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اندازهگیری شدت چشمهی نوترون آمرسیوم -بریلیوم ( ) 241Am-Be
اکبر عبدی سرای ،1محمد حسین استکی ،*2جمشید

خورسندی3

 1دانشجوی دکتری ،گروه مهندسی هستهای ،دانشکده علوم و فناوریهای نوین ،دانشگاه اصفهان
 2دانشیار ،گروه مهندسی هستهای ،دانشکده علوم و فناوریهای نوین ،دانشگاه اصفهان
 3دانشیار ،پژوهشگاه علوم و فنون هستهای ،پژوهشکده راکتور ،گروه پژوهشی تسهیالت کاربردی
(تاریخ دریافت مقاله - 1394/11/29 :تاریخ پذیرش مقاله)1395/02/10 :

چکیده

از نوترون ها در تحقیقات و پژوهش های پزشکی ،حفاظ سازی و مواد استفاده می شود .نوترون انتقال انرژی خطی ،بیشتری دارد و
در مقایسه با اشعه گاما ،تابش خطرناکی در نظر گرفته می شود .در سال های اخیر استفاده از چشمه های نوترونی به دلیل بهره باالی
نوترونی افزایش یافته است .یکی از این نوع چشمه ها که در بسیاری از مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی به طور گسترده به عنوان چشمه
کالیبراسیون تابش نوترون استفاده می شود ،چشمه

Am - Be

241

است .برای محاسبه آهنگ دز نوترون و گامای حاصل از چشمه

 ، 241 Am - Beاندازه گیری شدت آن ،یکی از کارهای ضروری و مهم است .شدت چشمه نوترون (  ) 241 Am - Beتوسط آشکارساز
BF3

با روش انتگرال گیری فضایی تعیین گردیده و خطای آزمایش با تصحیحات اعمال شده توسط پولک های دیسپرسیوم و طال به

کمتر از  %10/29کاهش یافته است .همچنین چشمه نوترونی  ، 241 Am - Beآشکارساز
MCNPX2.7

BF3

و تانک آب با روش مونت کارلو با کد

شبیه سازی شد و محاسبات شبیه سازی ،توافق خوبی با نتایج تجربی دارند.

واژگان کلیدی :فعال سازی نوترونی ،چشمه نوترون ،روش مونت کارلو ،پولک طال ،آشکارساز یدور سدیم

* اصفهان ،دانشگاه اصفهان ،دانشکده علوم و فناوری های نوین ،گروه مهندسی هستهای،
پست الکترونیکیm.esteki@eng.ui.ac.ir :
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ن
ن
نوترون تولید نمود ،لذا این چشمه ها را گاهی چشمه های ()α,n

 .1مقدمه

نیز می نامند .برای گسیل آلفا می توان از هسته های ، 241 Am
چشمه نوترون به تجهیزاتی گفته می شود که گسیلنده نوترون

Pu

236

، 210 Po ،

Ra

226

(و دخترانش) استفاده نمود .با توجه

بوده و یا فرآیند تولید باریکه نوترونی را دارا هستند .چشمه های

به اینکه چشمه

نوترونی از نظر اندازه ،انرژی و آهنگ گسیل نوترون ،هزینه های

بیشتر از چشمه های

ساخت ،نگهداری و مقررات به کارگیری ،با هم متفاوت هستند

می شود .نوترون های گسیل شده از چشمه

[ .]2،1مزیت اصلی این چشمه ها قابل حمل بودن و قیمت پایین

انرژی نبوده و دارای طیف انرژی پیوسته می باشند .مزیت اصلی

Ra - Be

گسیلنده گامای پر انرژی است ،بنابراین

Am - Be

،

 Po - Beو Pu - Be

Am - Be

استفاده

241

تک

آن ها در مقایسه با سایر چشمه ها مانند راکتور های هسته ای و

چشمه

دستگاه های مولد نوترون 1است .از شار به دست آمده از چشمه

از آن در مقایسه با چشمه های دیگر مثل

های نوترونی در زمینه های مختلف از جمله فعال سازی

نتیجه به تناسب آن حفاظ سازی کمتری در برابر تابش گاما نیاز

Am - Be

241

سطح انرژی خیلی پایین گامای گسیل شده
Ra - Be

بوده و در

نوترونی ،رادیوتراپی ،رادیوگرافی و کالیبراسیون آشکارساز ها و

دارد .نوترون های سریع تولید شده توسط چشمه

دزیمتر های نوترونی استفاده می شود [ .]3-5چشمه های

دارای انرژی متوسط حدود  4/5 MeVو بیشینه انرژی 11 MeV

نوترونی ثابت در راه اندازی راکتور های قدرت و راکتور های

هستند [.]8

Am - Be

241

زیربحرانی نقش اساسی و ضروری دارند [ ،]7،6همچنین از این
چشمه ها برای نوترون تراپی با بور ،نیز استفاده می شود .بنابراین

.3مشخصات چشمه نوترونی مورد استفاده

برآورد میزان دقیق دز دریافتی اپراتور های راکتور و کارکنان

در این مقاله ،از یک چشمه نوترونی  241 Am - Beبا فعالیت

بیمارستان ها و مراکز پزشکی هسته ای که با این چشمه ها کار

 5کوری و شدت n
s

می کنند ،ضروری و حیاتی می باشد [ .]3برای محاسبه دقیق

107

 1/1 که در داخل کپسولی از جنس

مقدار دز ،باید اطالعات کافی از شدت چشمه های نوترونی و

استیل به قطر  3و طول  6سانتی متر قرار گرفته ،استفاده شده

تابش های گسیل شده از آن ها داشته باشیم.

است .شکل ( ،)1تصویر این چشمه نوترونی بدون حفاظ آهنی
را نشان می دهد .در شبیه سازی با روش مونت کارلو با استفاده

.2چشمه های ( ) α,n

از کد  ، MCNPX2.7شدت چشمه را در ورودی برنامه لحاظ

برهم کنش تولید نوترون توسط چشمه نوترونی

Am - Be

نموده ایم [ .]9ولی در اندازه گیری به صورت تجربی با آشکارساز

241

 ، BF3ابتدا فرض نموده ایم که شدت چشمه معلوم نیست و

به صورت رابطه ( )1است:
()1

He + 9 Be  12C + n

نتایج با این فرض به دست آمده اند ،ولی در نهایت نتایج تجربی

4

به دست آمده و تصحیح شده با شدت واقعی چشمه یعنی

 Qاین واکنش برابر  5/7 MeVاست .می توان گسیلنده های آلفا

 ، 1/1  107 nمقایسه شده و 2مقدار خطای آزمایش برآورد

را به صورت پودر با  9 Beمخلوط کرد و از طریق واکنش باال

شده است.

Neutron Generator

s

1

Neutron Generator
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تغییر نکند ،تعداد نوترون های گسیل شده از چشمه برابر تعداد
نوترون های جذب شده در سیستم خواهد بود .بنابراین هیچ گونه
نشت نوترون از سیستم وجود نخواهد داشت.
()2
شکل .1چشمه نوترونی  241 Am - Beبدون حفاظ آهنی

چشمه

Am - Be

241

E max



0

0

Φ(r, E)σ aH (E)dE



Q = 4πN  r 2 dr

در این رابطه [: ]10-12
 rفاصله چشمه نوترون از چشمه (بر حسب سانتی متر)،

در داخل حفاظی به شکل استوانه ،از

N

جنس آهن به قطر  43و ارتفاع  153میلی متر قرار گرفته است.

تعداد اتم های هیدروژن در واحد حجم،

) σ aH (Eسطح مقطع میکروسکوپی جذب هیدروژن و

این چشمه به همراه حفاظ آهنی در مرکز تانکی از جنس آهن به

)Φ(r, E

قطر  104و ارتفاع  140سانتی متر مطابق شکل ( )2قرار گرفته

توزیع چگالی شار نوترونی با انرژی  Eدر واحد انرژی

بر حسب فاصله.

است .تانک با آب مقطر (به علت جلوگیری از تشکیل رسوب بر

در محیط کند کننده آب ،چون نوترون ها بعد از حرارتی شدن

بدنه تانک) تا ارتفاع  120سانتی متر پر شده است و آشکار ساز

جذب می گردند می توان صرفاً توزیع شار نوترون های حرارتی

 BF3داخل یک لوله آلومینیومی (برای جلوگیری از نفوذ آب به

را در نظر گرفت ،در این صورت رابطه ( )2به صورت زیر در

داخل آشکارساز) قرار داده شده است .فاصله آشکارساز از چشمه

می آید:

نوترونی به وسیله بازوئی که بر روی تانک قرار دارد و با اتصاالتی

Q  4 N   aH (r )r dr
2

()3

که بر روی آن تعبیه شده است قابل تغییر است.


0

اگر فرض کنیم آهنگ شمارش در فاصله  rاز چشمه،

)P(r

باشد خواهیم داشت:
P (r )  N B (r ) aB

()4
در رابطه (:)4
 N Bتعداد کل اتم های

B

10

در داخل آشکارساز نوترونی

  aBسطح مقطع متوسط جذب

شکل  .2تانک آب و نحوه قرار گرفتن چشمه نوترونی و
آشکارساز  BF3در داخل آن

B

10

با جای گذاری رابطه ( )4در رابطه ( )3خواهیم داشت:
()5

اگر یک چشمه نوترون به شدت  Qدر یک محیط بی نهایت
بزرگ کند کننده ،مثل آب قرار گیرد ،نوترون ها توسط هیدروژن

2

dr



 P (r )r
0

4 N  aH
N B  aB

Q

روش های مختلفی برای اندازه گیری شدت یا قدرت یک

موجود در آب کند شده و تمام ًا جذب می گردند .در حالت پایدار

چشمه نوترونی وجود دارد که عبارتند از [: ]14،13

یعنی در صورتی که آهنگ گسیل نوترون ها از چشمه با زمان
32
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ن
ن

 :1انتگرال گیری فضایی آهنگ جذب نوترون های حرارتی

دارند که موجب ارجحیت بعضی از واکنش ها می شوند ،از

حاصل از چشمه در یک محیط بی نهایت از کند کننده و استنتاج

جمله:

قدرت چشمه با استفاده از سطح مقطع های شناخته شده.

 :1سطح مقطع انجام واکنش به صورت تابعی از انرژی ،باید به

 :2اندازه گیری چگالی شار نوترون سریع در فاصله مشخص از

خوبی شناخته شده باشد.

چشمه و محاسبه قدرت چشمه با استفاده از شکل هندسی.

 :2نوع ،انرژی و نسبت شاخه ای 1تابش 2های گسیل شده از

 :3تعیین قدرت چشمه با استفاده از اندازه گیری ذرات وابسته در

محصول واکنش ،کامالً معلوم باشد.

واکنش تولید نوترون.

 :3نیمه عمر رادیوایزوتوپ تولیدی باید به خوبی معلوم و بیش

 :4اندازه گیری قدرت چشمه به وسیله ارتباط آن با میزان انرژی

از چند دقیقه باشد؛ تا فرصت انتقال پولک به مکانی که تجهیزات

آزاد شده در محیط.

و دستگاه های شمارش در آن قرار دارند ،وجود داشته باشد.

 :5تعیین قدرت چشمه از طریق مقایسه آن با چشمه استاندارد.

برای اندازه گیری شدت چشمه نوترونی با روش اندازه گیری

برای اندازه گیری شار نوترون روش های مختلفی وجود دارد

انتگرال فضایی ،از حمام منگنز یا حمام آب ،آشکارساز  BF3یا

که از جمله ،اندازه گیری شار با استفاده از ذره همراه [،]2

پولک استفاده می شود .در این مقاله ،برای اندازهگیری شدت

همچنین استفاده از روش فعال سازی پولک ها با نوترون و به

چشمه نوترونی ،با بهره گیری از امکانات موجود از روش

کارگیری برخی از آشکارساز های نوترونی مانند سوسوزن های
آلی مایع مانند

NE - 213

اندازه گیری فضایی توسط حمام آب و آشکارساز  BF3استفاده

می باشد [.]16،15

شده است .این نوع اندازه گیری توسط  ]17[ Valenteبا استفاده
از آشکارساز

 .1 .3اساس روش فعال سازی با نوترون

BF3

کوچک (به قطر  0/63و طول  5سانتی متر)

انجام شده و خطای گزارش شده  %20بوده است .در این آزمایش

آشکارسازی نوترون توسط آشکارسازهای آستانه ای بر پایه

اگرچه از آشکارساز بزرگتر (به قطر  2/5و طول  20سانتی متر)

تولید یک رادیوایزوتوپ ،به وسیله اندرکنش نمونه با نوترون و

استفاده شده است ولی با انجام تصحیحات الزم در دو مرحله،

شمارش تابش گسیل شده از آن است .آشکارسازهای آستانهای

یکی جذب نوترون ها در خود چشمه نوترونی ( با برون یابی

به صورت پولک یا سیم فلزی هستند و در اندازه گیری های شار

منحنی بر اساس روند تئوری برای فواصل نزدیک به چشمه )

میدان نوترونی اهمیت خاصی دارند که بسته به انرژی نوترون از

[ ]10و دیگری تصحیح ابعاد بزرگ آشکارساز با پولک های

پولکهای مختلفی که دارای انرژی آستانه ای متناسب با انرژی

دیسپرسیوم ،خطا به  10درصد کاهش یافته است .همچنین به

نوترون مورد نظر می باشند ،استفاده می شود .به طور کلی،

منظور شبیه سازی دقیق با روش مونت کارلو ،الزم بود ابعاد

واکنش های آستانه ای بر پایه گستره انرژی نوترون و تجهیزات

آشکارساز نوترونی  BF3و ناحیه حساس آن مشخص شود .با

شمارش قابل دسترس انتخاب می شوند ،ولی معیارهایی وجود

استفاده از دستگاه تصویربرداری صنعتی اشعه ایکس ،این کار
انجام گرفت و تمام مشخصات آشکارساز برای شبیه سازی

1

Branching Ratio

4
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به دست آمد .شکل ( ،)3تصویر رادیوگرافی آشکارساز

BF3

مشخص است ،نتایج توافق خوبی با هم دارند.مشخصات فیزیکی
پولک های مورد استفاده در آزمایش در جدول ( )1آورده شده

توسط دستگاه مولد اشعه ایکس را نشان می دهد.

است.

شکل.3تصویر رادیوگرافی تهیه شده از آشکار ساز نوترونی BF3

شکل.4توزیع شار نوترون های حرارتی یا  P  r بر حسب فاصله
از چشمه Am - Be

آشکارساز  BF3را در استوانه ای از جنس آلومینیوم به قطر

241

با استفاده از آشکارساز  ، BF3و نتایج

حاصل از کد

MCNPX2.7

 3سانتی متر قرار داده و سپس آشکارساز را از نزدیک ترین فاصله
از چشمه (فاصله

بین مرکز آشکارساز تا مرکز چشمه،

جدول .1مشخصات فیزیکی پولک ها

 5سانتی متر می باشد) تا فاصله  44سانتی متری ،جا به جا نموده

مشخصات فیزیکی

و در هر فاصله شمارش ها را ثبت می نمائیم .به علت نشت

نام پولک

سطح مقطع

نوترون ها در فاصله های نزدیک به دیواره تانک ،محل آشکارساز

فعالسازی

()mm

)(%

99/7

0/025

99/9918

920

0/127

99/9

()barn

را در فاصله  40سانتی متری از چشمه مجدداً ثابت نگه داشته و

طال ( ) Au

این بار چشمه را با گام های  2سانتی متری از آشکارساز دور

دیسپرسیوم
( ) Dy - Al

می نماییم .این اندازه گیری تا فاصله  72سانتی متری ادامه می
یابد .نتایج در شکل ( )4نشان داده شده است .در هر فاصله

ضخامت

درصد خلوص

برای شمارش پرتو بتای حاصل از پولک های فعال شده

مشخص از چشمه ،شمارش ها  10بار تکرار شدند و مقدار

دیسپرسیوم ،از آشکارساز گایگر مدل

متوسط شمارش ها در هر فاصله به دست آمد .مدت زمان هر

BC4

ساخت شرکت

 Eberlineاستفاده شد .همچنین برای شمارش گامای آن از
آشکارساز NaI  Tl 

شمارش  100ثانیه می باشد.

به ابعاد  7/5  7/5سانتی متر که در داخل

همچنین هندسه موجود در شکل ( ،)2یعنی چشمه نوترونی

حفاظی از سرب قرار گرفته ،استفاده شده است.از چشمه های

 ،آشکارساز  BF3و تانک آب با استفاده از کد

سدیم ،سزیم و کبالت به عنوان چشمه های نقطه ای استاندارد

شبیه سازی و نتایج حاصل با نتایج به دست آمده

گاما جهت کالیبراسیون آشکارساز یدور سدیم استفاده گردید که

Am - Be

241

MCNPX2.7

از آشکارساز  BF3مقایسه گردید .همان طور که در شکل ()4

مشخصات آن ها در جدول ( )2آورده شده است.
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جدول  .2چشمه های نقطه ای مورد استفاده برای کالیبراسیون

 .2 .3محاسبهی شار نوترون با استفاده از پولکهای

آشکارساز یدور سدیم NaI  Tl 

فعالیت

نیمه

(میلی

عمر

کوری)

(روز)

137

2013/02/08

0/0027

11009

Na

22

2013/02/08

0/0027

950/34

Co

60

2013/02/08

0/0027

1925/2

نام

تاریخ

چشمه

ساخت

Cs

دیسپرسیوم

انرژی
فوتون

شدت

به دلیل اینکه آشکارساز  BF3مورد استفاده دارای ابعاد نسبت ًا

گاما

)(%

بزرگی است و مانند یک آشکارساز نقطه ای عمل نمی کند الزم

()keV
662

84/6

است با استفاده از آشکارسازهای نقطه ای (پولک دیسپرسیوم)،

1274/54

99/94

511

180

تصحیحات الزم اعمال گردد .بنابراین از  10عدد پولک

1173/23

99/87

دیسپرسیوم که در  2مرحله و در فواصل مختلف از چشمه (بار

1332/50

99/98

اول  10عدد از فاصله  1تا  10سانتی متری و بار دوم از فاصله
 11تا  20سانتی متری از چشمه) ،فعال شده اند استفاده گردید.

همان طور که می دانیم توزیع شار نوترون های حرارتی از یک

همچنین نحوه واپاشی پولک دیسپرسیوم فعال شده در جدول ()3

چشمه نقطه ای بدون جذب (حالت ایده آل) در کند کننده به

نشان داده شده است.

صورت شکل ( )5می باشد [:]10

جدول .3نحوه واپاشی پولک دیسپرسیوم فعال شده
انرژی پرتو گاما ()MeV

نیمه عمر

رادیوایزوتوپ تولید شده

سطح مقطع ()barn

فراوانی )(%

ایزوتوپ پایدار

0/33
0/18

8/06

0/08

ساعت

0/058

شکل  .5توزیع شار نوترون های حرارتی از یک چشمه نقطه ای

0/108
0/046

از مقایسه شکل ( )4و ( )5مشاهده می شود که تغیرات شار

0/36

در نزدیک چشمه از حالت ایده آل تبعیت نمی کند ،علت این امر

0/27
0/085

جذب نوترون های حرارتی در حفاظ چشمه می باشد .برای بر
طرف نمودن این مشکل الزم است منحنی شکل ( )4را در نواحی

144
روز

Dy

Dy

157

9

0/0524

Dy

159

96

0/0902

Dy

157

158

1/25
دقیقه
2/36

Dy

165m

500

165

2200

Dy

28/18

Dy

164

ساعت

نتایج بتای اندازه گیری شده توسط آشکارساز بتا در شکل ()6

نزدیک چشمه با روند منحنی شکل ( )5ادامه دهیم .مقادیر

نشان داده شده است.

تصحیح شده برای نتایج تجربی حاصل از اندازه گیری آشکارساز
 BF3در جدول ( )4نشان داده شده است.
356

اندازه گیری شدت چشمه نوترون آمرسیوم-بریلیوم( ) 241 Am - Be

نشریه تابش و فناوری هسته ای
ن
ن

جدول  .4نتایج حاصل از اعمال تصحیحات انجام شده برای
آشکارساز  BF3توسط پولک Dy

82254

1/44

1/34

57121

76800

6

69338

1/35

1/26

51362

64800

7

56547

1/24

1/16

45603

53100

8

47452

1/20

1/10

39544

43500

9

39748

1/18

1/12

33685

37800

10

32857

1/16

1/08

28325

30840

11

25968

1/08

1/01

24045

24360

12

20794

1/03

0/96

20189

19470

13

16980

1/01

0/94

16812

15900

14

14082

1/0

0/93

14082

13140

15

11712

1/0

0/92

11712

10890

16

9587

1/0

0/92

9587

8850

17

7907

1/0

0/93

7907

7380

18

6561

1/0

0/93

6561

6120

19

5496

1/0

0/92

5496

5070

20

احتساب ضریب k

96206

1/53

1/43

62880

90000

5

نزدیک به چشمه اثرات جذب نوترون های حرارتی توسط چشمه
نوترون دیده می شود .با امتداد منحنی در نواحی نزدیک به چشمه
این اثر حذف گردیده است .نتایج استخراج شده از شکل ( )6با
در نظر گرفتن تصحیحات در جدول ( )4آمده است.

 .3 .3تهیه منحنی تصحیح شده توزیع شار نوترون حرارتی
توسط آشکار ساز BF3

همان طور که در جدول ( )4مشاهده می گردد نسبت شمارش

شمارش آشکارساز  BF3با

همان طور که در شکل ( )6دیده می شود در فاصله های

نسبت به فاصله با استفاده از پولک

Am - Be

241

با استفاده از پولک های دیسپرسیوم

ضریب  BF3تصحیح شمارش

113254

1/65

1/54

68693

106200

4

نسبت شمارش BF3به Dy

132428

1/78

1/66

74398

123600

3

تهیه شده توسط BF3

شکل .6تغییرات شمارش پرتو های بتا بر حسب فاصله از چشمه

شمارش حاصل از روی منحنی

152313

1/90

1/76

80165

141600

2

تهیه شده توسط پولک Dy

شمارش حاصل از روی منحنی

فاصله از چشمه()cm

175268

2/04

1/9

85916

163500

1

حاصل از پولک دیسپرسیوم به آشکارساز  BF3در فاصله های
دور از چشمه تقریباً یک می باشد .در حالی که هر چه فاصله از
چشمه کاهش می یابد این نسبت افزایش می یابد .این مقادیر
نسبت به فاصله های دور از چشمه ،نرمالیزه گردیده و ضریب
تصحیح به دست آمده در جدول ( )4آورده شده است .این
ضرایب تصحیح ،شمارش حاصل از آشکارساز  BF3را در
فاصله های نزدیک ،مانند یک آشکارساز نقطه ای تصحیح
می کند .شکل ( )7نشان دهنده توزیع شار نوترونی بر حسب
فاصله از چشمه ( ،فاصله های نزدیک به چشمه نوترون) بعد از

شکل  .7منحنی تغییرات  P  r بر حسب فاصله از چشمه (فاصله

تصحیحات انجام شده را نشان می دهد.

های نزدیک به چشمه نوترون) بعد از تصحیحات انجام شده
736

نشریه تابش و فناوری هسته ای

دوره،3شماره  ،1بهار 1395

اکبر عبدی سرای ،محمد حسین استکی ،جمشید خورسندی

ن
ن

برای به دست آوردن تعداد اتم های هیدروژن در واحد حجم

 .4 .3محاسبه سطح زیر منحنی توزیع شار نوترون حرارتی
با استفاده از نتایج جدول ( )4می توان مقدار

P  r  ×r 2

(  ) N Hاز رابطه ( )7استفاده می کنیم:

را

2  (H 2o )N AV
atom
(
)  6.68 1022
) M (H 2o
cm 3

()7

برای فاصله های مختلف از چشمه نوترونی محاسبه و با استفاده

NH

از نتایج به دست آمده ،شکل ( )8را رسم نمود و سپس با استفاده

با توجه به سطح مقطع جذب هیدروژن ( ،)0/332bو سطح

از قانون سیمپسون [ ]18می توان سطح زیر منحنی شکل ( )8را

مقطع جذب بور ()3818bدر انرژی حرارتی [ ،]20،19مقادیر
، NH

به دست آورد .سطح زیر منحنی با استفاده از این قانون
 7/429  107 nبه دست می آید.

neutron
sec

s

 NBو

با

Q  4.48  106

استفاده

از

رابطه

(،)5

مقدار

به دست می آید.

رابطه ( )5با فرض اینکه بازده آشکارساز  %100، BF3باشد
معتبر می باشد .اما در عمل به دالیل مختلفی از جمله اغتشاش و
جذب نوترون ها در دیواره آشکارساز ،با کاهش شار نوترون
مواجه می شویم .از این رو الزم است بازده عملی آشکارساز
 BF3در رابطه ( )5وارد شود .برای این منظور از پولک های طال
برای تعیین بازده آشکارساز  BF3استفاده شده

 .1 .4 .3اندازه گیری بازده آشکارساز نوترونی BF3

شکل  .8منحنی تغییرات  P  r  ×r 2بر حسب فاصله از
چشمه نوترونی

چون آشکارساز به کار برده شده در این آزمایش نسبتاً بزرگ
می باشد ،الزم است برای اندازه گیری بازده آشکارساز ، BF3

مقدار  N Bبا استفاده از قانون گازهای کامل و بر حسب

در تمام طول حساس آشکارساز از چندین پولک طال (شکل ())9

داده های گاز  BF3داخل آشکارساز تعیین می گردد .با مشخص

با خلوص  %99/99به قطر میانگین  1/476سانتی متر و ضخامت

شدن سطح زیر منحنی شکل ( )8و با استفاده از رابطه ()5

 0/00508سانتی متر استفاده شود که در محور مرکزی ماکتی از

می توان شدت چشمه نوترون را با تعیین پارامترهای مربوطه به

 BF3قرار میگیرند .فعالیت تمام پولک ها توسط آشکارساز

دست آورد.
برای بدست آوردن اتم های

B

10

 NaI  Tl اندازه گیری شده است.

(  ) N Bبا استفاده از قانون

گاز های کامل داریم:
()6

PV
0 0T1
))N AV  (%96
PV
1 1T 0

 .2 .4 .3فعال سازی پولک های طال روی ماکت BF3

(NB 

ماکتی از مقوا به ابعاد آشکارساز  BF3ساخته شد و در سرتاسر

با قرار دادن مشخصات مربوط به آشکارساز  ، BF3در رابطه ()6

محور مرکزی آن تعداد  5عدد پولک طال (شکل شماره ( ))9قرار

خواهیم داشت:
()7

)(700)(54.67)(273
 6.022 1023  (%96)  1.21 1021
)(760)(22412)(293

است.

داده شد ،به طوری که پولک ها طول حساس  BF3را پوشش

NB 

دهد .این ماکت در فاصله  14سانتی متری از چشمه (در محلی
37
8

اندازه گیری شدت چشمه نوترون آمرسیوم-بریلیوم( ) 241 Am - Be

نشریه تابش و فناوری هسته ای
ن
ن

که آشکار ساز  16255 ، BF3شمارش در ثانیه را نشان می دهد)
به مدت  72/5ساعت قرار گرفت .جهت تعیین فعالیت پولک ها
الزم است که آشکارساز

NaI  Tl 

کالیبره شده و مورد استفاده

قرار بگیرد .هر پولک در یک محفظه نگه دارنده از جنس آلومینیوم
قرار گرفته و سپس بر روی ماکت چیده شد.

شکل  .11نسبت پیک به کل طیف بر حسب انرژی برای
آشکارساز ) NaI(Tlدر ابعاد مختلف برای فاصله  10سانتی متری
شکل  .9پولک های طالی استفاده شده بر روی ماکت

برای بررسی صحت کاربرد منحنی های بازده از چشمه های
نقطه ای در فاصله  10سانتی متری از آشکارساز

 .3 .4 .3کالیبراسیون آشکارساز NaI  Tl 

NaI  Tl 

استفاده شده است .نتایج حاصل از این بررسی ها در جدول ()5
آورده شده است .همان طور که از جدول مشاهده می شود

به دلیل عدم دسترسی به چشمه استاندارد برای تعیین بازده

حداکثر خطا در تعیین شمارش کمتر از  %10می باشد.

آشکارساز در انرژی  412 keVگامای مربوط به پولک طالی
موجود ،الزم است از منحنی های بازده آشکارساز یدور سدیم

جدول  .5نتایج حاصل از اندازه گیری فعالیت چشمه های استاندارد گاما

استفاده شود [ .]2این منحنی ها در شکل های ( )10و ( )11نشان

با استفاده از منحنی بازده استخراج شده از مرجع [.]2
خطای نسبی برحسب درصد ()%

نسبت پیک به کل شمارش

راندمان آشکارساز NaI

سطح زیر پیک

1304

0/31

0/0165

6/697

1283

5

1209

0/607

0/0215

28/45

1283

3

7826

0/3

0/0164

38/53

7598

8

30364

0/518

0/0197

262/5

28002

شکل  .10بازده محاسبه شده برای آشکارساز  NaI  Tl به ابعاد
7/5  7/5سانتی متر در فاصله های مختلف

938

dis
)
sec

keV

2

شده

فعلی

(

نوع چشمه

dis
(
)
sec

اندازه
گیری

فعالیت

انرژی و شدت آن بر حسب

داده شده است.

فعالیت

1274
()%100
511

Na

22

()%180
1332
()%100
662
()%84/6

Co
Cs

60
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جدول  .6پارامترها و مقادیر استفاده شده در رابطه ()8

 .5 .3محاسبه شار مطلق نوترون با استفاده از پولک طال
با قرار دادن پولک های فعال شده طال ( 5عدد) بطور پیوسته
در فاصله  10سانتی متری از آشکارساز  NaI  Tl سطح زیر پیک
مربوط به انرژی گامای  412 keVتعیین و بر اساس آن شار مطلق
نوترون ،با استفاده از منحنی های شکل ( )11( ، )10و رابطه ()8
محاسبه گردید.
) N Av  E PT m  I  (1  e  t i )e  t d (1  e  t c



سطح زیر پیک با انرژی E

C

3869 / 46

جرم پولک به گرم

m

ثابت تالشی ( ) s 1

λ

2 / 982×10

عدد آووگادرو

N av

6 /022×10-6

197

0/ 403
-6

) cm

σ0

99 / 74 ×10-24

سطح مقطع متوسط فعال سازی ( ) cm 2

σ

88 / 42 ×10-24

جرم اتمی ( ) gr

M

197 / 968

2

η

100%

راندمان ذاتی

εE

0/0234

نسبت پیک به کل

PT

0/ 708

شدت فوتون ها با انرژی E

I

0/ 9553

زمان پرتودهی ( ) h

ti

75 / 5

زمان تلف شده تا شروع آزمایش ( ) sec

td

420

زمان شمارش ( ) sec

tc

4000

درصد فراوانی

در اثر جذب نوترون حرارتی توسط طال ،واکنش
Au(n, γ) 198 Au

شمارش زمینه

B

2806

سطح مقطع فعالسازی در انرژی( 0/025 eV

(C  B )  M

()8

پارامتر اندازه گیری شده

نماد

مقدار اندازه گیری شده

صورت می گیرد [ .]21شکل ( )12طرح

واپاشی عنصر طال فعال شده (  ) 198 Auرا نشان می دهد.

با قرار دادن مقادیر جدول ( )6در رابطه ( )8مقدار شار مطلق
 7767 neutronبه دست خواهد آمد.
نوترون برابر با
2
cm .s

با مشخص شدن مقدار شار مطلق نوترون توسط پولک طال و
داشتن شمارش حاصل از آشکارساز نوترونی  BF3در همان محل
(  ،)16255 cحساسیت عملی آشکارساز نوترون  BF3که نسبت

شکل ( :)12طرح واپاشی عنصر طال فعال شده

s

شمارش حاصل از آشکارساز به شار نوترون حرارتی می باشد

همان طور که از شکل ( )12مشاهده می شود در واپاشی

برابر خواهد شد با:

 198 Auیک تابش گامای  411/8 keVبا احتمال بیش از%95/54

= 2 / 093

گسیل می شود که در اندازه گیری شار نوترون به روش فعال

16255
7767

= حساسیت عملی

سازی پولک حائز اهمیت است .البته دو تابش گامای دیگر با

واحد حساسیت عملی ،شمارش در ثانیه بر واحد شار نوترون

انرژی  1087/7 keVو  675/9 keVبه ترتیب با احتمال 0/159

می باشد .حساسیت تئوری آشکارساز  BF3نیز از رابطه زیر

 %و  % 0/804گسیل می شود که معموالً در طیف نگاری گاما

بدست می آید:

استفاده نمی شوند [ .]21فعالیت پولک پرتو دیده متناسب با شار

 3813 ×10-24 ×1/ 21×1021 = 4 / 614

نوترون است .همچنین پارامترها و مقادیر استفاده شده در رابطه

 =  aB N Bحساسیت تئوری

که واحدش برابر شمارش در ثانیه بر واحد شار نوترون است.

( )8در جدول ( )6آورده شده است.
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که به روش مونت

MCNPX2.7

و تانک آب نیز با کد

BF3

از مقایسه حساسیت عملی با حساسیت تئوری می توان بازده
 مورد استفاده در این اندازه گیری راBF3 آشکارساز

 شبیه سازی شد که نتایج قابل قبولی،کارلو مسئله را حل می کند
.به دست آمد

BF3 آشکارساز

در مقایسه با نتایج حاصل از

.به دست آورد
= حساسیت تئوری حساسیت عملی=بازده

مراجع

2 / 093
4 / 614

×100 = 45 / 4%

 را در شدت محاسبهBF3 اگر بازده بهدست آمده برای آشکارساز
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 ) را لحاظQ  4 / 48 ×106 neutron ( شده برای چشمهی نوترونی
sec

: مقدار شدت چشمه نوترون برابر خواهد بود با،نمائیم
Q

4 / 48 ×106
= 0/ 9868 ×107
0/ 454

n
( )
s

)9(

 بحث و نتیجه گیری.4
به روش

241

Am - Be

برای تعیین شدت چشمه نوترونی

 اندازه گیری به وسیله.انتگرال فضایی از دو روش استفاده شد
 و اندازه گیری به روش فعال سازیBF3 آشکارساز نوترونی
 اگرچه در حالت کلی در اندازه گیری با روش.پولک دیسپرسیوم
 به دلیل،دوم نتایج دقیق تری به دست می آید ولی در این مقاله
 به اندازه کافی،این که پولک ها در فاصله های دور از چشمه
فعال نمی شدند و باعث ایجاد خطا در نتایج می شد از آشکارساز
استفاده گردید و تصحیحات الزم با استفاده از

BF3

نوترونی

 یعنی.پولک دیسپرسیوم در فواصل نزدیک چشمه انجام گرفت
به پولک تعمیم

BF3

در حقیقت شمارش حاصل از آشکارساز

، به این ترتیب خطا در اندازه گیری شار مطلق نوترون.داده شد
تنها خطای ممکن در انجام این آزمایش است و از آن جایی که
درصد10 خطا در تعیین شار مطلق نوترون با پولک طال کمتر از
 مقدار خطا،

BF3

است و با محاسبه شدت چشمه با آشکارساز

. به دست می آید که نتیجه قابل قبولی می باشد%10/29 برابر با
 درصد11  کالً بیش از،می توان گفت خطای این آزمایش
 آشکارساز، 241 Am - Be  همچنین چشمه نوترونی.نمی باشد
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ABSTRACT
Neutrons are used for medical, shielding and material research. The neutron has a greater linear
energy transfer, and is considered a perilous radiation in comparison with gamma-rays. In recent years
the use of (α, n) neutron sources are increased because of their high neutron yield. 241Am-Be is one
of them that is widely used in many research centers and universities as a calibration source of neutron
radiation. To calculate dose rates of Gamma and neutron from 241Am-Be source, measure its intensity,
is one of the essential and important tasks. Strength of a 241Am-Be Neutron Source determined by the
BF3 detector with the spatial integration method and error of the experiment, with applied corrections
by Dysprosium and Gold foils has been reduced to less than 10.30%. Also, the 241Am-Be neutron
source, BF3 detector and water tank were simulated with a Monte Carlo method and there is a good
agreement between simulation and experimental results.
Keywords: Neutron Activation, Neutron Source, Monte Carlo Method, Gold Foil, NaI Detector
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