مطالعه و امکانسنجی ساخت آشکارساز نوترونی خودتوان ) (SPNDبه منظور استفاده
در مولدهای نوترونی
4

زهره کارگر ،*1حسین خلفی ،2مرضیه ساجدی ،1مرتضی جعفرزاده ،3حسین قدس ،4فرهاد ذنوبی
 -1دانشگاه شیراز ،دانشکده علوم ،گروه فیزیک
 -2سازمان انرژی اتمی ،پژوهشگاه علوم و فنون هستهای ،شرکت هلدینگ توسعه کاربرد پرتوها
 -3دانشگاه سیستان و بلوچستان (زاهدان) ،دانشکده علوم ،گروه فیزیک
 -4سازمان انرژی اتمی ،پژوهشگاه علوم و فنون هستهای ،پژوهشکده علوم هستهای ،گروه پژوهشی فیزیک

چکیده :با توجه به قیمت نسبتا زیاد آشکارسازهای نوترون گازی (  3He ، BF3و  )...و پیچیدگی تکنیکهای جداسازی
نوترون از گاما در آشکارسازهای سوسوزن ،توسعهی نوع سادهتر و در عین حال ارزانتر آشکارساز نوترونی برای
اندازهگیری پیوسته و تخمینی از شار مولدهای نوترون ،در بازهی ( )017-0101n/sدر دستور کار قرار گرفت .با در نظر
گرفتن امکانات موجود و عدم نیاز به فنآوری ساخت بسیار باال ،آشکارسازهای خودتوان ) (SPNDمیتوانند گزینهی
مناسبی برای این منظور باشند .در این مقاله به برخی از محاسبات کلیدی و نتایج مقدماتی حاصل از اولین اندازهگیریها
بر روی نمونهی اولیه ،اشاره شده است.

کلمات کلیدی ،SPND:گسیلنده،جمعکننده،فضای بار ،سطح بحرانی
 -1مقدمه :آشکارسازهای خودتوان چنانکه از نامشان پیداست ،بدون اعمال ولتاژ بیرونی کار میکنند .پرتوهای
فرودی (نوترون ،گاما یا هر دو) ،سیگنالی به شکل جریان الکتریکی ایجاد میکنند که متناسب با شار فرودی
است .این آشکارسازها معموال بهشکل هممحور (شکل  )0ساخته میشوند .رسانای مرکزی گسیلنده 0نامیده
میشود و عامل تولید سیگنال است .جنس گسیلنده از مادهای است که سطح مقطع واکنش )𝛽 و 𝑛( برای آن
نسبتا زیاد است .قسمتهای دیگر آشکارساز ،از موادی با سطح مقطع گیراندازی نوترون نسبتا کمی ساخته
میشوند و در نتیجه با نوترون برهمکنش قوی ندارند .رسانای بیرونی ،که جمع کننده2نام دارد ،با یک مادهی
عایق از گسیلنده جدا میشود .این ماده باید در برابر دمای زیاد و محیط تابشی مقاوم باشد .اغلب از اکسید
فلزات مختلف مانند اکسید آلومینیوم و اکسید منیزیم برای این منظور استفاده میشود .مادهای که برای جمعکننده
استفاده میشود استیل ضد زنگ با خلوص زیاد یا  Inconel3میباشد.

1

Emitter
Collector
3
آلیاژی از نیکل و کروم و آهن
2
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شکل  -0پیکربندی یک آشکارساز خودتوان

اساس تولید سیگنال در آشکارساز خودتوان ،ساده است .درنتیجهی بمباران با تابش ،گسیلنده الکترون آزاد
میکند .این الکترون به سمت عایق رفته و گسیلنده را با بار مثبت رها میکند .اگر گسیلنده را با یک مقاومت
به جمعکننده وصل کنیم (شکل  ،)0جریانی بوجود میآید که با اندازهگیری آن برآوردی از شار فرودی بدست
میآید .ذکر این نکته ضروری است که هر بتایی که گسیلنده را ترك میکند ،صرف نظر از اینکه به جمعکننده
برسد یا نه ،در ایجاد جریان دخالت خواهد داشت.
آشکارسازهای خودتوان به دو گروه ”حساس به نوترون“ و ”حساس به گاما“ و همچنین به زیرگروههای با
پاسخ آنی و پاسخ تاخیری ،تقسیم میشوند .آشکارسازهای نوترونی خودتوان با پاسخ تاخیری ،بر اساس
اندازهگیری مستقیم جریان بتا که نتیجهی گیراندازی نوترونها میباشد ،کار میکنند .این جریان با نرخ
نوترونهایی که در آشکارساز گیراندازی میشوند ،متناسب است .در آشکارسازهای نوترونی خودتوان با پاسخ
آنی ،گسیلنده یک نوترون جذب میکند و در لحظهی گیراندازی ،یک گاما گسیل میشود .این گاماها ،عامل
ایجاد سیگنال میباشند و چون در لحظهی گیراندازی نوترون گسیل میشوند ،پاسخ آشکارساز آنی است .البته
در آشکارسازهای با پاسخ تاخیری هم یک مولفه آنی وجود دارد که متناظر با گیراندازی پرتوهای گامای گسیل
شده در اثر گیراندازی نوترون در این مواد است .اما سیگنال مربوط به آن ،در مقایسه با سیگنال جریان بتا خیلی
کوچکتر است [0و.]2

 -2ساخت نمونه اولیه
 1-2انتخاب ماده گسیلنده :موادی که میتوانند بهعنوان گسیلنده در آشکارسازهای نوترونی خودتوان مورد
استفاده قرار گیرند ،عبارتند از :وانادیوم ،رودیوم ،کبالت ،هافنیم ،نقره و پالتینیوم .کبالت ،هافنیم و پالتینیوم در
آشکارسازهای نوترونی خودتوان آنی و رودیوم ،وانادیوم و نقره در SPNDهای تاخیری مورد استفاده قرار
میگیرند .مشخصات این SPNDهای نوعی در جدول  0مشخص شده است.
کلید کارآیی آشکارساز ،در انتخاب مادهی گسیلنده میباشد .پس از بررسی مواد مختلف ،نهایتا نقرهی طبیعی
با خلوص  %22/5بهعنوان ماده گسیلنده انتخاب شد .فاکتورهایی که نقره را بهعنوان یک گسیلندهی ایدهآل
معرفی میکند ،عبارتند از :سطح مقطع گیراندازی نوترون نسبتا باال ،چگالی کم ،زمان پاسخ سریع (در مقایسه
با SPNDهای تاخیری دیگر) و قابلیت چکشخواری.
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جدول  -0مشخصات SPNDهای نوعی مورد استفاده در رآکتور []3
Platinum
1550

Silver
15.5

) 𝟐𝐎𝐟𝐇( Hafnia
0521

Cobalt
251

Vanadium
251

Rhodium
151.

Emitter material
)Emitter Diameter (mm

3151

7111

7111

201

011

111

𝐴𝑙2 𝑂3
Inconel
05.

𝑂𝑔𝑀
Stainless Steel
351

𝑂𝑔𝑀
Stainless Steel
351

𝐴𝑙2 𝑂3
Inconel
355

𝐴𝑙2 𝑂3
Inconel
355

𝐴𝑙2 𝑂3
Inconel
0557

2.5
× 01−22

12 × 01−21

7.2 × 01−21

5.1
× 01−20

1.8 × 01−20

3.. × 01−21

3.1
× 01−0.

03.5 × 01−0.

2.8 × 01−0.

5..
× 01−07

1.1 × 01−07

7.1 × 01−07

)Emitter Length (mm
Insulator Type
Collector material
)Collector Diameter (mm
Thermal Neutron
𝐴
Sensitivity nv
Co-.1 Gamma

Prompt

155 min

Prompt

Prompt

555 min

050 min

𝐴
𝑅𝐻Sensitivity 𝑅/

)Response Time (1-.3%

 2-2انتخاب ماده عایق :ویژگیهای عایق نیز مهماند؛ عایق باید در دمای اتاق مقاومتی در حدود  0102اهم و
در دمای کار رآکتور ،مقاومتی حدود  012اهم داشته باشد .اکسید منیزیم )𝑂𝑔𝑀( و اکسید آلومینیوم ) (𝐴𝑙2 𝑂3

دو عایقی هستند که معموال مورد استفاده قرار میگیرند .آزمایشات نشان داده است که مقاومت 𝑂𝑔𝑀 بر اثر
پرتوگیری کاهش مییابد ،حال آنکه مقاومت  𝐴𝑙2 𝑂3تغییری نمیکند .به این دلیل ،معموال  𝐴𝑙2 𝑂3به عنوان عایق
در آشکارسازهای خودتوان مورد استفاده قرار میگیرد [ .]0از اینرو در آشکارساز مورد ساخت ،اکسید آلومینیوم
به عنوان ماده عایق انتخاب شد.
 3-2هندسهی نمونه :نمونه اولیهی این نوع آشکارساز به منظور استفاده در چشمههای نوترونی مبتنی بر شتابگر
الکترواستاتیک (همانند نمونه ی موجود در آزمایشگاه فیزیک نوترون سازمان انرژی اتمی) مطابق شکل  2با
محفظهای از جنس استیل ضد زنگ طراحی و ساخته شد.
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شکل  -2طرح و ابعاد آشکارساز

 -3اثرات فضای بار :در محاسبهی حساسیت آشکارساز ،باید اثرات بار در ناحیهی عایق در نظر گرفته شود.
وجود عایق بین گسیلنده و جمعکننده موجب میشود عایق مانند یک مخزن الکترونی عمل کند .پس از گذشت
زمان محدودی ،بهدلیل ساختار عایق ،بار الکتریکی در داخل آن انباشته میشود که به آن فضای بار میگویند.
هنگامیکه میدان الکتریکی فضای بار به اندازهی کافی قوی شد ،پتانسیل الکتریکی در یک نقطه از عایق ماکزیمم
میشود .در این مکان ،میدان الکتریکی صفر شده و جهت آن تغییر میکند .این مکان را سطح بحرانی مینامیم.
الکترونهایی که قبل از رسیدن به این قلهی پتانسیل ،انرژی جنبشی خود را از دست میدهند ،به داخل گسیلنده
دفع میشوند .درنتیجه ،تنها الکترونهایی در جریان آشکارساز شرکت میکنند که قادرند خود را به سطح
بحرانی یا باالتر برسانند [.]1
فرض می کنیم فضای بار موجود در عایق توزیع یکنواختی داشته باشد .با حل معادلهی پواسون در ناحیهی
عایق خواهیم داشت:
)(2

𝜌 2
𝑧 + 𝐴1 𝑧 + 𝐵1
𝜀2

)(0

𝑉=−

2

𝑉𝑑
𝜌
=−
2
𝑧𝑑
𝜀

𝜌
𝜀

∇2 𝑉 = −

در محاسبات باال ،گسیلنده و جمعکننده را دو صفحهی بینهایت در نظر گرفتهایم .از اینرو پتانسیل تنها تابعی
از ضخامت ) (zمیباشد .با اعمال شرایط مرزی

+ 𝑑𝑖 ) = 1

𝑒𝑑

𝑑

2

2

( 𝑉 = )𝑒 ( 𝑉

خواهیم داشت 𝑑𝑒 ( :ضخامت

گسیلنده و 𝑖𝑑 ضخامت عایق میباشد .همچنین مرکز گسیلنده به عنوان مبدا مختصات انتخاب شده است).
𝜌 𝜌 2
𝜌
) 𝑖𝑑 𝑧 + (𝑑𝑒 + 𝑑𝑖 )𝑧 − 𝑑𝑒 (𝑑𝑒 +
𝜀2
𝜀2
𝜀1

)(3

بنابراین میدان الکتریکی برابر خواهد بود با:

𝜌 𝑉𝑑
𝜌
) 𝑖𝑑 = 𝑧 − (𝑑𝑒 +
𝜀 𝑧𝑑
𝜀2

)(1

𝐸(𝑧) = −

𝑉=−

𝑉∇𝐸 = −

میدان الکتریکی در مکان ( 𝑧1سطح بحرانی) صفر میشود .فاصلهی این مکان تا مرکز گسیلنده برابر است با:
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𝑖𝑑 𝑑𝑒 +
2

)(5

در  SPNDطراحی شده داریم:
𝑚𝑚 𝑧1 = 1/.25

𝑚𝑚 𝑑𝑖 = 1/75

= 𝑧1

𝑚𝑚 𝑑𝑒 = 1/5

مینیمم انرژی که الکترون روی سطح گسیلنده نیاز دارد تا بتواند مسافت 𝑚𝑚  1/.25را در اکسید آلومینیوم
طی کند ،تقریبا برابر با 𝑉𝑒𝐾 111میباشد.
 -4محاسبات :تعداد هستههای گسیلنده که در واحد زمان با نوترون اندرکنش میکنند با رابطهی زیر محاسبه
میشود:
𝛷𝑋∆𝜎𝑛 = 𝑁1

)(.

در این رابطه 𝑛 ،تعداد هستههای گسیلنده (نقره) در واحد حجم؛ 𝜎 سطح مقطع گیراندازی نوترون حرارتی؛
𝑋∆ ضخامت فویل نقره و 𝛷 شار نوترون حرارتی میباشد .درنتیجه ،تعداد الکترونهای گسیل شده در واحد
زمان برابر است با:
) 𝑡𝜆𝑛𝑜. 𝑜𝑓 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑛𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑡𝑖𝑚𝑒 = 𝑁1 (0 − 𝑒 −

)(7

فویل نقره مورد استفاده در این آشکارساز ،دیسکی به قطر  01سانتیمتر و ضخامت  1/5میلیمتر میباشد .در
نقرهی طبیعی فراوانی ایزوتوپ  %50/82 ،017Agو فراوانی ایزوتوپ  %18/08 ،012Agمیباشد .بنابراین ،بعد از
گذشت  311ثانیه خواهیم داشت (جدول :)2
جدول  -2تعداد الکترونهای گسیل شده در واحد زمان در واحد شار در  SPNDطراحی شده
تعداد الکترونهای گسیل شده در واحد زمان در واحد شار )

𝑛𝑜𝑟𝑡𝑐𝑒𝑙𝑒
𝑠𝑒𝑐−nv

(

3/11

نقره017-

2/28

نقره012-

03/12

نقره طبیعی

برای محاسبهی جریان از کد  MCNP1Cاستفاده شد .در این کد ،فویل نقره بهعنوان یک چشمهی الکترون با
شار محاسبه شده در قسمت قبل در نظر گرفته شده و جریان خروجی برای دو حالت برآورد شد .حالت اول
مربوط به شرایطی است که عایق اشباع نشده است .در این حالت فرض میشود که تمام الکترونهایی که خود
را به سطح گسیلنده میرسانند ،در تشکیل جریان شرکت میکنند .در حالت دوم ،تنها الکترونهایی که خود را
به سطح بحرانی میرسانند منجر به تشکیل جریان میشوند .نتایج محاسبات در جدول  3آورده شده است.
 -5تست اولیهی آشکارساز :نمونه اولیه آشکارساز با دو چشمهی نوترون مختلف تست گردید .همچنین
-05
برای اطمینان از صحت قرائت جریان از یک الکترومتر کالیبره (که قادر به اندازهگیری جریانهای کمتر از A
 01میباشد) استفاده شد.
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 )0شتابگر الکترواستاتیک با بیشینه انرژی 𝑉𝑒𝐾 051که در آزمایشگاه فیزیک نوترون سازمان انرژی اتمی موجود
است ،میتواند به عنوان مولد نوترون استفاده گردد .انرژی نوترونهای تولید شده در این شتابگر از واکنش D-
 Dتقریبا  2/5MeVو شار آن متناسب با جریان باریکهی دوتریوم ورودی از مرتبهی  017-0101n/sاست .به
دلیل برخی محدودیتها از لحاظ تکنیکی و فیزیک بهداشت ،تست اولیهی آشکارساز ساخته شده در شار بیش
از  01. n/sمیسر نبود .لذا آزمایشهای اولیه با این شار انجام گرفت که به ازای آن ضخامت مناسب پارافین
برای حداکثر نمودن شار نوترون حرارتی در محل آشکارساز ،با استفاده از کد  MCNP1Cحدود 𝑚𝑚 15/5
برآورد شد .در این حالت شار نوترون حرارتی در فویل نقره از مرتبهی  012 𝑛⁄𝑠𝑒𝑐 − 𝑐𝑚2محاسبه گردید.
 )2سیستم رادیوگرافی نوترون رآکتور تحقیقاتی تهران؛ شار نوترون حرارتی در محل قرارگیری نمونههایی که
مورد آزمون رادیوگرافی با نوترون قرار میگیرند ،از مرتبهی  011 𝑛⁄𝑠𝑒𝑐 − 𝑐𝑚2میباشد.
نتایج بدست آمده در جدول  3بیان شده است:
جدول  -3نتایج
حساسیت محاسبه شده
𝐴f
) (𝑆
nv
حالت دوم
−1
−1

2/01 × 01
2/01 × 01

حساسیت اندازهگیری شده
𝐴f
) (𝑆
nv

حالت اول
−1

−1

.2/12 × 01
.2/12 × 01

−1
−1

تغییر جریان ایجاد
شده )𝐴(f

چشمه نوترون

51 × 01

1/5

مولد نوترون

3311 × 01

3311

سیستم رادیوگرافی نوترون

 -6نتیجهگیری :با توجه به نتایج اندازهگیریهای اولیه به نظر میرسد استفاده از این نوع آشکارساز برای
مولدهای نوترونی در بازهی کاری نامی آنها یعنی  017-0101n/sمیتواند با دقت مناسبی تخمینی از شار
نوترون به هنگام کار مولد نوترون ارائه دهد .اما به دلیل محدودیت در اندازهگیری جریانهای در محدودهی
 ،01-05Aاستفاده از این آشکارساز در بازهی کمتر از  017n/sچندان مناسب نمیباشد .الزم به ذکر است توسعه
و بهینهسازی این آشکارساز و ساخت سیستمهای الکترونیکی مرتبط با آن (فمتو آمپرمتر) در دست اقدام است.
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