بیست و دومین کنفرانس هسته ای اریان
5و 6اسفندماه  4931دااگشنه زید
طراحی و ساخت آشکارساز سوسوزن پالستیکی برای ضخامت سنج بتا
مجتبی عسکری لهداربنی ،1سیده زهرا اسالمی راد ،2علی طاهری ،1رضا قلی پور پیوندی
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 -1سازمان انرژی اتمی ،پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

چکیده
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 -2دانشگاه قم ،دانشکده علوم پایه ،گروه فیزیک

امروزه ضخامتسنجهای پرتو بتا استفاده فراوانی در صنایع کاغذ و پلیمر دارند .از فواید سیستمهای ضخامتسنجی هسته
ای این است که بدون هیچ تماسی با اشیاء کار میکنند ،غیر مخرب هستند و میتوانند اندازهگیریهای آنالین ،با سرعت باال
انجام دهد .در این مقاله هدف طراحی و ساخت آشکارساز برای پرتو بتا با استفاده از سوسوزن پالستیک میباشد .نتایج به
دست آمده توسط چشمه  141Pmبا نیمه عمر  36.2سال و برای ورقهای پلی پروپیلنی با ضخامت  32تا  42میکرون با
121
دقت بهتر از  161درصد میباشد و میزان حساسیت آشکارساز ساخت شده برای چشمه بتا  141Pmبه چشمههای گاما Cs
و  .2Coبه ترتیب  16.و  161برابر میباشد.
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ضخامتسنج های پرتو بتا استفاده فراوانی در صنایع کاغذ و پلیمر دارند .از دالیل استفاده از این سیستمها این است که اگر
ضخامت ورق های تولیدی در کارخانجات از یک حدی بیشتر باشد امکان چاپ بر روی آنها ممکن نمی باشد ] .[1برد ذرات
بتا به دلیل ماهیت فیزیکی درون ماده بسیار کم است به همین دلیل برای ضخامتسنجی در ضخامتهای میکرونی بسیار
مناسب میباشند.اصول عملکرد ضخامتسنجهای هستهای بر اساس مکانیزم گسیل پرتو و جذب آن در داخل ماده میباشد
].[3-5
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شکل :1نحوه قرار گیری چشمه و آشکارساز
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آشکارسازهای متداول برای پرتو بتا آشکارسازهای گازی با پنجره مناسب میباشند .از معایب این آشکارساز این است که
چون به صورت گازی هستند دارای بازدهی پایینتری نسبت به آشکارسازهای جامد هستند .لذا در این مقاله هدف ساخت
آشکارساز از ورقه نازک سوسوزن میباشد برای استفاده در ضخامتسنج پرتو بتا میباشد.
اساس کار آشکارسازهای سوسوزن تولید نور در کریستال میباشد.
در  PMTنور تولید شده توسط آشکارساز سوسوزن به فوتوکاتد برخورد کرده و الکترون تولید میشود و این الکترونها با
اعمال ولتاژ بین داینودها تکثیر میشوند تا درنهایت در آند جمع میشوند.
ضخامتسنجهای تابش هستهای به دو دسته ضخامت های پرتو گاما و بتا تقسیم میشوند .برای ورقهای ضخامت کم از پرتو
بتا و برای ورقهای با ضخامت زیاد از پرتو گاما استفاده میشود.
ذرات بتا دارای طیف پیوستهای از انرژی هستند که از صفر تا انرژی جنبشی بیشینهی  Emaxگسترش دارد .تعداد ذرات بتا،
که از ضخامت  tعبور میکنند با تقریب خوبی عبارت است از]: [6
N(t)=N(0)e-µt
)(1
که  µضریب ثابت جذب جرمی است .مقدار  µبه طور تجربی به صورت تابعی از انرژی بیشینه بتا تعیین شده و عبارت
است از:
µ)m2/kg)=1.7(Emax)-1.4
)(3
که  Emaxبر حسب  MeVاست.
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در این مقاله ابتدا به بررسی چشمههای مناسب برای ضخامت سنجی پرتو بتا میپردازیم.
برای ساخت ضخامت سنج بتا ابتدا باید چشمه مناسب را انتخاب نمود .چشمه های بتا مورداستفاده در ضخامتسنجی در
جدول  1نشان داده شده است.
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جدول  :1رادیوایزوتوپهای مناسب برای ضخامتسنجی بتا

رادیوایزوتوپ
141
Pm
324
Tl
51
Kr

)Eaverage (keV

)Emax(keV

61
244
251

224
763
687
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چشمه مورد استفاده در تست ضخامتسنجی  141Pmبا اکتیویته  1 mCiمیباشد زیرا با توجه به انرژی پایینتر آن باعث
حساسیت بیشتری در ضخامتسنجی میشود]. [1
َ
بعد از انتخاب چشمه باید نوع آشکارساز سوسوزن انتخاب شود .سوسوزن پالستیک  BC-400به عنوان آشکارساز برای
پرتو بتا انتخاب شد .برای ابعاد آشکارساز باید دو مورد را در نظر گرفت:

A

اوال ضخامت آشکارساز به حدی زیاد باشد که پرتوهای بتا از آن عبور نکنند .ثانیا ضخامت آشکارساز به حدی زیاد نباشد
که باعث تضعیف نور تولیدی توسط پرتوهای بتا در داخل آشکارساز شود .همچنین باال بودن ضخامت آَشکارساز باعث
گیراندازی پرتوهای گاما میشود که در بعضی موارد مفید نیست.
عالوه بر موارد گفته شده با افزایش ضخامت پرتوها امکان گیراندازی پرتو گاما در داخل آشکارساز بیشتر میشود .با توجه
به رابطه  1و  3مقدار پرتو بتا عبوری از ضخامت آشکارساز محاسبه شده و در شکل  3نشان داده شده است:
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شکل  :2درصد پرتوهای بتا عبوری از ضخامتهای مختلف سوسوزن پالستیک

با توجه به شکل  3حداقل ضخامتی که پرتو بتا در آن به صورت کامل جذب شوند  522میکرون میباشد .در شکل 3
سوسوزن پالستیک استفاده شده در آشکارساز نشان داده شده است که قطر آن  1سانتی متر و ضخامت  522میکرون
میباشد.
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شکل  :3ابعاد سوسوزن پالستیک استفاده شده

با توجه به ماهیت ذرات بتا برد آن در مواد خیلی کم است ،به همین دلیل پنجره ورودی پرتو به داخل آشکارساز باید تا حد
ممکن نازک باشد تا باعث تضعیف ذرات بتا نشود .عالوه بر این چون از  PMTدر سیستم آشکارسازی استفاده شده است،
باید مانع عبور نور شود.
پنجره آلومینومی استفاده شده در آشکارساز در شکل  4نشان داده شده است.
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آشکارسازآزمایش در وسط آنها قرار گرفته
نمونه مورد
پنجرهشدهاند و
قرار داده
یکدیگر
چشمه و آشکارساز در فاصله  1سانتیمتری از
آلومینیومی
نمایی از
شکل :4
است .مدار الکترونیک به کار رفته پس از  PMTبه ترتیب شامل یک پیش تقویتکننده با قابلیت تقویت ،دو مقایسه گر LL
و، ULیک مولد پالس مربعی ،یک شمارنده و یک ارسال کننده آرایه داده ها در قالب یک رشته ده بایتی با پروتکل RS-
 232به کامپیوتر میباشد.
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نتایج
یکی از موارد که در آشکارسازهای پرتو بتا از اهمیت باالیی برخوردار است ،این است که میزان شمارش پرتو گاما کم
باشد .به همین دلیل میزان شمارش دو چشمه پرتوزا گاما  121Csو  62Coبا چشمه  141Pmبه ازای اکتیویته  1 mCiبه
ازای ضخامتهای مختلف آشکارساز سوسوزن در شکل  5نشان داده شده است.
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شکل  :5شمارش در آشکارساز به ازای ضخامت های مختلف نمونه

121

62

همانطور که در نمودار مشخص است میزان حساسیت آشکارساز برای چشمه بتا  141Pmبه چشمههای گاما Cs
به ترتیب  16.و  161برابر میباشد.
در شکل  .نتایج تست ضخامتسنجی آشکارساز با استفاده از ورقهای پلی پروپیلنی نشان داده شده است .در این شکل شمارش
های ثبت شده برای ضخامت های مختلف از سوسوزن پالستیکی و نمونه نشان داده شده است .همان طور که در شکل مشخص
است رفتار سیستم به صورت کامال خطی میباشد و به ازای هر میکرون اختالف شمارش برابر  3222است.
و Co
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شکل  :6شمارش در آشکارساز به ازای ضخامت های مختلف سوسوزن پالستیکی و نمونه
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یک نکته حایز اهمیت در این میان تاثیر ضخامت پنجره آلومینیومی بر نتایج بدست آمده است .به همین میزان عبور ،جذب و
پراکتدگی ذرات بتای برخورد کننده با پنجره برای انرژی میانگین چشمه پرومتیوم ( )61 keVتوسط نرم افزار
 [5] CASINOشبیه سازی شد .شکل  1نتایج بدست آمده را نشان می دهد .بر اساس نتایج بدست آمده ،ضخامت 12
میکرونی که برای پنجره آلومینیومی در این آزمایش در نظر گرفته شده ،باعث تضعیفی در حدود  % 22می گردد (با در
نظر گرفتن پراکندگی).
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شکل  :1درصد جذب ،پراکندگی و عبور ذرات بتا در مواجهه با پنجره آلومینیومی با ضخامت های مختلف

بحث و نتیجهگیری
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نتایج حاصله نشان میدهد میزان حساسیت آشکارساز برای چشمه بتا  141Pmبه چشمه گاما  121Csو  62Coبه ترتیب  16.و
 161برابر میباشد .همچنین پس از ضخامتسنجی با استفاده آشکارساز ساخته شده رفتار دستگاه در ضخامتهای میکرونی
به صورت خطی میباشد .نتایج به دست آمده توسط چشمه  141Pmبا نیمه عمر  36.2سال و برای ورقهای پلی پروپیلنی با
ضخامت  32تا  42میکرون با دقت بهتر از  161درصد میباشد که این دقت برای استفاده درصنایع بسیار مناسب میباشد.
آشکارساز سوسوزن پالستیک ساخته شده میتواند جایگزین مناسبی برای آشکارسازهای گازی میباشد.
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