نش علم
»رهی ی «علوم و فناوریاهی پدافند نوین
858-851 ؛ ص8931  تابستان،2  شماره،سال دهم

تأثیر سیستم هدایتگرهای نوترونی مستقیم و بیضوی با پوشش نیکل
بر توزیع شدت نوترون
4

 اسماعیل طیبفرد،3 مهدی عشقی،2 محسن شایسته،*2 روحاله رضوینژاد،1کامران کشیری

) دانشگاه جامع امام حسین (ع، دانشجوی دکتری-4  پژوهشگر و-3 ، دانشیار-2 ، دانشجوی کارشناسی ارشد-1
)31/85/50 : پذیرش،31/55/89 :(دریافت

چکیده
متمرکز نمودن نوترونهای خروجی از چشمههای نوترونی بر روی هدف با توزیع انرژی و شدت مشخص در کاربردهای مختلف نقش مهمی را
 تأثیر سیستم هدایتگر مستقیم و بیضوی جهت تمرکز شدت نوترونی حاصل از چشمه نوترونی استتوانهای بتا توزیتع، در این مقاله.ایفا میکند
 شبیهسازیها با استفاده از کد شبیهسازی مونتکارلو. آنگستروم روی نمونه بررسی شده است5  آنگستروم تا5/5 ماکسولی و در بازه طولموج
. انجام شده و تأثیر پارامترهای مختلف هدایتگر نوترونی مستقیم و بیضوی بر روی شدت نوترونها متورد بررستی قترار ررفتته استتMcStas
 بررسی نقش طول هدایتگر مستقیم و بیضوی نشان میدهد کته.سپس نتایج سیستم هدایتگر مستقیم و بیضوی با یکدیگر مقایسه شده است
 بهینهستازی، برای هدایتگر مستقیم. کاهش مییابد،با افزایش طول هدایتگر شدت خروجی افزایش یافته و پس از رسیدن به یک طول بهینه
، درحتالیکته بترای هتدایتگر بیضتوی،فاصله چشمه تا هدایتگر بیشترین تأثیر در شدت نوترونهای خروجی برحست طتولمتوج را داشتته
 درنهایت نتایج نشتان متیدهتد کته پتس از.بهینهسازی شعاع چشمه بیشترین تأثیر در شدت نوترونهای خروجی برحس طولموج را دارد
.بهینهسازی عملکرد هدایتگر بیضوی بهتر از هدایتگر مستقیم است
McStas ، هدایتگر نوترونی،شدت نوترونی

، تمرکز نوترونی:کلیدواژهها
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Abstract
Neutron focusing with specific energy and intensity distribution from neutron source plays an important role in
various applications. In this paper, the effect of straight and elliptical guide systems for focusing on the neutron
intensity on the target has been investigated for a neutron source as a Maxwell distribution in the range of
wavelength from 0.5 to 5 angstroms. The simulations were performed using the Monte Carlo simulation code
McStas and the effects of different parameters of straight and elliptical neutron guides on the neutrons intensity
have been obtained. Then, the results of straight and elliptical guide systems are also compared. Studying the role
of the straight and elliptical guide's length shows that increasing the guide length, the output intensity increases
and after an optimal length, it decreases. The results show that for the straight guide, optimization of the distance
between the source to the guide has the greatest effect on the intensity of the output neutrons versus wavelength,
while for the elliptic guide, optimization of the source radius has the greatest effect. Finally, the results show that
the performance of the elliptical guide is better than the straight guide.
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 .2مقدمه
نوترون یکی از ذرات هستهای اتم است کته دارای بتار الکتریکتی
خنثی است و به همراه پروتون در داخل هسته اتم اصل جرم اتم
را تشکیل می دهند .با توجته بته بتدون بتار بتودن آن در صتنایع
مختلف متیتتوان کاربردهتای زیتادی بترای آن در نظتر ررفتت.
بتتهعنتتوان مثتتال رادیتتوررافی نتتوترون یتتک ابتتزار مفیتتد بتترای
تصویربرداری است .با توجه به عدد اتمی بتایی بستیاری از متواد
(مانند پینهای هستهای) ،آنهتا از طریت اشتعه ایکتس بررستی
میشوند .ولی بازیتابی اشتعه ایکتس دقتت پتایینی در تشتخیص
اطالعتات مکتتانی متواد دارد؛ زیتترا احتمتال جتتذه اشتعه ایکتتس
مشخصه در بین مسیر ،بای بوده و نوفه زیادی برای متواد متتراکم
ایجاد مینماید .ایتن در حتالی استت کته تصتویربرداری نتوترون
میتواند برختی از ایتن چتالشهتا را بتا توجته بته اهمیتت ویتهه
تصویربرداری نوترونی در حوزههای صنعتی و دفاعی کاهش دهد.
از آنجاکه نوترونها با هسته اتم نمونه هدف واکنش میدهند و نه
با ابر الکترونها ،در نفوذ و ارائه اطالعات در مورد نمونه هدف نیز
بسیار مؤثرتر هستند [ .]8روشهایی که بتوانند پرتوهای نوترونی
را با اپتیکی مناس جهت ایجاد چگتالی جریتان نتوترونی بتایتر
متمرکز کنند اهمیت فراوانی دارند [ .]2این روشها شامل پتراش
(ماننتتد عدستتیهتتای  ،)Fresnelشکستتت (ماننتتد عدستتیهتتای
 )]9[ biconcaveو بازتاه (مانند آینتههتای نتوترون) متیشتوند.
اکنون انگیزه باییی برای اندازهریریهتایی کته پرتتو نتوترون بتا
شدت بای بر روی نمونههای هدف کوچک متمرکز شدهاند ،وجود
دارد که منجتر بته اهمیتت بتایی روشهتای تمرکتز نتوترون در
طیفسنجی شده است .در ضمن پرتوهای نوترونی متمرکز بترای
آزمایشهای پراکندری ناکشسان اهمیت بسزایی دارند و افتزایش
شدت نوترونهای خروجی موج کتاهش زمتان انتدازهریتری و
افزایش آمار اندازهریری میشود.
امروزه هدایتگرهای نوترونی بهعنوان صافی برای انرژی
نوترون ،واررایی ،قطبی کردن و متمرکز کردن نوترونها مورد
استفاده قرار میریرند [ .]0هدایتگرها ،نوترونها را بهطور مؤثر در
محدوده رسترده طولموج و فاصلههای طوینی هدایت میکنند.
برای پراکندری نوترون کنترل شدت ضروری است [.]5
هدایتگرها دارای هندسههای قابلانعطاف هستند که هرکدام از
هندسهها دارای قابلیت منحصربهفرد خود بهمنظور متمرکز کردن
نوترونها هستند [ .]6از آنجاکه شدت نوترونهای تولیدشده از
یک چشمه نوترون با پرتوهای راما و نوترونهای با انرژی غیر
مطلوه همراه است ،این کار مستلزم طراحی سیستمی است که
بتواند تابشهای ناخواسته را تا حد امکان حذف کرده و مستقیماً
نوترونهای با انرژی موردنظر را در یک نقطه و یا در نمونه هدف
متمرکز نماید.
از طرف دیگر ،شبیهسازیها میتوانند جنبههای مختلفی از

عملکرد یک سیستم طراحیشده را محاسبه و دادههای
استخراجشده در این سیستمها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.
نرمافزار شبیهساز  McStasمورد استفاده این تحقی بوده که
بر اساس روش مونتکارلو و مسیر پرتو ،قادر به شبیهسازی
انواع پراکندری نوترون است [ McStas .]1-3بر مبنای
 meta-languageمخصوصی است که برای شبیهسازی نوترون
طراحی شده است .هسته بسته  McStasدر  ISO-Cبا ابزارهای
مختلف بر اساس  Perlو  Pythonنوشته شده است .کد McStas
بهطور اختصاصی فقط قابلیت ردیابی ذره نوترون را دارا است.
در این پهوهش ،با استفاده از کد  ،McStasسیستمهای
هدایتگر نوترونی مستقیم و بیضوی طراحی شده و تأثیر
پارامترهای مختلف بر روی شدت نوترونهای متمرکز شده در
نمونه هدف مورد بررسی قرار ررفته است و پارامترهای بهینه را
استخراج میکنیم .درنهایت ،نتایج مربوط به دو هدایتگر با
یکدیگر مقایسه شدهاند.

 .1روش تحقیق
 .2-1هدایتگر مستقیم (مکعب شکل)
طرحواره طراحی شده برای سیستم هدایتگر مستقیم در نرمافتزار
 McStasمطاب شکل ( )8نشان داده شده است که شتامل :التف)
چشمه نوترونی استوانهای به شعاع  ،Rبا توزیع تقریبتاً ماکستولی،
در بازه طولموج  5.5آنگستروم تا  5آنگستروم که طیتف چشتمه
نوترونی طراحی شده بهصورت شکل ( )2نشان داده شتده استت،
ه) هدایتگر به طول  Lو دارای پوشش داخلی نیکل در فاصتله d
از چشمه ،پ) نمونه در فاصله  bاز هدایتگر نوترونی مستقیم و ت)
آشکارساز است.

شکل  .2سیستم هدایتگر نوترونی مستقیم

شکل  .1طیف انرژی چشمه نوترونی
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در شبیهسازیهایی که صورت میریرد فرض اولیه این است کته
شعاع چشمه استوانهای برابر با  85سانتیمتر است و دهانه ورودی
هدایتگر در فاصتله  8ستانتیمتتری از چشتمه قترار دارد و طتول
هدایتگر برابر با  8متر است سپس برای بررستی تتأثیر هریتک از
پارامترهای سیستم هدایتگر نتوترونی ،آن پتارامتر متورد بررستی
تغییر داده خواهد شد و اندازه و مقدار بقیته پارامترهتا بتهصتورت
همان مقدار فرض اولیته ذکتر شتده در نظتر ررفتته متیشتوند و
شبیهسازیها به تعدادی صتورت متیپذیرنتد تتا بتهختوبی رونتد
تغییرات پارامتر مورد بررسی نمایان رردد.
در این سیستم طراحی شده ،بتا تغییتر ابعتاد سیستتم هتدایتگر
نوترونی و فاصله هرکدام از اجزاء از دیگری تأثیر پارامترها بر روی
شدت نوترونهای خروجی بررسی میشود.
در هدایتگر نوترونی یکییه پوششدهنده داخلی قرار داده شتده
تا خروج نوترونها را کاهش دهد و کستری از نتوترونهتا هنگتام
برخورد با این ییه بازتاه میشتوند و کستری دیگتر جتذه ییته
پوشش دهنده داخلی میشتوند کته در اینجتا ،هتدایتگر نتوترونی
در
(
دارای پوشش داخلی نیکل با ضری بازتتاه
 McStasنشان دهنده این است که ماده بکار رفته بهعنوان پوشش
داخلی در هدایتگر ،نیکل است) است.
 .1-1هدایتگر بیضوی
طرحواره طراحی شده برای هدایتگر بیضوی در نرمافتزار
مطاب شکل ( )8بوده و با این تفاوت که صرفاً بتهجتای هتدایتگر
مستقیم ،هدایتگر بیضتوی جتایگزین و در شتکل ( )9نشتان داده
شده است.
McStas

شکل  .9سیستم هدایتگر نوترونی بیضوی

بر روی نمونه هدف استخراج میرردد .در ادامه تأثیر پارامترهتای
مختلف سیستم شبیهسازی شده ،مورد بررسی قرار خواهد ررفت.
بعد از اجرای شبیهسازی ،تأثیر پارامترهتای ابعتاد دهانته ،فاصتله
چشمه تا هدایتگر ،طول هدایتگر و شتعاع چشتمه استتوانهای بتر
روی شدت نوترونهای خروجی به ترتی در شکلهای ( -0الف)
تا ( -0ت) نمایش داده شده است.
در شکل ( -0الف) ،مشاهده میشود که در ابتدا با افزایش
همزمان دهانه (ورودی و خروجی) هدایتگر مستقیم تا ابعاد
تقریبی  85سانتیمتر مربع ،شدت نوترونهای خروجی از هدایتگر
تقریباً بهصورت خطی افزایش یافته و سپس با ادامه افزایش ابعاد
دهانه ،شدت نوترونهای خروجی تقریباً ثابت میشود .در
حقیقت ،با افزایش ابعاد دهانه هدایتگر ،شدت نوترونهای
خروجی تغییر نداشته و به حالت اشباع خود میرسد .از لحاظ
فیزیکی هنگامی که ابعاد دهانه هدایتگر کوچک است تمامی
نوترونهای خروجی از چشمه وارد هدایتگر نمیشوند و تعدادی از
نوترونها از اطراف هدایتگر بدون انجام دادن اندرکنش عبور
مینمایند و با افزایش ابعاد دهانه هدایتگر میزان ورود نوترونهای
خروجی از چشمه به هدایتگر افزایش مییابد تا اینکه در یک ابعاد
مشخص از دهانه تمامی نوترونهای خروجی از چشمه وارد
هدایتگر میشوند و با ادامه روند افزایش ابعاد دهانه تأثیری در
میزان نوترونهای ورودی به هدایتگر ندارد و شار نوترونهای
خروجی از هدایتگر ثابت میماند.

شکل  .4شدت نوترونهای خروجی از هدایتگر

:

(الف)

در این سیستم طراحی شده ،ابعاد سیستتم هتدایتگر نتوترونی و
فاصله هرکدام از اجتزاء از دیگتری تغییتر داده متیشتود و تتأثیر
پارامترها بر روی شدت نوترونهای خروجی بررسی میشود.

برحس ابعاد دهانه ورودی و خروجی سیستم هدایتگر نوترونی مستقیم،
(ه) برحس فاصله بین چشمه تا هدایتگر نوترونی مستقیم( ،ج)
برحس طول هدایتگر نوترونی مستقیم( ،ت) برحس شعاع چشمه
استوانهای

 .9نتایج و بحث

همان رونه که در شکل ( -0ه) مشتاهده متیشتود ،بتا افتزایش
فاصله بین چشمه و هدایتگر شدت نوترونهای خروجی به دلیتل
برخورد نوترونها با مولکولهای هوا بهصورت تقریباً خطی کاهش
یافته و هرچه فاصله هدایتگر به چشتمه نزدیتکتتر باشتد شتدت
بیشتری حاصل میشود که ما در ایتن شتبیهستازی فاصتله یتک

 .2-9هدایتگر مستقیم
در ابتدا سیستم هتدایتگر نتوترونی مستتقیم بتا دهانته ورودی و
خروجی یکسان در نظر ررفته شده و شدت نوترونهای خروجتی
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سانتیمتر را به عنوان فاصتله بهینته چشتمه تتا هتدایتگر در نظتر
ررفتیم.
با توجه به شکل ( -0ج) ،بستگی شدت خروجی نوترونها به
طول هدایتگر نشان میدهد که در ابتدا با افزایش طول هتدایتگر
تا رسیدن به طولی که در آن عمل موازیسازی و متمرکز نمتودن
نوترونهای خروجی به طور کامل صورت پتذیرد شتدت خروجتی
افزایش یافته و پس از رسیدن بته یتک شتدت بیشتینه در طتول
مشخصی  ،بتا افتزایش طتول هتدایتگر بته دلیتل افتزایش تعتداد
برخوردها و اندرکنشهای نوترونهتا بتا دیتواره هتدایتگر ،شتدت
نوترونهای خروجی از هدایتگر کاهش مییابتد کته شتی رونتد
کاهشی شدت نوترونهای خروجی بیشتر از شی رونتد افزایشتی
است .در رابطه با شدت بیشتینه نتوترونهتای خروجتی در طتول
مشخص میتوان رفت که این طول ،بیش تترین شتدت خروجتی
نوترونها از هدایتگر را داشته که این طول بهعنوان «طول بهینه»
بیان میرردد که مقدار طول بهینه برای این سیستم طراحی شده
برابر  856سانتیمتر به دست میآید.
درنهایتتت در شتتکل ( -0ت) ،تتتأثیر شتتعاع چشتتمه برشتتدت
نوترونهای خروجی از هدایتگر بررسی شده و مشاهده متیشتود
که در ابتدا با افزایش شعاع چشمه ،شدت نتوترونهتای خروجتی
بهصورت خطی افزایش یافتته و پتس از رستیدن بته یتک شتعاع
تقریبی برابر  88سانتیمتر ،شدت نوترونهای خروجی از هدایتگر
تقریباً ثابت میشود .توجیه فیزیکی این شکل مانند توجیه شتکل
( -0الف) است که بحث پیرامون زاویته فضتایی استت و افتزایش
شعاع چشمه مطاب با همان افزایش ابعاد دهانه هدایتگر است که
در توضیح شکل ( -0الف) دلیتل آن ذکتر رردیتد .بتا توضتیحات
ارائهشده در مورد شکل ( ،)0بهطور خالصته ،انتدازه ابعتاد دهانته
ورودی و خروجی هدایتگر ،طتول بهینته هتدایتگر ،شتعاع بهینته
چشمه و فاصله هدایتگر تا چشمه نوترونی به ترتی برابتر بتا 85
سانتیمتر مربع 88 ،856 ،و  8سانتیمتر است.
اکنون با توجه به شکل ( )8در نظر داریم توزیع نتوترونهتای
خروجی از هدایتگر بر روی نمونه هتدف را در حالتتهتای بهینته
پارامترهای بررسی شده که در بای استخراج رردید مورد بررستی
قرار دهیم .نتایج بهدستآمده نشان میدهد که فاصله مرکز توزیع
نوترونها تا مرکز نمونه در حالتهای بهینه ابعاد دهانته ورودی و
خروجی هدایتگر ،فاصله چشمه تا هدایتگر ،طول هدایتگر و شعاع
چشمه به ترتی  5 /21 ،5 /9 ،5 /85و  5 /0سانتیمتر استت .بته
عبارتی ،در تمامی حالتهای بهینه شده ،مرکز توزیع نوترونهتای
خروجی از هدایتگر تقریباً در مرکز نمونه هدف قرار ررفته کته در
مقایسه بتین ایتن حالتتهتای بهینته ،دهانته ورودی و خروجتی
بیشترین نزدیکی به مرکز نمونه را دارا است .شکل ( ،)5بهعنوان
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یک مثال از نحوه توزیع نوترونهای خروجی از هدایتگر مستتقیم
بر روی نمونه موردنظر ،در حالتی که فقط طول هدایتگر نتوترونی
مستقیم بهینهشده نیز ارائه رردیده است.

شکل  .5توزیع نوترونهای خروجی بر روی نمونه هدف در طول بهینته
هدایتگر نوترونی مستقیم (فاصله مرکز توزیع نوترونهتا تتا مرکتز نمونته
 5 /21سانتیمتر)

در ادامه شدت نوترونهای خروجی از هدایتگر برحس طولموج
برای سیستم هدایتگر مستقیم ،به ازای پارامترهای بهینه ،بررسی
شده و در شکل ( )6نمایش دادهشده است.

شکل  .6شتدت نتوترونهتا

برحست طتولمتوج نتوترونهتای

خروجی از هدایتگر مستقیم برای پارامترهای بهینه

با توجه به شکل ( )6مشاهده میشود که بعد از بهینتهستازی
پارامترهای مختلف ،بیشترین شدت نوترونها تقریباً در طولموج
 8/2آنگستروم به دست میآید که دلیل آن ماکسولی بودن توزیع
نوترونهای خروجی از هدایتگر بوده و بیشترین شدت نوترونهتا
برحس طولموج هنگامی به دست میآید که فاصتله چشتمه تتا
هدایتگر بهینه شود.
همچنین میتوان مشاهده نمود که بیشینه شدت نتوترونهتا
هنگامی که شعاع چشمه بهینه شود تقریباً با هنگامی کته دهانته
ورودی و خروجی هدایتگر بهینته شتوند یکستان استت و شتدت
نوترونها هنگامی که طول هدایتگر بهینه میشود بیشتر از حالتی
است که شعاع چشمه و دهانه هدایتگر (ورودی و خروجی) بهینه
شود.
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بتر استاس شتتبیهستازیهتای صتتورت ررفتته ،انتدازه شتتدت
نتوترونهتای خروجتی در طتتول بهینته ،فاصتله بهینته چشتتمه و
هدایتگر ،شعاع بهینه چشمه و ابعاد بهینه دهانه هدایتگر (ورودی
،80/38 × 851
،89/55 × 851
و خروجی) بته ترتیت
1
 82/38 × 85استتتتت .در ضتتتتمن
 89/50 × 851و
رستره طیف نوترونهای رسیده به هدف تقریباً یکسان است.
 .1-9هدایتگر بیضوی
محاسبه و بررسی کلیه پارامترها و کمیتتهتای انجتام ررفتته در
بخش  ،8-9در این بخش نیز تکرار میشود .بته همتین علتت بته
جهت رعایت اختصار ،صرفاً به ذکر نتایج اکتفا میکنیم.

شکل ( .7الف) شدت نوترونها برحس )

( ابعاد دهانه ورودی و

خروجی هدایتگر نوترونی بیضوی( ،ه) برحس فاصتله بتین چشتمه تتا
هدایتگر نوترونی بیضوی( ،ج) برحس طول هتدایتگر نتوترونی بیضتوی،
(ت) برحس شعاع چشمه

شدت نوترونهای خروجی از هدایتگر بیضوی بتر روی نمونته
هدف با فرض اینکه ابعاد دهانه ورودی و خروجی هدایتگر یکسان
بوده ،محاسبه شده و تتأثیر پارامترهتای مختلتف از جملته :ابعتاد
دهانه ،فاصله چشمه تا هدایتگر ،طول هدایتگر و شعاع چشمه بتر
روی شدت نوترونهای خروجی از هدایتگر بیضوی بررستی شتده
است ،شکلهای (-1الف) تا (-1ت).
در شکل (-1الف) ،مشاهده متیشتود رونتد تغییترات شتدت
نتتوترونهتتای خروجتتی برحست ابعتتاد دهانتته ورودی و خروجتتی
هدایتگر همانند شکل (-0الف) بتوده یعنتی در ابتتدا بتا افتزایش
هم زمان دهانه (ورودی و خروجی) هدایتگر ،شتدت نتوترونهتای
خروجی از هدایتگر تقریباً بهصورت خطی افزایش یافتته و ستپس
با ادامه افزایش ابعاد دهانه ،شدت نوترونهای خروجی تقریباً ثابت
میشود .تنها تفاوت شکل (-1الف) با شکل (-0الف) ،این است که
در شکل (-1الف) روند افتزایش شتدت نتوترونهتای خروجتی از
هدایتگر تا ابعاد  25سانتیمتر مربع ادامه دارد درحالیکه در شکل
(-0الف) این روند تا ابعتاد  85ستانتیمتر مربتع ادامته داشتت .در
شکل (-1ه) مالحظه میشود که ابتتدا بتا افتزایش فاصتله بتین
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چشمه و هدایتگر شدت نوترونهای خروجی بهصورت ثابت بوده و
سپس در فاصله  02سانتیمتر ،شدت نوترونهای خروجی تقریبتاً
بهطور خطی کاهش مییابد.
با توجه به شکل ( -1ج) ،بستگی شدت خروجی نوترونها به
طول هدایتگر نشان میدهد که در ابتدا با افزایش طول هتدایتگر
شدت نوترونهای خروجی افزایش یافته و پس از رسیدن به یتک
شدت بیشینه در طول  16سانتیمتر ،کاهش مییابد.
در ادامه در شکل ( -1ت) ،روند تغییرات مانند شکل (-0ت)
بتتوده و مالحظتته متتیشتتود کتته تنهتتا تفتتاوت شتتکل ( -1ت) بتتا
شکل ( -0ت) ،این است که در شکل ( -1ت) روند افزایش شدت
نوترونهای خروجی از هدایتگر تا شعاع  89سانتیمتر ادامته دارد
درحتتالیکتته در شتتکل ( -0ت) ایتتن رونتتد افزایشتتی تتتا شتتعاع
 88سانتیمتر ادامه داشت و ستپس بتا ادامته افتزایش آن ،شتدت
نوترونهای خروجی تقریباً ثابت میشود.
دییل فیزیکی نتایج بهدستآمده از شکل ( )1همانند دییتل
فیزیکی ذکر شده در مورد شکل ( )0است با ایتن تفتاوت کته در
شکل ( -1ه) در ابتدا بتا افتزایش فاصتله بتین چشتمه و دهانته
ورودی هدایتگر ،شدت نتوترونهتای خروجتی از هتدایتگر ثابتت
میماند و بعد از یک فاصله مشخص ،با افزایش فاصله بین چشمه
و دهانه ورودی هدایتگر ،شدت نوترونهتای خروجتی از هتدایتگر
کاهش مییابد .دلیل این تفاوت میتواند سه عامل زاویه فضتایی،
برخورد با مولکولهای هوا و بخشی از نوترونهایی که از کنار وارد
هدایتگر بیضوی شده و بدون اندرکنش از آن خارج میرردند نیز
باشد.
از شکل ( -1ه) به نظر میرسد در ابتدا با افزایش فاصله بین
چشمه و دهانه ورودی هدایتگر ،این سه عامتل ذکتر شتده نقتش
یکدیگر را خنثی میکنند و بنابراین شار نوترونهتای خروجتی از
هدایتگر ثابت میماند اما در ادامه با افزایش فاصله بین چشتمه و
دهانه ورودی هدایتگر ،عامل برخورد نوترونها با مولکولهای هوا
نقش بیشتری ایفتا متینمایتد و بتا افتزایش ایتن فاصتله ،شتدت
نوترونهای خروجی از هدایتگر ،کاهش مییابد.
درنهایت ،توزیع نوترونهای خروجی از هدایتگر بر روی نمونه
هدف در حالت بهینهی پارامترهای بررسی شده هدایتگر بیضتوی
بهمنظور بررسی فاصله مرکتز توزیتع نتوترونهتا تتا مرکتز نمونته
استخراج شده و نتایج نشتان متیدهتد کته فاصتله مرکتز توزیتع
نوترونها تا مرکز نمونه در حالتهای بهینه ابعتاد دهانته ،فاصتله
چشمه تا هدایتگر ،طول هدایتگر و شعاع چشمه به ترتی ،5 /25
 5 /99 ،5 /81و  5 /66سانتی متر است .شکل ( )1به عنتوان یتک
مثال از نحوه توزیع نوترونهای خروجتی از هتدایتگر بیضتوی بتر
روی نمونه موردنظر ،در حالتی که فقط طتول هتدایتگر نتوترونی
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بیضوی بهینهشده نیز ارائه رردیده است.

جدول  .2شدت بهینه نوترونهای خروجی از هدایتگرهای مستقیم و
به ازای پارامترهای بررسی شده در سیستم
بیضوی (
هدایتگرهای نوترونی
شدت بهینه نوترونهای
خروجی از هدایتگر
(
مستقیم )

شدت بهینه نوترونهای
خروجی از هدایتگر
(
بیضوی )

پارامترهای بررسی شده

89/55 × 851

8/89 × 8585

طول هدایتگر

80/38 × 851

6/3 ×853

فاصله چشمه و هدایتگر

3

89/50 × 851

1/3 × 85

شعاع چشمه

82/38 × 851

6/38 × 853

ابعاد دهانه ورودی و
خروجی هدایتگر

شکل  .1توزیع نوترونهای خروجی بر روی نمونه هدف در طول
بهینه هدایتگر نوترونی بیضوی (فاصله مرکز توزیع نوترونها تا مرکز
نمونه  5 /99سانتیمتر)

یزم به ذکر است که مرکز توزیع نوترونهتا تقریبتاً در مرکتز
نمونه بوده و در حالتی که فاصله بین چشمه و هتدایتگر نتوترونی
بیضوی بهینهشده ،مرکز توزیع نوترونها بتیشتترین نزدیکتی بته
مرکز نمونه را دارا است .در ادامه شدت نتوترونهتای خروجتی از
هدایتگر بیضوی برحس طول موج ،بته ازای پتارامترهتای بهینته
بررسی شده و در شکل ( )3نمایش دادهشده است.

شکل  .3شدت نوترونها

برحس

طولموج نوترونهای

رسیلی از هدایتگر بیضوی برای پارامترهای بهینه

با توجه به شکل ( )3مشاهده میشود که بعد از بهینه ستازی
پارامترهای مختلف ،بیش ترین شدت نوترونها برحس طول موج
نوترونهای خروجی از هدایتگر بیضوی هنگامی به دست میآیتد
که شعاع چشمه بهینه شود .همچنین میتوان مشاهده نمتود کته
بیشینه شدت نوترونها هنگامی که فاصله بین چشمه و هتدایتگر
بهینه شود ،تقریباً با هنگامی که دهانه ورودی و خروجی هدایتگر
بهینه شود یکسان است .اندازه شتدت نتوترونهتای خروجتی در
طول بهینه ،فاصله بهینه چشمه و هدایتگر ،شعاع بهینه چشتمه و
× 8585
ابعتتتاد بهینتتته دهانتتته هتتتدایتگر بتتته ترتیتتت
3
6/38 × 85
 1/3 × 853و
،6/3 ×853
،8/89
است (جدول  .)8مقایسه نتتایج شتدت نتوترونهتای خروجتی از
هدایتگرها نشان میدهد کته هتدایتگر بیضتوی عملکترد بهتتری
نسبت به هتدایتگر مستتقیم دارد کته در تطتاب بتا نتتایج دیگتر
محققان است [.]85 -88

 .4نتیجهگیری
در این مقاله ،سیستتم هتدایتگر نتوترونی مستتقیم و بیضتوی بتا
پوشش داخلی نیکل با استتفاده از نترمافتزار شتبیهستاز McStas
شبیهسازی شده و سپس بهینه شتدت نتوترونهتای خروجتی بتا
تغییر ابعاد دهانه هدایتگر مستقیم و بیضوی ،فاصله بین چشمه تا
هدایتگر ،طول هدایتگر مستقیم و بیضوی و شعاع چشمه تعیتین
رردید .نتایج بهدستآمده نشان متیدهتد کته بتا افتزایش دهانته
هدایتگر مستقیم و بیضوی شدت نتوترونهتای خروجتی افتزایش
مییابد و پس از رسیدن به یک طول بهینه ،تقریباً ثابت میرردد
و نتایج بهینهسازی هتدایتگر بیضتوی بهتتر از هتدایتگر مستتقیم
است .با افزایش فاصله بین چشمه و هدایتگر شدت نتوترونهتای
خروجی برای هدایتگر مستقیم کاهش مییابد ولی برای هتدایتگر
بیضوی ابتدا بتا افتزایش فاصتله بتین چشتمه و هتدایتگر شتدت
خروجی ثابت مانده و پس از رسیدن به یک فاصله بهینه ،کتاهش
مییابد .بررسی نقش طتول هتدایتگر مستتقیم و بیضتوی نشتان
می دهد که با افزایش طول هدایتگر شدت خروجی افزایش یافتته
و پس از رسیدن به یک طول بهینه ،کاهش مییابتد امتا یزم بته
ذکر است که نتایج بهینهسازی هتدایتگر بیضتوی بستیار بهتتر از
هدایتگر مستقیم است .برای هر دو هتدایتگر مستتقیم و بیضتوی
افزایش شعاع چشمه نیز باعث افزایش شدت خروجی شده و پس
از رسیدن به یک شعاع بهینه ،شدت خروجی تقریباً ثابت میشود.
برای هدایتگر مستقیم بهینتهستازی فاصتله چشتمه تتا هتدایتگر
بیشترین تأثیر در شدت نوترونهای خروجی برحس طولمتوج
را داشته و طتول هتدایتگر در مرتبته دوم تأثیررتذاری قترار دارد
درحالی که بترای هتدایتگر بیضتوی بهینتهستازی شتعاع چشتمه
بیشترین تأثیر در شدت نوترونهای خروجی برحس طولمتوج
را داشته و تأثیر بهینهستازی فاصتله بتین چشتمه تتا هتدایتگر و
همچنین دهانته ورودی و خروجتی نیتز یکستان هستتند .شتدت
نوترونهای خروجتی بتا استتفاده از هتدایتگر بیضتوی بیشتتر از
هدایتگر مستقیم استت کته بتا نتتایج دیگتر محققتان همختوانی
دارد [.]82
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