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241   طراحي مين ياب نوتروني با استفاده از چشمه
Am-Be   

 

   شايسته محسن  ،عبداله زادهمسعود  ، * قاسم آباديداود 

  فيزيك، گروه  دانشكده و پژوهشكده علوم پايه دانشگاه امام حسين (ع)،

  

  :دهيچك

Am-Beچشمه با استفاده از ينوترون ابي نيم كيمفهومي  يطـراحژوهش پ نيهدف از ا
. كه با باشد يم 241

 TNTو RDXسـاخته شده با مــواد مـنفجره متعارف مانند:  يكيپالستـ هاينيبتوان م اب،ي نيم نياز ا يريبكارگ

ها واكنش ني. در اباشد ينوترون با ماده م هايكار بر اساس واكنش نيا يعلم ينمود. مبنا يمدفون درخاك را آشكارساز

 يآن يگاما فتد،يكه جذب اتفاق ب يپراكنده شود. درصورت ارون ممكن است جذب يپس از برخورد نوترون با ماده، نوت

را جمع  وهاپرت نيا فيط توان يگاما م يصورت با استفاده از آشكارسازها نيخواهد شد. كه در ا ليگس يريتاخ اي

و شدت  فيط توان يم ينوترون يبا استفاده از آشكارسازها فتدينوترون اتفاق ب يپراكنــدگ كهينمود. در صورت يآور

 نيم يعناصر موجود در خاك و محتوا ينوترون هايواكنش يو بررس زيكرد. با آنال نييپراكنده شده را تع هاي نوترون

 هيمانند: شب يابي نيم ـستميس يانجام شده در طراح يكارها هي. كلبرد يپ كمدفون شده در خا نيبه وجود م توان يم

و  MCNPXاز روش مونت كارلو به كمك كد  يريگ و... با بهره يآشكارساز ـستميچشـمه، حفاظ، مـواد و س سازي

Am-Beچشمه اياب طراحي شده ب است. مين رفتهينـوترون با ماده انجام پذ هايبا در نظر گرفتن تمام برهمكنـش
241 

محاسبات و طراحي كل در انجام  يآمار سانتيمتري دارد. خطاي 5/5هاي  توانايي آشكارسازي مين ضدنفر را در عمق

  .باشد درصـد مي1/0ياب كمتر از  مين

Am-Be،ينوترون ابي نيم كلمات كليدي: 
  MCNPX، كد ، گاماي آني و تاخييري241

  

  : مقدمه

مين ها نگهبانان خاموشي هستند كه هرگز خطا نمي كنند و هيچ گاه به خواب نمي روند و هرگز صـلح را بـه   

كشور دنيا وجود دارد و به رغم مـذاكره   64ميليون مين در بيش از  100ارمغان نخواهند آورد. در حال حاضر 

هاي بسياري كه نسبت به بحران هاي مين زميني بين سازمان هاي بشردوستانه و رهبران سياسـي بـراي پايـان    

دادن و محدود كردن كاربرد مين هاي زميني وجود دارد، هنوز از سوي دولت ها استفاده و كاربرد مـين هـاي   

ترين كشورها به مين زميني، عراق، كامبوج، ويتنام، افغانسـتان،  ني، در سطح وسيعي صورت مي گيرد.آلودهزمي

برابر سرعت خنثي كـردن   25س برآوردهاي موجود سرعت كاشت هر مين كلمبيا، آنگوال و ايران هستند.براسا

يافتن و انهدام آن، براي هر مـين،  دالر دارد، اما هزينه هاي  4آن است وتوليد يك مين ضدنفر هزينه اي معادل 

ميليون انواع مين در مناطق جنوبي و غربـي ايـران وجـود     16دالر است. در حال حاضر بيش از  1000تا  300

استان كشور شامل آذربايجان غربي، كردستان، كرمانشـاه،   5دارد . در اين ميان بيشترين مناطق آلوده به مين در 
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مين در هر نقطه از استان هاي آلوده ايران، جان يـك يـا چنـد انسـان را بـه      ايالم و خوزستان است.وجود هر 

مواد منفجره مدفون شـده   يابيدر رد يهسته ا نينو يروش ها يريبكار گ رياخ يخطر مي اندازد، در سال ها

و  RDXو TNTمـواد منفجـره ماننـد     يخمپـاره عمـل نكـرده حـاو     يها و گلوله ها نيدر خاك از جمله م

 ياست. استفاده  از تـابش نـوترون   افتهيتوسعه  يبه جا مانده  از جنگها به صورت گسترده ا ييايميش باتيترك

آن  يو پوشـش حـاو    نيشده است .ماده منفجره م شنهاديپ يكيپالست يها نيم ييشناسا ها براياز روش يكي

كنـد كننـده و    كيـ  دروژنيباشد. ه يموجود در خاك م دروژنينسبت به ه يقابل مالحظه ا دروژنيه يحاو

مـدفون در   دروژنـه يتوان  مواد ه يم تيخاص نيباشد.با استفاده از ا ينوترون ها م يخوب برا اريبازتابنده بس

بـا   نيداد. و همچنـ  صيتشـخ  نيبازتاب شـده از مـ   ينوترون فيط ينوترون و آشكارساز دنيخاك را با تابان

بـرد( مـواد    يتوان به عناصر موجود در آن پ يبه خاك م يتابش يتوسط نوترون ها ييالقا يگاما يسنج فيط

  مخصوص به خود دارند ) . ييمانند اثر انگشت گاما القا

  

  : روش كار

هاي ) نشان داده شده است. اين سيـستم  شامل قسمت1يابي در شــكل (سازي  سيستم مينشكل كلي شبيه

  زير است:

    كاربر ( فانتوم انساني) -4 خاك-3مين -2ياب مين-1

  

  يابيشكل كلي سيستم مين)1(كلش  

  

   :ياب نوترونيسازي مينطراحي و شبيه-1

  ياب از چهار قسمت به شرح زيرتشكيل شده است:باشد. اين مين) مي2ياب مطابق شكل (شكل كلي مين
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    چشمه نوتروني -1

   BF3آشكارساز نوتروني -2

   هاي گاما براي فوتون   NaI(Tl)آشكارساز -3

  گاما -حفاظ نوترون -4

  

  

  يابشكل كلي مين )2(شكل                                        

درجه و در 45با زاويه   NaIو آشكارساز cm1درفاصله  BF3، آشكارساز  cm 2چشمه نوتروني در فاصله

  اند.ا باالتر از سطح زيرين حفاظ قرار گرفته cmفاصله 

  .اشدب) مي3ياب مطابق شكل(مينش خورده سطح مقطع بر

                                                                                      

  

  

   يچشمه نوترون-1

  BF3آشكارساز -2

   يتيحفاظ گراف-3

  NaIآشكارساز -4

  درصد بورون  5 يحاو لني اتيحفاظ پل -5

  

  ياب) سطح مقطع برش خورده مين3شكل(                                                                 

  

كه به مــدت يك  يشخصگرديده، طوري طراحي ياب حفاظ نوتروني مينبراي حفاظت در برابر پرتوها، 

 ياب كار كند، دوز دريافتي حاصل از سيستم ساعت با دستگاه مين 8روز و هــر روز  5سال هـــر هفته 

سازي ميزان دوز رسيــده درطي سال) كمتر باشد. بــراي حفاظ mSv20ياب از حداكثر دوز قابل قبول( مين

اتيلن هاي گرافيــت و پليسازي شده انسان بـــراي مدت يك سال كاري براساس ضخامتبه آدمك شبيه

جانبي حفاظ  ضخامتبهينه گرديده است محاسبه  MCNPXدرصد بورون طبيعي، با استفاده از كد 5حاوي 

اتيـــلن مـواد حفاظ از پلياست. شدهتعيين  cm15اتيلن و پلي cm5امت گرافيت براي چشمه نوتروني ضخ

درصد بورون براي جذب نوتــرون و گرافيــت به عنوان كندكننده و همچنين بازتابنده خوب  5حاوي 

استفاده شده است. دليل استفاده از اين مواد دسترسي و تهيه آسان و طراحي حفاظ سبكتر از نظر وزني نسبت 
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يلي از چشمه نوتروني هاي گسباشد. براي افزايش شار نوترونسازي ميبه ديگر مواد مورد استفاده در حفاظ

به خاك، از گرافيت در طراحي اين حفاظ استفاده شده است. (چون گرافيت بدليل دارا بودن سطح مقطع 

پراكندگي نوتروني بزرگ و سطح مقطع جذب پايين نوتروني، بازتابنده خوبي براي نوترونها است).به منظور 

درصد بورون طبيــعي)، براي  حفاظ 5ـن ( حاوي اتيلــهاي گرافيـــت و پليتعيين اندازه بهينه ضخامت

هاي گسيلي ازآن به خاك، با استفاده ياب وهمچنين افزايـش جمعيت نوتــرونفـوقاني چشــمه نوتروني مين

اتيلن احتمال گسيل نوترون خـــروجي از هاي مختلف گرافيت و پليبراي ضخامت MCNPXازكــد 

نتايج بدست  يك نوتـرون گسيلي محاســبه شده است. با تـوجه به ياب به خاك، به ازايسطح زيرين مين

 cm12و cm 13اتيلن به ترتيبهاي بهينه براي گرافيت و پليآمده، بـــراي حفاظ فـــوقاني ضخامت

   گرديده است.تعيــين 

  سازي  مين: طراحــي و شبيـه

هاي ضد نفر باشد. مينكي ضد نفرميهاي پالستي، آشكارسازي مينپژوهشياب دراين مبناي طراحي مين

- گرم ماده منفجره بكار رفته است. به اين منظور در مسايل مربوط به شبيه100اغلب در ساختار آنها كمتر از 

اي) كه  (مشـــهور به مين گوجهTS50سازي وكارهاي آزمايشگاهي، آشكارسازي مـين پالستيكي ضــد نفر 

باشد، مدنظر هاي مشابه ديگرميو حداقل ابعاد نسبت به اكثر مينداراي حداقل فلــز درساختمان خود 

  باشد:داراي مشخصات زير مي قرارگرفته است. اين مين 

  مشخصات مين :

   گرم190وزن: -1

    گرم64وزن ماده منفجره:  -2

 RDXيا  TNTنوع ماده منفجره: -3

     ميليمتر                                              90قطر:-4

                                                                                                                             TS50) مين پالستيكي 4شكل (                                                       ميليمتر45ارتفاع:  -5

  كيلوگرم8- 10آستانه وزن انفجاري: -6

                                                                       

  آن:محتــوي مكعب وخاك سازي شبيه 

با  خاك حاويكه  cm200عمق و  cm300عرض ، cm400به طول ب مستطيلعيك مكژوهش پدر اين 

gr/cmچگالي 
ياب مورد استفاده وبــراي سيستم آشكارســازي مين سازيشبيه MCNPXبا كـــد  361/1

-) مي5-3سازي مطابق جدول (قرارگرفته است. مشخصات عناصــر محتوي خاك استفاده شده در اين شبيه

  باشد.
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gr/cmچگالي درنمونه خاك با عناصرموجود )1( جدول                        
3
  61/1  

1  عناصر
H 

12
C 

16
O

 28
Si 

27
Al 

56 
Fe 

20
Ca 

39
K 

23
Na 

24
Mg 

فراواني 

)%(  
76/3  936/5  144/44  56/34  94/0  381/2  494/4  083/0  075/0  627/3  

  

  سازي شده بدن انسان :فانتوم شبيه

طراحي شده  كيس اكرمن و توسط جان وانگر Oak Ridgeدر آزمايشگاه ملي  MCNPاين فانتوم با كد 

يابي به منظور طــراحي مناسب ، در سيستم مينMCNPXسازي با كد است.  اين مــدل با تغييرات و بهينه

ياب، مورد استفاده قرار گرفته است. عناصر محتــوي اين حفاظ و ميزان دوز دريافتي كاربر در كار با مين

gr/cmها  با چگالي  شش-1مدل از سه قسمت با چگالي مختلف تشكيل شده است:
نسوج -2   296/2 3

gr/cmنرم  با چگالي 
gr/cmها  با چگالي استخـوان -3 04/1 3

3  4/1  

  : جينتا

هاي مختلف مين مدفون ثانيه شمارش،  براي عمق 100در  BF3نتايــج شمارش خالص آشكارساز نوتروني 

سطح بااليي مين تا سطــح خاك      باشد. منظور از عمــق مين فاصــلة) مي5شده در خاك مطابق شكل (

ز كم كـــردن تابش زمينه ( شمارش حاصل از عــدم حضور مين در خاك) باشد. شمارش خالــص نيز امي

    . آيدو شمارش مين مدفون شده درخاك بدست مي

  

  

  

  

  

  

  

  هاي مختلفشمارش خالص آشكارساز براي مين مدفون در عمق )5( شكل
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ــانتيمتر ــب ســ ــن برحســ ــ ــه روي مي ــ ــرار گرفت ــ ــاک ق ــخامت خــ  ضــ

 data

 Boltzmann fit of Data1_B
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اسايي مين به منظــور شن MeV11-10نتايـــج بدست آمده از شمارش خالص گاماي القايي در بازه انرژي 

  باشد. ) مي6ضدنفر براساس گاماي القايي نيتروژن بصورت شكل (
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ث

ــانتيمتر ــب ســـ ــن برحســـ ــ ــه روي مـي ــ ــرار گرفـت ــ ــاک ـق ــخامت خـــ صـــ

 C

 Gauss fit of Data1_C

  

 شمارش خالص گاماي القايي )6(شكل 

  : بحث ونتيجه گيري

241ياب طراحي شده با چشمه نوترونيحداكثر عمق قابل آشكارسازي با مين
Am-Be  براي ميــن ضدنفر

سانتيمتر بدست آمده است. براي  5/5درصد  7انيه شمارش، با خطاي آماري ث100در  TNTگرم  64حاوي 

توان كاهـش داد. اما بايد اين نكته را در نظر سانتيمتر، زمان آشكارسازي را مــي 5/5هاي كمــتر از عمق

خواهد  خطاي آشكارسازي افزايشدر نتيجه يابد و گرفت كه با كم كردن زمان، تعداد شمارش كاهش مي

ياب طراحــي شده با تـــوجه به شمارش پايين گاماي رسيده به دهانة آشكارساز يدورسديم، مين. فتيا

  را ندارد.  بروش آشكارسازي گاماي آني  توانايي آشكارسازي مين پالستيكي ضدنفر
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