بررسي اثر طول نوربر بر بازدهي سوسوزن مایع  NE312براي نوترونهاي چشمه
 341Am-Beبا استفاده از کد تلفيقي MCNPX – PHOTRACK
مجتبی ،تاجيك*1؛ نيما ،قلعه  2؛ غالمرضا ،اطاعتی 3؛ حسين ،آفريده
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 1و  . 2دانشگاه دامغان ،دانشكده فيزيك ،گروه فيزيك هستهاي و ذرات بنيادي
 .3دانشگاه صنعتي اميركبير ،دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك

چكيده
پاسخ مجموعه سوسوزن

NE312

و نوربر به نوترونهاي چشمه  341Am-Beبا استفاده از کد مونتکارلوي تلفيقي

 PHOTRACK-MCNPXشبيهسازي شده و اثر طول نوربر بر بازدهي سوسوزن مایع

NE312

به صورت نظري و

تجربي بررسي شده است .نتایج شبيهسازي توافق خوبي با نتایج تجربي اندازه گيري شده را نشان ميدهد.
واژههاي کليدي :نوترون ،پاسخ آشكارساز  ،NE312کدتلفيقي

MCNPX-PHOTRACK

مقدمه
سوسوزن آلي از نوع  NE312به علت دارا بودن ترکيبات هيدروژندار و عدداتمي ميانگين کم ،در طيفسنجي
نوترون و نيز به علت پاسخ زماني نسبتاً سریع ،در اندازهگيريهاي زماني متنوع مورد استفاده قرار ميگيرد ].[1
نوربر ،جسم شفاف اپتيكي با ضریب شكست نسبت ًا باال است که عمل هدایت نور را بر عهده دارد .اساس ًا
استفاده از نوربر به سه منظور انجام ميشود  -1در شرایطي که محل آشكارساز (سلول سوسوزن) و محل قرار
گرفتن تكثيرکننده نوري بایستي با فاصله از یكدیگر قرار باشند  -3زماني که استفاده از نوربر صرف ًا براي بهبود
قدرتتفكيک آشكارسازي انجام ميشود -2 .اختالف اندازه سلول سوسوزن و تكثيرکننده نوري.
نوربرها براساس اصل بازتاب کلي کار ميکنند و سطوح این نوربرها براي کارایي مناسب باید خوب
پرداخت شده و یا با یک پوشش بازتابنده مانند فویل آلومينيم به شكل خاصي پوشانده شوند .در این مقاله به
بررسي تجربي و شبيهسازي اثر ابعاد نوربر بر بازدهي آشكارساز سوسوزن  NE312پرداخته شده است .هنگامي
که سوسوزن  NE312در معرض تابشهاي نوترون و گاما قرار ميگيرد فوتونهاي سوسوزني متناسب با ميزان
انباشت انرژي توليد ميشود .تعداد فوتونهاي جمعآوري شده در فوتوکاتد ،ارتفاعتپ رویداد را تعيين ميکند،
بطورکلي جمعآوري فوتونهاي سوسوزني لزوماً در سراسر سوسوزن یكنواخت نيست بنابراین در اندازهگيریهاي
دقيق توسط سوسوزنها ،جمعآوري یكنواخت سوسوزني بسيار با اهميت است .در مراجع ] ،[3-4با قرار دادن
نوربر مابين سوسوزن و المپ تكثيرکننده فوتوني براي بهبود جمعآوري یكنواخت فوتونهاي سوسوزني و
قدرتتفكيک انرژي استفاده شده است .همچنين در این مراجع با قراردادن نوربر مابين سوسوزن و المپ
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تكثيرکننده فوتوني پاسخ نوتروني آشكارساز  NE312را نسبت به انرژیهاي مختلف نوترون بطور تجربي بررسي
نمودهاند اما در هيچكدام از این پژوهشها مجموعه چشمه نوترون ،سوسوزن و نوربر شبيهسازي نشده است.
در این کار با استفاده از کد  MCNPX–PHOTRACKبه بررسي مورد ذکر شده پرداخته شده است.
کد  MCNPXترابرد نوترون و ذرات ثانویه توليدشده را انجام ميدهد و کد  PHOTRACKترابرد فوتونهاي
سوسوزني را بر عهده دارد ].[5

 .1مطالعات شبيهسازي
 .1-1تعریف ورودي و محاسبة انرژي ذخيرهشده و نور خروجي ذرات ثانویه باردار ناشي از تابش نوترون
در سلول آشكارساز
به منظور شبيهسازي پاسخ مجموعه آشكارساز  NE312و نوربر به نوترونهاي چشمه  ،341Am-Beسوسوزن
مایع NE312رنگآميزي شده به قطر  5/80و ارتفاع  5/80سانتيمتر و نوربرهایي به قطر  5/80و ارتفاع 4 ،2
و  5سانتيمتر درنظرگرفته شد .کارت  PTRACدر کد  ،MCNPXتمام تاریخچه ذره از قبيل نوع برهمكنش،
جهت و موقعيت ذره را ثبت ميکند .با نوشتن یک برنامه پسپردازش ،با توجه به نوع و موقعيت رویداد ،جهت
حرکت و انرژي جنبشي ذره که از خروجي کارت  PTRACدریافت ميشود ،ميزان انرژي انباشته شده ناشي
از ذرات باردار مختلف در سوسوزن محاسبه ميگردد در برنامه پسپردازش با فراخواني کد ،PHOTRACK
در همان محل انباشت انرژي ذرات باردار 18888 ،فوتون مرئي توليد و ترابرد ميشود .در گامهاي بعدي ،به
مرور از وزن آماري اوليه این فوتونهاي مرئي کاسته ميشود و نهایتاً وزن نهایي آنها با ورود به فوتوکاتد ثبت
ميشود .ميانگين وزن ثبت شده در فوتوکاتد ،در نور خروجي بدست آمده از روابط ( )1تا ( )4مربوط به ذرات
باردار ثانویه ایجاد شده ،ضرب ميشود و با درنظرگرفتن اثر دیواره (رابطه ( ،))5مجموع نور خروجي همه
ذرات ثانویه محاسبه ميگردد .هنگامي که فرآیندهاي ذکر شده براي تعداد زیادي از نوترونهاي فرودي تكرار
شود ،رسم منحني فراواني نور کل ترابرد شده ،مانسته طيف ارتفاعتپ سوسوزن خواهد بود.
( )1

])L(EP)=Lee=0/55066 EP1/54465[1exp(0/68575EP0/25569

( )9

])L(Eα)=Lee=0/621 Eα4/162[1exp(0/076Eα1/1

( )6

])L(EC)=Lee=0/167 EC86/875[1exp(0/001846EC1/008

( )4

L(Ee-)=Lee

( )6

)L=L(EK, x)-L(EK-Edep, x
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که در روابط فوق ،Lee ،نور خروجي ناشي از ذرات باردار است که برحسب  MeVeeبيان ميشود (،1MeVee
انرژي ذره بارداري است که ميتواند با آن انرژي ،نوري برابر با نور یک الكترون با انرژي  1MeVدر سوسوزن
توليد کند) و ) L(EC) ،L(Eα) ،L(EPو) L(Ee-بهترتيب نور خروجي پروتون ،آلفا ،کربن و الكترون ميباشد .در
مطالعات گرین و وربينسكي ،نور حاصل از بریليوم برابر با یکسوم نور کربن درنظر گرفته شدهاست ]6و .[7
در رابطه ( EK )5انرژي جنبشي ذرات باردار ثانویه توليد شده از نوع  xدر ماده سوسوزن Edep ،انرژي انباشته
شده در داخل ماده سوسوزن و  xنوع ذره بارداري است که انباشت انرژي در داخل سوسوزن داشته است.
Am-Be Neutron Spectra

ISO 8529-1
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شكل .1طيف انرژي چشمه  341Am-Beمورد استفاده براي شبيهسازي پاسخ نوتروني آشكارساز سوسوزن .[0 ] NE312

.3-1

پيچش قدرتتفكيک اضافي ناشي از قدرتتفكيک ذاتي و .PMT

براي فراهم آمدن امكان مقایسه دادههاي شبيهسازي و تجربي ،یک پهنشدگي اضافي نيز باید بر روي طيف
شبيهسازي مرحله قبل اعمال شود که اساس ًا ناشي از حضور ( PMTکه ميتواند به نایكنواختي سطح
فوتوکاتد و تكثير الكترون در زنجيرهي داینودي مرتبط باشد) و نيز نوفه الكترونيک است .این قدرتتفكيک
اضافي معموالً با پيچش یک تابع گوسي در طيف خروجي حاصل از کد  MCNPXPHOTRACKانجام
ميشود .وابستگي خروجي نوري به این قدرتتفكيک اضافي ،توسط گرین و همكاران] [7اندازهگيري
شده که بر این اساس

13/80
8/44

L

=  Rبراي  L>8/2MeVeeو

16/33
8/31

L

=  Rبراي  L<8/2MeVeeبدست آمده

است] .[7در روابط ذکر شده R ،قدرت تفكيک و  Lنور خروجي سوسوزن ميباشد .پس از انجام مراحل
شبيهسازي ذکر شده پاسخ مجموعه آشكارساز  NE312و نوربرهایي به قطر  5/80و ارتفاع  4 ،2و  5براي
نوترونهاي چشمه  341Am-Beبدست آمد .این نتایج در شكل ( )2نشان داده شده است.
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 .2مطالعات تجربي
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 .1-2اندازهگيري پاسخ آشكارساز  NE212به همراه نوربر براي نوترونهاي چشمه Am-Be

در این آزمایشها هدف بررسي اثر طول نوربر بر پاسخ آشكارساز ،سلول سوسوزن مایع ( )NE312است .سطح
داخلي سلول سوسوزن کامالً با رنگ بازتابنده  ELGEN EJ538براي افزایش بهره آشكارسازي پوشانده شده
است .نوربرهاي به کار رفته از جنس پلكسي ( )nd = 1/513به قطر  5/80و ارتفاع  4 ،2و  5سانتيمتر هستند
که با روغن سيليكون از نوع  6363Aشرکت  OKENبه المپ تكثيرکنندة نوري مدل  XP3838ساخت شرکت
فوتونيس متصل شدهاند .به منظور مقایسه نتایج شبيهسازي با نتایج تجربي پاسخ سوسوزن  ،الزم است با استفاده
از مدار جداسازي ،مشارکت پرتوهاي گاما را از طيف آشكارساز حذف کرد .مدار جداسازي که بر اساس روش
گذرازصفر عمل ميکند در شكل ( )3نشان داده شده است .مطابق با شكل ( )3عالمت خروجي داینود وارد
پيشتقویت کننده و سپس وارد تقویتکننده ميشود .در این مرحله عالوه بر شكلدهي تپ ارتفاع آن تنظيم
ميشود .تپ خروجي از تقویتکننده با استفاده از یک  Delay Amp.با خروجي  TACهمزمان شده وسپس
وارد  ADCو سپس به یكي از کانالهاي تحليلگر چند کاناله ( )MPAوارد ميشود .خروجيهاي واحدهاي
 PSDو  CFDبهترتيب به وروديهاي  STOPو  STARTواحد  TACداده ميشود ،خروجيهاي همزمان
 TACو  Delay Amp.هر کدام به واحد  ADCجداگانهاي وصل شده و نهایتاً به دو کانال  MPAداده ميشوند.
با استفاده از  ،MPAطيف جداسازي شده نوترون–گاما را ميتوان مشاهده نمود .این آزمایش با چشمه Am-
Be
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با فعاليت  188mCiانجام شده و فاصله چشمه تا آشكارساز تقریباً  28cmدرنظرگرفته شده است.

بهمنظور جلوگيري از اثرات پسپراکندگي ،آشكارساز در فاصله  1mاز سطح زمين و  1/5 mاز دیوارها قرار
داده شد .از چشمه گاماي  33Naنيز براي مدرجسازي محور انرژي استفاده شده است ،از چشمه گاماي Na

33

براي مدرجسازي محور انرژي استفاده شده است .در مدرجسازيهاي انجام شده طبق قرارداد  %08ارتفاع بيشينه
لبه پسزني کامپتون قلهّ  1/374MeVبهعنوان یک واحد نوري یا  1MeVeeتعریف شده است ] .[8با تعریف
فوق ،کانال شماره  33/6معادل یک واحد نوري ميباشد .پس از مدرجسازي محور انرژي ،از طيفهاي
جداسازي نوترون– گاماي بدست آمده ،طيفهاي پاسخ نوتروني مجموعه آشكارساز سوسوزن مایع NE312

و نوربرهاي صيقلي ،با طولهاي  4 ،2و  5سانتيمتري( ،شكل ( ))2بدست ميآید.

195

شكل  .3چيدمان آزمایش جداسازي نوترون–گاما به روش گذرازصفر
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شكل .2مقایسه پاسخ شبيهسازي شده کد  MCNPX-PHOTRACKبا نتایج تجربي براي آشكارساز سوسوزن  NE312که در
معرض چشمه نوترون  341Am-Beقرار گرفته است.

 .4تحليل نتایج
مقایسه نتایج اندازهگيري و شبيهسازي پاسخ آشكارساز  NE312بدون نوربر و با نوربر براي نوترونهاي چشمه
 341Am-Beدر شكل ( )2نشان ميدهد که با افزایش طول نوربر کاهش بازدهي جمعآوري نور بوضوح مشاهده
مي شود .بطوریكه ميزان این کاهش نسبت به حالت بدون نوربر براي نوربرهایي با طولي به ابعاد  4cm ،2cmو
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 خطاي نسبي برآورد بازدهي جمع آوري نور کمتر از. حاصل شده است%48/8  و%21/1 ،%38  به ترتيب5cm
MCNPX- ) نشان ميدهد که شبيه سازي کد تلفيقي2(  مقایسه نتایج تجربي با شبيهسازي در شكل. است%3

. با نتایج تجربي همخواني قابل قبولي داردPHOTRACK

 نتيجهگيري.5
- شبيهMCNPX-PHOTRACK  با استفاده از کد تلفيقيNE312 اثرات طول نوربر بر روي پاسخ سوسوزن
 این بررسيها نشان ميدهد که نتایج شبيهسازي حاصل از کد تلفيقي توافق خوبي با نتایج، سازي شده است
تجربي دارد و مي توان با استفاده از این کد تلفيقي برآوردهاي خوبي از ميزان تأثير پارمترهاي اپتيكي بر
.قدرتتفكيک و بازدهي آشكارساز سوسوزن بدست آورد

مراجع
[1] H. Klein, F. D. Brooks, Scintillation detectors for fast neutrons, Proceedings of the Conference
FNDA, International Workshop on Fast Neutron Detectors, University of Cape Town, South
Africa, April 2–6 (3886).
[3] R.B.Gallowy and D.G.Vass, A light guide design for uniform sensitivity over a large
diameter scintillator coupled to a single photomultiplier, Nucl. Instr. Meth.,02 25-20 (1878).
[2] H. Harano et al., Improvement of Photon Collection Uniformity From an NE312 Scintillator
Using a Light Guide, IEEE Trans. Nucl. Sci., 53, No. 6, 2147-2158(3885).
[4] H. Shoelermann and H. Klein, Optimizing the energy resolution of scintillation counters at
high energies, Nucl. Instr. Meth., 168 35-21 (1808).
[5] M.Tajik, N. Ghal–Eh, G.R. Etaati, H. Afarideh, Modeling NE312 scintillator response to
neutrons using an MCNPX-PHOTRACK hybridcode, Nucl. Instr. Meth., A 784 184–118
(3812).
[6] V. V. Verbinski et al., Calibration of an organic scintillator for neutron spectrometer, Nucl.
Instrum. Meth., 65 0-35 (1860).
[7] S. Green, M. C. Scott and R. Koohi-Fayegh, A User Guide for the NPL NE312 Neutron
Spectroscopy System, School of Physics and Astronomy, The University of Birmingham, UK
(1881).
[0] International Standards Organization. Reference neutron radiations-Part 1: Characteristics
and methods of production. Geneva, Switzerland: International Organization for
Standardization; ISO-0538-1 (3881).
[8] H. H. Knox, T. G. Miller., A technique for determining bias settings for organic
scintillators, Nucl. Instrum. Meth., 181, 518–535 (1873).

195

