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  اديـــه: نام                                  انیـــکس:    دانشجو خانوادگی نام

  :رساله عنوان

 داده انـرژي  بازه در کربنی ذرات نانو پایه بر نوترون آشکارساز اولیه ساخت بررسی و سازيمدل

  شده

  دکتر محمد تقی احمدي -2پرفسور رسول خدابخش  -1:راهنما اساتید 

  داریوش رضایی اوچبالغ دکتر ر:مشاو استاد 

                    فیزیک:     رشته                                          کتراي تخصصید ی:تحصیل مقطع 

    اردبیلی محقق :دانشگاه                                                    ايهــــهست:   گرایش

  ات:صفح تعداد                              دفاع: تاریخ                  علوم پایه    :دانشکده 

و اسـتفاده از  بر پایه نانو ذرات کربنـی  شامل دو بخش اصلی است: معرفی آشکارساز ذرات باردار نامه پایاناین  :چکیده

فلـز بـر پایـه نـانو ذرات کربنـی بـا       -رسانانیم-قطعه فلز ،مبدل نوترونی مناسب براي آشکارسازي نوترون. در بخش اول

اثبـات  بـه   ،بتـا  پرتـو حساس بودن مشخصات الکتریکی آن در برابر تابش و ه استفاده از منبع کربنی گازي ساخته شد

و  هرساناي رشد یافته بین دو الکترود صورت گرفتـ آنالیزهاي مختلف ساختارشناسی بر روي نیم ،ادامهدر  .ه استرسید

الکتریکـی قطعـه سـاخته شـده بـا       پارامترهـاي همچنـین  . ه اسـت در آن مشاهده شد هاي چند دیوارهنانو لولهحضور 

اتیلن با نـانو  ترکیب پلیفلز بر پایه -رسانانیم-قطعه فلزنامه پایاندر بخش دوم . بدست آمدهاي رایج استفاده از تکنیک

. ه اسـت زن اسـتفاده شـد  پروتـون پـس  بـراي تبـدیل نـوترون بـه     اتیلن پلیو از الیه  هساخته شد هاي چند دیوارهلوله

بطوریکه تغییر مشخصات الکتریکی  ه است،در حضور نوترون انجام پذیرفتزمان -ولتاژ و جریان-جریان هايگیرياندازه

ناحیـه  ضـخامت  سنجی امپدانس بـه منظـور تخمـین    همچنین از تکنیک طیفتابش نوترون مشهود بود. از قبل و بعد 

بین دو الکتـرود  در ولتاژهاي به اندازه کافی بزرگ  ی واتیلنپلیاستفاده شد و براي قطعه ساخته شده در منبع  گاهتهی

 بـراي هاي مختلـف  . در ادامه با استفاده از منحنی برد پروتون در انرژيه استمشاهده شد ،کامل گاهتهیناحیه شرایط 

بازه انرژي قابل آشکارسازي در دو نمونه سـاخته شـده بطـور     هاي چند دیوارهاتیلن با نانو لولهپلی هاي مختلفترکیب

در ایـن   هـاي چنـد دیـواره   اتیلن با نانو لولهترکیب پلیقطعه ساخته شده بر پایه . در نهایت ه استتخمینی بدست آمد

در  .ه اسـت هـاي سـریع معرفـی شـد    سنجی نوترونبه عنوان یک آشکارساز حالت جامدي براي مقاصد طیفنامه پایان

شـار چشـمه مجهـول بدسـت     کـل  اي بـراي تعیـین   نهایت با استفاده از تغییر شار نوترون فرودي به آشکارساز معادله

  آوردیم.  

 -پیونـد شـاتکی   -زنپروتـون پـس  -پرتـو بتـا    -آشکارساز کل فالکـس نـوترون   -آشکارساز حالت جامدي: هاواژه کلید

   گاهتهیناحیه –سنجی نوترونطیف -سنجی امپدانسطیف -رسانا فلز ساختار فلز نیم
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  .Error! Bookmark not defined  .....................................................  نوترون تابش یتجرب جینتا 4-3
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  ها فهرست جدول
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  هافهرست شکل
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  18  ...........................................................  یشاتک ودید توسط يریگاندازه يآلفا ذرات يانرژ فیط) الف: 14- 1 شکل
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defined.  

  .Error! Bookmark not defined  .............................  معکوس اسیبا در آشکارساز ولتاژ-انیجر یمنحن: 17- 1 شکل

 رسانامین و فلز در يانرژ يترازها تیموقع) الف p نوع آلدهیا یشاتک لیپتانس سد لیتشک نحوه از ییشما: 1- 2 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ....................................................  گاهیته هیناح يپهنا و وندیپ یداخل لیپتانس) ب

 Error! Bookmark notمعکوس اسیبا) ج میمستق اسیبا) ب ییگرما تعادل) الف در يانرژ باند اگرامید: 2- 2 شکل

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  .............................................  خأل -فلز ستمیس يبرا يانرژ باند اگرامید: 3- 2 شکل

 Error! Bookmark  ..  یحرارت تعادل در يانرژ باند اگرامید) ب فلز-رسانامین-فلز ساختار از ییشما) الف: 4- 2 شکل

not defined.  

  .RTV(  ..............................  Error! Bookmark not defined( رسندیم هم به گاهیته هیناح دو که يولتاژ: 5- 2 شکل
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  .FBV(  ...............................  Error! Bookmark not defined( شودیم صاف يانرژ باند آن در که يولتاژ: 6- 2 شکل

 !Error  .......  است ریتصو يروین توسط Φp سد ارتفاع کاهش ΔΦp آن در که FBV>V آن در که يولتاژ: 7- 2 شکل

Bookmark not defined.  

  صفحه                                                         شکل عنوانشماره و 

 MSM  .  Error! Bookmark ساختار در لیپتانس عیتوز) ج و یکیالکتر دانیم عیتوز) ب بار، عیتوز) الف: 8- 2 شکل

not defined.  

 از استفاده با آنها يرو یکربن ذرات رشد و الکترودها نیب يفضا در کربن يهاونی لیتشک از ییشما: 1- 3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ...................................................................................................  یپالس يباال ولتاژ

  .Error! Bookmark not defined  .......  یمس يالکترودها يریقرارگ نحوه و رشد محفظه از یکیاپت ریتصو: 2- 3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ............  الکترود دو نیب در یکربن ذرات نانو رشد يبرا یتجرب دمانیچ: 3- 3 شکل

 Error! Bookmark  .....آن SEM ریتصو و کینزد ينما از افتهی رشد یکربن میس کرویم از یکیاپت ریتصو: 4- 3 شکل

not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ..................  .د و ج ب، الف، مختلف يهاییبزرگنما در SEM ریتصو: 5- 3 شکل

 FT-IR فیط به مربوط) ج و کار نیا در شده دیتول نمونه به مربوط) ب نهیزمپس) الف FT-IR فیط: 6- 3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ..........................................................................................  وارهید چند يهانانولوله

  .Error! Bookmark not defined  ................................................  افتهی رشد یکربن ذرات نانو رامان فیط: 7- 3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .................................  ياشهیش غهیت يرو یمس يالکترودها يساز آماده: 8- 3 شکل

  مختلف يهاییبزرگنما در وارهید چند يهالوله نانو با لنیاتیپل بیترک از یالکترون کروسکوپیم ریتصو: 9- 3 شکل

a،b و c  ..................................................................................................................  Error! Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ................................................................  شده ساخته قطعه از ییشما: 10- 3 شکل

 نانو) د نهیزمپس) ج کار نیا در شده دیتول نمونه به مربوط) ب لنیاتیپل) الف قرمز مادون فیط: 11- 3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ................................................................................................  وارهید چند يهالوله

  .Error! Bookmark not defined  ........................................  نوترون یدهتابش منظور به یتجرب دمانیچ: 12- 3 شکل

 Error! Bookmark not  یلنیاتیپل غهیت يرو ياشهیش غهیت از شده جدا نمونه يریقرارگ نحوه از ییشما: 13- 3 شکل

defined.  

  b=13cm و a=5cm آن در که Am-Be نوترون چشمه يریقرارگ محل و یدهتابش نحوه از ییشما: 14- 3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .................................................................................................................  .باشندیم

  .Error! Bookmark not defined  ...........................................  حجم واحد در شده هیتخل يانرژ نیانگیم: 15- 3 شکل



 خ

 

  .Error! Bookmark not defined  .........................................................................  محفظه از يعبور شار: 16- 3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .....................................................یتال مش به مربوط یاصل يهالیفا: 17- 3 شکل

  .gridconv  ..................................................  Error! Bookmark not defined لیفا ياجرا مرحله نیاول: 18- 3 شکل

  .gridconv  ....................................................  Error! Bookmark not defined لیفا ياجرا دوم مرحله: 19- 3 شکل

 Error! Bookmark notمبدل هیال ضخامت يسازنهیبه منظور به MCNPX کد در استفاده مورد هندسه: 20- 3 شکل

defined.  

  صفحه                                                         شکل عنوانشماره و 

یلنیاتیپل هیال به نوترون هر ورود يازا به نوترون مبدل ضخامت برحسب شده زدهپس پروتون تعداد: 21- 3 شکل

  ...............................................................................................................................  Error! Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ..........................  هندسه بیضر آوردن بدست يبرا شده ساده هندسه: 22- 3 شکل

 يهالوله نانو از مختلف یوزن يدرصدها با وارهید چند يهالوله نانو با لنیاتیپل بیترک در پروتون برد: 23- 3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .........................................................................  پروتون يانرژ برحسب وارهید چند

  .Error! Bookmark not defined  .......................................................  هوا در آلفا ذره يبرا براگ یمنحن: 24- 3 شکل

  .Y90Sr&90  ................................................................  Error! Bookmark not defined یواپاش اگرامید: 25- 3 شکل

  .Sr-90&Y-90  ................................  Error! Bookmark not defined از حاصل بتا ذرات يانرژ فیط: 26- 3 شکل
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  مقدمه 

باشد. اي میهاي هستهمطالعه اندرکنش ،ايهاي مهندسی هستههنترین زمییکی از اساسی

اي صورت هاي هستهاندرکنشسنجی نوترون، که در اکثر مواقع توسط در این میان طیف

به دلیل داشتن طیف وسیعی از کاربردهایش اهمیت بسیار زیادي پیدا کرده است. پذیرد، می

اي که پرسنل کاري در آن وجود دارد، حضور نوترون در بسیاري از تاسیسات هسته

نظارت بر  گیري واندازه ، بکارگیري آشکارسازهاي تابش برايناپذیر است. بنابرایناجتناب

امري ضروري است.  ،مانند نوترون ،پرتوبا کاربرد صنعتی و حفاظت در برابر هاي پرتوتابش 

هاي چشمهاي، هسته نیروگاهصنعت  عبارتند از:آشکارسازي نوترون  يکاربردها عمده

  کیهانی.  پرتوهاي اي و زمینهاي، تجهیزات پزشکی هستهرادیواکتیو، تجهیزات تحقیقات هسته

  سنجی نوترونکاربردهاي طیف 1-2

  ايهسته انرژيِصنعت  1-2-1

از جمله تولید سوخت، تولید برق، آن  مختلف مراحل دراي صنعت انرژي هسته

با اي، مدیریت و ذخیره پسماندهاي هسته ،بازفرآوري سوخت مصرف شده، حمل و نقل

ها حاصل از شده بسیاري از نوتروندر سوخت تازه و مصرفها سروکار دارد. نوترون

مگا الکترون ولت  1ر حدود شکافت خودبخودي هستند که انرژي آنها دو  )α, n( هايواکنش

 هاي نوترون طیف هستند حفاظ داراي معموالً تجهیزات این از بسیاري که آنجایی ازد. باشمی

  .باشدمی زیاد آنها در حرارتی

ها در منطقه انرژي اي، انرژي بخش زیادي از نوترونهاي هستهدر بسیاري از نیروگاه

 تحت آب مانند سبک آب راکتورهاي شامل راکتورها اینحرارتی و متوسط واقع شده است. 

به عنوان مثال، طیف شار  .باشد می) BWR( جوشان آب رآکتور و) PWR( راکتور فشار



 

و دو نیروگاه  PWRشامل دو نیروگاه  سوئیساي نوترونی گرفته شده از چهار نیروگاه هسته

BWR  1[ نشان داده شده است 1-1 شکلدر[ .  

  

  

  ]1[ یسئسو ايهسته برق نیروگاه چهار در نوترون شار طیف: 1- 1 شکل

  

  هاي رادیواکتیوچشمه 1-2-2

آوري، ، فنیپژوهشهاي زمینههاي نوترون رادیواکتیو به منظور استفاده در چشمه

 اینشوند. بکار گرفته می پرتو برابر در حفاظت ابزار کالیبره نمودنگیري و پزشکی، اندازه

 يخود به خود شکافت هاي واکنش و)، α ,n) ، (γ,n( ايهاي هستهواکنش توسط هانوترون

Am هایی مانندهــترکیب هست .شوندتولید می
Puو 241

کنند به که ذرات آلفا تابش می 239/  238

Cf يها هستند. چشمهاساس ساخت این چشمه فلوئور یا، لیتیوم، بور، بریلیمهمراه 
نیز  252

 2-1 شکل در آنها نوترون طیف از نمونه یکباشد. بصورت خودبخودي ناشر نوترون می

 ها داراي شار مجزایی در نواحی حرارتی و سریعهمه چشمه. ]2[ است شده دادهنشان 

انرژي به هسته مورد  قلهتغییرات ارتفاع ) هستند. ولت الکترون مگا 1 اطراف در عمدتاً(

 ) وابسته است. )α ,n( از نوع استفاده و هسته هدف (در چشمه



 

  ايتجهیزات تحقیقات هسته 1-2-3

هستند.  هاراکتور یا/ و هادهنده شتاب شامل اي عمدتاًدر زمینه هسته پژوهشیتجهیزات 

هایی با گستره انرژي از نوترون  (d,n)و  (p,n)هاي ها با استفاده از واکنشدهنده شتاب برخی

keV  تاGeV کنند. یک نمونه از شار نوترون در موسسه پل شرر می تولید)PSI (سوئیس در 

به هدف،  MeV  590براي یک شتابدهنده نوترون که بوسیله تاباندن یک باریکه پروتون

  . ]3[نشان داده شده است  3-1 شکلکند، در هاي با انرژي باال تولید مینوترون

  

 
 ]2[ رادیواکتیو هايچشمه از حاصل نوترون طیف: 2- 1 شکل

گیري و بر که داراي آهنگ دز معقولی نسبت به مدت زمان اندازه ،متفاوت محل سه

هاي با انرژي باال داراي نوترون Aاست، انتخاب شده است. ناحیه  پرسنل کار محل اساس

ها در سه منطقه گیريباشد که طیف شار آنها در شکل اخیر نشان داده شده است. این اندازهمی

 طیفتواند شتابدهنده می یک شامل تحقیقاتی مرکز یک دردهد که مختلف نشان می

  اشته باشد. نوترون وجود د انرژي از ايگسترده

  



 

 
 ]MeV 590 ]3 يشتابدهنده در نوترون شار: 3- 1 شکل

  

نوع  بر حسبتابش  خصوصیات از بسیاري ها رويبررسی ،تحقیقاتی راکتورهاي در

 یک بلژیک در VENUS اي هسته تحقیقات مرکز راکتور .است شده انجام ،تحقیقاتی هايپروژه

 در تواند می راآن  نوترون شار محاسبه و گیرياندازه که است صفربا توان  تحقیقاتی راکتور

 انجام TRIPOLI-3 کد از استفاده با ،کارلومونت محاسباتکرد. همچنین  مشاهده 4-1 شکل

 .است هشد

  

 
 ]VENUS ]4 تحقیقاتی راکتور در شده محاسبه و شده گیرياندازه نوترون طیف: 4- 1 شکل

  



 

  پزشکیهیزات جت 1-2-4

به یک روش موثر  ،سرطان به مبتال بیماران درمان براي ،درمانی پرتو ،پزشکی کاربرد در

 شتاب از باردار ذرات همانند تولید) γ, n( واکنش توسط هانوترون .است شده درمانی تبدیل

 به نتیجه در و، دارندنیاز به شدت باالیی از فوتونها  هانوع تابش این .شوندمی تولیدها دهنده

   .است برانگیز چالش اوقات گاهی آن نوترون طیف آوردن دست

 در که است درمانی پرتو نوعی، BNCT به مشهور 1بور توسط نوترون گیراندازي با درمان

 درمان در روش این کاربرد .گرددمی استفاده نوترون پرتوهاي نیز و 10-بور ایزوتوپ از آن

 از استفاده: اول مؤلفه. است درمان براي مؤلفه دو داراي BNTC .است سرطان هايگونه برخی

 تومور که شیمیایی ترکیبات کردن نشاندار توسط توان می که) Boron-10( طبیعی پایدار بور

  .گیرد انجام، آنهاست جذب به مایل سرطانی

 از پس، سرطانی تومور نزدیک یا و داخل 10بور .است حرارتی نوترون پرتو: دوم مؤلفه

 تنها، بور شکافت سنگین و پرانرژي هاي پاره که شود می شکافته حرارتی نوترون گیراندازي

 پاره زیاد جرم دلیل به کم برد( رساند می آسیب خود نزدیک خیلی و مجاور هاي سلول به

 در بور جذب و نشاندارکردن دلیل به( هستند سرطانی هاي سلول اصوالً که) شکافت هاي

  .بینند می را آسیب کمترین سالم هاي بافت و) سرطانی بافت

  هاي کیهانیتابش 1-2-5

شود. ها وارد اندرکنش شده و نوترون تولید میهاي باالیی اتمسفر با اتمها در الیهپروتون

ها در اما میزان دز این نوترون .شوند می جذب زمین جو از عبور هنگام حال آنها این با

هاي تابش طبیعی هستند. حاصل از چشمهدز معادل موثر  %10باالترین حالت خود حدود 

شدت این پرتوهاي کیهانی در مدارهاي مختلف اتمسفر متفاوت است بطوریکه با افزایش 

                                                
1 Boron Neutron Capture Therapy 



 

ین در هاي مختلف و همچنیابد. طیف نوترون در ارتفاعشدت آنها نیز افزایش می ،ارتفاع

  نشان داده شده است. 5-1 شکلگیري شده که در اندازهسطح زمینه 

  بیان مسئله و پیشینه پژوهش 1-3

بندي کلی آشکارسازهاي نوترون پرداخته سپس به کارهاي در این بخش ابتدا به دسته

  خواهیم پرداخت.زن رساناي نوترون بر پایه پروتون پسانجام شده در زمینه آشکارسازهاي نیم

  

 
 ]5[ دریا سطح ارتفاع و اتمسفر مختلف هايارتفاع در شده گیرياندازه نوترون طیف مقایسه: 5- 1 شکل

  

  انواع آشکارسازهاي نوترون 1-3-1

ي از آنجایی که نوترون بدون بار الکتریکی است لذا آشکارسازي آن به واسطه

اي که در نتیجه آنها ذرات باردار مانند آلفا، پروتون و غیره تولید میشود، هاي هستهواکنش

اي نوترون شامل ترکیب ماده هدف به منظور امکانپذیر است. به طور معمول همه آشکارسازه

همچنین به دلیل باشد. ایجاد ذره باردار توسط نوترون به همراه یک آشکارساز ذرات باردار می

 است،انرژي نوترون پارامتر بسیار مهمی در سطح مقطع اندرکنش نوترون با تمامی مواد  اینکه



 

  اند. معرفی شده ،هاي انرژي متفاوتگسترههاي متفاوتی براي آشکارسازي نوترون در تکنیک

اي مناسب براي آشکارسازي نوترون باید چندین پارامتر در نظر در انتخاب واکنش هسته

گرفته شوند. به عنوان مثال، سطح مقطع اندرکنش باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا آشکارساز 

همچنین در اکثر را آشکار سازند. ذرات باردار با اندازه کوچکتر بتوانند ذرات تبدیل شده 

مواقع آلودگی گاما به همراه نوترون وجود دارد، بنابراین انتخاب واکنشی که توانایی این را 

داشته باشد که در فرآیند آشکارسازي میان نوترون و تابش گاما فرق قائل شود بسیار اهمیت 

  . ]6[ دارد

 گیري انرژي نوترون به واسطه پراکندگی نوترون از هیدروژنکشف نوترون بر پایه اندازه

این آشکارسازي نوترون بنابرباشد. زن میگیري انرژي هسته پسو اندازه ]8[و یا نیتروژن  ]7[

به بسیار مورد توجه بوده است.  1932اي از سال هاي صنعت هستههمزمان با پیشرفت

هاي تحقیقاتی از قبیل فیزیک در بسیاري از زمینه هاي سریعآشکارسازي نوترون خصوص

 اهمیت پرتواي، تشخیص پزشکی، رادیوتراپی و حفاظت در برابر اي، تکنولوژي هستههسته

  دارد.  انیفراو

  :]9[بندي کرد توان در هفت گروه دستهسنجی نوترون را میهاي طیفروش

زده شده توسط نوترون همانند گیري انرژي هسته پسپایه اندازههاي بر روش .1

 شد. کشف نوترون به ی که منجرروش

شود که در نتیجه آن اي خاصی استفاده میهایی که در آنها واکنش هستهروش .2

 آیند.یک یا چند ذره باردار بوجود می

 شود.ي آنها سرعت نوترون محاسبه میهایی که بر پایهروش .3

اي که در آنها نوترون با کمترین انرژي متناسب با یکی از هاي آستانهروش .4

سازي نوترونی، رادیواکتیویته، انرژي تابش گاماي اثرات نوترون مانند فعال



 

 خاص و یا انتقال فاز است.

اي از خراج توزیع انرژي نوترون توسط مجموعهتهاي مبتنی بر اسروش .5

از آنها براي نوترون متفاوت است (مانند آشکارسازها که تابع پاسخ هر یک 

 هاي بانر).کره

 مشاهده اثرات پراش نوترون هستند. هایی که بر پایهروش .6

هاي با انرژي گیري توزیع زمانی کندسازي نوترونهایی که بر پایه اندازهروش .7

  در یک محیط مناسب هستند. باال

ه اول خواهیم پرداخت و هاي گروما به طور اختصاصی به روشنامه در این پایان

  دسته قرار گرفته است. این معرفی خواهیم کرد که در  بر پایه نانو ذرات کربنی آشکارسازي

ها از مواد سنجی نوترون سریع بر پایه پراکندگی االستیک نوترونمفیدترین روش طیف

شده و  زن نامیدهاست پروتون پس (n,p)زن که نتیجه واکنش ي پسدار است. هسته هیدروژن

  مشهور است.  1زنبه عنوان روش پروتون پسمتعاقباً این روش 

و  جانسکیاست که اخیراً توسط  SP2زن شمارنده یکی از آشکارسازهاي پروتون پس

شامل یک محفظه کروي استیلی این شمارنده . ]10[ همکاران مورد بازبینی قرار گرفته است

اتمسفر) پر  10تا  Pa 610  )1تا  510ر است که با گاز هیدروژن در گستره فشا mm 40به قطر 

زن ایجاد دهد و پروتون پسهاي هیدروژن برخورد االستیک انجام میاتمشده است. نوترون با 

هاي اولیه یون - کند و در نتیجه در مسیر خود الکتروناش را در گاز تخلیه میشده و انرژي

-ند که میدان قوي است، این الکترونو در حضور ولتاژ باال، در نزدیکی میله آ کندایجاد می

آوري شود که بوسیله آند و کاتد جمعیون می-هاي اولیه باعت تشکیل آبشاري از الکترونیون

که در  ترین عیب این شمارنده حساسیت باالي آن به تابش گاما استیکی از اساسیشوند. می

                                                
1 Proton recoil method 



 

ن دچار اخالل شده و باید سنجی نوتروهاي نوترونی که آلودگی گاما وجود دارد طیفمیدان

  .هاي مربوط به هر یک را از هم جدا نمایدسیستم الکترونیکی استفاده شود که پالس

  زنشناسی آشکارسازهاي پروتون پسپدیده 1-3-2

با و هاي غیرمستقیم ها توسط روشگفته شد، نوترون در بخش قبلکه  طوري همان

که انرژي ذرات باردار  ،آشکارسازي هستنداي قابل ي هستههاتولید ذرات باردار طی واکنش

پراکندگی کشسان نوترون از . استها وابسته تولید شده به طور مستقیم به انرژي نوترون

 He4زن و در گاز اتیلن منجر به تولید پروتون پسهاي مواد مبدل از قبیل متان یا پلیهسته

توسط  Mه از نوترون به هسته با جرم شود. بیشترین انرژي منتقل شدمنجر به تولید ذره آلفا می

شود:داده می زیررابطه 
 

 

 

)1-1(    ���� =
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�� 

قرار دارند  maxEو  0زن بین هاي پسباشد. انرژي پروتونانرژي نوترون فرودي می nEکه در آن         

  ها بین این بازه یکسان و داراي توزیع یکنواخت است. که احتمال هر یک از انرژي

  

 
 ثابت انرژي با نوترون براي زنپس پروتون آشکارساز آلایده پاسخ تابع: 6- 1 شکل



 

  

از آنجاییکه در سیستم مختصات مرکز جرم احتمال سطح مقطع پراکندگی همسانگرد 

زن، هاي پسنشان داده شده است، توزیع انرژي پروتون 6-1 شکلباشد، همانطوریکه در می

P(E) نوترون با انرژي ثابت  ، براي یکE .بصورت مستطیلی خواهد بود  

 PINآشکارساز نوترون بر پایه دیود  1-3-3

تجاري نه تنها به منظور آشکارسازي نور مرئی بلکه براي  1PINفوتودیودهاي سیلسکونی 

رساناي ذاتی . در این نوع دیودها نیم]11[اند آشکارسازي ذرات باردار نیز بکار گرفته شده

ساندویچ شده است. این دیودها داراي مزایایی از قبیل  pو نوع  nرساناي نوع توسط دو نیم

وزن کم، ولتاژ کار پایین و قدرت تفکیک انرژي خوب  ي پایین، عملکرد ساده،هزینه

LiFهاي باشند. این آشکارساز به همراه مبدلمی
اتیلن به ترتیب به منظور آشکارسازي و پلی 6

هاي نوترون مختلف اند. همچنین چشمههاي حراراتی و سریع مورد استفاده قرار گرفتهنوترون

  اند. یابی آنها بکار گرفته شدهبراي کالیبره نمودن و مشخصه

اتیلن براي آشکارسازي که به همراه مبدل پلی PINدر این بخش به آشکارسازهاي 

در این نوع آشکارسازها نوترون به واسطه . ]12[اند، خواهیم پرداخت وترون بکار گرفته شدهن

در یک نمونه کند. تخلیه می PINدیود  گاهتهیژي خود را در ناحیه زن انرپروتون پس

که بر روي هدف نازك  MeV 5و  4 و 3.7 پروتون هاي تولید شده توسط باریکهنوترون

و ولتاژ بایاس  μm 300به ضخامت  PINیک دیود برلیومی تابیده شده است، استفاده شده است. 

 3با مساحت حساس به بار است)  گاهتهیود به طور کامل ی(که در این ولتاژ د V 30معکوس 

2mm  .بکار گرفته شده است  

هاي ثانویه که از بمباران هدف بریلیومی با تابش نوترونطیف حاصل از  7-1 شکل

                                                
1 Positive-Intrinsic-Negative 



 

همچنین بیشترین انرژي نوترونی که قابل  دهد.اند، را نشان میتولید شده MeV 5پروتونهاي 

 µm 300که  گاهتهیباشد که با استفاده از ضخامت ناحیه می MeV 6آشکارسازي است حدود 

  آید.است بدست می

بدون پنجره به همراه  PINهاي سریع، فوتو دیود ي دیگري از آشکارساز نوتروندر نمونه

تقویت کننده حساس به بار با نوفه پایین مورد استفاده قرار گرفته است اتیلن و پیشمبدل پلی

  نشان داده شده است.  8-1 شکل. شمایی از چیدمان مورد استفاده در ]14, 13[

 
  ]MeV 5 ]14 هايپروتون با بریلیومی هدف بمباران از حاصل ثانویه هاينوترون انرژي طیف: 7- 1 شکل

  

اتیلنی استفاده شده است ظرفیت معادل در این نوع از آشکارساز نوترون، که مبدل پلی

 200-180در حدود  V 24در ولتاژ بایاس  گاهتهیباشد. ضخامت ناحیه می pF 70دیود در حدود 

pm  5تخمین زده شده است که این ضخامت معادل پروتون با انرژي MeV باشد. همچنین می

سنجی بکار گرفته شده است که حساس به بار با نوفه پایین در فرآیند طیفتقویت کننده پیش

  نشان داده شده است.  9-1 شکلدیاگرام مدار الکترونیکی مورد استفاده در 



 

 
   ]14[ش آزمای چیدمان از شمایی: 8- 1 شکل

  

 
  ]14[ پایین نوفه با بار به حساس کننده تقویتپیش: 9- 1 شکل

  

بین انرژي  )2-1(به همراه رابطه  سازیک پالس آشکارساز، از کالیبره نمودنبه منظور 

شود:و ارتفاع پالس استفاده می pEپروتون 
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ظرفیت معادل  iCحفره،  - میانگین انرژي الزم براي تولید یک جفت الکترون wکه در آن 



 

نمودار  10-1 شکلدر باشند. بار بنیادي می qارتفاع پالس و  pVکننده، تقویتورودي پیش

هاي زمینه و طیف نوتروناتیلن، پسهاي بدون پلیشمارش بر حسب شماره کانال در حالت

 نشان داده شده است.  Cf252حاصل از چشمه 

متناظر با  1.2MeVهاي سریع با انرژي واضح است که نوترون 10-1 شکلبر اساس 

در  MeV 1.2باشند. بازه انرژي پایینتر از می (a)زن هاي پسکانالهاي باالتر براي سیگنال پروتون

  هستند.  Si(n,p)اي هاي حاصل از واکنش هستهو نوترون )n,γ(گاما  پرتومربوط به  (b)نمودار 

  

 
  ]14[ متفاوت شرایط در کالیفرنیوم چشمه براي پالس ارتفاع توزیع: 10- 1 شکل

  

 PINبر اساس فتودیود  Am-Beهاي حاصل از چشمه سیستم آشکارسازي براي نوترون

تیغه . ]12[اتیلن استفاده شده، نیز معرفی شده است و پلی LiF6هاي ،که در آن از مبدل

هاي سریع به منظور آشکارسازي نوترون PINدر مقابل یک دیود  4mmاتیلن به ضخامت پلی



 

تخمین زده شده است و  µm 200در حدود  گاهتهیبکار برده شده است. همچنین عمق ناحیه 

بدست  SRIMتوسط کد  bو  aکه ثابتهاي  bR=aEبا استفاده از رابطه  Siو  PEبرد پروتون در 

با استفاده از رفتار کوانتم مکانیکی برخورد یون با اتم برد  SRIMکد آمده، محاسبه شده است. 

سازي طیف انرژي هنتایج تجربی و شبیکند. محاسبه میذرات باردار را در مواد هدف مختلف 

  نشان داده شده است.  11-1 شکلزن در هاي پسپروتون

  

 
  ]14[ شده سازيشبیه و) بزن هاي پسپروتون شده گیرياندازه انرژي طیف) الف: 11- 1 شکل

  

ر انرژي هاي پایین متفاوت هستند سازي دنتایج تجربی و شبیه ،11-1 شکلبا توجه به 

  کند. هاي پایین طیف انرژي به سمت صفر میل میسازي در انرژيبطوریکه نتایج شبیه

ن و با استفاده از شدت چشمه نوتروهمچنین با استفاده از قانون عکس مجذوري براي 

کالیبره کند، معادله گیري میرا اندازه 1محیطیشده که دز معادل یک دزیمتر نوترون مدرج

و اتیلن پلیبر پایه مبدل  PINها براي آشکارساز گیريتعیین شده است. نتایج اندازه نمودن

  آورده شده است.  1-1دزیمتر نوترون در جدول 

حسب فاصله از چشمه با استفاده از قانون عکس در این صورت آهنگ شمارش بر 

  شود:مجذوري توسط رابطه زیر داده می

                                                
1 Ambient dose equivalent (H*(10)) 
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  ]12[اتیلن پلیگیري شده براي مبدل مقادیر تجربی اندازه خالصه:1-1 جدول

فاصله از چشمه 

)cm(  
   min(C-1( آهنگ شمارش

  یطیآهنگ دز معادل مح

10 μ -1H* ( ) [ Svh ]
g

 
17 93.3±1.2  2673±10  
35  23.27±0.15  625±3  
50  11.49±0.12  317±2  

  

ي بین آهنگ شمارش آشکارساز و آهنگ دز ، رابطه1-1هاي جدول با استفاده از داده

  شود:بصورت معادله خطی زیر داده می محیطیمعادل 

)1-4(    00345 10 108C .  H* ( ) . 
g

  

توان گیري میبنابراین با استفاده از این رابطه و با داشتن آهنگ شمارش براي هر اندازه

نوترون بر  6.6×610 شدت چشمه در این گزارش در حدود را بدست آورد.  محیطیدز معادل 

  باشد. ثانیه می

نشتی گیري جریان و با اندازه BPW34از نوع  PINدر گزارش دیگري با استفاده از دیود 

منحنی تغییرات پاسخ آشکارساز بر حسب  پروتونو با تابش  پروتوندر دو حالت بدون تابش 

  . ]15[ )12- 1 شکلارائه شده است ( شار کلی

قرار گرفته است و انرژي باریکه  cmsneutron 1510/2تا  1010مقادیر شار کلی در بازه 

میباشد. رابطه جریان نشتی بر حسب شار کلی بصورت خطی در نظر گرفته  GeV 23پروتون 

  شده است.

 آشکارساز نوترون بر پایه دیود شاتکی 1-3-4

باشد به اسم پیوند شاتکی رسانا که شامل یک سد پتانسیل نیز میپیوند بین فلز و نیم

ي دیود شاتکی را شود. مشخصات سد پتانسیل، رفتار رسانندگی و ظرفیت گونهشناخته می



 

شود که این ایجاد می p-nدر دیود شاتکی همانند پیوند  گاهتهیکند. همچنین ناحیه کنترل می

حفره در مسیر  - ل عبور ذرات باردار حساس بوده و باعث ایجاد جفت الکترون ناحیه در مقاب

  ذره باردار خواهد شد. 

  

 
  ]15[ گیري شده براي مقادیر مختلف شار کلی باریکه پروتونی: منحنی جریان نشتی اندازه12- 1 شکل

  

و دیود  p-nدر قالب ساختارهاي مختلف از جمله پیوند  SiCآشکارسازهاي نوترون 

ها . به عنوان مثال، نمونه]17, 16[اند قرار گرفتهدر مقاالت مختلفی مورد بررسی شاتکی 

به همراه آالیش با نیتروژن ساخته  SiC-H4الیه  روي زیر 1توسط رونشست در فاز بخار

 قرص آشکارساز در ازهاي ساخته شده که در آن قطرشمایی از آشکارس 13-1 شکلاند. شده

 با مساحت  mµ200و دیگري با قطر  mm 20.217و مساحت ناحیه حساس   mµ400یکی 

 20.066 mm دهد. را نشان می  

ابتدا پاسخ آشکارساز در مقابل تابش ذرات آلفا بررسی شده است. پیک نشان داده شده 

نشان داده شده است مربوط به ذرات آلفاي  14-1 شکلدر طیف انرژي ذرات آلفا که در 

                                                
1 Vapor-phase epitaxy 



 

  باشد. اند، میکه توسط دیود شاتکی آشکار شده Pu238حاصل از چشمه 

  

 
  ]p-n ]17 پیوند و) ب شاتکی پیوند) الف: شده ساخته آشکارسازهاي شماي: 13- 1 شکل

  

 
  ]17[ شاتکی دیود توسط گیرياندازه آلفاي ذرات انرژي طیف) الف: 14- 1 شکل

  

زمان، نمودار ولتاژ بر حسب  قله اصلی 1بیشینهپهنا در نصف با استفاده از مقدار نیم

 Error! Reference source notهمانطوریکه در آید. بدست می % 5.8قدرت تفکیک آشکارساز 

found. ،هاي باشد و پالساز در مقابل تابش گاما نیز حساس میآشکارس نشان داده شده است

مربوط به ذرات آلفا و گاما قابل تفکیک هستند بطوریکه زمان خیزش مربوط به پالس ذرات 

                                                
1 Full width at half-maximum (FWHM) 
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