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دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) ،تهران ،ایران.
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چکیده
قانون عکس مجذور فاصله جهت محاسبه شار پرتوها در فواصل مختلف از چشمه پرتو مورد استفاده قرار میگیرد .این قانون برای چشمه و
آشکارساز نقطهای در خالء کاربرد دارد .هدف اصلی در این پژوهش ،بررسی رفتار نقطهای چشمه پرتو و آشکارساز غیر نقطهای از طریق حذف
نوترونهای پراکنده جهت تصحیحات الزم در قانون عکس مجذور فاصله است .این کار با استفاده از چشمه نوترون  241Am-Beبا اکتیویته ،40Ci
شمارنده طویل و مخروط سایه انجام گردیده است .نتایج نشان میدهد که توان فاصله در قانون عکس مجذور فاصله به جای عدد  4برابر با
 1/303±0/010محاسبه شده است .همچنین اکتیویته چشمه نوترون با شرایط بدست آمده برابر با  )13 /31±0/30( Ciمحاسبه شده که با مقدار
اسمی آن در هنگام اندازهگیری حدود  1/84%اختالف دارد.

کلیدواژگان :قانون عکس مجذور فاصله ،شار نوترون ،شمارنده طویل ،اکتیویته چشمه نوترون.

 .1مقدمه
به منظور تعیین پاسخخ ابزارهخای سخنجش پرتخو نخوترونی و در

موجود ،تعیین ضریب سنجه بندی ابخزار انخدازه گیخری نخوترون،

نهایت سنجهبندی آنها نیاز به اندازهگیری دقیق و صحیح شخار

یکی از ضرایب منحصربهفرد می باشد که ممکن است وابسته به

نخخوترونی حاصخخل از چشخخمههخخای رادیوایزوتخخوپی نخخوترونی یخخا

نخخر دز ،طیخخف انخخرژی نخخوترون یخخا زاویخخه ورودی بخخه وسخخیله

مولدهای نوترونی نظیر شتابدهنده هخا و راکتورهخای هسخته ای

اندازه گیری مخورد نظخر باشخد ،امخا نبایخد وابسخته بخه روش بخه

میباشد .همچنین ،صدور شناسنامه پرتوی یک چشمه نوترونی

کارگیری شخده بخرای درجخهبنخدی باشخد[ .]1بخا ایخن وجخود،

ساخته شده یا تعیین شار نوترون تولیدی از مولدهای نخوترونی

اندازه گیری دقیق شار نوترونی تحت تخاییر عوامخل مختلفخی از

به منظور برآورد زمان پرتخودهی در کانخا هخای مختلخف یخک

جمله عملکرد ابزار سنجش پرتو نوترونی(عملکرد واحخد هخای

راکتور یا شتابدهنده ،نیاز به اندازه گیری دقیق شار نوترونی در

الکترونیک هستهای به کخارگیری شخده و بخازدهی آشکارسخاز)،

اسختانداردهخای

نوترون های پراکنده شده شامل پراکنخدگی از کخف ،دیوارهخای

فاصلههای مختلف دارد .عالوهبراین ،بر اسخا
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عملکخرد صخحیح ابخزار سخنجش

شرایطی از جمله ابعاد بزرگ فضخای پرتخودهی ،ابعخاد کوچخک

پرتوی نوترونی ،مهمترین عامل نوترون های پراکنده شده اسخت

چشمه نوترون و شمارنده نسبت بخه ابعخاد فضخای پرتخودهی و

که امکان استفاده از چیدمان هندسه خوب به منظور دستیخابی

اینکه ،کمترین فاصله شمارنده تا چشخمه بایخد دو برابخر طخو

به باریکه موازی اصلی را دچار خدشه نمخوده و قخانون عکخس

مخروط سایه باشد ،است[ 8و  .]3هدف از این پژوهش ،بهبخود

مجذور فاصله را دچار ابهام مینماید .در سنجهبندی ابزارهخای

یا تصحیح قانون عکس مجذور فاصله در اندازه گیخری اکتیویتخه

سنجش پرتو نوترونی ،عالوه بر دسختیخابی بخه پاسخخ انخرژی

چشمه نوترونی با استفاده از روش مخروط سایه میباشد.

پرتودهی می باشد .بخا فخر

یکنواخت در یک محدوده مناسب و وسی انرژی ،نیاز به تعیین
محدوده پاسخ دز نیز حائز اهمیت است .از طرفی نوترون هخای
پراکنده به طور ذاتی همیشه در میدانهای نوترونی وجود دارند
و طیف انرژی آنها نیز متفاوت از طیخف انخرژی نخوترون هخای
موجود در باریکه اصلی می باشد .از ایخن رو ،از ابخزار سخنجش
پرتوی نوترونی شمارنده طویل[ 1 ،4 ،9 ،4و  ]0به دلیل پاسخخ
یکنواخت و جهتی این ابخزار در محخدوده وسخیعی از انخرژی و
روش مخروط سایه برای حذف سهم نوترون های پراکنده شخده
از شار نوترونی اندازهگیری شده در میدان مرج پرتو نخوترونی
استفاده میگردد[ .]3روش های مختلفی بخرای تخمخین نخوترون
پراکنده ازجمله روش نیمه تجربی ،روش مخروط سایه و روش
برازش چند جمله ای وجخود دارد .در ایخن صخورت اسخت کخه
می توان در آزمایشگاه با استفاده از قانون عکس مجذور فاصخله
حتی با وجود پراکننده های مختلف نوترون ،شار نخوترون را در
فواصل مختلف از چشمه نوترون با دقت خخوبی انخدازه گیخری
کرد [ 1و  .]8شار نوترون در محل آشکارساز در میخدان مرجخ
نوترون برای هر نقطه به صورت زیر است:

()1

Φ(E)ref=ϕ(E)direct+ϕ(E)scatter

که در آن  Φ(E)refشار کخل نخوترون در نقطخه مرجخ (محخل
آشکارساز) ϕ(E)direct ،شار نوترون هایی که به طور مستقیم بخه
آشکارساز می رسند و  ϕ(E)scatterشار نوترون هخای پراکنخده در
محخل آشکارسخاز مخیباشخد[ .]3بخه منظخور انخدازهگیخری شخخار
نوترون های پراکنده در فضای پرتودهی ،از روش مخروط سایه

 .2مواد و روشها
 .1.2چشمه نوترون
چشمه نوترون مورد استفاده یک چشمه  241Am-Beبا اکتیویته
 40Ciاست که از عمر آن حدود  90سا گذشته است .چشخمه
نوترون اسختوانهای شخکل بخوده و دارای قطخر  40mmو طخو
 140mmاست .متوسط انرژی نوترون  ]3[ 4/4 MeVو گسیل
نخخوترون بخخه ازای هخخر کخخوری برابخخر  ]10[ 4/3×100 n/sو n/s

 ]11[ 4/3×100گزارش شده است.

 .2.2آشکارساز مورد استفاده
ابخزار سخنجش پرتخخوی نخوترونی شخمارنده طویخخل شخامل یخخک
شمارنده تناسبی  BF3است که در دو الیه پلیاتیلنی بخه عنخوان
کندکننده های بیرونی و داخلی قرار گرفته و یخک الیخه جخاذب
نوترونهای حرارتی از جنس  B2O3در بین آنهخا قخرار گرفتخه
اسخخت (شخخکل  .)1اسخخا

کخخار آن بخخه ایخخن شخخکل اسخخت کخخه

نخخوترونهخخای سخخری حاصخخل از پراکنخخدگی در محخخیط توسخخط
کندکننده بیرونی حرارتی شده و توسط الیه جاذب نوترونهای
حرارتی جذب می گردد .در این صورت ،نوترون هخای پراکنخده
شده در پاسخ آشکارساز کمترین ایر را دارد .عالوهبخرآن ،طخو
کندکننده بیرونی  3cmبیشتر از طو کندکننده داخلی اسخت و
این طو اضافه باعث میشود که شمارنده طویل به شکل یخک
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شمارنده جهتی عمل نماید .پاسخ انرژی ایخن شخمارنده نیخز در

این چیدمان شامل سیستم جابهجایی چشمه نوترون در راستای

محدوده انرژی  0/10MeV-8MeVیکنواخت میباشد [.]14

عمودی و سیستم جابهجایی شمارنده طویل و مخروط سایه در
راستای افقی و ریخل مخورد نیخاز جهخت قخرار گخرفتن میزهخای
مخصوص اسختقرار مخخروط سخایه و شخمارنده طویخل اسخت.

سیستم های جابهجایی ،دارای دقت  1mmاسخت .ارتفخاع مرکخز
چشمه ،مخروط سایه و شمارنده طویخل از سخطح زمخین برابخر
 131cmاست .طو ریل مورد استفاده در حدود  000cmاست.
کمترین فاصله شمارنده طویل نسبت به چشمه نوترون برابر بخا

شکل ( :)1اجزای اصلی شمارنده طویل.

3

 110cmاست .فضای پرتودهی دارای ابعاد  40×1×1 mاسخت.

 .2.2مخروط سایه

فاصله چشمه نوترون تا دیوارههای جانبی  410cmو از دیخواره

1

بخه طخو 10

مخروط سایه مورد استفاده یخک مخخروط نخاق

پشتی حدود  100cmاست.

سانتیمتر است که طو  40سانتیمتر(قسمت او ) آن از جنس
آهخخن و  90سخخانتیمتر(قسخخمت دوم) آن از جخخنس پلخخیاتخخیلن
میباشد .مخروط سایه در شکل  4نشان داده شده است .قاعخده
کوچخخک آن کخخه بخخخش او مخخخروط اسخخت ،روبخخروی چشخخمه

شکل( :)2چیدمان اندازهگیری شار نوترون(پراکنده) در فواصل مختلف
از چشمه نوترون با استفاده از مخروط سایه و شمارنده طویل.

نوترون قرار میگیرد و قاعده بزرگ آن روبروی شمارنده است.
این مخروط به گونهای طراحی و جانمایی شخده اسخت کخه در
فاصلههای مختلف ،شمارنده طویل و چشمه نوترون در پوشش
زاویه فضایی آن قرار دارد.

 .2.2اندازهگیری شار خالص نوترون
بر اسا

رابطه ،1در هر نقطه از میخدان بخه فاصخله  rاز چشخمه

نوترون ،ابتدا شار نوترونی بخدون مخخروط سخایه انخدازهگیخری
میشود تا شار کل نوترون ) ،MT(rکخه مجمخوع شخار نخوترونی
باریکه اصلی و پراکنده است ،بدست آید(حالت او ) .در ادامه،
مخروط سایه بین چشمه و آشکارساز با همان شرایط قبل قخرار
داده می شود تا شار نوترونی پراکنده ) ،MS(rبدست آید (حالت
دوم) .با کسر شار پراکنخده ) ،MS(rدر حالخت دوم از شخار کخل

شکل( :)2اجزای اصلی مخروط سایه.

نخخوترون در حالخخت او  ،شخخار خخخال

نخخوترون بخخرای فواصخخل

مختلف  rاز چشمه طبق رابطه زیر بدست میآید.

 .2.2چیدمان اندازهگیری

()4
Shadow Cone

1

b

[MT(l)- MS(l)] FA(l)=a/r
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واحد در نظر گرفته شده است[ .]8از آنجا که ،انتظار میرود

است .با برازش تاب شماره  9به شخار کخل نخوترونهخا ،مقخدار

شار نوترونی با افزایش فاصله به صورت

عددی( )bحاصل از برازش برابر با  1/449±0/011بدست آمده

عکس مجذور فاصله کاهش یابد ،از این رو ،با رسم تغییرات

است که با مقدار انتظاری  4حخدود  48/81%اخختالف دارد کخه

شار نوترون برحسب فاصله در یک نمودار ،صحت این رفتار

این اختالف اکثرا به نخوترونهخای پراکنخده در محخل شخمارنده

بررسی شده است .در کلیه اندازهگیریها جهت تعیین شمارش

طویل مرتبط است.

نوترون ،سطح زیر طیف انرژی شمارنده  BF3لحاظ شده است.

با محاسبه اکتیویته چشمه نوترونی از طریق شار خال

الکترونیک هستهای مورد استفاده شامل پیشتقویتکننده

در فواصل مختلف و مقادیر عددی محاسبه شده از تاب برازش

مد  ،9000آمپلی فایر اسپکتروسکوپی مد  ،9000تحلیلگر

شده میتوان رفتار شمارنده طویل و چشمه نوترون را با رفتار

چندکاناله مد  4110ساخت شرکت  IAP1جهت یبت طیف

چشمه و آشکارساز نقطهای در خالء مقایسه کرد .با مقایسه دو

انرژی شمارنده  BF3میباشد .کلیه اندازهگیریها در مدت

رابطه قانون عکس مجذور فاصله و تاب برازش شده در زیر:

تغییرات خال

نوترون

زمان  110sانجام شده است.

()4

Φ(r)=S/4πr2

 .2بحث و نتایج

()1

Φ(r)=a/rb

در شکل  4نتایج اندازهگیری نشان داده شده است .با توجه به

میتوان گفت که  ،S=4πaکه در آن  Sاکتیویته چشمه نخوترون

نوترون با افزایش فاصله

و  rفاصله نسبی شمارنده طویخل و چشخمه نخوترون اسخت .در

به صورت نمایی کاهش مییابد .از این رو ،برای تعیین روند

فرمو برازش شده به مقادیر شار خال

نوترون ،مقدار عددی

کاهش آن از رابطه زیر که شباهت زیادی با فرمو عکس

 aبرابر با  )0/138±0/914(×100بدست آمده اسخت .هخمچنخین

شکل مشاهده میشود که شار خال

b

اختالف نسبی دو کسر  1/rو  1/rبرای تمام فواصل بخه طخور

مجذور فاصله دارد ،استفاده گردیده است.

بیانگر آن است کخه

عددی بدست آمده در تاب برازش شده مقدار اکتیویته نوترونی

نخوترونی بخه طخور انتظخاری بخه صخورت

حدود  41/11%بیشتر از مقدار مورد انتظار محاسخبه مخیشخود.

تاب برازش شده با دادههای تجربی خال
تغییرات شار خال

متوسط برابر  41/11%میباشد .بخهعبخارتی بخا توجخه بخه مقخدار

y=a/rb

()9

2

مجذور عکس فاصله تغییر نمیکنخد ،بلکخه تخوان آن بخا مقخدار

بنابراین با توجه به رابطه  S=4πaگسیل نوترونی چشمه در کل
)8/483±0/444(×103n/s

و معخاد ±1/04( Ci

انتظاری  4کمی تفاوت دارد .مقدار عخددی( )bحاصخل از ایخن

فضا برابخر بخا

برازش برابر  1/303±0/010بوده و درصد اختالف نسبی آن بخا

 )90/03مخخیباشخخد کخخه بخخا کخخاهش  41/11%آن ،مقخخدار گسخخیل
)4/843±0/413(×103n/s

یخا

مقدار انتظاری در حدود  4/01%میباشد .این اختالف بخه دلیخل

نوترونی نهایی کل چشخمه برابخر

وجود هوا و حجمی از آن که در این فرآیند منجر به پراکندگی

 )13/31±0/30( Ciخواهد شد .از طرفی مقدار گسیل نخوترون

نوترونها از درون باریکه اصلی به بیخرون 4و از بیخرون باریکخه

چشمه  241Am-Beبا شخرایط سخاخت اسختاندارد بخه ازای هخر
کوری برابر  ]10[ 4/3×100n/sاست ،که با این شرایط ،چشخمه
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که در آن ) FA(rضریب تضعیف هوا است که در اینجا برابر با

اصلی به داخل 9آن و نیز خودپراکندگی 4مخروط سخایه مخرتبط
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 1/4×103n/sدر شروع ساخت میباشد .با توجه به گذشت 90

نوترون در فواصخل مختلخف از منبخ آن بخا وجخود پراکنخدگی

سا از عمر چشمه فوق در هنگام اندازهگیری ،گسخیل نخوترون

نوترون در فضای پرتخودهی از قخانون عکخس مجخذور فاصخله

چشمه در کل فضا برابر  1/140×103n/sمحاسبه شده است کخه

تبعیت نمیکند و در صورت به کخارگیری ایخن قخانون محاسخبه

معاد  13/00Ciاست .بنابراین اختالف نسبی اکتیویته محاسخبه

شار نوترون و دز ناشی از آن با مشکل مواجه خواهد شخد .دوم

نخوترون در فواصخل

اینکه ،با توجه به روش های مختلف تخمین میخزان پراکنخدگی

مختلف و اکتیویته اسخمی هنگخام انخدازهگیخری ،حخدود 1/84%

نظیر روش نیمه تجربی ،روش مخخروط سخایه و روش بخرازش

است .اگر همین مراحخل بخا مقخدار عخددی ( 1/449±0/011بخا

چندجملخخهای ،مناسخخبتخخرین روش ،اسخختفاده از روش مخخخروط

حضور نوترونهای پراکنده) تکرار گخردد ،متوسخط گسخیل کخل

سایه جهت حذف نخوترون هخای پراکنخده در فضخای پرتخودهی

نخخوترون بخخرای تمخخام فواصخخل برابخخر )8/401±3/130(×103 n/s

پیشنهاد می شود .در این صورت است که میخدان پرتخو نخوترون

خواهد شد که حدود  100برابر از مقدار بدست آمخده بخا شخار

با دقت خوبی درجه بندی شده و به عنوان میخدان مرجخ بخرای

نوترون بیشتر بوده و دارای عدم دقت  31/13%اسخت.

تعیین مشخصات ابزار سنجش نوترون مورد استفاده قرار گیرد.

بنابراین هر چه مقدار عددی توان فاصله در فرمو برازش شده

دستاورد سوم اینکه ،استفاده از شمارنده طویل با پاسخ انخرژی

به عدد  4نزدیخکتخر باشخد ،رفتخار شخمارنده طویخل و چشخمه

یکنواخخخخخت در محخخخخدوده  ،0/10MeV-8MeVیکخخخخی از

نوترون در آزمایشگاه به رفتار آشکارساز و چشخمه نقطخهای در

ویژگیهای منحصربهفرد این پژوهش میباشد .زیرا کخه داشختن

خالء نزدیکتر بوده و محاسبه اکتیویته چشمه نوترون دقیخقتخر

پاسخ انرژی یکنواخت ،باعث شمارش اکثر نوترون های موجود

خواهد بود.

در طیف انخرژی ناشخی از چشخمه و نخوترون هخای پراکنخده بخا

شده حاصل از اندازهگیری با شار خخال

خال

Net Count Rate
Total Count Rate

احتما یکسان می شود .چهارم اینکه تصخحیح انجخام شخده در

500

300

کارگیری شده ،باعث اندازهگیری اکتیویتخه چشخمه نخوترونی بخا

200

Count Rate

)CR=(7.092 0.384)105X-(1.423±0.009
2
R =0.9994

400

قخخانون عکخخس مجخخذور فاصخخله ،بخخا ابخخزار و روش مناسخخب ب خه

100
)CR=(6.598 0.354)106X-(1.907±0.01
2
R =0.9997

0

دقت مناسبی شده است .بهعبارتی از این به بعد می تخوان بخرای
اندازه گیری اکتیویته چشمه های نوترونی موجود در کشخور کخه
مدت زیادی هم از عمر آنها گذشته است ،از این ابزار و روش
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)X: source-to- long lounter distances(cm

150

پیشنهادی استفاده کرد .می توان با بهبود پاسخ انخرژی شخمارنده

شکل( :)2رفتار نقطهای چشمه نوترون و شمارنده طویل بدون حذف

طویل در انرژیهخای بخاالتر و اسختفاده از مخخروطهخای سخایه

نوترونهای پراکنده.

مختلف در یک محدوده فاصله معین و یابت نگهداشتن شخرایط
محیطی شار نوترونی و نهایتا اکتیویته منب نوترونی را بخا دقخت

 .2نتیجهگیری

بهتری اندازهگیری کرد.
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نوترون بخا اکتیویتخه اسخمی  40Ciدارای گسخیل کخل نخوترونی

با توجه به نتایج بدست آمخده ابتخدا ،نشخان داده شخد کخه شخار

 ویژهنامه،4  شمارۀ،3 جلد
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