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طراحی مفهومی و امکان سنجی ساخت سیستم رادیوگرافی نوترونی واداشته با شتابدهنده 

 الکترون

 

 (1)عالمت ساز، محمدحسن - (2)فقهی، امیرحسین - (2)رضازاده، مرضیه -(1) *معانی ، پریسا

 دانشگاه صنعتی اصفهان ، دانشکده فیزیک ، گروه فیزیک هسته ای  1 
 دانشگاه شهید بهشتی  ، دانشکده مهندسی هسته ای  2

 چکيده:
در این مقاله امکان سننی س سننایس سننادننگر رادیوترانس بو رسبس دا اسننگمادف او وتنننه نو وبو رسبس در دایه کننگاد  ی ف الکگرسن 

10MeV    سگمادف او ک سس. د ین میظور دا ا ک ف ا سس    ف  ای الکگرسنو وبس س نو وبو رسبس دهایه   MCNPرسد رسن یزد درر

سپس دا قرار دادن کولانا ور رآکگور  ک ف، دارامگر ای رادیوترانس  40ابگخاب س  مگا سا س اراک در مقادل   ف نو وبو رسبس دهایه 

بگایج د سس آم ف بتان مس د   که دارامگر ای اب اوف  محاسبه ک ف اسس. n/سبدبس  TNCبو رسبس اعر او کار بو رسن حرار س، 
سگاب ارد ای جهابس دارد س وتنه نو وبو رسبس طراحس ک ف مس  تاری ک ف  طادق یودس دا دارامگر ای د سس آم ف در رآکگور س ا

 مگا سا س اراک داک .   40 واب  جایگزین میاسبس درای رآکگور 

 ،مگا سا س اراک 40رآکگور  ، n/بدبس   ،TNC، رادیوترانس بو رسبس ، وتنه نو وبو رسبس، کار بو رسن حرار س   :کليديکلمات 
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Abstract: 
In this work, the feasibility of constructing a neutron radiography system using photoneutron source based on a 10 

MeV electron accelerator, Yazd Rhodotron, has been carried out. Optimization of photon convertor and photoneutron 

target utilizing MCNP code has been investigated, then by placing the optimized photoneutron target in front of the 

collimator for the 40 MW Arak reactor, neutron radiography parameters such as Thermal neutron flux, TNC ,and n/ 
ratio  have been calculated. According to the results neutron radiography parameters are really in a good agreement 

with the results obtained from the designed reactor based neutron radiography and standard ranges of neutron 

radiography system and the designed photoneutron source can be a suitable substitute for 40 MW Arak reactor 

neutron source. 
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 مقدمه:

اسننس که درای کننیاسننایس عاوب دای س اعر او ن زی  2یکس او رسش  ای مهر آومون  ای غار مخرب 1آومون رادیوترانس

س غار ن زی ده کار مس رسد. دا سجود  ماست طباعس عن کرد نو ون س بو رسن اصنننوص  رنننویردرداری دا بو رسن دارای 

تادهات ویادی دا  رویردرداری نو وبس مس داک . ضرایب جذب جرمس در و ایکس دا انزایش ع د ا نس، ده طور میظر   

یاد  درحالس که این ضننرایب درای بو رسن  ا باتهان  یاار مس کی  س دا انزایش ع د ا نس مادف جا،ب، اع اد  انزایش مس

رادنس  یاار مس کیی ] صورت   سبک مثل د انر، ترادیو[. دیادراین 1ده  صر  رانس بو رسبس مس  واب  قطعات محگوی عیا

[.  ده طور ک س 2]ها  وسط عیاصر سیگان احاطه ک ف داکی دالسگاک، السگاک س مواد کاناایس را آککار کی  حگس اتر آب

 [. 1 رویردرداری بو رسبس س  رویردرداری نو وبس مکنل یک یگر مس داکی ]

تنه سنای کابوبس ،  سدرای رادیوترانس بو رسب  اکیون که  ایس و ک ف اب  راکگور، دال سگمادف  کس، ا تنه بو رسن  ال و

چین در تجهیزات  3پکینگدانشگگه    حقاقس در در  .رادیوایزس وپ بو رسبس مس داکنن  د ی ف دس رسن س درس ون س کننگاب

در سادگر رادیوترانس  [.3]  است شداستف د    MeV  2رادیوگرافی نوترونی از شت ب دهند  خطی دوترون ب  انرژی دوترون

 keVاسگمادف ک ف اسس س داریکه  ای در و یون  ا ابرژی  قریبا DD, TT, DTاو سه ژبرا ور   4بو رسبس موسده کاساال

کوب  ] 120 ک ف س ده   ف  ابگالاومس دریورد دادف مس    وجه مورد که بو رسن میادع ج ی  رین او یکس[. 4کگاب دادف 

تنه  ای نو وبو رسن ترنگه، قرار سگمادف دا و سس الکگرسبس کگاد  ی ف او ا تگاف  ای  .ا دطور مثاص در  حقاقا س در داب

 [.5-6درای  ولا  بو رسن اسگمادف ک ف اسس] MeV  15س  MeV  12ده  ر اب او داریکه الکگرسبس 6 ادوبگها س 5میگ ر

تس ج ساو در د ککار در در معرض داریکه مواوی بو رسبس قرار مس تارد س آ رویردرداری بو رسبس  ج در در رسش  

ک ف س وه آبهایس که در ر کیش ب نام بو رسن  ای عب ضعاف  در در ر کیش کردف س   کردف اب  وری وه آبهایس که دا ج

 [.7را ثبس مس بنای  ]

ده عیوان  رسد رسن یزد MeV  10کننگاب د ی فدر این  حقاق امکان سننی س سننایس سننادننگر رادیوترانس بو رسن در دایه 

وتننننه نو وبو رسبس طراحس س . د ین میظور مس داکننن مگاسا س اراک  40رآکگور بو رسبس وتننننه جایگزییس درای 

                                                 
1 Radiography test 
2 Non-destructive tests 
3 Peking 
4 Kavala 
5 Mangalore 
6 Tsinghua 
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دبس  س TNCکار بو رسن حرار س،   ،دارامگر ای رادیوترانس دگر رادیوترانس راکگور  n/ب سا سبه س دا دارامگر ای  محا

 مقایده س ارویادس ک ف اسس.  [12]اراک 

 روش کار:

سس. در این ک   رادرد  MCNPXدر این  حقاق او ک   ک ف ا سگمادف  سبات ا ،رف مخگ ف در  ی سه  34جهس اب ام محا

سننه دع ی، ساددننگه ده مکان، ابرژی، جهس س ومان ده رسش موبس کارلو اب ام مس تارد. کگادخابه سننط  مقطع ک  درای 

رسن باز در این ک  کننباه درای  ولا  نو وبو  (  س n)موجود مس داکنن . ساکیش  ای  MeV 150بو رسن س درس ون  ا 

رورت  نزمان  تنه  ایس او بو رسن، نو ون، الکگرسن س درس ون را د کود.  نچیان این ک  قاد اس  عریف و ساوی مس 

س جریان   cm 1 دا قطر د ابه دار  TT200وتننننه الکگرسبس در این درسژف کنننگاد  ی ف الکگرسبس رسد رسن   [.8]دارد

ک . MeV 10 س ابرژی mA 10 الکگرسبس سس.  مس دا ک ف ا ساس رسش   ف باوک طراحس  تنه نو وبو رسبس درا و

[. این مواد دا  ی سه 1درای   ف الکگرسنو وبس او دس مادف  یگدگن س  ابگالاوم ده ع س ع د ا نس داال اسگمادف ک ف اسس]

ضخامس  ای سگوابه درش دار دا  س  که دا قرار  cm 5/0-05/0ا سس. ده بظر مس ر ک ف ا ساوی  تنه کباه  ترنگن و

صورت الکگرسبس در دایل    ساوی الکگرسن دهگر  ک .  ده این ف مهار تگر یوا    تارد در بگا ه مازان  ولا  نو ون دا

سگوابه ای ده کعاع  درش  در درسن   ف الکگرسنو وبس cm 5/0میظور درای  عاان قرارتاری موقعاس وتنه الکگرسبس، ا

صورت یک تنه الکگرسبس ده  سس. و ک ف ا کعاع دادف  سط  مقطع  cm 02/0 س درموقعاس  cm  5/0قرص ده  او لبه 

دس او  عاان ضننخامس دهایه در این مرح ه،  ماکزینر کننار نو ون  ولا ی درای   ف  ای  اسننگوابه قرار ترنگه اسننس. 

کعاع  ای  سگوابه ای در  سس. cm   3 – 5/0ا سس قرار ترنگه ا سس دس  مورد درر درای ابگخاب   ف نو وبو رسبس درر

سگابه دگن س س n)  کرط ابرژی آ سیگان بظار  یگ سس. ا ر  ای  ضرسری ا سط  مقطع در ر کیش نو وبو رسن  (  س 

س درای ا ر  ای سبک مثل  ا رسژن   mbarn 400=  maxس MeV 6-8(  در ح سد س n ابگالاوم دارای ابرژی آسگابه)

[.  درای  ولا  بو رسن 9مس داکننن ] mbarn 5/2=maxس MeV  5/5-2/1(  در ح سدس nه  )س درلاوم ابرژی آسنننگاب

اسگوابه ای حوص وتنه الکگرسنو وبس قرار دادف س دا  وجه ده موارد مذکور دس   ف سیگان)  ابگالاوم س طال( س دس   ف 

مورد ارویادس قرار ترنگه اسس س   ف نو وبو رسبس دهایه  cm 10-5/0سبک)اکدا  دس ریوم س درلاوم( در ضخامس  ای

ساوی  سس. ده میظور مهار ک ف ا سس آسردف  کعاع آن د  ضخامس س  ساس جیس،  دا معاار داودف بو رسبس ماکزینر درا

سس  ]  cm 12بو رسن  ای ایزس رسپ او ک ف ا سگمادف  تنه نو وبو رسبس ا [. 10سرب  ده عیوان داو ادی ف در اطراف و

الوم اسس کار بو رسن  ای   ، n/سبدبس  TNCکار بو رسن حرار س، بو رسن،  درای رسا ن ده دارامگر ای رادیوترانس

ک  ] s2n/cm  510.حرار س  قریبا تان مس د   که ابرژی 2دا ک ف در مورد   ف  ای نو وبو رسبس ب [. مطالعات اب ام 

[. لذا طراحس کی  کیی ف دهایه ضرسری مس داک . ده میظور 2داک ] بو رسن  ای  ولا ی در مح سدف بو رسن  ای سریع مس
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[. دا  وجه 11دررسس ک ف اسس] 2BeDس  مادف د س ا ا ن، د کدس تالس 3  ابگخاب کی کیی ف میاسب درای این سادگر،

کی   مورد بظر درای،  ی سه [ 12]اسس cm 7، ده کعاع تری  مس کود ادامه در کولانا ور اسگمادف ک ف که د ابه ده اییکه

کعاع کیی ف مخرسطس ک ف  cm 7ده  ضخامس  ای ابگخاب  ک ف  در ج وی وتنه  cm 20-5دا  نو وبو رسبس قرار دادف 

داوف ابرژی بو رسن حرار س )اسنننس. در این حالس  (، نوق حرار س  eV1Eدهرف نو ون س بو رسن یرسجس در سنننه 

(keV10 E  eV  1( س سننریع )MeV10 E  keV10م ) حالس دهایه در اسنناس کنگرین نو ون س  5حاسننبه س

سس. وتنه نو وبو رسبس دا  ک ف ا تگرین بو رسن حرار س ابگخاب   حالس کی کیی ف دهایه را جایگزین وتنه رآکگور 5دا

محاسننبه کنن ف اسننس. در این کولانا ور  س دارامگر ای رادیوترانس بو رسن در د ابه یرسجس کولانا ور رآکگورقراردادف 

دنس ساترا س کی ک دنس  نگرا س د س ا ا ن در ق سگر دای س س  C4Bیی ف  ای بو رسبس آ ن س ن وئیگاص در ق ده عیوان آ

دگوبه ای د سس آم ف اسس که یطای  MCNPXبگایج کباه ساوی . [12]دادنوت ده عیوان داو ادی ف اسگمادف ک ف اسس 

 مس داک .   %10آماری محاسبات ویر 

 نتايج: 

سبه  ککلبگایج محا سگوابه درش دار  یگدگیس  س  (1)  ک ف در  جریان نو ون س الکگرسن یرسجس ده اوای یک ،رف درای ا

کار  ساس ماکزینر  دگیس س  ابگالاومس در ا ضخامس دهایه درای   ف  یگ تان مس د  . دا  وجه ده بنودار   ابگالاومس را ب

 ای د سننس آم ف  طادق یودس را دا  روری  ضننخامس  مس داکنن . cm 21/0س cm 18/0نو ون یرسجس ده  ر اب درادر

 cmدهایه  یگدننگیس س  ابگالاومس دا ضننخامس  ای  درای  ر دس   ف جریان نو ون یرسجس [.13درتر بتننان مس د   ]

سس. دا  وجه ده  cm 3-5/0کعاع  ای در  cm 21/0س 18/0 ک ف ا کعاع ،(  2ککل) دررسس   cm 2/1جریان نو ون  ا 

 cmانزایش س دس او این کعاع انزایش قادل  وجهس متا  ف بنس تردد دیادراین کعاع دهایه   ف   یگدگیس س  ابگالاومس 

 ابگخاب ک ف اسس.  2/1

ککل ) دا  دس ریر( 3درای ابگخاب جیس   ف نو وبو رسبس، دا  وجه ده  سبک) درلاوم س اک ( مس  وان دریانس که مواد  

 ابگالاوم س طال( بو رسن یرسجس داتگری دارب  س بو رسن یرسجس در درلاوم  قریبا یک مر به داال ر بدبس ده مواد سیگان)

ضخامس  سس س بو رسن یرسجس در  کعاع در داوف cm3ا ک ف  یارات  سس. درای   ف درلاومس ،کر   cmاو دقاه داال ر ا

جس دا انزایش کننعاع انزایش س در ( بتننان دادف کنن ف اسننس. کننار بو رسن یرس4دررسننس س بگایج آن در کننکل ) 30-2

یوا   دود. داکردی ی وتنه  cm 15 قریبا ده اکباع رسا ف اسس. دیادراین کعاع دهایه درای   ف درلاومس  cm 15کعاع

 ( بنایش دادف ک ف اسس.5نو وبو رسبس طراحس ک ف در ککل )
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دار  یگدگیس س  ابگالاومس در حدب جریان نو ون س الکگرسن یرسجس ده اوای یک ،رف درای اسگوابه درش  -1ککل

 ضخامس

 

 

 cmس  ابگالاوم   cm 18/0 جریان  نو ون ده اوای یک نو ون در حدب کعاع درای اسگوابه دهایه  یگدگن ده ضخامس  -2ککل
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 دهرف بو رسن یرسجس در حدب ضخامس درای   ف  ای نو وبو رسبس درلاوم،دس ریر، طالس  ابگالاوم -3ککل

 

 جریان  بو رسن ده اوای یک ،رف در حدب کعاع   ف نو وبو رسن -4ککل 
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 (   ف نو وبو رسبس2(   ف الکگرسنو وبس1داکردی ی وتنه نو وبو رسبس طراحس ک ف  -5ککل 

 

 طاف بو رسن یرسجس   ف نو وبو رسن -6ککل 

( بتان مس د   6داو ادی ف حوص   ف نو وبو رسبس ، طاف بو رسن  ای یرسجس مطادق ککل ) cm 12دس او قرار دادن 

که سهر بو رسن  ای سریع س نوق حرار س در طاف یرسجس داالسس س او آب ایاکه بو رسن حرار س او دارامگر ای مهر 

ی دار محدوب مس کود دیادراین رادیوترانس بو رسبس محدوب مس کود س بو رسن سریع س نوق حرار س او آلودتس  ا

اسگمادف او کی  کیی ف میاسب ضرسری اسس. ده این میظور، کی کیی ف ده ککل مخرسط در مقادل   ف نو وبو رسن مطادق 

( بگایج 1( بنایش دادف ک ف اسس. مطادق ج سص )1( قرار ترنگه اسس س بگایج ده دسس آم ف در ج سص)7داکردی ی ککل )

بدبس بو رسن  ای حرار س ده کل بو رسن  cm 20س 15، 10س د س ا ا ن  cm 20س 15تالس  بتان مس د   که د کدس

 ر حالس  ا کنگرین مق ار را دارد.( داال رین مق ار اسس س دهرف نو ون یرسجس آبها بدبس ده سایTh/total ا)
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 ی ی وتنه، داو ادی ف س کی  کیی فداکرد -7ککل 

 

 

 

 

 

 

 خروجی در مواد مختلف کندکنند فوتون و نوترون بهر    -1جدول 

)ضخامت کندکننده

cm) 

Photon 

(p/e) 

neutro

n(n/e) 

Thermal n 

(n/e) 

Th/total 

 1.59E-01 1.25E-05 1.55E-06 1.24E-01 5 پلکسی گالس

 1.01E-01 8.47E-06 3.05E-06 3.60E-01 10 پلکسی گالس

 6.11E-02 5.61E-06 3.01E-06 5.37E-01 15 پلکسی گالس

 3.64E-02 3.68E-06 2.44E-06 6.63E-01 20 پلکسی گالس

 1.65E-01 1.26E-05 2.51E-06 1.99E-01 5 پلی اتیلن

 1.08E-01 8.60E-06 4.25E-06 4.94E-01 10 پلی اتیلن

 6.73E-02 5.65E-06 3.87E-06 6.85E-01 15 پلی اتیلن

 4.17E-02 3.80E-06 2.94E-06 7.74E-01 20 پلی اتیلن

2BeD 5 1.75E-01 3.89E-05 1.26E-06 3.24E-02 

2BeD 10 1.20E-01 3.76E-05 4.36E-06 1.16E-01 

2BeD 15 7.87E-02 3.00E-05 6.03E-06 2.01E-01 

2BeD 20 5.16E-02 2.26E-05 6.21E-06 2.75E-01 
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 پ رامتره ی رادیوگرافی برای مواد کندکنند  مختلف -2جدول  

TNC n/(n/ 

)mR.2cm 

شار نوترون 

 )s2n/cm.(حرارتی

 کندکننده (cm)ضخامت

4.75E-01 2.57E+07 9.44E+04 10 پلی اتیلن 

7.24E-01 1.99E+07 9.46E+04 15 پلی اتیلن 

8.54E-01 1.52E+07 7.36E+04 20 پلی اتیلن 

5.64E-01 2.25E+07 7.66E+04 15 پلکسی گالس 

7.22E-01 1.73E+07 6.23E+04 20 پلکسی گالس 

) بدبس کار بو رسن حرار س ده کل TNC وجه ده اییکه دارامگر رادیوترانس بو رسبس ( س دا 1) دا وجه ده بگایج ج سص

دودف س  نچیان  40موادی که مازان بو رسن حرار س ده بو رسن کل آبها داتگر او % داک  ، 70 -99ح سد% بو رسن  ا( دای 

گه اب ،  ده عیوان تزییه  ای میاسب کی کیی ف ابگخاب ک ف اب . دراساس این مازان بو رسن حرار س داال س نو ون کنگری داک

ده عیوان   cm 20س 15س د کدس تالس دا ضخامس  ای  cm 20س 10،15معاار، کی کیی ف د س ا ا یس دا ضخامس  ای 

وتنه میاسبس درای  کی کیی ف دهایه معرنس ک ف اب . وتنه نو وبو رسبس ده  نراف کی کیی ف  ای دهایه ک ف مس  واب 

ا ور طراحس ک ف درای مقایده این دس وتنه الوم اسس کولان مگاسات قرارتارد. 40جایگزییس وتنه بو رسبس رآکگور 

را ج وی وتنه نو وبو رسبس قرار دادف س دارامگر ای رادیوترانس بو رسبس را درای آن محاسبه کرد. مطادق ج سص  رآکگور

( درادر دا  /mR2cm n.)درحدب /nبدبس ، s2n/cm  41046/9.کار بو رسن حرار س ، سابگس مگر د س ا ا ن  15در  2
71099/1  س مق ارTNC  4/72% سابگس مگر د س ا ا ن دا دارامگر ای  15مس  وان تمس  د سس آم ف اسس، دیادراین

 رادیوترانس داان ک ف  طادق یودس را بتان مس د  .

داکردی ی سادگر رادیوترانس طراحس  سابگس مگر د س ا ا ن مس داک . 15دیادراین میاسب  رین کی  کیی ف درای این سادگر   

 ( بتان دادف ک ف اسس.4( س مواد اسگمادف ک ف در این سادگر در ج سص)8ک ف در ککل )

[ س بگایج مگ اسص 12مگاسا س ] 40رآکگور  ده میظور اعگبارسی س بگایج کباه ساوی د سس آم ف، مقایده دادف  ای   ردس

بو رسن حرار س  ( آسردف ک ف اسس. مطادق این ج سص، دارامگر کار3[  دا بگایج این طراحس در ج سص )14در کگاد  ی ف  ا ]

( s2n/cm 41010/8.(  قریبا درادر دا کار بو رسن حرار س در رآکگور) s2n/cm 41046/9.ده دسس آم ف در این طراحس )
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  /n( باز  قریبا درادر دا بدبس mR2cm n/ 71099/1.ده دسس آم ف  ) /nس در مر به کگاد  ی ف  ا مس داک . بدبس 

 /nدر مح سدف بگایج مگ اسص در کگاد  ی ف  ا ) س  نچیان این مق ار در یک مر به مس داکی  ده دسس آم ف در رآکگور

.mR2cm 610γn/ )  مس داک . دارامگربازTNC ( که %4/72در وتنه نو وبو رسبس )داتگر او رآکگور  س  در  4/0

 مح سدف بگایج کگاد  ی ف  ا مگ اسص مس داک .

 مق یسه نت یج به دست آمد  -3جدول 

TNC(%) )mR.2cm /(nn/  شار نوترون

 )s2n/cm.(حرارتی 
 

4/72 71099/1 41046/9 نت یج این طراحی 

72 71005/1   41010/8  [12مه واتی] 40رآکتور نت یج 

99-70  γn/610 510-410   نت یج متداول در شت بدهند  ه

[14] 

 

 مگاسا س 40س کولانا ور رآکگور کی  کیی ف  ،داکردی ی وتنه، داو ادی ف  -8ککل 
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 واد استف د  شد  در سیستم رادیوگرافی طراحی شد م -4جدول 

 به عنوان فیلتر نوترون سریعفلوئنت ل  6 تنهستن به عنوان هدف الکترونی 1

 به عنوان ج ذب نوترون حرارتی C4B 7 برلیوم به عنوان هدف فوتونوترونی 2

 پلی اتیلن به عنوان کند کنند  8 پلی اتیلن به عنوان کند کنند  3

 هوا 9 سرب به عنوان ب زت بند  4

 بیسموت به عنوان ب زت بند  10 آهن به عنوان کند کنند  5

 نتيجه گيري:بحث و 

یک در این مقاله امکان سی س سایس سادگر رادیوترانس بو رسبس دا کگای  ی ف الکگرسن دررسس ک ف اسس. د ین میظور 

دررسس مواد س  ی سه  ای مخگ ف، یک ،رف درای اسگوابه درش دار  یگدگن وتنه نو وبو رسبس طراحس ک ف اسس . دا 

ابگخاب کنن ف اسننس.  cm 21/0س cm 18/0 ر اب درادر دا معاار کننار نو ون یرسجس ماکزینر دا ضننخامس ده س  ابگالاوم

سس تان دادف ا کعاع در این   ف  ای دهایه  ب سس اثر  کعاع  ولا ی  جریان نو ون درر دع  او آن انزایش س  cm 2/1 ا 

مواد  س او  د  سننبک) درلاوم س اکدننا  دس ریر(موا یاارات کننعاع  اثاری در مازان نو ون بخوا   تذاکننس . در ادامه 

 او دقاه cm3ر ضخامس دبو رسن یرسجس درلاوم .  دعیوان   ف نو وبو رسبس اسگمادف ک ف اسسسیگان) ابگالاوم س طال( 

حاالت داال ر مس داکنن  که دا  وجه ده طاف نو ون  ولا ی که مازان نو ون  ای کر ابرژی س ابرژی آسننگابه دایان ساکیش 

سس نو ک ف ا کار بو رسن یرس وبو رسن دری اوم داعث  ولا  بو رسن ماکزینر   کعاع جس.  کباع  cm 15در   قریبا ده ا

سس سا ف ا سگمادف در این درسژف ده  ر ابر ک .  cm  15سرب س cm  12. داو ادی ف س کی کیی ف مورد ا د س ا ا ن مس دا

  n/س بدنننبس TNCدارامگر ای رادیوترانس بو رسبس ، کنننار بو رسن  ای حرار س،  دس او قرار دادن کولانا ور رآکگور

سس. ک ف ا سبه  سس آم ف بگایج  درای آن محا ساوی  ای د  تان مس د   که مازان 3دا  وجه ده ج سص ) کباه   کار( ب

 نچیان دا مازان سننس س انزایش دا ا کردف ا %15دننبس ده رآکگور اراک  قریبا ده مازان بطراحس این بو رسن حرار س در 

  /nبدبس مازان  مس داک   طادق یودس را بتان مس د  . s2n/cm  510-410. که کگاد  ی ف  ا مگ اسص درکار بو رسن 

 /n اراک) طراحس رادیوترانس رآکگور /n د سنننس آم ف که در مقایدنننه دا  mR2n/ cm  71099/1.در این طراحس
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.mR2cm 71001/5  آن کننرایط مط وب  ری را بدننبس ده سننادننگر  %40سلس کا ش یک مر به مس داکننی  ( اتروه او

 قریبا معادص مق ار سننادننگر که اسننس  %4/72 محاسننبه کنن ف در این طر  TNCرا بتننان مس د  . دارامگر راکگور اراک 

 وان دیادراین مس . مس داکنن  کننگاد  ی ف  ا درس  نچیان در داوف مط وب در  حقاقات مگ اسص رادیوترانس رآکگور اراک 

تمس وتنه نو وبو رسبس طراحس ک ف در این  حقاق مس  واب  جایگزین میاسبس درای سادگر  ای رادیوترانس دا وتنه 

   بو رسبس بو رسبس رآکگور داک .
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