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دزیمتری گاما و نوترون در میدانهای تابشی آمیخته با استفاده از یک دیود سیلیسیمی
1
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 تهران ـ ایران،1983963113 : صندوق پستی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکدهی مهندسی هستهای، گروه کاربرد پرتوها.2

 دزیمتری فعال فردی گاما و نوترون در سالهای اخير مورد توجه بوده است و در این ميان دیودهای سيليسيمی گزینهی مناسبی برای اینن:چکیده
 در اینن. حساس به گاما بوده و برای ایجاد حساسيت ننوترونی در ننهنا از ینال هینهی مبندل اسنتداده منیشنود، دیودهای سيليسيمی.منظور هستند
 بنا توجنه بنه. ابعاد بهينهی مبدل و نشکارساز برای ایجاد رفتار دزیمتری مناسب و جداسنازی معنادل دز گامنا و ننوترون تعينين شنده اسنت،پژوهش
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 مقدارهای معادل دز گامنا و ننوترونهنای سنریب بنه تنورز مجنزا تعينين،طراحی دزیمتر و اعمال روش دادهبرداری گزینشی براساس ارتداع تپها
 حند پنایين دزیمتنری بنرای. اندازهگيری شد12MeV  تا1  و معادل دز نوترون در بازهی انرژی6MeV  تا0/3  معادل دز گاما در بازهی انرژی.شدند
 توافن خنوبی بنا دادههنای، نتنای تجربنی بنه دسنت نمنده، Am-Be  در ميدان تابشنی ششنمه. است10μSv  و0/015 تابش گاما و نوترون به ترتيب
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.درتد بود18  و15 شبيهسازی داشته و خطای معادل دز گاما و نوترون به ترتيب کمتر از
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Gamma and Neutron Dosimetry in Mixed Radiation Fields Using a Single
Silicon Diode
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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 241Am-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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 .1مقدمه

دزیمتری گاما و نوترون تند ارایه شد که ضمن جداسازی ،مقادیر

دزیمترهننای فننردی را مننیتننوان بننه دو دسننتهی فعننال و ريرفعننال

معادل دز گاما و نوترون تند را به طور مجزا تعيين میکند .در این

تقسيمبندی کرد .در دزیمترهای ريرفعال فردی از نشکارسازهایی

روش از یال دیود سيليسيم بنرای دزیمتنری گامنا و ننوترون تنند

که توان نگهداری دادههای ثبت شده برای مدز زمان طنوهنی را

استداده شد.

دارننند اسننتداده مننیشننود .نشکارسننازهننای حالننت جامنند ردپننای

تعيين تابب پاسخ نشکارساز مستلزم محاسبهی توأم فرایندهای

هسته ای و گرماليانی از مهنمتنرین گزیننه هنای منورد اسنتداده در

مربوط به نوترون و ذراز باردار است .با توجه به تداوز فيزینال

دزیمترهای ريرفعال هستند [.]3 ،2 ،1

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

با رشد و پيشرفت فننوری مواد نيمرسنانا بنه وینژه سيليسنيم،

حاکم بر ننها ،محاسبههنای تنابب پاسنخ نشکارسناز تنا حندودی

دزیمترهای فعال فردی گاما و نوترونی بر پاینه سيليسنيم توسنعهی

پيچيده است .متداولترین روش محاسبهی تابب پاسخ نشکارساز،

خوبی یافته و ننها به جای فيلم ب های ريرفعنال گامنا و ننوترون

روش مونت کارلو اسنت .در اینن پنژوهش کند موننت کنارلوی

مورد استداده قرار گرفتهاند .دیودهای سيليسيمی بنه دليند داشنتن

 ،MCNPX2.6.0که توانایی ترابرد تابش هنای مختلنف را دارد،

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

برای شبيهسازی بهکار رفته است [.]8
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انرژی خوب ،عملکرد ساده و سهولت حمد ،بهتنرین ابنزار بنرای
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استداده به عنوان نشکارساز در دزیمتر فعال فردی گاما و ننوترون

 .2روش کار

هستند ].[5 ،4

در ميدانهای تابشی نميختهی گاما و نوترون بنرای انندازهگينری

اسننتداده از دیننودهننای نننيمرسننانا بننه ویننژه سيليسننيمی در

o
e

مجزای دز معادل گاما و نوترون با استداده از یال دیود سيليسيمی

نشکارسازی و دزیمتری تابشهای هستهای سابقهی نسبتاً طوهنی
دارد .از دههی  1980ميالدی قطعاز نيمرسانا برای نشکارسنازی

باید مراحند ایجناد پاسنخ دزیمتنری گامنا و دزیمتنری ننوترون و
جداسازی دز معادل گاما و نوترون به طور همزمان در نظر گرفتنه
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و دزیمتری فوتون و ذراز بناردار اسنتداده منی شنوند .در دهنهی

 2000منيالدی نشکارسنازهای ننيمرسنانای نهیينده بنه بنور و یننا

شوند .روش اتخاذ شده برای دستیابی به دز معادل مجزای گامنا

و نوترون ،براساس داده برداری گزینشنی از خروجنی نشکارسناز

نشکارسازهای نيمرسانای همراه بنا هینهی مبندل ننوترون اماننند

دیود سيليسيمی با توجه به ارتداع تپهای توليد شده در نن است.

بور ،10 -ليتيم 6 -و پلنی اتنيلن بنرای نشکارسنازی و دزیمتنری

فرایند برهمکنش و ذخيرهی انرژی در دیود سيليسيمی برای تابش

نوترون استداده شدند و در دههی  2010منيالدی بنرای دزیمتنری

گاما و نوترون متداوز بوده و مشخصاز تپهای توليدی یکسان

مستقد نوترون و گاما در ميدانهای تابشی نميخته توسعه داده شدند

نيستند .یکی از این مشخصهها ارتداع تپها است که برای حصول

[.]7 ،6

پاسخ دزیمتری و تعيين مجزای دز معادل گاما و ننوترون اسنتداده

c
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A

با وجود مزیت های زیاد ،برخی معایب و محدودیتهنایی در

شده است .در دادهبرداری گزینشی براساس ارتداع تنپهنا ،ینال

کاربرد دیودهای سيليسيمی به عنوان دزیمترهای فعال فردی گامنا

حد پایين برای حذف تپ های نوفه ا ، E°یال بازهی انرژی برای

و نننوترون وجننود دارد .در دزیمترهننای فعننال فننردی محنندودیت

پاسخ گاما ا E1-E2و یال حد پنایين بنرای پاسنخ ننوترون اE3

حجم و وزن وجود داشته و امکان اسنتدادهی کنافی از هینههنای

منظور شده است .رونندنمای جداسنازی تنپهنا براسناس ارتدناع

مختلف به منظور خطیسازی پاسخ نشکارسناز وجنود نندارد .در

ننها در شکد  1نشان داده شده است.
نشکارساز دیود سيليسيمی استداده شده اBu-015-100-100

نتيجه پاسخ دزیمتر در بنازهی گسنتردهی اننرژی بنا خطنای نسنبتاً

ا1

زیادی همراه است .عنالوه بنر اینن ،جداسنازی تنپهنای گامنا و

ساخت شنرکت اُرتنال بنوده و دارای هینهی منردهی ،50nm

نوترون و دزیمتری مستقد ننها نيز باید در نظنر گرفتنه شنود .در

هیهی تهی شدهی  ،100μmمساحت حسناس  100mmو ولتناژ

این پژوهش برای برداشتن این محدودیت ،روش جدیندی بنرای

کاری  50ولت بود اشکد . 2
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دیود

نستانهی ارتداع
تپ

نوترون

تحليدگر بس کاناله

تقویتکننده

مبدل

پنجرهی ارتداع
تپ

فوتون

طيف ارتداع
تپ

کامپيوتر

پيش تقویتکننده

نوترون و فوتون

نستانهی ارتداع
تپ

تدکيالکننده

شکل  .1روندنمای جداسازی تپها براساس ارتداع ننها.
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 6MeVدر راستای عمود بنر سنطآ نشکارسناز تابينده شنده و بنا
استداده از تالی  F8کد  ،MCNPXتوزیب ارتداع تپهنای توليند
شده در نشکارساز دیود سيليسيم تعيين شده است .توزینب ارتدناع

S
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شکل  .2تصویر نشکارساز سيليسيمی.
 1.2پاسخ دزیمتری گاما

تپهای توليند شنده در دینود سيليسنيمی بنا ضنخامت هینه تهنی
شدهی  100ميکرون در شکد  3نشان داده شده است.
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دیود سيليسيمی به تورز ذاتی برای تابش گامنا حسناس بنوده و

این حساسيت با افزایش انرژی کاهش مییابد .برای کناربرد اینن

بننرای رسننيدن بننه پاسننخ خطننی نشکارسنناز بننه انننرژی ،تمننام
تننپهننای پرتوهننای گامننا تولينند شننده در نشکارسنناز شننمارش
نمی شوند ،بلکه تنها در یال ناحيه خاص از ننها که تنابب توزینب

v
i
h

انرژی به جا مانده از الکترونها در نشکارساز بيشترین مقندار را

دارد ،شمارش انجام منیشنود اشنکد  . 3شنمارشهنای واقنب در
بازهی انرژی از  E1=120تنا  E2=200کيلنوالکترون ولنت ،پاسنخ

c
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نشکارساز در دزیمتری گاما از یال هیهی جبرانکنننده اسنتداده

پرتوهای گاما تلقی میشوند .با توجه به طيفهنای محاسنبه شنده

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

مشننخم مننیشننود کننه تننپهننای گامننا سننهم قابنند تننوجهی در

کند .در روش ارایه شده برای خطیسازی تابب پاسخ نشکارسناز

انرژیهای باهتر نداشته و در نتيجه با تقریب خوبی شنمارشهنای

نسبت به تابش گاما به جای اضافه کنردن قطعنهی سنختافنزاری

واقب در انرژی های باهی  E3=600keVمربوط به پاسخ نوترونها

اهیهی جبرانکننده از فرایند نرمافزاری ادادهبنرداری گزینشنی

است.

استداده شده است.

A

هر شند ممکن است برخی از تپهای ننوترون نينز در بنازهی

پرتوهننای گامننا بننا خننارو نمننودن الکتننرونهننا از منندارهای

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

الکترونی در نشکارساز انرژی برجای میگذارند .هیه تهنی شندهی

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

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

ناشيز و قابد ترفنظر کردن است .بازهی انرژی تعيين شده برای

تنها بخشی از انرژی الکتنرونهنا تنا شنند تندکيلوالکترون ولنت

پاسخ گاما حدود دو درتد کد طيف انرژی است.

است و از اینرو تپهای حاتد از گاما ارتداع کمی دارنند .تنابب

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

پاسخ نشکارساز برای تابش گاما بنا اننرژیهنای مختلنف حالنت

 6MeVحدود  330شمارش بر ميکروسيورز است که با فرض 5

نزولی داشته و شکد دقي نن به انرژی تنابش و ضنخامت هینهی

شمارش برای حد پایين تپها ،حداقد دز قابد اندازهگيری بنرای

تهی شدهی دیود بستگی دارد .پرتوهای گاما با انرژیهای  0/1تنا

تابش گاما  0/015ميکروسيورز میشود.
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این رابطه میتواند به شکد ماتریس بازنویسی شود
DE  K

ا2
شمارشها

که در ننها DE ،دز معادل Φ ،شار و  Kتابب تبندید شنار بنه دز
معادل است .خروجی نشکارساز به تورز زیر با حاتند ضنرب
شار و تابب پاسخ نشکارساز تعيين میشود.
M  R

ا3
ارتفاع تپ )(MeV

که در نن M ،خروجنی نشکارسناز و  Rتنابب پاسنخ نشکارسناز

شکل  .3توزیب ارتداع تپهای توليد شده از تابش گاما با انرژیهای مختلف.

است .اگر تابب پاسخ نشکارساز متناسب با ضریبهای تبدید شار

D
I

به دز معادل باشد ،با استداده از ضریب ثابت  αتناسب منذکور بنه
تساوی  R=αKتبدید میشود .با استداده از رابطنههنای ا 2و ا3

 2.2پاسخ دزیمتری نوترون

دیود های سيليسيمی برای ذراز باردار از حساسنيت بسنيار بناه و

خروجی نشکارساز متناسب با دز معادل میشود.

S
f

برای نوترون از حساسيت ناشيز برخوردارند .هیهای از پلنیاتلنين
به عنوان مبدل نوترون تند جلوی دیود قرار میگيرد تا حساسنيت

ا4

M  R  (K)  K  DE

o
e

نوترونی ایجاد شود .برخورد نوترون با هیهی مبدل و پراکنندگی

 αضریب ثابتی است که از شبيهسازی به دست مینید .با استداده

کشسان نن از هستههای عناتر تشنکيددهنندهی مبندل ،بنه وینژه
هيدروژن ،منجر به توليد پروتونهای پسزن میشود .پروتونهای

پسزن با عبور از ضخامت باقیمانندهی هینهی مبندل و ندنوذ در
نشکارساز ،ثبت شده و توليد عالمت مینمایند .ضخامت بهيننهی

هیهی مبدل و مشخصاز بهينهی دینود بنه منظنور دسنتینابی بنه
حساسيت باه و رفتار دزیمتری مناسب بنا اسنتداده از شنبيهسنازی

از رابطهی ا 4دز معادل نوترون از روی مقادیر به دست نمنده از

iv

خروجی نشکارساز تعيين میشود.

 .3محاسبهی ضخامت بهینهی مبدل نوترون
نشکارساز سيليسيم همراه با هیهی مبدل پلی اتنيلن جلنوی تنابش

h
c

تعيين میشود.

نوترون قرار داده شد .راستای تابش عمود بر سطآ نشکارساز بود

r
A

برای دزیمتری نوترون از تابب اضریبهای تبدید شار بنه دز

و هیهی مبدل اپلیاتنيلن بنه ضنخامتهنای  0/05تنا  4ميلنیمتنر

معادل استداده میشود .تابب تبدید شنار بنه دز معنادل تنابب اننرژی

جلننوی نشکارسنناز قننرار داشننت .بننا اسننتداده از تننالی  F8کنند

است .با استداده از روشهای سختافزاری و یا ننرمافنزاری سنعی

 ،MCNPXتنننپهنننای توليننند شنننده در نشکارسننناز و تنننأثير

می شود تابب پاسخ نشکارساز متناسنب بنا تنابب تبندید شنار بنه دز

ضخامت های مختلنف هینهی مبندل بنر خروجنی نشکارسناز در

معادل شود .در یال دزیمتر نرمانی ،تابب پاسخ نشکارساز مساوی

انننرژیهننای مختلننف محاسننبه شند .نتننای بنه دسننت نمننده بننرای

تابب تبدید شار به دز معادل است.

خروجی نشکارسناز و تنابب تبندید شنار بنه دز معنادل اسنتاندارد

حاتد ضرب شار تنابش در تنابب تبندید شنار بنه دز معنادل،

دزیمتننری  ICRP-60در شننکد  4نشننان داده شننده اسننت [ .]9از

مقنندار دز معننادل را نشننان مننیدهنند .بنننابراین اگننر تننابب پاسننخ

نتای شبيهسازی مالحظه میشود که در ضخامتهای حدود 100

نشکارساز با تابب تبدید شار به دز معادل شبيه و یا یکسنان شنود،

ميکرون ،رفتار تابب پاسخ نشکارساز شبيه تنابب تبندید شنار بنه دز

می توان خروجی نشکارسناز را بنرای دزیمتنری بنه کنار بنرد .دز

معادل نوترون اسنت .بننابراین بنا انتخناب ضنخامت بهيننهی 100

معادل برای یال شار نوترون این است

ميکرون برای هیهی مبدل ،رفتار تابب پاسخ نشکارساز تا حدودی

ا1
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دزیمتری گاما و نوترون در ميدانهای تابشی نميخته با . . .

شمارشها

شمارشها

ارتفاع تپ )(MeV

انرژی نوترون )(MeV

شکل  .4تغييراز خروجی نشکارساز برحسب ضخامت هیهی مبدل و

شکل  .5طيفهای انرژی به دست نمده برای تابش ششمهی  Am-Beو

D
I

60

مقایسهی نن با تابب تبدید شار به دز معادل.

ششمهی . Co

با بهکارگيری مبدل اپلنیاتنيلن بنه ضنخامت  100ميکنرون،

ننها با انرژی  5/485MeVدر مقایسه با بقيه از شدز بنيشتنری

حساسيت نشکارساز برای نوترون در بازهی انرژی  1تا 12MeV

برخوردار است .تپ های حاتد از ذراز نلدنا بنا اینن اننرژی در

حدود  0/5شمارش بر ميکروسيورز است که با فرض  5شمارش

کانال شماره  1097قرار داشت .بنابراین انرژی معادل هر کاننال 5

برای حد پایين تپها ،دز کمينهی قابد اندازهگينری بنرای تنابش

کيلوالکترون ولت تعيين شد.

نوترون  10ميکروسيورز میشود.

S
f

o
e

 .4آزمایش تجربی و نتایج آن
سيستم نشکارساز برای تقویت و پردازش تپهنا بنه الکترونينال
هسته ای مناسب شامد منبب تعذینهی  ،IAP8100تقوینتکننندهی

شمارش های واقب در اننرژیهنای پنایينتنر از  E°=100keVبنه
عنوان نوفه حذف شدند .این عمد با انتخاب حد پایين تدکيالکننده

ا LLDانجننام شنند .شننمارشهننا در بننازهی انننرژی  E1=120تننا

iv

 E2=200کيلوالکترون ولت از ننِ پرتوهای گاما و شمارشهای واقب

در انرژیهای باهی  E3=600keVمربوط به نوترونها در نظر گرفته

h
c

60

 ،IAP3600پننيش تقویننتکنننندهی  ،IAP3002مبنندل قياسننی بننه

شد .با توجه به طيف به دست نمده برای ششمهی گاما گسيد Co

رقمی و تحليد گر  IAP4110تجهيز شد .ششمهی رادیوایزوتوپی

مشخم شد که بازههای انرژی تعيين شنده بنه وسنيلهی شنبيهسنازی

 241Am-Beبا قندرز  20کنوری ،قطنر  40/2ميلنیمتنر و ارتدناع

برای پاسخ گاما و نوترون مناسب بوده است.

r
A

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

دزیمتر در فواتد مختلف از ششمهی نمرسنيم -بنریليم و در

دارای تابش نوترون و گاما است .ميزان نوتروندهی و گامنادهنی

معرض تابش های نوترون و گامای نن با شدز و دزهای متداوز

ششمههای نمرسيم -بریليم با توجه به قدرز ننها تعيين میشود.

قرار گرفت .مقادیر تجربی دز معادل نوترون و گاما انندازهگينری

طيف انرژی تابش ننوترون و گامنای ششنمهی نمرسنيم -بنریليم

شد .این مقادیر تجربی دز معادل با مقادیر شبيهسازی مقایسه شند.

اندازهگيری و همراه با طيف انرژی حاتد از تابش گامنای Co

60

نتای در شکد  6نشان داده شده است.
در بخش شبيه سنازی ،بنرای طينف اننرژی ننوترون و گامنای

در شکد  5نشان داده شده است.

241

برای به دست نوردن طينف اننرژی بنا اسنتداده از تحليندگنر

ششمهی  ، Am-Beبه ترتيب ،از مرجبهای ] 10و  [11و برای

بسکاناله باید مقياسبندی انرژی انجام میشند تنا اننرژی معنادل

محاسبهی دز معادل از تنالی  DEو  DFکند  MCNPXاسنتداده

کانالهای تحليد گنر تعينين شنود .بنرای اینن منظنور ،ابتندا 2048

شد .مقدار خطنای نتنای تجربنی برحسنب دادههنای شنبيهسنازی

کاننال بننرای توزینب تننپهنای خروجننی از نشکارسناز انتخنناب و

محاسبه شد .مقدار بيشينه و کمينهی خطا برای دز معادل گاما ،بنه

ششمهی نلدنازای  241Amبرای مقياسبندی انرژی اسنتداده شند.

ترتيننب 2 ،و  15و بننرای دز معننادل نننوترون ،بننه ترتيننب 7 ،و 18

نمرسيم  ،241گروههای مختلف نلدا گسيد میکند که مهمترینن

درتد بود.
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