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  تعیین منحنی کالیبراسیون انرژی آشکارساز سوسوزن پالستیک جهت شمارش نوترون های حرارتی
 

  (2)محمدی، عقیل - (1)قاسمی، بهجت  – (1)دوانی، فریدون عباسی -(1) *عزیزی، مریم

  کاربرد پرتو، گروه دانشکده مهندسی هسته ایدانشگاه شهید بهشتی، ( 1
  گروه کاربرد پرتوها، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک (2

 

 :دهيچک
بازدهی و بطور کلی منحنی  نیازمند تعیین منحنی پاسخ انرژی،ساخت و بهره برداری از آشکارسازهای پرتوهای هسته ای  طراحی،
س ست.کالیبرا ستگاه یون ا ستیک تخت همراه با جاذب نوترون حرارتی از جنس  در این مقاله یک د سوزن پال سو ساز  شکار  B10آ

سطح آن جهت  شکاانداروی  ست. در این آ ستور کار قرار گرفته ا شار نوترون های حرارتی در د شمارش ذرات رزه گیری  ساز 
شی از اندرکنش نوترون های حرارتی با شما B10 آلفای نا شد.رش نوترون میمعیاری از  سیون این  لذا با جهت تعیین منحنی کالیبرا

سیلنده آلفا  ساز از چشمه گ شکار ضخامت  تولید ذرات آلفا با انرژی های مختلف و Am241آ و چگالی  mµ 6از طریق فیلترهایی با 
3g/cm 6/1  .استفاده شده است 

 کالیبراسیون انرژی، آشکارسازی نوترونسوسوزن پالستیک، جاذب نوترون حرارتی،  :کلمات کليدي 

 : مقدمه

ات ثانویه قابل ها با استفاده از ذرکنند، نوترونبه صورت مستقیم با ماده واکنش میبرخالف بسیاری از ذرات باردار که 

ب جاذ  هسته های مادۀتوانند خودِد، یا مینشوطریق واکنش های هسته ای تولید میاین ذرات یا از  آشکارسازی هستند.

. اغلب آشکارسازهای نوترون از نوعی واکنش تبدیل نوترون [1]انرژی کسب کرده اند باشند که طی برخورد های نوترون

  کنند.فرودی به ذرات باردار ثانویه، که مستقیما قابل آشکارسازی هستند، استفاده می

شود، عبارتند از: الکتریکی )اتاقک یونش، شمارنده تناسبی، ای آشکارسازی تابش ها استفاده میاز جمله اثراتی که بر

گایگر وآشکارساز حالت جامد(، نور) سوسوزن ها، شمارندۀ چرنکوف و دزسنج نورلیان(، تغییری در رنگ شمارندۀ 

رود. به شمار می تابش هافرآیند سوسوزنی یکی از مفیدترین روش های موجود برای آشکارسازی و..  )امولسیون ها(

گیرند. این ن های سریع مورد استفاده قرار میاغلب برای آشکارسازی نوتروهای آلی از قبیل مایع و پالستیک سوسوزن

زنی پروتون های سریع از طریق فرآیند پسبه نوترون به دلیل وجود هیدروژن و موادی با عدد اتمی پایین در آنهامواد 

 کند.زده(، منتقل میهای پسکسری از انرژی خود را به هسته پراکنده کننده)هسته، نوترون دهند، در این فرآیندپاسخ می

 بنابراین .است کوچک بسیار کند، هاینوترون بوسیله های پس زدهشده به هسته منتقل این در صورتی است که انرژی
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 انرژی در نتیجه وقتی نیست، آشکارسازی برای استفاده قابل خواهد بود که کوچک بقدری زدهپس هایهسته انرژی

 آشکارسازی برای و این شوند مستقیماً آشکارسازی توانندمی زدهپس هایرسد، هستهمی keVحدود  به هانوترون

های حرارتی ها در آشکارسازی نوترونبه کارگیری این سوسوزن ه منظورببنابراین  .[2] است مهم بسیار سریع هاینوترون

. بدین [6-3] های حرارتی هستند استفاده شودمقطع باالیی برای اندرکنش با نوتروناز عناصری که دارای سطح الزم است

در این مقاله یک دستگاه آشکارساز سوسوزن  بنابراین .دشونوترون با بازدهی باال فراهم می ترتیب امکان آشکارسازی

های حرارتی شار نوترون روی سطح آن جهت اندازه گیری  B10پالستیک تخت همراه با جاذب نوترون حرارتی از جنس 

دارای سطح مقطع باالیی  %9/19با فراوانی  B10است که  B11 و B10بور دارای دو ایزوتوپ  .در دستور کار قرار گرفته است

که در  [2] تولید می شوند Li7 و αبرای جذب نوترون های حرارتی است. در اثر جذب نوترون های حرارتی در بور، 

  شوند.آشکارسازی می و با ماده سوسوزن تولید نور کردهبرخورد 

                                        )6%MeV    ( 2.792MeV)     Q =  1.78( MeV) + 1.10Li(7  →   thB + n10   

(1.47 MeV)    Q= 2.310 MeV   (94%) (0.84 MeV) + *Li7  →    thB + n10 

)MeV 0.480( 𝛾+  Li7  →* Li7                

خواهد معیاری از شمارش نوترون  B10در این آشکارساز شمارش ذرات آلفای ناشی از اندرکنش نوترون های حرارتی با 

 . جهت شمارش صحیح نوترون، الزم است کالیبراسیون انرژی برای آشکارساز سوسوزن پالستیک صورت گیرد بود.

توسط فیلتر هایی با ضخامت   Am241 با تضعیف انرژی ذرات آلفای گسیلی از چشمۀ سعی شده است مقالهدر این بنابراین 

به منظور شمارش ذرات آلفای  ، منحنی کالیبراسیون آشکارسازبا انرژی های مختلف مختلف و در نتیجه تولید ذرات آلفا

 تعیین شود.   گسیلی از اندرکنش نوترون حرارتی با بور

 : روش کار

 بوده mm 5 ضخامتو  mm60قطر دارای است که  BC-400از نوع  مورد استفاده در این پژوهش، پالستیکوسوزن س    

، به B10 به عنوان ترکیبی از )C4Bبا فرمول شیمیایی )پودر کاربید بور  .و بصورت دیسکی مورد استفاده قرار گرفته است

( و همچنین 8/19های حرارتی، فراوانی طبیعی باالی آن)%( با نوترون barn3840دلیل دارا بودن سطح مقطع اندرکنش باال )

گسیل ذرات باردار در اثر جذب نوترون حرارتی، به منظور قرار گیری روی سطح آشکارساز سوسوزن پالستیک استفاده 

رد با شوند که در اثر برخوگسیل می MeV 470/1رات آلفا با انرژی نوترونهای حرارتی با بور، ذ اندرکنشدر اثر د. یگرد

با توجه به اینکه ، جهت تعیین منحنی کالیبراسیون این آشکارساز .شوندک نور تولید کرده و آشکارسازی میسوسوزن پالستی

از  در دسترس نبود. B10ذرات آلفا با انرژی نزدیک یا مساوی با ذرات آلفای گسیل شده از واکنش نوترون حرارتی با 
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با چگالی  WGoodfelloساخت شرکت  PETPه فویلفیلتر) فیلتر مورد استفاد و بعنوان گسیلنده ذرات آلفا Am241چشمه 
3g/cm 6/1  و ضخامتµm6با  در واقع .(1)جدولهای مختلف استفاده شده است ی تولید ذرات آلفا با انرژ ( به منظور

منظور ه بسپس  شود.بیشتر میتضعیفِ انرژی ذرات آلفا گیرد، قرار می  Am241هایی که در مقابل چشمۀ فیلتر تعدادافزایش 

شامل آمپلی فایر طیف سنجی ، سیستم طیف سنجی PIPS اندازه گیری انرژی ذرات آلفای عبوری از فیلترها از آشکارساز

نتایج  استفاده شده است.طیف سنجی و نرم افزار مناسب  4110و واحد الکترونیکی تحلیل گر چند کاناله مدل  3600 مدل

به منظور دستیابی به ذرات آلفا با انرژی های  Am241حاصل از قرار دادن ضخامت های مختلف فیلتر در مقابل چشمه 

 نشان داده شده است. 1در شکل مختلف 

توسط آشکارساز سوسوزن پالستیک  (1)جدول  اندازه گیری طیف انرژی ذرات آلفای عبوری از فیلترها برایهمچنین،  

سن ستم طیف  سی شد جیاز  ستفاده  سوزن پالستیک روی المپ تکثیر . فوق با بهره دیگری ا سو ساز  شکا کننده فوتونی آ

نی ولیکی. جهت جلوگیری از وجود هوا بین آشکارساز و المپ تکثیرکنده فوتونی از گریس سگرفتقرار   XP33K0مدل 

فیلتر در مقابل سوسوزن پالستیک قرار گرفت و طیف انرژی  4و  3، 2، 1به ترتیب با  Am241 سپس چشمۀ استفاده شد

شکل  شد. نتایج این اندازه گیری در  ست. 2آن در هر مرحله ثبت  شده ا شان داده  + و بهره 1060برابر  PMTولتاژ کار. ن

در اتاق تاریک با  ،ساز سوسوزن پالستیککلیه اندازه گیری ها با آشکار تعیین شد. 3/114آمپلی فایر طیف سنجی برابر با 

  انجام گردیده است. 3m 1ابعاد 

 بعد از عبور از فیلتر، که ازانرژی ذرات آلفا  ، با داشتنمنظور تعیین منحنی کالیبراسیون آشکارساز پالستیکه ب در نهایت

اندازه از طریق طیف انرژی  کهنیز  )کانال( شماره قله انرژی و استاندازه گیری شده  (1)شکل  PIPSطریق آشکارساز 

شدۀ سوسوزن پالستیک ذرات آلفا گیری  شکارساز  شکل توسط آ شده ( ،2) ست  ) بود تعیین  رای تعیین بالزم به ذکر ا

شکل  کانال متناظر با هر قلۀ موجود ستفاده از نرم افزار 2در  شد و مرکز آن تعیین  Origin، با ا سی برآن برازش  تابع گاو

 نشان داده شده است.  3منحنی آن در شکل  لیبراسیون آشکارساز فراهم شد.امکان کا شد(.

  نتایج:

نشان داده شده است. همچنین در  1در شکل  PIPSانرژی ذرات آلفا با استفاده از آشکارساز  نتایج حاصل از اندازه گیری

 انرژی ذرات آلفا بعد از عبور از فیلترها گزارش شده است. 1جدول 
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 PIPSطیف انرژی ذرات آلفای عبوری از فیلترها با ضخامت های مختلف با استفاده از آشکارساز  (.1)شکل 

 

 . انرژی نهایی ذرات آلفا بعد از عبور از فیلترهایی با ضخامت مختلف(1)جدول 

ر قرار گرفته در تعداد فیلت

 Am241مقابل چشمه 

مجموع ضخامت  

 (µm) فیلتر
 (MeV)فیلترانرژی ذرات آلفا پس از عبور از 

0 0 4575/5 

1 6 6574/4 

2 12 8370/3 

3 18 8405/2 

4 24 6883/1 
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 با استفاده از آشکارساز سوسوزن پالستیک دیسکی شکل. طیف انرژی ثبت شدۀ ذرات آلفا (2) شکل

 
 . منحنی کالیبراسیون انرژی آشکارساز سوسوزن پالستیک (3) شکل
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Equation y = a + b*x

Plot B

Weight No Weighting

Intercept 1.73001 ± 0.10041

Slope 0.00455 ± 1.72268

Residual Sum of Squa 0.01078

Pearson's r 0.99857

R-Square (COD) 0.99714

Adj. R-Square 0.99571

E (MeV)= 1.73001 + (0.00455) Ch.No
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)با  و پرتو گاما (MeV 470/1)با انرژی به طور همزمان  ذرات آلفا B10کنش نوترون با با توجه به اینکه در اثر اندر   

سیگنال ناشی از  اندازه گیری دقیق شار نوترون های حرارتی نیاز است که جهتشوند، تولید می (MeV 480/0انرژی 

بازه ای از طیف انرژی که مختص انرژی پرتو  الزم است برای اینکار آلفا بطور همزمان شمرده شوند. پرتو گاما و ذرات

عبور داده شوند مربوطه انرژی  عیضگر تک کاناله در یک پنجرهباشد از تب)محدوده قله انرژی( می آلفا)لبه کامپتون( و گاما

ی ای حرارتد. در صورتیکه اینکار انجام گردد می توان گفت که شمارش نوترون هنو سپس با مدار زمانگیری همزمان شو

بایست مد نظر قرار گیرد این است که مالحظاتی که در این آشکارساز می ، یکی ازبنابراینگیرد. با دقت بهتری انجام می

روی هم قرار نگیرد.  ،B10 ایزوتوپاز واکنش نوترون حرارتی با  یگسیل آلفای ذرات و )لبه کامپتون( طیف انرژی پرتو گاما

 Am241و  keV480پرتو گاما با انرژی نزدیک به انرژی پرتو گامای بعنوان  Cs137از چشمه  جهت بررسی این موضوع

. (اینکار با استفاده از آشکارساز سوسوزن پالستیک انجام شده است) استفاده شده است (با و بدون فیلتر)گسیلنده آلفا 

 ،Am241چشمه  مقابلدر فیلتر 1 نشود، با قرار گرفتست. همانطور که از شکل مشاهده میا نشان داده شده 4نتایج در شکل 

از واکنش نوترون حرارتی  گسیلی (keV480)قبل از طیف انرژی گامای( MeV 6574/4)با انرژی  طیف انرژی ذرات آلفا

فیلتر )انرژی ذرات  4از  بعد طیف انرژی ذرات آلفای عبوری نشاندهندۀ این است که گیرد این نتیجه گیریقرار می B10با 

ا قبل از طیف انرژی گاما قرار نیز قطع خواهد بود( B10  ذرات آلفای گسیلی ازنزدیک به انرژیِ فیلتر 4 ی عبوری ازآلفا

 ،B10 ایزوتوپاز واکنش نوترون حرارتی با  یگسیل آلفای ذرات و )لبه کامپتون( طیف انرژی پرتو گاما بنابراین گیردمی

 باشد. میجداکردن این دو بخش از طیف انرژی پرتو گاما و ذرات آلفا امکان پذیر  گیرد ومیروی هم قرار ن

 
آلفای عبوری از فیلترها با ضخامت های مختلف با استفاده از  ذراتو  Cs137(. طیف انرژی گامای چشمه 4شکل )

 آشکارساز سوسوزن پالستیک دیسکی شکل
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 : بحث ونتيجه گيري

شان می     ضخامت کل آنها برابر با  4دهد که با قرار گرفتن نتایج ن ست، می µm 24فیلتر که   آلفا با انرژی  توان ذراتا

MeV6883/1  اده جاذب متولید کرد که نزدیک به انرژی آلفای گسیییل شییده از واکنش نوترون حرارتی باB10  .اسییت

را نیز مشاهده کرده و ثبت  MeV470/1توان قله انرژی ذره آلفا با انرژی سیستم آشکارسازی می همچنین با افزایش بهرۀ

ذرات  گیری با توجه به نتایج بدست آمده از آزمایش های انجام شده، آشکارساز سوسوزن پالستیک جهت اندازهنمود. 

ر دادن الیه نازکی از مناسییب خواهد بود. بعبارتی با قرا B10آلفای گسیییل شییده از واکنش نوترون حرارتی با ماده جاذب 

شار نوترون حرارتی را اندازه گیری آن می زن و برخورد نوترون های حرارتی باماده جاذب بور روی سطح سوسو توان 

سیون کرد. برای این منظور  ساز تعیین منحنی کالیبرا شکا ست. آ شمه های آلفا در ضروری ا سی به چ ستر به دلیل عدم د

سیومحدودۀ انرژی موردنظر برای  شد و برای انجام کالیرا ضخامت مختلف، ذرات آلفا تولید  ن، با بکارگیری فیلترهایی با 

  کالیبراسیون آشکارساز سوسوزن مورد استفاده قرار گرفت.
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