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 ای اریانکنفرانس هسته ششمینبیست و 
گاه  -۱۳۹۸اسفندماه  ۸و۷  تهران- ه نصیرالدین طوسیصنعتی خواجدانش

طیف نوترون های فوق حرارتی با  راکتورهایی با  به صورت تجربی در  αتعیین مقدار پارامتر   

1رفتار 

𝐸1+𝛼
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 و شتابگرها کیزی، پژوهشکده ف ی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ا  رانیا یاتم یسازمان انرژ

 
 

 :دهيچک
شکلدر این مقاله،  صورت تجربی اندا  در راکتور تحقیقاتی تهران (α شار نوترون فوق حرارتی )طیف  فاکتور  شد. به  زه گیری 

طیف  ث ک سپوشببک کادمیومی و  بب  در شببرایب بدون و با و با پرتودهی آنها یدو مونیتور به روش نسبب ک کادمیومی  αپارامتر 
شکار از  شده با ا تفاده از آ شداندازه  ،HPGeگامای نمونه های اکتیو  کانال  از ترون،تابک دهی مونیتورها با نو جهک  .گیری 

پرتودهی در  Bبرای کانال  با این روش تجربی  محا بب ه شببده αمقدار پارامتر راکتور تحقیقاتی تهران ا ببتفاده شببد.  Bپرتودهی 

 بوده ا ک. -226/0، راکتور 

 ران، راکتور تحقیقاتی تهنس ک کادمیومی روش ، مونیتور، یشار نوترون فوق حرارت فیفاکتور شکل ط  :کلمات کليدي

 

 : مقدمه

راکتورهای تحقیقاتی در ایران هسببتند که کاربردها فراوانی از جزء راکتور تحقیقاتی تهران و راکتور مینیاتوری اصببفهان 

آنالیز فعالسازی جمله کاربردهای آموزشی و تحقیقاتی، اندازه گیری های  طح مقطع نوترونی، تصویر برداری نوترونی،  

( به NAAبرای آنالیز فعالسبببازی نوترونی ) از این راکتورها در این بین ا بببتفاده دارد.  رادیوداروها و .. نوترونی، تولید

. آنالیز فعالسازی نوترونی به  نوبه خود مورد توجه خاص می باشدآنالیز کمی و کیفی عناصر موجود در نمونه ها  منظور

صر خاص مد نظر برای آنالیزبنابر  شامل روشدقک و عنا سازی نوترونی با گامای آنی از ق یل های مختلفی ،   آنالیز فعال

 ،[3] ، آنالیز فعا ببازی نوترونی با نوترون فوق حرارتی[2( ]INAA) ، آنالیز فعالسببازی نوترونی با گاماهای تاخیری[1]

( LSNAAنمونه های حجیم )، آنالیز فعالسازی برای 0k  [4]ونی با ا تفاده از روش ا تاندارد  ازی رتآنالیز فعالسازی نو

می باشببد. در همه این موارد پارامتر های وابسببته به شببار نوترون در دقک آنالیزهای انجان شببده نقک بسببیار مهمی [ 5]

 1(، فاکتور شببکل شببار نوترون فوق حرارتیfدارند، از جمله این پارامترها نسبب ک شببار نوترون حرارتی به فوق حرارتی )

(α  .مقدار دقیق شببار نوترون حرارتی، شببار نوترون فوق حرارتی و ... هسببتند ،) اندازه گیری  مقالههدف از انجان این

                                                 
1  Epithermal neutron flux shape factor 
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تایجدر یکی از کانال های پرتودهی راکتور تحقیقاتی تهران  αپارامتر  باال بردن دقک ن عالسبببازی  در به منظور  نالیز ف آ

چنین در اندازه و هم ( 0kعالسببازی نوترونی به روش ا ببتاندارد ببازی درصببدی در نتایج آنالیز در ف 5) به ود نوترونی 

 گیری پارامترهای فیزیکی مربوط به هسته ها مانند  طح مقطع انتگرالی رزنانسی می باشد. 

 

 و روش کار: مباحث نظري

شار نوترون فوق حرارتی در راکتور به ازای واحد بازه انرژی، با انرژی شود  شرایب ایده آل فرض می  عکس رابطه  در 

 داشته باشد یعنی: 

Φ𝑒(𝐸) = Φ𝑒
1

𝐸
                                                                                           (1)  

 باال، کمیک انتگرال رزنانسی به صورت زیر تعریف می شود:بر ا اس شار تعریف شده در 

𝐼0 = ∫
𝜎(𝐸)𝑑𝐸

𝐸

∞

𝐸𝐶𝑑
                                                                                               (2)  

 

آنها برای  ),γn(که  بطح مقطع برهمکنک برای هسبته هایی   CdEمقدار  ا بک.  2انرژی قطع موثر کادمیون CdEکه در آن 

 ا ک. eV 0.55تقری ا برابر هستند،  σ(𝑣)~1/𝑣دارای رفتار    eV 2-1نوترون های تا انرژی 

 :[6] ت عیک می کنندمعادله زیر  ازراکتورها در ، طیف نوترون فوق حراتی و عملی در شرایب واقعی

Φ𝑒(𝐸) = Φ𝑒
1 𝑒𝑉𝛼

𝐸1+𝛼
                                                                                                     (3)  

شار نوترونی فوق حرارتی ا ک ،αکه در آن  شکل  سب فاکتور  ستقل از انرژی ا ک و می تواند بر ح . این پارامتر م

 مقداری مث ک یا منفی داشته باشد.  3چیدمان راکتور

 (، انتگرال رزنانسی را می توان به صورت رابطه زیر بازنویسی کرد:3تعریف شار به صورت رابطه )با 

𝐼0(𝛼) = ∫
𝜎(𝐸) 𝑒𝑉𝛼 𝑑𝐸

𝐸1+𝛼

∞

𝐸𝐶𝑑
                                                                                           (4)  

 

 : به صورت زیر خواهد بود α(0I(و  0Iبا حل این معادله انتگرالی، رابطه بین 

𝐼0(𝛼) = (𝐼0 − 0.429)(�̅�𝑟)−𝛼 + 𝜎0𝐶𝛼                                                                     (5)  

 که در آن :

(6                                                       )                                          𝐶𝛼 =
0.429

(2𝛼+1)×0.55𝛼
 

                                                 
2  Effective Cd cut-0ff energy 

3 Reactor configuration 



 

3 

 

 ای اریانکنفرانس هسته ششمینبیست و 
گاه  -۱۳۹۸اسفندماه  ۸و۷  تهران- ه نصیرالدین طوسیصنعتی خواجدانش

 انرژی رزنانس موثر می باشند. �̅�𝑟و 

از روش نسببب ک کادمیومی دو ا بببتفاده  ، αرون فوق حرارتی، نوتیکی از روش ها اندازه گیری پارامتر شبببکل طیف 

ط ق . کردبرای این منظور ا تفاده ( Mo98( و مولی دن ) Au197 مونیتور طال ) به عنوان مثال می توان از. ا ک 4مونیتوری

های پرتودهی راکتور  ،این روش نال  کا کادمیومی در یکی از  بدون پوشبببک  به همراه و  ها  یک از مونیتور نال هر  کا (

شده ا ک(  سازی نوترونی در نظر گرفته  پس از پرتودهی  می گیرند.قرار نوترون تحک پرتودهی پرتودهی که برای فعال

شکار از با نوترون و زمان خنک  ازی منا ب، طیف مونیتور ث ک می گردد. بر ا اس طیف های ث ک  HPGeها با آ

 [:4] کردا تفاده از معادله زیر محا  ه  را می توان بامونیتورها  5اکتیویته مشخصهشده، 

𝐴𝑠𝑝 =
𝑁𝑝/𝑡𝐶

𝑤𝑆𝐷𝐶
                                                                                                  (7)  

𝑆وزن مونیتورها،  wزمان شمارش،  Ct، 6: شمارش خالص  طح زیر پیک انرژی کامل pNکه در آن  = 1 − 𝑒−𝜆 𝑡𝑖𝑟𝑟 ،irrt 

ها،  نه  مان پرتو دهی نمو پاشبببی، λمدت ز بک وا ثا  :𝐷 = 𝑒−𝜆 𝑡𝑑  ،dt)نک  بببازی پاشبببی )خ مان وا مدت ز و  7: 

𝐶 = (1 − 𝑒−𝜆 𝑡𝐶)/𝜆. 𝑡𝐶  .هستند 

، وجود دارد که ع ارتند از اکتیویته یک پولک بدون پوشبببک کادمیون به اکتیویته  CdR،  8پارامتری به نان نسببب ک کادمیون

همان پولک هنگامیکه در یک پوشببک کادمیومی قرار می گیرد. ط ق این تعریف، نسبب ک کادمیون به صببورت رابطه زیر 

 تعریف خواهد شد: 

𝑅𝐶𝑑 =
𝐴𝑠𝑝

(𝐴𝑠𝑝)𝐶𝑑
                                                                                                 (8)  

 رد:کبا ا تفاده از معادالت باال، فاکتور شکل شار نوترون فوق حرارتی را می توان از معادله زیر محا  ه 
[𝑅𝐶𝑑𝐹𝐶𝑑−1]𝐴𝑢

[𝑅𝐶𝑑𝐹𝐶𝑑−1]𝑀𝑜
=

[(𝑄0−0.429)𝑀𝑜](�̅�𝑟,𝑀𝑜)−𝛼+𝐶𝛼

[(𝑄0−0.429)𝐴𝑢](�̅�𝑟,𝐴𝑢)−𝛼+𝐶𝛼
            (9          )                                                

 

𝑄0که در آن  =
𝐼0

𝜎0
،  cdFو همچنین  نسبب ک  ببطح مقطع انتگرال رزنانسببی به   ببطح مقطع نوترون حرارتی می باشببد.  

 ا ک. 9فاکتور ع ور کادمیومی

                                                 
4 Dual-monitor cadmium ratio 

5  Specified activity 

6  Net count of full energy peak 

7Decay( Cooling) time 

8 Cd ratio 

9 Cadmium transmission factor 
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اندازه گیری  10روش نسبب ک کادمیومی دو مونیتوری به، αفوق حرارتی، رون نوتدر این کار تحقیقاتی، پارامتر شببکل طیف 

علک  ( می باشببند.Mo98مولی دن )و  ( Au197 ، مونیتور طال )ا ببتفاده شببده اند در این آزمایککه  دو مونیتوری . شببد

( برای 0I( و انتگرال رزنانسی )0σ) نوترونی  طح مقطع جذب دقیق برای انتخاب این دو مونیتور به دلیل وجود داده های

 (B)در کانال در یکی از کانال های پرتودهی هریک از مانیتورها با و بدون پوشببک کادمیومی می باشببد. این دو عنصببر 

زمان خنک   س بعد از پرتودهی و قرار گرفتند. نوترون تحک پرتودهی  ( kWh 100و در توان  دقیقه 2به مدت )راکتور

نمونه ها مورد شمارش قرار گرفتند. مدت زمان شمارش برای نمونه های  HPGe ازی منا ب، با ا تفاده از آشکار از 

شد.  5000ثانیه و برای مولی دن  2000طال  شمارش و اندازه گیری  طح زیر پیک طیف ها ثانیه در نظر گرفته  ی برای 

 ا تفاده شده ا ک.  GammaVision و  MAESTROهای راز نرن افزا ث ک شده

 

 نتایج:

شده را با ا تفاده از  صه هر یک از نمونه های اکتیو  شخ  س با ا تفاده از  محا  ه می کنیم.   7 معادلهابتدا اکیتویته م

س ک کادمیومی، 9و  8معادالت  شار نوترونی فوق حرا ن شکل  ( در αرتی )مونیتورهای طال و مولی دن و همچنین فاکتور 

شده  Maple از نرن افزار  αبرای محا  ه پارامتر . را محا  ه می کنیمراکتور تحقیقاتی تهران  Bکانال پرتو دهی  ا تفاده 

 ارائه شده اند. 1دول در ج انجان محا  ات،برای  در این مقالهنیازهسته ای مورد  داده هایا ک. 

 

 . داده های هسته ای برای مونیتورهای طال ومولی دن1جدول 
0Q CdF �̅�𝑟  انرژی پرتو گاما

(keV) 

نیمه 

 عمر

 ) اعک(

 مونیتور برهمکنک

7/15 06/1 47/5 0/411 684/64 Au198)γAu(n,197 Au 

2/53 1  

211 
511/140 

068/181 

500/739 
 

511/140 

94/65 

015/6 

Mo99)γMo(n,98 

 

 

 

Tc99m)-βMo(99)γMo(n,98 

Mo 

 

                                                 
10 Dual-monitor cadmium ratio 
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 ارائه شده ا ک. 2در جدول  مقادیر نس ک کادمیومی و فاکتور شکل محا  ه شده

 B. پارامتر شار نوترون راکتور تهران در کانال پرتودهی 2جدول 

فاکتور شکل شار 

 نوترون فوق حرارتی

 مونیتور نس ک کادمیومی

226/0- 34/0±10/8 Au 

12/0±98/1 Mo 

 

 : بحث ونتيجه گيري 

راکتور تحقیقاتی تهران انجان شد.  B محا  ه و اندازه گیری فاکتور شکل طیف نوترون فوق حرارتی در کانال پرتودهی

برای طیف نوترون فوق حرارتی به روش نس ک کادمیومی دو مونیتوری با ا تفاده از مونیتورهای طال و مولی دن  αفاکتور 

به د ک آمده ا ک. این  -226/0            منفی  و برابر بامقداری  پارامتر به د ک آمده از این روش،اندازه گیری شد. 

~Φ𝑒(𝐸)از رفتار ایده آل آن )راکتور  B نتیجه نشان می دهد رفتار شار نوترون فوق حرارتی در کانال پرتودهی 
1

𝐸
تفاوت  (

روش تعیین غلظک عناصر به  روابب و محا  ات مربوط به دراین فاکتور بنابراین اعمال تصحیح  ه ای دارد.قابل مالحظ

باعث افزایک دقک آنالیزها خواهد ( 0kفعالسازی نوترونی )به ویژه در  آنالیز فعالسازی نوترونی به روش ا تاندارد ازی 

ر د نشان می دهد،،  CdR=8.10یعنی  ،نس ک کادمیومی اندازه گیری شده برای فویل طال. درصد( 10تا  5)در حدود  شد

 هم بزرگی در مقایسه با شار نوترون فوق حرارتی) و در نوترون حرارتی شار  تحقیقاتی تهران، راکتور Bکانال پرتودهی

 دارد. نتیجه شار نوترون کل(
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