پاسخ آشکار ساز Moxon-Raeبر پایه ی یک سنتیالتور پالستیک ضخیم
صالح اشرفی* -سمیه عالیی -اختای جهانبخش-داوود علیزاده

دانشگاه تبريز ،دانشکده فيزيک

چکیده
آشکارساز های) Moxon-Rae (MRدر فيزيک هسته ای برای اندازه گيری سطح مقطع جذب تابش زای نوترونها مورد
استفاده واقع می شوند .در اين مقاله امکان بکارگيری يک آشکار ساز سوسوزن پالستيک با ضخامت  8 mmهمراه با
يک ورقه مبدل گاما به الکترون را به عنوان آشکار ساز  MRبررسی نموده ايم .از مبدل های مختلف نظير گرافيت،
آلومينيم و سرب استفاده نموده و ضخامت مناسب آنها را تعيين کرده ايم .با استفاده از چشمه گامای )Cs (662 keV
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و ورقه های آلومينيمی با ضخامت های مختلف طيف فوتونهای گاما و الکترونهای ثانويه را به صورت تجربی اندازه
گيری نموده ايم .با بهره گيری از کد شبيه سازی  MCNP4Cرابطه راندمان آشکارساز MRرا با انرژی فوتونها تحقيق
نموده ايم .نتايج اندازه گيريها و محاسبات مونت کارلو نشان می دهد که در محدوده انرژيهای باال )(E≥ 2 MeV

پاسخ آشکارساز خطی بوده و می توان از سنتيالتور های پالستيک ضخيم برای ساخت آشکار ساز MRاستفاده نمود.

کلید واژه

 :سنتيالتور پالستيک ،واکنش ) ، (n,شبيه سازی مونت کارلو ،آشکار سازMoxon-Rae

مقدمه

ايده اصلی در آشکارساز های) Moxon-Rae (MRآشکارنمودن اشعه گاما با استفاده از يک آشکارسازنازک
الکترونی از جنس سنتيالتورپالستيک است [ .]1کاربرد اين آشکارسازهها در اندازه گيری سطح مقطع جذب
تابش زای نوترون ) n,می باشد .اشعه گاما در بيرون سنتيالتور در موادی با عدد اتمی پايين (موسوم به
مبدل) اندرکنش ) (γ,eانجام و توليد الکترونهای ثانويه میکند .اين الکترونها سپس در آشکارساز الکترونی
آشکار می شوند .هر چند راندمان آشکارسازی گاما از اين طريق پايين است    ولی نسبت سيگنال
به زمينه و قدرت تفکيک زمانی خوبی (  ) 2-3 nsecبدست می آيد .برای اينکه اندازه گيری سطح مقطع جذب
مستقل از آبشار واپاشی گاما باشد بايد راندمان آشکارسازی فوتونهای گاما با انرژی اشعه گامای فرودی به
صورت خطی تغيير می کند [ .]2اين رابطه خطی برای آشکارساز پالستيک نازک با ضخامت  1 mmو مبدلهای
گرافيتی و آلومينيومی با ضخامت  2-3 cmبه صورت نظری محاسبه وبه صورت تجربی مشاهده شده است [.]3
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با توجه به ضخامتهای مختلف سنتيالتورهای موجود درآزمايشگاهها  ،توسعه ايده آشکارساز  MRبه سنتيالتور
های ضخيم تر مد نظر محققان واقع شده است .به عنوان مثال کاشوکيف [ ]4با بکارگيری سنتيالتور  GaF2به
ضخامت 9 mmو مبدل  2-mm-Biواندازه گيری طيف اشعه گاما سطح مقطع واکنش جذب نوترونها را اندازه
گيری نموده است .نتايج کار او نشان ميدهد که رابطه راندمان آشکارساز با انرژی گاما تا  4 MeVغير خطی
ولی در انرژيهای باالتر خطی می باشد.
در اين تحقيق ،امکان ساخت اين نوع آشکارساز با سنتيالتور پالستک ضخيم ) (8 mmبررسی شده است.
پاسخ آشکارساز به ازای ضخامت های مختلف مبدل آلومينيومی و انرژيهای مختلف گاما با استفاده از کد
 MCNPشبيه سازی و نتايج را با طيف های تجربی مقايسه نموده ايم.

روش کار
سيستم آشکارسازی شامل يک سوسوزن پالستيک به ابعاد  Ø128 mm × 8 mmمیباشد که به منظور ثبت
پرتوهای عبوری از مبدل بکار رفته است .در اين کار از يک چشمه Cs
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با اکتيويته  6 mCiاستفاده شد.

پرتوهای منبع راديواکتيو از داخل يک موازی ساز سربی به شعاع داخلی  2.5 mmعبور داده شد .ابعاد بيرونی
اين موازی ساز سربی  8cm×8cm×8cmبود .شکل ( )1چيدمان تجربی آزمايش را نشان می دهد .در مقابل
آشکارساز مبدل مستطيل شکلی از جنس آلومينيم با ضخامت های مختلف قرار داده شد و در مدت زمان111
ثانيه تعداد کل شمارش ها را به دست آورديم .سپس با استفاده از کد  MCNP4Cاندرکنشهای فوتونهای گاما
را با موازی ساز ،مبدل وآشکارساز شبيه سازی کرده و برای مبدل آلومينيومی در ضخامت های مختلف و انرژی
های متفاوت طيف انرژی فوتونها و الکترونهای ثانويه را بدست آورديم .پس از حصول يک تطابق قابل قبول
بين طيف های تجربی و شبيه سازی صحت و دقت فرايند شبيه سازی تائيد می شود .در گام بعدی ،اطالعاتی
مانند راندمان آشکار سازی گاما ،رابطه آن با انرژی فوتونهای گاما و ميزان توليد الکترونهای ثانويه در مبدل را
از طريق شبيه سازی بدست آورديم.
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شکل(: )1نمايش چيدمان آزمايش

نتایج
برای اطمينان بيشتر از انجام صحيح محاسبات ،شبيهسازی برای انرژیهای مختلف و با ضخامتهای گوناگون
مبدل ،برای چيدمانی که توسط ماليک و همکارانش [ ]3بکارگرفته شده بود ( آشکارساز پالستيکی با ضخامت
 1ميليمتر و ماده مبدل آلومينيومی) تکرار شد و نتايج بدست آمده با نتايجی که آنها بطور تحليلی محاسبه کرده
بودند مقايسه گرديد (شکل  .)2اين مقايسه نشان می دهد که برای انرژی  662 keVتعداد کل شمارش ها در
ضخامت  23ميليمتر بيشترين مقدار خود را دارد و در واقع اين ضخامت برای مبدل آلومينيومی در انرژی فوق
مقدار بهينه است و برای انرژی های باالتر از  4 MeVراندمان آشکارسازی فوتونهای با انرژی آنها به صورت
خطی تغيير می کند .اين نتايج کامال در تطابق با نتايج ماليک میباشد و نشان دهنده انجام صحيح شبيه سازی
میباشد.

شکل( :)2تعداد کل شمارش ها در انرژی ها برای يک سنتيالتور 1 mmو ضخامتهای مختلف مبدل آلومينيومی
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شکل ( )3مقايسهای بين نتايج تجربی و نتايج بدست آمده از شبيهسازی را برای انرژی  662 keVو ضخامتهای
مختلف مبدل آلومينيومی نشان میدهد.

شکل  :3تغييرات تعداد کل شمارشها برحسب ضخامت مختلف مبدل آلومينيومی

همانطور که مشاهده می شود با افزايش ضخامت مبدل به علت جذب بيشتر فوتونها در مبدل ،تعداد کمتری از
آنها به آشکارساز رسيده و جذب میشوند .با توجه به ضخامت بيشترآشکارساز ) (8 mmدرمقايسه با آشکارساز
ماليک انتظار میرود تعداد فوتونهای بيشتری در سنتيالتور اندرکنش نمايند .اين امر موجب افزايش راندمان
آشکارسازی گاما ( )µمی شود و اگرپاسخ آشکارساز همچنان خطی باقی بماند مشکلی ايجاد نخواهد کرد.
رفتار غير خطی زمانی ظاهر می شود که آشکار سازی الکترونها تحت الشعاع فوتونها واقع شود.
برای تعيين سهم الکترونهای گسيل شده از ماده مبدل در طيف ثبت شده ،در يکی از شبيهسازی های انجام
گرفته مانع رسيدن الکترونهای خارج شده از آلومينيوم به آشکارساز شديم (با صفر قرار دادن ضريب اهميت
الکترون در محيط بين مبدل و آشکارساز) .همانطور که در شکل ( )4نشان داده شده است تعداد تابش های
آشکار شده کاهش قابل توجهی از خود نشان میدهد .نسبت الکترون به فوتونهای ثبت شده با افزايش ضحامت
مبدل افزايش می يابد.
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شکل  :4تغييرات راندمان برای ضخامتهای مختلف مبدل

برای بررسی مهمترين ويژگی آشکارساز ( Moxon-Raeکه خطی بودن راندمان آشکارساز بر حسب انرژی
است) و اينکه آيا آشکارساز پالستيک مورد استفاده ما دارای اين ويژگی میباشد يا نه ،شبيهسازی را برای
انرژی های مختلف و ضخامت های  11و 21ميليمتر انجام داديم .مقايسه نتايج در شکل( )5نشان میدهد که
برای ضخامتهای کم پاسخ آشکارساز در انرژيهای باالتر از 2 MeVخطی می باشد.

شکل  : 5نحوه تغييرات راندمان آشکارساز بر حسب انرژی در آشکارسازهای ضخيم
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بحث و نتیجه گیری
 را به عنوان آشکار ساز8mm در اين تحقيق ما امکان استفاده از آشکار ساز سوسوزن پالستيک با ضخامت
 شبيهسازی های انجام گرفته تطابق خوبی با نتايج تجربی و نتايج تحليلی انجام. بررسی نموديمMoxon-Rae
 اين آشکارساز رفتار خطی2 MeV  نتايج شبيهسازی شده نشان میداد که در انرژی های باالی.شده نشان داد
. استفاده نمودMoxon-Rae از خود نشان میدهد لذا میتوان از آن به عنوان آشکارساز
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