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 چكیده

 
کد  در  هدای مناسدد در پزشدکی    ایزوتدو  باشد.بخصوص در تولیدد رادیو ی گیراندازی نوترون بسیار ضروری میسطح مقطع موثر برخورد در واکنشها گیریاندازه

Smاز قبیل هایی ای با واکنش راکتورهای هست
159

Sm(n,γ)
و  بدازده تولیدد رادیوایزوتدو     گیدری سطح مقطع در مراحل تولید و اندازه تعیین . شوندتولید می 152

دگی نشان دهنده پراکن گیری شده برای سطح مقطع واکنشها،با بررسی داده ها،مقادیر اندازه همچنین مطالعات برخورد متقابل نوترون با ماده بسیار حایز اهمیت است.
( با مختصات رآکتور n,γسطح مقطع موثر برخورد نوترون در واکنش) گیریاندازه. باشداین تفاوتها قابل مالحظ  میهای تجربی بوده ک  گیریو اختالف بین اندازه

Smدقیق میزان پرتوزا شدن نمون   پیش بینی نسبتاٌتهران جهت 
در ایدن  باشد.در مورد رادیو داروی ساماریم تحویلی ب  مراکز بیمارستانی امری کامال ضروری می  152

و در غیدا   کدادمیم  در حضدور جدا       حرارتی و فوق حرارتدی  با استفاده از اختالف شار نوترونهای  را ،کار سطح مقظع موثر نوترونهای فرودی در واکنش فوق
 .تعیین گردیدوست کات  فرمول طبقو محاسب  نرخ واکنش بر کادمیم 
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Abstract 
 

The measurement of  effective cross section for neutron capture reaction is a great importance in the reactor 
production of medically applied radioisotopes through various production reaction such as 152Sm(n,γ)153Sm. 
Determination of cross section is also important in radioisotope production yield and also neutron-matter 
interaction studies .The Comparison of the experimental cross section and theoretical results  demonstrates the 

significant dispersion and deviation in experimental among various working groups. Measurement of effective 
cross section in neutron collision in (n,γ) reaction at Tehran research reactor(TTR)for estimation of Sm-152 
sample activation is of great importance for final radiopharmaceutical delivery to clinic. Calculation errors can 
cause problems in determination of expected final radioactivity for radiopharmaceutical production. In this 
experimental work, thermal and epi-thermal neutron flux calculation was performed using cadmium ratio and 
reaction rate measurement according to Westcott   formula followed by effective cross section determination. 
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 قدمهم
   ساماریم بعنوان عنصر خاکی نادر در بسیاری موارد ب  منظور جدا 

بدایی  دلیل سطح مقطدع برخدورد     بای  هست های نوترون در رآکتور

سداماریم دارای ایزوتوپهدای    گیدرد.  مورد اسدتفاده قدرار مدی   نوترون 

153پرتوزای  مختلف بوده وایزوتو 
Sm     ب  دلیدل خدواص مناسدد

تسدکین   ب  عنوان یک رادیوایزوتدو  ای   در پزشکی هستهست  ای 

 .[1]گیددرد مددیمددورد اسددتفاده قددرار  دهنددده درد بیمدداران متاسددتاتیک

153 رادیوایزوتدو  
Sm واکدنش  طریدق  ای از هدای هسدت   در رآکتدور

153
Sm(n,γ)152

Sm .حاصل می شود 

محاسب  گردیدده و   b201میزان  سطح مقطع حرارتی برای ساماریم ب 

نمایش داده شده  1حرارتی  همانگون  ک  در شکل  سطح مقطع فوق

 [.9مقادیر متفاوتی را دارا است]

 

 
 

 [4نمودار سطح مقطع برخورد نوترون با ساماریم]: 1شکل

 

 شرح تئوری: 

مدی  کدنش   های یک مادة بدرهم  های مختلفی با هست  ب  شکل نوترون

هدا   ( اسدت .ندوترون   nوγ) واکدنش کنشدها   یکی از این بدر هدم   .کند

در طول مسیر خود همراه با تولید تابش ثانوی  توسط هسدت   معمویً 

 .شوندجذ  می

هدایی اسدت کد     گیراندازی تابشی شامل جذ  ندوترون  های واکنش

هست  و سپس گسدیل یدک یدا چندد      باعث بازچینش ساختار درونی

کدنش در حفاتدت تدابش و فیزیدک      شدوند.این بدرهم  گاما مدی پرتو 

 وکلئیدهای خاصدی هسدتند کد  در اندرژی    کتور بسیار مهم اسدت.ن رآ

دارند، های گیراندازی )تشدیدی( خیلی بزرگی های کم سطح مقطع

 .[2]مانند بور، کادمیوم و گادولونیوم

و فدوق حرارتدی   اکتیواسیون با نوترونهدای حرارتدی    جهت محاسب 

اسدیون  . اکتیو شود میاختالف کادمیم استفاده بطور همزمان از روش 

 [:5]طبق رابط   یل بدست می آید

(1)          C          

اکتیواسدیون   نوترونی جهت جدداکردن  شار نمون  درپرتودهی  برای

در پوششدی از کدادمیوم   حرارتی و فدوق حرارتدی، پولدک )نموند (     

. سطح مقطع جدذ   شود داده میمتر قرار  میلی 5/1تا  5/0امت بضخ

 0.5، در حدددود هددای کددم بسددیار زیدداد بددوده    کددادمیم در انددرژی 

در  رفتدار سدطح مقطدع کدل    [5].شدود  سرعت کم مدی  ولت ب  الکترون

 .[4]شده است هنشان داد 2انرژی کم برای کادمیم در شکل

 
 سطح مقطع کل کادمیم برای نوترون کم انرژی.: 2شکل

متدر عبدور نوترونهدای     میلدی  0.5متهای بدیش از   برای ضخاهمچنین 

تحت پوشش کدادمیم   بنابر این گیرد مقدار کم صورت می  حرارتی ب

 [.5]شود گیری می اندازه حرارتی یون نوترونهای فوقفقط اکتیواس

شداهد  عندوان    های مورد اسدتفاده بد   از شاخصب  عنوان یکی کبالت 

عمدر   ندیم داشدتن  علدت    بحرارتی،  جهت تعیین شار حرارتی و فوق

مددت   در گیدری  کوچک بودن سطح مقطدع بدرای انددازه    طوینی و

مدورد  ⁄              ندوترونی  شدار  برایزمان طوینی 

هدا   نامدای آ گ پرتوتیو توسط . شاخص کبالت اکگیرد استفاده قرار می

 [.5]شوند راحتی شمارش می  ب

همراه  فیلتر کادمیم طبق قدرارداد وسدت    گیری تجربی ب  جهت اندازه

 شود : صورت  یل بیان می ب (R)کات نرخ واکنش در هر اتم 

(7    )       ̂     

۱۷۹۴ مقاله نامه كنفرانس فيزيك ايران 1۳۹۲
Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


عنددوان مجمددو   شددار نددوترون کدد  بدد         کدد  در اینجددا 

 هدای زمدانی ندوترون بدا سدرعت      چگالی
سدطح     ̂ و 2200⁄ 

 [.1]قطع مؤثر استم

 شود: صورت  یل بیان می در روش کلی )عمومی( نرخ واکنش  ب 

       (1)        R = thth + epi I 

کدادمیم و سدطح مقطدع     ترتید سطح مقطع زیر ب  Iو  thک  در اینجا

نوترونی ک  بصدورت چگدالی زمدانی ندوترون      شار    کادمیم  فوق

 ترمال بدا سدرعت   
ترمدال در    شدار اپدی       بدوده و    2200 ⁄ 

 .[1]باشد می Ln(Eواحد )

کدادمیم بد     نرخ واکنش برای ماده یکنواخت پرتودهی شدده تحدت  

 :شود صورت  یل بیان می

  (3        )    *         

ک  از آنجا تسبت نرخهدای دو واکدنش) نسدبت کدادمیم ( بصدورت      

 [:7] روبرو بدست می آید

 (01    )
             

                   
       

کدادمیم    از اطالعات نسبت کادمیم یک نوکلیید شاهد،نسبت شار فوق

 :[1] گردد کادمیم تعیین می    زیرب  شار 

  (00 )            C 
   

        
 

    

   
 

 CRبصدورت   CRک  برای هر نموند  نسدبت   
اکتیویت  کل

اکتیویت  باکادمیم
بیدان   

  1   شود می

                  (01 A= N(       + I    ) (1-       )     ( 
 Nو      اکتیویت  نمون  در پایان پرتودهی ب  مدت    ک  در اینجا

 .[3]  تعداد هست  هدف در نمون  می باشد

( وقدرار دادن در معادلد        C=    ) 11با درنظر گرفتن معادل  

 بدست می آید .    شار ترمال   12

 صورت زیر تعریف شده : ب  Rداد وست کات  فرمولبر طبق 

    (19) N         R           

   جا   ک  در این

        
 Rگدردد  محاسب  می     طریق   . از این  

[10]. 

  (14         )   

            
      

 

 : روشهای تجربی

 mgr1میدزان    بد       و       حداوی  چهار نمون  یکسان 

کدوارتز توسدط آون   عددد شیشد     4داخل ساماریوم  μgr 1کبالت و

شد ک  در هدر یدک    گون  تهی دو نمون  یکسان ب   ند.خشک گردید

دیگدری خدارا از آن،   کادمیم و دو شیش  کوارتز، یکی درون غالف 

در یک وضعیت درون کن آلومینیومی قرار گرفتند. نموند  هدا در دو   

مدورد پرتدودهی قدرار     تهدران رآکتور تحقیقاتی  موقعیت متفاوت در

بمددت   2دقیقد  و نموند  شدماره     10بمدت  1 ن  شمارهنموگرفتند. 

هدا  هدر یدک از نموند      اکتیویتد   سدپس  .شددند پرتودهی  ،دقیق  90

ندو    HPGeمجهزبد  آشکارسداز    توسط دستگاه اسپکترومتری گاما

P 5-2طیفهدای بدسدت آمدده در نمودارهدای      کد   ی شدراندازه گی 

 مشخص شده است.

 
 Cd غالف بدون 1نمون  شماره  :2شکل 

 

 
 Cd درون غالف 1نمون  شماره  :9شکل 

 

 
 Cd غالف بدون 2نمون  شماره  :4شکل 
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 Cd درون غالف 2نمون  شماره  :5شکل 

 

 نتایج:

 اکتیویت  های بدست آمده در دو حالدت بدا کدادمیم و بددون کدادمیم      

 قید گردیده است: 1در جدول شماره 

 
 . Cdو بدون  Cdدر دو حالت با  2نمون  ا و   های : اکتیویت 1 جدول

شما

ره 

نمدو 

 ن 

اکتیویتددد  

 cdبدددددا 

(Coبکددر)

 ل

اکتیویتدددد  

  cdبدددون

(Coبکرل) 

 cdاکتیویتددددد  بدددددا 

(Smبکرل) 

اکتیویت  بدون 

cd (Smبکرل) 

1 
1311

 100 

13251

 317 
10071 525 

113130

 1011 

2 
9121

 110 

9/14332

 4253 
11441 2123 

11111

 7952 
 
 

را بدرای  CRجهت بدست آوردن سطح مقطدع مدوثر، ابتددا نسدبت     

بدسدت مدی   آن  مقدار 11با استفاده از فرمول  کبالت بدست آورده و

مشدخص گردیدده، از       ، 12در فرمول  Cمقدار آید با قرار دادن 

را در  Rبدست می آید. در نهایدت   19بر طبق فرمول  Rآنجا مقدار 

 تعیین می گردد. (b)    قرار داده  14فرمول 

و نسدبتهای   2و1نمون  هدای   برای سطح مقطعهای موثر بدست آمده

در جددول   (C)مختلف شار نوترونهای فدوق حرارتدی بد  حرارتدی    

 .است گردیدهمشخص  2شماره 

 .2و1نمون   محاسب  شده برایهای مؤثر  : سطح مقطع2 جدول

 c               شماره نمون 

1 9±414 0557/0 

2 9±909 0117/0 
 

 :بحث و نتیج  گیری

دیده می شود مقادیر محاسب  شدده بدرای سدطح     2چنانک  از جدول 

مقطع موثر اختالف فاحشی حاصل شده است کد  ناشدی از مقدادیر    

مختلف شدار نوترونهدای حرارتدی و فدوق حرارتدی در موقعیتهدای       

کد  موقعیتهدای    از آنجدایی مختلف پرتودهی در راکتدور مدی باشدد.    

 [،11]وند  وجدود دارد   مختلفی در رآکتور تهران جهت پرتودهی نم

 نوترونهددای فددوق حرارتددی بدد  نوترونهددای حرارتددی  نسددبت شددار

-و بد  همدین دلیدل اکتیویتد      بودهتفاوت مموقعیت در هر  (C)مقدار

کد  بدا دانسدتن     .گدردد  حاصل می 159-برای ساماریمهای مختلفی 

مقدادیر سدطح   ب  ازای هر موقعیدت پرتدودهی،       مقادیر متفاوت 

مربوط  بدست آمده و بدر اسداآ آن اکتیویتد     مخصوص  مقطع موثر

  رادیونوکلید حاصل قابل محاسب  خواهد بود.
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