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چکيده
تعيين مکان يک چشمه نوترون گم شده در يک محيط محدود (بدون مداخله فرد آزمايشگر به منظور رعايت موارد
ايمنی) و يا مخفی شده در داخل يک وسيله نقليه و يا کشتیهای تجاری (به منظور کشف محموله های قاچاق چشمههای
نوترون) و غيره ،ضرورت ارايه روشی مناسب با دقت باال ،هزينه پايين و قابليت استفاده در تمامی محيطهای ممکن را
روشن میسازد .هدف از انجام اين پژوهش ،يافتن روشی بهينه جهت به دست آوردن تخمين قابل قبولی از مکان يک
چشمه نقطهای نوترون در يک محيط مشخص محدود ،با دارا بودن تمامی مشخصات فوق ،میباشد .اهميت تعيين مکان
اين چشمه از خارج محيط ،از نقطه نظر مسايل ايمنی و حفاظت در برابر پرتو میباشد .در اين راستا ،ضمن مطالعه کيفی
بر روی تمامی روشهای موجود در اين زمينه ،روشی بديع جهت تعيين مکان يک چشمه نوترونی در تمامی انواع
محيطهای همگن و ناهمگن و انواع هندسههای ممکن ارايه شده است .اين روش ،به دليل آن که تمامی نقاط محيط
مورد بررسی را با استفاده از راهبرد خاصی جستجو میکند تا محل چشمه را بيابد ،روش پويشی نامگذاری شده است.
در روش پويشی ،فرض بر آن است که محيط مدنظر به همراه عناصر تشکيل دهنده آن شناخته شده است .بدين ترتيب،
ابتدا به شبيهسازی محيط با استفاده از کد MCNP

اقدام شده و تابع گرين آن به دست آورده میشود .سپس ،با توجه به

اندازهگيری های صورت گرفته در آشکارسازهای نوترونی اطراف محيط مدنظر ،نسبت شار ثبت شده در اين آشکارسازها
دو به دو يافته میشوند .از کمينهيابی مربعات خطاهای مربوط به نسبت شار اندازهگيری شده و محاسبه شده (عناصر
تابع گرين) ،محل واقعی چشمه نقطهای نوترون را میتوان يافت .اين روش در مورد يک محيط سهبعدی ناهمگن با
هندسه پيچيده آزموده شده و نتايج به دست آمده ،حاکی از دقت باالی اين میباشد .از اين روش میتوان در طراحی
دروازههای ورودی و خروجی خودرو ،جهت يافتن مکان چشمههای نوترونی مخفی شده و يا در مشخص نمودن مکان
چشمههای گم شده در محيطهای آزمايشگاهی و غيره بهره جست.
کليدواژه :تعيين مکان چشمه نوترونی ،سه بعدی ،محيطهای ناهمگن ،روش پويشی ،تابع گرين محيط

مقدمه
هدف از انجام پژوهش حاضر ،به دست آوردن تخمين قابل قبولی از مکان يک چشمه نقطهای نوترون در
يک محيط مشخص محدود می باشد .اهميت تعيين مکان اين چشمه از خارج محيط ،از نقطه نظر مسايل ايمنی
و حفاظت در برابر پرتو میباشد .از جمله کاربردهای آن میتوان به کشف محمولههای قاچاق چشمههای
نوترون و نيز چشمههای آلفا از طريق اندرکنشهای )𝑛  ،(𝛼,تعيين مکان چشمههای گم شده در يک محيط
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محدود ،اندازهگيریهای مربوط به زبالههای راديواکتيو ،پيدا کردن چشمههای کوچک در  glove boxها و غيره
اشاره کرد.
از جمله کاربردهای تعيين مکان چشمه نوترونی ،در طراحی دروازههای ورودی و خروجی کانتينرهای
حامل بار در مبادی گمرکی و غيره میباشد .البته تعيين مکان چشمه در مورد تمامی کانتينرهای ورودی به
دروازه صورت نمیگيرد .در مرحله اول ،يک اسکن سريع برای يافتن کانتينرهای نشان دهنده نسبت سيگنال به
نويز بزرگتر از مقدار مشخصی (برمبنای مقدار پس زمينه) صورت میگيرد .در مرحله بعد ،تنها آنهايی که
مقادير سيگنال به نويز بااليی را نشان میدهند ،جهت تعيين مکان چشمه نامعلوم مورد بررسی قرار میگيرند.
در زمينه تعيين مکان يک چشمه نوترونی ،در گذشته چندين مطالعه انجام شده است .آنتونوپولوس
دوميس و همکارانش ] [1وجود ايزوتوپهای زوج پلوتونيم را در محفظههای مهر و موم شده ،با استفاده از
به نوسان در آوردن محفظه مشکوک در يک چاه حاوی يک استوانه پارافينی به همراه  11عدد آشکارساز ،3He
مشخص نمودند .سپس ،پيورانگ و همکارانش ] ،[1کاربرد يک آشکارساز سويی نوترونهای حرارتی (مستقل
از کندکننده) را جهت تشخيص و تعيين مکان چشمههای نوترونی ،حتی در فواصل بيشتر از  12متر ،پيشنهاد
دادند.
ليندن و همکارانش ] ،[3از يک آشکارساز سوسوزن کوچک که به يک تار اپتيکی متصل بود ،استفاده
نموده تا مکان چشمه نوترونی را در يک محيط همگن حاوی آب تعيين کنند .روش کار آنها برمبنای اندازهگيری
شار و گراديان آن استوار بود .بعدها ،آوديچ و همکارانش ] [2شار اسکالر نوترونی و جريان نوترونی را توسط
يک آشکارساز تار اپتيکی اندازهگيری نموده و با استفاده از آن ،يک چشمه نوترونی را در يک محفظه آب تعيين
مکان نمودند.
دوبينسکی و همکارانش ] ،[5با استفاده از دو آشکارساز  3Heکه در دو طرف يک جعبه به کار گرفتند،
به تعيين مکان يک چشمه نوترونی در دوبعد اقدام نمودند .در اين روش فرض بر آن است که نسبت نرخ
شمارش ثبت شده در دو آشکارساز ،برحسب فاصله چشمه تا يکی از آشکارسازها ،به صورت نمايی تغيير
میکند .همين افراد ،اين روش را در حالت سه بعدی نيز به کار بردند ] .[6سپس ،همين افراد دقت روش فوق
را با استفاده از يک الگوريتم تکرار بهبود داده و در حالی که در به کار بردن روش فوق در مورد نواحی بزرگتر
به تعداد آشکارساز بيشتری احتياج است ،روش تکرار تنها به تعداد گام های بيشتری نياز دارد ].[7
همانطور که مالحظه می گردد ،روشهای ارايه شده جهت تعيين مکان چشمه نوترونی تاکنون ،هرکدام
يا مختص کاربرد خاصی بوده و يا شامل فرضهای ساده کننده میباشند .بدين ترتيب ،روشی کلی که تمامی
کاربردهای مورد انتظار را پوشش دهد ،تا به حال ارايه نشده است.
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معرفی روش پويشی
در اين روش تابعی تحت عنوان تابع دلتا ،بين هر دو آشکارساز موجود در سيستم به صورت زير تعريف
میشود:
)𝑟 𝜙(𝑟𝑖 ) 𝐺(𝑟𝑖 ,
−
)𝑟 𝜙(𝑟𝑗 ) 𝐺(𝑟𝑗 ,

()1

= )𝑟( 𝑗𝑖∆

که در آن 𝑖𝑟 و 𝑗𝑟 به ترتيب نشان دهنده مکان آشکارسازهای 𝑖 و 𝑗 میباشند و 𝑟 تمامی نقاط مورد بررسی جهت
يافتن مکان چشمه نوترونی میباشد .همچنين ،رابطه ميان ) 𝑖𝑟(𝜙 و )𝑟  𝐺(𝑟𝑖 ,توسط انتگرال فردهلم به صورت
زير بيان میگردد ]:[8
()1

𝑟𝑑)𝑟(𝑆 )𝑟 𝜙(𝑟𝑖 ) = ∫ 𝐺 (𝑟𝑖 ,

که در آن )𝑟(𝑆 شدت چشمه نوترونی در نقطه 𝑟 میباشد .سپس ،يک تابع دلتای کل به صورت زير تعريف
میشود:
)𝑟( 𝑗𝑖∆(𝑟) = ∑ ∆2

()3

𝑗𝑖,

نقطهای که کمينه اين تابع دلتای کل را به دست دهد ( 𝑠𝑟) ،به عنوان مکان چشمه نوترونی معرفی خواهد شد.
الزم به ذکر است که در تعريف تابع دلتای کل و کمينهيابی آن ،روش کمينه مربعات خطاها مدنظر بوده است.
همچنين ،دليل آن که از اختالف نسبت شارها (رابطه  )1استفاده شدهاست ،حذف اثر شدت چشمه در الگوريتم
تعيين مکان میباشد .بدين ترتيب ،پس از تعيين مکان چشمه به روش فوق ،شدت چشمه به صورت زير به
دست خواهد آمد:
) 𝑖𝑟(𝜙
)𝑟 𝐺(𝑟𝑖 ,

()2

= )𝑟(𝑆

در اين روش ،نسبت شار محاسبه شده در آشکارسازها ناشی از چشمه فرضی نوترون در تکتک نقاط
محيط (عناصر ماتريس تابع گرين) را میتوان از حل معادالت ترابرد نوترون در محيط مورد بررسی به دست
آورد .توجه شود که دقت روش پويشی ارايه شده جهت تعيين مکان چشمه نوترونی در يک محيط محدود ،به
روش مورد استفاده جهت تخمين شار نوترونی در آن محيط (تابع گرين محيط) بستگی داشته و هر اندازه که
روش محاسبه شار نوترونی دقيقتر باشد ،تعيين مکان به اين روش نيز از دقت باالتری برخوردار خواهد بود.

شبيه سازی و نتايج
محاسبات نوترونی با استفاده از کد مونتکارلو  [9] MCNPانجام داده شدهاند .بدين منظور از تالی
شار سلولی ) (F4استفاده شده است .تالی  F4تخمينگر مقدار شار مورد انتظار در داخل سلول است .چنانچه
اين تالی را با چگالی اتمی ماده آشکارساز و سطح مقطع جذب آن وزن دهيم (ترکيب  F4و  ،)FM4میتوان
تعداد نوترون های جذب شده در يک آشکارساز واقعی را به دست آورد.
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در اينجا آشکارسازهای نوترونی از نوع  3Heانتخاب شدهاند .با توجه به اينکه اين آشکارسازها تنها به
نوترونهای حرارتی حساس میباشند  ،دو گروه انرژی را در محاسبات لحاظ نموده و تنها شار نوترونهای
252

حرارتی در آشکارسازها ثبت و مورد استفاده قرار گرفتهاند .همچنين ،چشمه نوترونی Cf

انتخاب شده و

طيف شکافت خود به خودی آن مستقيماً از کتابخانههای  ،MCNP-4Cبر طبق طيف  ،Watt fissionبه صورت
زير برداشته شده است ]:[9
𝐸
𝑓 (𝐸 ) = 𝐶. 𝑒𝑥𝑝 (− ) 𝑠𝑖𝑛ℎ(𝑏𝐸)1/2
𝑎

()5
با ثوابت 𝑣𝑒𝑀 𝑎 = 1.025و .𝑏 = 2.926𝑀𝑒𝑣 −1

الزم به ذکر است که در شبيهسازی صورت گرفته توسط کد  MCNPاز روشهای کاهش واريانس
برخورد اجباری و پنجره وزنی ،برای کاهش خطای اندازه گيری شار توسط آشکارسازها و باالتر بردن دقت
محاسبات استفاده شده است .الزم به ذکر است که چنانچه از روش کاهش واريانس برخورد اجباری در کنار
تالی ( F5آشکارساز نقطه ای) استفاده شود ،دقت شار ثبت شده در محيطهای بزرگ (فاصلههای نسبتاً دور
چشمه از آشکارساز) باالتر خواهد بود .در غير اينصورت ،چنانچه خطای اندازهگيری شار باال باشد ،ديگر نه
تنها الگوريتم تعيين مکان به روش پويشی کارساز نمیباشد ،بلکه ساير روشها نيز از عهده اين کار برنخواهند
آمد .البته در عمل به دليل استفاده از آشکارسازهای واقعی بايد به دنبال کاهش خطای اندازهگيری بود.
جهت آزمودن روش پويشی ،يک محيط ناهمگن با هندسه نامنظم به ابعاد  5در  5متر ،شامل هوا ،چوب
و آب ،که با يک حفاظ آهنی به ضخامت  15سانتیمتر از محيط بيرونی مجزا شده است ،در نظر گرفته شد
(شکل  .)1با استفاده از  2آشکارساز با فاصله يکسان در اطراف محيط مدنظر ،خطای به دست آمده در تعيين
مکان چشمه حدود  106سانتیمتر به دست آمد (شکل -1الف) .همانطور که در اين شکل قابل مشاهده است،
با توجه به چينش اوليه آشکارسازها و همچنين ناهمگنی محيط ،تعيين مکان چشمه نوترونی به اين روش دقت
مورد انتظار را ندارد .بنابراين ،بايد تعداد آشکارسازهای اطراف سيستم را افزايش داد و يا چيدمان آشکارسازها
را طوری تغيير داد که شار نوترونی ثبت شده توسط آنها افزايش يابد .شيوه پيشنهادی برای تغيير چيدمان
آشکارسازها بدين صورت است که نخست دو آشکارساز با بيشترين مقادير شار نوترونی ثابت نگه داشته شده
و دو آشکارساز ديگر به اندازه نصف فاصله اوليه به سمت آشکارساز با بيشترين مقدار شار ثبت شده جابجا
شوند .در مسأله حاضر ،شار ثبت شده توسط آشکارساز  3بيشترين مقدار را داشته و پس از آن شار نوترونی
در آشکارسازهای  2 ،1و  1به ترتيب از مقادير بيشتری برخوردار است .بنابراين شيوه تغيير چيدمان آشکارسازها
در اين حالت بدين صورت است که آشکارسازهای  1و  2به اندازه نصف فاصله اوليه به سمت آشکارساز 3
حرکت داده میشوند (شکل -1ب) .همانطور که در اين شکل مشاهده میشود ،خطای به دست آمده در اين
حالت به حدود  35سانتیمتر بهبود میيابد.
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شکل -1تعيين مکان يک چشمه در يک محيط ناهمگن با هندسه نامنظم؛ الف) قبل از جابجايی آشکارسازها ب) پس از جابجايی آشکارسازها

همچنين اين روش در حالت سه بعدی با ارتفاع محيط  1متر ،با افزودن دو آشکارساز در باال و پايين
محيط مدنظر (در محل بازيابی شده در دوبعد) آزموده شد (شکل  .)1در اين حالت ،درصد خطای نسبی مکان
بازيابی شده چشمه (از تقسيم حجم ناحيه ای به شعاع خطا در اطراف موقعيت مکانی واقعی چشمه بر حجم
کل ناحيه مورد بررسی) در مقايسه با مکان واقعی آن حدود  %1/1به دست آمد.

شکل -1تعيين مکان سه بعدی چشمه نوترونی با افزودن دو آشکارساز به باال و پايين محيط

بحث و نتيجهگيری
در اين مقاله ،روش پويشی به عنوان الگوريتم جديدی در تعيين مکان يک چشمه نوترونی در يک محيط
محدود معرفی شد .اين روش که برمبنای کمينهيابی اختالف بين نسبت شار نوترونی اندازهگيری شده در
آشکارسازها و نسبت شار محاسبه شده در تک تک نقاط مورد بررسی استوار است ،عالوه بر دقت باال در
تعيين مکان يک چشمه نوترونی ،قابليت تعميم به انواع محيطهای ممکن با هر نوع هندسه پيچيده را دارا
میباشد .خطای اين روش در مورد يک مثال نسبتاً پيچيده (يک محيط سهبعدی ناهمگن با ساختار نامنظم) در
حدود  %1/1به دست آمد.
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در استفاده از روش پويشی بايد به اين نکته توجه داشت که عناصر ماتريس تابع گرين به دست آمده از
محاسبات مونتکارلو بايد از دقت بااليی برخوردار باشند و همچنين اندازهگيریهای شار نوترونی در
.آشکارسازهای اطراف محيط نيز بر دقت اين روش بسيار تأثيرگذار میباشند
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