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مناسبی برای اینن   یگزینه سيمیهای سيلي این ميان دیود درهای اخير مورد توجه بوده است و  ن در سالنوترودزیمتری فعال فردی گاما و  چکیده:

شنود. در اینن    مبندل اسنتداده منی    یهنا از ینال هینه   حساس به گاما بوده و برای ایجاد حساسيت ننوترونی در نن  ،سيمیسيليمنظور هستند. دیودهای 

مبدل و نشکارساز برای ایجاد رفتار دزیمتری مناسب و جداسنازی معنادل دز گامنا و ننوترون تعينين شنده اسنت. بنا توجنه بنه            یپژوهش، ابعاد بهينه

هنای سنریب بنه تنورز مجنزا تعينين        معادل دز گامنا و ننوترون   ارهای، مقدهاتپبرداری گزینشی براساس ارتداع  طراحی دزیمتر و اعمال روش داده

حند پنایين دزیمتنری بنرای      شد. گيری اندازه MeV12تا  1انرژی  یبازه در  معادل دز نوترونو  MeV6تا  3/0انرژی  یازهمعادل دز گاما در ب .شدند

هنای   ، نتنای  تجربنی بنه دسنت نمنده، توافن  خنوبی بنا داده        Am-Beميدان تابشنی ششنمه    است. در μSv10 و 015/0و نوترون به ترتيب  اتابش گام

 .بود درتد18و  15تر از دل دز گاما و نوترون به ترتيب کمسازی داشته و خطای معا شبيه
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Abstract: During the past few years, real time gamma and neutron dosimeters have been developed 

and silicon diodes have frequently been used in these dosimeters. Silicon diodes are sensitive to gamma, 

and their neutron sensitivity is ensured with a converter layer on their front surfaces. In this study, a 

special converter detector design is optimized for dosimetry and determination of the neutron and gamma 

dose equivalent. Data analysis based on the pulse height is used for measuring the neutron and gamma 

dose equivalent. Neutron and gamma dose equivalent are determined in the energy range of 1-12MeV 

and 0.3-6MeV, respectively. The lower limit of dosimetry for gamma and neutron are 0.015μSv and 

10μSv, respectively. In the 
241

Am-Be source radiation, a good agreement has been observed between the 

calculated and experimental measurements and the errors corresponding to gamma and neutron are less 

than 15% and 18%, respectively. 
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 مقدمه  .1

فعننال و ريرفعننال  یتننوان بننه دو دسننته فننردی را مننیدزیمترهننای 

هایی  بندی کرد. در دزیمترهای ريرفعال فردی از نشکارساز تقسيم

 را مدز زمان طنوهنی برای های ثبت شده   داری دادهکه توان نگه

 پننایهننای حالننت جامنند رد . نشکارسننازشننود دارننند اسننتداده مننی

هنای منورد اسنتداده در     تنرین گزیننه   ای و گرماليانی از مهنم  هسته

 [. 3، 2، 1]هستند دزیمترهای ريرفعال 

، سنيم رسنانا بنه وینژه سيلي    مواد نيم نوریفنبا رشد و پيشرفت 

 یتوسنعه  سنيم دزیمترهای فعال فردی گاما و نوترونی بر پاینه سيلي 

های ريرفعنال گامنا و ننوترون      ها به جای فيلم بخوبی یافته و نن

بنه دليند داشنتن     سيمی. دیودهای سيلينداقرار گرفتهاستداده مورد 

حجم کوشال، وزن کنم، ولتناژ کناری پنایين، قندرز تدکينال       

حمد، بهتنرین ابنزار بنرای     انرژی خوب، عملکرد ساده و سهولت

استداده به عنوان نشکارساز در دزیمتر فعال فردی گاما و ننوترون  

 .]5، 4[هستند 

در  سننيمیبننه ویننژه سيلي  رسنناناهننای نننيم  اسننتداده از دیننود 

نسبتاً طوهنی  یای سابقه  های هسته نشکارسازی و دزیمتری تابش

برای نشکارسنازی   رساناميالدی قطعاز نيم 1980 یدارد. از دهه

 یشنوند. در دهنه   و دزیمتری فوتون و ذراز بناردار اسنتداده منی   

نهیينده بنه بنور و یننا     رسنانای منيالدی نشکارسنازهای ننيم    2000

مبندل ننوترون اماننند     یهینه بنا  همراه  یرسانانشکارسازهای نيم

اتنيلن  بنرای نشکارسنازی و دزیمتنری      و پلنی  6 -، ليتيم10 -بور

منيالدی بنرای دزیمتنری     2010 یشدند و در دههنوترون استداده 

 های تابشی نميخته توسعه داده شدند نوترون و گاما در ميدانمستقد 

[6، 7 .] 

ی در یهنا  های زیاد، برخی معایب و محدودیت با وجود مزیت

فعال فردی گامنا   دزیمترهای به عنوان سيمیکاربرد دیودهای سيلي

فعننال فننردی محنندودیت دزیمترهننای و نننوترون وجننود دارد. در 

هنای   کنافی از هینه   یحجم و وزن وجود داشته و امکان اسنتداده 

سازی پاسخ نشکارسناز وجنود نندارد. در     مختلف به منظور خطی

اننرژی بنا خطنای نسنبتاً      یگسنترده  ینتيجه پاسخ دزیمتر در بنازه 

هنای گامنا و    تنپ جداسنازی  زیادی همراه است. عنالوه بنر اینن،    

در نظنر گرفتنه شنود. در     بایدها نيز ستقد ننو دزیمتری م نوترون

روش جدیندی بنرای   برداشتن این محدودیت، این پژوهش برای 

ه شد که ضمن جداسازی، مقادیر یارا تنددزیمتری گاما و نوترون 

کند. در این  را به طور مجزا تعيين می تندمعادل دز گاما و نوترون 

 تنند ننوترون  بنرای دزیمتنری گامنا و     سيمروش از یال دیود سيلي

 .استداده شد

یندهای ام فرأتو یتعيين تابب پاسخ نشکارساز مستلزم محاسبه

. با توجه به تداوز فيزینال  ستمربوط به نوترون و ذراز باردار ا

هنای گامنا، ننوترون و ذراز بناردار و روابن        حاکم بر اندرکنش

تنابب پاسنخ نشکارسناز تنا حندودی       هنای ه، محاسب   هاحاکم بر نن

تابب پاسخ نشکارساز،  یترین روش محاسبهپيچيده است. متداول

 یروش مونت کارلو اسنت. در اینن پنژوهش کند موننت کنارلو      

0.6.2MCNPX، هنای مختلنف را دارد   که توانایی ترابرد تابش، 

 [.8] کار رفته است سازی به برای شبيه

 

 روش کار .2

گينری   گاما و نوترون بنرای انندازه   ینميختههای تابشی  در ميدان

 سيمیمعادل گاما و نوترون با استداده از یال دیود سيليدز مجزای 

دزیمتنری ننوترون و    و مراحند ایجناد پاسنخ دزیمتنری گامنا      دبای

زمان در نظر گرفتنه   معادل گاما و نوترون به طور همدز جداسازی 

دل مجزای گامنا  معادز یابی به  شوند. روش اتخاذ شده برای دست

برداری گزینشنی از خروجنی نشکارسناز     براساس داده ،نوترون و

های توليد شده در نن است.  تپبا توجه به ارتداع  سيمیدیود سيلي

برای تابش  سيمیانرژی در دیود سيلي یکنش و ذخيره یند برهمافر

های توليدی یکسان  تپگاما و نوترون متداوز بوده و مشخصاز 

ها است که برای حصول  تپارتداع  هاهاین مشخص نيستند. یکی از

معادل گاما و ننوترون اسنتداده   دز پاسخ دزیمتری و تعيين مجزای 

هنا، ینال    تنپ برداری گزینشی براساس ارتداع  شده است. در داده

انرژی برای  ی ، یال بازهE°های نوفه ا تپحد پایين برای حذف 

  3Eننوترون ا   و یال حد پنایين بنرای پاسنخ    2E-1Eپاسخ گاما ا

 هنا براسناس ارتدناع     تنپ جداسنازی  رونندنمای  منظور شده است. 

 .نشان داده شده است 1ها در شکد نن

  Bu-015-100-100استداده شده ا سيمیدیود سيلينشکارساز 

، nm50 یمنرده  یدارای هینه بنوده و    1ارتنال اُساخت شنرکت  

2، مساحت حسناس  mμ100 یتهی شده یهیه
mm100   و ولتناژ

  .2بود اشکد ولت  50 کاری
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 ها.ها براساس ارتداع ننجداسازی تپروندنمای . 1شکل 

 

 
 

 .تصویر نشکارساز سيليسيمی. 2شکل 

 
 پاسخ دزیمتری گاما 2.1

و  بنوده  به تورز ذاتی برای تابش گامنا حسناس   سيمیسيليدیود 

یابد. برای کناربرد اینن    این حساسيت با افزایش انرژی کاهش می

کنننده اسنتداده   جبران ینشکارساز در دزیمتری گاما از یال هیه

شود تا روند کاهش حساسيت با افزایش انرژی گاما را جبنران   می

سازی تابب پاسخ نشکارسناز   ه شده  برای خطییکند. در روش ارا

افنزاری   سنخت  یاضافه کنردن قطعنه  نسبت به تابش گاما به جای 

بنرداری گزینشنی     افزاری اداده یند نرماکننده  از فرجبران یاهیه

 استداده شده است. 

از منندارهای هننا  الکتننرونبننا خننارو نمننودن  پرتوهننای گامننا 

 ی. هیه تهنی شنده  گذارند جای مینشکارساز انرژی برالکترونی در 

در نتيجه انرژی بنه جنا ماننده در نن    دیود حجم کوشکی داشته و 

هنا تنا شنند تندکيلوالکترون ولنت       بخشی از انرژی الکتنرون تنها 

کمی دارنند. تنابب   های حاتد از گاما ارتداع پرو تاست و از این

هنای مختلنف حالنت     پاسخ نشکارساز برای تابش گاما بنا اننرژی  

 یو ضنخامت هینه  تنابش  نزولی داشته و شکد دقي  نن به انرژی 

تنا   1/0 های پرتوهای گاما با انرژیدیود بستگی دارد.  یهی شدهت

MeV6       بنا  و در راستای عمود بنر سنطآ نشکارسناز تابينده شنده

هنای توليند    تپ، توزیب ارتداع MCNPXکد  8Fاستداده از تالی 

تعيين شده است. توزینب ارتدناع    سيمسيليشده در نشکارساز دیود 

 بنا ضنخامت هینه تهنی      سنيمی سيلي های توليند شنده در دینود    تپ

 نشان داده شده است. 3در شکد  ميکرون 100 یشده

پاسننخ خطننی نشکارسنناز بننه انننرژی، تمننام بننرای رسننيدن بننه 

هننای پرتوهننای گامننا تولينند شننده در نشکارسنناز شننمارش    تننپ

ها که تنابب توزینب   در یال ناحيه خاص از نن تنهاشوند، بلکه  نمی

ترین مقندار را  نشکارساز بيشها در  از الکترونبه جا مانده انرژی 

هنای واقنب در    . شنمارش 3اشنکد   شنود  شمارش انجام منی  ،دارد

پاسنخ   ،کيلنوالکترون ولنت   2E=200 تنا  1E=120از  انرژی یبازه

هنای محاسنبه شنده     . با توجه به طيفدنشو پرتوهای گاما تلقی می

 هننای گامننا سننهم قابنند تننوجهی در  تننپشننود کننه  مشننخم مننی

هنای   نداشته و در نتيجه با تقریب خوبی شنمارش های باهتر  انرژی

ها  مربوط به پاسخ نوترون keV600=3E های باهی واقب در انرژی

 است.

 یهای ننوترون نينز در بنازه    تپهر شند ممکن است برخی از 

قنرار داشنته باشنند و بنه عننوان پاسنخ گامنا        مربوط به گاما انرژی 

پرتوهنای گامنا    خطای وارده از این راه در پاسنخ  شوند،محسوب 

انرژی تعيين شده برای  ینظر کردن است. بازه ناشيز و قابد ترف

 پاسخ گاما حدود دو درتد کد طيف انرژی است.

تنا   3/0حساسيت نشکارساز برای تابش گامنا در بنازه اننرژی    

MeV6  5ز است که با فرض رشمارش بر ميکروسيو 330حدود 

گيری بنرای   اندازه ها، حداقد دز قابد تپشمارش برای حد پایين 

 شود. ميکروسيورز می 015/0تابش گاما 

 ی ارتداعنستانه
 تپ 

 ارتداع یپنجره
 تپ 

 ی ارتداعنستانه
 تپ 

 کنندهتدکيال

 فوتون

 نوترون

 ارتداع طيف
 پت 

 کامپيوتر

 کنندهتقویت

 کنندهتقویتپيش 
دل
مب

ود 
دی

 

ون
فوت
 و 
ون
وتر
ن
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 .های مختلفهای توليد شده از تابش گاما با انرژیتوزیب ارتداع تپ. 3شکل 

 
 پاسخ دزیمتری نوترون 2.2

و بسنيار بناه   حساسنيت  از برای ذراز باردار  سيمیسيليهای  دیود
اتلنين   پلنی ای از دارند. هیهبرخورحساسيت ناشيز از برای نوترون 

حساسنيت   تا گيردمیقرار  جلوی دیود تندبه عنوان مبدل نوترون 

مبدل و پراکنندگی   ی. برخورد نوترون با هیهشودنوترونی ایجاد 
وینژه   بنه  ،مبندل  یدهننده های عناتر تشنکيد  از هستهنن کشسان 

 های . پروتونشود می نز پس های هيدروژن، منجر به توليد پروتون
مبندل و ندنوذ در    یهینه  یماننده با عبور از ضخامت باقیزن پس

 ینمایند. ضخامت بهيننه  ثبت شده و توليد عالمت می ،نشکارساز
ینابی بنه    دینود بنه منظنور دسنت     یمبدل و مشخصاز بهينه یهیه

سنازی   حساسيت باه و رفتار دزیمتری مناسب بنا اسنتداده از شنبيه   
 شود. یتعيين م

دز   تبدید شار بنه  هایبرای دزیمتری نوترون از تابب اضریب
معنادل تنابب اننرژی    دز شود. تابب تبدید شنار بنه    معادل استداده می

افنزاری سنعی    افزاری و یا ننرم  های سخت است. با استداده از روش
دز شود تابب پاسخ نشکارساز متناسنب بنا تنابب تبندید شنار بنه        می

، تابب پاسخ نشکارساز مساوی نرمانییمتر . در یال دزشودمعادل 

 معادل است.دز تابب تبدید شار به 
 ،معنادل دز حاتد ضرب شار تنابش در تنابب تبندید شنار بنه      

دهنند. بنننابراین اگننر تننابب پاسننخ    معننادل را نشننان مننی دز مقنندار 
، شنود معادل شبيه و یا یکسنان  دز نشکارساز با تابب تبدید شار به 

دز کنار بنرد.    را بنرای دزیمتنری بنه   توان خروجی نشکارسناز   می
 این استمعادل برای یال شار نوترون 

 

                                    1ا 
m ax

m in

E

E
dE)E(K)E(DE 

 تواند به شکد ماتریس بازنویسی شود این رابطه می
 

KDE                                                                    2ا  
 

دز تابب تبندید شنار بنه     Kشار و  Φدز معادل،  DEها، که در نن
معادل است. خروجی نشکارساز به تورز زیر با حاتند ضنرب   

 .شود شار و تابب پاسخ نشکارساز تعيين می
 

RM                                                                       3ا  
 

تنابب پاسنخ نشکارسناز     Rخروجنی نشکارسناز و    Mکه در نن، 
تبدید شار  هایاست. اگر تابب پاسخ نشکارساز متناسب با ضریب

تناسب منذکور بنه    αبا استداده از ضریب ثابت  ،باشدمعادل دز به 
  3  و ا2ا هنای هشود. با استداده از رابطن  تبدید می αK=R تساوی

 شود.میمعادل دز خروجی نشکارساز متناسب با 
 
DEK)K(RM              4ا  
 

α  با استداده  نید.به دست میسازی  از شبيهاست که ضریب ثابتی
معادل نوترون از روی مقادیر به دست نمنده از  دز   4ا یاز رابطه

 .شود خروجی نشکارساز تعيين می
 

 مبدل نوترون یضخامت بهینه یمحاسبه .3
اتنيلن جلنوی تنابش     مبدل پلی یهمراه با هیه سيمنشکارساز سيلي

نوترون قرار داده شد. راستای تابش عمود بر سطآ نشکارساز بود 
متنر   ميلنی  4تنا   05/0هنای   ضنخامت  هبن   اتنيلن  پلیامبدل  یو هیه

کنند  8F. بننا اسننتداده از تننالی  داشننتجلننوی نشکارسنناز قننرار  
MCNPX ،ثير أهنننای توليننند شنننده در نشکارسننناز و تننن   تنننپ

مبندل بنر خروجنی نشکارسناز در      یهای مختلنف هینه   ضخامت
دسننت نمننده بننرای ه د. نتننای  بننشننهننای مختلننف محاسننبه  انننرژی

معنادل اسنتاندارد   دز تنابب تبندید شنار بنه      وخروجی نشکارسناز  
[. از 9] نشننان داده شننده اسننت  4در شننکد  -60ICRPدزیمتننری 

 100های حدود  شود که در ضخامت زی مالحظه میسا نتای  شبيه
دز ميکرون، رفتار تابب پاسخ نشکارساز شبيه تنابب تبندید شنار بنه     

 100ی . بننابراین بنا انتخناب ضنخامت بهيننه     اسنت معادل نوترون 
مبدل، رفتار تابب پاسخ نشکارساز تا حدودی  یهیهبرای ميکرون 

  شود. تبدید می هایمتناسب با رفتار ضریب

 (MeV)ارتفاع تپ 
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ی مبدل و نشکارساز برحسب ضخامت هیهتغييراز خروجی . 4شکل 

 ی نن با تابب تبدید شار به دز معادل.مقایسه
 

 ميکنرون،  100بنه ضنخامت     اتنيلن  پلنی اکارگيری مبدل  با به

 MeV12تا  1 انرژی یحساسيت نشکارساز برای نوترون در بازه

شمارش  5ز است که با فرض ربر ميکروسيوشمارش  5/0حدود 

گينری بنرای تنابش     قابد اندازهی کمينهها، دز  تپبرای حد پایين 

 شود. ميکروسيورز می 10نوترون 

 

 آزمایش تجربی و نتایج آن .4
بنه الکترونينال   هنا  برای تقویت و پردازش تپسيستم نشکارساز 

 یکنننده ، تقوینت 8100IAP یای مناسب شامد منبب تعذینه  هسته

3600IAP3002 یکننننده، پننيش تقویننتIAP قياسننی بننه ، مبنندل

 رادیوایزوتوپی یشد. ششمه تجهيز 4110IAPگر  تحليدو رقمی 

Am-Be
متنر و ارتدناع    ميلنی  2/40کنوری، قطنر    20با قندرز   241

 متر برای پرتودهی دزیمتر اسنتداده شند. اینن ششنمه     ميلی 20/137

دهنی   دهی و گامنا  ان نوترونميز. ستتابش نوترون و گاما ا دارای

. شود ها تعيين میبا توجه به قدرز نن ليمیبر -مرسيمنهای  ششمه

 ليمیبنر  -مرسنيم ن یطيف انرژی تابش ننوترون و گامنای ششنمه   

Co گامنای  انرژی حاتد از تابشطيف با  گيری و همراه اندازه
60 

 نشان داده شده است.  5در شکد 

گنر   طينف اننرژی بنا اسنتداده از تحليند     به دست نوردن برای 

اننرژی معنادل   تنا   شند میانرژی انجام  بندیمقياس بایدکاناله بس

 2048گنر تعينين شنود. بنرای اینن منظنور، ابتندا         های تحليد کانال

هنای خروجننی از نشکارسناز انتخنناب و    تننپکاننال بننرای توزینب   

Am زایاننلد یششمه
 انرژی اسنتداده شند.   بندیمقياسبرای  241

  ننتری کند که مهم گسيد میهای مختلف نلدا گروه، 241مرسيم ن

 
 

و  Am-Beی های انرژی به دست نمده برای تابش ششمهطيف. 5شکل 

Coی ششمه
60. 

 

تنری  در مقایسه با بقيه از شدز بنيش  MeV485/5ا انرژی بها نن

اینن اننرژی در   ذراز نلدنا بنا   های حاتد از  تپبرخوردار است. 

 5انرژی معادل هر کاننال  . بنابراین داشتقرار  1097شماره کانال 

 تعيين شد.کيلوالکترون ولت 
بنه   keV100=°E تنر از هنای پنایين  های واقب در اننرژی  شمارش

 کنندهتدکيال . این عمد با انتخاب حد پایينشدندنوفه حذف عنوان 

 تننا 1E=120 انننرژی یبننازههننا در . شننمارششنند  انجننام LLDا
200=2E  های واقب  پرتوهای گاما و شمارشاز ننِ کيلوالکترون ولت

در نظر گرفته ها  مربوط به نوترون keV600=3E های باهی در انرژی

Co گسيد گاما یبرای ششمهبه دست نمده . با توجه به طيف شد
60 

سنازی   شنبيه ی بنه وسنيله  شنده   های انرژی تعيين مشخم شد که بازه

 .برای پاسخ گاما و نوترون مناسب بوده است

ليم و در یبنر  -مرسنيم ن یدزیمتر در فواتد مختلف از ششمه

با شدز و دزهای متداوز  ی ننهای نوترون و گاما معرض تابش

گينری   معادل نوترون و گاما انندازه دز قرار گرفت. مقادیر تجربی 

. سازی مقایسه شند  شبيهمعادل با مقادیر دز شد. این مقادیر تجربی 

 نشان داده شده است.  6در شکد نتای  

 یسنازی، بنرای طينف اننرژی ننوترون و گامنا       در بخش شبيه

Am-Be یششمه
برای  و ]11و  10[ هایاز مرجب ،به ترتيب ،241

اسنتداده   MCNPXکند   DFو  DEمعادل از تنالی  دز  یمحاسبه

سنازی   هنای شنبيه   خطنای نتنای  تجربنی برحسنب داده     قدارم شد.

بنه   ،معادل گامادز خطا برای  یمحاسبه شد. مقدار بيشينه و کمينه

 18و  7 ،بننه ترتيننب ،معننادل نننوتروندز و بننرای  15و  2 ،ترتيننب

 بود.درتد 

 (MeV) نرژی نوترونا
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 1393، 67ای،  علوم و فنون هسته یمجله
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 .ی دزیمتر از ششمهتغييراز نهنگ دز معادل با فاتله. 6شکل 

 

 گیری  نتیجه .5

رسنيدن بنه   برای   اتيلن پلیامبدل  یهیه یانتخاب ضخامت بهينه

پاسخ مناسب برای دزیمتری نوترون مهم است. انتخاب ضنخامت  

پاسننخ مناسننب بننرای بننه دسننت نوردن تهننی دیننود بننرای  یهیننه

شنين برای باه بردن دقت جداسازی دز گامنا  گاما و همدزیمتری 

 گذار است. ثيرأبسيار مهم و تتند و نوترون 

سنازی و نزمنایش    با توجه بنه نتنای  بنه دسنت نمنده از شنبيه      

ه شنده بنرای دزیمتنری گامنا و     یکه روش ارا شدتجربی مشخم 

مناسنب و قابند اسنتداده     ،های تابشی نميخته در ميدان تندنوترون 

گينری شنده بنرای گامنا و      معنادل انندازه  دز خطای مقنادیر   است.

Am-Be ینوترون ششمه
درتد  18و  15تر از کم ،به ترتيب ،241

 1 و ننوترون  MeV6تنا   3/0 انرژی گاما ی. در این روش، بازهبود

گيری برای تابش گاما و  قابد اندازهی کمينهدز  .است MeV12 تا

 بود.ميکروسيورز  10و  015/0 ،به ترتيب ،نوترون

سازی در دزیمتر فعال فردی گامنا   قابد پياده ،ه شدهیروش ارا

معنادل گامنا و   دز گينری   توانند بنرای انندازه    و نوترون بوده و منی 

ننوترون و   یهای تابشی نميخته و ريرنميخته در ميدان تندنوترون 

 .شود گاما به کار برده
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