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 بررسی پارامترهای موثر بر سامانه هدایتگر نوترونی با استفاده از چشمه نوترونی
𝟐𝟒𝟏 𝐀𝐦 − 𝐁𝐞 

 

 (1) کشیری، کامران -(1) عشقی، مهدی -(1) الهنژاد، روحرضوی –(1)محسن  ،شایسته -(1) اسماعیل ،طیب فرد
 فناوری فیزیکمرکز علم و ،  دانشکده علوم پایه،  دانشگاه جامع امام حسین )ع(

 

 :دهيچک
وضوح تصویر مستلزم به  ونوترون  باالی شار چگالی دستیابی به هدف به منظور ها و تمرکز آنها روی نمونهرسازی نوترونآشکا

بررسی تاثیر برخی  این مقاله ها را روی هدف مورد نظر متمرکز کند. هدفکارگیری سامانه هدایت نوترونی است که بتواند نوترون
 باشد. در این مقاله از یک چشمه نوترونیمی Mcstasکد از پارامترهای هندسی بر هدایتگر نوترونی موجود در ازمایشگاه با استفاده از

Am-Be241( آنگستروم 8/1تا  2/1با محدوده طول موج بین)  1.3کوری و شدت  5با فعالیت حدود × 107 𝑛

𝑠
که در داخل کپسولی  

سانتی متر قرار گرفته استفاده شده است. هدایتگر مورد استفاده برای این کار، یک هدایتگر  10و طول  3/3استیل به قطر  از جنس
  باشدسانتی متر می 43و طول  9طر خطی با ق

 آشکارسازی نوترون،هدایتگر نوترونی ،شار نوترون کلمات کلیدی:
 

 : مقدمه

های هدف به منظور دستیابی به چگالی باالی شار نوترون با شار و روی نمونهها بر آشکارسازی نوترون وتمرکز نوترون

ها را روی انرژی دلخواه و همچنین وضوح تصویر مستلزم به کارگیری سامانه هدایت نوترونی است که بتواند نوترون

آن افزایش  فراوان ربردهای. در دهه های اخیر کار با سامانه هدایت نوترونی به دلیل کا[1]هدف مورد نظر متمرکز کند 

. برای افزایش شار نوترون روی نمونه هدف از سوپر آینه های نوترونی به عنوان بازتاب دهنده نوترون [2,3]یافته است 

. [4]استفاده شده است Vitess و  Mcstasدر هدایتگرهای بیضوی ،سهموی و پارابولیک با استفاده از کدهای شبیه سازی 

 شده استاستفاده مواد دیگری مانند بریلیوم و الماس و از نیکل و تیتانیم به عنوان ماده معمول بازتاب دهنده نوترون 

ها با های نوترونی، نوترون. تمامی چشمه[5] ای در شار خروجی موازی ساز دارندندهنها نقش تعیین کبازتاب دهنده

، به علت ضخامت نمونه، [6]های رادیوگرافی نوترونشوند. در برخی کاربردیتولید م( Mevانرژی اولیه باال )در مقیاس 

های سرد های با الیه نازک به وسیله نوترونشار باالیی برای به دست آوردن تصویر با کیفیت مورد نیاز است. اما نمونه

. یک سانتی متر می باشد ضخامت نمونه به کار گرفته شده در این تحقیق یک تک کریستال با گیرندمورد آزمون قرار می
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باریکه به عنوان شکل دهنده  ی سازموازوابسته است.  ی سازموازکیفیت تصویر در رادیوگرافی نوترون تا حد زیادی به 

ف و در صورت لزوم ممکن است حاوی فیلترهای برای اصالح طیباریکه ی خواص هندسی کند و تعیین کنندهعمل می

 باشد. نوترونی )کاهش شار گاما(

 : روش کار.

1.3کوری و شدت  5با فعالیت حدود  Am-Be241در این مقاله از یک چشمه نوترونی  × 107 𝑛

𝑠
که در داخل کپسولی  

قرار گرفته استفاده شده  ( آنگستروم 8/1تا  2/1با محدوده طول موج بین ) سانتی متر 10و طول  3/3از جنس استیل به قطر 

در نظر  حرارتیتا نوترون های  سرد نوترون های الزم به ذکر است که در این مقاله محدوده انرژی نوترون ها از است.

 بدست می آید.   1واکنش تولید نوترون از رابطه  .گرفته شده است

𝛼 + 𝐵𝑒 
4
9

2
4  𝐶∗

6
12  + 𝑛                                                               (1) 

 

 Q  باشد. که در آن پودر بریلیوم با گسیلنده آلفا ترکیب و منجر به تولید مگا الکترون ولت می 71/5این واکنش برابر با

یا به عبارتی به ازای هر   [7,8]ذره نوترون  82تا  70ذره آلفا حدود  106شود. به طور متوسط به ازای هر نوترون می

2.664 حدود کوری از فعالیت چشمه آلفا به طور متوسط  × 106 𝑛

𝑠.𝐶𝑖
 .[11-8]شودنوترون تولید می   

 آیدبدست می 2از رابطه   5ciبا فعالیت به کار گرفته شده در این مقاله  Am-Be241    بهره نوترونی چشمه 

5𝐶𝑖 ×
3.7 × 1010𝐵𝑞

1𝐶𝑖
 ×

1
𝛼
𝑠

1𝐵𝑞
  ×

72𝑛

106𝛼
= 1.3 × 107 𝑛                  ( 2) 

 

Am 241 چشمه  − Be هدایتگر در [8,12] کندمگاالکترون ولت گسیل می 3/11هایی با انرژی بین صفر تا نوترون ..

ده شده و دوتا شکاف سانتی متری از هدایتگر قرار دا4سانتی متری از چشمه قرار گرفته است. نمونه در فاصله  1فاصله 

سانتی متری از  11و 2سانتی متری از هدایتگر قرار داده شده است. دو آشکارساز در فاصله  3و 1یکسان در فواصل 

ها روی ها از خروجی هدایتگر و دیگری برای شمارش نوترونهدایتگر قرار داده شده است یکی برای شمارش نوترون

  )تک کریستال تخت(نمونه

نشان داده  1ز مجموعه چشمه، هدایتگر، نمونه، شکاف و آشکارساز به کار گرفته شده در این مقاله در شکل شمایی کلی ا

 شده است.
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 باشد.. مجموعه چشمه، هدایتگر، ، شکاف  نمونه و آشکارساز می1شکل 

 

باشد. در خروجی سانتی متر می 43و طول  9هدایتگر مورد استفاده برای این کار، یک هدایتگر خطی با قطر 

های خروجی استفاده شده است. در شبیه سازی با ای برای محدود کردن نوتروندایره شکافهدایتگر از دوتا 

 شوند.نیستند کنار گذاشته می شکاف کند و در شعاعبرخورد می شکافهای که به بدنه این نرم افزار نوترون

10  نمونه به کار گرفته شده برای این کار نمونه تک کریستال تخت با ابعاد × 10 × سانتی متر بوده 0.01

 است.

 Mcstasکد محاسباتی 

McStas  بر مبنای . کهاست ردیابی نوترونو  سازیشبیه برای جانبه همه و سریع افزارینرم کد یک meta-

language  و بر اساس روش مونت کارلو عمل می کند. کد طراحی نوترون سازیشبیهمخصوصی در راستای 

McStas در ISO-C اساس بر مختلف ابزارهای با Perl و Python وب از رایگان صورت به و شده نوشته 

در این کد هندسه شبیه سازی )موازی ساز ، آسکارسازها ، نمونه ،  .است دسترسی [ قابل13] McStas سایت

 است.  و شکاف ها ( بر اساس مختصات چشمه که در مبدا قرار گرفته طراحی و شبیه سازی شده

 نتایج کار .1

تجزیه و  ، و نوع ماده بازتاب دهنده مورد بررسیشکافدر این مقاله تاثیر پارامترهای مختلف از قبیل ابعاد نمونه، شعاع 

آمده است. در ابتدا به بررسی تاثیر ابعاد نمونه   5 و4،  3، 2در شکل های شماره  به ترتیب یج آنتحلیل قرار گرفته و نتا

نشان  1است همان طور که شکل  شده نشان داده 1بر روی شار نوترونی به دست آمده پرداخته شده و نتایج آن در شکل 

تر به باال به سانتی م 4د نمونه شار نوترون روی نمونه افزایش می یابد و در ابعاد حدود می دهد در ابتدا با افزایش ابعا

 سانتی متر به عنوان ابعاد بهینه برای این نمونه با  هدایتگر و چشمه ذکر شده انتخاب گردید. 10کند که ابعاد آرامی تغیر می
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 تک کریستال تخت(). تغییرات شار نوترون روی نمونه بر حسب ابعاد نمونه2شکل

.  نشان داده 3در مرحله بعد به بررسی تغییرات شار روی  نمونه بر حسب شعاع شکاف پرداخته شده و نتایج در شکل 

یابد و نشان می دهد در ابتدا با افزایش شعاع شکاف شار نوترون روی نمونه افزایش می 3شده است همان طور که شکل 

 تواند به عنوان شعاع بهینه برای این تحقیق انتخاب گردد.که می شود.سانتی مترثابت می 3در شعاع  حدود 

 
 . تغییرات شار نوترون روی نمونه را بر حسب شعاع شکاف نشان می دهد.3شکل 
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آورده شده  5و  4های  در مرحله آخر به تغییرات شار نوترون بر حسب ضریب بازتاب پرداخته شد و نتایج در شکل

نشان داده شده است بیشترین شار در خروجی و نمونه مربوط به سیلیکون   5و  4است. همان ظور که در شکلهای شماره 

 بوده است    m=3و سوپر آینه ها

 
 . تغییرات شار خروجی هدایتگر بر حسب ضریب بازتاب مواد4شکل 

 
 . تغییرات شار خروجی روی نمونه بر حسب ضریب بازتاب مواد 5شکل 
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 نتيجه گيری:بحث و 

مطالعه برخی از پارامترهای هندسی موثر بر هدایتگر نوترونی موجود  با از شبیه سازی به ابتدا هدف این مقاله این بوده که

های مناسب بازتاب دهنده ی را انتخاب کند که هم از پردازد و با انتخاب بارتاب دهندهب و چشمه موجود با ابعاد مشخص

و سرانجام در مقاالت آتی به مقایسه   .روی نمونه دلخواه شود شار نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد و هم باعث افزایش

ار در نشان داده شده است بیشترین ش 6و 5های شماره همان طور که در شکل بین مقادیر شبیه سازی و تجربی بپردازد.

بوده است و این مواد بازتاب دهنده های  m=3 با ضزیب  نمونه مربوط به سیلیکون و سوپر آینه ها رویو هدایتگر خروجی

در  خوبی برای نوترون های حرارتی و فوق حرارتی با چشمه نوترونی و هدایتگر به کار رفته در این تحقیق می باشند.

 .درصد می باشد 5تمامی موارد ذکر شده خطا اندازه گیری کمتر از 
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