اندازه گیری بیناب نوترون های حاصل از بمباران هدف تالیوم در شتابدهنده ی سیکلوترون
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-1سازمان انرژی اتمی ایران ،پژوهشگاه علوم وفنون هسته ای ،پژوهشکده تحقیقات کشاورزی و پزشکی و صنعتی
 -2سازمان انرژی اتمی ایران ،پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

چكيده
در اين طرح پژوهشي ابتدا مطالعاتي پيرامون روشهاي مختلف بيناب سنجي نوترون انجام گرفت وبعد از انتخاب
روش مناسب ،ادوات (بينهاي) مورد خريداري گرديد .سپس چيدمان بينهاي خريداري شده طراحي و با چشمهي
نوترون آمرسيوم بريليوم عملكرد آنها آزمايش شد .در آخر بيناب نوترون هاي حاصل از بمباران هدف تاليوم
اندازهگيري و با استفاده از نرم افزار  N3Uبازيافت گرديد .نرم افزار  N3Uنرم افزار بازيافت بيناب نوترون است كه
پاسخ آشكارساز را بر اساس سيستم شبكه عصبي شبيهسازي و سپس بيناب نوترون را بازيافت ميكند .براي اطمينان
از صحت نتايج آزمايش و بازيافت آن ،بيناب چشمه آمرسيوم بريليوم نيز اندازهگيري و بيناب آن بازيافت گرديد و با
بيناب استاندارد اين چشمه مقايسه شد و براي اطمينان بيشتر چشمه آمرسيوم بريليوم را درون حفاظ  2سانتيمتري
پلي اتيلني قرار داده و مجددا بيناب چشمه اندازهگيري وبازيافت گرديد و نتيجه ،با محاسبات حاصل از كد MCNP
در شرايطي كه  2سانتيمتر پلياتيلن مقابل چشمه قرار گرفته باشد مقايسه شد.كه بر اين اساس كليه نتايج تطابق
خوبي داشتند.

:

كليد واژه بيناب سنجي  ،نوترون  ،بازيافت بيناب نوترون
مقدمه
نوترون يكي از اجزاي هسته ،كه فاقد بار الكتريكي ميباشد.بنابر اين نميتوان آنرا مستقيماً (مانند اشعه آلفا و بتا
و يا ذرات باردار ديگر) آشكارسازي نمود و معموال از اثرات ثانويه برخورد نوترون با مواد براي آشكارسازي آن
استفاده ميكنند .با بررسي كه برروي انواع آشكار ساز ها آشكار ساز سوسوزن مايع براي اين منظور انتخاب شد.
اين آشكارسازها انواع مختلف بلوري ،مايع و جامد دارند و از تركيبات مواد آلي ميباشند .با برخورد نوترون به
آنها يك فوتون حاصل مي شود كه با تبديل فوتون به يك عالمت الكتريكي و پردازش عالمت الكتريكي طيف
نوترون بدست ميآيد.
از خصوصيات اين آشكارسازها ميتوان گفت اين آشكارسازها داراي بازده باال قدرت تفكيك انرژي خوب و
حساسيت كم نسبت به گاما دارند وبا افزايش اندازه آنها مي توان بازده آنها را افزايش داد كه با افزايش بازده
قدرت تفكيك كاهش مييابد .سوسوزنهاي بلوري نسبت به راستاي فرود نوترون پاسخ متفاوتي دارند .ولي
آشكارسازهاي سوسوزن مايع اين چنين نميباشند و در هر راستايي كه نوترونها به آن برخورد كنند پاسخ
يكساني ميدهند .با آشكارسازهاي جامد (پالستيك) سوسوزن هم ميتوان طيف نوترون را بدست آورد ولي
طيف گاما از آن قابل تفكيك نميب اشد .بنابراين براي بدست آوردن طيف نوترون آشكارسازهاي مايع از بقيه انواع
مناسبتر است.
براي بدست آوردن طيف نوترون ،پاسخ آشكارساز را به يك المپ تكثير كننده فوتوني(فتو مولتي پالير) ميدهند
تا عالمت نوري را به سيگنال الكتريكي تبديل كند سپس با مدارهاي ديگر طيف گاما را از نوترون حذف كرده و
با كدهاي كامپيوتري خاص عمل بازيافت كه همانا بدست آوردن طيف نوترون ميباشد را انجام ميدهند.اين
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آشكارسازها را ميتوان براي نوترونهاي از انرژي  01KeVتا 211 MeVبكار برد .البته اين آشكارسازها به
صورتهاي مختلف ساخته ميشوند از فرم هاي مايع و جامد تا نوع فيبر نوري آن كه براي مسافتهاي طوالني
مورد استفاده قرار ميگيرند.
براي جدا سازي نوترون و گاما در اين تحقيق از روش گذر از صفر استفاده كرده ايم
و براي بدست آوردن پاسخ آشكار ساز از سيستم شبكه عصبي كه همراه كد بازيافت نوترون در يك پكيج
جمع آوري شده اند استفاده كرده ايم.
روش كار
با توجه به نتايج بدست آمده از محاسبات در مراجع(0و2و )3ميدانستيم با ميدان مخلوط گاما و نوترون مواجه
هستيم و به همين دليل بايد از آشكارساز نوترون و گاما يعني سوسوزن مايع استفاده كنيم براي اين منظور از
آشكارساز مايع  NE203استفاده كرديم و براي جداسازي نوترون و گاما از روش گذر از صفر در چيدمان
ماژولها استفاده كرديم ماژولهاي مورد استفاده به شرح زير ميباشد :
آشكارساز  ، NE203پيشتقويت كننده مدل  ،3110جدا كننده شكل پالس  ، DFC ، PSDتبديل كننده زمان
به دامنه ، CADتقويت كننده خطي  ،تاخير دهنده زماني ( ، )CnlnD dnuNcaS onaNتاخير دهنده خطي
(، )AmA lia CnlnDتبديل كننده آنالوگ به ديجيتال (  ، )ACDتحليلگر چند كاناله سه پارامتري ( )APA
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شكل شماره  :0چيدمان نهايي ماژولهاي ذكر شده

391

H.v
-1600

در محيط اتاقك هدف عالوه بر نوترون ،پرتوهاي گاماي حاصل از واكنشهاي هستهاي مختلفي كه
درمحفظه هدف و اتاقك هدف ايجاد ميشوند ،همزمان با توليد نوترون (ويا پس از آن ) بوجود ميآيند.
آشكارساز سنتيالتور مايع  NE-213عالوه بر نوترون به پرتوهاي گاما نيز حساس است بنابر اين همزمان،
طيف انرژي گاما ،هم ( عالوه بر طيف انرژي نوترون ) تعيين ميشود .در اين تحقيق از آشكارساز
استوانهاي به قطر 5و ارتفاع  5سانتيمتر استفاده ميشود كه بدنه آن ،آلومينيومي ميباشد .مدار الكترونيكي
هستهاي كه در اين روش مورد استفاده قرار ميگيرد ،روشگذر از صفر )(Zero Crossing Method
ميباشد.
نمودار بلوكي اين روش در شكل  0نشان داده شده است .در اين روش بجاي استفاده از لبه نزولي پالس
براي زمانگيري  ،يك تپ دو قطبي توليد ميكنيم و چون زمان فرو افت پالسهاي نوترون و گاما با هم
متفاوت است و پالس مربوط به گاما سريعتر افت ميكند ،در نتيجه نقطه گذر از صفر آنها متفاوت است.
در اين روش به دليل سريعبودن پالسهاي آنود ،سيگنال زمان را از آنود ميگيريم و بعد آن را به يك
جداكننده شكل پالس( )PSDبراي تقويت و شكلدهي مناسب ميدهيم سپس خروجي  PSDرا به
 )Constant Fraction Disc(CFDبراي اندازهگيري دقيق زمان ميدهيم .خروجي  CFDيك پالس
منطقي منفي است به ورودي تاخيردهندهي زماني وصل ميكنيم سپس خروجي آن را به عنوان start
در  TACاستفاده ميكنيم.
سيگنال انرژي را از يكي از داينودهاي المپ فتومولتيپالير گرفته و آن را به يك پيشتقويتكننده براي
ِِيق امپدانس ميدهيم .خروجي پيش تقويتكننده را براي تقويت بيشتر به يك DLA
تقويت اوليه و تطبِ
) (Delay Line Amplifierميدهيم .در اين مدول خروجي تك قطبي تاخير داشته ،بعد از معكوس
كردن با پالس اوليه جمع ميشود و به اين ترتيب يك پالس دو قطبي توليد ميگردد و چون زمان فرو افت
پالسهاي نوترون و گاما متفاوت هستند ،نقطه گذر از صفر آنها متفاوت خواهد بود .از خروجي دو قطبي
اين مدول مي توان به يك تقويتكننده و تاخيردهنده داد و سپس خروجي آن را به  stopمدولTAC
ميدهيم .حال اگر خروجي TAC.را به ADC1و خروجي تكقطبي DLAرا به  ADC2بدهيم و
پارامترهاي  0و  2را برحسب شمارش مشاهده كنيم يك نمودار سه بعدي خواهيم داشت كه در آن دو قله
نوترون و گاما از هم جدا شدهاند .براي اين منظور ميبايست از يك تحليلگر چند پارامتري ( Multi
) channel Analyzerاستفاده نمود.
اطالعات بدست آمده از مدار الكترونيكي فوق نميتواند مستقيماً طيف انرژي نوترون را بدست دهد .لذا
جهت پردازش و تعيين طيف انرژي نوترون و گاما از كدهاي محاسباتي SCINFUL, FERDOR,
 FORIST, RESPMG, O5Sاستفاده ميشود .دادههاي ورودي اين كدها اطال عات بدست آمده از
مدار الكترونيكي فوقالذكر است ( .اين كدها به تنهايي در دسترس نبودند و از پكيج آماده كه از همه اين
نرمافزارها استفاده كرده است استفاده شد.
در اين تحقيق هدف تاليوم به ضخامت حدود  01ميكرون كه برروي زير اليه مسي به ضخامت 0111
ميكرون نشانده شده است تحت بمباران ذرات پروتون باشدت جريان تا 0نانو آمپر و انرژي 22/5 MeV
قرار ميگيرد.
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به منظور آزمون مدار الكترونيكي و سيستم آشكار سازي سنتيالتور مايع ابتدا بيناب انرژي نوترون چشمه
معلوم  Am-Beبا قدرت  5ميليكوري مورد اندازهگيري قرار ميگيرد.
تنظيمات اين ماژولها با هم با توجه به طول سيمهاي رابط و شرايط و فاصله آشكارساز متفاوت است و
ولتاژ ثابت كار آشكارساز 0511تا  0211ولت در باياس منفي ميباشد.
براي اطمينان از صحت كار ماژولها بعد از اضافه كردن هر ماژول خروجي را بر روي اسيلوسكوپ مشاهده
كردهايم/
بعد از اينكه همزماني ورودي 0 ACDو  2بر روي اسيلوسكوپ مشاهده شد .مدار براي كار آماده ميباشد.
 -2پيدا كردن كانال مربوط به انرژی 1 VeMبا استفاده از چشمه استاندارد كبالت 06
در حالي كه چيدمان مدار كامل است چشمه كبالت  01را نزديك آشكارساز قرار ميدهيم و اجازه ميدهيم
مدتي شمارش و داده توسط  APAجمعآوري شود سپس تصويردادهها بر محور  xها را بدست آورده
ومحل انرژي  0ميليون الكترون ولت در وسط لبه كامپتون كانال مورد نظر براي كاليبره پاسخ آشكارساز
ميباشد( .شكل )2
.
-2استفاده از چشمه استاندارد نوترون mA-ee
مجددا بدون اينكه به تنظيمات مدار دست بزنيم چشمه استاندارد نوترون  Am-enرا در مقابل آشكارساز
قرار ميدهيم وبراي مدتي شمارش و دادهبرداري ميكنيم كه شكل سهبعدي بدست آمده به شكل شماره 4
ميباشد
 .بازیافت بيناب چشمه استاندارد  AM_Beنوترون
براي اين منظور خروجي بدست آمده درشكل4را كه كه بر روي محور  xها تصوير شده است را به عنوان
ورودي به نرم افزار ميدهيم كه بعد از بازيافت به شكل زير درآمدهاست .محل انرژي  0 AnMكانال 43-45
بوده است خروجي بدست آمده از كد در شكل  23بدست آمده است.

 -3-2اندازه گيری بيناب هدف تاليوم در زمان بمباران
براي اين منظورآشكارساز در اتاقك بمباران در محلي مناسب قرار داده شدهاست همزمان با بمباران هدف
تاليوم توسط شتابدهنده سيكلوترون دادههاي توليد شده نيز جمعآوري شدهاند كه شكلهاي زير
خروجيهاي بدست آمده را نشان ميدهند( .شكل  0خروجي تاليوم با جريان  1.0ميكروآمپر و شكل 2
خروجي با جريان  041ميكروآمپر)
-2-2-3بازیافت بيناب چشمه تاليوم
خروجي شكل 00را نيز به عنوان ورودي به نرم افزار ميدهيم كه بعد از اجرا به شكل 24و  25بيناب
نوترونها بدست آمده است.
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شكل  :2تصوير يك بعدي انرژي چشمه كبالت ( 01محور افقي محوركانال و انرژي و محور عمودي شمارش در هر كانال انرژي ميباشد)

نوترون

گاما
.شكل  :3خروجي چشمه آمرسيوم بريليوم در سه بعد )محور افقي مربوط به انرژي و محور عمودي مربوط به زمان ميباشد و رنگها بعد سوم تعداد را
در آن ناحيه نشان ميدهند)

شكل شماره :4خروجي چشمه تاليوم با جريان  1.0تاليوم )محور افقي مربوط به انرژي و محور عمودي مربوط به زمان مي باشدو
رنگها بعد سوم تعداد را در آن ناحيه نشان ميدهند)
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شكل : 5بيناب بدست آمده از چشمه آمرسيوم بريليوم بعد از باز يافت توسط نرم افزار N3U
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شكل  -0بيناب بدست آمده از هدف تاليوم كه با نوترون هاي با انرژي  22.5ميليون الكترونولت و جريان  1.0ميكروآمپر بعد از
بازيافت ميانگين انرژي نوترونها حدود  0ميليون الكترونولت

جهت صحه سنجي نتايج بدست آمده از كد  ،N3Uبيناب بدست آمده از چشمه آمرسيوم بريليوم را مورد
ارزيابي مجدد قرار داديم و نتايج آن را با نمونه بينابهاي استاندارد 00مورد مقايسه قرار داديم كه نتايج در
شكل  20نشان داده شده است .همانطور كه مشاهده ميشود نتايج به خوبي تطابق دارند.
Am_Be_Unfolding
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شكل-0مقايسه نتايج بدست آمده از چشمه آمرسيوم بريليوم كه بوسيله كد  N3Uبازيافت شده است با نمونه
بيناب بدست آمده استاندارد آمرسيوم بريليوم

 -2و بار ديگر بيناب چشمه را در حالتي كه  2سانتي متر پلياتيلن در مقابل آن قرار داده شده بود
بدست آورده و با استفاده از كد N3Uبازيافت آن را بدست آورديم و نتايج آن را با شبيهسازي كه كد
محاسباتي  MCNPمقايسه كرده ايم .براي اين منظور بيناب چشمه استاندارد آمرسيوم-بريليوم را به
صورت ورودي به كد  MCNPدادهايم و بيناب نوترونها را در حالتي كه  2سانتي متر پلياتيلن مقابل
آن قرار دارد بدست آوردهايم اين نتايج در شكل  20و  20نمايش داده شده است.
number of neutron

0.1ambe STD
ambe+ 2cm poly* 1000
0.08
0.06
0.04
0.02
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
)neutron Energy (KeV

شكل – 2بيناب چشمه استاندارد آمرسيوم بريليوم و بيناب محاسبه شده توسط كد محاسباتي  MCNPاز
همان چشمه وقتي كه  2سانتيمتر پلياتيلن در مقابل آن قرار گرفته باشد.
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شكل  -9بيناب چشمه آمرسيوم بريليوم موجود كه در آزمايشگاه  AMIRSاندازهگيري شده است (بين
چشمه و آشكارساز  2سانتيمتر اليه پلي اتيلن قرار داده شدهاست) و توسط كد  N3Uبازيافت شدهاست .و
مقايسه آن با بيناب محاسبه شده توسط كد محاسباتي MCNP

نتيجه گيري:
با توجه به بيناب بدست آمده از بمباران هدف تاليوم توسط پروتون هاي 22/5 MeVواندازهگيري ميانگين
انرژي كه حدود  0 MeVبدست آمده است و مقايسه ي آن با مقادير مورد انتظار كه از كد محاسباتي آليس
بدست آمده بود (حدود  )2/20 MeVمشاهده شد مقدار بدست آمده بيشتر از مقدار مورد انتظار كد
محاسباتي آليس ميباشد بنابراين ميبايستي در روش هاي محاسباتي كد آليس براي بيناب نوترون بيشتر
تحقيق كرد .همچنين با توجه به نتايج ميتوان كاربرد مناسبي براي اين نوترونها در نظر گرفت و براي
مقاصد مختلف از آنها استفاده كرد .اين پژوهشكده آمادگي اندازهگيري بيناب نوترون براي چشمههاي
نوتروني كه بوسيله سيكلوترون توليد ميشوند را دارد و ميتواند در اين زمينه در طرحهاي دانشجوئي
همكاري داشته باشد

سپاسگزاري
مجري عالوه بر تشكر از گروه پژوهشي پزشكي هسته اي ازهمكاري شركت كنترل فرايندپاسارگارد كمال
تشكر را دارد.
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