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 (اولیه )نمونه حبابی نوترون آشکارسازساخت 

 پیمان رضائیان1-غالمرضا رئیسعلی*1- اعظم اخوان1 - علی اکبر کاظمی2

 ای، پژوهشکده کاربرد پرتوهاپژوهشگاه علوم و فنون هسته، سازمان انرژی اتمی ایران -1

 سازمان انرژی اتمی ایران، امور حفاظت در برابر اشعه -2

 چکیده
کاربرد  پژوهشکدهساخته شده در  آشکارساز نمونه اولیه ،حبابی هایآشکارساز پاسخ عالوه بر شبیه سازی در این مقاله

حبابی ساخته شده توزیع  . آشکارسازاست ارائه شده سازمان انرژی اتمی ایران ایه علوم و فنون هستههای پژوهشگاپرتو
ساخت این آشکارساز از تکنیک . برای باشددرون یک محیط پلیمری می 21-یکسانی از قطرات فوق گرم از جنس فریون

 ت با چشمهائی قابل رویها با نوترون سبب ایجاد حبابپلیمریزاسیون در جا استفاده شده است. پرتودهی این آشکارساز

با نتایج  یازسنتایج حاصل از شبیه. دریافتی است جذبی متناسب با میزان دز هاحباب این تعداد که شودمی غیر مسلح

  همخوانی خوبی دارند. تجربی بدست آمده 

 

 آشکارسازی نوترون، آشکارساز حبابی، قطره فوق گرم، محیط پلیمری: کلید واژه

 

 مقدمه -1

نمایی نوترون یکی از مهمترین زمینه تا به امروز آشکارسازی و بیناب 2391از زمان اکتشاف نوترون در سال 

ای بدون بار است از این رو فاقد هرگونه برهمکنش بوده است. نوترون ذره های تحقیقاتی فیزیکدانان هسته ای

-آشکارسازسازد. هایی مواجه می. فاقد بار بودن این ذره آشکارسازی آن را با دشواریاستاطراف  کولنی با محیط

 .[1]هستندحباب  اتاقک های آشکارساز نسل جدید و های آشکارساز نوترونی یکی از ابزار [2] های حبابی

رهمکنش ب اند.که درون یک محیط میزبان قرار گرفتههای حبابی قطراتی از یک مایع فوق گرم هستند آشکارساز

ها با شود که این حبابمیلمیتر می 5/0هائی با ابعادی در حدود نوترون با قطرات فوق گرم سبب تشکیل حباب

 ، یا پلیمر[2] از جنس گلیسیرین تواند می هاارساز. محیط میزبان این آشکهستند رویتچشم غیر مسلح قابل 

ی  هااز ویژگی شود. باشد و عموما از گازهای فریونی به عنوان مایع فوق گرم )مایع حساس( استفاده می  [9]

عال و غیر ف های گاما، قابلیت قرائت مستقیم، قابلیت عملکردتوان به عدم حساسیت به پرتوها میاین آشکار ساز

ها . این ویژگی[4]ها اشاره کرد، ترکیب معادل بافت، اندازه کوچک ، عدم نیاز به منبع تغذیه و قیمت ارزان آنفعال

، [6]، بیناب نمائی[5]های وسیعی از جمله دزیمتریده است که امروزه این آشکار سازها در زمینهشسبب 

 د.نیرمورد استفاده قرار گ [8]و مطالعات کیهانشناسی [7]مطالعات محیطی
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سازی پاسخ این تا عالوه بر شبیهها، در این مقاله تالش شده است های این آشکارسازبا توجه به ویژگی

 د.نهای شبیه سازی مقایسه شوها ساخته شده و پاسخ آن با پاسخای از این آشکارسازی اولیهها نمونهآشکارساز

 زمینه نظری  -2

از نظر ترمودینامیکی، برای تشکیل حباب در یک مایع باید انرژی صرف شود. حداقل انرژی الزم برای تشکیل 

 :[2]شودبصورت زیر نوشته می 𝑇 در دمای 𝛾(𝑇)یک حباب در یک محیط با تنش سطحی 

  (2)                                                                                                               𝑊 =
16𝜋

3

𝛾(𝑇)3

(∆𝑃)2
 

𝑃∆( 2در رابطه ) = 𝑃𝑣 − 𝑃0   ،کهاست𝑃𝑣  مایع مورد نظر و  بخار فشار𝑃0   .فشار اعمال شده بر سطح مایع است                                                                

بدین ود. شدر یک آشکارساز حبابی انرژی الزم برای تشکیل حباب به طور غیر مستقیم توسط نوترون تامین می

سته شوند. اگر هها پس زده میهای مایع فوق گرم این هستهصورت که در اثر برهمکنش کشسان نوترون و هسته

آن بر حسب انرژی  نسبت به جهت نوترون فرودی پراکنده شود، انرژی θ تحت زاویه  Aبا عدد اتمی 

 : [2]خواهد بود با برابر (Enنوترون)

  (1)                                                                               𝐸A =
4AEn

(A+1)2
cos θ                            

هسته  طرا بپیماید، انرژی داده شده به محیط توس Lاگر فرض شود که هسته پراکنده شده در محیط مسافت 

 :[2]شودمذکور بصورت زیر نوشته می

𝐸𝐷 = 𝐿(
𝑑𝐸

𝑑𝑥
)  (9)                                                                                                                    

  

ر تنها کس از انرژی داده شده به محیطشود های ترمودینامیکی حین انتقال انرژی به مایع سبب میفرآیند

نمایش  η𝑇. این کسر کوچک بازدهی ترمودینامیکی نامیده و با [3]شود( سبب تشکیل حباب %6تا  %1کوچکی)

 .[2]توان بصورت زیر نوشتبنابراین شرط تشکیل حباب را می،  شودداده می

𝜂𝑇𝐸𝐷 > 𝑊             (4)                                                                                                                                          

  

 شبیه سازی پاسخ آشکارساز حبابی -3

 :[2]شودبصورت زیر نوشته می 𝐸nهائی با انرژی و برای نوترون Tدر دمای  یک آشکارساز قطره فوق گرماسخ پ

𝑅(𝐸𝑛 , 𝑇) = 𝜙(𝐸𝑛)𝑉∑ 𝑁𝑖
𝑛
𝑖=1 ∑ 𝜎𝑖𝑗𝐹𝑖𝑗(

𝑚
𝑗=1 𝐸𝑛 , 𝑇)              (5)                                                                                        

,𝐹𝑖𝑗(𝐸𝑛و  𝜙(𝐸𝑛) ،𝑉 ،𝑁𝑖 ،𝜎𝑖𝑗(، 5رابطه )در  𝑇)  به ترتیب شار نوترون فرودی، حجم مایع فوق گرم، چگالی

احتمال تشکیل حباب ام و  jام برای واکنش خاص  iی ام در مایع فوق گرم، سطح مقطع هسته iی عددی هسته

 . باشدمی
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تعیین احتمال تشکیل حباب برای ذرات باردار تولید شده در مهمترین بخش در محاسبه پاسخ آشکارساز حبابی 

,𝑛) هایبرای واکنشهای نوترون با مایع فوق گرم است. برهمکنش 𝑝) و(𝑛, 𝛼)   با توجه به تک انرژی بودن

ا های کشسان بذرات باردار تولید شده، احتمال تشکیل حباب در هر دما صفر یا یک است. اما در مورد واکنش

های پس پراکنده شده( سروکار داریم احتمال تشکیل حباب بین ذرات باردار )هسته بینابی ازتوجه به اینکه با 

ر های پراکنده شده دهسته هر نوع از صفر و یک متغیر است. به منظور تعیین احتمال تشکیل حباب برای

ن . با تعییشودمحاسبه میهای پراکنده شده اب هستهبین [20]برهمکنش کشسان ابتدا به روش ذکر شده در مرجع 

نده ی پراک، بنابراین برای هر انرژی از هستهشودمیدر هر انرژی توان توقف هسته مورد نظر مشخص  بیناب،

به ( بررسی کرد. 4توان انرژی داده شده به محیط و در نهایت شرط تشکیل حباب را به کمک رابطه )شده می

تعداد این  شود. نسبتشوند تعیین میای که منجر به تشکیل حباب میهای پراکنده شدههستهاین ترتیب تعداد 

 باشد.  ی خاص میهای پراکنده شده احتمال تشکیل حباب برای یک هستهها به کل تعداد هستههسته

 

 هامواد و روش -4

 .یردگاتانول یخ خشک صورت میا استفاده از حمام چگالش مایع فوق گرم ببه منظور ساخت آشکارساز ابتدا 

ازی به منظور معلق س شوند و در نهایت سپس مایع فوق گرم بصورت قطرات ریز در سراسر محیط پراکنده می

. شده استاستفاده (in situ polymerization) پلیمریزاسیون درجا از تکنیک قطرات فوق گرم در محیط میزبان

ی سنگین برای تنظیم چگالی محیط میزبان و مایع فوق گرم استفاده هااشباع نمک از محلولتوان میهمچنین 

 شود.می

. اندرفتهگنوترون قرار  تابش تحت ها، این آشکارسازهای حبابی ساخته شدهسازآشکاربررسی پاسخ به منظور 

صورت کوری  Am-Be 5بوسیله چشمه انرژی اتمی سیون سازمان اآزمایشگاه کالیبرها در پرتودهی این آشکارساز

 .گرفته است

 

 نتایج -5

های در اثر برهمکنش کشسان نوترون، هسته، 2F2(CCl(با توجه به ترکیب شیمائی مایع فوق گرم مورد استفاده 

ر های پراکنده شده در اثکربن هایهسته احتمال تشکیل حباب برای شوند.کربن، کلر و فلوئور پراکنده می

رسم شده است. رفتار کلی احتمال تشکیل حباب برای سایر  2در شکل  وبرهمکنش کشسان با نوترون محاسبه 

شود. نزدیک می 2ای که با افزایش دما مقدار احتمال افزایش یافته و به ها نیز به همین صورت است به گونههسته

ش انرژی زایبا اف که ایبه گونه ،همچنین انرژی نوترون فرودی نیز در احتمال تشکیل حباب اثر گذار خواهد بود

 یابد.احتمال در دماهای پائین افزایش می این نوترون
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 های مختلف.ی کربن پراکنده شده بر حسب دما در انرژیبرای هسته 21 -در مایع فریون مطالعه شده تغییرات احتمال تشکیل حباب -2 شکل

حجم کلی آشکارساز حبابی نشان  داده شده است.ای از آشکار ساز ساخته شده نمایش نمونه 1در شکل 

میکرولیتر است. به  50لیتر است. حجم مایع حساس این آشکار ساز میلی 1در حدود  1داده شده در شکل 

حجم کل آشکارساز است. آشکار  %5/1توان گفت حجم حساس این آشکار ساز در حدود عبارت دیگر می

دهد. همانگونه که در شکل ارساز حبابی قبل از پرتودهی را نشان میالف، آشک -1ساز نشان داده شده در شکل 

هی شود، اما پس از پرتودنیز نشان داده شده است، قبل از پرتودهی هیچگونه حبابی در آشکارساز مشاهده نمی

شکل ) شده است.هائی درون آشکارساز تشکیل های مایع فوق گرم، حبابدر اثر برهمکنش نوترون با هسته

  (.ب -1

 
 

 

 

 

 

الف: آشکارساز .21-المبد و مایع فوق گرم فریون اثر پرتودهی بر آشکارساز حبابی با محیط میزبان از جنس پلی اکری -1شکل 

 100دز دریافتی این آشکارساز .  Am-Beپرتودهی شده بوسیله چشمه ی حبابی قبل از پرتودهی. ب: آشکارساز حباب

 میکروسورت است. 

های تشکیل شده در یک آشکار ساز حبابی در شرایط ترمودینامیکی ثابت متناسب با دز دریافتی تعداد حباب

ز با تغییرات میزان د ی تشکیل شده در آشکارساز ساخته شدههاتغییرات تعداد حباب 9نمونه است. در شکل 

 .شودمشاهده مییافتی رد
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ب:  میکروسیورت. 50دز دریافتی    الف: Am-Beبا تغییرات دز دریافتی از چشمه  ی تشکیل شدههاحبابتغییرات تعداد  -4 شکل

 سیورت. میکرو 100دز دریافتی 

های تشکیل شده در آشکار شود با افزایش میزان دز دریافتی، تعداد حبابمشاهده می 4همانگونه که در شکل 

در   Am-Be در میدان چشمههای جذبی مختلف برای دزهای تشکیل شده تعداد حبابباید. ساز افزایش می

نشان داده شده است تا دز  2ها همانگونه که در جدول پرتودهی آشکارساز .است  نشان داده شده 2جدول 

 های حبابی مشاهده شده است.میکروسیورت انجام شده است و تا این دز رفتاری خطی از آشکارساز 100

 
افتی ر حسب میران دز نوترون دریب ساخته شده حبابی مقایسه میان نتایج تجربی و محاسباتی پاسخ آشکار سازهای -2 جدول

 .  Am-Beاز چشمه 

  

 

 

 

 گیرینتیجه بحث و -6

مفید در آشکارسازی نوترون امروزه بصورت وسیعی مورد استفاده های حبابی به عنوان ابزاری آشکارساز

احتمال   نشان داده شده است با تغییر شرایط ترمودینامیکی )دما( 2گونه که در شکل گیرند. همانقرار می

 برای هر انرژی نوترون دمای که ایکند، به گونهها تغییر میتشکیل حباب و در نهایت پاسخ این آشکارساز

ا فراهم های حبابی ر. این ویژگی امکان بیناب نمائی با استفاده از آشکارسازاستآستانه آشکارسازی متغیر 

 سازد.می

ب ها  با نوترون سبهای حبابی بصورت کلی دارای ابعاد کوچک هستند. پرتودهی این آشکارسازآشکارساز

نشان داده شده با چشم  1ها همانگونه که در شکل شود. این حبابمی هایتشکیل حباب در این آشکارساز

 پاسخ محاسباتی پاسخ تجربی (μ𝑆𝑉) دز دریافتی

111 32 13 

151 44  49 

211 62 57 

 ب الف
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هم م ها مزیتغیر مسلح نیز قابل مشاهده و شمارش هستند. قابلیت قرائت آسان و مستقیم این آشکارساز

 های حبابی است.آشکارساز

ر د های تشکیل شدهببا افزایش میزان دز دریافتی تعداد حبا ،نشان داده شده است 9همانگونه که در شکل 

های تشکیل تعداد حباب که گیری نمودنتیجهتوان می ،2. طبق اطالعات جدولیابدمینیز افزایش  آشکار ساز

 شده بر حسب میزان دز دریافتی یک رفتار خطی دارد.
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