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 اندازهگيري شار نوترون مستلزم به کارگيري آشكارسازهايي است که جهتدار و غيرحساس به پرتو گاما بوده و پاسخ آنها مستقل از:چکیده
 اين مقاله به طراحي اين نوع آشكارساز با استفاده از کد. از جملهي اين آشكارسازها ميتوان به شمارگر طويل اشاره کرد.انرژي نوترون باشد
 پر شده و099Torr  در فشارBF2  از نوع تناسبي گازي بود که با گاز، شمارگر استفاده شده در اين طراحي. ميپردازدMCNPX مونتکارلوي
 بازده آن براي شمارش نوترونهاي تند، با قرار گرفتن اين شمارگر در کندساز. ميباشد3/0cm  و26/6cm داراي طول و قطر فعال به ترتيب برابر با
8 ، 8  ابعاد بهينهي کندسازها (داخلي و خارجي) و عمق شيار ايجاد شده در کندساز داخلي با توجه به محاسبات انجام شده به ترتيب.افزايش مييابد
 همخواني خوبي با منحنيهاي داده شده در مقاالت مربوطه39MeV  منحني پاسخ محاسبه شدهي آشكارساز تا انرژي. تعيين شده است69cm و
 محاسبه شده است ولي در مقالهي حاضر پاسخ اين آشكارساز براي39MeV  در تمام مقاالت و گزارشها پاسخ اين آشكارساز تا انرژي.دارد
. پاسخ آشكارساز نسبت به ساير بازهها يكنواختتر است699MeV  تا09  ضمناً در بازهي انرژي. محاسبه شده است699MeV اولين بار تا انرژي
 قرار6mm  بين پلياتيلن داخلي و خارجي اليهاي از کادميم به ضخامت، براي جلوگيري از ورود نوترونهاي پراکنده شده از اطراف،عالوه بر اين
 درجه که چشمهي09  در زاويهي. و تأ ثير آن بر بازده آشكارساز بررسي شده است60MeV  و5 ،3/5  پاسخ زاويهاي براي سه انرژي.داده شده است

. پاسخ آشكارساز بيشترين مقدار را دارد،نوترون کامالً در راستاي محور هندسي آشكارساز قرار دارد

.MCNPX  کد، شمارگر نوترون، پاسخ زاویهای، بازده آشکارسازی،طراحی آشکارساز طویل
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Design and Determination of Optimised Dimensions, Efficency and Angular
Response of a Long-Countor; and Introducing the Construction Method of a
Neutron Counter with a Wide-Range Response
M. Danaei and F. Abbasi Davani*
Radiation Application Department, Nuclear Engineering Faculty, Shahid Beheshti University, P.O.Box: 1983963113, Tehran - Iran

Abstract: One of the most requirement for the neutron flux measurement is to use detectors with the
response independent of neutron energy. Also, detectors should be directional and insensitive to the
gamma radiation. Long-Counter detectors are considered to be in this catagory. In this paper, this tye of
detector has been designed by the MCNPX code. The counter used in this detector is a gas proportional
counter which is filled with BF3 of 400 Torr gas pressure. The effective length and diameter of the
counter are 31.1cm and 2.4cm, respectively. When the counter is placed in a moderator, its efficiency
grows for fast neutron counting. The moderators optimum dimensions (internal and external) and the
depth of track in the internal moderator, according to the calculation, are determined to be 8cm, 8cm, and
10cm, respectively. We found a good literature agreement between the calculated response profile up to
20MeV and the curves appeared in the literature, where all are showing the detector response up to
20MeV. In this paper, however, it is calculated up to 100MeV for the first time and in the energy interval
of 40MeV to 100MeV with the detector response profile smoother then the other reports. In addition, to
avoid entering the scattered neutron from the surroundings a 1mm cadmium absorber is placed between
the external and the internal polyethylen moderator. The angular responses for the energies of 2.5MeV,
5MeV and 19MeV and also their effect on the detector efficiency have been investigated. The maximum
value of the counter response has been obtained when the neutron source is placed along the detector axis.

Keywords: Long Counter Design, Detection Efficiency, Angular Response, Neutron Counter,
MCNPX Code
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 .9مقدمه
آشكارسازي نوترون از طريق برهمکنش نوترون هااي گرماايي و

 .2شبیهسازی آشکارساز طویل
شمارگر انتخاب شده براي ايان آشكارسااز ،شامارگر  BF2مادل

تنااد بااا محاايك آشكارساااز صااورت ماايگياارد .آشكارسااازي

 3930ساااخت شاارکت  LNDاساات کااه طااول و قطاار فعااال آن

نوترونهاي تند هم از طريق برهمکنش مستقيم نوترونهاي تند با

بااهترتيااب  26/6و  3/0cmبااوده و جاانس ديااوارهي آن فااوالد

محيك آشكارساز و کندسازي ناوترون هااي تناد و آشكارساازي

ضاادزنا اساات .بااراي شاابيهسااازي ،شاامارگر فااوق در کندساااز
2

نوترون هاي گرمايي انجاام مايشاود .از جملاهي آشكارساازهاي

پلي اتيلن با چگالي  9/02 g/cmقرار گرفتاه اسات .باا اساتفاده از

مورد استفاده مي توان باه شامارگرهاي  BF2و  2Heاشااره کارد.

کد مونتکارلوي  [66] MCNPXهندسهي موردنظر شبيهسازي

نوترون تند در برخوردهاي متوالي با هستههاي عناصر موجاود در

شده و مشخصاتي از قبيال ضاخامت بهيناهي پلاياتايلن داخلاي و

محيك کندساز که اغلب شامل هيدروژن و کربن ميباشد ،انارژي

خارجي ،عماق و عارب بهيناهي شايار ايجااد شاده در پلاياتايلن

از دست ميدهد تا اينکه در گسترهي انرژي نوترونهاي گرمايي

داخلي و منحناي پاساخ آن در انارژيهااي مختلای ،باه وياهه در

قاارار گياارد .در اياان مرحلااه نااوترون ماايتوانااد بااا اسااتفاده از

انرژيهاي کمتر از  6MeVمحاسابه شاده اسات .عاالوه بار ايان

شمارگرهاي نوترون گرمايي ،شمارش شود .در اندازهگيري شاار

پاسخ زاويهاي آن نيز براي سه انرژي  5 ،3/5و  60MeVمحاسابه

نااوترونهاااي تنااد ،اسااتفاده از آشكارسااازهايي کااه جهااتدار و

شده است .الزم به ذکر است که کد مونات کاارلوي MCNPX

غيرحساس باه پرتاو گاماا باوده و پاساخ آنهاا مساتقل از انارژي

قادر به بررسي ترابرد نوترون با انرژيهاي بااالتر از  39MeVنياز

نوترون باشد از ضروريات مايباشاد ] .[6آشكارساازهاي از ايان

ميباشد که سطح مقطعهااي ماورد اساتفاده در آن در مادلهااي

نوع به آشكارسازهاي طويل معروفاند که ساخت آنها اولين بار

مختلفي کاه باراي ترابارد ناوترون ماورد اساتفاده قارار مايگيارد
()2

در سال  6001توسك هانسون( )6و امسيکيبن( )3پيشنهاد شده است

سازگاري کامالً خوبي با نتايج تجرباي دارد .از تاالي  F4باراي

و با قرار دادن شمارگر تناسبي استوانهاي  BF2در مادهي کندسااز

محاسبهي آهنا برهمکنش ( )n,αدر شمارگر  BF2استفاده شده

پارافيني ساخته ميشوند ] .[3در اکثر آزمايشگاههااي ناوترون در

است .عالوه بر اين ،هنگاامي کاه گرماايي شادن ناوترون مادنظر

سراسر دنيا از آشكارسازهاي طويل براي اندازهگيري شار نوترون

اساات ،در اناارژيهاااي کاامتاار از  0eVاز جااداول ) S(α,βبااراي

و پايش استفاده ميشود ] 2تا  .[8منحني بازدهي ،پاسخ زاوياهاي،

گرمايي شدن نوترون استفاده ميشود .براي اين منظاور در برناماه

افزايش بازده براي انرژيهاي کمتر از  ،6MeVتعيين مرکز مؤثر

ورودي بايااد از کاااارت ) MT(poly.01Tبااراي مااادلساااازي

و حذف نوترون هااي پراکناده از اطاراف جاز ماوارد اصالي در

پراکندگي نوترون استفاده شود .عاالوه بار ايان ،باا ايان کاارت،
º

طراحي اين نوع آشكارسازها است ] .[0ابعااد شامارگر ناوتروني

محاسبات در دماي  299 Kانجام ميگيارد .چشامهي ناوترون در

انتخاب شده در اين آشكارسازها و همچنين نوع ماادهي کندسااز

محاسبات به صورت صفحهاي ،تك انرژي و يك بعدي ميباشد.

ساابب تييياار در ابعاااد کلااي آن ماايشااود .در اطااراف اياان نااوع

همااانطااور کااه در شااكل  6مشاااهده ماايشااود ،در هاار مرحلااه از

آشكارساز ها براي حذف نوترون هاي پراکنده شده از ديوارههاي

محاسبات ،شعاع چشمه با مجموع شعاع شمارگر  BF2و پلياتيلن

اتاق پرتودهي ،حفاظهاي ناوتروني کاه عمومااً شاامل کندسااز و

برابر است ].[3

جاذب نوترون هاي گرمايي است ،قرار ميگيرد .جااذبي کاه باين
Air

کندساااز بيرونااي و کندساااز داخلااي اطااراف شاامارگر  BF2قاارار
ميگيرد اغلب از جنس کادميم  B4C, Cdيا  B3O2است ] .[3از

Air

مزيتهاي اصلي اين نوع آشكارسازها ،آن است که کاليبراسايون

Polyethylene

BF3 Detector

آنها با چشمههاي نوترون تك انرژي (نوترونهاي توليد شده در
شااتابدهناادههااا) و چشاامههاااي نااوترون راديوايزوتااوپي Am-

) )306Beباااااا انااااارژي مياااااانگين و طيااااای انااااارژي معاااااين
شکل  .9نمايي از برش طولي هندسهي پيشانهادي در ورودي کاد MCNPX

قابل انجام است ].[69

براي تعيين ضخامت پلياتيلن داخلي.
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 9.2محاسبهی ضخامت بهینهی پلیاتیلن داخلی

انرژي ( )60MeVدر ضخامت  1cmحاصال شاده اسات .اماا باه

باراي تعياين ضاخامت پلااياتايلن داخلاي ،بااا توجاه باه هندسااهي

منظااور اطمينااان باايشتاار از حااذف اکثرياات جمعياات نااوتروني

شبيهسازي شده در شكل  ،6ضخامت پلي اتيلن با گاامهااي 6cm

برخوردکننااده بااه پلااياتاايلن خااارجي ،ضااخامت  8cmبااراي آن

افاازايش يافتااه و آهنااا باارهمکاانش( )n,αدر شاامارگر  BF2در

انتخاب شده است.

ضخامتهاي مختلی براي هر انرژي نوترون محاسبه و نتاايج آن
در شكل  3نشان داده شده است ] .[63همانطور کاه در شاكل 3
مشاهده ميشود شيب تماام منحنايهاا از ضاخامت  8cmباه بعاد

0

10

تقريباً ثابت بوده و افزايش آهنا برهمکنش برحساب ضاخامت
کندساز به حدي نيست که انتخاب ضخامت بيشتر براي باالبردن

-1

0.25 MeV
1.2 MeV
5 MeV
12 MeV

بازده مقرون به صرفه باشد .چون ايانکاار افازايش وزن و حجام
دستگاه را به دنبال خواهد داشت و بزرگ بودن ابعاد آشكارسااز
عامل ايجااد پراکنادگيهااي ناخواساته در آزمايشاگاه مايباشاد.
بنابراين ضخامت  8cmبه عنوان ضاخامت بهيناه باراي پلاياتايلن

20

داخلي انتخاب شد.

16

0.144 MeV
0.565 MeV
2.5 MeV
7 MeV
19 MeV
8

12

-2

-3

4

0

10

10

)Efficiency (cm2

Optimum Thickness = 8 cm

10

)Moderator Thickness (cm
شکل  .2تيييرات آهنا برهمکنش برحسب ضخامت پلياتيلن داخلي.

 2.2محاسبهی ضخامت بهینهی پلیاتیلن خارجی

هنگام استفاده از آشكارساز طويل در آزمايشگاه نوترون ،به علت
پراکندگي نوترون از محيك اطاراف ممكان اسات بخشاي از ايان
نوترونهاي پراکناده باه آشكارسااز رسايده و در پاساخ آن تاأثير
بگذارند .براي ايان منظاور ،الياهي ديگاري از کندسااز بار روي
کندساز داخلي قرار گرفته ،و اليه اي از جااذب ناوترون گرماايي
مثل کادميم يا مواد حاوي بور ( )69Bمثل  B0C ،B3O2يا بوريك
اسيد بين کندساز داخلي و خارجي قرار ميگيرد .در ايانصاورت
کسري از نوترونها که در اثر کندشادن در کندسااز خاارجي در
گسترهي نوترون گرمايي قرار گرفتهاند ،هنگاام عباور از جااذب،
جذب مي شوند .البتاه الزم باه ذکار اسات کاه ضاخامت فاوق را

شکل  .1هندسهي شبيهسازي شده براي محاسبهي ضخامت بهينهي کندساز

ميتوان از همان ضخامت پلياتايلن داخلاي نياز حادس زد ،ولاي

خارجي.

چون نحوهي برخورد ناوترون باا پلاياتايلن خاارجي و ضاخامت

1E-3

ظاهريي از کندساز خارجي که در مقابل ناوترون قارار مايگيارد
فرق دارد ،الزم است محاسبات مربوط جداگانه انجام شود .باراي

1E-4

 6cmمطابق آنچه در شكل  2دياده مايشاود باا اساتفاده از کاد
مونتکارلوي  MCNPXشبيهسازي شد .با استفاده از تالي  F1و

En=19 MeV
En=2.5 MeV
En=0.565 MeV

با افزايش ضخامت کندساز با گامهااي  ،6cmبايشتارين جرياان

En=0.144 MeV

نوترون گرمايي خروجي از آن در انرژيهاي مختلی محاسبه شد

10.0 12.5 15.0

که نتايج آن در شكل  0نشان داده شده اسات .هماانطاور کاه از

1E-5

Error < 0.5%
En=14 MeV
En=5 MeV
En=1.2 MeV

F1/cm

2

اينکار استوانهاي از جنس پلاياتايلن باه قطار  69cmو ضاخامت

1E-6

En=0.25 MeV

7.5

5.0

2.5

0.0

)Polyethylene Thickness (cm

شكل  0پيدا است بيشترين جريان نوترون گرمايي براي باالترين

شکل  .4جريان نوترون گرمايي خروجي از پلياتيلن در انرژيهاي مختلی.
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 1.2تعیین طول بهینهی پنجره جلویی شمارگر

 699MeVشيب منحني تقريباً ثابت و نسابت باه ديگار باازههااي

همانطور که در مقدمه گفته شد جهتدار بودن پاسخ آشكارساز
زماني کامل مي شود که ضخامت کندساز خارجي و طول پنجرهي
جلويي که شامل تنها بخشي از کندساز خارجي و جاذب ناوترون
اساات ،بهينااه باشااد .عااالوه باار مااوارد فااوق هنگااام اسااتفاده از
آشكارساز طويل ،از مخروط ساايه( )0باراي حاذف ناوترونهااي
پراکنده و کاهش اثر آنهاا در پاساخ شامارگر اساتفاده مايشاود
] .[62آن دسته از نوترون هاي پراکنده شده از اطراف که از جلاو
مخروط سايه عبور کرده و در زاويهي فضايي محدود به پنجارهي
جلويي شمارگر (مجموعهي پلياتيلن داخلي و آشكارسااز )BF2

انرژي نوترون يكنواختتر ميباشد.

به آن وارد مي شوند ،بايد حذف شوند .براي ايانکاار ،تاونلي باه
قطر داخلي  099cmو قطر خارجي  029cmاز جنس باتن مطاابق
با آنچه که در شاكل  5مشااهده مايشاود ،در اطاراف شامارگر
شبيهسازي شده و شمارگر درست در مرکز آن قرار گرفته اسات.
ابتدا ميبايست نقطهاي که در آن پاسخ شمارگر با افزايش فاصلهي
چشمه از آشكارساز تييير چنداني از خود نشان نميدهد ،مشخص
گردد .براي اين منظور ،ميزان تأثير نوترونهاي پراکنده در پاساخ
آشكارساز باه صاورت کااهش آهناا بارهمکانش باا فاصالهي
چشمهي (نقطه اي) از آشكارساز محاسبه و نتاايج آن در شاكل 1

شکل  .5تعيين ضخامت بهينهي پلياتيلن خارجي پنجرهي جلويي شمارگر به
روش هندسي.

1.0
0.8

نشان داده شده است .همانطور که در شكل  1مشااهده مايشاود
براي فواصل بزرگتر از  3mپاسخ آشكارساز تقريباً ثابت است و
همين نقطه به عنوان نزديكترين مكان چشمهي نوترون نسبت باه
آشكارساز در نظر گرفته شد .به منظور تعيين طول بهينهي پنجرهي
جلويي آشكارسااز ،هماانطاور کاه در شاكل  5نشاان داده شاده
است ،از مكان چشمه ،مسير نوترون برخوردي به ديوار رسم شده
و مسير نوترون پراکنده شاده پلاي اتايلن خاارجي را در ضاخامت
 1/13cmنسبت به سطح جلويي پلي اتيلن داخلي قطع کرده اسات
که با اعداد گزارش شده کامالً همخواني دارد ] .[62با توجاه باه
ضخامت هاي بهينه شده ،پاسخ آشكارساز در انرژي هاي مختلای
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شکل  .9کاهش آهنا برهمکنش با فاصلهي چشمه -شمارگر.
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نوترون در فضاي آزاد محاسابهي و در شاكل  1نشاان داده شاده
است .براي محاسبهي بازده ،چشمهي ناوترون تاك بعادي ،تاك
انرژي و سطحي تعريی و مساحت چشامهي ناوترون در آهناا
برهمکنش کل ايجاد شده در شمارگر  ،BF2ضارب شاده اسات.
منحني  aدر شكل  1از نظر کيفي ،شبيه منحني هايي اسات کاه از
سال  6001تاکنون براي آشكارساز طويل در کشورهاي مختلای
محاسبه شده است ] .[62محاسبهي بازده اين ناوع آشكارسااز ،از
انرژي  39تا  699MeVبراي اولين بار انجام شده است .همانطور
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شکل  .7پاسخ آشكارساز بدون شيار پلياتيلن داخلي در انرژيهاي مختلی

که در شكل  1مشاهده مي شود ،پاسخ آشكارساز از انرژي  39تاا
 09MeVبااا شاايب معينااي افاات ماايکنااد ولااي از اناارژي  09تااا

نوترون.
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 4.2محاسبهی عمق بهینهی شیار در پلیاتیلن داخلی

با توجه باه شاكل  ،1باازده آشكارسااز در انارژيهااي کامتار از
 6MeVپايين مي باشد .چون اين شمارنده براي اندازهگياري شاار
نااوترون بااا اناارژي باااالتر از اناارژي گرمااايي مااورد اسااتفاده قاارار
مي گيرد ،طراحي آن بايد باه گوناهاي باشاد کاه ناوترونهااي باا
انرژي کمتر از  6MeVبتوانند در آن به اندازهي کافي نفوذ کرده
و آشكارسازي شوند و همچنين نوترونهاي پرانرژي براي آشكار
شدن توسك آشكارساز  BF2به انادازهي کاافي در کندسااز کناد
شوند .براي رسيدن به ايان ،شاياري در کندسااز داخلاي ايجااد و
ابعاد آن (عمق ،پهنااي شايار و فاصاله مرکاز پهنااي آن از ساطح

شکل  .1آشكارساز طويل طراحي شده (مقالهي حاضر).

خارجي آشكارساز  )BF2براي چند انرژي زيار  6MeVمحاسابه
شده است .نحوهي محاسبهي ابعاد شيار به اين صورت بوده اسات

2.8

که ابتدا شياري به عمق  6cmو عارب  3cmدر کندسااز داخلاي
محاسبهي هر يك از پارامترها دو پارامتر ديگر ثابات نگاه داشاته

2.4

شده است و معيار انتخاب ،کم شادن اخاتالف باين بايشتارين و
کاامتاارين بااازده آشكارساااز ،يكنواخاات شاادن و کاااهش پاسااخ

2.2

آشكارساز نسبت به افزايش پارامتر مورد نظر بوده اسات .الزم باه

depth of channel
Minimum depth
Maximum depth

ذکر است که کل تيييرات ايجاد شده در پاسخ آشكارسااز باراي
هر سه پارامتر ،بين  3/99تا  3/89cm3ميباشد .کمتارين اخاتالف

2.0

1.6

بااين دو منحنااي و يكنواخاات شاادن آنهااا در شااكل  0در اناارژي

1.2

0.8

)Efficiency(cm2

در فاصلهي معيني از سطح شمارگر  BF2ايجاد شده اسات .باراي

2.6

2.0
0.4

0.0

)En(MeV

 6/3MeVو در شااكلهاااي  69و  66در اناارژي  6MeVاتفاااق

شکل  .6تييير اختالف بين بيشترين و کمترين بازده آشكارساز با انرژي ،و

مي افتد که نقاط فاوق مرباوط باه عماق  ،69cmپهنااي  3/5cmو

تعيين عمق بهينهي شيار.

فاصلهي مرکز پهناي شيار تا سطح خارجي  BF2برابار باا 0/8cm
است .نقشهي کلي طراحي شده با استفاده از محاسابات در شاكل

2.8

 8نشان داده شده است .پس از ايجاد شايار و تعياين ابعااد بهيناهي

مقايسهي دو شكل  1و  63مشاهده مي شود که عالوه بار افازايش

2.4

بازده شمارگر در انرژي هاي کمتر از  ،6MeVميازان يكناواختي
آن نيز از انرژي  69keVتا  3/5MeVبهتر شده است و يكنواختي

2.2

center of channel
Minimum distance
Maximum distance

منحني تا انرژي تقريباً  1MeVادامه دارد .بنابراين ايجااد شايار باا
ابعاد بهينه براي باال بردن بازده شمارگر براي نوترونهاي با انرژي

1.6

کمتر از  6MeVمفياد واقاع شاده اسات .هامچناين از شاكل 63

1.2

0.8

0.4

2.0
0.0

)En(MeV

مشاهده مي شود کاه شايار فاوق تاأثير چناداني در کااهش باازده

شکل  .91تييير اختالف بين بيشترين و کمترين بازده آشكارساز با انرژي و

شمارگر نوترون با انرژي باالتر از  3/5MeVندارد.

تعيين فاصلهي بهينهي مرکز پهناي شيار از سطح خارجي.
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2

محاسبه شده است که نتاايج آن در شاكل  63دياده مايشاود .باا

) Efficiency(cm

آن ،دوباره پاسخ شمارگر  BF2در انارژي هااي مختلای ناوترون

2.6
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در شكل  62نشان داده شاده اسات .هماانطاور کاه در شاكل 62
مشاهده ميشود بيشترين آهنا برهمکنش ثبت شده به وسيلهي

2.8

2.4
aperture of channel
Minimum aperture
Maximum aperture

3.0

2.5

1.5

2.0

1.0

2.2

جهااتدار بااودن آشكارساااز ماايباشااد .در اياان حالاات چشاامهي

)Efficiency(cm2

2.6

آشكارساز باراي زاوياهي  09درجاه مايباشاد کاه خاود گويااي
نوترون درست در راستاي محاور هندساي آشكارسااز قارار دارد.
همچنين دليل افزايش آهنا برهمکنش در زاويههااي  05 ،29و
 15درجه زياد بودن ضخامت ظاهري کندساز است که در مقابال
نوترون قرار مايگيارد .در حالات چشامهي ساطحي باا توجاه باه
قابليت ماشبنادي در کاد موناتکاارلوي  MCNPXچشامه در
راستاي عمود بر محور هندسي آشكارساز قرار گرفته و عمق نفوذ

2.0
0.0

0.5

نوترون در شكل  b ،a( 60و  )cبراي سه انرژي فاوق باه صاورت

)En(MeV

کيفي نشان داده شده است .در اين حالت ،نقاش کاادميم هام باه

شکل  .99تييير اختالف بين بيشترين و کمترين بازده آشكارساز با انرژي و

عنوان جاذب نوترون گرمايي مورد بررسي قرار گرفته است .البته

تعيين پهناي بهينهي شيار.

الزم به ذکر است کاه ايان ماورد باراي دو حالات آشكارسااز باا
اليهاي از کاادميم و بادون آن باين پلاياتايلن داخلاي و خاارجي
3.0

Polyethylene with channel
Polyethylene without channel
)Efficiency(cm2
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با قرار گرفتن کاادميم باين پلاياتايلن داخلاي و خاارجي آهناا
)Efficiency(cm2

2.5

محاسبه شده است .در شكل  b ،a( 60و  )cمشاهده مي شاود کاه
برهمکنش نوترون در پلياتيلن داخلي کاهش يافته است .البته اين
موضوع براي انرژيهاي  3/5و  5MeVنسبت به انرژي 60MeV
بيشتر رعايت شاده اسات .باه عباارت ديگار باا افازايش انارژي
نوترون ضخامت بيشتري از پلي اتيلن خاارجي باراي کندساازي

1.0

)En(MeV

نوترونها و جذب آن توسك کادميم مورد نياز است.
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 .1پاسخ جهتدار آشکارساز طویل طراحی شده
با تكميل شادن طراحاي آشكارسااز طويال ،پاساخ جهاتدار آن
براي سه انرژي  5 ،3/5و  60MeVمحاسابه شاد .ايان کاار باه دو
صورت کمّي و کيفي به ترتيب با چشمههااي نقطاهاي و ساطحي

150

0.3
0

0.6

En=19 MeV

0.9

نسبت به محور هندسي شمارگر طويل در اطراف آن قارار گرفتاه
شکل  .91پاسخ زاويهاي شمارگر طراحي شده.
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180
0.3

En=2.5 MeV
En=5 MeV

انجام شد .در حالت چشمهي نقطه اي چشمه در زوايااي مختلای
و آهنا برهمکنش در شمارگر  BF2محاسبه شد که منحناي آن

0.6

-3

بدون شيار.

120

(Reaction Rate/neutron)*10

شکل  .92تييير بازده شمارگر با انرژي براي پلياتيلن (داخلي و خارجي) باا و
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شکل  .95افت و خيزها در بازده آشكارساز طويل.
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شکل  .94عمق نفوذ نوترون در کندساز خارجي و تأثير آن بر پاسخ جهتدار
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آشكارساز؛  )aانرژي  )b ،3/5 MeVانرژي  5 MeVو  )cانرژي .60 MeV

شکل  .99سطح مقطع کربن (برگرفته از کد .)ganis 2003

 .4مقایسهی نتایج به دست آمده با نتایج دیگران

 .5نتیجهگیری

نتايج به دستآمده باراي باازده شامارگر طويال طراحاي شاده و

با وجود ساخت آشكارسازهاي طويال در کشاورهاي مختلای و

شمارگر طويل ساخته شده توسك دي پنقر( )5نشاان مايدهاد کاه

ارايهي مقاالت متعدد در خصوص کاليبراسيون آنها در سالهاي

بازده دو آشكارساز از نظر کيفي همخاواني خاوبي باا هام دارناد

اخير ،نحوهي تعيين ابعاد بهينهي آن و منحني پاسخ جهاتدار آن

(شكل  .)65همچنين همانطور که در شكل  61مشاهده مايشاود

در هيچ مقالهاي گزارش نشده است .چگونگي تعيين ابعاد بهينهي

افت و خيزهاي هر دو منحني ناشي از ناحيهي تشديدي در ساطح

آشكارساز و منحني پاسخ جهتدار آن در اين پاهوهش گازارش

مقطع کربن موجود در مادهي کندساز ميباشد [ .]0منحنيهااي a

شده است و عالوه بر طراحي آشكارساز طويل ،دانش فناي باراي

در دو شكل  65و  61گوياي اين مطلب است .الزم به ذکر اسات

طراحي و ساخت آن فراهم شده است .طبق محاسبات انجام شاده

با توجه به شكل  0بازده آشكارساز طويال طراحاي شاده در ايان

در اين مقاله ،در صورت استفاده از پلياتيلن به عناوان کندسااز و

مقاله تا انارژي  699MeVباراي اولاين باار محاسابه شاده اسات.

براي نوترون هاي فرودي با انارژي بيشاينهي  ،60MeVضاخامت

بنابراين با توجه به ابعاد بهينه شدهي اين آشكارساز به وسيلهي کد

کندساز داخل و بيرون آشكارساز هر کدام  8cmو عماق بهيناهي

مونت کارلو منحني پاسخ آن و مقايسهي آن با نتايج ديگران ،اين

شيار داخل پلي اتيلن داخلي  69cmمي باشد .شيار ايجااد شاده در

دستگاه ميتواند به عناوان دساتگاه مرجاع در انادازه گياري شاار

پلي اتيلن داخلي با ابعاد معين احتمال آشكارسازي نوترونهااي باا

نوترون و پايش در برابر نوترون مورد استفاده قرار گيرد.

انرژي کمتر از  3MeVرا افزايش داده و منحني بازده آشكارساز
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