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چكيده
بازده كنتور گازي

BF3

به نوترونهاي سريع بسياركم و در انرژيهاي مختلف متفاوت است .به همين دليل از

پوشش پارافين براي كند كردن نوترون استفاده مي كنيم تا انرژي نوترون به حد نوترونهاي حرارتي برسد و سپس
كنتور  BF3اين نوترون را بشمارد .اين تحقيق به روش مونت كارلو انجام شده است .شار نوتروني كه توزيع زاويه اي
وتوزيع مكاني آن يكنواخت است به كنتور تابانده مي شود و بازده كنتور تعميم يافته را براي ضخامتهاي مختلف
پارافين در انرژي  0.00تا  2مگا الكترون ولت ) )MeVاندازه گرفته ايم .طبق نتايج به دست آمده بازده كنتور براي
تمام انرژي ها در ضخامت حدود سه سانتي متر يكسان است و اگر انرژي نوترون كم باشد كنتور تعميم يافته قادر به
شمارش آن نيست.
كلمات كليدي :كنتور گازي ،نوترون سريع ،مونت كارلو،

كنتور BF3

مقدمه
كنتور گازي BF3نوترونهاي حرارتي را ميشمارد .بازده اين كنتور گازي براي نوترونهاي سريع كم
است به همين دليل از پوشش پارافين براي كند كردن نوترون استفاده مي كنيم .نوترون در اثر برخورد
االستيك با اتم هيدروژن كه از نظر جرم مشابه نوترون است مقدار زيادي از انرژي خود را از دست مي دهد
] [1و پس از اينكه انرژي آن در حد نوترونهاي حرارتي شد و وارد گاز  BF3شده ،مورد شمارش قرار مي
گيرد.
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روش كار
اين تحقيق به روش مونت كارلو ] [2و با استفاده از برش متقاطع ) (cross sectionهسته ها انجام
شده است ] .[3تعداد  00000نوترون با انرژي  2مگاالكترون ولت ( )MeVكه شار نوتروني آنها داري توزيع
زاويه اي و مكاني يكنواخت است به كنتوري كه ضخامت پارافين آن كه ابتدا يك سانتيمتر در نظر گرفته
شده ،تابانده مي شود .اين نوترونها ابتدا وارد پارافين شده و در اثر برخورد االستيك با هيدروژن و كربن
مقدار زيادي از انرژي خود را از دست مي دهد .تعداد  473تا از نوترونها از كنتور خارج شده و تعداد 7023
تا در اثر برخوردها كل انرژي خود را از دست مي دهد .تعداد  2002تا نوترون كه وارد قسمت گازي كنتور
 BF3شده دراثر واكنش n,αبا  10Bتوليد ذره  αو ذره ليتيم كه داراي بارهستند مي كند ] . [4با توجه به برد
ذره آلفا و برد ليتيم مي توان انرژي اندازه گيري شده توسط كنتور را به دست آورد] . [5باتوجه به تعداد
نوترونهايي كه كنتورشمارش كرده مي توانيم بازده را به دست آوريم .اين آزمايش براي نوترون هايي با انرژي
 0 ، 0.0 ،0.00و MeV 2و براي پارافين با ضخامتهاي يك 3 ،4 ،2 ،و  5سانتيمتر انجام شده است.

بحث و نتايج
مطابق نتايج به دست آمده و طبق جدول يك ،در انرژي هاي پايين اگر ضخامت پارافين زياد شود
انرژي نوترون در اثر برخورد با پارافين خيلي كم مي شود و چون انرژيش زير آستانه سطح مقطع هاي
موجود قرار مي گيرد شمارش نمي شود به همين علت بازده به صفر نزديك مي گردد .با افزايش انرژي در
همين ضخامت پارافين ،تعدادي از نوترونها مي توانند وارد قسمت گازي شده ولي بازده كنتور پايين است.
نتيجه ديگر اين تحقيق اين است كه در يك ضخامت معين از پارافين ،بازده كنتور به انرژي نوترون
بستگي ندارد و بازده براي تمام انرژي ها تقريبا يكسان است زيرا نوترون ابتدا انرژي خود را در اثر برخورد
با پاراف ين از دست مي دهد و هنگامي كه به محدوده نوترونهاي گرمايي رسيد وارد كنتور شده و مورد
شمارش كنتور قرار مي گيرد.
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جدول يك :بازده كنتور تعميم يافته درسطوح مختلف انرژي
ضخامت اليه

بازده به درصد در سطوح مختلف انرژي
0.01 Mev

0.1 Mev

1 Mev

2 Mev

پارافين()cm

25.75
10.5
7.41
-

25.3
10.08
7.5
*-

26.38
9.85
7.37
6.51

26.02
10.14
7.23
6.43

1
2
3
4

-

4.91

5

*  : -غيرقابل اندازه گيري
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