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Abstract 
    An efficient Monte Carlo computer program for simulation and calculation of the 
total and full energy peak efficiency (absolute and intrinsic) of the cylindrical 
NaI(Tl)detector (with different: volumes, source-detector separation and gamma rays 
energies) is described. All the fundamental physical processes (photoelectric effect, 
compton scattering effect and pair production effect) occurring inside the detector are 
taken into account. Very fast analytical expressions for the absorption coefficients are 
obtained. The same program can be used to calculate the response function of the 
detector to gamma ray. The results show quite well agreement with experimental data 
and with other calculations within error rate less than 2%. The results can be used in 
gamma spectroscopy and determining the activity of sources. 
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  كارلو ستخدام محاكاة مونتإب NaI(Tl)معالجة كفاءة كاشف 

  الخالصة
وكفاءة  ت كارلو، كفوء في محاكاة وحساب الكفاءة الكليةتم تصميم برنامج يعتمد طريقة مون       

بحجوم ومسافات بين المصدر (اإلسطواني  NaI(Tl)لكاشف ) المطلقة والذاتية(متصاص الكلي إلا
عتبار جميع العمليات الفيزيائية إلبنظر ا ˚خذتۥلقد أ) . اما ، مختلفةگوطاقات أشعة   والكاشف
 التي تحدث في الكاشف) نتاج الزوجٳستطارة كومبتن وتأثير ٳير الثأثير الكهروضوئي وتأث(الرئيسة 

اما گمتصاص ألشعة إلولزيادة فاعلية البرنامج ، فقد تم موائمة معامالت ا. اما معهگعند تفاعل أشعة 
ستخدام البرنامج لحساب دالة ٳ ˝ومن الممكن أيضا. في مادة الكاشف بتعابير رياضية كدالة للطاقة

لقد أظهرت النتائج توافق عالي مع القياسات العملية والحسابات . اماگشعة ستجابة للكاشف ألإلا
ستخدام النتائج في قياسات طيف أشعة ٳمن الممكن    %.2خرى بنسبة خطأ التتجاوز ۥالنظرية األ

 .صادر المشعةماما وحساب فعالية الگ
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