαζ απυ ημκ ακζπκεοηή 

έπεζ ηοπαίεξ δζαηοιάκζεζξ απυ βεβμκυξ ζε βεβμκυξ. 

 

Ζ εκένβεζα ηςκ ιμκμεκενβεζαηχκ θςημκίςκ πνμζδζμνίγεηαζ απυ ηδκ ημνοθή ημο 

ιεηνμφιεκμο θάζιαημξ, δ μπμία μκμιάγεηαζ ημνοθή πθήνμοξ εκένβεζαξ (Full Energy Peak). 

Ζ εκενβεζαηή δζαηνζηζηή ζηακυηδηα μνίγεηαζ ςξ: 

 

                                             R = B / H0              (2.4.5) 

                                                                                

Όπσο θαίλεηαη θαη από ηελ παξαπάλσ ζρέζε, όζν πην κηθξή είλαη ε ηηκή ηεο δηαθξηηηθήο 

ηθαλόηεηαο, ηόζν πην κηθξό ζα είλαη ην εύξνο Β ηεο θαηαλνκήο θαη θαηά ζπλέπεηα ηόζν πην 

κεγάιε ε ηθαλόηεηα ηνπ αληρλεπηή λα δηαθξίλεη ελέξγεηεο θσηνλίσλ κε κηθξή δηαθνξά. Σηελ 

αγγιηθή νξνινγία ην εύξνο Β νλνκάδεηαη Full Width at Half Maximum (FWHM) θαη 

αλαθέξεηαη ζε κνλάδεο ελέξγεηαο. 

 

Ζ δζαηνζηζηή ζηακυηδηα ηαζ ημ FWHM ελανηχκηαζ απυ ηδκ εκένβεζα ηςκ θςημκίςκ. Γζα 

πανάδεζβια ιεβάθμζ ακζπκεοηέξ οπενηαεανμφ Γενιακίμο έπμοκ FWHM:  

 

 πενίπμο 1 keV βζα θςηυκζα εκένβεζαξ 122 keV ηαζ  

 πενίπμο 2 keV βζα θςηυκζα εκένβεζαξ 1330 keV. 
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Πξνζδηνξηζκόο απόδνζεο αληρλεπηή γηα ζεκεηαθέο πεγέο 

 

Ανπζηά βζα ηδ ζδιεζαηή πδβή ημο Eu-152 (Eu152, 4.114 MBq/sec. 15 Μαΐμο 2000) έβζκε δ 

ακαβςβή ηδξ εκενβυηδηαξ αοηήξ ζε εηείκδ ηδκ διένα πμο δζελήπεδ δ πνχηδ ιέηνδζδ (6 

Νμειανίμο 2014), 1.96MBq. (Γζα ημκ ακαθοηζηυ οπμθμβζζιυ ηδξ ακαβςβήξ ηδξ εκενβυηδηαξ 

μ ακαβκχζηδξ ιπμνεί κα ακαηνέλεζ ζημοξ πίκαηεξ Π1 ηαζ Π2 ζημ Πανάνηδια). Απυ ημ 

θάζια πμο πνμέηορε, επζθέπεδηακ 6 ελέξγεηεο. Σμπμεεηήζαιε ηδκ πδβή ζε απυζηαζδ 63 cm 

απυ ημκ ηνφζηαθθμ.  

 

ρήκα 2.4.3: Φάζια πμο θήθεδηε απυ ακζπκεοηή HPGe,ζδιεζαηήξ πδβήξ Eu-152 ζηα 63cm. 

 

Γζα ημ ναδζεκενβυ ζζυημπμ Eu-152, πνδζζιμπμζήζαιε ηζξ αηυθμοεεξ εκένβεζεξ (ζε keV): 
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Αημθμοεεί μ πίκαηαξ 2.4.1. ζημκ μπμίμ ακαβνάθμκηαζ μζ απμδυζεζξ ηςκ ιεηνήζεςκ ηαζ ημ 

ζπήια 2.4.4 υπμο θαίκμκηαζ αοηέξ μζ ιεηνήζεζξ ζοβηεκηνςηζηά ζε έκα βνάθδια.  

 

Δλέξγεηα(keV) Απόδνζε(Cps/Gps) 

40,43 0.000315958 

122,09 0.000291872 

244,83 0.000141086 

778,77 0.0000292444 

1111,48 0.0000197594 

1407,43 0.0000147497 

Πίλαθαο 2.4.1: Απμηεθέζιαηα ηςκ ιεηνήζεςκ ηδξ ζδιεζαηήξ πδβήξ  Eu-152, βζα απυζηαζδ 

ηoο ακζπκεοηή 63cm απυ ηδκ πδβή. 

 

 

ρήκα  2.4.4: Γναθζηή απεζηυκζζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηςκ ιεηνήζεςκ ηδξ ζδιεζαηήξ πδβήξ 

Eu-152, βζα απυζηαζδ ηoο ακζπκεοηή 63cm απυ ηδκ πδβή. 
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Πξνζδηνξηζκόο απόδνζεο αληρλεπηή γηα θπιηλδξηθή γεσκεηξία κε πιηθό 

πνπ πεξηέρεη H2O 

 

Δπίζδξ δζενεοκήεδηε δ πενίπηςζδ πδβήξ ιε ηοθζκδνζηή βεςιεηνία (θςημβναθία 2.4.1) ζημ 

εζςηενζηυ ηδξ μπμίαξ οπήνπε H2O (ημ μπμίμ πενζείπε Am-241, Cd-109, Co-60, Cs-134, Cs-

137, Mn-54, Pb-210, Zn-65) ιε ποηκυηδηα  

 

 1 gr/cm
3
 ηαζ υβηςκ 100 ml ηαζ 260 ml 

 1.3 gr/cm
3
 ηαζ υβημο 260 ml 

 0.7 gr/cm
3
 ηαζ υβημο 100 ml 

 

Αημθμοεεί μ πίκαηαξ 2.4.2, υπμο έπμοιε ηα απμηεθέζιαηα ηςκ απμδυζεςκ ηςκ ιεηνήζεςκ 

βζα ηάεε εκένβεζα ηαζ ημ ζπήια 2.4.5 υπμο αθέπμοιε ηδκ βναθζηή ημοξ απεζηυκζζδ 

 

 

 

Δλέξγεηα(KeV) 

Η2Ο ησλ 260ml, 

ππθλόηεηαο 

1.3gr/cm
3 

Η2Ο ησλ 260ml, 

ππθλόηεηαο 

1.0gr/cm
3 

Η2Ο ησλ 100ml, 

ππθλόηεηαο 

1.0gr/cm
3 

Η2Ο ησλ 100ml, 

ππθλόηεηαο 

0.7gr/cm
3 

47 0.018864 0.023478 0.04117 0.047448077 

60 0.027979 0.028720 0.053129 0.060522056 

88 0.030688 0.032595 0.058190 0.065771373 

122 0.02889 0.031732 0.055562 0.058891434 

622 0.004981 0.004641 0.007877 0.008381078 

1173 0.00243 0.002406 0.003976 0.004412768 

1333 0.002138 0.002101 0.003459 0.003851365 

 

Πίλαθαο 2.4.2: Απμηεθέζιαηα ηςκ ιεηνήζεςκ ιε δείβια Ζ2Ο ηςκ 100ml, 260ml, βζα 

                ποηκυηδηα 1.3 gr/ cm
3 
, 1 gr/ cm

3  
ηαζ 1 gr/ cm

3  
, 0.7 gr/ cm

3
 ακηίζημζπα. 
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ρήκα  2.4.5: Απμηεθέζιαηα ηςκ ιεηνήζεςκ ιε δείβια Ζ2Ο ηςκ 100ml, 260ml, βζα 

              ποηκυηδηα 1.3 gr/ cm
3 
, 1 gr/ cm

3  
ηαζ 1 gr/ cm

3  
, 0.7 gr/ cm

3
 ακηίζημζπα.

 

 

Κώδηθαο Matlab πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ην Στήκα  2.4.5 

 
x=[47 60 88 122 622 1173 1333]; %Ενέργεια (keV) 

%Για 260ml & 1.3 gr/cm^3 : 

y=[0.018864 0.027979 0.030688 0.02889 0.004981 0.00243 0.002138];  

plot(x,y) 

hold 

%Για 260ml & 1.0 gr/cm^3 : 

y=[0.023478 0.028720 0.032595 0.031732 0.004641 0.002406 0.002101]; 

plot(x,y) 

%Για 100ml & 1.0 gr/cm^3 : 

y=[0.04117 0.053129 0.058190 0.055562 0.007877 0.003976 0.003459]; 

plot(x,y) 

%Για 100ml & 0.7 gr/cm^3 : 

y=[0.047448077 0.060522056 0.065771373 0.058891434 0.008381078 

0.004412768 0.003851365]; 

plot(x,y) 

xlabel('Ενέργεια (keV)') 

ylabel('Απόδοζη (cps/gps)') 

title('Γραθική απεικόνιζη αποηελεζμάηων μεηρήζεων') 

grid 
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3 ΠΡΟΟΜΟΙΧΔΙ 

 

3.1 Monte Carlo - Γεληθά 

 

ε πμθθά πνμαθήιαηα δμζζιεηνίαξ, αηηζκμπνμζηαζίαξ αθθά ηαζ εκ βέκεζ αθθδθεπζδνάζεςκ 

ιε ηδκ φθδ, πνδζζιμπμζμφκηαζ πνμζμιμζχζεζξ Monte Carlo. Οζ πνμζμιμζχζεζξ Monte Carlo 

απμηεθμφκ  έκα ζζπονυ ενβαθείμ βζα ηδκ επίθοζδ πνμαθδιάηςκ αθθδθεπίδναζδξ θςημκίςκ ιε 

ηδκ φθδ ηαζ πνμζδζμνζζιμφ ημο θάζιαημξ νμήξ ζε ζοβηεηνζιέκα ζδιεία ημο πχνμο. Χξ 

μνζζιυξ ιπμνεί κα εζπςεεί ζοκμπηζηά υηζ ημ Monte Carlo είκαζ ζημπαζηζηή πνμζμιμίςζδ, 

δδθαδή πνδζζιμπμζεί ηοπαίμοξ ανζειμφξ (βζα βκςζηή ηαηακμιή) εκχ δ πνμζμιμίςζδ είκαζ 

ιζα ανζειδηζηή ιέεμδμξ δ μπμία πνδζζιμπμζείηαζ βζα δζελαβςβή πεζναιάηςκ ζε Ζ/Τ ηαζ 

ειπθέηεζ ιαεδιαηζηά ιμκηέθα, πμο πενζβνάθμοκ ημ ζφζηδια ζηδκ πνμκζηή ημο ελέθζλδ. Ζ 

πνμζμιμίςζδ απμηεθεί ζδιακηζηυ ενβαθείμ βζα ζπεδίαζδ πηήζεςκ αενμπθάκςκ, 

ηδθεπζημζκςκζαηχκ ζοζηδιάηςκ ηαζ πμθθχκ άθθςκ εθανιμβχκ. Δπίζδξ, επζηνέπεζ ηδκ 

ακαπαναβςβή ζε Ζ/Τ, ηάπμζμο πεζνάιαημξ. Ακαπαναβςβή ζδιαίκεζ δ επακάθδρδ εκυξ 

πεζνάιαημξ ιε παναιέηνμοξ πμο μνίγεζ μ ενεοκδηήξ. 

Ζ πνμζμιμίςζδ είκαζ ιζα ακαηνζαήξ ιέεμδμξ. Πενζέπεζ ζηαηζζηζηέξ εηηζιήζεζξ ηαζ υπζ 

αηνζαή απμηεθέζιαηα. Όιςξ, πνυηεζηαζ βζα έκα βνήβμνμ ηαζ υπζ δαπακδνυ ηνυπμ ιεθέηδξ 

εκυξ πνμαθήιαημξ. Ακ ηαζ απμηεθεί ηδκ «έζπαηδ θφζδ» υηακ μπμζαδήπμηε άθθδ ιέεμδμξ έπεζ 

απμηφπεζ, δ ζφβπνμκδ ηεπκμθμβία ηαηέζηδζε ηδκ πνμζμιμίςζδ εονέςξ πνδζζιμπμζμφιεκδ 

ηαζ απμδεηηή. Οζ ιέεμδμζ Monte Carlo πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα πνυκζα, αθθά ιυκμ ηζξ 

ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ, θυβς ηδξ ακάπηολδξ ηδξ ηεπκμθμβίαξ ηςκ Ζ/Τ, ακαπηφπεδηακ ηυζμ 

χζηε κα εεςνμφκηαζ ιία ανζειδηζηή ιέεμδμξ ζηακή κα εθανιμζηεί ηαζ ζηζξ πζμ πενίπθμηεξ 

εθανιμβέξ. 

Σμ υκμια Monte Carlo δυεδηε απυ ηδκ μιάδα Metropolis (ειπκεοζιέκμ απυ ημ εκδζαθένμκ 

ημο Ulam βζα ημ πυηεν) ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ζπεδίμο Manhattan ζημκ 2
μ
 παβηυζιζμ πυθειμ, 

θυβς ηδξ μιμζυηδηαξ ηδξ ζηαηζζηζηήξ πνμζμιμίςζδξ ιε παζπκίδζα ηφπδξ, ηαεχξ ηαζ θυβς ημο 

υηζ δ πνςηεφμοζα ημο Monaco ήηακ ημ ηέκηνμ αοημφ ημο είδμοξ παζβκίςκ. Ζ ακαθμβία ηςκ 

ιεευδςκ Monte Carlo ιε ηα ηοπενά παζπκίδζα είκαζ ηαθή, ιυκμ πμο εδχ ημ «παζπκίδζ» είκαζ 

έκα θοζζηυ ζφζηδια, ηαζ ημ απμηέθεζια ημο παζπκζδζμφ δεκ είκαζ πνήιαηα ή ιάνηεξ (εηηυξ 

ακ πνμζμιμζςεμφκ) αθθά δ θφζδ ηάπμζμο πνμαθήιαημξ. 

Ζ ιέεμδμξ Monte Carlo πνδζζιμπμζείηαζ ζήιενα ζε πμθθά δζαθμνεηζηά πεδία, ηάπμζα απυ 

αοηά είκαζ ηα αηυθμοεα:  
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 Ζ πνμζμιμίςζδ πενίπθμηςκ θοζζηχκ θαζκμιέκςκ, υπςξ δ ιεηαθμνά αηηζκμαμθίαξ 

ζηδκ αηιυζθαζνα ηδξ βδξ 

 Ζ πνμζμιμίςζδ δζενβαζζχκ ζηδ θοζζηή ορδθχκ εκενβεζχκ,  

 Ζ πνμζμιμίςζδ παζπκζδζχκ ππ.  Bingo.  

 

Δθαξκνγέο ηεο κεζόδνπ Monte Calro:  

 πεδζαζιυξ πονδκζηχκ ακηζδναζηήνςκ 

 Αηηζκμεεναπεία ηαηά ημο ηανηίκμο 

 Ρμή ηοηθμθμνίαξ 

 Δλέθζλδ αζηένςκ 

 Οζημκμιεηνία 

 Δλενεφκδζδ ημζηαζιάηςκ πεηνεθαίμο 

 πνμζηαζία απυ ηδκ αηηζκμαμθία ηαζ ηδ δμζζιεηνία, 

 ζπεδζαζιυξ ημο ακηζδναζηήνα ζφκηδλδξ ηαζ ζπάζδξ, αθθά ηαζ ηδκ απμθφιακζδ ηαζ 

ημκ πανμπθζζιυ ημοξ. 

 πεδζαζιυξ VLSI 

 

Σμ βαζηθό πεδίν πνήζδξ ηδξ ιεευδμο Monte Carlo είκαζ μζ εθανιμβέξ πμο πενζέπμοκ 

κεηαθίλεζε ζσκαηηδίσλ. Αοηέξ παναηηδνίγμκηαζ ζοκήεςξ απυ: 

 Πμθφπθμηδ ηνζζδζάζηαηδ ηαζ ιδ ηανηεζζακή βεςιεηνία 

 Πενίπθμηα οθζηά 

 Πενίπθμηα θοζζηά θαζκυιεκα θυβς αθθδθεπίδναζδξ αηηζκμαμθίαξ (κεηνυκζα, 

θςηυκζα, ηηθ) ιε ηδκ φθδ 

 Κάπμζα βκςζηή πδβή αηηζκμαμθίαξ ιέζα ζηδ βεςιεηνία 
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 Εδημφιεκα ζηδκ έλμδμ κα είκαζ ημ πμζυ αηηζκμαμθίαξ, ή δ εκαπυεεζή ηδξ ζε ηάπμζμ 

οθζηυ 

 Τπμθμβζζιυ ζθαθιάηςκ ζηδκ πνμζμιμίςζδ 

 Λμβζηή οπμθμβζζηζηή ζζπφ βζα ηδκ πναβιαημπμίδζδ ηδξ πνμζμιμίςζδξ 

 

ε πμθθέξ εθανιμβέξ Monte Carlo, δ θοζζηή δζενβαζία πνμζμιμζχκεηαζ απ’ εοεείαξ, πςνίξ 

κα πνεζάγεηαζ ηακ κα βναθημφκ μζ δζαθμνζηέξ ελζζχζεζξ πμο πενζβνάθμοκ ηδ ζοιπενζθμνά 

ημο ζοζηήιαημξ. Ζ ιυκδ απαίηδζδ είκαζ ημ θοζζηυ ή ιαεδιαηζηυ ζφζηδια κα πενζβνάθεηαζ 

απυ ζοκανηήζεζξ ποηκυηδηαξ πζεακυηδηαξ. Δθυζμκ είκαζ βκςζηέξ αοηέξ, δ πνμζμιμίςζδ 

Monte Carlo ιπμνεί κα πνμπςνήζεζ δεζβιαημθδπηχκηαξ ηοπαία απυ ηζξ ζοκανηήζεζξ. Πμθθέξ 

πνμζμιμζχζεζξ δζελάβμκηαζ ηυηε (histories ή trials) ηαζ ημ επζεοιδηυ απμηέθεζια θαιαάκεηαζ 

ζακ έκαξ ιέζμξ υνμξ απυ ημκ ανζειυ ηςκ παναηδνήζεςκ. ε πμθθέξ πναηηζηέξ εθανιμβέξ, 

ιπμνεί κα πνμαθεθεεί ημ ζηαηζζηζηυ ζθάθια ζε αοηυ ημ «ιέζμ απμηέθεζια» ηαζ επμιέκςξ 

κα οπμθμβζζεεί ηαζ μ ανζειυξ ηςκ «ζεκανίςκ» (histories) πμο πνεζάγμκηαζ βζα κα επζηεοπεεί 

ημ επζεοιδηυ ζθάθια. Σοπζηά, δ αηνίαεζα ιζαξ πνμζμιμίςζδξ Monte Carlo είκαζ ακάθμβδ ιε 

ηδκ ηεηναβςκζηή νίγα ηςκ ζεκανίςκ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ. Καεχξ μζ οπμθμβζζηέξ βίκμκηαζ 

υθμ ηαζ πζμ ζζπονμί είκαζ δοκαηή δ εθανιμβή ηδξ ιεευδμο ζε υθμ ηαζ πζμ πμθφπθμηα 

πνμαθήιαηα ιε υθμ ηαζ ιεβαθφηενδ αηνίαεζα. Βέααζα, δ αηνίαεζα ηςκ απμηεθεζιάηςκ ζε 

έκακ ηχδζηα Monte Carlo έπεζ ζηαηζζηζηή έκκμζα ηαζ δεκ πνέπεζ κα ζοβπέεηαζ ιε ηδκ 

μνευηδηα ημο απμηεθέζιαημξ πμο έπεζ θοζζηή έκκμζα.  

 

3.2   Δθαξκνγή ηεο κεζόδνπ γηα ηε κειέηε ηεο θίλεζεο ησλ    

ζσκαηηδίσλ θαη ηηο δηάθνξεο αιιειεπηδξάζεηο ηνπο κε ηελ ύιε 

 

Ζ εθανιμβή εδχ εεςνείηαζ ελαζνεηζηά νεαθζζηζηή. οκίζηαηαζ ζηδκ αηνζαή παναημθμφεδζδ 

ηαε’ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ γςήξ ηαεεκυξ απυ ηα πμθθά ζςιαηίδζα, πμο εηπέιπμκηαζ απυ ιία 

πδβή ή δδιζμονβμφκηαζ ηαηά ηδκ πμνεία ηάπμζμο άθθμο ζςιαηζδίμο, απυ ηδ ζηζβιή ηδξ 

βέκκδζήξ ημο ςξ ημκ εάκαηυ ημο ιε ηάπμζα απυ ηζξ ηαηαθδηηζηέξ δζαδζηαζίεξ, δδθαδή 

απμννυθδζδ, δζαθοβή ηηθ. Οζ ηαηακμιέξ ηςκ δζάθμνςκ πζεακμηήηςκ δεζβιαημθδπημφκηαζ 

ηοπαία ηαζ πνδζζιμπμζχκηαξ ηα δεδμιέκα ηίκδζδξ - ιεηαθμνάξ ηςκ ζςιαηζδίςκ 

πνμζδζμνίγεηαζ δ έηααζδ ζε ηάεε θάζδ ηδξ γςήξ ημο.  
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ρήκα 3.2.1: Παναημθμφεδζδ εκυξ κεηνμκίμο ηαηά ηδκ εζζαβςβή ημο ζε έκα οθζηυ πμο 

ιπμνεί κα οπμζηεί δζάζπαζδ. 

Σμ ζπήια 3.2.1 ακηζπνμζςπεφεζ ηδκ ηοπαία "ζζημνία" εκυξ κεηνμκίμο ζε έκα οθζηυ ζημ μπμίμ 

ιπμνεί κα ζοιαεί ηάπμζα δζάζπαζδ. Σοπαίμζ ανζειμί, επζθέβμκηαζ βζα κα ηαεμνίζμοκ πμζά εα 

είκαζ (ακ πμηέ ζοιαεί) ηαζ πμφ εα θάαεζ πχνα ιζα αθθδθεπίδναζδ ιε ημ οθζηυ, ααζζγυιεκδ 

ζημοξ ηακυκεξ ηδξ θοζζηήξ ηαζ ζηζξ πζεακυηδηεξ πμο δζέπμοκ ηδ ζοιπενζθμνά ημο 

ζςιαηζδίμο εκηυξ ημο οθζημφ. ημ ζοβηεηνζιέκμ πανάδεζβια ημ κεηνυκζμ πναβιαημπμζεί ιζα 

ηνμφζδ ζημ ζδιείμ 1 ηαζ ηαηυπζκ ζηεδάγεηαζ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ πμο δδθχκεηαζ ιε ηδ 

ζοκεπή βναιιή. Ζ ηαηεφεοκζδ ζηδκ μπμία ημ κεηνυκζμ ζοκεπίγεζ ηδκ πμνεία ημο πνμέηορε 

ηοπαία απυ ηδκ ηαηακμιή ηδξ πζεακυηδηαξ πμο αθμνά ηδκ πμνεία ημο κεηνμκίμο ιεηά απυ ιία 

ζηέδαζδ. Σαοηυπνμκδ ήηακ δ παναβςβή εκυξ θςημκίμο, ημ μπμίμ υιςξ απμεδηεφεηαζ 

πνμζςνζκά βζα κα ελεηαζηεί ηαζ κα ακαθοεεί ανβυηενα.  

 

ημ ζδιείμ 2 θαιαάκεζ πχνα ιία δζάζπαζδ πμο μδδβεί ζηδκ ελαθάκζζδ ημο ανπζημφ 

κεηνμκίμο ηαζ ζηδκ εηπμιπή δφμ κέςκ κεηνμκίςκ ηαζ εκυξ θςημκίμο. Σμ έκα κεηνυκζμ ηαζ ημ 

θςηυκζμ απμεδηεφμκηαζ βζα κα ακαθοεμφκ ανβυηενα. Σμ άθθμ κεηνυκζμ απμννμθάηαζ ζημ 

ζδιείμ 3 ηαζ ηενιαηίγεηαζ δ ζζημνία ημο. ηδ ζοκέπεζα, ημ απμεδηεοιέκμ κεηνυκζμ 

απμδεζιεφεηαζ ηαζ ηαηυπζκ ηοπαίαξ δεζβιαημθδρίαξ εβηαηαθείπεζ ημ οθζηυ ζημ ζδιείμ 4. Όζμ 

βζα ημ θςηυκζμ πμο πνμέηορε απυ ηδ δζάζπαζδ, ανπζηά ζηεδάγεηαζ ζημ ζδιείμ 5 ηαζ ζηδ 

ζοκέπεζα δζαθεφβεζ απυ ημ οθζηυ ζημ ζδιείμ 6.  

 

Σέθμξ, απμδεζιεφεηαζ ηαζ ημ θςηυκζμ πμο πνμέηορε απυ ηδκ ηνμφζδ ημο ανπζημφ κεηνμκίμο 

ηαζ ζφιθςκα ιε ηοπαίεξ πάθζ δζαδζηαζίεξ απμννμθάηαζ ζημ ζδιείμ 7, μθμηθδνχκμκηαξ έηζζ 

ηδκ ζζημνία ημο ανπζημφ κεηνμκίμο. 
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3.3 Ο θώδηθαο MCNP 4c2 

 

Γζα ηδ δζελαβςβή ηςκ πνμζμιμζχζεςκ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ, πνδζζιμπμζήεδηε μ ηχδζηαξ 

Monte Carlo MCNP έθδνζε 4c2. Ο MCNP είκαζ έκαξ ηχδζηαξ Monte Carlo βεκζηήξ πνήζδξ, 

ιε δοκαηυηδηεξ πνμζμιμίςζδξ πνμαθδιάηςκ ιεηαθμνάξ κεηνμκίςκ, δθεηηνμκίςκ ηαζ 

θςημκίςκ, ιε ζοκεπείξ εκένβεζεξ, ζε βεκζηεοιέκεξ βεςιεηνίεξ, ιε ελάνηδζδ απυ ημκ πνυκμ. 

Μπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ζε ανηεηά πνμαθήιαηα αθθδθεπίδναζδξ υπςξ: 

 κεηνμκίςκ ιυκμ  

 θςημκίςκ ιυκμ 

 δθεηηνμκίςκ ιυκμ  

 ζοκδοαζιμφ θςημκίςκ ηαζ κεηνμκίςκ υπμο ηα θςηυκζα πανάβμκηαζ απυ 

αθθδθεπζδνάζεζξ ηςκ κεηνμκίςκ  

 κεηνμκίςκ - θςημκίςκ - δθεηηνμκίςκ   

 θςημκίςκ - δθεηηνμκίςκ  

 δθεηηνμκίςκ - θςημκίςκ ιε ηδκ φθδ.  

Η ελέξγεηα ησλ λεηξνλίσλ κπνξεί λα θπκαλζεί από 10
-11

 MeV έσο ηα 20 MeV, ελώ ησλ 

ειεθηξνλίσλ θαη θσηνλίσλ από 1 keV έσο 1000 MeV. 

Ο πνήζηδξ δδιζμονβεί έκα ανπείμ εζζυδμο ημ μπμίμ ζηδ ζοκέπεζα δζααάγεηαζ απυ ημκ MCNP. 

Αοηυ ημ ανπείμ πενζέπεζ πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ημ πνυαθδια ζε ημιείξ υπςξ: 

 Ο θαζνξηζκόο ηεο γεσκεηξίαο. 

 Η πεξηγξαθή ησλ πιηθώλ θαη ε επηινγή ησλ κηθξνζθνπηθώλ δηαηνκώλ. 

 Η ζέζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεγήο λεηξνλίσλ, θσηνλίσλ ή ειεθηξνλίσλ. 

 Η κνξθή θαη ν ηύπνο ησλ απνηειεζκάησλ. 

 Οη ηερληθέο ειαρηζηνπνίεζεο ηεο δηαθύκαλζεο. 

 

Οζ πθδνμθμνίεξ αοηέξ δζααζαάγμκηαζ ζημκ ηχδζηα ηαζ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ λεηζκά δ 

επελενβαζία. Σα απμηεθέζιαηα ηδξ επελενβαζίαξ απμεδηεφμκηαζ ζε έκα ανπείμ ελυδμο (.ν). 

οκήεςξ έπμοιε ηδ νμή ηςκ θςημκίςκ ζε ηάπμζα ζδιεία ημο πχνμο. ηδ ζοκέπεζα, απυ ηδκ 

επελενβαζία ηςκ απμηεθεζιάηςκ πνμηφπημοκ ηα γδημφιεκα ιεβέεδ. 
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Ζ ιμνθή ηςκ απμηεθεζιάηςκ, απυ ηδκ εηηέθεζδ ημο ηχδζηα, ελανηάηαζ απυ ημ είδμξ ηςκ 

ακζπκεοηχκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ απυ ημκ MCNP. Ο MCNP πανέπεζ 6 δζαθμνεηζημφξ 

ακζπκεοηέξ θςημκίςκ. Οζ 6 ακζπκεοηέξ θςημκίςκ ιπμνμφκ κα οπμθμβίζμοκ: 

 Ρεφια επζθάκεζαξ  (ζςιαηίδζα) 

 Ρμή απυ επζθάκεζα (cm
-2

) 

 Ρμή ζε έκακ υβημ (cm
-2

) 

 Ρμή ζε ζδιείμ (cm
-2

) 

 Δκαπυεεζδ εκένβεζαξ (MeV/g) 

 Απανίειδζδ φρμοξ παθιχκ (παθιμί) 

 

3.4 Απαξηζκεηήο Ύςνπο Παικώλ (Pulse Height Tally, f8) 

  

Ο απανζειδηήξ φρμοξ παθιχκ πανέπεζ ηδκ εκενβεζαηή ηαηακμιή ηςκ παθιχκ πμο 

δδιζμονβμφκηαζ ζημ ηεθί πμο μνίγεηαζ ςξ ακζπκεοηήξ, εκχ ιπμνεί επίζδξ κα οπμθμβίγεζ ηδκ 

εκαπυεεζδ εκένβεζαξ ζε ηάπμζμ άθθμ ηεθί. Γεκζηά, μ ζοβηεηνζιέκμξ ηφπμξ ακζπκεοηή είκαζ 

ακάθμβμξ ιε ημκ πναβιαηζηυ ακζπκεοηή, ηαεχξ δ δζαιένζζδ ηςκ εκενβεζχκ πμο μνίγμκηαζ 

ακηζζημζπεί ζηα ηακάθζα ημο πμθοηακαθζημφ ακαθοηή ζηα μπμία ηαηαιεηνμφκηαζ ηα 

ζςιαηίδζα ακάθμβα ιε ηδκ εκένβεζα πμο ηαεέκα απυ αοηά εκαπμεέηεζ ζημκ ηνφζηαθθμ ημο 

ακζπκεοηή. Γζα πανάδεζβια, ακ απυ ιία πδβή εηπέιπμκηαζ 100 θςηυκζα εκένβεζαξ 10 keV 

ηυηε 10 απυ αοηά εζζένπμκηαζ ζημ ηεθί ημο ακζπκεοηή. Σμ πνχημ θςηυκζμ εκαπμεέηεζ 

εκένβεζα 1 keV, ημ δεφηενμ 2 keV, η.μ.η ιέπνζ ημ δέηαημ θςηυκζμ πμο εκαπμεέηεζ 10 keV. 

Έηζζ, ημ απμηέθεζια ηδξ ηαηαιέηνδζδξ ημο ακζπκεοηή εα είκαζ: 

 

 έλαο παικόο ζηε δηακέξηζε ηνπ ελόο keV,  

 έλαο παικόο ζηε δηακέξηζε ησλ 2 keV,  

 θαη ζπλερίδνληαο αλάινγα, έλαο παικόο ζε θάζε δηακέξηζε κέρξη ηα 10 keV. 

 

Με απθά θυβζα μ απανζειδηήξ φρμοξ παθιχκ ηαηαβνάθεζ ημοξ παθιμφξ ζε ιία ικήιδ 

ακάθμβα ιε ημ φρμξ ημοξ. 
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3.5 Μνξθή αξρείνπ εηζόδνπ 

 

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ημ ανπείμ εζζυδμο πμο δδιζμονβείηαζ απυ ημ πνήζηδ έπεζ ιζα ιμνθή δ 

μπμία απμηεθείηαζ ηονίςξ απυ 6 ιένδ ηα μπμία πανμοζζάγμκηαζ παναηάης. 

  

 Οξηζκόο επηπέδσλ  

 

c                                                                                

c  surface cards                                                                 

c                                                                                

c                                                                                

c                                                                                

c                    normal to x axis surfaces                                   

1     px 0.                                                                      

2     px 1.2                                                                     

3     px 4.85                                                                    

4     px 6.05                                                                    

5     px 6.95                                                                    

6     px 10.3      $ start of crystal                                              

7     px 10.35      $depth groove                                                                     

8     px 10.3      $start of 1st ear                                                             

9     px 11.       $end of 1st ear 

10    px 11.3        $start of 2nd ear 

31    px 12.          $end of 2nd ear                                                                                                             

11    px 12.15       $ end of holder                                                               

12    px 12.3      $ front window of crystal                                                              

13    px 12.75                                                                   

14    px 12.8                                                                    

15    px 80.       $ poli megalo                                                                   

16    px -2.                                                                     
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c          Cylinder surfaces                                                     

17    cx 0.2                                                                     

18    cx 0.5                                                                     

19    cx 0.5                                                                     

20    cx 0.9                                                                     

21    cx 2.525   $outside of crystal                                                                     

22    cx 2.625   $ start holder                                                                     

23    cx 2.775   $ end holder                                                                 

24    cx 2.965    $ out of ear                                                                

25    cx 3.65                                                                    

26    cx 3.8                                                                      

27    cx 6. 

28    cx 0.5   $ groove cylinder start 

29    cx 0.55  $ groove cylinder end    

30    px 12.29995 $ front dead layer 0.5 micro                                                                            

C        complementary surfaces (dead layer) 

48    px 10.45  $bottom dead layer 

49    cx 2.375 $outside of active Ge 

 

Σμ παναπάκς ανπείμ πενζέπεζ ηάεε επίπεδμ (ανζειδιέκα) πμο δζαηνίκεηαζ ζημκ ακζπκεοηή 

(ρσξίο ηνπνζέηεζε πεγήο).  

 

 Σα δζάθμνα νξηδόληηα επίπεδα μνίγμκηαζ ιε ημ px (normal tp x axis) ηαζ  

 Σα θάζεηα επίπεδα (ηφθζκδνμζ) ιε ημ cx (on x axis).  

 

Με ηνλ ίδην ηξόπν κπνξνύλ λα πξνζηεζνύλ ηα λεά επίπεδα πνπ δεκηνπξγνύληαη κε ηελ 

πξνζζήθε θάζε λέαο πεγήο.  

 

 Σμ c ιπνμζηά απυ ηάεε βναιιή δδθχκεζ υηζ αημθμοεεί ζρόιην. 

Σα επίπεδα αοηά μνίζηδηακ πνδζζιμπμζχκηαξ πθδνμθμνίεξ απυ ηo Μanual ημο ακζπκεοηή 

(BE2020 Manual) ηαεχξ ηαζ ηάπμζεξ δζαζηάζεζξ επζθέπηδηακ απυ ηδκ δδιμζίεοζδ 

Fantinova-Fojtik (Monte Carlo simulation of the BEGe detector response function) 
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Δζζάβμκηαξ θμζπυκ ζημ πνυβναιια ηα παναηηδνζζηζηά ημο ακζπκεοηή υπςξ αοηά δυεδηακ 

απυ ημκ ηαηαζηεοαζηή παίνκμοιε ημ ζθαξίθεκα ημο ιμκηέθμο ημο ακζπκεοηή υπςξ 

πξνζνκνηώζεθε ιε ημκ ηχδζηα  MCNP. 

 

 

 

ρήκα 3.5.1: Πνμζμιμίςζδ ακζπκεοηή ιε ηχδζηα Monte Carlo 
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 Δγγξαθέο γεσκεηξίαο 

 

ε αοηυ ημ ημιιάηζ ημο ηχδζηα μνίγμκηαζ μζ υβημζ πμο πενζηθείμκηαζ απυ ηα επίπεδα πμο 

μνίζηδηακ παναπάκς. Υαναηηδνζζηζηυ ηάεε υβημο είκαζ υηζ απμηεθείηαζ απυ έλα κόλν 

πιηθό. Κάεε βναιιή υβημο απμηεθείηαζ απυ ηα επίπεδα πμο μνίγμοκ ημκ υβημ, ηδκ ποηκυηδηα 

ημο οθζημφ πμο πενζηθείμοκ ηαζ ημκ ανζειυ ημο, πμο εα μνζζεεί ζε άθθμ ιένμξ παναηάης. Ζ 

ιμνθή ημο ιένμοξ αοημφ είκαζ δ ελήξ: 

 

1  2  -0.00129  -15 16 -27 (14:26:-1)                  $ air over detector                            

2  3  -2.69     1 -26 (25:-2) -14                      $ Al  cover                         

3  2  -0.00129  2 -25 (23:-4) -11 #5 #16 #17 #4        $ air inside cover exept front air                       

4  4  -8.96     2 -3 -20 18                            $ Cu                             

5  3  -2.69     2 -4 -18                               $ Al cryostat                             

6  3  -2.69     4 -5 -23 19                            $ Al  base of holder                           

7  4  -8.96     4 -6 -17                               $ Cu  inside teflon                           

8  1  -2.2      4 -6 -19 #7                            $ PTFE                           

9  2  -0.00129  11 -12 -25 21                $ air below front window above holder 

10 2  -0.00129  5 -6 -22 19                  $ air  base of crystal                          

13 5  -5.36     6 -30 -49 #21 #20            $ Ge Crystal  

11 2  -0.00129  6 -11 -22 21                 $ air inside holder-crystal                      

14 2  -0.00129  12 -13 -25                   $ air in front window                           

15 10 -1.42     13 -14 -25                   $ carbon window                            

16 3  -2.69     8 -9 -24 23                  $ Al  1st ear                           

17 3  -2.69     11 -31 -24 23                $ Al  2nd ear                          

18 3  -2.69     5 -11 -23 22                 $ Al holder                            

19 5  -5.36     6 -12 -21  49                $ Ge dead layer side 1.5mm 

20 5  -5.36     6 -48 -49  29                $ Ge dead layer bottom 1.5mm 

21 2  -0.00129  28 -29 6 -7                  $ groove 

22 5  -5.36     30 -12 -49                   $ Ge dead layer front 0.5microm 

25 0            15: -16 :27                  $ outside           
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 Γήισζε πιηθώλ 

 

ηδ ζοκέπεζα μνίγμκηαζ υθα ηα οθζηά απυ ηα μπμία απμηεθείηαζ ημ οπυ ιεθέηδ ζφζηδια. Αοηά 

ανζειμφκηαζ βζα κα πνδζζιμπμζδεμφκ ζημ ημιιάηζ ιε ημοξ υβημοξ πμο πανμοζζάζηδηε 

παναπάκς. Δπζπθέμκ, μνίγμκηαζ ηα πδιζηά ζημζπεία απυ ηα μπμία απμηεθείηαζ δ πμζμζηζαία 

πδιζηή ημοξ ζφζηαζδ.                                                                            

c  material cards                                                                

c                                                                                

m1     9000 0.667  6000 0.333    $ PTFE (C2F4)                                    

m2     7014   3.64E-5 $ Air 

       8016   9.74E-6                                   

m3     13000 1                            $ Al                                             

m4     29000 1                            $ Cu                                             

m5     32000 1                            $ Ge                                             

m8    8000   -0.501  $ O 

      13000  -0.073  $ Al 

      26000  -0.039  $ Fe 

      14000  -0.327  $ Si 

      6000   -0.021  $ C 

      20000  -0.014  $ Ca 

      19000  -0.009  $ k 

      12000  -0.005  $ Mg 

      7000   -0.001  $ N 

      11000  -0.006  $ Na 

      22000  -0.004  $ Ti   

m9    1000 2         $H2O 

      8000 1     

m10   6000 1 $aluminio            
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 Οξηζκόο πεγήο 

 

Απαναίηδημξ είκαζ μ ακαθοηζηυξ μνζζιυξ ηδξ εηάζημηε πδβήξ. Ονίγεηαζ δ ζέζε ηδξ ηαεχξ ηαζ 

δ ελέξγεηά ηδξ. Ακάθμβα ιε ημ είδνο ηεο γεσκεηξίαο ηδξ πδβήξ πμο ιεθεηάηαζ (ζδιεζαηή, 

δίζημξ, υβημξ ηηθ.), ηαεμνίγεηαζ ηαζ μ ηνυπμξ μνζζιμφ ηδξ εέζδξ ηδξ. Παναηάης 

πανμοζζάγεηαζ εκδεζηηζηά μ μνζζιυξ ιζαξ ζεκεηαθήο πεγήο: 

 

c                                                                                

c  source specification                                                          

c  source distance from front window 63cm without petri 

sdef  pos 75.3 0. 0.  erg=0.0404 

 

 Οξηζκόο απαξηζκεηή 

 

ε αοηυ ημ ημιιάηζ μνίγεηαζ ημ ημιιάηζ ημο ακζπκεοηή (υβημξ) πμο εα απμηεθεί ημ ζδιείμ 

ιέηνδζδξ ηαζ ημκ ηφπμ ημο ακζπκεοηή. Γδθαδή, ηα απμηεθέζιαηα πμο εα θαιαάκμκηαζ εα 

είκαζ δ αθθδθεπίδναζδ ηδξ φθδξ ιε αοηυ ημ ημιιάηζ ημο ακζπκεοηή ιυκμ. Δπίζδξ, 

ακαβνάθεηαζ δ δζαιένζζδ ηδξ εκένβεζαξ ηδξ πδβήξ ηαεχξ ηαζ υηζ είκαζ απανζειδηήξ φρμοξ 

παθιχκ (f8). 

 

c  tallies specification                                                         

c                                                                                

f8:p 13  $ simio pou vriskete o kristalos Ge                                                                                     

e8 0. 0.0399   0.0409   $0.0005 +- KeV diamerisi 

c 

 

 Δγγξαθέο θειηώλ 

 

Οη όγθνη κε ηνπο νπνίνπο αιιειεπηδξά ε ύιε. 

                                                                               

c  data cards                                                                    

c                                                                                

mode p                                                                           

imp:p  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0               

c  
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 Γήισζε παξακέηξσλ 

 

ημ ζδιείμ αοηυ μνίγμκηαζ μζ πανάιεηνμζ πμο ηαεμνίγμοκ ημ κέγηζην αξηζκό ζσκαηηδίσλ 

πμο εα παναημθμοεδεμφκ ηαζ ημ κέγηζην ρξόλν ηξεμίκαηνο. 

 

c  problem cut-offs                                                              

c                                                                                

nps  100000000                                                                    

ctme  300                                                                        

c 

 

Παραηήρεζε 

Έλα από ηα αξρεία εηζόδνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνύζα πηπρηαθή εξγαζία ππάξρεη 

ζην παξάξηεκα νιόθιεξν. 

 

3.6 Πξνζνκνίσζε ησλ κεηξήζεσλ κε θώδηθα Monte Carlo 

 

Σην ζεκείν απηό θύξηνο ζηόρνο ήηαλ λα πξνζνκνησζεί ζσζηά ε εθάζηνηε πεγή θαη ζηε ζπλέρεηα 

λα επηιεγεί ε θαηάιιειε λεθξή δώλε.  

Ζ λεθξή δώλε (dead layer), είκαζ δ πενζμπή ημο ηνοζηάθθμο πμο ηαεμνίγεηαζ απυ ημ πάπμξ 

ηδξ n- ηαζ p- επαθήξ, ζηδκ μπμία δ αιιειεπίδξαζε ιε ηδκ φθδ δελ ειθακίγεηαζ ζημ 

εκενβεζαηυ θάζια. Γζελήπεδζακ πνμζμιμζχζεζξ ηςκ ιεηνήζεςκ πμο είπακ βίκεζ ζημ 

πεζναιαηζηυ ημιιάηζ ιε ημκ ηχδζηα MCNP.  

Σμ ηνέλζιμ ημο ηάεε ανπείμο έβζκε βζα 100x10
6
 ζσκαηίδηα. Ο πνυκμξ ζημκ μπμίμ 

πναβιαημπμζήεδηε ηάεε πνμζμιμίςζδ ηςκ 100 εηαημιιονίςκ ζςιαηζδίςκ ήηακ ηδξ ηάλδξ 

ηςκ 30-35ιεπηώλ. Απυ ημ ανπείμ ελυδμο θαιαάκεηαζ δ απόιπηε απόδνζε ημο ακζπκεοηή. 

 

Πξνζνκνηώζεηο ζεκεηαθήο πεγήο 

 

ημ πεζναιαηζηυ ιένμξ δ απόζηαζε ηδξ πδβήξ απυ ημκ ηνφζηαθθμ πμο εθήθεεζ ήηακ 63cm. 

Ζ ίδζα απυζηαζδ ζζπφεζ ηαζ ζημ ημιιάηζ ηδξ πνμζμιμίςζδξ. ημκ πίκαηα 3.6.1 έπμοιε ηα 

απμηεθέζιαηα ηςκ πνμζμιμζχζεςκ πμο εθήθεδζακ βζα ηδκ απυδμζδ πδβήξ Eu-152. Ζ κεηνή 
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γχκδ ιεζχκεηαζ ηάεε θμνά απυ ηα πθάβζα ηαζ ημ ηάης επίπεδμ ημο ηνοζηάθθμο ζε 

δζαθμνεηζηέξ πενζπηχζεζξ ηαηά : 

 

 0.5 mm 

 1.0 mm 

 1.5 mm 

 2.0mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Πίλαθαο 3.6.1: Απμηεθέζιαηα ηςκ πνμζμιμζχζεςκ βζα ζδιεζαηή πδβή Eu-152 ζηα 63cm 

  βζα δζάθμνεξ ηζιέξ Side (Πθάβζμ) ηαζ Bottom (Κάης) Dead Layer 

. 

 

 

 

 

 

Δλέξγεηα 

(KeV) 

1,5-0,5 

(mm) 

1,5-1,5 

(mm) 

1,5-1,0 

(mm) 

1,0-1,5 

(mm) 

40.43 0.0003652 
 

0.00033617 
 

0.00033617 0.00035074 
 

122.09  0.00032726 0.00030108 0.00030236 0.00031418 

244.83 0.00015387 0.00014056 0.00014301 0.00014711 

778.47 0.00003365 0.00002928 0.00003023 0.00003365 

1111.48 0.00002159 0.00001939 0.00002002 0.00002048 

1407.43 0.00001663 0.00001497 0.00001555 0.00001576 

     

Δλέξγεηα 

(KeV) 

1,0-1,0 

(mm) 

2,0-0,5 

(mm) 

2,0-1,0 

(mm) 

2,0-2,0 

(mm) 

40.43 0.00035074 0.000322 0.00032228 
 

0.00032228 
 

122.09 0.00031549 0.00029 0.00028942 0.0002868 

244.83 0.0001497 0.000139 0.00013662 0.00013135 

778.47 0.00003185 0.00002962 0.00002864 0.00002702 

1111.48 0.0000212 0.00001962 0.00001896 0.00001764 

1407.43 0.00001639 0.00001528 0.00001486 0.00001379 
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Η γξαθηθή απεηθόληζε (ζρήκα 3.6.1) πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη όιεο ηηο ελέξγεηεο γηα ηηο 

δηαθνξεηηθέο λεθξέο δώλεο πνπ έγηλαλ πξνζνκνηώζεηο. 

 

ρήκα 3.6.1: Απμηεθέζιαηα ηςκ πνμζμιμζχζεςκ βζα ζδιεζαηή πδβή Eu-152 ζηα 63cm 

βζα δζάθμνεξ ηζιέξ Side (Πθάβζμ) ηαζ Bottom (Κάης) Dead Layer. 

 

Κώδηθαο Matlab πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ην Σρήκα 3.6.1 

x=[40.43 122.09 244.83 778.47 1111.48 1407.43]; %Ενέργεια (ekV) 

y1=[0.0003652 0.00032726 0.00015387 0.00003365 0.00002159 0.00001663];  

% Για 1.5-0.5 

y2=[0.00033617 0.00030108 0.00014056 0.00002928 0.00001939 0.00001497];  

% Για 1.5-1.5 

y3=[0.00033617 0.00030236 0.00014301 0.00003023 0.00002002 0.00001555];  

% Για 1.5-1.0 

y4=[0.00035074 0.00031418 0.00014711 0.0000336 0.00002048 0.00001576];  

% Για 1.0-1.5 

y5=[0.00035074 0.00031549 0.0001497 0.00003185 0.0000212 0.00001639];  

% Για 1.0-1.0 

y6=[0.000322 0.00029 0.000139 0.00002962 0.00001962 0.00001528];  

% Για 2.0-0.5 

y7=[0.00032228 0.00028942 0.00013662 0.00002864 0.00001896 0.00001486];  

% Για 2.0-1.0 

y8=[0.00032228 0.0002868 0.00013135 0.00002702 0.00001764 0.00001379];  

% Για 2.0-2.0 

plot(x,y1,x,y2,x,y3,x,y4,x,y5,x,y6,x,y7,x,y8)  

%Γραθικη απεικόνιζη και ηων 8 περιπηώζεων 
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Πξνζνκνηώζεηο θπιηλδξηθήο γεσκεηξίαο  

 

Δίκαζ ήδδ βκςζηυ απυ ηα πνμδβμφιεκα υηζ δ ηοθζκδνζηή βεςιεηνία πνμζμιμζχεδηε ιε ηδ 

πνήζδ δμπείμο (αθ. Φςημβναθία 2.4.1) ζημ εζςηενζηυ ημο μπμίμο ημπμεεημφκηακ δείβια 

κενμφ H2O . 

 

Πνμζμιμζχεδηε δείβια κενμφ υβημο 260 ml ποηκυηδηαξ 1g/cm
3
 ηαζ 1,3g/cm

3
 βζα δζάθμνεξ 

δζαζηάζεζξ ηδξ κεηνήξ γχκδξ απυ ηα πθάβζα ηαζ απυ ημ ηάης επίπεδμ ακηίζημζπα:  

 2 mm - 1 mm  

 2 mm – 0.5 mm  

 1.5 mm - 1.5 mm  

 

Δπίζδξ πνμζμιμζχεδηε δείβια κενμφ υβημο 100 ml ποηκυηδηαξ 1g/cm
3
 ηαζ 0,7g/cm

3
 βζα 

δζάθμνεξ δζαζηάζεζξ ηδξ κεηνήξ γχκδξ απυ ηα πθάβζα ηαζ απυ ημ ηάης επίπεδμ ακηίζημζπα:  

 

 2 mm - 1 mm  

 2 mm – 0.5 mm  

 1.5 mm - 1.5 mm  

. 

 

Γηα όγθν 260 ml πξνέθπςαλ ηα εμήο (πίλαθαο 3.6.2 θαη 3.6.3): 

 

Δλέξγεηα (KeV) Mcnp 1.5-1.5(mm) Mcnp 2.0-1.0(mm) Mcnp 2.0-0.5(mm) 

47 0.022185 0.0213336 0.021334 

60 0.02915 0.0280146 0.028015 

88 0.034033 0.0326767 0.032681 

122 0.032538 0.0312939 0.03136 

662 0.004837 0.00471644 0.004824 

1173 0.002657 0.00259904 0.00267 

1333 0.002347 0.00229424 0.002357 

 

Πίλαθαο 3.6.2: Πνμζμιμίςζδ δείβιαημξ  Ζ2Ο 260ml ποηκυηδηαξ 1gr/cm
3 

          βζα δζάθμνεξ ηζιέξ Side ηαζ Bottom Dead Layer 
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ρήκα 3.6.2: Πνμζμιμίςζδ δείβιαημξ  Ζ2Ο 260ml ποηκυηδηαξ 1gr/cm
3 

     βζα δζάθμνεξ ηζιέξ Side ηαζ Bottom Dead Layer 

 

Κώδηθαο Matlab πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ην Σρήκα 3.6.2 

 
%Για όγκο 260ml & 1gr/cm^3 

xc=[47 60 88 122 622 1173 1333]; %Ενέργεια (keV) 

y9=[0.022185 0.02915 0.034033 0.032538 0.004837 0.002657 

0.002347]; %1.5-1.5 

y10=[0.0213336 0.0280146 0.0326767 0.0312939 0.00471644 

0.00259904 0.00229424]; %2.0-1.0 

y11=[0.021334 0.028015 0.032681 0.03136 0.004824 0.00267 

0.002357]; %2.0-0.5 

plot(xc,y9,xc,y10,'r',xc,y11,'g') 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενζργεια (keV) 

Απόδοςη (cps/gps) 
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Δλέξγεηα(KeV) Mcnp 1.5-1.5(mm) Mcnp 2.0-1.0(mm) Mcnp 2.0-0.5(mm) 

47 0.01871 0.017989 0.017989 

60 0.025511 0.0245132 0.024513 

88 0.030756 0.0295334 0.02953 

122 0.029823 0.0287444 0.028684 

662 0.00461 0.00459773 0.004495 

1173 0.002559 0.00257252 0.002504 

1333 0.002267 0.00227595 0.002215 

 

Πίλαθαο 3.6.3: Πνμζμιμίςζδ δείβιαημξ  Ζ2Ο 260ml ποηκυηδηαξ 1.3gr/cm
3 

 

 

ρήκα 3.6.3:Πνμζμιμίςζδ δείβιαημξ  Ζ2Ο 260ml ποηκυηδηαξ 1,3gr/cm
3 

βζα δζάθμνεξ ηζιέξ Side ηαζ Bottom Dead Layer 
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Κώδηθαο Matlab πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ην Σρήκα 3.6.3 

%Για όγκο 260ml & 1.3gr/cm^3 

xc=[47 60 88 122 622 1173 1333]; %Ενέργεια (keV) 

y12=[0.01871 0.025511 0.030756 0.029823 0.00461 0.002559 

0.002267]; %1.5-1.5  

y13=[0.017989 0.024513 0.0295334 0.0287444 0.0045977 

0.00257252 0.00227595]; %2.0-1.0 

y14=[0.017989 0.024513 0.02953 0.028684 0.004495 0.002504 

0.002215]; %2.0-0.5 

plot(xc,y12,xc,y13,'r',xc,y14,'g') 

 

ηδ ζοκέπεζα πνμζμιμζχεδηε ημ δείβια κενμφ 100ml βζα  

 

 1.0gr/cm
3 

 

 0.7gr/ cm
3 
  

 

Πξνέθπςαλ νη αθόινπζνη πίλαθεο (3.6.4 θαη 3.6.5) : 

 
 

Δλέξγεηα(KeV) Mcnp 1.5-1.5 (mm) Mcnp 2.0-1.0 (mm) Mcnp 2.0-0.5 (mm) 

47 0.0435931 0.0435927 0.045347 

60 0.0533491 0.0533488 0.055525 

88 0.059003 0.0589941 0.061508 

122 0.0555706 0.0554622 0.057701 

662 0.00820569 0.00802985 0.008238 

1173 0.00448848 0.00437341 0.004476 

1333 0.00395296 0.00385097 0.003944 

 

Πίλαθαο 3.6.4: Πνμζμιμίςζδ δείβιαημξ  Ζ2Ο 100ml ποηκυηδηαξ 1gr/cm
3 

         βζα δζάθμνεξ ηζιέξ Side ηαζ Bottom Dead Layer 
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ρήκα 3.6.4: Πνμζμιμίςζδ δείβιαημξ  Ζ2Ο 100ml ποηκυηδηαξ 1gr/cm
3 

     βζα δζάθμνεξ ηζιέξ Side ηαζ Bottom Dead Layer 

 

Κώδηθαο Matlab πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ην Σρήκα 3.6.4 

%Για όγκο 100ml & 1.0gr/cm^3 

xc=[47 60 88 122 622 1173 1333]; %Ενέργεια (keV) 

y15=[0.0435931 0.0533491 0.059003 0.0555706 0.00820569 

0.00448848 0.00395296]; %1.5-1.5 

y16=[0.0435927 0.0533488 0.0589941 0.0554622 0.00802985 

0.00437341 0.00385097]; %2.0-1.0 

y17=[0.045347 0.055525  0.061508 0.057701 0.008238 0.004476 

0.003944]; %2.0-0.5 

plot(xc,y15,xc,y16,'r',xc,y17,'g') 
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Δλέξγεηα(KeV) Mcnp 1.5-1.5 (mm) Mcnp 2.0-1.0 (mm) Mcnp 2.0-0.5 (mm) 

47 0.0511965 0.049223 0.049223 

60 0.0605636 0.058194 0.058194 

88 0.0654227 0.062762 0.062753 

122 0.0607641 0.058521 0.058407 

662 0.00846382 0.00843 0.008249 

1173 0.00457067 0.004583 0.004466 

1333 0.00402226 0.004031 0.003927 

 

Πίλαθαο 3.6.5: Πνμζμιμίςζδ δείβιαημξ  Ζ2Ο 100ml ποηκυηδηαξ 0.7gr/cm
3 

       βζα δζάθμνεξ ηζιέξ Side ηαζ Bottom Dead Layer 

 

 

ρήκα 3.6.5:Πνμζμιμίςζδ δείβιαημξ  Ζ2Ο 100ml ποηκυηδηαξ 0,7gr/cm
3 

βζα δζάθμνεξ ηζιέξ Side ηαζ Bottom Dead Layer 
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Κώδηθαο Matlab πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ην Σρήκα 3.6.5 

%Για όγκο 100ml & 0.7gr/cm^3 

xc=[47 60 88 122 622 1173 1333]; %Ενέργεια (keV) 

y18=[0.0511965 0.0605636 0.0654227 0.0607641 0.00846382 

0.0045706 0.00402226]; %1.5-1.5 

y19=[0.049223 0.058194 0.062762 0.058521 0.00843 0.004583 

0.004031]; %2.0-1.0 

y20=[0.049223 0.058194 0.062753 0.058407 0.008249 0.004466 

0.003927]; %2.0-0.5 

plot(xc,y18,xc,y19,'r',xc,y20,'g') 

 

 

 

4 ΤΓΚΡΙΗ  ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΧΝ ΑΠΟΓΟΔΧΝ ΚΑΙ ΣΧΝ 

ΑΝΣΙΣΟΙΥΧΝ ΠΟΤ ΠΡΟΟΜΟΙΧΘΗΚΑΝ 

 

Έκαξ απυ ημοξ ζηυπμοξ ηδξ πηοπζαηήξ ενβαζίαξ ήηακ δ ζφβηνζζδ ηςκ πεζναιαηζηχκ 

απμηεθεζιάηςκ ιε εηείκα ηςκ πνμζμιμζχζεςκ ημο MCNP έηζζ χζηε κα πνμηφρεζ δ 

ηαθφηενδ δζαζηαζζμθυβδζδ ηδξ κεηνήξ γχκδξ, δ μπμία ακ πνμζμιμζςεεί οπμθμβίγεζ 

απμδυζεζξ ημκηζκέξ ζηζξ πναβιαηζηέξ πμο οπάνπμοκ απυ πεζναιαηζηέξ ιεηνήζεζξ.  

 

Ύζηενα απυ πμθοάνζειεξ πνμζμιμζχζεζξ, μζ μπμίεξ πανμοζζάζηδηακ παναπάκς, ζημκ 

MCNP πνμέηορε ημ ζοιπέναζια υηζ ε πην θαιή ηαζ ιε ηδ ιηγόηεξε απόθιηζε απυ ηα 

πναβιαηζηά δεδμιέκα κεηνή γχκδ είκαζ αοηή πμο πνδζζιμπμζεί  1,5 mm από ηα πιάγηα θαη 

1,5 mm από ην θάησ επίπεδν. Να πνμζεέζμοιε υηζ οπάνπεζ ηαζ front dead layer πμο απυ 

ημκ ηαηαζηεοαζηή είκαζ ηδξ ηάλδξ ημο 0,5ιm.  

 

Γηα λα δηθαηνινγήζνπκε ηελ επηινγή καο ζα αθνινπζήζνπλ θάπνηα ζπγθξηηηθά δηαγξάκκαηα 

ησλ δηαθόξσλ πξνζνκνηώζεσλ κε ηελ αληίζηνηρε πεηξακαηηθή κέηξεζε. 
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ρήκα 4.1: φβηνζζδ απμδυζεςκ απυ πνμζμιμζχζεζξ δζαθυνςκ δζαζηάζεςκ κεηνήξ γχκδξ 

ιε ηδκ πεζναιαηζηή βζα ζδιεζαηή πδβή Eu-152 ζηα 63cm. 

 

ημ ζοβηνζηζηυ  βνάθδια ημο ζπήιαημξ 4.1 πανμοζζάγμκηαζ μζ απμδυζεζξ πνμζμιμζχζεςκ 

ζδιεζαηήξ πδβήξ Eu-152 ημπμεεηδιέκδ ζηα 63 cm απυζηαζδξ απυ ημκ ακζπκεοηή, βζα 

δζαθμνεηζηέξ κεηνέξ γχκεξ.  

 

Δζδζηυηενα, δ κεηνή γχκδ ηνμπμπμζήεδηε ηαηά  

 0.5mm  

 1mm  

 1.5mm  

 2mm 

απυ ηδκ θάησ ηαζ ηζξ πιάγηεο πθεονέξ. ημ ίδζμ βνάθδια οπάνπεζ ηαζ δ απυδμζδ ηδξ 

ενβαζηδνζαηήξ ιέηνδζδξ ζημκ ακζπκεοηή βζα κα ιπμνέζεζ κα βίκεζ δ ζφβηνζζδ. 

Υνδζζιμπμζήζαιε δηαθεθνκκέλε γξακκή ζημ πεηξακαηηθό ηαζ ζημ απμηέθεζια βζα λεθξή 

δώλε 1.5mm από πιάγηα θαη 1.5mm από θάησ ηαζ έηζζ θαίκεηαζ λεηάεανα υηζ ζημ 

ιεβαθφηενμ ιένμξ ηαπηίδνληαη. 
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Από ηα παξαπάλσ βγήθε ην ζσκπέραζκα όηη κηθξέο αιιαγέο ζηνλ θαζνξηζκό ηεο λεθξήο δώλεο 

επεξεάδνπλ αξθεηά ηηο πξνζνκνησκέλεο απνδόζεηο.  

 

ημοξ πίκαηεξ 4.1, 4.2 πμο αημθμοεμφκ, ζημκ πνχημ ακαβνάθμκηαζ ζοβηεκηνςηζηά μζ 

απμδυζεζξ ηςκ δζάθμνςκ ηζιχκ κεηνήξ γχκδξ πμο πνμζμιμζχεδηακ ,εκχ ζημ δεφηενμ 

οπμθμβίζηδηακ μζ θυβμζ ηςκ πνμζμιμζςιέκςκ απμδυζεςκ πνμξ ηςκ πεζναιαηζηχκ. Θα δμφιε 

υηζ μ θυβμξ εα πθδζζάγεζ ηδκ ιμκάδα ηαθφηενα ζηδκ πενίπηςζδ βζα λεθξή δώλε 1.5mm από 

πιάγηα θαη 1.5mm από θάησ. 

 

 

 

Δλέξγεηα 

(KeV) 

 

Πεηξακαηηθό 

1,5-1,5 

(mm) 

1,5-1,0 

(mm) 

1,5-0,5 

(mm) 

1,0-1,5 

(mm) 

40.43 0,000315958 0.00033617 
 

0,00033617 0,0003652 
 

0.00035074 
 

122.09 0,000291872 0.00030108 0,00030236 0.00032726 0.00031418 

244.83 0,000141086 0.00014056 0,00014301 0.00015387 0.00014711 

778.47 0,0000292444 0.00002928 0,00003023 0.00003365 0.00003365 

1111.48 0,0000197594 0.00001939 0,00002002 0.00002159 0.00002048 

1407.43 0,0000147497 0.00001497 0,00001555 0.00001663 0.00001576 

     

Δλέξγεηα 

(KeV) 

1,0-1,0 

(mm) 

2,0-0,5 

(mm) 

2,0-1,0 

(mm) 

2,0-2,0 

(mm) 

40.43 0,0003652 
 

0.00033617 
 

0,00033617 0.00035074 
 

122.09 0.00032726 0.00030108 0,00030236 0.00031418 

244.83 0.00015387 0.00014056 0,00014301 0.00014711 

778.47 0.00003365 0.00002928 0,00003023 0.00003365 

1111.48 0.00002159 0.00001939 0,00002002 0.00002048 

1407.43 0.00001663 0.00001497 0,00001555 0.00001576 

 

Πίλαθαο 4.1: Πεζναιαηζηή απυδμζδ ηαζ απμδυζεζξ πνμζμιμζχζεςκ πδβήξ Eu-152 ζηα 63cm 

βζα δζάθμνεξ δζαζηάζεζξ κεηνήξ γχκδξ. 
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Δλέξγεηα 

(keV) 

Λόγνο πξνζνκνησκέλεο απόδνζεο πξνο ηελ πεηξακαηηθή απόδνζε 

 

Νεθξή δώλε 

1,5mm-1,5mm 

 

Νεθξή δώλε 

1,5mm-0,5mm 

 

Νεθξή δώλε 

1,5mm- 1mm 

 

Νεθξή δώλε 

1mm-1,5mm 

40.43 1,063970528 1,155849828 1,063970528 1,110084252 

122.09 1,031548076 1,121244929 1,03593356 1,076430764 

244.83 0,996271777 1,0906114 1,013637072 1,042697362 

778.47 1,001217327 1,150647645 1,033702179 1,150647645 

1111.48 0,9813051 1,092644513 1,01318866 1,036468719 

1407.43 1,014935897 1,127480559 1,054258731 1,068496308 

Μέζνο Όξνο 1,014874784 1,123079813 1,035781788 1,080804175 

     

 

 

Δλέξγεηα 

(keV) 

Λόγνο πξνζνκνησκέλεο απόδνζεο πξνο ηελ πεηξακαηηθή απόδνζε 

 

Νεθξή δώλε 1mm-

1mm 

 

Νεθξή δώλε 

2 mm-0,5mm 

 

Νεθξή δώλε 

2 mm- 1mm 

 

Νεθξή δώλε 

2mm-2mm 

40.43 1,110084 1,02000899 1,020009 1,020009 

122.09 1,080919 0,99478539 0,991599 0,982623 

244.83 1,061055 0,98372624 0,968346 0,930992 

778.47 1,089097 1,07781319 0,979333 0,923938 

1111.48 1,072907 0,99294513 0,959543 0,89274 

1407.43 1,111209 1,03595327 1,007478 0,934934 

Μέζνο Όξνο  1,087545 1,0175387 0,987718 0,947539 

 

Πίλαθαο 4.2: Λυβμζ πνμζμιμζςιέκςκ απμδυζεςκ πνμξ πεζναιαηζηχκ βζα δζάθμνεξ 

δζαζηάζεζξ κεηνήξ γχκδξ πδβήξ Eu-152ζηα 63cm. 

 

Σηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα βιέπνπκε ηελ προζέγγηζε ηεο κολάδας ησλ ιόγσλ 

πξνζνκνησκέλεο πξνο πεηξακαηηθήο απόδνζεο πνπ αθνξνύλ ηελ επηιερζείζα γεσκεηξία λεθξήο 

δώλεο, πνπ είλαη θαη ην επηζπκεηό απνηέιεζκα. 
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Βέιηηζηε ιύζε είκαζ εηείκδ πμο επζαάθθεζ κεηνή γχκδ ζηα 1,5mm - 1,5 mm (side-bottom). 

Δπζθέπεδηε αοηή δ θφζδ ηαεχξ πανμοζζάγεζ κηθξόηεξε απόθιηζε απυ ηδ ιεηνδηζηή. 

 

Γηα λα επαιεζεπζεί πεξαηηέξσ ε ιύζε ησλ 1.5mm – 1.5 mm, ρξεηάζηεθε λα πξνζνκνησζνύλ 

δείγκαηα θπιηλδξηθήο γεσκεηξίαο πνπ πεξηείραλ Η2Ο κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά : 

 

 υβημο 260 ml, ποηκμηήηςκ 1.3 gr/cm
3
, 1.0 gr/cm

3
  ηαζ  

 υβημο 100 ml ποηκμηήηςκ 1.0 gr /cm
3
, 0.7 gr /cm

3
 

 

 

 

 

ρήκα 4.2: φβηνζζδ απυδμζδξ απυ πνμζμιμίςζδ δζάθμνςκ ηζιχκ κεηνήξ γχκδξ ιε ηδκ 

πεζναιαηζηή, βζα ηοθζκδνζηήξ βεςιεηνίαξ δείβια κενμφ ποηκυηδηαξ 1 gr/cm
3
, 260 ml 
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ρήκα 4.3: φβηνζζδ απυδμζδξ απυ πνμζμιμίςζδ δζάθμνςκ ηζιχκ κεηνήξ γχκδξ ιε ηδκ 

πεζναιαηζηή, βζα ηοθζκδνζηήξ βεςιεηνίαξ δείβια κενμφ ποηκυηδηαξ 1,3 gr/cm
3
, 260 ml 
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ρήκα 4.4: φβηνζζδ απυδμζδξ απυ πνμζμιμίςζδ δζάθμνςκ ηζιχκ κεηνήξ γχκδξ ιε ηδκ 

πεζναιαηζηή, βζα ηοθζκδνζηήξ βεςιεηνίαξ δείβια κενμφ ποηκυηδηαξ 1 gr/cm
3
, 100 ml 

 

 

Zoom-in γηα λα 

θαλεί θαιύηεξα ε 

ηαύηηζε. 
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ρήκα 4.5: φβηνζζδ απυδμζδξ απυ πνμζμιμίςζδ δζάθμνςκ ηζιχκ κεηνήξ γχκδξ ιε ηδκ 

πεζναιαηζηή, βζα ηοθζκδνζηήξ βεςιεηνίαξ δείβια κενμφ ποηκυηδηαξ 0.7 gr/cm
3
, 100 ml 

 

 

 

Σην ζεκείν απηό κπνξνύκε λα πνύκε όηη επηβεβαηώλεηαη ε επηινγή καο γηα ην dead layer, 

θαζώο βιέπνπκε όηη ηα πεηρακαηηθά δηαγράκκαηα γηα ην δείγκα λεξνύ ηείλνπλ λα 

επηθαισθζούλ πιήξσο από ηα δηαγξάκκαηα ησλ πξνζνκνηώζεσλ ηνπ MCNP γηα ηηκέο 

λεθρής δώλες 1,5mm-1,5mm. 
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5 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ    

 

 Έβζκε εθζηηυξ μ θαζνξηζκόο ηδξ βεςιεηνίαξ ημο ηνοζηάθθμο ημο ακζπκεοηή ιε 

πνήζδ ζδιεζαηήξ πδβήξ Δu-152.  

 

 Μηθξέο αιιαγέο ζημκ ηαεμνζζιυ ηδξ κεηνήξ γχκδξ επδνεάγμοκ ανηεηά ηζξ 

πνμζμιμζςιέκεξ απμδυζεζξ.  

 

 Ύπανλδ ηαύηηζεο ηδξ πεζναιαηζηήξ απυδμζδξ ηδξ ζδιεζαηήξ πδβήξ ιε αοηή ηδξ 

πνμζμιμίςζδ. Αοηυ επεηεφπεδ υηακ δ λεθξή δώλε ημο ηνοζηάθθμο ημο ακζπκεοηή 

ηαεμνίζηδηε κα έπεζ δζαζηάζεζξ 1,5mm από ηα πιάγηα 1,5mm απυ ημ ηάης επίπεδμ 

(side and bottom dead layer). 

 

 Δπέθηαζε ημο πνμζδζμνζζιμφ ηδξ απυδμζδξ ιε ηδκ αμήεεζα πνμζμιμίςζδξ Monte 

Carlo ηαζ ζε άιιεο γεσκεηξίεο δεζβιάηςκ π.π. θπιηλδξηθή βεςιεηνία. 

 

 Σαύηηζε ηαζ βζα θπιηλδξηθή βεςιεηνία. φβηνζζδ ιε πεζναιαηζηή απυδμζδ βζα 

δζαθμνεηζηέξ ποηκυηδηεξ ηαζ πμζυηδηεξ δείβιαημξ. 

 

 Παναηδνχκηαξ ηαζ ημ δζάβναιια δ ηαιπφθδ απυδμζδξ ηδξ πδβήξ κενμφ MCNP 1,5 

mm side - 1,5bottom, είκαζ πμθφ ημκηά ζηδκ ηαιπφθδ ηςκ πεζναιαηζηχκ ιεηνήζεςκ 

εθηόο απυ ηάπμζα ζδιεία ζηζξ ρακειέο ελέξγεηεο πμο ιπμνμφκ κα ελδβδεμφκ. ηζξ 

παιδθέξ εκένβεζεξ ημ πεζναιαηζηυ ιπμνεί κα ιδκ έπεζ 100% αθδεή απμηεθέζιαηα 

ηαεχξ ημ ζηεδαζιέκμ ημιιάηζ ιπθέηεζ ιε ημ αζηέδαζημ ιόγσ ημο εύξνπο ηεο 

θσηνθνξπθήο. Γζα πανάδεζβια, ζηα 122 keV θυβς ηδξ παιδθήξ εκενβυηδηαξ ηδξ 

πδβήξ, πνεζάζηδηε κα οπμθμβζζηεί ρεηξνθίλεηα ηαζ υπζ αοηυιαηα ιέζς ημο 

πνμβνάιιαημξ πμο παίνκαιε ηζξ ιεηνήζεζξ. 

 

 

 Γπλαηόηεηα πξνζνκνηώζεσλ ηαζ άιισλ γεσκεηξηώλ ηαζ πνμζδζμνζζιυξ ηδξ 

απυδμζδξ ρσξίο πνήζδ πζζημπμζδιέκςκ ναδζεκενβχκ πδβχκ. 
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 Ο αληρλεπηήο ππεξθαζαξνύ Γεξκαλίνπ πμο πνδζζιμπμζήεδηε ηαηά ηδκ εηπυκδζδ 

ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ πανμοζζάγεζ πνιύ θαιή δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα ζε υθμ ημ 

θάζια ηςκ εκενβεζχκ ηαζ ανηεηά ορδθή απυδμζδ βζα εκένβεζεξ ζπεδυκ ιέπνζ ηα 

1000 keV, πνμζθένμκηαξ πμθφ ηαθά απμηεθέζιαηα ζημ ζοβηεηνζιέκμ εφνμξ 

εκενβεζχκ. Γζα πςειόηεξεο ελέξγεηεο, θυβς ημο κηθξνύ όγθνπ ημο ηνοζηάθθμο, 

παξνπζηάδεηαη ιζα ιζηνή αβεβαηόηεηα. Δάκ ημ δεηνύκελν είκαζ πςειήο αθξίβεηαο 

ιεηνήζεζξ ζε ηυζμ ορδθέξ εκένβεζεξ πνμηείκεηαζ δ ρξήζε ηνοζηάθθμο κεγαιύηεξνπ 

υβημο. Βέααζα δ ιέηνδζδ θςημημνοθχκ ορδθχκ εκενβεζχκ ιε ημκ ζοβηεηνζιέκμ 

ηνφζηαθθμ δεκ είκαζ απαβμνεοηζηή, ιε ηδκ πνμτπυεεζδ υιςξ ιεβάθδξ δζάνηεζαξ 

ιέηνδζδξ. 

 

 

 

 Ζ απόδνζε ημο ακζπκεοηή είκαζ άιεζα εμαξηώκελε απυ ηδκ ελέξγεηα ηδξ 

αηηζκμαμθίαξ β. Οζ ρακειήο ελέξγεηαο αηηίκεξ β επδνεάγμκηαζ απυ ηδκ 

απηναπνξξόθεζε, εκχ ζηζξ πςειόηεξεο εκένβεζεξ έπμοιε ηδκ ειθάκζζδ 

θαζκμιέκςκ Compton ηαζ δίδπκσλ γελέζεσκ ηαεχξ ηαζ ηδξ πζεακυηδηαξ κε 

αιιειεπίδξαζεο ηςκ αηηζκχκ β ιε ημκ ακζπκεοηή. Αοηά ηα θαζκυιεκα έπμοκ ςξ 

απμηέθεζια ηδ κείσζε ηδξ απόδνζεο ζε αοηέξ ηζξ πενζμπέξ. Οζ πςειόηεξεο 

απνδόζεηο ζημκ ακζπκεοηή πμο πνδζζιμπμζήεδηε πανμοζζάγμκηαζ βζα αηηζκμαμθίεξ β 

ιεηαλφ ηςκ εκενβεζχκ 40 θαη 122 keV, ακάθμβα ιε ηδκ εηάζημηε βεςιεηνία. 

 

 

 Λαιαάκμκηαξ οπυρδ ηδκ πνηόηεηα ηδξ πδβήξ ηαζ ημ θόζηνο ζε ρξόλν, ρξήκα αθθά 

ηαζ ηα πμζμζηά επηθηλδπλόηεηαο ιπμνμφιε κα πμφιε υηζ μζ πξνζνκνηώζεηο MCNP 

δζάθμνςκ βεςιεηνζχκ είκαζ ιζα ηθαλνπνηεηηθή ιύζε βζα ηδκ ελοπδνέηδζδ ιαξ ζε 

ημιείξ ηδξ ηεπκμθμβίαξ. 
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6 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

ημοξ πίκαηεξ Π1 ηαζ πίκαηα Π2, έπεζ επζηεοπεεί δ ακαβςβή ηδξ εκενβυηδηαξ ζδιεζαηήξ 

πδβήξ Δονςπίμο Eu-152 ηδξ διενμιδκίαξ 15/5/2000 ζηδκ εκενβυηδηα ηδξ διενμιδκίαξ πμο 

είπε δζελαπεεί ημ πείναια, 6/11/2014. 

 

Πίλαθαο Π1 

Eu-152   

T1/2 13,537 [y] 

Ao 4114000 [Bq] 

θ 0,051203899 [1/y] 

tspecification 15/5/2000  

tmeasurement 6/11/2014  

t 14,47775496 [y] 

Ameasure 1960262,296 [Bq] 

r 63 [cm] 

4πr^2 49875,92497  

 

 

Πίλαθαο Π2 

Δλέξγεηα 

(keV) 

FY Source 

gamma/s 

counts/200s Απόδνζε 

40,43 0,594 1164395,804 73580 0,000315958 

122,09 0,284 556714,492 32497,93 0,000291872 

244,83 0,075 1,47E+05 4148,49 0,000141086 

778,47 0,129 252873,8361 1479,03 2,92444E-05 

1111,48 0,135 264635,4099 1045,81 1,97594E-05 

1407,43 0,208 407734,5575 1202,79 1,47497E-05 
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Αξρείν Δηζόδνπ γηα ζεκεηαθή πεγή: 

c   Canberra 9% 8/11/14                                                                       

c   geometry 

c  cell cards                                                                    

c                                                                                

1  2  -0.00129  -15 16 -27 (14:26:-1)                  $ air over detector                            

2  3  -2.69     1 -26 (25:-2) -14                      $ Al  cover                         

3  2  -0.00129  2 -25 (23:-4) -11 #5 #16 #17 #4        $ air inside cover exept front air                       

4  4  -8.96     2 -3 -20 18                            $ Cu                             

5  3  -2.69     2 -4 -18                               $ Al cryostat                             

6  3  -2.69     4 -5 -23 19                            $ Al  base of holder                           

7  4  -8.96     4 -6 -17                               $ Cu  inside teflon                           

8  1  -2.2      4 -6 -19 #7                            $ PTFE                           

9  2  -0.00129  11 -12 -25 21                $ air below front window above holder 

10 2  -0.00129  5 -6 -22 19                  $ air  base of crystal                          

13 5  -5.36     6 -30 -49 #21 #20            $ Ge Crystal  

11 2  -0.00129  6 -11 -22 21                 $ air inside holder-crystal                      

14 2  -0.00129  12 -13 -25                   $ air in front window                           

15 10 -1.42     13 -14 -25                   $ carbon window                            

16 3  -2.69     8 -9 -24 23                  $ Al  1st ear                           

17 3  -2.69     11 -31 -24 23                $ Al  2nd ear                          

18 3  -2.69     5 -11 -23 22                 $ Al holder                            

19 5  -5.36     6 -12 -21  49                $ Ge dead layer side 1.5mm 

20 5  -5.36     6 -48 -49  29                $ Ge dead layer bottom 1.5mm 

21 2  -0.00129  28 -29 6 -7                  $ groove 

22 5  -5.36     30 -12 -49                   $ Ge dead layer front 0.5microm 

25 0            15: -16 :27                  $ outside                        

                                                                                 

c                                                                                

c  surface cards                                                                 

c                                                                                

c                                                                                

c                                                                                

c                    normal to x axis surfaces                                   

1     px 0.                                                                      

2     px 1.2                                                                     

3     px 4.85                                                                    

4     px 6.05                                                                    

5     px 6.95                                                                    
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6     px 10.3      $ start of crystal                                              

7     px 10.35      $depth groove                                                                     

8     px 10.3      $start of 1st ear                                                             

9     px 11.       $end of 1st ear 

10    px 11.3        $start of 2nd ear 

31    px 12.          $end of 2nd ear                                                                                                             

11    px 12.15       $ end of holder                                                               

12    px 12.3      $ front window of crystal                                                              

13    px 12.75                                                                   

14    px 12.8                                                                    

15    px 80.       $ polu megalo                                                                   

16    px -2.                                                                     

c          Cylinder surfaces                                                     

17    cx 0.2                                                                     

18    cx 0.5                                                                     

19    cx 0.5                                                                     

20    cx 0.9                                                                     

21    cx 2.525   $outside of crystal                                                                     

22    cx 2.625   $ start holder                                                                     

23    cx 2.775   $ end holder                                                                 

24    cx 2.965    $ out of ear                                                                

25    cx 3.65                                                                    

26    cx 3.8                                                                      

27    cx 6. 

28    cx 0.5   $ groove cylinder start 

29    cx 0.55  $ groove cylinder end    

30    px 12.29995 $ front dead layer 0.5micro                                                                            

C        complementary surfaces (dead layer) 

48    px 10.45  $bottom dead layer 

49    cx 2.375 $outside of active Ge 

 

c                                                                                

c  data cards                                                                    

c                                                                                

mode p                                                                           

imp:p  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0               

c                                                                                

c  source specification                                                          

c  source distance from front window 63cm without petri 
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sdef  pos 75.3 0. 0.  erg=0.0404 

c                                                                              

c                                       

c                                                                                

c  tallies specification                                                         

c                                                                                

f8:p 13                                                                                     

e8 0. 0.0399   0.0409                                              

c                                                                                

c  material cards                                                                

c                                                                                

m1     9000 0.667  6000 0.333    $ PTFE (C2F4)                                    

m2     7014   3.64E-5 $ Air 

       8016   9.74E-6                                   

m3     13000 1                            $ Al                                             

m4     29000 1                            $ Cu                                             

m5     32000 1                            $ Ge                                             

m8    8000   -0.501  $ O 

      13000  -0.073  $ Al 

      26000  -0.039  $ Fe 

      14000  -0.327  $ Si 

      6000   -0.021  $ C 

      20000  -0.014  $ Ca 

      19000  -0.009  $ k 

      12000  -0.005  $ Mg 

      7000   -0.001  $ N 

      11000  -0.006  $ Na 

      22000  -0.004  $ Ti   

m9    1000 2         $H2O 

      8000 1     

m10   6000 1 $aluminio                                                                        

c 

c  problem cut-offs                                                              

c                                                                                

nps  100000000                                                                    

ctme  300                                                                        

c 
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Αξρείν Δμόδνπ γηα ζεκεηαθή πεγή: 

1mcnp     version 4c2   ld=01/20/01                      03/16/15 12:45:10 

 *************************************************************************                 

probid =   03/16/15 12:45:10 

 i=canb90 o=canb90.o                                                              

 

    1-       c   Canberra 9% 8/11/14                                                          

    2-       c   geometry                                                                     

    3-       c  cell cards                                                                    

    4-       c                                                                                

    5-       1  2  -0.00129  -15 16 -27 (14:26:-1)                  $ air over detector       

    6-       2  3  -2.69     1 -26 (25:-2) -14                      $ Al  cover               

    7-       3  2  -0.00129  2 -25 (23:-4) -11 #5 #16 #17 #4        $ air inside cover exept  

    8-       4  4  -8.96     2 -3 -20 18                            $ Cu                      

    9-       5  3  -2.69     2 -4 -18                               $ Al cryostat             

   10-       6  3  -2.69     4 -5 -23 19                            $ Al  base of holder      

   11-       7  4  -8.96     4 -6 -17                               $ Cu  inside teflon       

   12-       8  1  -2.2      4 -6 -19 #7                            $ PTFE                    

   13-       9  2  -0.00129  11 -12 -25 21                $ air below front window above hold 

   14-       10 2  -0.00129  5 -6 -22 19                  $ air  base of crystal              

   15-       13 5  -5.36     6 -30 -49 #21 #20            $ Ge Crystal                        

   16-       11 2  -0.00129  6 -11 -22 21                 $ air inside holder-crystal         

   17-       14 2  -0.00129  12 -13 -25                   $ air in front window               

   18-       15 10 -1.42     13 -14 -25                   $ carbon window                     

   19-       16 3  -2.69     8 -9 -24 23                  $ Al  1st ear                       

   20-       17 3  -2.69     11 -31 -24 23                $ Al  2nd ear                       

   21-       18 3  -2.69     5 -11 -23 22                 $ Al holder                         

   22-       19 5  -5.36     6 -12 -21  49                $ Ge dead layer side 1.5mm          

   23-       20 5  -5.36     6 -48 -49  29                $ Ge dead layer bottom 1.5mm        

   24-       21 2  -0.00129  28 -29 6 -7                  $ groove                            

   25-       22 5  -5.36     30 -12 -49                   $ Ge dead layer front 0.5microm     

   26-       25 0            15: -16 :27                  $ outside                           

   27-                                                                                        

   28-       c                                                                                

   29-       c  surface cards                                                                 

   30-       c                                                                                

   31-       c                                                                                

   32-       c                                                                                

   33-       c                    normal to x axis surfaces                                   
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   34-       1     px 0.                                                                      

   35-       2     px 1.2                                                                     

   36-       3     px 4.85                                                                    

   37-       4     px 6.05                                                                    

   38-       5     px 6.95                                                                    

   39-       6     px 10.3      $ start of crystal                                            

   40-       7     px 10.35      $depth groove                                                

   41-       8     px 10.3      $start of 1st ear                                             

   42-       9     px 11.       $end of 1st ear                                               

   43-       10    px 11.3        $start of 2nd ear                                           

   44-       31    px 12.          $end of 2nd ear                                            

   45-       11    px 12.15       $ end of holder                                             

   46-       12    px 12.3      $ front window of crystal                                     

   47-       13    px 12.75                                                                   

   48-       14    px 12.8                                                                    

   49-       15    px 80.       $ polu megalo                                                 

   50-       16    px -2.                                                                     

   51-       c          Cylinder surfaces                                                     

   52-       17    cx 0.2                                                                     

   53-       18    cx 0.5                                                                     

   54-       19    cx 0.5                                                                     

   55-       20    cx 0.9                                                                     

   56-       21    cx 2.525   $outside of crystal                                             

   57-       22    cx 2.625   $ start holder                                                  

   58-       23    cx 2.775   $ end holder                                                    

   59-       24    cx 2.965    $ out of ear                                                   

   60-       25    cx 3.65                                                                    

   61-       26    cx 3.8                                                                     

   62-       27    cx 6.                                                                      

   63-       28    cx 0.5   $ groove cylinder start                                           

   64-       29    cx 0.55  $ groove cylinder end                                             

   65-       30    px 12.29995 $ front dead layer 0.5micro                                    

   66-       C        complementary surfaces (dead layer)                                     

   67-       48    px 10.45  $bottom dead layer                                               

   68-       49    cx 2.375 $outside of active Ge                                             

   69-                                                                                        

   70-       c                                                                                

   71-       c  data cards                                                                    

   72-       c                                                                                
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   73-       mode p                                                                           

   74-       imp:p  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0                               

   75-       c                                                                                

   76-       c  source specification                                                          

   77-       c  source distance from front window 63cm without petri                          

   78-       sdef  pos 75.3 0. 0.  erg=0.0404                                                 

   79-       c                                                                                

   80-       c                                                                                

   81-       c                                                                                

   82-       c  tallies specification                                                         

   83-       c                                                                                

   84-       f8:p 13                                                                          

   85-       e8 0. 0.0399   0.0409                                                            

   86-       c                                                                                

   87-       c  material cards                                                                

   88-       c                                                                                

   89-       m1     9000 0.667  6000 0.333    $ PTFE (C2F4)                                   

   90-       m2     7014   3.64E-5 $ Air                                                      

   91-              8016   9.74E-6                                                            

   92-       m3     13000 1                            $ Al                                   

   93-       m4     29000 1                            $ Cu                                   

   94-       m5     32000 1                            $ Ge                                   

   95-       m8    8000   -0.501  $ O                                                         

 warning.  material   8 is not used in the problem. 

   96-             13000  -0.073  $ Al                                                        

   97-             26000  -0.039  $ Fe                                                        

   98-             14000  -0.327  $ Si                                                        

   99-             6000   -0.021  $ C                                                         

  100-             20000  -0.014  $ Ca                                                        

  101-             19000  -0.009  $ k                                                         

  102-             12000  -0.005  $ Mg                                                        

  103-             7000   -0.001  $ N                                                         

  104-             11000  -0.006  $ Na                                                        

  105-             22000  -0.004  $ Ti                                                        

  106-       m9    1000 2         $H2O                                                        

 warning.  material   9 is not used in the problem. 

  107-             8000 1                                                                     

  108-       m10   6000 1 $aluminio                                                           

  109-       c                                                                                



78 

 

  110-       c  problem cut-offs                                                              

  111-       c                                                                                

  112-       nps  100000000                                                                   

  113-       ctme  300                                                                        

  114-       c                                                                                

 

 surface      6   and surface      8   are the same.      8   will be deleted. 

 

 surface     18   and surface     19   are the same.     19   will be deleted. 

 

 surface     18   and surface     28   are the same.     28   will be deleted. 

  

 warning.     3 surfaces were deleted for being the same as others. 

  

 warning.    1 materials had unnormalized fractions. print table 40. 

1cells                                                                                                  print table 60 

 

                      atom        gram                                     photon                                       

        cell  mat    density     density     volume       mass     pieces importance                                    

 

     1     1    2  5.38594E-05 1.29000E-03 8.69331E+03 1.12144E+01     1  1.0000E+00                                    

     2     2    3  6.00384E-02 2.69000E+00 9.51620E+01 2.55986E+02     1  1.0000E+00                                    

     3     3    2  5.38594E-05 1.29000E-03 2.98098E+02 3.84547E-01     1  1.0000E+00                                    

     4     4    4  8.49114E-02 8.96000E+00 6.42142E+00 5.75359E+01     1  1.0000E+00                                    

     5     5    3  6.00384E-02 2.69000E+00 3.80918E+00 1.02467E+01     1  1.0000E+00                                    

     6     6    3  6.00384E-02 2.69000E+00 2.10661E+01 5.66679E+01     1  1.0000E+00                                    

     7     7    4  8.49114E-02 8.96000E+00 5.34071E-01 4.78527E+00     1  1.0000E+00                                    

     8     8    1  7.94674E-02 2.20000E+00 2.80387E+00 6.16852E+00     1  1.0000E+00                                    

     9     9    2  5.38594E-05 1.29000E-03 3.27364E+00 4.22299E-03     1  1.0000E+00                                    

    10    10    2  5.38594E-05 1.29000E-03 6.98882E+01 9.01557E-02     1  1.0000E+00                                    

    11    13    5  4.44655E-02 5.36000E+00 3.29164E+01 1.76432E+02     1  1.0000E+00                                    

    12    11    2  5.38594E-05 1.29000E-03 2.99315E+00 3.86117E-03     1  1.0000E+00                                    

    13    14    2  5.38594E-05 1.29000E-03 1.88342E+01 2.42962E-02     1  1.0000E+00                                    

    14    15   10  7.11954E-02 1.42000E+00 2.09269E+00 2.97162E+00     1  1.0000E+00                                    

    15    16    3  6.00384E-02 2.69000E+00 2.39835E+00 6.45157E+00     1  1.0000E+00                                    

    16    17    3  6.00384E-02 2.69000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00     0  1.0000E+00                                    

    17    18    3  6.00384E-02 2.69000E+00 1.32324E+01 3.55951E+01     1  1.0000E+00                                    

    18    19    5  4.44655E-02 5.36000E+00 4.61814E+00 2.47532E+01     1  1.0000E+00                                    

    19    20    5  4.44655E-02 5.36000E+00 2.51553E+00 1.34833E+01     1  1.0000E+00                                    
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    20    21    2  5.38594E-05 1.29000E-03 8.24668E-03 1.06382E-05     1  1.0000E+00                                    

    21    22    5  4.44655E-02 5.36000E+00 8.86027E-04 4.74911E-03     1  1.0000E+00                                    

    22    25    0  0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00     0  0.0000E+00                                    

 

 total                                     9.27398E+03 6.62803E+02 

  

 warning.  surface     10 is not used for anything. 

 

 

 random number control    0.505667699700000E+10 

 

    minimum source weight = 1.0000E+00    maximum source weight = 1.0000E+00 

 

         5 warning messages so far. 

1cross-section tables                                                                                   print table 100 

 

     table    length 

 

                        tables from file mcplib02                                                         

 

   6000.02p     623                                                                                            01/15/93 

   7000.02p     623                                                                                            01/15/93 

   8000.02p     623                                                                                            01/15/93 

   9000.02p     623                                                                                            01/15/93 

  13000.02p     643                                                                                            01/15/93 

  29000.02p     663                                                                                            01/15/93 

  32000.02p     691                                                                                            01/15/93 

 

  total        4489 

 maximum photon energy set to  100.0 mev (maximum electron energy) 

 

                        tables from file el03                                                             

 

   6000.03e    2333                                                                                          6/6/98     

   7000.03e    2333                                                                                          6/6/98     

   8000.03e    2333                                                                                          6/6/98     

   9000.03e    2333                                                                                          6/6/98     

  13000.03e    2337                                                                                          6/6/98     

  29000.03e    2347                                                                                          6/6/98     
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  32000.03e    2349                                                                                          6/6/98     

  

 warning.  material    3 has been set to a conductor. 

  

 warning.  material    4 has been set to a conductor. 

  

 warning.  material    5 has been set to a conductor. 

  

 warning.  material   10 has been set to a conductor. 

 

 decimal words of dynamically allocated storage 

 

     general            1048454 

     tallies               6548 

     bank                 46724 

     cross sections        8978 

 

     total              1106840     =     4427360 bytes 

 

     available (mdas)   4000000 

 

 

***********************************************************************************

************************************ 

 dump no.    1 on file runtpe       nps =         0     coll =              0     ctm =    0.00     nrn =              0 

 

 

         9 warning messages so far. 

1problem summary                                                                                                        

 

      run terminated when 100000000 particle histories were done. 

+                                                                                                     03/16/15 12:48:54 

      c   Canberra 9% 8/11/14                                                              probid =   03/16/15 12:45:10 

0 

 photon creation     tracks      weight        energy            photon loss         tracks      weight        energy 

                                 (per source particle)                                           (per source particle) 

 

 source           100000000    1.0000E+00    4.0400E-02          escape            99884926    9.9885E-01    

4.0348E-02 
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                                                                 energy cutoff            0    0.            2.8033E-09 

                                                                 time cutoff              0    0.            0.         

 weight window            0    0.            0.                  weight window            0    0.            0.         

 cell importance          0    0.            0.                  cell importance          0    0.            0.         

 weight cutoff            0    0.            0.                  weight cutoff            0    0.            0.         

 energy importance        0    0.            0.                  energy importance        0    0.            0.         

 dxtran                   0    0.            0.                  dxtran                   0    0.            0.         

 forced collisions        0    0.            0.                  forced collisions        0    0.            0.         

 exp. transform           0    0.            0.                  exp. transform           0    0.            0.         

 from neutrons            0    0.            0.                  compton scatter          0    0.            5.1566E-06 

 bremsstrahlung         666    6.6600E-06    4.1915E-08          capture             135074    1.3507E-03    

4.8165E-05 

 p-annihilation           0    0.            0.                  pair production          0    0.            0.         

 photonuclear             0    0.            0.                  photonuclear abs         0    0.            0.         

 electron x-rays          0    0.            0.                                                                         

 1st fluorescence     19083    1.9083E-04    1.7734E-06                                                                 

 2nd fluorescence       251    2.5100E-06    3.0647E-09                                                                 

     total        100020000    1.0002E+00    4.0402E-02              total        100020000    1.0002E+00    

4.0402E-02 

 

   number of photons banked                      917        average time of (shakes)              cutoffs 

   photon tracks per source particle      1.0002E+00          escape            2.5593E-02          tco   

1.0000E+34 

   photon collisions per source particle  3.5292E-03          capture           1.3178E-01          eco   

1.0000E-03 

   total photon collisions                    352916          capture or escape 2.5737E-02          wc1   

0.0000E+00 

                                                              any termination   2.5737E-02          wc2   0.0000E+00 

 

 computer time so far in this run     7.46 minutes            maximum number ever in bank         2 

 computer time in mcrun               3.73 minutes            bank overflows to backup file       0 

 source particles per minute            2.6841E+07            dynamic storage   1106844 words,    4427376 

bytes. 

 random numbers generated                358677439            most random numbers used was       99 in 

history 14713899 

 

 range of sampled source weights = 1.0000E+00 to 1.0000E+00 

1photon   activity in each cell                                                                         print table 126 

 



82 

 

                 tracks     population   collisions   collisions     number        flux        average      average 

        cell    entering                               * weight     weighted     weighted   track weight   track mfp 

                                                    (per history)    energy       energy     (relative)      (cm) 

 

     1     1   100013734    100000084       227761    2.2776E-03   4.0395E-02   4.0395E-02   1.0000E+00   

3.3912E+03 

     2     2       45412        42572        47868    4.7868E-04   4.0004E-02   4.0004E-02   1.0000E+00   

6.6867E-01 

     3     3       44487        36982           69    6.9000E-07   4.0221E-02   4.0221E-02   1.0000E+00   

3.3786E+03 

     4     4         178          179          259    2.5900E-06   3.6581E-02   3.6581E-02   1.0000E+00   

1.9251E-02 

     5     5          31           31           26    2.6000E-07   3.7232E-02   3.7232E-02   1.0000E+00   5.7208E-

01 

     6     6         819          820          849    8.4900E-06   3.8160E-02   3.8160E-02   1.0000E+00   

6.0467E-01 

     7     7          29           31           41    4.1000E-07   3.7487E-02   3.7487E-02   1.0000E+00   1.9971E-

02 

     8     8          81           81           31    3.1000E-07   3.7770E-02   3.7770E-02   1.0000E+00   

1.6406E+00 

     9     9       43707        43032            2    2.0000E-08   4.0220E-02   4.0220E-02   1.0000E+00   

3.3778E+03 

    10    10        1538         1374            2    2.0000E-08   3.8099E-02   3.8099E-02   1.0000E+00   

3.2201E+03 

    11    13       34600        35167        52541    5.2541E-04   3.8469E-02   3.8469E-02   1.0000E+00   

3.0028E-02 

    12    11        4226         3908            2    2.0000E-08   4.0141E-02   4.0141E-02   1.0000E+00   

3.3711E+03 

    13    14       84939        83442           13    1.3000E-07   3.9870E-02   3.9870E-02   1.0000E+00   

3.3397E+03 

    14    15       85225        83922         1368    1.3680E-05   3.9930E-02   3.9930E-02   1.0000E+00   

3.4309E+00 

    15    16        6278         6266         4153    4.1530E-05   4.0087E-02   4.0087E-02   1.0000E+00   

6.7154E-01 

    16    17           0            0            0    0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   

0.0000E+00 

    17    18        9846         9415         9147    9.1470E-05   3.9978E-02   3.9978E-02   1.0000E+00   

6.6781E-01 
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    18    19        5720         5812         8507    8.5070E-05   3.8104E-02   3.8104E-02   1.0000E+00   

2.9292E-02 

    19    20         141          143          215    2.1500E-06   3.3630E-02   3.3630E-02   1.0000E+00   

2.1313E-02 

    20    21           0            0            0    0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   

0.0000E+00 

    21    22       35311        34610           62    6.2000E-07   3.9383E-02   3.9383E-02   1.0000E+00   

3.0820E-02 

 

     total     100416302    100387871       352916    3.5292E-03 

1tally   8        nps =100000000 

           tally type 8    pulse height distribution.                   units   number     

           tally for  photons   

  

 cell  13                                                                                                               

      energy 

    0.0000E+00   0.00000E+00 0.0000 

    3.9900E-02   9.73000E-06 0.0321 

    4.0900E-02   3.36170E-04 0.0055 

      total      3.45900E-04 0.0054 

1analysis of the results in the tally fluctuation chart bin (tfc) for tally   8 with nps = 100000000    print 

table 160 

 

 

 normed average tally per history  = 3.45900E-04          unnormed average tally per history  = 

3.45900E-04 

 estimated tally relative error    = 0.0054               estimated variance of the variance  = 0.0000 

 relative error from zero tallies  = 0.0054               relative error from nonzero scores  = 0.0000 

 

 number of nonzero history tallies =       34590          efficiency for the nonzero tallies  = 0.0003 

 history number of largest  tally  =        1354          largest  unnormalized history tally = 1.00000E+00 

 (largest  tally)/(average tally)  = 2.89101E+03          (largest  tally)/(avg nonzero tally)= 1.00000E+00 

 

 (confidence interval shift)/mean  = 0.0000               shifted confidence interval center  = 3.45905E-04 

 

 

 if the largest  history score sampled so far were to occur on the next history, the tfc bin quantities 

would change as follows: 
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      estimated quantities           value at nps           value at nps+1           value(nps+1)/value(nps)-1. 

 

      mean                            3.45900E-04             3.45910E-04                     0.000029 

      relative error                  5.37588E-03             5.37580E-03                    -0.000014 

      variance of the variance        2.88801E-05             2.88793E-05                    -0.000029 

      shifted center                  3.45905E-04             3.45905E-04                     0.000000 

      figure of merit                 9.28746E+03             9.28773E+03                     0.000029 

 

 the 100 largest  history tallies appear to have a  maximum value of about 1.00000E+00 

 the large score tail of the empirical history score probability density function appears to have no 

unsampled regions. 

 

 

 

=========================================================================

========================================================== 

 

           results of 10 statistical checks for the estimated answer for the tally fluctuation chart (tfc) bin of 

tally   8 

 

 tfc bin     --mean--      ---------relative error---------      ----variance of the variance----      --figure of 

merit--     -pdf- 

 behavior    behavior      value   decrease   decrease rate      value   decrease   decrease rate       value     

behavior     slope 

 

 desired      random       <0.10      yes      1/sqrt(nps)       <0.10      yes        1/nps           constant    

random      >3.00 

 observed     random        0.01      yes          yes            0.00      yes         yes            constant    random      

10.00 

 passed?        yes          yes      yes          yes             yes      yes         yes               yes        yes         yes 

 

 

=========================================================================

========================================================== 

 

 this tally meets the statistical criteria used to form confidence intervals: check the tally fluctuation 

chart to verify. 

 the results in other bins associated with this tally may not meet these statistical criteria. 
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 estimated asymmetric confidence interval(1,2,3 sigma): 3.4405E-04 to 3.4776E-04; 3.4219E-04 to 

3.4962E-04; 3.4033E-04 to 3.5148E-04 

 estimated  symmetric confidence interval(1,2,3 sigma): 3.4404E-04 to 3.4776E-04; 3.4218E-04 to 

3.4962E-04; 3.4032E-04 to 3.5148E-04 

 

 fom = (histories/minute)*(f(x) signal-to-noise ratio)**2 = (2.684E+07)*( 1.860E-02)**2 = 

(2.684E+07)*(3.460E-04) = 9.287E+03 

1status of the statistical checks used to form confidence intervals for the mean for each tally bin 

 

 

 tally   result of statistical checks for the tfc bin (the first check not passed is listed) and error magnitude 

check for all bins 

 

     8   passed the 10 statistical checks for the tally fluctuation chart bin result                

         passed all bin error check:     4 tally bins had     1 bins with zeros and     0 bins with relative errors 

exceeding 0.10 

 

 

 the 10 statistical checks are only for the tally fluctuation chart bin and do not apply to other tally bins. 

 

 the tally bins with zeros may or may not be correct: compare the source, cutoffs, multipliers, et cetera 

with the tally bins. 

 

1tally fluctuation charts                          

 

                       tally    8 

       nps      mean     error   vov  slope    fom 

   8192000   3.4119E-04 0.0189 0.0004 10.0    9058 

  16384000   3.4326E-04 0.0133 0.0002 10.0    9188 

  24576000   3.4497E-04 0.0109 0.0001 10.0    9311 

  32768000   3.4692E-04 0.0094 0.0001 10.0    9392 

  40960000   3.4683E-04 0.0084 0.0001 10.0    9415 

  49152000   3.4696E-04 0.0077 0.0001 10.0    9409 

  57344000   3.4511E-04 0.0071 0.0001 10.0    9365 

  65536000   3.4518E-04 0.0066 0.0000 10.0    9372 

  73728000   3.4450E-04 0.0063 0.0000 10.0    9371 

  81920000   3.4486E-04 0.0059 0.0000 10.0    9387 

  90112000   3.4498E-04 0.0057 0.0000 10.0    9368 

  98304000   3.4575E-04 0.0054 0.0000 10.0    9300 
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 100000000   3.4590E-04 0.0054 0.0000 10.0    9287 

 

 

***********************************************************************************

************************************ 

 dump no.    2 on file runtpe       nps = 100000000     coll =         352916     ctm =    3.73     nrn =      

358677439 

         9 warning messages so far. 

 

 run terminated when 100000000 particle histories were done. 

 

 computer time =    3.73 minutes 

 

 mcnp     version 4c2   01/20/01                      03/16/15 12:48:54                    probid =   03/16/15 

12:45:10 
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