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 چکیده:

شبیه  اطراف شتاب دهنده خطی است. هدف از این پژوهش، مقایسه سه طیف سنج تک کره بانر جهت طیف سنجی آلودگی نوترون

بر اساس قرار دادن چندین آشکارساز فعال و غیر فعال نوترون گرمایی در فواصل  MCNPX2.6سازی طیف سنج ها با استفاده از کد 

بهترین پاسخ ایزوتروپیک   SiCارزیابی ها نشان می دهد که طیف سنج فعالمشخص درون کره های تعدیل کننده پلی اتیلن می باشد. 

 Dyدارد. عالوه بر این طیف سنج  MeV 1بیشترین بازده و قدرت تفکیک انرژی را برای نوترون های باالی TLD و طیف سنج 

دارد. پرتودهی همسانگرد، ابعاد مناسب دزیمتر، قطر پلی اتیلن و نوع  eV1بیشترین قدرت تفکیک انرژی را برای نوترون های زیر 

 مواردی است که در طراحی طیف سنج مورد بررسی قرار گرفته است. دزیمتر از

 شتاب دهنده خطی. ، کره بانر، آلودگی فوتونوترونیMCNPXطیف سنج نوترون، شبیه سازی با  :کلید واژه
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Abstract: 
The purpose of this article is to compare three spectrometers of single Bonner sphere for the 

spectrometry of neutron contamination around the linear accelerator. The simulation of 

spectrometers using the MCNPX2.6 code is based on the insertion of several active and passive 

neutron detectors at specified intervals within the moderating polyethylene spheres. The evaluations 

show that the SiC active spectrometer has the best isotropic response and TLD spectrometer has the 

best efficiency and resolution for neutrons above 1 MeV. In addition, Dy spectrometer has the highest 

energy resolution for the neutrons with energy less than 1 eV. Isotropic irradiation, proper 

dimensions of the dosimeter, polyethylene diameter and type of dosimeter are the factors that have 

been studied in the design of the spectrometer. 
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 مقدمه:

استه ناشی از برهم همچون تولید نوترون ناخودر کنار محاسن بیشمار، معایبی ، MeV8 یدهنده با انرژی باالاستفاده از شتاب 

تاب دهنده شوسعت این طیف، برای یک . ]1[تشکیل دهنده اجزا شتاب دهنده دارد کنش فوتون با مواد با عدد اتمی باالی

ا در هطیف گسترده انرژی فوتونوترون  .]2[می باشد MeV 10تا  MeV 9- 10در ایزوسنتر، از MeV 15خطی با انرژی 

مخصوصا  ،و تغییرات زیاد ضرایب تبدیل شار به دوز در انرژی های مختلف نوتروناطراف دستگاه های شتاب دهنده خطی 

نجی با دقت سافزایش می یابد، نیاز ما را به طراحی طیف  40، که مقادیر با ضریب باالی MeV 1تا  keV10 در طیف بین 

  .]4[باال نشان می دهد

د کننده پلی اتیلن استفاده یک کره کنترمولوسانت در نقاط مختلف  Li6 دراولین طراحی طیف سنج های تک کره بانر از 

 4[گسترش دادند TNRD( 1(نوترون گرمایی  و آشکارساز نرخ Dy ل . سپس این طراحی را با دزیمترهای پالک فعا]3[شد

 .] 5و
سخ آن ها، در این پژوهش به کمک شبیه سازی سه طیف سنج تک کره بانر با دزیمترهای مختلف، میزان همسانگرد بودن پا

جهت طراحی  سپس نتایجبازده، قدرت تفکیک انرژی، زمان پاسخ دهی و هزینه ساخت طیف نگارها مقایسه و ارزیابی گردید. 

 طیف نگار مناسب برای آشکارسازی آلودگی فوتونوترونهای یک شتاب دهنده خطی مورد استفاده قرار گرفت.

 

 

 روش کار

به عنوان کند کننده در  3gr/cm 0.927با چگالی  (2CH)پلی اتیلن استاندارد سانتی متر پر شده با  25کره های بانر به قطر 

به شکل متقارن در سه سانتی متری  (12.5 و 10.5، 9، 6، 3، 0)در فواصل شعاعی ثابت از مرکز نظر گرفته شدند. دزیمترها 

و  3cm 0.09×0.3×0.3 با ابعاد TLD-700و  TLD-600دزیمتر  31طیف سنج غیر فعال اول از درچیده شدند. محور اصلی 

، Li6می باشد و مقدار غنی سازی سازی  Tiو  LiF ،Mgعناصر تشکیل دهنده شامل تفاده شد. اس 3gr/cm 2.64چگالی 

چگالی  و cm 0.01ارتفاع  ،cm 0.6به شعاع  استوانه ای دیسپرسیومهای فعال . دزیمترها در طیف سنج دوم، پالکاست 94.9%
3gr/cm 8.55 فعال  و در طیف سنج سوم، دزیمترهای مکعبیSiC با روکش  LiF  6  بر پایه طراحی جهت مبدل نوترون

 3gr/cmبرابر  LiFو 3gr/cm 3.21برابر   SiCچگالی . می باشند 3cm 0.4×1×1بدون پنجره  با ابعاد   schottdyدزیمتر دیود  

                                                 
1Thermal Neutron Rate Detector  



 

3 

 

 ای اریانبیست و پنجمین کنفرانس هسته
گاه آزا -۱۳۹۷اسفندماه  ۲و  ۱  د اسالمی )واحد بوشهر(دانش

فاصله در برابر با میانگین پاسخ آشکارسازها در آن پاسخ های طیف سنج ها در هر فاصله با استفاده از فرمول زیر است.  2.64

 می دانیم .محور های مختلف می باشد

 
 .]4 [تعداد دزیمترها  در آن فاصله است Nو  از مرکز کره پلی اتیلن dپاسخ دزیمتر در فاصله  dR(E)که در آن 

عدم وابستگی پاسخ طیف سنج ها به جهت نوترون ورودی برای تعیین میزان آلودگی نوترون در شتاب دهنده از اهمیت ویژه 

برخوردار است. زیرا در محیط های کاری، راستای تابش نوترون نامشخص است. برای بررسی میزان همسانگرد بودن ای 

درجه نسبت  45، زاویه xقرار گرفته و در سه راستای محور  Am-Beنوترونی  پاسخ طیف سنج ها، هر سه در مقابل قرص

  را نمایش می دهد: xzمساله در صفحه ، هندسه 1. شکل به سه محور اصلی و همسانگرد پرتودهی شدند

 

 

 

 هندسه کلی مساله. -1شکل                                                   

  

 

 

 

 

با ند. پاسخ شرایط مشابه قرار داده شددر  Am-Be در فاصله یکسان از منبع آشکارسازها، سه طیف سنج ارزیابی بازدهبرای 

دلیل بازده دزیمترهای هر طیف سنج محاسبه شدند. تفاوت در مقدار بازده بسیار چشم گیر بود. به همین  f4استفاده از تالی 

این کار، دزیمترها با هندسه یکسان در مقابل باریکه نوترون . برای مورد ارزیابی قرار گرفتکند کننده  نسبت به انرژی در نبود

نرژی، سه طیف نگار درمقابل منبع قرصی نوترون تک انرژی قرار گرفتند تک انرژی قرار گرفتند. برای محاسبه قدرت تفکیک ا

  FWHM. سپس با داده های بدست آمده، مقدار بیشینه شار مشخص شد. اندازه و شار نوترون برحسب انرژی محاسبه شد

دزیمترهای سطحی، به ترتیب  در دزیمتر مرکزی وبا اندازه گیری پهنای نمودار در نصف مقدار بیشینه شار محاسبه شد. این مقدار 

 نماینده قدرت تفکیک انرژی طیف نگار برای نوترون های سریع و حرارتی بودند.

پس به کمک کارتهای برنامه جهت کاهش زمان محاسبه، ابتدا حداقل انرژی نوترون رسیده به هر دزیمتر محاسبه شد و س

elpt می باشد.  ٪1ی میانگین در تمامی محاسبات زیر و صفحه منعکس کننده، زمان به یک سوم کاهش یافت. خطا 
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 نتایج:

 مشاهده می شود: 1نتیجه ناشی از امتحان همسانگرد بودن پاسخ طیف نگار ها در نمودار 

 

 

       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .SiC طیف سنج -، جDy طیف سنج -، بTLD طیف سنج -سه جهت تابش مختلف: الفپاسخ طیف سنج ها تحت  -1نمودار 

 

 

 TLD، پاسخ سه طیف سنج را به آزمون بازده نشان می دهد. محور عمودی سمت راست مربوط به پاسخ طیف سنج 2نمودار 

 زیرا پاسخ ها با هم تفاوت چشم گیری داشتند.، می باشد SiCو  Dyو محور سمت چپ برای طیف سنج های 
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 در شرایط مشابه. Am-Be قرصی به منبع پاسخ سه طیف سنج -2مودارن

 ، پاسخ سه دزیمتر به ارزیابی بازده دزیمترها در نبود کند کننده را نشان می دهد:3نمودار 
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 .SiC -ج، Dy-ب، TLD -الف پاسخ دزیمترها نسب به انرژی بدون حضور کند کننده: -3 نمودار

 نوترون کند و سریع را نشان می دهد:، آزمون قدرت تفکیک انرژی هر طیف سنج نسبت به 4نمودار 

 

    

  

 
                                                                                         

 

    

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 . SiC -ج، Dy -ب، TLD -الف: شار دزیمترها نسبت به انرژی -4نمودار

 نتیجه گیری:

، نشان می دهد که طیف نگارهای شبیه سازی شده دارای پاسخ های نسبتا همسانگرد هستند، زیرا طراحی طیف سنج 1نمودار 

ها باعث می شود با تابش نوترون از جهات مختلف، مسافتی که نوترون ها در پلی اتیلن طی می کنند،یکسان باشد. پاسخ 
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انحراف دارد. وجود  %15تنها  SiCط همسانگرد انحراف دارد، اما نسبت به خ ٪20نزدیک به  Dyو  TLDهای طیف سنج 

نزدیک تر بودن هندسه به  SiCانحراف می تواند ناشی از تفاوت در سطح مقطع هندسی دزیمترها باشد. بنابراین در دزیمتر 

 مکعب مربع و بدون پنجره بودن باعث می شود این تفاوت کمتر باشد.
، نشان می 3ر است. نمودا SiCو صد برابر  Dyدر تمامی انرژی ها، ده برابر  TLD، نشان می دهد بازده طیف سنج 2نمودار 

  TLD ودن پاسخالف، ثابت ب -3دهد که یکی از عوامل تاثیر گذار در بازده طیف سنج، بازده ذاتی دزیمترهاست. در نمودار 

اشی از ن MeV 0.2در انرژی  است. پیک کوچک eV1قطع نوترون در انرژی زیر نسبت به انرژی به دلیل ثابت بودن سطح م

 MeV 0.0125تا  eV1بین  TLDبرای کار با  بهترین بازدهمی باشد. وجود قله در سطح مقطع جذب نوترون های حرارتی 

پاسخ مناسب دارند و  eV  0.01در انرژی های پایین حتی   Dyو  SiCان می کند که دزیمترهای ب و ج بی-3است. نمودار

 Dy و SiCبا افزایش انرژی سطح مقطع جذبی نوترون کاهش می یابد.  پس در انرژی های کم بهتر است از طیف سنج 

سخ می را پا MeV0.04تا انرژی  TLDدیگر پاسخ مشخصی نمی دهند، اما  Dyو  SiCدزیمتر  eV100استفاده شود. باالی 

 انتخاب شعاع بهینه پلی اتیلن به عنوان کند کننده کمک کند.دهد.این اطالعات می تواند به ما در 

باالی  و برای نوترون های MeV 1، برابر eV 1برای نوترون های زیر  TLDبرای طیف سنج  FWHM، مقدار 4در نمودار 

MeV 1 ،MeV 8  است.این مقدار برایDy  به ترتیبeV 0.0428  وMeV40  و برایSiC ،MeV 0.006  وMeV 15 

 برای نوترون سریع دارد. TLDبرای نوترون گرمایی و  Dyبنابراین بهترین قدرت تفکیک انرژی را  است.

فعال است  SiCغیر فعال هستند و چندین روز زمان می برد تا پاسخ آنها بازیابی شود، اما طیف سنج  Dyو  TLDطیف سنج 

گرانترین طیف سنج در بین طیف سنج ها است. نهایتا می  SiCهمچنین   و طیف نوترون را در همان لحظه آشکار می کند.

مرتبه با طیف های موجود در  200و برنامه نویسی متلب، طیف سنج را  2( ANNتوان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی )

ج فوتونوترون و به این ترتیب می توان از این کره ها به عنوان طیف سنآژانس بین المللی انرژی اتمی آموزش داد  403گزارش 

 با دقت باال استفاده کرد.
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