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میدان جهت یکنواختی  یشبیه سازی و طراحی سیستم الکترود دزیمتر کامپوزیت پلیمر

 آشکارسازیسیگنال و کاهش نوفه الکتریکی 

  فرهود ضیائی، *شهریار ملکی

 ، پژوهشکده کاربرد پرتوهاپژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

 چکیده

نانو لوله کربن به منظور آشکارسازی و  -نویسندگان در پژوهشهای پیشین یک دزیمتر فعال بر پایه کامپوزیت پلیمر

 تابش و در حین پرتودهی گاما به اندازه گیری بار الکتریکی در غیاب ،در آن نمودند که معرفیدزیمتری پرتوهای گاما 

گردآوری بار الکتریکی این  یستمس یو طراح یساز یهشبپژوهش، در این روش دو پروبی توسط الکترومتر صورت گرفت. 

با استفاده از  یگنالو کاهش نوفه س یکیالکتر یدانکردن م یکنواختبه منظور  کامپوزیت از طریق افزودن الکترود گارد
الکترود گارد، با حضور نشان داد که  شبیه سازی نتایج .انجام شده است بر مبنای روش المان محدود COMSOLافزار  نرم

با  دزیمترمقدار متوسط میدان الکتریکی در  شده،تعدیل شده، به طوری که اثرات لبه  یکنواخت تر دزیمتر میدان الکتریکی

 .دادتقریباً دو برابر افزایش نشان  V 100وجود الکترود گارد در مقایسه با سیستم بدون گارد در ولتاژ ثابت 

 یکنواختی میدان، الکترود گارد ،کامپوزیت پلیمری ،دزیمتری،  COMSOLشبیه سازی :کلمات کلیدی

 مقدمه

دز تابشی آستانه، سیستم هشدار آهنگ به منظور ساخت یک دزیمتر فعال که در صورت تجاوز از حد بحرانی 

 های پلیمری مطرح گردیده است. دهنده صوتی/تصویری شروع به کار کند، ایده استفاده از نانو کامپوزیت

نانو لوله کربن در پژوهشهای قبلی توسط نویسندگان چه در مقاالت شبیه سازی و چه تجربی  -پلیمرکامپوزیت 

. ایده اصلی در این نوع دزیمتر، تغییر جریان الکتریکی در اثر جذب [8-1] به عنوان یک دزیمتر تابشی مطرح شد
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 وسط الکترومتر اندازه گیری و قرائت شودبایستی ت 1لذا این تغییر جریان یا به اصطالح جریان تابشیپرتو است. 

در الکترومتر معموالً برای  .تا بتوان از طریق کالیبراسیون با چشمه های استاندارد به میزان دز یا آهنگ دز پی برد

از سیمهای این نوع  رشتهاستفاده می شود که در آن دو  TNCیا  BNCاندازه گیری بار الکتریکی از کانکتورهای 

2مربوط به قطبهای مثبت و منفی قسمتکانکتورها 
HV مربوط به سیستم گارد است  رشته سیم دیگرو  متصل بوده

یستم س یو طراح یساز یهشبدر این پژوهش،  سیگنال اندازه گیری شده به کار می رود. 3که به منظور کاهش نوفه

 یدانکردن م یکنواختبه منظور  از طریق افزودن الکترود گارد پلیمری کامپوزیت گردآوری بار الکتریکی

 انجام شده است. بر مبنای روش المان محدود COMSOLافزار  یگنال با استفاده از نرمو کاهش نوفه س یکیالکتر

 مواد و روشها

بر اساس پیشرفتهای چشمگیر در قدرت پردازش کامپیوترهای امروزی، این امکان فرآهم شده است تا بتوان رفتار 

های اصلی  سازی کرد. یکی از قابلیت شبیه  COMSOLافزار نانوساختار و ناهمگن را توسط نرمالکتریک مواد  دی

های جزئی به روش اِلمان محدود در  های غیر خطی توسط مشتق حل معادالت دیفرانسیل سیستم افزار این نرم

، میدان الکتریکی در راستای اِعمال میدان پلیمرلوله کربن به بستر  افزودن نانو .[9] فضاهای دو و سه بعدی است

و دیگری  پلیمرافزایش یافته، دو نوع قطبش الکتریکی در محیط بوجود می آید: یکی قطبش حاصل از بستر 

ربن. برآیند این دو قطبش در نهایت منجر به افزایش گذردهی الکتریکی های ک قطبش موضعی مربوط به نانو لوله

بندی  نمایی از نحوه مِش 1شکل .[9] خواهد شد نانو لوله کربن -پلیمر و متعاقب آن ثابت دی الکتریک کامپوزیت

 الکتریک دی میدان الکتریکیبرآورد منظور  به به تصویر کشیده شده است.  COMSOLم افزارسیستم توسط نر

HDPE از مدل افزار مذکور در نرم  Electrostatics  در حالتStationary  .بهره گیری شد 

                                                   
1 Photocurrent 

2 High Voltage 

3 Noise 
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 . COMSOLتوسط نرم افزار دزیمتر کامپوزیت پلیمرینحوه مِش بندی :  1شکل

 از جمله مقاومت یا هدایت الکتریکی مواد عایق و نیمه هادی، چندین روش استانداردبه منظور اندازه گیری 

ASTM D257  وASTM D4496 که مقاومت ویژه حجمی آنها در محدوده  موادی .[11, 10] وجود دارد

m.1010 177   بوده، عایق به حساب آمده و از استانداردASTM D257  برای اندازه گیری مقاومت و هدایت

m.101نها استفاده شده و نمونه هایی که مقاومت ویژه حجمی آنها در محدوده الکتریکی آ 7   ،بوده

 ASTMگیری های مقاومت و رسانندگی الکتریکی آنها از طریق از استاندارد  هادی به شمار رفته و اندازه نیمه

D4496 تعیین ابعاد هندسی نمونه ها و الکترودها خواهد بود. از طریق اندازه گیری های مذکور و  2مطابق شکل

می توان یکنواختی میدان  3مطابق شکل می توان به اندازه گیری مقاومت های حجمی و سطحی آنها پرداخت.

mm30mm30به ابعاد  HDPEالکتریکی برای دی الکتریک    3ضخامت و mm  100تحت ولتاژ ثابت V  را

بدین منظور ابعاد الکترودهای باالیی و  ون الکترود گارد و با حضور الکترود گارد.در دو حالت بررسی نمود: بد

mm15mm15 پایینی که از جنس آلومینیوم انتخاب شده اند به ترتیب عبارتند از :   وmm40mm40   و

و پهنای الکترود گارد  mm2همچنین اندازه گاف بین الکترود باالیی و الکترود گارد در این شبیه سازی برابر

mm5.4 .در نظر گرفته شد 
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 .[12] یسیستم الکترودهای طراحی شده جهت اندازه گیری جریان تابشی و جریان تاریک در کامپوزیت پلیمر 2شکل

 نتایج 

در دو حالت  V 100نمایی از خطوط میدان الکتریکی برای ماده دی الکتریک در حین اعمال ولتاژ  4در شکل

الف( بدون الکترود گارد و ب( با الکترود گارد نمایش داده شده است. همانطوری که از این شکل دیده می شود، 

دی الکتریک، یکنواختی خود را از دست می دهند. مقدار  در حالت بدون الکترود گارد، خطوط میدان در لبه های

است. با  kV/m14.459متوسط میدان الکتریکی شبیه سازی شده در ماده دی الکتریک در این حالت برابر 

حضور الکترود گارد، یکنواختی میدان الکتریکی بهتر شده، به طوری که اثرات لبه در یکنواختی میدان الکتریکی 

الکتریک در این حالت برابر  مقدار متوسط میدان الکتریکی شبیه سازی شده در ماده دیتعدیل شده است. 

kV/m075.23 .است 
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 پلیمری و سیستم الکترودهای آن در دو حالت الف( بدون الکترود گارد و ب( با الکترود گارد.نمایی از کامپوزیت  3شکل

 الکترود گارد در دو حالت بدون الکترود گارد و با وجود مقایسه میدان الکتریکی کل در ماده دی الکتریک 1جدول

 (kV/m) میدان الکتریکی سیستم الکترودها

 14.459 بدون الکترود گارد

 32.075 الکترود گاردبا  

     

   

Polymer 
Composite

Aluminum 
Electrodes

Guard 
Electrode



 
 ای اریانبیست و سومین کنفرانس هسته

 
  دااگشنه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیقات 1395اسفند ماه  5و  4 

 

6 

23
rd

 Iranian Nuclear Conference 24-25Feb 2017 Tehran- Science and Research Branch of Islamic Azad University 

 

 

 ب( با الکترود گارد. والف( بدون الکترود گارد  V 100ولتاژ کامپوزیت پلیمری، خطوط میدان الکتریکی  4شکل

 بحث و نتیجه گیری

تر  یکنواختنقش مؤثری در  گارد نشان داد که الکترود COMSOLپژوهش، نتایج شبیه سازی با نرم افزار در این 

برای کامپوزیتهای پلیمری در  الکتریکی و همچنین کاهش نوفه سیگنال بار الکتریکی گردآوری شدهکردن میدان 

مقدار متوسط میدان ایفا می کند. همچنین نتایج شبیه سازی نشان داد که  سیستمهای آشکارسازی و دزیمتری

 V 100بدون گارد در ولتاژ ثابت الکتریک در حالت دارای الکترود گارد در مقایسه با سیستم  الکتریکی در ماده دی

 تقریباً دو برابر افزایش نشان می دهد.

 

     

   

Non-Uniform Electric Field

Uniform Electric Field
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