بررسی تغییر اثر میدان مغناطیسی زمین بر روی یک نمونه  PMTفاقد حفاظ به کاربرده
شده در مقیاس گرهای صنعتی
رضا ،قلی پور پیوندی؛ مجتبی ،عسکری له داربنی *؛ سیده زهرا ،اسالمی راد
سازمان انرژی اتمی ،پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ،پژوهشکده کاربرد پرتوها

چکیده:
امروزه فناوری هسته ای کاربرد وسیعی در پزشکی ،صنعت و تحقیقات پیدا کرده است .از فواید سیسهم های هسه ای
این است ک بدون هیچ تماسی با اشیاء کار میکنند ،غیر مخرب هسهند و میتوانند اندازهگیریهای آنالین ،با سرعت باال
و زمان واقعی انجام دهد .در کاربردهای صتنعهی معموال از پرتو گاما و آشکارسازهای سوسوزن ک برای تقویت نور ب
PMT

نیاز دارند ،استهااده میشتود .در بسیاری از کاربردهای صنعهی از سازه مهحرک آشکارسازها اسهااده میشود و از

آنجا ک دقت در سیسهم های هسه ای از پارامهرهای بسیار مهم است ،در این مقال اثر میدان مغناطیسی زمین بر روی
یک  PMTفاقد حااظ بررسی و مشخص گردید این اثر تا حدود  01در صد در میزان شمارش ها اثر میگذارد.

کلیدواژه :میدان مغناطیسی  - PMT -مقیاس گرهای صنعهی

مقدمه
در دسهگاه های صنعهی داشهن دقت مناسب برای اندازه گیری بسیار مهم است .داشهن ثبات در اندازه گیری با
تغییر چرخش آشکارساز حول محور خود از پارامهرهای مهم در سیسهم های چاه پیمایی و تداخل سنج و
اسکن برج های تقطیر است.
ب عنوان مثال در یک سیسهم تداخل سنج محلول های انحالل ناپذیر ک سیسهم آشکارسازی ب صورت مهحرک
از کف مخازن عملیات اسکن و تعیین مرز الی مخهلف مواد را مشخص میکند اثر چرخش آشکارساز در طول
مسیر اسکن و در نهیج اثر تغییرات میدان مغناطیسی برروی یک  PMTفاقد حااظ مغناطیسی موجب تغییر
حدودی  01-01درصد در شمارش  01111پالس بر ثانی می شود و ب طور کلی الی های مواد ک از لحاظ
تئوری اخهالف شمارش کمهری نسبت ب این مقدار دارند تعیین نمیشوند.
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عاملی ک بر روی آشکارسازهای سوسوزن اثر میگذارد اثر میدان مغناطیسی زمین بر روی  PMTاست.
در  PMTنور تولید شده توسط آشکارساز سوسوزن ب فوتوکاتد برخورد کرده و الکهرون تولید میشود و این
الکهرون ها با اعمال ولهاژ بین داینودها تکثیر میشوند تا درنهایت در آند جمع میشوند [0] .چون این الکهرون
ها دارای انرژی پایینی هسهند و در خال حرکت میکنند ،ب شدت تحت تاثیر میدان مغناطیسی هسهند.ب ویژه
در فواصل صاح کاتد تا داینود اول و دوم ک جمعیت الکهرونی نیز بسیار پایین میباشد [0 ].این تغییر جهت
لکهرون ها باعث تغییرات اندک در گین  PMTنیز میشود] .[3بزرگی میدان مغناطیسی در سطح زمین بین 02
تا  52میکروتسال ( 1202تا  1252گاوس) است] [4و این میدان مغناطیسی طبق قانون لورنهز بر روی الکهرون
هایی ک داخل  PMTدر حرکت هسهند میتواند اثر بگذارد.

روش کار
یرای مشاهده تغییرات میدان مغناطیسی از دو  PMTک یکی دارای حااظ مغناطیسی و دیگری فاقد حااظ
مغناطیسی اسهااده میشود.
 PMTاسهااده شده در این مقال ک فاقد حااظ مغناطیسی است ،مدل  CR-051ساخت شرکت

BEIJING

 Hamamatsu, Chinaمیباشد ک یک کریسهال یدور سدیم  0×0اینچ ب آن کوپل شده است و مشخصات آن
در جدول  0آمده است.
 PMTدارای حااظ مغناطیسی ک در این آزمایش اسهااده شد ،ساخت شرکت  Hamamatsu, Japanمدل R0311

است.
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جدول 0مشخصات  PMTهای اسهااده شده
R0311

CR-051

model

033 ~ 053nm

)033 ~ 053nm (S-4

Spectral response range

423003nm

423nm

Wavelength of Maximum Response

Borosilicate glass

Borosilicate glass

Side of the tube and window materials

Box and grid

)Box-gate (03

Doubling system architecture

8ns

0.3ns

Anode pulse rise time

04ns

03ns

Electron transit time

E008-04A

E008-05B/CR035

Applicable tube socket

روش کار
برای اندازه گیری در ابهدا باید توج داشه باشیم موقعیت چشم نسبت ب آشکارساز در تمام جهت های مورد
تست ثابت باشد بدین منظور در ابهدا چشم توسط یک پای نگهدارنده ب بدن آشکارساز ثابت میشود .با
توج ب اشباع شدن آشکارساز در شمارش های باال فاصل چشم از آشکارساز و اکهیویه چشم طوری انهخاب
میشود ک آشکارساز ب حالت اشباع نرود .در تمام موارد از یک چشم سزیم  031با اکهیویه حدود 01
میکروکوری در فاصل  2سانهی مهری از آشکارساز اسهااده شده است .مدار الکهرونیک ب کار رفه پس از PMT

ب ترتیب شامل یک پیش تقویت کننده با قابلیت تقویت ،دو مقایس گر  LLو ،ULیک مولد پالس مربعی ،یک
شمارنده و یک ارسال کننده آرای داده ها در قالب یک رشه ده بایهی با پروتکل  RS-030ب کامپیوتر میباشد.
میزان تقویت برای فوتون های  550 keVچشم سزیم  4 ،031ولت و حد پایین و باالی مقایس گر ب ترتیب
 022و  2ولت برای تمام موارد میباشد.
در انجام آزمایشات مربوط ب هر دو PMTتمام مدارات و روش کار یکسان و ثابت بوده است.
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ب منظور یک جهت بندی اولی با اسهااده از یک قطب نما در محیط آزمایشگاه راسهای جنوب ب شمال میدان
مغناطیسی ( )S→Nتعیین و ب طور قراردادی راسهای محور  Xمخهصات دکارتی آزمایشگاه همراسها با آن تعیین
گردید.

شکل  .1جهت قرار دادن آشکارساز با میدان مغناطیسی
با توج ب اسهوان ای شکل بودن کل آشکارساز ب ترتیب محور اسهوان منطبق بر س راسهای  Xو YوZ

قرارگرفه و در زمان انطباق در هر کدام از راسهاها ب میزان  351درج با گام های یکسان سی درج چرخیده
و میزان شمارش در هر زاوی ب مدت  51ثانی ذخیره  ،میانگیری و ثبت میگردد.

شکل  .2چیدمان اندازه گیری

نتایج
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در شکل 3نهایج مربوط ب چرخش  351درج ای آشکارساز فاقد حااظ مغناطیسی در س راسهای  Xو  Yو
 Zدر میانگین حدود  01111شمارش نشان داده شده است .بیشهرین تغییر در راسهای محور  Yبوده ک اخهالف
حدود  0011شمارش در  01111شمارش معادل با 00درصد تغییر را نشان میدهد.
علت سینوسی بودن تغییرات ناشی از حرکت ذره باردار در میدان مغناطیسی مطابق با روابط نیروی لورنهس
میباشد.
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شکل  .3نتایج مربوط به  PMTاستفاده شده بدون حفاظ مغناطیسی

در شکل  4نهایج مربوط ب چرخش  351درج ای آشکارساز دارای حااظ مغناطیسی در س راسهای  Xو  Yو
 Zدر میانگین حدود  01111شمارش نشان داده شده است .بیشهرین تغییرات در هر س راسها در محدوده میزان
تغییرات نوسانات آماری چشم میباشد ک نشان دهنده حااظ گذاری بسیار مناسب  PMTدارای حااظ
میباشد.
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شکل  . 4نتایج مربوط به  PMTاستفاده شده با حفاظ مغناطیسی

بحث و نتیجه گیری
PMT

فاقد حااظ مغناطیسی در مقایس با نمون حااظ دار در شرایط یکسان ب شدت تحت تاثیر

تغییرات میدان مغناطیسی زمین در راسهاهای مخهلف بوده و تا حدود  00درصد تغییر در راسهای محور
 Yدر آزمایشات بوده است .این میزان تغییر موجب تغییرات زیاد در خروجی دسهگاه های اندازه گیری
هسه ای میشود و موجب اخهالل و نا مطلوب بودن نهایج میگردد.
بدین منظور حهما باید در دسهگاه های مهحرک ،از  PMTدارای حااظ مغناطیسی اسهااده شود و یا
سازه مکانیکی طوری طراح گردد تا چرخش آشکارساز در آن حذف گردد.
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