ساخت دزيمتر جيبي ديجيتالي با استفاده از روش جديد آهنگسنجي پرتو
مهدي ،محسني *؛ جمشید ،خورسندي؛ افروز ،عسگري
سازمان انرژي اتمي ایران -پژوهشگاه علوم و فنون هستهاي -پژوهشكدهي تحقیقات و توسعه راکتورها و شتابدهنده ها-
اصفهان

چکيده
در اين مقاله ،روش جديد نرم افزاري براي محاسبه آهنگ دز در دزيمترديجيتالی ارائه شده است.با کمک اين روش
نرم افزاري ،دزيمتر جيبی ديجيتالی جديدي در مرکز تحقيقات و توليد سوخت هسته اي اصفهان ،طراحی وساخته شد.
در اين دزيمتر با استفاده از آشکار ساز گايگر مولر به عنوان تشخيص دهندهي پرتوهاي ايکس و گاما و ميکرو کنترلر
جديد از سري  ،(AT98C15)AVRبه عنوان قسمت محاسبه گر ،آهنگ دز اندازه گيري شد .با تغييراتی اندک ،اين روش
نرم افزاري جديد برنامه نويسی شده را میتوان براي تمامی دزيمترهاي ديجيتالی استفاده کرد.
کليد واژه :آهنگ دز ،دزيمتر ديجيتالی ،پرتو گاما ،ميکرو کنترلر سري  ، (AT98C15)AVRپرتوهاي يونساز .

مقدمه
از زمانی که بشر توانست حسگري براي تشخيص پرتوهاي هسته اي پيدا کند فکر او بسمت ارتباط
خروجی اين ح سگر نسبت به شدت ميدان پرتوها معطوف شد از اين پس طراحان الکترونيک هستهاي در پی
طراحی و ساخت تجهيزاتی بودند که با تکيه بر خروجی حسگر بتوان مقدار ميدان پرتوهاي هستهاي را
اندازه گيري کرد .اين تجهيزات دزيمترها بودند که انواع ابتدايی آن با نمايشگر عقربهاي مقدار پرتو را نمايش
میداد و انواع جديدتر آن با نمايشگرهاي دقيقتر ديجيتالی مقدار دز را نشان میدهد.
اکثر سيستمهاي اندازه گيري دُز پرتو که با آشکارسازهاي گازي گايگر مولر کار میکنند قادرند سه
پارامتر ،شمارش پرتوهاي بدام افتاده در آشکارساز ،آهنگ دز و همينطور دُز جمعی را با هم و يا جدا گانه
اندازه گيري کنند .از ميان اين سه پارامتر ،آهنگ دُز از نظر کاربردي بيشترين استفاده را در طراحی دزيمترها
دارد .آهنگ دُز به معنی متوسط دُز در واحد زمان است که اين خروجی يک متوسطگيري از روي پالسهاي
خروجی آشکارساز گايگر مولر میکند .به زبان ديگر میتوان گفت اين سيستم يک فيلتر روي پالسهاي
آشکارساز است .که به روشهاي مختلف عمل متوسطگيري تعدا پالسها را نسبت به زمان انجام میدهد .در
روش ارائه شده يک فيلتر نرم افزاري تعريف میشود که عالوه بر اينکه باعث سادگی بسيار باالي مدارات
الکترونيکی می شود همچنين در اين فيلتر قابليت تغيير پارامترهاي مختلف تنها با زدن کليدهايی امکانپذير
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میباشد .استفاده از اين فيلتر نرمافزاري در طراحی دزيمتر جيبی ديجيتال منجر به کاهش سختافزار
الکترونيکی و در نهايت کاهش مصرف توان و کوچکی برد طراحی شده میگردد که دو عامل بسيار اساسی
در تهيه دزيمترهاي جيبی ديجيتال می باشد .نتايج مقايسه شده همچنين نشان از افزايش نسبی دقت دزيمتر
ديجيتال طراحی شده در قياس با دزيمترهاي مشابه میباشد.
در اين مقاله در ابتدا به بررسی و تبيين روش نرم افزاري جديد و برنامهي منتج از آن تحت عنوان
روش کار پرداخته شده است و در ادامه در قسمت نتايج به ساخت دزيمتر ديجتالی جديد و ثبت نتايج عملی
صورت گرفته است.

روش كار
تشريح روش جديد آهنگ سنجی دز ارائه شده
دستگاه آهنگ سنج ،5وسيله ايست که مقدار متوسط هر واقعه اي را در واحد زمان بسنجد.اين واقعه
در حيطه فيزيک هسته اي ،می تواند شدت پرتوهاي ايکس و يا گاما و يا ذرات  β ، αو نوترون در واحد
زمان باشد[ .]2-5در صورت کاليبره و مدرج شدن نتيجة نمايش داده شده بر حسب واحد اندازه گيري دز در
واحد زمان به چنين دستگاهی دزيمتر گفته می شود .آشکار سازهاي گازي گايگر ،با قرار گرفتن در ميدان
پرتوهاي هسته اي که به آن حساسيت داشته باشد ،درصدي از پرتوهاي عبوري از قسمت حساس خود را ،به
پالسهاي الکتريکی تبديل می کند .اگر توسط مداري ،اين پالس الکتريکی تبديل به بستههاي بارهاي
الکتريکی شود .توسط مدار شکل  5می توان شدت ميدان پرتو را اندازه گيري نمود.

شکل .5مدار تبديل پالس الکتريکی به بستههاي بارهاي الکتريکی

rate meter
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در اين شکل Vمتناسب با شدت پرتوها در واحد زمان خواهد بود [. ]2-5
با توجه به رابطه جريان الکتريکی و بار الکتريکی ( ، ) Q=ITمدار را می توان به صورت شکل 2
نيز نشان داد.

شکل  .2مداري ديگر از تبديل پالس الکتريکی به بستههاي بارهاي الکتريکی

هر بار به دام افتادن پرتودر آشکارساز ،باعث وصل شدن کليد به مدت  t0ثانيه خواهد بود
( t0ثابت) .با استفاده از تراشه هاي مبدل فرکانس به ولتاژ ،می توان اين مدار را به سادگی شبيه سازي
کرد[ .]3بر طبق اصول فوق و با استفاده از ميکروکنترلرهاي  ،AVRبه روش محاسباتی جديد عمليات
الکترونيکی شرح داده شده را می توان شبيه سازي کرد .در ادامه اين روش شرح داده می شود.
همه پرتوسنجهاي ديجيتالی ،آهنگ پرتو را با استفاده از ميانگين گيري از پرتوهاي جذب شده در آشکارساز
و با اعمال ضرايب ثابت مشخص ،محاسبه می کنند .روش ميانگينگيري با وجود ساده بودن محاسباتش،
اشکاالتی نيز دارد که عبارتند از:
 -5نمايش مقدار آهنگ پرتو به صورت پيوسته وجود ندارد مخصوصا وقتی که شدت ميدان پرتو نيز کم
باشد.
 -2با توجه به تاخير زمانی ناشی از عمليات ميانگين گيري در نتيجه نمايش داده شده در دزيمتر ،پيدا کردن
منابع پرتو با مکان نامشخص مشکل است.
دو اشکال ذکر شده ،مخصوصا وقتی تشديد می شود که حساسيت آشکارساز پايين باشد .به همين دليل
دزيمتر نياز به زمان بيشتري براي جمع آوري پالسها جهت محاسبه ميانگين قابل قبول آهنگ پرتو خواهد
داشت .در روش جديد ارائه شده ،اين اشکاالت به نحوي کم و يا از بين رفته اند .در اين روش توسط
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الگوريتم زير ،به نحوي مدار الکترونيکی شکل  2توسط دستورات نرم افزاري ،مشابهسازي شده است.
الگوريتم اين روش به صورت شکل  3است .
Start

A=0, Timer

Timer ON

) P (N

)P(Y
T

A  Ae RC

A=A+N

Timer = 0

شکل .3الگوريتم مشابه سازي مدار الکترونيکی شکل 2
پالس الکتريکی از آشکارساز رسيده= )P(Y

مقدار متناسب با بار الکتريکی  Qثابت = N

مقدار اندازه گيري شده توسط زمان سنج = T

پالس الکتريکی از آشکارساز نرسيده = )P(N
مقدار متناسب با آهنگ پرتو = A

هر بسته شدن کليد  Sدر شکل  2که حاکی از ايجاد يک پالس در آشکارساز است جريان الکتريکی  I0را در
زمان ثابت  T0به درون خازن  Cمی فرستد .اين اتفاق در نرم افزار با افزايش مقدار ثابت  Nبه حافظه  Aکه
نقش خازن را بازي می کند،در الگويتم فوق نمايش داده می شود .حال آنکه تخليه بار خازن (شکل )2در
مقاومت  Rاز رابطه دشارژ خازن  Cدر مقاومت  Rپيروي می کند که توسط معادله  5نشان داده شده است.
T

()5

A  Ae RC

در معادله باال  Aولتاژ خازن میباشد همچنين زمان سنج نرم افزاري ،در هر زمان که آشکارساز پرتويی را
دريافت و پالسی ايجاد می کند ،صفر شده و تا پرتوي بعدي زمان را شمارش می کند .به محض دريافت
پرتوي بعدي ،با استفاده از رابطه  5وقرار دادن زمان سپري شده به جاي  Tو دو عدد ثابت براي  Rو  Cکه
معادل سازي شکل  Rو  Cدر شکل  2هستند ،مقدار جديد  Aرا حساب کرده و درون  Aمی ريزد .سپس
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زمان سنج صفر شده و دوباره شروع به کار می کند و تا رسيدن پالس الکتريکی بعدي زمان سنجی را ادامه
می دهد].[1-4

نتایج
ساخت دزيمتر جيبی ديجيتالی جديد با استفاده از روش جديد آهنگسنجی پرتو
در اين پژوهش ،پس از برنامه نويسی ميکرو کنترلر  AT98C15اين ميکرو کنترلر را در مدار
آشکارساز گايگر مولر قرار داديم .مدار چاپی دزيمتر ديجيتال حاصله که در شکل  4نشان داده است داراي
ابعاد کوچک  50سانتیمتر در  52سانتیمتر میباشد .نتايج حاصل از اندازه گيري آهنگ دز توسط دزيمتر
ج يبی مذکور طبق روش استاندارد کاليبراسيون ثانويه با نتايج حاصل از اندازه گيري يک دزيمتر استاندارد
مقايسه شد .يکسان بودن نتايج در ميدان پرتوهاي مربوط به چشمه هاي  Cs531و  ، Co00درست بودن اين
روش محاسباتی را اثبات کرد.
دزيمتر ديجيتالی طراحی شده داراي مصرف توان بهينه میباشد و همچنين استفاده از روش جديد
آهنگ سنجی پرتو در نهايت منجر به استفاده از ميکروکنترلر ارزانتر و مدار ديجيتالی سادهتر و دقت باالتر در
قياس با کارهاي مشابه میگردد.

شکل  .4مدار چاپی دزيمتر جيبی ديجيتالی طراحی شده

بحث و نتيجه گيري
با نرم افزار نوشته شده براي الگوريتم فوق براي تراشه  AT98C15که از سري ميکروکنترلرهاي  AVRاست و
با استفاده از آشکارساز گايگر مولر با حساسيت  20cpmو نرم افزار و سخت افزار مناسب جهت راه اندازي
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دستگاه  ،قادر به اندزه گيري آهنگ پرتوي زمينه با دقت خوبی شديم .همچنين دستگاه دزيمتر ديجيتالی
ساخته شده ،با موفقيت آزمايش عکس مجذور فاصله را با قرار دادن آن در معرض يک چشمه راديواکتيو ،به
خوبی پشت سر گذراند .از اين پژوهش میتوان در ساخت دزيمترهاي جيبی در اندازههاي کوچک استفاده
کرد همچنين روش ارائه شده براي آهنگ سنجی پرتو را میتوان در هر دزيمتر ديجيتال مبتنی بر مدار
ميکروکنترولر استفاده کرد.
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