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فعالسازی حاصل از  در تحلیل گامای آنی ی مورد بررسی ی بهینه برای نمونه طراحی کندکننده

  و نتایج تجربی MCNPXبا استفاده از کد  (PGNAA)نوترونی 
  ؛ 1حمیده،  کنعانی ؛ 2یدمج، جاللی ؛ 1احمد،  شیرانی ؛ 1لیال،  علیزاده تازه آباد

 

  اصفهان ،ه صنعتی اصفهاندانشگا ، فيزيك دانشکده1

 ها، سازمان انرژی اتمی ايران دهها وشتابدهنوسعه راکتورحقيقات و تپژوهشکده ت  2

 

 چكیده
 ( PGNAA) ی آنی حاصل از فعالسازی نوترونیا، پايه و اساس تحليل گام(n,γ)کنش  از برهم ی گامای آنی ناشی آشکارسازی اشعهپرتودهی مواد با نوترون و 

 سيستم. است موجود در نمونه طراحی شده نيتروژن برای شناسايی عنصر  PGNAA، يك سيستمMCNPXسازی  اده از کد شبيهدر اين مقاله، با استف. است
PGNAA  شامل چشمه نوترونAm-Beی گاما  ، آشکارساز اشعهNaIبا  .ی گاما است ، کندکننده و حفاظ اشعهروژناوی نيتی ح ، پودر مالمين به عنوان نمونه

ی گامای  در محل نمونه و يا به عبارتی بيشينه اشعههای مختلف آب انجام شد تا بيشينه شار نوترون حرارتی  رای ضخامتسازی اين سيستم ب يهاستفاده از کد، شب
سيستم . شد نيتروژن در آشکارساز تعيين MeV 8/11ی گامای آنی  مت بهينه برای آب سبك با بهينه کردن فراوانی اشعهضخا .ذخيره شده در آشکارساز حاصل شود

ن نتيجه گرفت که سيستم طراحی شده برای توا سازگاری خوبی دارند و می ز محاسبات مقايسه شد کهبه طور تجربی نيز مورد آزمايش قرار گرفت و با نتايج حاصل ا

 .باشد ن، شرايط بهينه را دارا میآشکارسازی نيتروژ
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Abstract  
 

Irradiation of materials with neutron and detection of the prompt gamma ray duo to (n,γ) reaction, is the basis 

of prompt gamma neutron activation analysis (PGNAA). In this paper, using the MCNPX simulation code, a 

PGNAA system is designed for identification of nitrogen in materials. The PGNAA system consist of Am-Be 

neutron source, NaI gamma ray detector, a sample (melamine powder) containing nitrogen, moderator and 

gamma shield. Using the code, simulation of PGNAA system is done for different thickness of light water to  

achieve the maximum neutron flux in sample or in other words, to maximize the stored gamma ray in detector. 

Optimum thickness were determined with optimizing the abundance of prompt 10.8 MeV nitrogen gamma ray in 

detector. The system was also set up experimentally. The experimentally results obtained were in good 

agreement with simulation results and we can therefore conclude that the designed PGNAA system has optimum 

condition for detection of nitrogen in various sample. 

  

PACS No:29 

 

، PGNAAی تحليل گامای آنی حاصل از فعالسازی نوترون       قدمهم

های  و ترکيبب تحليل عنصری مواد غيرمخرهای  يکی از روش
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شيميايی است و به علت پاسخ زمانی کوتاه و دقت کافی، در کنترل 

در اين روش پس از  [1,2] .آيندهای صنعتی کاربرد زيادی داردفر

، ايزوتوپ جديدی با عدد حرارتی توسط هسته ب يك نوترونجذ

ن اي. آيد می وجود جرمی يك واحد بيشتر در حالت برانگيخته به

ايزوتوپ به طور آنی، يك يا چند گاما که خاص آن هسته است 

کند که از اين ميان، پرتوهايی که دارای شدت و انرژی  گسيل می

پرتوهای گامای آنی ناشی از عناصر ديگر تداخل بيشتر بوده و با 

اين  .گيرد کند برای شناسايی آن عنصر مورد استفاده قرار می نمی

شناسايی مواد در : است از جملهروش دارای خصوصيات مهمی 

، غيرمخرب بودن روش های حجيم، شناسايی فوری در محل نمونه

 .[3] ...و 

 روش کار 

عنوان چشمه  به( X.14کپسول ) Ci5با قدرت  Am-Beاز چشمه 

فرايند توليد نوترون در اين چشمه به . نوترون استفاده شده است

 :صورت زير است

  cnBe 129                                               (1) 

شود و در  کنش، کربن در حالت برانگيخته تشکيل می در اين برهم

گسيل  MeV 34/3ی گاما با انرژی  اشعه ،برگشت به حالت پايه

کنش با  ه دليل برهماين اشعه به هنگام خروج از چشمه ب. کند می

ی گاما  طيف اشعه ی چشمه، به يك غالف فوالدی احاطه کننده

به منظور جذب اين طيف گامای خارج شده از . شود تبديل می

سرب چشمه، يك حفاظ سربی بايد درنظر گرفته شود زيرا که 

ضخامت بهينه سرب . تی گاما اس جاذب بسيار مناسب برا ی اشعه

سرب با ابعاد . طراحی شد MCNPXسازی  توسط کد شبيه

(21×11×X )ی چشمه در نظر گرفته  گامای  به عنوان حفاظ اشعه

سازی  شبيه cm 11تا cm 1ضخامت سرب است که از Xشد که 

ج شد و ضخامت بهينه که در آن بيشينه کاهش کل شار گامای خار

در گام بعدی، . دست آمد شود، به شده از سرب را موجب می

به دليل دسترسی . طراحی کندکننده، نمونه و آشکارساز انجام شد

پايين، از آب مقطر به عنوان کندکننده استفاده شده ی  آسان و هزينه

برای دست يافتن به بيشينه شار نوترون حرارتی در نمونه، . است

نمونه از پنج جهت با آب احاطه شد و وجه ششم آن را مقابل 

33با ابعاد  NaIآشکارساز    قرار گرفت که به فاصلهcm 2  از

. است cm 38ی آشکارساز از چشمه  فاصله. قرار دارد آشکارساز

های نوترون با ماده آشکارسازی و  کنش به منظور کاهش برهم

 cm 2جلوگيری از تخريب آشکارساز يك حفاظ به ضخامت 

اين حفاظ از جنس . اطراف حجم حساس آشکارساز قرار داده شد

ح مقطع جذب است زيرا که بور سط33BOHاسيد بوريك 

-نمونه. دارد barn 4831نوترون حرارتی بسياری بااليی در حدود 

در اين کار از پودر . ی مورد بررسی يك ماده حاوی نيتروژن است

مالمين با فرمول شيميايی 
663 NHC با چگالی 

3cm

gr55/1  به عنوان

نمونه و آب  .است cm(21×11×11) نمونه ابعاد .ه استفاده شدنمون

يلن قرار دارند که ات های مکعبی شکل، از جنس پلی در ظرف

ی توصيف  يه سازی هندسهشب. است mm 4ها  ضخامت اين ظرف

آب انجام شد و  cm  9و cm 4 ،cm 6های  ضخامتشده برای 

قاط مختلف نمونه طيف گامای آشکارساز و شار نوترون در ن

 cmو  cm 4های  س همين هندسه برای ضخامتسپ. شد محاسبه

. آزمايش قرار گرفتندتر هستند مورد  که به شرايط بهينه تزديك 6

استفاده شد  3BFگيری نوترون حرارتی از آشکارساز  برای اندازه

33با ابعاد  NaIی گاما از آشکارساز  گيری اشعه و برای اندازه  

ل و شار نوترون حرارتی در ابتدا، داخ. استفاده شد ORTECمدل 

ی گامای ذخيره شده در آشکارساز  انتهای نمونه و نيز شار اشعه

ی  ارتی در انتهای نمونه و شار اشعهمحاسبه شد و شار نوترون حر

گيری شد و با بررسی شار  ای ذخيره شده در آشکارساز اندازهگام

سازی،  ی گامای نتايج تجربی و شبيه ی و طيف اشعهحرارت نوترون

 PGNAAسيستم . دست آمد نه ضخامت کندکننده برای نمونه بهبهي

 .استفاده شده در شکل زير نشان داده شده است

 

 
 ی سيستم يك سطح مقطع از هندسه(: 1)شکل 

 

۱۹۴۷ مقاله نامه كنفرانس فيزيك ايران 1۳۹۲
Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 نتایج
 1شکل . ی سرب برای چشمه محاسبه شد ابتدا ضخامت بهينه

به ی گامای چشمه  درصد کاهش نسبی کل فراوانی اشعه ميزان

منظور . دهد های مختلف سرب را، نشان می خامتازای عبور از ض

 از ميزان کاهش نسبی، مقدار
0

0

G

GG x  است کهG0  فراوانی کل

ی گامای خارج شده از چشمه برای حالت بدون سرب است  اشعه

متر  سانتی Xعد از عبور از ضخامت ی گاما ب فراوانی کل اشعه Gxو

 .سرب است

 

 
-ی گاما به ازای عبور از ضخامت کل اشعه ميزان درصد کاهش نسبی(: 2)شکل

 های مختلف سرب

 

سرب است  cm 5شود، ضخامت بهينه،  همان طور که مشاهده می

درصد  91به گاما  ی فراوانی اشعهکل  که پس از اين ضخامت،

برای سه ضخامت مختلف آب  سيستم سازی شبيه .يابد کاهش می

 1جدول نمونه در حرارتی در ی شار نوترون  محاسبهانجام شد و 

  .است نشان داده شده

 .است MeV (5-11-9-11) های حرارتی ی نوترون محدوده

 
 (f4تالی)ی حرارتی در نمونه ها در بازه شار نوترون:  1جدول 

ی حرارتی  ها در بازه شار نوترون

 هبه ازای يك ذر

 های مختلف کندکننده ضخامت

5-11 × 113/5 cm 4 
5-11 × 14/6 cm 6 

5-11 × 5/3 cm 9 

 

ی آب  ی ضخامت کندکننده همانطور که مشخص است ميزان بهينه

است و در اين ضخامت بيشينه شار نوترون حرارتی  cm 6سبك، 

حرارتی، فوق حرارتی  های شار نوترون. در نمونه وجود دارد

(eV111-eV3/1 )ميانه  و(keV211-eV111)  نيز در ابتدای

با توجه به اينکه نمونه خود . ذکر شده است 2مونه در جدول ن

ی نوترون مانند هيدروژن و کربن است،  حاوی عناصر کندکننده

 .ها نقش مهمی دارد بنابراين در کند کردن نوترون

 
حرارتی، های  توليد نوترون رهای مختلف کندکننده د سهم ضخامت:  2جدول 

 (f2تالی ) ی سطح نمونهو ميانه بر رو فوق حرارتی

cm 9 cm 6 cm 4 های مختلف  ضخامت 

 کندکننده
تعداد در واحد )های حرارتی نوترون 8/5×5-11 3/11×5-11 8/8×5-11

 (به ازای يك نوترون سطح
تعداد در )حرارتیفوق های  نوترون 6/2×5-11 3/2×5-11 4/1×5-11

 (ك نوترونواحد سطح به ازای ي

تعداد در واحد )های ميانه  نوترون 3/5×5-11 1/3×5-11 9/1×5-11

 (سطح به ازای يك نوترون

 مجموع 8/15×5-11 9/16×5-11 12×5-11

 

های حرارتی،  های جدول باال، مجموع شار نوترون با توجه به داده

 cm6نيز برای حالت  در ابتدای نمونه فوق حرارتی و ميانه

هايی که در اين بازه قرار  نوترون. بيشينه استآب سبك ضخامت 

شوند و منجر به  سير حرکت خود در نمونه کند میدارند در طول م

ی گامای  افزايش فراوانی اشعه و در نتيجه (n,γ)های  کنش برهم

ی کندکننده، عالوه  خامت بهينهبرای رسيدن به ض .شود موردنظر می

گاما ی  اشعه مونه، شدتهای حرارتی در ن بر بيشينه شدن نوترون

اما نيز ی گ بايد به بهينه کردن شدت اشعه نيز بسيار مهم است و

انرژی ذخيره شده در آشکارساز ، ميزان 4شکل . توجه کرد

 MeV84/11ی گامای آنی نيتروژن با انرژی  را برای اشعه (8Fتالی)

اين نمودار . دهد ضخامت کندکنده نشان میسب تغييرات بر ح 

در اطراف نمونه، فراوانی د با افزايش ضخامت آب کن بيان می

اين افزايش  cm 6يابد و تا ضخامت  ی گاما افزايش می اشعه

ی  افزايش ضخامت آب، فراوانی اشعهپس با  بيشينه است و از آن

 .يابد گاما کاهش می
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تالی )ی گامای آنی نيتروژن، ذخيره شده در آشکارساز  فراوانی اشعه:  4شکل 

f8) 
 

 یج تجربینتا

بهينه ی آب سبك برای ضخامت  برای کندکننده PGNAAسيستم 

(cm6 )طور تجربی نيز مورد  سازی، به دست آمده از شبيه به

ظور بررسی صحت محاسبات به من. آزمايش قرار گرفت

نيز آزمايش  cm9سازی، عالوه بر ضخامت بهينه، ضخامت  شبيه

ی های حاو ظرف .يگر مقايسه شونددو ضخامت با يکدشد تا اين 

ضخامت کندکننده، ساخته  cm 9و  cm6کندکننده و نمونه با ابعاد 

طيف . و در هر حالت مطابق با چيدمان آزمايش پرتودهی شد

. انجام شد (زمان زنده آشکارساز) s 1511به مدت گاما گيری 

های حرارتی در انتهای  شار نوترون s 2111همچنين به مدت 

نتايج تجربی و محاسبات با  2ر جدول د . گيری شد نمونه اندازه

 .يکديگر مقايسه شده است

 
 سازی و آزمايش دست آمده از شبيه مقايسه نتايج به:  4جدول 

 Ratio آزمايش محاسبات

2/1± 35/1 1/1± 5/1 

)9(

)6(

waterlightcmA

waterlightcmA

Nitrogen

Nitrogen 

5-11×2± 5/1 4-11×2± 14/2 

)9(

)6(

waterlightcmn

waterlightcmn

thermal

thermal 

 

ی گامای نيتروژن در ضخامت  ر آزمايش، نسبت سطح زير قلهد

cm 6  به ضخامتcm9  است و اين بيانگر اين است که  5/1برابر

تر  درصد بيش 51آب،  cm 6ی گاما برای ضخامت  فراوانی اشعه

بهينه است و اين  cm 6بنابراين ضخامت است  cm 9از ضخامت 

توافق خوبی بين  درصد است که بيانگر 35سازی  در شبيه نسبت

های حرارتی  همچنين نسبت شار نوترون .سازی و تجربه است شبيه

ها  گيری که از اندازه cm9به  cm6ضخامت  انتهای نمونه در در

که تفاوت حدود  سازی مقايسه گرديد دست آمده با نتايج شبيه به

جايی آشکارساز  جابه تواند ناشی از ها می درصد اين نسبت 25

يك دقيقا در  و آشکارساز در دو مرحله مايش باشدنوترون در آز

 .قرار نگرفته باشد محل

 ریگی نتیجه
 های حاوی ونهبرای نم PGNAAبه منظور افزايش بازده سيستم 

و برای ی سيستم پيشنهاد شد  نيتروژن، يك هندسه برای کندکننده

تحليل شار نوترون ی آب سبك، ضخامت بهينه به ازای  کندکننده

به ويژه به های مختلف و  ی مختلف نمونه و انرژیها در قسمت

ی گامای آنی نيتروژن  بيشينه بازده سيستم آشکارسازی اشعهازای 

نيز به دست همچنين ضخامت بهينه به طور تجربی . محاسبه شد

 .ر بودندگسازی و تجربی در توافق خوبی با يکدي آمد که نتايج شبيه
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