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دزیمتري نوترون در برای 6LiF:Mg,Cu,Pي نمونهمنحنی تابش 2به  3استفاده از نسبت قله 

 میدان مرکب نوترون و گاما به روش دو قله

  1، پرستو رضایی2و1، مصطفی زاهدي فر2و1احسان صادقی

 دانشگاه کاشان، دانشکده فیزیک، گروه فیزیک هسته اي .1

  نانو،گروهنانوفیزیکدانشگاه کاشان، پژوهشکده علوم وفناوري  .٢

  

  :چکیده 
ها توسط نمونه. براي دزیمتري میدان مرکب نوترون و گاما به روش دو قله به کار برده شد 6LiF:Mg,Cu,Pدر این مقاله بلور 

قله است که  5منحنی تابش این نمونه شامل . تحت تابش نوترون و گاما قرار گرفتندبه ترتیب  241Am-Beو 137Csچشمه 

. دز کل تغییر داده شد%  50تا %  3سهمدز گاما در میدان مرکب از .پاسخ متفاوتی به تابش نوترون و گاما داشتند 3و2هاي قله

محاسبه شد وبه این ترتیب سهم دز گاما و  2به  3هاي تحت تابش جداسازي و نسبت قله منحنی تابش ترمولومینسانس نمونه

هاي میدان مرکب نوترون و گاما با استفاده زمایش نشان داد که تفکیک مؤلفهنتایج این آ. نوترون در میدا مرکب تعیین گردید

 . و به روش دو قله با دقت باالیی امکان پذیر است6LiF:Mg,Cu,Pي از نمونه

نوترون،  LiF:Mg,Cu,Pدزیمتري، ترمولومینسانس ، روش دو قله ، : کلید واژه 

  :مقدمھ
همواره یک میدان مرکب است، یعنی طیف متنوعی از نوترون وگاما در میدان پرتودهی در اطراف منابع نوترون 

دزیمتري نوترون اساسأ به خاطر حضور اجتناب ناپذیر پرتوهاي گاما و این حقیقت که . ]1[ اطراف آن حضور دارد

ي پدیده. دهند، کار مشکلی استهاي آشکارسازي به هر دو پرتوي نوترون و گاما پاسخ میبیشتر سیستم

دیده براي اهداف دزیمتري اولین کاربرد این پ. ولومینسانس براي مدت زمان زیادي است که شناخته شده استترم

هاي مختلف در گیري مؤلفههاي دزیمتري ترمولومینسانس در کاربرد براي اندازهسیستم]. 2[ل انجام گرفتتوسط دنی

، در میدان )TLD(هاي ترمولومینسانس دزیمتر استفاده از. اندمیدان پرتودهی نوترون و گاما موفق عمل کرده

تاکنون . پیچیده استي تشکیل دهنده میدان مرکب اسیتشان به دو مؤلفهپرتودهی مختلط نوترون و گاما به خاطر حس

وغیره ] TLD-100 ]3[،CaF2:Tm]4[،TLD-200]4 .مطالعات فراوانی روي دزیمترهاي ترمولومینسانس همچون 

ازجمله . دزیمتري میدان مرکب توسط دزیمترهاي ترمولومینسانس داراي چند روش است. صورت گرفته است

روش استفاده ازیک جفت دزیمتر که در آن از یک دزیمتر حساس به نوترون و یک دزیمتر بسیار حساس به فوتون 
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ي ماده ترمولومینسانس اصر تشکیل دهندهسازي است که فعال شدن عنروش دیگر روش فعال]. 5[شوداستفاده می

بعضی از دزیمترهاي ]. 1[هاي سریع مورد استفاده قرار دادتوان در تخمین دز نوتروندر اثر بمباران نوترونی را می

هاي با انتقال انرژي خطی باال و پایین ي تابش که حساسیت متفاوتی به تابشترمولومینسانس دو یا بیشتر از دو قله

ي این خصوصیت یک روش خاص و جالب براي بدست آوردن اطالعاتی درباره. دهنداز خود نشان میدارند، 

این روش که روش . دهدي حاصل از تابش میدان مرکب با استفاده از یک دزیمتر منفرد را میمیزان دز جذب شده

ترمولومینسانس یک آشکارساز است که ي منحنی تابش گیري همزمان دو قلهي اندازهدو قله نام دارد بر پایه

کاربرد اصلی این روش در مورد . هاي متفاوتی به انتقال انرژي خطی پرتوهاي یونیزان دارندحساسیت

LiF:Mg,Tiمنحنی تابش این نمونه استفاده شد که البته داراي مشکالت  5به  7هاي است که در ابتدا از نسبت قله

هاي ترین دزبه انرژي و فوق خطی بودن آن نسبت به پایین 7بستگی شدید قله از آن جمله وا]. 7و6[خاص خود بود

به  4، یوسین وهرویتز به منظور رفع این مشکل از نسبت قله 1998در سال ]. 8و7و6[ي گاماست اندازه گیري شده

-به نظر می. ندهاي نوترون و گاما استفاده کردبراي جداسازي مؤلفه  LiF:Mg,Tiمنحنی تابش ترمولومینسانس  5

براي دزیمتري نوترون به روش دو قله نیز موفق عمل کند زیرا حساسیت آن به تابش LiF:Mg,Cu,Pي رسد نمونه

براي اهداف دزیمتري بسیار  6LiF:Mg,Cu,Pي نمونه اخیراً]. 2[بیشتر است LiF:Mg,Tiگاما و نوترون نسبت به 

قله  2در این مقاله از این نمونه براي جداسازي میدان مرکب نوترون و گاما به روش . مورد توجه قرار گرفته است

 .استفاده شد

  

  روش کار
براي تعیین سهم دز . میدان مرکب محاسبه دقیق سهم دز گاما در این میدان است ترین مرحله در تحلیلاولین و مهم

ناشی از تابش گاما در همان میدان مرکب  3ي و شدت قله )I3m(در میدان مرکب  3ي گاما، نسبت کل شدت قله

)I3gm ( نیاز است که به این منظور کمیتX شودبه شکل زیر تعریف می:  

)1                                                                                              (X =
����

���
  

                     )2  (I�� = I��� + I���  

                     )3                 (I�� = I��� + I���  

 �,��Rهايپارامتربا تعریف  .باشندناشی از تابش نوترون در میدان مرکب می 3و 2هاي شدت قله ���Iو ���Iکه 

در  2يقلهشدت به  3 يقلهشدت نسبت (�,��R، )در میدان گاماي خالص 2يقلهشدت به  3ي قلهشدت نسبت  (
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متغیر ،) در میدان مرکب نوترون و گاما 2يقله شدت به 3ي قلهشدت نسبت  ( �,��Rو ) میدان نوترون خالص

X شودتعریف میزیر  صورتبه:  

)4          (X =
����

���
 = 

���,�����,�

���,�����,�
  

R��.�  وR��,� در میدان مرکب . آیند که مقادیر ثابتی خواهند بودهاي خالص نوترون و گاما بدست میدر میدان

در . شودکند و همین خاصیت در دزیمتري میدان مرکب استفاده میبا تغییر سهم دز گاما تغییر می �,��Rمقدار 

مربوط به این  3ي ، شدت قله��Iو  ��Iباشند و به ترتیب دز نوترون و گاماي جذب شده می �Dو  �Dروابط باال 

  :شودزیر تعریف می صورتباشد به که نسبت دز گاما به دز کل می Uکمیت جدید . دو منحنی هستند

U =
��

��
=

��

�����
)5( 

  :رسیمي زیر میبه رابطه) 5(و ) 4(رابطه  دوبا استفاده از 

)6     (U =
���,�����,�

����,�����,��(���)�����,�����,���
  

- ي دز گاما استفاده میي اصلی در محاسبهبه عنوان رابطه) 6(ي از رابطه. باشدمیضریب کالیبراسیون wکه در آن 

ساخت کشور لهستان است که به  MCP-6 (6LiF:Mg,Cu,P)بکاربرده شده در این آزمایش دزیمتر ينمونه. شود

 ده دقیقهبه مدت  240℃ها یک رژیم گرمایی که حرارت درقبل از هر پرتودهی روي نمونه. باشدشکل قرص می

پرتودهی گاماي . حرارت داده شدند 650℃) ±1℃(تا  0ي دمایی ها توسط یک کوره با گسترهنمونه. اعمال شد

ي در پژوهشکده،241Am-Beي ها با استفاده از چشمهو پرتودهی نوترون آن 137Csي ها با استفاده از چشمهنمونه

هاي منحنی. است%  3میزان سهم دز گاما در میدان نوترون خالص .اي کرج انجام شدهستهو تحقیقات کشاورزي 

هر دو منحنی تابش با وجود شکل یکسان از خود رفتار متفاوتی . مورد مطالعه قرار گرفتند تابش نوترون و گاما

ابش هاي تبه همین منظور جداسازي منجنی. شوداین اختالف مربوط به انتقال انرژي خطی دو پرتو می. نشان دادند

-Levenbergبه وسیله برنامه کامپیوتري مبتنی بر الگوریتم  تابشمنحنی جداسازي .صورت پذیرفت

Marquartانجام شد) 7رابطه (برازش نقاط تجربی با استفاده از مدل سینتیک مرتبه عام . صورت گرفت .  

I(T) = I�b
�

���exp�
�

��

����

��
� ��

�

��
�
�
(b − 1) �1−

���

�
� exp�

�

��

����

��
� + 1 + (b − 1) �

����

�
��

��

���

)7(  

 E. است 2و 1پارامتر سینتیکبین  bدر این معادله . است �Tو دماي بیشینه  �Iمعادله تابعی از شدت بیشینهاین 

ي برازش منحنی میدان گاماي خالص در نمونه.ثابت بولتزمن می باشد Kدما بر حسب کلوین وT، انرژي فعال سازي

  .قابل مشاهده است) 1(شکل 
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  .گاماي خالصمنحنی تابش جداسازي شده در میدان ي نمونه: 1شکل

رفتار  3و 2هاي قله است و در این میان قله 5مشخص شد که این نمونه داراي هاي تابش با جداسازي منحنی 

هاي این نمونه براي جداسازي مؤلفه 2به  3ي هاما از نسبت قله.هاي تابش از خود نشان دادندمتفاوتی در میدان

= 8و  Rn3,2= 92/2در میدان نوترون و گاماي خالص به ترتیب ها نسبت قله. استفاده کردیممیدان مرکب 

Rg3,25/3با توجه به نتایج آزمایش مقدار . بدست آمد =wهاي از مشخص شدن ثابت بعد. بدست آمدRg3,2وRn3,2 و

wدز %  50تا %  3پرتودهی میدان مرکب از  سهم دز گاما در. هاي مرکب نوترون و گاما انجام شدپرتودهی در میدان

-با بررسی منحنی. ي نهایی در نظر گرفته شدکل افزایش داده شد و مقدار میانگین نتایج بدست آمده به عنوان نتیجه

همچنین .محاسبه شد  6و  4طبق معادالت به ترتیب Uو   Xوبه دنبال آن مقادیر Rm3,2هاي تابش مقادیر 

  .)3و  2شکل (رسم شد Uو  XبرحسبRm3,2نمودارهاي 

  
  .Xبر حسب Rm3,2نمودار : 2شکل
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  .Uبر حسب Rm3,2نمودار 

= X  ،92/2= 0(و ) X  ،8  =Rm3,2= 1(نقاط  4ي خطی است که طبق رابطه 2خط راست مشاهده شده در شکل 

Rm3,2 (نمودار تئوري .کندرا به هم وصل میRm3,2  بر حسبU بر حسب رابطه  3در شکل)بدین  .بدست آمد) 7

در میدن مرکب می توان با در اختیار داشتن منحنی فوق سهم دز گاما را  2به  3ترتیب با محاسبه نسبت شدت قله 

دز گاما در میدان مرکب مقادیر تجربی با %  25تا سهم شود که مشاهده میگونه همان .درآن میدان مشخص کرد

این نتیجه نشان . صادق نیست%  25وع براي سهم دز گاماي بیشتر از منحنی تئوري تطابق خوبی دارند اما این موض

به منظور تعیین دز گاما و نوترون در میدان مرکب، به روش دو قله مهیا  MCP-6داد که شرایط الزم براي استفاده از 

  .توان براي این منظور به خوبی بهره بردباشد و از این نمونه میمی

  نتایج 
هاي مرکب نوترون و گاما، در هاي ترمولومینسانس بر پایه لیتیوم فلوراید در دزیمتري میداندزیمتربا توجه به کاربرد 

. براي دزیمتري میدان مرکب به روش دو قله استفاده شد6LiF:Mg,Cu,Pي این تحقیق براي اولین بار از نمونه

نوترون و گاما با  هاي مرکبو میدانهاي پرتودهی نوترون خالص، گاماي خالص منحنی تابش این نمونه در میدان

براي دزیمتري میدان مرکب  3و2هاي درصدهاي متفاوت گاما مورد بررسی قرار گرفت و استفاده از نسبت قله

طبق آزمایشات انجام شده روي این ماده و انطباق بسیار خوب مقادیر تجربی و تئوري مشخص شد که . پیشنهاد شد

مله مزایاي مهم استفاده از جاز . یک دز گاما ونوترون در میدان مرکب استفاده کردتوان از این ماده براي تفکمی
6LiF:Mg,Cu,P این موضوع باعث شد در استفاده از  . ، حساسیت بسیار باالي آن به تابش نوترون و گاما است

6LiF:Mg,Cu,P   هاي مشابه مانند نسبت به نمونهآستانه آشکارسازي دز نوترون پایینTLD-600تر باشدپایین.  
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