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 He-3کروی بر اساس آشکارساز  یطراحی دزیمتر کروی نوترون

 4آفریده ،حسین؛ 3قربانی ،پرویز ؛2بیات ،اسمعیل؛ *1پورعلی ،زهرا
 ، گروه فیزیکدانشگاه زنجان، دانشکده علوم پایه-1

 دانشگاه بیرجند، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک-2

 دانشگاه آزاداسالمی واحد علوم وتحقیقات، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک-3

 کیزیوف یانرژ یدانشکده مهندسدانشگاه امیرکیبر، -4

 چکیده

انجام شد.  MCNPXبا استفاده از کد محاسباتی  He3سازی دزیمتر نوترونی دارای آشکارساز کروی طراحی و شبیه

دزیمتر مورد بررسی قرار گرفت. ضخامت پلی اتیلن  معادل محیطی پارامترهای بهینه برای بدست آوردن تابع پاسخ دز
ای استوانه حفره 51و  همچنین شعاع   cm  58881و   cm 8پلی اتیلن احاطه کننده آشکارساز به ترتیب  و خارجی دزیمتر

بهینه  ابعاددر نظر گرفته شد. بر اساس  cm 5831 اتیلن داخلی، تا سطح پلیاتیلن خارجی از سطح  کره پلی تعبیه شده
 LBبدست آمده، تابع پاسخ محاسبه شده برای دزیمتر نوترونی مورد بررسی همخوانی بسیار خوبی با پراب نوترونی

 دارد.  1155

 . He-3، آشکارساز کروی MCNPXکلید واژه: دزیمتر کروی، 

 مقدمه

یمتر نوترونی زتابع پاسخ دیابد. ر گستره وسیع انرژی تغییر میای دبطور قابل مالحظه ی نوترونیپاسخ دزیمترها

 گردد که متناسب با ضرایب تبدیل شار به دز معادل باشد. براساس مالحظات ارائه شدهبه شکلی استخراج می

𝐻∗(55)گردد:بصورت ذیل تعرف می H*(55)))معادل دز محیطی    ICRP 5995در  = ∫ ℎ𝜑(𝐸)𝜑(𝐸)𝑑𝐸     

( Rباشند. تابع پاسخ دزیمتر )، شار نوترون می 𝜑𝐸محیطی و، تابع تبدیل شار به دز معادل hφ(E)در این معادله 

𝑅بصورت ذیل تعریف می گردد: = ∫ 𝐶 . 𝑑𝜑(𝐸)𝜑(𝐸)𝑑𝐸                                                               

یون بر فاکتور کالیبراس C، تابع پاسخ دزیمتر بر حسب شمارش به ازای واحد شار بوده و dφ(E)در این معادله 

به عنوان پاسخ انرژی استاندارد بر حسب  dφ(E)/hφ(E)باشد. نسبت حسب سیورت در هر شمارش می

پاسخ dφ(E)باشد که گردد. اندازه گیری دزیمتر به شرطی دقیق میشمارش در هر واحد دز معادل تعریف می

کل گستره انرژی نوترون  در dφ(E)دارا باشد. مشکل اصلی این است که   hφ(E)انرژی یکنواختی نسبت به 

باشد، بنابراین پاسخ آشکارسازها  زیر پاسخ واقعی یا باالی آن در ناحیه انرژی معین مینمی hφ(E)متناسب با 

 ررون مفید واقع گردد.  در نموداتواند در سنجش دز نوتگیری میطیف نوترون در اندازه نستنافتد. از این رو دا

های مختلف نوترون در انرژی H*(55)، مقادیر ضرایب تبدیل شار به دز معادل محیطی عمقی یعنی الف.5شکل 
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گردد که دز نوترون شدیداً به انرژی نوترون وابسته است. لذا پاسخ شار آشکارساز آمده است، مشاهده می

 درپاسخ نشان داده شده  بر مبنای مطالعات انجام گرفته منحنی .[5] باشدمتفاوت از پاسخ دز نوترون آن می

( .الف5)شکل محیطی ایب تبدیل شار به دز معادل راینچ، رفتاری مشابه با ض 51ای به قطر کره ، برای.ب5شکل 

به علت شباهت دو منحنی، بازدهی آشکارساز برای آندسته از نوترونهایی که اهمیت بیولوژیکی باالیی [. 1] دارد

اصل کمی دارد. بنابراین، شمارش کلی ح گیکه بازدهی پایینی دارد دز وابستدارد، باال است و برای نوترونهایی 

 ها استدارای فاکتورهای وزنی مناسب برای کلیه انرژی خودکاراز آشکارساز در یک طیف چند انرژی بطور 

برای برخی دزیمترهای نوترون  داری از  دز وابسته به کلیه انرژیهای نوترون ها ارائه خواهد داد.و سنجش معنا

تحقیق نیز، . در این [5اند]طراحی و ساخته شده ،بر مبنای این تحلیل Bertholdساخت شرکت  LB 1155 مانند

مورد بررسی قرار گرفت و پارامترهای بهینه  He3سازی یک دزیمیتر نوترونی با آشکارساز کروی طراحی وشبیه

 ت آمد.برای طراحی دزیمتر نوترونی مناسب بدس

 

وابستگی ب(  نمودار تغییرات ضرایب تبدیل شار به دز معادل محیطی عمقی برای نوترون در انرژی های مختلفالف ( . 1 شکل

 [5،1] . اینچ 51انرژی بازدهی نسبی آشکارسازی، آشکارساز های نوترون کره بانر با قطرهای مختلف تا 

 

 مواد و روش

-ههای مختلف آن شبیمختلف در طراحی دزیمتر مورد نظر، مانند ضخامت کندکننده وابعاد قسمتپارامترهای 

انتخاب شده برای طراحی دزیمتر نوترونی، یک آشکارساز کروی  آشکارسازسازی و مورد بررسی قرار گرفت. 

پر شده است و دارای قطر  bar 18511با فشار  He3از نوع تناسبی بوده که توسط گاز   LNDمحصول شرکت 

cm 1858 چگالی گاز باشد. میHe3  آشکارساز  .آل محاسبه شده استبر اساس قانون گاز ایدهآشکارسازHe3 

ای با انرژی هگیری نوتروناندازهدارای سطح مقطع بسیار باالیی برای نوترون های کند می باشد. بنابراین جهت 

)چگالی تیلن اآشکارساز توسط یک کره از پلیدر این طراحی،  غالباً پلیمری، است.، یک کندکنندهنیاز به  ، باالتر

(3g/cm 5891 با )% و یک الیه کادمیومی جذب کننده نوترونی احاطه شده است. الیه کربن افزوده (  583
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در  شده های تعبیهباشد. حفرهمیای شکل استوانه هایاتیلن خارجی احاطه کننده کادمیوم شامل حفرهپلی

بدست  برای .های حرارتی چشمه به محل آشکارساز استاتیلن به منظور باال بردن احتمال رسیدن نوترونپلی

های بر اساس ضخامت He3در شمارنده کروی   (n,p)ها، آهنگ اندرکنشآوردن حالت بهینه ضخامت کند کننده

ن داخلی اتیلهای مختلف پلیکادمیوم( و ضخامتاتیلن خارجی )احاطه کننده متر پلیسانتی 51و 55، 8، 1، 1، 1

های ها، قطرهای مختلفی برای حفرهسازی)احاطه کننده آشکارساز( محاسبه شده است. همچنین در شبیه

 .اتیلنی برای بدست آوردن قطر مناسب، مورد بررسی قرار گرفتای موجود در کندکننده پلیاستوانه

در محاسبه شد.  MeV 15های تک انرژی حرارتی تا برای نوترون یمتردزپاسخ دز معادل محیطی و پاسخ شار 

 MCNPX)های بدست آمده از کد ترابرد نوترون، فوتون و الکترون این تحقیق تمامی محاسبات، بر اساس داده

اند که خطای عدم قطعیت محاسبات کمتر از یک . تاریخچه ذرات تا جایی دنبال شده[3] انجام شده است (181

سازی رای شبیهب دستگاه مورد نظر بکار رفته است. سازیهای مختلفی برای شبیهها و پارامتردرصد باشد. ثابت

استفاده شده است. برای  ENDF/B-VIIهای سطح مقطع نوترون های نوترون با مواد مختلف، از دادهبرهمکنش

مکنش های گرمایی برهن نیز که با نوتروناتیلهای شیمیایی هیدروژن موجود در پلیدر نظر گرفتن اثر پیوند

,𝑆 (𝛼مربوط به  POLY.55Tدارند، از  𝛽) .به منظور اعمال شرایط  استفاده شده استICRP  در ایجاد میدان

ندکننده ای شکل با قطر معادل قطر کتابشی نوترونی منظم و گسترده، چشمه نوترونی بصورت یک صفحه دایره

اشد. فرض بهمچنین فاصله چشمه تا مرکز آشکارساز نیز برابر با قطر کندکننده می .در نظر گرفته شده است

ا هها بصورت یکنواخت روی سطح چشمه توزیع شده است و نوترونشود که نقطه شروع حرکت نوترونمی

 ها که درکنند. برای محاسبه تعداد کل برهمکنشدر جهت بردار نرمال چشمه به سمت آشکارساز حرکت می

متوسط  F1شود. تالی معرفی می FM1به همراه یک کارت  F1جم حساس رخ داده است، یک کارت تالی ح

در چگالی   F1کند. بوسیله ضرب نتیجه تالیشار نوترونی بر روی حجم حساس گاز تناسبی را محاسبه می

ی نوترون در تیوپ ( ، تولید کل پروتون، بواسطه گیراندازn,pاتمی ماده و سطح مقطع میکروسکوپیک واکنش )

امکان پذیر است. برای رسیدن به کمیت  FMآید. و این بوسیله استفاده از یک کارت تالی شمارنده، بدست می

باید بر حسب  counts، نتایج نهایی حاصل از فایل ورودی counts/nSvتابع پاسخ دز معادل محیطی بر حسب 

counts per source particle   کارت باشد. بدین منظور ازSD شوداستفاده می . 

 

 نتایج

اتیلن و کادمیوم بر اساس شکل کروی آشکارساز، الیه پلی ، MCNPXدر تعریف بلوك هندسه فایل ورودی 

سازی هندسه دزیمتر شبیه ،.الف1شکل در  .شده استاحاطه کننده آشکارساز نیز به صورت کروی تعریف 

 نشان داده شده است. MCNPXشده توسط 
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 های  نوترونیژیاتیلن برای انرهای مختلف پلیبر اساس ضخامت He3در شمارنده کروی   (n,p)اندرکنشتعداد 

و  cm 8 های، رفتار تابع پاسخ دز محیطی در ضخامت.ب1شکل محاسبه شد. بر اساس MeV 15 حرارتی تا 

باعث افزایش وزن  cm 8ز انتخاب ضخامت بیشتر ا  خواهد بود LB 1155بیشتر، متشابه رفتار دزیمتر نوترونی 

  شود.و حجم دزیمتر نوترونی مورد طراحی، می

 

های ضخامت محاسبه شده برای  . ب.  تابع پاسخ دز  MCNPXهندسه پراب نوترونی طراحی شده توسط   . الف.1 شکل

 اتیلن خارجیمختلف پلی

 .الف، 3الت مختلف مورد بررسی قرار گرفت. در شکل ضخامت پوسته کروی احاطه کننده آشکارساز در سه ح

در  . شودمشاهده می MCNPXبر اساس حاالت مختلف توسط محاسبه شده تابع پاسخ دز معادل محیطی 

اتیلن  ای موجود در پلیهای استوانهبررسی پارامترهای بهینه، تابع پاسخ دزیمتر بر اساس تعداد و شعاع حفره

 (. .ب3مختلف محاسبه شد )شکل هایکروی خارجی در حالت

 

 هاشعاع مختلف حفره. ب.  داخلیاتیلن های مختلف پلیالف.  ضخامت MCNPXمحاسبه شده توسط  . تابع پاسخ دز3 شکل
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پس از بدست آوردن پارامترهای بهینه در طراحی دزیمتر مورد بررسی، تابع پاسخ دز معادل محیطی و تابع  

 .(1محاسبه شد )شکل  MCNPXپاسخ شار دزیمتر نوترونی توسط 

 

 MCNPX ب. تابع پاسخ شار محاسبه شده توسط تابع پاسخ دز معادل محیطی محاسبه شدهالف. .  1 شکل

 گیریبحث و نتیجه

)شبه کروی( در محصوالت ای با طول و قطر یکسان به دلیل عدم وجود آشکارساز استوانهدر این تحقیق، 

همچنین همسانگردی بهتر Centronic[1 ] و LND [1 ]های سازنده آشکارسازهای گازی مانند شرکت

 ردید. انجام گ کرویاستفاده از آشکار ساز ای، طراحی با آشکارسازهای کروی نسبت به آشکارسازهای استوانه

هایی، سازی ندر طراحی و شبیهاتیلن و الیه کادمیومی اطراف آشکارساز کروی دشوار است. هرچند  طراحی پلی

  58881و   cm 8ساز به ترتیب رضخامت پلی اتیلن خارجی دزیمتر  و ضخامت پلی اتیلن احاطه کننده آشکا

cm    یلن داخلی، اتاتیلن خارجی  تا سطح پلیاز سطح  کره پلی دهای تعبیه شاستوانه حفره 51همچنین شعاع و 

5831 cm شکل  طابقم سازی شدهتابع پاسخ دز معادل محیطی دزیمتر نوترونی شبیهرفتار . در نظر گرفته شد

شده بر اساس آشکار ساز  سازیشبیه . در دزیمتردارد  1155LB پراب نوترونی اب همخوانی بسیار خوبی، 1

، عدد بزرگتری  1155LBتابع پاسخ نسبت به پراب  ،های یکسانبرای انرژی ، 13531LND مدل ،He3کروی 

و باالتر بودن فشار  He3دهد که این تفاوت مربوط به بزرگتر بودن حجم حساس آشکارساز کرویرا نشان می

   باشد.می LB1155نوترونی  دزیمترگاز موجود در آشکارساز نسبت به آشکارساز مورد استفاده در 
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