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  چکیده

ترکیبی از سرب، زیرکونیم و ، ي هدف ماده.گردد میسازيوق سرد شبیهي نوترون ف یک چشمه)دوتریم جامد (نوترونی و مبدلب سنگین آکننده ام آردراین مقاله،
تگی هاي سطحی بسالیه  درو حرارتی  سردايهنوترون شار .مشخصات هندسی و ترکیبات هدف و مواد دیگر به کاررفته درمتن داده شده اند. می باشد آب سنگین 

                        قیقاتح مرکز تجدست آمده با نتاینتایج به.  شده استسازي شبیهMCNPX گیري از کدبا بهره هاشار نوترون. اندبه خواص مواد بهینه شده
PSI) Paul Scherrer Institute (اندمقایسه شده.  

  
Numerical Calculation of Cold Neutron Flux Near the Converter of an UCN Source 

 
Gheisari, Rouhollah1; Firoozabadi, Mohammad Mehdi2; Mohammadi, Habib2 

 
1Physics Department, Persian Gulf University, Bushehr75169, Iran 

2 Department of Physics, Birjand University, Birjand, Iran 
 

Abstract 
 

In this paper, an ultracold neutron (UCN) source based on the D2O moderator and the  solid deuterium (sD2) 
converter is simulated. The spallation target  is a composition of Pb, Zr and D2O.  The geometry construction 
and composition of the target are given. Using MCNPX code, the cold flux and the thermal  flux in the  sD2 are 
optimized  at different depths near  the moderator. The thermal flux values are compared with those  of the PSI 
UCN source. 
  
PACS No.25      
     

   قدمهم
 قیق ممان دوقطبیگیري دهانداز فیزیک سطح، يمطالعهبراي  
 )UCN ( فوق سردنوتروناز  ،و نیمه عمر نوترونکتریکی ال

 سریع در یک        هاي نوترونبا کند نمودن .استفاده می شود
هاي ي نوترونی و سپس کاهش نسبتاً زیاد سرعت نوترونکنندهآرام

.  دن در یک مبدل نوترونی، نوترون فوق سرد تولید می شوحرارتی
   مبدل دوتریم ساخته ي بر پایهسرد که هاي نوترون فوقچشمه

 در این مقاله، .]2و1[  باالتري هستندي تولید داراي بهره،می شوند
ي  یک چشمه هندسی براي آرام کننده و مبدل طرحیک  با ارائه

 هايعمقسرد را در نوترون هاي حرارتی و ، شار نوترون فوق سرد
  .مه می نماییو بهین محاسبه ، مبدلمختلف

  
   و محاسبات عدديروش کار 

 برخـورد   ي بـه واسـطه     ،فـوق سـرد   نوترون   هايچشمهدر  عموماً  
بـا هـدف   )   یا بیشترآمپر میلی 2یان حدود   با جر ( پروتون   يباریکه
    در،هـا ایـن نـوترون   . تولیـد مـی شـوند     هاي سریع   نوترون ،تالشی

ها برخی از آن  حتی   و    گردند می  کند  )نظیر آب سنگین  (کننده  آرام
هـاي حرارتـی بـه کمـک     نـوترون   .رسـند مـی ي سـرد    ناحیـه   به  
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  ، در مبدل. شوند میوارد ماً به مبدل  دوتری سریع،پراکندگی کشسان
در اي که   سازي چشمه شبیه . دنگرد می هاي فوق سرد تولید   نوترون
 . نـشان داده شـده اسـت   1در شـکل   مورد مطالعه قرار گرفته     اینجا  

 ،)متـر سـانتی  یـک ی به ضخامت    مینیومدر حفاظ آلو  (هدف تالشی   
  سـرب و  درصـد   47,8زیرکـونیم،    درصد   16,7  همگنی  از   ترکیب
 پروتونی ، هدفي فرودي برباریکه. آب سنگین است   درصد35,5

 کنـد کننـده،   . شـده اسـت  تخابنمتر ا سانتی 20و به قطر     می باشد 
  سـانتی متـر    2 بـه ضـخامت      ، تانک آن آلومینیـومی     و D2Oحاوي  

مبـدل،  . داري مـی شـود   درجه کلوین نگـه    300ماي   در د  ؛ که است
 کلوین ثابـت    8 حدود    و دماي آن در    باشد می )sD2 (دوتریم جامد 

 جلوگیري از جذب نوترون فوق سرد       براي. درنظرگرفته شده است  
.  درصد فرض شده اسـت 1,5حدود  ندر مبدل،  ناخالصی هیدروژ    

 متـر نتی سـا  13,5 طـول حـداکثر    متر و  سانتی 50 داراي قطر  ،مبدل
 طـول  ،در ایـن کـار  که  الزم به ذکر است    ). را ببینید  1شکل  ( است
ظرف دوتریم از زیرکونیم    . آوریماي نیز براي مبدل بدست می     بهینه

       جـداره جـانبی ظـرف بـه ضـخامت     کـه  ساخته شده است؛ بطوري  
متـر   میلـی  0,5حـدود   به ضخامت   ظرف   متر و سطح مقطع    میلی 3

   . اندانتخاب شده
  

  
  .)طرح حاضر ( نوترون فوق سرديچشمهسازي ي شبیههندسه : 1شکل

  
 انجام شده   MCNPXمحاسبات مربوط به شار نوترون، توسط کد        

است و نتایج حاصله، بر اساس مقادیر سطح مقطع نـوترون کـه از             
، 1در جـدول    . اند  آمده  1اند، در جدول     استخراج شده  NJOYکد  

 نیـز گـزارش     PSIن فـوق سـرد      ي نوترو هاي چشمه برخی از داده  
 هندسـی و جـنس       پارامترهاي هدف تالشـی، مشخـصات      .اندشده

. انـد ،  با طـرح حاضـر متفـاوت        PSIي  هاي نوترونی چشمه  حفاظ
     ي  ي چـشمه ي پارامترهـاي هندسـی کنـد کننـده    جهت اطالع، همه  

PSIباشند، در دسترس نمی.  
  

هاي مختلف مبدل و   در عمقو حرارتی د سرهاي شار نوترون: 1جدول 
  .] ٣[  PSI يها با نتایج مؤسسهي آنمقایسه

  عمق
)(cm  

  شار سرد
)( 12  scm        

  شار حرارتی
)( 12  scm  

شار حرارتی 
 PSIچشمه 

0  10131,73  10133,69  10141,2  
2  10133,31  10131,80  -  
4  10133,61   10131,34  -  
6  10133,54  10131,04  -  
8  10133,15  10128,24  10138  

  
  گیرينتیجه

  و مبدل نوترونی)D2O(ي در این کار، طرح هندسی آرام کننده
)sD2(ي هندسه. ي نوترون فوق سرد ارائه  گردید یک چشمه

   بررسی شدMCNPXسازي کد شبیه به کمک ،سیستم مذکور
هاي کم درون ار نوترون هاي سرد در عمقشمقادیر . )1شکل (

ي نوترون در طراحی چشمه. )1جدول  (مبدل چشمه، بهینه شدند
هاي کم هاي حرارتی در عمقکاهش شار نوترونمیزان فوق سرد، 

ي با نتایج چشمه نتایج حاضر يمقایسه. حائز اهمیت است ،مبدل
در  شار   خوبی دهد تغییرات منفی نسبتاًنشان می  PSIفوق سرد 

سرد میزان شار  . داریم در نزدیکی آرام کنندهنوترون هاي حرارتی
یشینه مقدار می رسد و بنابرین  سانتی متر به ب4 هاي حدوددر عمق

                   از دوتریم ر حجم کمتري با مقداتوان گفتمی
با توجه به . توان طراحی را انجام داد می)PSIي نسبت به چشمه(

حدود یک ایش طول به افز ،UCN ي بهینهتولیدبراي  کهاین
؛ طول بهینه ]4 [  نیاز است،متر از محل تولید نوترون سردسانتی

 میزان ،اتمحاسباین در  .شودمتر انتخاب می سانتی5مبدل، حدود 
 نادیده گرفته شد؛ که نهشت انرژي حرارتی در آرام کننده و مبدل

 ، مبدلي بهینهی بایست طولممسلماً با در نظر چنین فاکتوري 
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 تا سیستم بتواند در دماهاي متر انتخاب شود سانتی5بزرگتر از 
   .پایین کار کند
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