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  كلمة شكر
  
  

كلمة شكراً ال تفي أبداً ولكن هي أقل ما ميكن تقدميه ملن ساعدين يف إجناز 
  هذا البحث وتطويره إىل األفضل

فالشكر دوماً واحلمد هللا احلكيم اخلبري العلي القدير الذي أكرمنا بالعلم 
  .وروأخرجنا من الظلمات إىل الن

 الذي احتضنين شخصياً بفضله وأعطاين رياض شويكاين.دمث أوجه شكري إىل 
من علمه الغزير زاده املوىل من فضله والذي أقالين من كل عثرة وقعت فيها أثناء 

  .إعداد هذا البحث
الذي مهما قلت فلن أوفيها حقها فقبل أن حناول  ماجدة حنيلي.دكما أشكر 

 من فيضها فقد بذلت كل وقتها وجهدها حىت نتعلم أن نأخذ منها تسبقنا لتعطينا
  .فلها مين كل االحترام والتقدير

 مازن نصاركما أشكر مجيع العاملني يف املخرب العياري وأخص بالشكر األستاذ 
  . الذين بذال من نفسهما ووقتهما إلجناح هذا العملأنس غنومواألخ املهندس 

 مصطفى صائم الدهر.دلني يف وأشكر مجيع العاملني يف قسم الفيزياء ممث
 وللمهندس املعطاء سلمان حسن وأخص بالشكر للمهندس حسيبة خري بك.دو

  . ما قدماه من جهد ومل يكن ممكناً لوالهم إجناز هذا العملكل على حسان الصاحل
  .وأخرياً شكراً لكل من ساعدين بعمل أو كلمة
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  املقدمة
  
  

 العامل يد على البدايات كانت. الزمن من قرن عن يزيد ما منذ اإلشعاع ظاهرة اإلنسان اكتشف
 يف وخصوصا استثمرت أن لبثت ما اليت، اكس أشعة اكتشاف إىل جتاربه أدت فقد. م1895 رونتجن

 توالت. م1896 عام بكرل يد على الطبيعية للعناصر اإلشعاعي النشاط شافتاك ذلك تال. الطيب اال
، غاما، بيتا، ألفا (األشعة من أنواع عدة عرفت فقد، ومصادره اإلشعاع ألنواع االكتشافات

 عدمي النترون كون إىل ذلك يف السبب ويرجع اكتشافا األشعة آخر النترونات كانت). روناتوالنت
 شىت يف النترونات استثمرت ما سرعان األشعة أنواع باقي مثل. رئيسي كسبب الكهربائية الشحنة
 لمع نشأ فقد، اإلنسان وخصوصا احلية الكائنات على أضرار من لألشعة ملا ونظراً. احلياة ااالت
 الوقاية ترتكز. الوفاة حد إىل تصل قد اليت األضرار تلك من الوقاية إىل احلاجة ليليب اإلشعاعية الوقاية

  :على اإلشعاع من
  .لألشعة التعرض زمن تقليل) 1
  .األشعة مصدر عن املسافة زيادة) 2
  .املناسب بالدرع األشعة مصدر تدريع) 3

 مصادر تدريع تقنيات تعترب. حتدثها قد اليت األضرار من وقاية أساليب اعتماد إىل النترونات حتتاج
، النترونات بطاقة مرتبط املادة مع النترونات تفاعل أن بسبب وذلك، خاصة اعتبارات ذات النترونات
  .األشعة من جديدة أنواع من التفاعالت تلك عن ينتج قد مبا وكذلك
 السريعة النترونات دئة على تعمل حيث الربافني مادة النترونات لتدريع تستخدم اليت املواد من
 النترونات لتهدئة كفاءة املواد أكثر يعترب الذي باهليدروجني غنية املادة هذه كون إىل يعزى وذلك

 ألغراض واسع بشكل يستخدم الذي Am-Be مصدر وه السريعة النترونات مصادر أحد. السريعة
  .Mev 10.8 إىل يصل اًواسع اًطيف ميتلك والذي، املعايرة
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 املصدر هذا واستثمار تشغيل على القائمني سالمة على السورية الذرية الطاقة هيئة من حرصاً
 أسباب لعدة الوقت مع كفاءا قلت احلاوية هذه أن إال. الغرض هلذا حاوية بتصميم قامت، النتروين
 ومن جهة من الوقاية تمتطلبا تليب حبيث املشع املصدر حلاوية جديد شكل اقتراح من البد كان وبالتايل

 الذي MCNP-5C الكود استخدام مت الدراسة هذه وإلجناز. السابقة احلاوية أخطاء تتالىف أخرى جهة
  .املادة خالل) وفوتونات، الكترونات، نترونات (اجلسيمات انتقال حماكاة جمال يف الرائد يعترب

  :فصول مخسة من البحث هذه يتكون
  .بالنترونات املتعلقة الفيزيائية قائقاحل بعض لذكر األول الفصل خصص

  .املادة مع تفاعالت من ا يتعلق وما غاما ألشعة خصص فقد الثاين الفصل أما
  .والتركيب األبعاد حيث من النترونية التشعيع حاوية لتصميم اجلديد املقترح الثالث الفصل ويتناول

  .احلاوية هذه خصائص يتناولف الرابع الفصل أما
  .والتوصيات، الدراسة يف جنازهإ مت ما خلصت اليت، اخلامتة اخلامس الفصل اوليتن وأخرياً
  :األطروحة هذه قراءة لتسهيل املالحظات بعض هنا نورد

 املعلومات منه استقيت ذيلا املرجع على [ ] القوسني بني الواردة واحلروف األرقام تدل - 
 املكتوبة املراجع إىل E احلرف يشري حني يف. ربيةالع باللغة املكتوبة املراجع إىل يشري A احلرف. السابقة
 .اإلنكليزية باللغة

 .املستخدم Am-Be النترونات مصدر املفرد املصدر مةلبك يقصد - 
  
  
  
  
  

  البغدادي عمر: الطالب



 
 

 
 
 

 
 

النترونات 
 

غاما 
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  الفصل األول
  النترونات

  
  

  :مقدمة .1.1
ستعرض حملة تارخيية عـن اكتـشاف النتـرون       . سيتناول هذا الفصل بعض احلقائق عن النترونات      

كما ستعرض الطرق املختلفة    . يلي ذلك التعرف على املصادر املختلفة للنترونات      . وتطور فهم العلماء له   
 منـها أو البطـيء      وسيتم التعرف على كيفية كشف النترونات سواء السريع       . لتفاعل النترون مع املادة   

  .سيختم هذا الفصل بالتعرف على كيفية تدريع النترونات. واحلراري
  : اكتشاف النترون.2.1

 9Be، جتربة قذفت فيها نـواة البرييليـوم         1930أجرى العاملان األملانيان بوث وبيكر، يف العام        
اعتقـد يف   . ذيتها العالية جداً  ة غري مؤينة تأييناً مباشراً، متتاز بنفا      شع، نتج عن ذلك أ    4Heجبسيمات ألفا   

أول األمر أا عبارة عن أشعة غاما، الحظ بعد ذلك كل من كوري وجوليت أنه عند تـسليط هـذه                    
األشعة على مادة الربافني تنطلق بروتونات سريعة، حسبت الطاقة اليت انطلقت ا هـذه الربوتونـات                

بفـرض أن   . ربوتونات املنطلقـة   وذلك باستخدام مدى هذه ال     MeV 5.3فوجد أا كانت تساوي     
 ممـا   MeV 52اجلسيم الذي عمل على إطالق الربوتون هو غاما فال بد أن تكون طاقته ال تقل عـن                  

  .جعل أن يكون ذلك اجلسم الغريب شعاع غاما أمراً مستبعداً
 هذا اإلشعاع الغريب على أنه جسيم له كتلة تقترب من كتلة            1932يف العام   فسر العامل شادويك    

وتون، مما يعين أنه لو اصطدم مع بروتون فمن املمكن أن تنتقل كل طاقته إىل الربوتون، وهـو مـا                    الرب
النترون ال يتأثر بااالت الكهربائية، مما يعين أنـه متعـادل           . يفسر ما الحظه كل من كوري وجوليت      

  .، وهو ما يفسر تفاعله املباشر مع النواةكهربائياً
 وهـو مـا يعـادل    x 10-27 kg = 1.0087 a.m.u 1.6749كتلـة النتـرون   تـساوي  

939.57 MeVأما نصف قطر النترون فإنه يساوي.  وهي كتلة تقترب كثرياً من كتلة الربوتون: Rn 

= 1.3fm 1( علماً أنm = 10-15fm.(  
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ورغم أن النترون ال حيمل شحنة كهربائية وال يتأثر بااالت الكهربائية، إال أنه يتـأثر باـاالت               
كما أن التجارب دلت على أن النترون احلر ال يبقى طويالً بل يتحول عرب تفكك بيتـا إىل                  . ناطيسيةاملغ

  :بروتون حسب املعادلة
n à p + β- + v … … … (1.1)  

يلعب النترون دوراً هاماً يف دراسة القوى النووية، فبسبب كونه متعادل الشحنة باستطاعته اجتياز              
حىت النترونات بطاقة من رتبة اإللكترون فولت تستطيع        . فاعل مع مكوناا  احلاجز الكولومي للنواة والت   

  [E1]. الوصول إىل داخل النواة وإحداث تفاعالت نووية

  : تصنيف النترونات.3.1
  [A1]: لتسهيل دراسة النترونات فقد صنفت حسب طاقتها، ومن تلك التصنيفات ما يلي

 E = 0.025 eV: احلرارية
 eV < E ≤ 0.5 eV 0.025: البطيئة

 eV < E ≤ 1 keV 0.5: فوق احلرارية
  keV < E ≤ 0.5 MeV 1: متوسطة الطاقة

 MeV < E ≤ 50 MeV 0.5: السريعة

  : مصادر النترونات.4.1
  :ميكن احلصول على النترونات من مصادر خمتلفة أمهها

  : املفاعالت النووية1.4.1
 تنتج عن عملية انشطار نوى ذرات العناصـر         يعترب املفاعل النووي من أهم مصادر النترونات واليت       

UUالثقيلة القابلة لالنشطار وهي نظائر اليورانيوم        235233 إذ ينطلق  . Pu239 ونظري البلوتونيوم  ,
يف كل تفاعٍل انشطاري للنوى الثقيلة عدد من النترونات تثري بدورها انشطار نوى أخرى مـن مـادة                  

 .ث زيادة مطردة لعمليات االنشطار واليت نسميها بالتفاعل املتسلسلاالنشطار، فتحد
  .تكون النوى الناجتة عن االنشطار مثارة، وتضمحل فيما يسمى بتسلسل اضمحالل االنشطار

وميكن استخدام النترونات املنبعثة عن عمليات االنشطار اليت تتم يف قلب املفاعل بعـد دئتـها                
),(ختلفة توضع داخله بغرض إحداث التفاعـل النـووي      لقذف أهداف من اخلامات امل     γn  ودراسـة 

  .الطيف الغامي الفوري املنبعث نتيجة لذلك

  : مصادر النترونات النظائرية.2.4.1
تعترب تفاعالت اجلسيمات ألفا مع العناصر اخلفيفة واليت أدت إىل اكتشاف النترون مـن مـصادر                

يمزج النظري الباعث أللفا مع مادة هدف مناسبة مكوناً مصدراً          . ها يف املخابر  النترونات اهلامة الستخدام  
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يخلط مصدر جسيم   . نترونياً مستقالً وميكن احلصول على أعلى إنتاٍج نتروين باختيار الربيليوم كهدف          
غ من الراديوم مع عدة غرامات من مسحوق الربيليـوم ينبعـث            1ألفا بتراكيز صغرية فمثالً عند خلط       

  : نتروناً سريعاً نتيجة للتفاعل710وايل ح
)1.2.........(71.512

6
9
4

4
2 MeVnCBeHe ++→+  

),(بعض مناذج تفاعالت    ) 1.1(يعطي اجلدول    nα    توضع . حيث تستخدم مصدرات ألفا املألوفة
),(مصادر النترونات النظائرية الناجتة عن تفاعل        nα    نات الفوالذ، ومعظم    يف كبسوالت داخل أسطوا

  .النترونات الناجتة عن هذه املصادر نترونات سريعة عالية الطاقة
  

  )1.1(اجلدول
),(مصادر النترونات النظائرية  nα  

 عمر النصف ملصدر ألفا املصدر النتروين عمر النصف ملصدر ألفا املصدر النتروين

BePu /239 2400 Y BePo /210 138 d 
BeCm /244 18 Y BeAm /241 433 Y 
BePu /238 87.4 Y BeCm /242 162 d 
BeRa /226 1602 Y BeAc /227 21.6 Y 

  

),(بصفٍة عامٍة تعترب مصادر النترونات النطائرية من النوع          nα    ذات أمهية بالغة جلميع األغـراض 
العلمية حيث أن أغلبها له عمر نصف طويل ويسهل نقلها، واستخدامها يف التطبيقات الصناعية، إال أن                
كثافة الفيض النتروين الناتج عنها يعترب قليالً نسبياً فيما لو قورن بالنترونات الناجتـة عـن املفـاعالت                  

در يف أحباث عديدة يف جمال البحث عن نسب تركيز العناصـر يف             النووية، وقد أمثر استخدام هذه املصا     
  .خاماا

  ):الفوتونترونية( املصادر النترونية الغامية .3.4.1
ميكن استخدام بعض مصدرات أشعة غاما النظائرية النشطة إلنتاج النترونات بقذف مادة هـدف              

  .مناسب ذه األشعة
قة إثارة كافية لنوى اهلدف عند امتصاص فوتونـات         وتنتج هذه املصادر نترونات نتيجة خمزون طا      

ـ            فإنه ميكن   1.67MeV مثالً هي    Be9أشعة غاما، فإذا كانت طاقة ارتباط النترون األخري يف نوى ال
  . أو أكثرMeV 1.67 بقذفه بأشعة غاما ذات طاقة Be9حترير نترونات من الـ 

  :النوى املنشطة إشعاعياً، واليت تعطي أشعة غاما ولعل من أكثرها شيوعاًويتوفر عدد كبري من 
RaLaSbInYAsGaMnClAlNa 22614414012411688767256382824 Pr,,,,,,,,,,,

2)(تعترب نواتا  H 9)( و Beا كالتايلمن أهم املصادر الفوتونترونية النظائرية النشيطة وتفاعال :  
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)1.4.........(

)1.3.........(
1
1

2
1

8
4

9
4

nHHh
nBeBeh

+→+

+→+

ν

ν  

),(إن معظم مصادر     nγ           حتوي خليطاً من أحجاٍم متساويٍة من األنتيموان والربيليوم حبيث تتفاعل 
  .أشعة غاما املنطلقة من األنتيموان مع نوى الربيليوم، مؤدية إىل إطالق نتروناٍت أحادية الطاقة

ام من العيوب الرئيسية للمصادر الفوتونترونية أن نشاط أشعة غاما كبري جداً حبيث تستخدم يف نظ              
إلنتاج مصادر نترونية ذات شدة عالية وعمر النصف ملصدرات غاما قصرية حبيـث تتطلـب إعـادة                 

  .تنشيطها باستمرار

  : املصادر النترونية الناجتة عن االنشطار التلقائي.4.4.1
ميتاز بقلة تكلفتـه وكثافـة      )  عام 2.65( ذي عمر نصف قدره      Cf252مصادر الكاليفورينوم   

 نترون يف الثانية ولكل ميكروغـرام مـن         3.2*610ونات الصادرة عنه تلقائياً، وهو يبعث مبقدار        النتر
 ويعتـرب مـصدر   MeV 2.3ويكون متوسط طاقة النترونات الناجتة عن هذا االنشطار هـي  . العينة
Cf252صناعية من املصادر النترونية املناسبة يف التطبيقات العلمية وال.  

  :املسرعة النترونات الناجتة عن استخدام اجلسيمات .5.4.1
ميكننا احلصول على النترونات بقذف أهداٍف معينة باجلسيمات املشحونة املعجلة، كقذف املاء الثقيـل              

)( 2ODمنخفض الطاقة وميثل ذلك بالتفاعل مسرعمثالً أو الديوترييوم بالديوترونات املعجلة يف :  
)1.5.........(),( 32 HendH  
  فهو يعطي حصيلة جيدة من النترونات بطاقاٍت Q=3.26 MeVترافق هذا التفاعل طاقة قيمتها 

 وميكن أن حنصل على نترونات أحادية الطاقة لـو  (keV 200-100)منخفضة لديوترونات يف حدود 
 الغرض، متثل املعـادالت     حتكمنا يف شروط التجربة بعناية وهناك تفاعالت أخرى ميكن استخدامها هلذا          

  :التالية أهم هذه التفاعالت

)1.9.........(762.0

)1.8.........(65.1

)1.7.........(26.0

)1.6.........(6.17

13
2

1
1

3
1

17
4

1
1

7
3

113
7

2
1

12
6

14
2

3
1

2
1

MeVnHeHH

MeVnBeHLi

MeVnNHC

MeVnHeHH

++→+

++→+

++→+

++→+

  

إضافة إىل مجيع املصادر السابقة ميكن القول إن األشعة الكونية تعترب املـصدر الطبيعـي الوحيـد                 
 ولكـن يتعـذر     باملـسرعات للنترونات حيث تنتج نترونات ذات طاقة مشاة لطاقة النترونات الناجتة           

  . يف الدراسات التطبيقيةاستخدامها
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  : تفاعالت النترونات مع املادة.5.1
تشابه النترونات أشعة غاما من حيث أا عدمية الشحنة الكهربائية، ولذلك فمن املمكن أن تنتقـل            

تفاعالت النترون مع املادة تعتمد علـى       . خالل املادة لسنتمترات دون حدوث أي نوع من التفاعالت        
  :عدة متغريات منها

  .النواة اهلدف -1
  . طاقة النترون-2
  . املقطع العرضي للتفاعل والذي يتغري بتغري النواة اهلدف وطاقة النترون-3

  :هناك عدة أنواع من التفاعالت اليت قد حتدث بني كل من النترون الوارد واملادة اليت يعرب خالهلا
  . التبعثر املرن-1
  . التبعثر غري املرن-2
  .ون أسر أو امتصاص النتر-3

  :وكنتيجة لتفاعل النترون مع الوسط فإننا سنالحظ
فوتون، جسيم مشحون ثقيل،    ( النترون خيتفي ويظهر عوضاً عنه أحد أنواع اإلشعاع األخرى           -1

  ).عدد من النترونات، نواتج انشطار
  ).كما حيدث يف التبعثر املرن( طاقة واجتاه النترون تتغري -2

 داخل املادة بالتدريج    طاقتها دخرى من اإلشعاع من حيث أا تفق      تشابه النترونات بقية األنواع األ    
إىل أن تصبح حرارية، إال أا قد تبقى فترة من الزمن حرة قبل أن يتم أسرها من قبـل إحـدى نـوى             

  ).1.1(الوسط، أو تنحل حسب املعادلة 

  :Elastic Scattering التبعثر املرن .1.5.1
هو التفاعل املسيطر يف حال كان الوسط املار خالله النترون حيوي           هذا التفاعل بني النترون والنواة      

 والكتلة  E0 اليت سيعطيها النترون الوارد ذو الطاقة        Qmaxالطاقة العظمى   . نسبة عالية من النوى اخلفيفة    
m=1 إىل نواة كتلتها M=A ستكونتفاعلهما، بعد ،:  

  
  .داد للنواةستظهر الطاقة اليت سيخسرها النترون يف شكل عملية ارت

عند احلاجة إىل دئة النترونات يـتم       . يلعب التبعثر املرن الدور األساسي يف عملية دئة النترونات        
متريرها خالل مادة تكون نسبة اهليدروجني فيها عالية، ألن اهليدروجني يعترب املهدئ األفـضل وذلـك                

ملرن له دور هام يف عمليـة كـشف         كما أن التبعثر ا   . A=1بسبب امتالكه نواة متتاز بأقل عدد كتلي        
  ).تفاعالت االرتداد(النترونات وخاصة السريعة منها 
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  :Inelastic Scattering التبعثر غري املرن .2.5.1
ال ). مع عدم امتصاص النترون   (التبعثر غري املرن هو تفاعل بني النترون والنواة يؤدي إىل إثارة النواة             

. ا كانت طاقة النترون الوارد أكرب أو تساوي طاقة إثارة النـواة           حيدث هذا النوع من التفاعالت إال إذ      
  :تعود النواة املثارة إىل حالتها الدنيا بإطالق إشعاع غاما، من األمثلة على التبعثر غري املرن التفاعل التايل

56Fe + n→56Fe* + n→56Fe +   … … … (11.1)  

  ...، )n, 2n( ،)n, a( ،)n, p( التفاعالت من النوع .3.5.1
عند مرور حزمة من النترونات خالل املادة ستقل شدة هذه احلزمـة تـدرجيياً، وذلـك بـسبب                  

 ,n(التفاعالت املختلفة اليت حتدث بني النترونات ونوى املادة، فالنترونات السريعة تفاعالت من قبيـل  

2n( ،)n, a( ،)n, p( ،... واليت غالباً ما حتتاج إىل طاقة خارجية للحدوث ،)بعـض  ).  للطاقةماصة
  :التفاعالت املنتجة للطاقة

)1.13.........(785.4:

)1.12.........(75.0:

36

33

MeVQQaHnLi

MeVQQpHnHe

=++→+

=++→+

  
  :Radiative Capture األسر اإلشعاعي .4.5.1

عند وصول طاقة النترون إىل املدى احلراري أو البطيء تصبح احتمالية أن تقوم إحدى نوى الوسط                
  .يطلق على هذا النوع من التفاعالت األسر اإلشعاعي. بامتصاصه كبرية

تطلـق  . اد العدد الكتلي للنواة اليت قامت بأسر النترون مبقدار واحد، وستنتقل إىل احلالة املثارة             يزد
  .هذه النواة أشعة غاما للعودة إىل احلالة املستقرة

تكون نواة التريتيـوم  . 2Hمتثل املعادلة أسر نواة اهليدروجني للنيوترون، مما ينتج عنه نظري التريتيوم    
  . لالستقرارMeV 2.22ارة، ولكي تستقر فإا تطلق شعاع غاما بطاقة الناجتة يف حالة إث

)1.14.........(22.2:21 MeVHnH =+→+ γγ

   :fission االنشطار .5.5.1  
وينـتج  ) بـشكٍل عـام   (يف هذا التفاعل تنقسم النواة الثقيلة بعد امتصاصها النترون إىل نـواتني             

5.2≅ν     القابلة لالنشطار بواسطة نترونات حراريـة هـي  إن النوى .  نتروناً سريعاً يف هذا التفاعل  :
AmPuUU 241

95
239
94

235
92

233
92 ,,,  

  .يستخدم حالياً يف الوقود النووي النوى الثالثة األوىل
منها تكون على شكل طاقـة  % MeV ، 75 200الطاقة الناجتة بتفاعل االنشطار تعادل حوايل 

  .حركية لنواتج االنشطار
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إال أن هذه التفاعالت ال تتم إال إذا كانـت طاقـة            ميكن حصول االنشطار بواسطة نوى أخرى       
  .نعطي بعض األمثلة لقيم هذه العتبة: القذيفة أعلى من حد معني

MeVAmMeVU

MeVThMeVBi

4.6:,9.0:

3.1:,60:
242
95

238
92

232
90

209
83  

   :Neutron activation التنشيط النتروين .6.5.1
),(يف معظم التفاعالت وخاصة يف تفاعالت األسر االشعاعي          γn   تصبح النواة  ، يتنشط اهلدف و

  .اهلدف مشعة ميكن حساب نشاطها االشعاعي بسهولة
 صغري وواحدة سطحه املعرضة لتدفق النترونات تـساوي واحـدة           dx بفرض أن مساكة اهلدف     

املقطع العرضي للتفاعل الذي حنصل فيه على       σبفرض  .  ذرة يف واحدة احلجم    Nالسطح وحتتوي على    
),( واملعرف بـ    النظري املشع للهدف   Tλ  حيثλ        هي ثابت التفكك اإلشعاعي للـنظري املـشع وT 

  .عدد النترونات الواردة على اهلدف بواحدة الزمنΦنسمي . عمر النصف
 نـواة مـشعة تعطـى       n ينتج   ∆t خالل الزمن    Φ ذرة هدف يف التدفق النتروين       Nإن تشعيع   

  :بالعالقة
)1.15.........(... tNn ∆Φ= σ  

 فيمكننا كتابة عبارة تغري عدد النوى املشعة        λوباملقابل تتفكك هذه النوى املشعة بثابت التفكك        
  :مع الزمن على الشكل التايل

)1.16.........(.. nN
dt
dn

λσ −Φ=  

  :ومبكاملة هذه العالقة حنصل على

)1.17().........1(.. teNn λ
λ

σ −−
Φ

=  

  :حيسب نشاط اهلدف بعد تشعيعه بالعالقة
)1.18().........1(... .teNnA λσλ −−Φ==ويقاس بالبكرل  .  

NAs تنتهي إىل قيمة حدية      Aمن العالقة السابقة جند أن       ..Φ= σ     عند هذه القيمة يصبح عدد
) 1( يـبني الـشكل      .النوى املولدة خالل واحدة الزمن يعادل عدد النوى املتفككة يف واحدة الـزمن            

)(tA .   من أجلTt )5.0( تكون   = =
sA

A .          ونالحظ أنه ال فائدة من زيادة زمن التشعيع أكثـر

  .sA تصبح قريبة جداً منA مرات عمر النصف حيث أن 5 أو 4من 
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) النشاط اإلشعاعي :1الشكل )A t.  

  

  : كواشف النترونات.6.1
يكـون تفاعـل    . يعتمد كشف اإلشعاع بشكل عام على تفاعل هذا اإلشعاع مع مادة الكاشف           

اجلسيمات املشحونة مباشراً مع مادة الكاشف على شكل إثارة أو تأيني، أما كشف أشعة غاما فيتم عن                 
  .ها مع مادة الكاشفطريق اإللكترونات الثانوية اليت حتررها هذه األشعة عند تفاعل

  ويتم كشف النترونات من خالل عدة طرق، تكشف من خالل كشف اجلـسيمات املـشحونة              
) p, a, d, ... (    أو أشعة غاما الناجتة عن التفاعالت النووية اليت تنتج عن تفاعل النتـرون مـع مـادة

  .الكاشف
 للتفاعالت النوويـة    عند تصميم كواشف النترونات جيب األخذ باحلسبان اعتماد املقطع العرضي         

على الطاقة، لذلك ختتار مادة وسط الكشف بعناية، فكلما كان املقطع العرضي أكرب كلما قل احلجـم                 
  .الفعال للكاشف

  :بعض أنواع كواشف النترونات
  : الكواشف الغازية.1.6.1

ميأل الكاشف الغازي حتت ضغط معني لغـرض كـشف النترونـات بإحـدى الغـازات الـيت             
فعنـد دخـول النتـرون إىل احليـز         .  فيها أي من التفـاعالت املـذكورة الـسابقة         ميكن أن حيدث  

الداخلي للكاشف حيدث التفاعل بينـه وبـني ذرات الغـاز، فينطلـق نتيجـة لـذلك جـسيمات                   
وجبمع الـشحنات الكهربائيـة املتكونـة عـن التـأين           . مشحونة ثقيلة اليت تقوم بتأين غاز الكاشف      

  . تسجيل النترونتتكون نبضة كهربائية تعرب عن 
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 بـشكل واسـع     3BF البـورون     ثالثـي فلوريـد    يستخدم األنبوب التناسيب احلاوي على غاز     
 B10 ويعود ذلك إىل كرب املقطع العرضـي المتـصاص نظـري البـورون            . للكشف عن النترونات احلرارية   

 النترونـات    هـو املـادة اهلـدف الـيت متـتص          3BFويكون البورون يف الكاشف     ، للنترونات احلرارية 
  .وينتج عن ذلك جسيمات مشحونة ثانوية ميكن بواسطتها الكشف عن النترونات، احلرارية

  )Scintillation Detectors( الكواشف الوامضة 2.6.1
ـ                ل يستعمل يف هذه الكواشف التفاعالت املستعملة يف الكواشف الغازيـة نفـسها وهـي تفاع

  .أسر النترونات احلرارية والتشتت املرن للنترونات السريعة
 6-من أجل النترونات احلرارية والبطيئة تستعمل عادة مـادة وامـضة غنيـة بـذرات الليثيـوم                

حيث تستعمل هـذه البلـورة عوضـا عـن          ). LiI(Tl)( الليثيوم املنشط بالتاليوم     يدمثل بلورة يود  
فعنـد أسـر ذرة الليثيـوم       . لة من أجل كشف أشـعة غامـا       املستعم) NaI( الصوديوم   يدبلورة يود 

وم يف مـادة البلـورة ممـا يـؤدي إىل إثـارة ذرات              ي للنيترون الساقط ينطلق جسيما ألفا والتريت      6–
البلورة وانطالق الومضة الضوئية الـيت حتـول إىل نبـضة كهربائيـة بواسـطة أنبـوب املـضاعف              

ـ ). Photomultiplier Tube(الضوئي  تعمال أيـضا يف مثـل هـذا النـوع مـن      كما ميكن اس
  .10-خملوطة مع مادة البور) ZnS(الكواشف بلورة من كربيتات التوتياء 

من أجل النترونات السريعة تغليف الكاشف السابق بطبقة من الـربافني مـن أجـل دئـة                 فيمكن  
نترونـات  هذه النترونات وكشفها كنترونات حرارية إال أنه ميكـن اسـتعمال مبـدأ التـشتت املـرن لل              

مثـال  . على ذرات اهليدروجني وذلك بصنع بلورة وماضة حتوي عدداً كـبرياً مـن ذرات اهليـدروجني               
أو ميكـن وضـع طبقـة       . ذلك البلورة املصنوعة من خلط الشمع مع كربيتات التوتياء كمـادة وامـضة            

ـ                 دة الناجتـة   رقيقة من البويل إثيلني على سطح بلورة كربيتات النحاس حبيـث تنطلـق الربوتونـات املرت
  .عن سقوط النترونات السريعة على طبقة البويل إثيلني حنو البلورة حمدثة النبضة الضوئية املطلوبة

  )neutron Fission Detectors( الكواشف االنشطارية للنترونات 3.6.1
تعتمد هذه الكواشف على كشف التأين الـذي حتدثـه نـواتج انـشطار مـادة مـا نتيجـة                    

 مـن أجـل النترونـات احلراريـة لكـرب           235-فيستعمل اليورانيوم . تروناتتعرضها لتدفق من الن   
بينما من أجل النترونـات الـسريعة فتـستعمل مـواد           . مقطعه انشطاره العرضي بالنترونات احلرارية    

 الـيت تنـشطر فقـط إذا جتـاوزت طاقـة            232- والثوريـوم  238-قابلة لالنشطار كـاليورانيوم   
و جتـدر اإلشـارة إىل أن كفـاءة كواشـف النترونـات             .  مادة النترونات الساقطة عتبة معينة لكل    

احلرارية أعلى بكثري من كفاءة كواشـف النترونـات الـسريعة وذلـك لكـرب مقطـع االنـشطار                  
  .238- مقارنة مما هو لليورانيوم235-العرضي لليورانيوم
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  )Neutron Activation( كشف النترونات بالتنشيط اإلشعاعي 4.6.1
ترونات احلرارية أو السريعة بتعـريض رقـائق مـن نظـائر خمتلفـة، تتميـز                ميكن الكشف عن الن   

فتتكون نظـائر نـشيطة إشـعاعيا تتـراوح أعمـار نـصفها بـني               . مبقطع عرضي كبري لألسر النتروين    
وتستعمل القيمة املقاسة للنـشاط اإلشـعاعي املتولـد يف العينـة حلـساب التـدفق                . الدقائق والساعات 

و اجلـدير   . الرقاقة وقيمة املقطع العرضي لألسـر النتـروين للـنظري املـستعمل           النتروين بعد معرفة مسك     
بالذكر أن النشاط اإلشعاعي املستحث بسبب التشعيع يكون عـادة مـصدر ألشـعة غامـا أو بيتـا، و                    

كما وينبغي أن يكـون مسـك الرقاقـات صـغريا           . بالتايل ال يلزم كواشف نيترونات يف مثل هذه التقانة        
يـبني  . فق النتروين ثابتا عرب الرقاقة و ال حيدث امتـصاص ذايت جلـسيمات بيتـا الناجتـة                حبيث يبقى التد  

  . بعض النظائر املستعملة للكشف عن النترونات احلرارية و السريعة)2.1(اجلدول
  

  نوع
 الكشف

  مادة
 الرقاقة

  النظري
 املستقر

نسبته يف 
  الرقاقة
(%) 

املقطع 
  العرضي

 )بارن(

  النظري املشع
 املتكون

  عمر النصفيال
 للنظري املشع

  يوم71.3 58- كوبالت 0.42 67.76 58- نيكل نيكل
  ساعة15 24-صوديوم 0.13 100.0 27- أملنيوم أملنيوم
 ساعة2.6 56- مغرتيوم 0.11 91.68 56- حديد حديد

  
  النترونات
 السريعة

  ساعة66 99- مولبدينيوم 0.06 100.0 232-ثوريوم ثوريوم

  16.9 100.0 60-كوبالت كوبالت
20.2 

  م60- كوبالت
 60- كوبالت

   د10.4
  سنة5.27

 فضة
  107- فضة
  109- فضة
 109- فضة

51.35  
48.65  
48.65 

45.0  
110.0  
110.0 

  108- فضة
  110- فضة
 م110- فضة

   د2.3
   ثانية25

  يوم253

  
  النترونات
  احلرارية

 
  د2.69 198-ذهب 98.5 1100.0 197-ذهب ذهب

  )2.1(اجلدول
  ملة للكشف عن النترونات السريعة و احلرارية بالتشعيعبعض النظائر املستع

  

   كواشف النترونات باملستحلبات التصويرية5.6.1
تستعمل املستحلبات التصويرية عادة يف الكشف عـن النترونـات وخاصـة يف جمـال تقـدير                 

. اجلرعة الشخصية للعاملني يف جماالت إشعاعية حيتمل فيها التعـرض للنترونـات مثـل املفـاعالت                
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للنترونات البطيئة تستعمل أفالم املراقبة الفردية حيث جتعـل أحـد النوافـذ يف حـامالت األفـالم                  
فعنـد سـقوط النترونـات البطيئـة        . حاوية على طبقة من الكادميوم تليها طبقة رقيقة من الرصاص         

تتفاعـل   . 114Cd(n, )115Cdعلى هذه النافذة متـتص النترونـات بالكـادميوم وفـق التفاعـل              
اما الصادرة عن التفاعل مـع طبقـة الرصـاص مولـدة إلكترونـات يـصار إىل كـشفها                   أشعة غ 

أما من أجل النترونات الـسريعة فيـتم اسـتعمال املـستحلبات            ). الفلم(بواسطة مستحلب التصوير    
النووية حيث تتفاعل النترونات السريعة مباشرة مع مادة الكاشـف مـسببة ارتـداد بروتونـا الـيت                  

  .على الكاشفبدورها تسجل أثراً 
   كشف النترونات بكواشف األثر النووي.6.6.1

كما ميكن الكشف عن النترونات باستعمال الكواشف البالسـتيكية الـوارد ذكرهـا يف هـذه                
احملاضرة حيث يطلى سطح الكاشف البالستيكي مبادة مثل البـور أو الليثيـوم الـيت تتفاعـل مـع                   

كمـا  . ة على أن تسجل أثـراً علـى الكاشـف         النترونات احلرارية مصدرة جسيمات مشحونة قادر     
ميكن للنترونات السريعة أن تتفاعل مع بعـض الكواشـف البالسـتيكية مباشـرة مثـل كواشـف                  

CR-39على هذه الكواشفاً فيصدر عن ذلك بروتونات مرتدة قادرة على أن تسجل أثر .  
  : تدريع النترونات.7.1

تتغري . ليت ال ميكن تطبيقها يف حالة النترونات      يبسط تصميم تدريع الفوتونات بعدد من املعامالت ا       
املقاطع العرضية للفوتونات بشكل منتظم مع العدد الذري والطاقة، أما املقاطع العرضية للنترونات فإا              

  .تتغري بشكل غري منتظم من عنصر إىل آخر وبتغري الطاقة
حرارية ومن مث يعمـل علـى       بشكل عام يعمل تدريع النترونات على دئة النترونات السريعة إىل           

تعترب العناصر اخلفيفة أفضل العناصر على دئـة النترونـات، وعلـى وجـه اخلـصوص          . امتصاصها
  .العديد من املواد اهليدروجينية كدرع جيد للنترونات، مثل املاء والربافنيتعمل . اهليدروجني
 يتمتـع  barns 0.33ري أيضاً للهيدروجني أسر النترونات احلرارية ولكن مبقطع عرضي صغميكن 

 مما جعله يستخدم وبشكل واسع barns 2450الكادميوم مبقطع عرضي كبري ألسر النترونات احلرارية 
يصاحب استخدام اهليدروجني والكادميوم ألسر النترونات احلرارية إطـالق       . لتدريع النترونات احلرارية  

  . على التتايلMeV 9.05 وMeV 2.22أشعة غاما بطاقات عالية واليت بدورها حتتاج إىل تدريع، 
 هلا القدرة على أسر النترونات احلرارية        )6Li و نظري اللثيثيوم     10Bمثل نظري البورون     (توجد نظائر 
 ال ميلك القدرة على النفاذية كما هو احلال مـع           αاجلسيم الناتج من التفاعل     . )n,α(خالل التفاعالت 

  .اتج التفاعلأشعة غاما، مما سيغين عن تدريع إضايف لنو
* * *  
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  صفحة بياض
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  الفصل الثاين
  أشعة غاما

  
  

  : مقدمة.1.2
نناقش الطرق املختلفـة لتفاعـل      . يتناول هذا الفصل تعريف بأشعة غاما النووية وأسباب ظهورها        

نتناول طريقـة كـشف    . مبتون، وتوليد األزواج  وأشعة غاما مع املادة، املفعول الكهرضوئي، مفعول ك       
  .تم الفصل بعرض تدريع أشعة غاماخن. أشعة غاما

  : أشعة غاما.2.2
. تنطلق أشعة غاما النووية من النوى املثارة، اليت تظهر نتيجة التفاعالت النووية أو التفكك اإلشـعاعي               

أشعة غاما هي عبـارة     . تتميز أشعة غاما النووية بطيفها املنفصل، فالنواة املثارة ميكنها إطالق فوتون أو أكثر            
). اخل... الضوء املرئي، أشـعة إكـس،   (ت مثلها يف ذلك مثل األشعة الكهرومغناطيسية األخرى  عن فوتونا 

  .ية املتناهية يف الصغر، فأطواهلا املوجية أصغر مبليون مرة من األطوال املوجية املرئيةجمتتاز بأطواهلا املو
تنتقل . جتة يف حالة مثارة   معظم تفككات ألفا، بيتا، وكلك أغلب التفاعالت النووية تترك النواة النا          

هذه النواة إىل احلالة الدنيا مباشرة أو بالتدريج عرب إطالق فوتونات حتمل فرق الطاقة بـني املـستوى                  
 ).تكون فيه النواة أقل إثارة أو يف حالتها الدنيا(واملستوى األدىن ) املتواجدة فيه النواة املثارة(األعلى 

 وذلك عرب مسارين، أحد     nR222 عرب احنالل ألفا متحوالً إىل الرادون        Ra226يتفكك الراديوم   
 مما جيربها علـى إطـالق فوتـون         MeV 4.602=αهذين املسارين تكون فيه نواة الرادون مثارة،        

  .لتصل إىل احلالة الدنيا،) شعاع غاما(

  : تفاعالت أشعة غاما مع املادة.3.2
. مبتون، وتوليـد األزواج   وما مع املادة بثالث طرق، املفعول الكهرضوئي، تبعثر ك        تتفاعل أشعة غا  

ومن املعلوم أن الفوتونات ليس هلا القدرة على تأيني املادة مباشرة، وذلك لكوـا متعادلـة الـشحنة                  
 جزء  ، أو )املفعول الكهرضوئي (تتصادم أشعة غاما مع الكترونات املادة لتعطيها كل طاقتها          . الكهربائية
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وقد تتفاعل أشعة غاما مع اال الكهرومغناطيسي للنواة فيتولد زوج الكتـرون            ). مبتونوتبعثر ك (منها  
  ).توليد األزواج( بوزيترون –

  : املفعول الكهرضوئي.1.3.2
وأحد الكترونات الذرة   ) شعاع غاما ( بني فوتون    مباشر املفعول الكهرضوئي هو عبارة عن تصادم       

يـسمى االلكتـرون املتحـرر      . ون بأكملها إىل االلكترون الذي يتحرر تاركاً الذرة       منتقلة طاقة الفوت  
  :يعرب عن طاقة االلكترون املنطلق بالعالقة. لكترون الضوئيباإل

)2.1.........(BhTe −= ν  
  . طاقة ارتباط االلكترون بالذرةB طاقة الفوتون الوارد، νh طاقة االلكترون املنطلق، eTحيث 

 أكرب من طاقة ارتباط االلكتـرون  νhال حيدث املفعول الكهروضوئي إال إذا كانت طاقة الفوتون     
وكذلك ال حيدث املفعول الكهروضوئي مع االلكترونات احلرة نظراً لعـدم حتقـق حفـظ               . Bبذرته

  .حال االلكترونات املرتبطة يتحقق حفظ االندفاع فالذرة حتمل اجلزء املتبقي من االندفاعيف . الندفاع
  :توجد عالقات جتريبية لوصف املقطع العرضي لتفاعل الكهرضوئي

)2.3.........(141
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لذلك تفـضل   .  للمادة املمتصة  5Zطرداً مع   يالحظ أن املقطع العرضي لألثر الكهرضوئي يتناسب        

  .العناصر ذات العدد الذري الكبري بالرصاص لصنع الدروع واحلواجز الواقية من أشعة غاما
  : تبعثر كومبتون.2.3.2

يتغري تردد الفوتـون  . يتم يف تبعثر كومبتون التفاعل بني فوتون والكترون حر أو ضعيف االرتباط بالذرة   
ميكننا اشتقاق العالقة اليت تربط بـني  . لوارد بعد هذه العملية وكذلك اجتاه احلركة، ويسمى بالفوتون املتبعثر     ا

  :الطاقة اليت خيسرها الفوتون املتبعثر وزاوية التبعثر من خالل قوانني حفظ االندفاع والطاقة، انظر الشكل

  
  تبعثر كومبتون). 1.2(الشكل
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  :هذه العالقة تأخذ الشكل

( ) )2.4.........(
cos11

'
θα

νν
−+

=
hh  

إذا كان لدينا حزمة من أشعة غاما وحيدة الطاقة وأردنا كشفها فـسنجد باإلضـافة إىل القمـة                  
طيفاً مستمراً ميتد نظرياً من الصفر إىل قسيمة عظمـى          ) الناجتة عن االمتصاص الكلي للطاقة    (األساسية  

  .تعرف حبافة كومبتون
  :تون بالعالقةيعطى املقطع العرضي التفاضلي لتبعثر كومب
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er2:  هو نصف القطر الكالسيكي لإللكترون
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  : توليد األزواج.3.3.2

22لكتـرون   عند دخول فوتون طاقته على األقل ضعفي الطاقة الـسكونية لإل           Cmh e≥ν  فمـن 
  . بوزيترون– النواة متحوالً إىل زوج الكترون املمكن أن يتفاعل هذا الفوتون مع حقل

22 إىل كتلة hvتتحول طاقة الفوتون  Cmeوطاقة حركية حيملها الزوج :  
( ) )2.6.........(2 2 nucTTTCmh eee +++= +−ν  

).  هي طاقة ارتداد النواةnT: حيث أن ) )2.7.........(nTTT ee ++ +−  
 مربع العدد الـذري   مع طاقة الفوتون، وتتناسب طرداً    تزداد احتمالية حدوث توليد األزواج بزيادة     

  .Z2لوسط التفاعل
بعد أن يفقد البزيتـرون     . يلي توليد األزواج حدوث عملية عكسية وهي ما تسمى بفناء البزيترون          

معظم طاقته يتحد مع الكتـرون ليتالشـيا فيظهـر بـدالً عنـهما فوتـونني طاقـة كـل منـهما           
MeVCme 511.02 =.  

 باسـتخدام   Zاب املقطع العرضي لتوليد األزواج يف حقل نواٍة من مادٍة عددها الذري             ميكن حس 
  :العالقات التقريبية التالية
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  وفناء البوزيترون، عملية توليد األزواج). 2.2(الشكل

  

  : مقارنة التفاعالت الثالث.4.2
تتنافس التفاعالت الثالث فيما بينها إال أنه يوجد جماالت من الطاقة يكون فيها أحد التفـاعالت                

إن املفعول الكهرضوئي هو األكثر احتماالً يف جمال الطاقات املنخفـضة           . غالباً على التفاعلني اآلخرين   
E<100 keVيزيد احتماله يف جمـال  أما تفاعل توليد األزواج ف.  ومن أجل املواد ذات الكثافة العالية
مبتون كبرياً يف جمال الطاقات املتوسطة، انظر و، ويكون احتمال تفاعل كE>20 MeVالطاقات العالية 

أثر العدد الذري للمادة وطاقة الفوتون على مناطق سيادة األمناط          ) 4.2(يوضح الشكل   ). 3.2(الشكل
  .الثالث لتفاعالت غاما مع املادة
لي لتفاعل أشعة غاما مع املادة كحاصـل مجـع للمقـاطع العرضـية              يعرف املقطع العرضي الك   

  :للتفاعالت الثالثة
)2.10.........(ppcphT σσσσ +++=  

 املقطع العرضـي لتفاعـل كومبتـون،    cσاملقطع العرضي للتفاعل الكهروضوئي،   phσ: حيث
ppσزواج املقطع العرضي لتفاعل إنتاج األ.  
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  الكربونمناطق السيطرة لكل نوع من األنواع الثالثة من تفاعالت غاما مع ).3.2(لالشك

  
  
  
  

  
 )4.2(الشكل

  أثر العدد الذري للمادة وطاقة الفوتون على مناطق سيادة األمناط الثالثة لتفاعالت غاما مع املادة
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  : معامالت التوهني، انتقال الطاقة، واالمتصاص.5.2
 تسقط بشكل عمودي على مـادة ذات        0Iزمة من الفوتونات وحيدة الطاقة شدا       بفرض أن ح  

  : يعطى بالعالقةdxعدد الفوتونات اليت ختتفي من احلزمة بعد اجتياز السماكة . مساكة حمددة
( ) )2.11.........(dxNxIdI σ=−  

 مـن املـادة،     xلعمق   شدة احلزمة عند ا    x(I( عدد األهداف يف وحدة احلجم من املادة،         Nحيث  
σاإلشارة السالبة تدل على التناقص. املقطع العرضي الكلي للتفاعل.  

  :من العالقة السابقة سنجد أن
( ) )2.12.........(0

xeIxI µ−=  
هناك معامل آخر للتـوهني هـو       . cm-1 هو معامل التوهني اخلطي للفوتونات، وحدته        حيث  

يـرتبط هـذا   . تلي الذي يعرب عن معامل التوهني بواحدة الكتلة السطحية من اهلدف    معامل التوهني الك  
  :املعامل مبعامل التوهني اخلطي بالعالقة

  
يتأثر معامل التوهني اخلطي باحلالة الفيزيائية للوسط، لذلك عدل إىل معامل التوهني الكتلي والذي              

  . للماء ال يتغري سواء كان يف احلالة السائلة أو الغازيةال يتأثر ذه العوامل، فمثالً معامل التوهني الكتلي
يعمل معامل التوهني الكتلي كمؤشر ملقدار ما سيختفي من احلزمة اإلشعاعية بعد عبورها لسماكة              

إىل املادة، هذا   ) غري مباشر التأيني  (هناك معامل آخر هو معامل نقل الطاقة من اإلشعاع          . معينة من املادة  
  :لصيغة التاليةاملعامل يعرف با

  
) فوتونات ونترونات ( هو املعامل اخلطي النتقال الطاقة من اإلشعاع غري مباشر التأيني            حيث  

  هو نسبة الطاقة اإلشعاعية املنتقلة كطاقة حركية إىل الكترونات املـادة             µtr أو بعبارة أخرى  . إىل املادة 
  .dxخالل مسافة 

ونات الوسط قد يفقد منها جزء على هيئة إشـعاع كهرومغناطيـسي            بعد انتقال الطاقة إىل الكتر    
فإننـا نـستطيع    ) g-1( ونسبة ما مت امتصاصه يف املادة        gبفرض أن نسبة هذا الفقد هي       ). أشعة كبح (

  :كتابة املعامل الكتلي المتصاص الطاقة على النحو التايل

  
أن املعامل الكتلـي المتـصاص      ) 15.2(دلة  تبني املعا .  معامل امتصاص الطاقة اخلطي    حيث  

  .الطاقة أقل من املعامل الكتلي النتقال الطاقة
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  : كشف أشعة غاما.6.2
تعمل أشعة غاما علـى نقـل       . ال حتمل أشعة غاما شحنة كهربائية لذلك فهي غري مباشرة التأيني          

كترونـات الوسـط    إىل ال ) مبتونوك(أو بشكل جزئي    ) املفعول الكهرضوئي (طاقتها إما بشكل كامل     
بعد اكتساب هذه االلكترونات طاقة، من الفوتونات الواردة، تتحرر من ذراا لتصبح حـرة  . العابرة له 
تقنيـة  (وعند تسليط فرق جهد مناسب ميكننا جتميع هذه االلكترونات لتشكل تياراً كهربائياً             . احلركة
أو نبضة مبروره عرب الكترونيـات مناسـبة        يعاجل اخلرج سواء تيار     ). تقنية النبضة (أو فرق جهد    ) التيار

  :تستخدم تقنية النبضة بشكل أوسع من تقنية التيار وذلك بسبب. ليظهر بالشكل املراد
  .يف الكاشف) االلكترونات(زمن وصول النبضة إىل أقصى ارتفاع هلا يتعلق بزمن جتمع الشحنات ) 1
  .ارتفاع النبضة يتناسب مع طاقة اإلشعاع الساقط) 2

الكواشف الغازية، الكواشف الوميـضية، وكواشـف       : عدة أنواع من كواشف أشعة غاما     توجد  
  .أنصاف النواقل

  :تنقسم الكواشف الغازية إىل األنواع التالية
كل نوع من هذه األنواع له منطقـة جهـد يعمـل            . يغرحجرية التأين، العداد التناسيب، عداد غا     

  .مل فيها الكواشف الغازيةمناطق اجلهد اليت تع) 5-2(يوضح الشكل . عندها
هي منطقة اجلهد الذي تعمـل حتتـه العـدادات    ) proportional Region(منطقة التناسب 

يف هذه املنطقة يتناسب عدد االلكترونات، الناجتة عن تأين غاز الكاشف، مـع             . التناسبية) الكواشف(
  .طاقة اإلشعاع املسبب هلذا التأين

  
 [E2]. لغازية مناطق عمل الكواشف ا)5.2(الشكل
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  : تدريع أشعة غاما.7.2
كما رأينا يف فقرة سابقة فإن املواد ذات العدد الذري الكبري تفضل لصناعة الدروع اخلاصة بأشعة                

بناء على ذلك فإن اليورانيوم هو أفضل املواد الطبيعية املتوفرة، ولكن وألسباب هندسية واقتصادية              . غاما
  . أشعة غامايعترب الرصاص املادة األوىل لتدريع

  :من أهم املعامالت يف حسابات التدريع هو حساب مساكة النصف

  
 معامـل    السماكة اليت تعمل على خفض شدة احلزمة اإلشعاعية إىل النصف،            X1/2 :حيث أن 
 . متثل مساكة النصف اخلطية X1/2 يف هذه احلالة تكون. التوهني اخلطي

  



 
 
 

 
 

املقترح اجلديد لتصميم حاوية تشعيع نيترونية  
  

اجلديدة النترونية التشعيع حاوية خصاص  
  

اخلامتة ولتوصيات  
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  الفصل الثالث
  املقترح اجلديد لتصميم حاوية تشعيع نيترونية

  
  

  : مقدمة.1.3
نترونية القدمية من حيث أبعادها وتركيبها ومشاكلها سيتناول هذا الفصل وصف حلاوية التشعيع ال

املراد تدريعه وأخريا وصف حلاوية التشعيع النترونية ) Am241-Be9(يلي ذلك وصف ملصدر النترونات 
 .اجلديدة من حيث األبعاد والتركيب

 : وصف حاوية التشعيع النترونية القدمية.2.3
ية ملعايرة النترونات لتطبيق مبادئ ومعايري الوقاية قامت هيئة الطاقة الذرية السورية بتصميم حاو

والذي يعرف هنا على أنه جعل اجلرعة اإلشعاعية وعدد . اإلشعاعية، ومن أهم تلك املبادئ اإلستمثال
املتعرضني من املمارسة اإلشعاعية عند أدىن حد ممكن الوصول إليه بشكل معقول آخذين بعني االعتبار 

  :ية باخلصائص التاليةو احلاتمتعت. اإلمكانات االقتصادية
 أسطوانية الشكل - 
 120cmقطرها  - 
 183cmارتفاعها  - 
 .زرعت فيها أنابيب من البالستيك لتمثل فتحات تشعيع - 
علماً بأنه من املمكن إغالق ، ملئت هذه األسطوانة حول أنابيب التشعيع مبادة مشع الربافني - 

  ).2.3(و) 1.3( الشكل ب احلاجةفتحات التشعيع بكتل مناسبة من مادة مشع الربافني حس

  : مشاكل حاوية التشعيع النترونية القدمية.3.3
  .حتريك املنبع يتم بشكل يدوي وبالتايل زيادة جرعة العاملني - 
تأثر مشع الربافني بالعوامل اجلوية مثل ذوبانه وبالتايل انسداد بعض قنوات التشعيع وهذا ما  - 

  .يعيق عملية التشعيع
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  .دود وبالتايل إمكانية احلصول على جرعات معينة حمدود أيضاًعدد قنوات التشعيع حم -
  .كبرية احلجم حبيث تبقى ثابتة يف مكاا - 

  
  حاوية التشعيع النترونية القدمية )1.3(شكل ال

  
  

  
 حاوية التشعيع النترونية القدمية )2.3(الشكل
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  : وصف املصدر النتروين املشع.4.3
 الطاقـة الذريـة     هليئة الذي يستخدم يف خمرب املعايرة التابع        املصدر اإلشعاعي املستخدم هو املصدر    

),(هذا املصدر من نوع املصادر النظائرية     . السورية nα .         وهو عبارة عن خليط متجانس مـن نظـريي
غلفت مـادة املـصدر     . والذي يشكل الربيليوم أغلب مادته    ، )Am241(واألمريشيوم  ) Be9(الربيليوم  
ونـصف  ، 1.2mmتتاليتني من مادة الستانلس ستيل بشكل أسطوين مساكة كـل منـهما             بطبقتني م 

ونوع االسـطوانة   ، 60mmأما االرتفاع فهو    ، 15mm أما اخلارجية    13.5mmاالسطوانة الداخلية   
X.14      حسب ترميز الشركة الصانعة )Amersham .( أنظر الشكل)كوري  5املصدر حيوي   ). 3.3 

  [A4] .  النتروين هي شدة املصدر، من األمريشيوم
  

  
 )3.3(الشكل

  . مقاسة بامليليمتراألبعادα,n( ، Am241-Be9(مصدر النترونات من النوع
  

تتفاعل جسيمات ألف مـع نـوى       ، يتفكك نظري األمريشيوم مطلقاً جسيمات ألفا بطاقات خمتلفة       
رافق إصدار النترونات إصـدار     ي. B9(α,n)C12حسب التفاعل   ، الربيليوم مما يسمح بإطالق نترونات    

نسبة ما يصدره املصدر من هذه الفوتونات إىل ما يصدره من نترونـات         ، 4.44Mevأشعة غاما بطاقة    
59.6 .%[A4].  

نظراً ألمهية هذا الطيف يف جمال املعايرة       . تنطلق هذه النترونات بطاقات خمتلفة مشكلة طيف مستمر       
من نترونـات هـذا   % 98ر من ث تتركز أكA .([E8](ق أنظر امللح، ISO النترونية فقد وصفته ال

  .)4.3(أنظر الشكل، 10.8Mev-0.1الطيف يف اال السريع 
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  )4.3(الشكل

  ISO [E8]ـرسم هذا الطيف استناداً إىل ال. Am241-Be9الطيف الناتج عن مصدر 
  

  : وصف املقترح اجلديد حلاوية التشعيع النترونية.5.3
  

  
  شعيع النترونية اجلديدة حاوية الت)5.3(الشكل
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  .1mمكعب من الستانلس ستيل مملوء باملاء طول ضلعه  - 
أسطوانة من الربيسبكس مملوءة باملاء يتحرك ضمنها املنبع النتروين مزروع على سطحها  - 

  .2.5cmليزرات مضيئة نصف قطرها 
مقابل أسطوانة الربيسبكس توجد شرحية بريسبكس أيضا تتوضع على اجلانب األيسر من  - 

  .حلاويةا
 تتوضع 10cmنافذة من الستانلس ستيل إلدخال العينات املطلوب تشعيعها طول ضلعها  - 

  .1cmنافذة فهو من الرصاص ذو مساكة الا وجه مأ، على اجلانب األمين من احلاوية
خيترق أنبوبة الربيسبكس شرحيتني من الستانلس ستيل من األعلى ملنع خروج املنبع ومن  - 

 .2cmمساكة الشرحية الواحدة ، نبع عليهااألسفل لكي يتوضع امل
 وارتفاعها 20cmأسفل حاوية التشعيع يوجد أسطوانة من مشع الربافني نصف قطرها  - 

20cm 2 أما األسطوانة الداخلية نصف قطرهاcm 10 وارتفاعهاcm. 



 -38-

  
  
  

  صفحة بياض
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  الرابع الفصل

  اجلديدة النترونية التشعيع حاوية خصاص
  
  

  :مقدمة. 1.4
أخرياً عنـد   و والتشعيع التدريع عند اجلديدة النترونية التشعيع حاوية خصائص الفصل هذا سيتناول

  .اخلطورةوضع 

  :لإلشعاع املهين التعرض يف اجلرعات حدود. 2.4
 حبيث للعاملني املهين بالتعرض التحكم بضرورة) ICRP (اإلشعاع من للوقاية الدولية اهليئة توصي

  :التالية احلدود ملعا ألي قيمته تتعدى ال
 ال ومبـا  0.167µSv.min-1 يعادل ما أي 20mSv قدرها السنة يف املتوسطة الفعالة اجلرعة - 
 .متتالية سنوات 5 خالل  100mSv عن يزيد

 .سنوات5 خالل 100mSv تتجاوز ال أن على سنة أي يف 50mSv عن تزيد ال املتوسطة الفعالة اجلرعة -

  5C-MCNP كود باستخدام احملاكاة. 3.4
 مونيت طريقة من باالستفادة الكود هذا يعمل. األغراض متعدد األبعاد ثالثي كود MCNP الكود

 مسائل حل يستطيع، األمريكية املتحدة بالواليات الوطين االموس لوس خمترب يف الكود هذا طور. كارلو
ـ  معامل حساب الكود يستطيع كذلك. واإللكترونات الفوتونات، النترونات نقل  لألنظمـة  ةاحلرجي

 بـسطوح  حماطة خاليا شكل على املعرفة للمادة األبعاد ثالثي هندسي تصميم أي الكود يعاجل. احلرجة
  .MCNP-5C املسماة نسخته يف أصبح أن إىل لتطويره متعددة مبراحل الكود هذا مر. هندسية

  Input File الدخل ملف. 1.3.4
 يتكـون . املطلوبـة  الفيزيائية املسألة حلل ةاألساسي املرحلة صحيح بشكل الدخل ملف كتابة تعترب

  :رئيسية أجزاء ثالثة من الدخل ملف
 .اإلشعاع خالله ينتقل الذي املادي الوسط حتاكي اليت اخلاليا -1
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 .اخلاليا تشكل اليت السطوح -2
 :على تشمل واليت، املعلومات -3

 .وطيفه املصدر توصيف - 
 اخلاليا داخل املواد ونسب تركيب - 
 ).Tallies (املطلوبة املعلومات - 

  Output File اخلرج ملف. 2.3.4
  .الدخل ملفات يف طلبناها قد كنا اليت املعلومات اخلرج ملفات تتضمن
 وضـع  عند اجلديدة النترونية التشعيع حلاوية اإلشعاعية اجلرعة معدل دراسة. 4.4
  : MCNP-5C كود باستخدام التدريع
 عن الصادرة النترونات جرعة معدل جمموع هو الكلية اجلرعة معدل أن إىل نشري أن جيب البدء قبل
  :مركبات/ 3 /من تتألف األخرية أن كما، غاما أشعة جرعة معدل إىل باإلضافة املشع املصدر
 .األمريشيوم نظري عن الناجتة 59.5kev الطاقة ذات غاما أشعة جرعة - 
 .النترونات إلصدار املصاحبة 4.4Mev الطاقة ذات غاما أشعة جرعة - 
  .احلاوية مكونات مع النترونات تفاعل عن الناجتة احملرضة اماغ أشعة جرعة - 

(Dose Rate)total = (Dose Rate)γ + (Dose Rate)n  
 حلساب اجلرعة اإلشعاعية املمتصة وذلك بعد إدخال اال         MCNP-5Cمت استخدام كود     - 

ل علـى   الطاقي للمنبع املشع وباستخدام معامالت التحويل من الطاقة إىل اجلرعة مت احلـصو            
  cGy.min-1اجلرعة بواحدة 

 جيب اإلشارة إىل أن هذه اجلرعة ناجتة عن النترونات احلرارية واملتوسطة والسريعة - 
عند وضع التدريع واخلطورة أكثر ما يهمنا هو اإلجراء الوقائي وسالمة العـاملني لـذلك مت                 - 

 حساب اجلرعة الفعالة وفق القانون التايل
HTR = DTR * WR 

HTR :رعة الفعالة معدل اجل)Sv.s-1.(  
DTR : معدل اجلرعة املمتصة)Gy.s-1.(  
WR :معامل اإلشعاع املرجح وقيمه وفق اجلدول التايل[A3] :  

  معامل اإلشعاع املرجح  نوع اإلشعاع وطاقته
  1  الفوتونات بكامل طاقتها
En    <   10Kev 5  

10Kev   ≤     En    < 100Kev 10  
100Kev   ≤     En    <    2Mev  20  
2Mev   ≤     En    <  20Mev  5  
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أما عند وضع التشعيع أكثر ما يهمنا هو معدل اجلرعة اإلشعاعية املمتصة والـيت مت تقـديرها                  - 
  .µGy.s-1بالواحدة 

  

 
  )1.4(الشكل

  MCNP-5C كود باستخدام التدريع وضع عند احلاوية
  
  
 

 عنـد  اجلديـدة  النترونية التشعيع حلاوية اإلشعاعية اجلرعة دلمع دراسة . 1.4.4
  .MCNP-5C : باستخدام كود)x (احملور وفق التدريع وضع

Distance(cm) (Dose Rate)n (µSv.min-1) (Dose Rate)ˠ (µSv.min-1) (Dose Rate)total (µSv.min-1) Error 

50 1.17E-01 1.54E-02 1.33E-01 6.20E-03 

75 4.08E-02 1.32E-02 5.40E-02 1.80E-03 

100 2.32E-02 8.53E-03 3.17E-02 1.00E-04 

150 9.30E-03 4.23E-03 1.35E-02 2.10E-03 

200 5.70E-03 2.46E-03 8.16E-03 5.10E-04 

-50 1.76E-02 8.99E-02 1.07E-01 2.10E-03 

-75 4.20E-03 1.31E-02 1.73E-02 2.30E-03 

-100 4.08E-03 8.37E-03 1.25E-02 1.30E-03 

-150 2.86E-03 4.16E-03 7.02E-03 2.20E-04 

-200 2.82E-03 2.43E-03 5.25E-03 3.40E-04 

  )1.4(اجلدول
  التدريع وضع عند املركز عن البعد مقابل اإلشعاعية للجرعة الكلي املعدل

  MCNP-5C كود باستخدام) X(احملور وفق
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  )2.4(شكلال    
  التدريع وضع عند املركز عن البعد بداللة اإلشعاعية للجرعة الكلي املعدل

  MCNP-5C كود باستخدام) X (احملور وفق
  
  
  

Flux Percentage % 
Energy band (Mev) Distance(cm) Flux (m-2) Error(%) 

0.01 ˗  10.8 1×10-6 ˗  0.01 1×10-9 ˗  1×10-6 
50 32690 2.49% 38.1 17.7 44.2 
75 6045 1.76% 35.4 19 45.6 

100 3591 1.60% 33.8 19.4 46.8 
150 1649 1.54% 29.9 21.1 49 
200 1146 1.30% 25.6 23.1 51.3 

  )2.4(اجلدول
  التدريع وضع عند املركز عن البعد مقابل التدفق الكلي للنترونات

  MCNP-5C كود باستخدام) X(احملور وفق
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 (3.4)شكلال
  التدريع وضع عند املركز عن البعد بداللة التدفق الكلي للنترونات

  MCNP-5C كود باستخدام) X (احملور وفق
  

 وضع عند اجلديدة النترونية التشعيع حلاوية اإلشعاعية اجلرعة معدل دراسة 2.4.4
  :MCNP-5C كود باستخدام) Y (احملور وفق التدريع

Distance(cm) (Dose Rate)n (µSv.min-1) (Dose Rate)ˠ (µSv.min-1) (Dose Rate)total (µSv.min-1) Error 

50 1.54E-02 1.92E-02 3.46E-02 1.32E-03 

75 1.23E-02 1.31E-02 2.54E-02 2.10E-03 

100 6.04E-03 8.58E-03 1.46E-02 1.80E-03 

150 4.98E-03 4.28E-03 9.26E-03 2.50E-03 

200 3.38E-03 2.50E-03 5.88E-03 3.20E-04 

-50 5.72E-03 2.00E-02 2.57E-02 3.40E-03 

-75 3.46E-03 1.33E-02 1.68E-02 1.50E-03 

-100 2.98E-03 8.53E-03 1.15E-02 1.20E-04 

-150 2.40E-03 4.20E-03 6.60E-03 2.10E-04 

-200 1.21E-03 2.45E-03 3.66E-03 3.50E-04 

  )3.4(لاجلدو
  التدريع وضع عند املركز عن البعد مقابل اإلشعاعية للجرعة الكلي املعدل

  MCNP-5C كود باستخدام) Y(احملور وفق
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  )4.4(الشكل

  التدريع وضع عند املركز عن البعد بداللة اإلشعاعية للجرعة الكلي املعدل
  MCNP-5C كود باستخدام) Y (احملور وفق

  
  

Flux Percentage % 
Energy band (Mev) Distance(cm) Flux (m-2) Error(%) 

0.01 ˗  10.8 1×10-6 ˗  0.01 1×10-9 ˗  1×10-6 
50 27082 3.07% 26.8 35.7 37.5 
75 11165 3.85% 25.1 35.7 39.2 

100 5660 3.45% 23.3 36.4 40.3 
150 4728 2.56% 20.6 37.8 41.6 
200 3331 1.76% 18.7 38.7 42.6 

  )4.4(اجلدول
  التدريع وضع عند املركز عن البعد مقابل التدفق الكلي للنترونات

  MCNP-5C كود باستخدام) Y(احملور وفق
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  )5.4(الشكل

  التدريع وضع عند املركز عن البعد بداللة التدفق الكلي للنترونات
  MCNP-5C كود باستخدام) Y (احملور وفق

  
  

 وضع عند اجلديدة النترونية التشعيع حلاوية اإلشعاعية اجلرعة معدل دراسة. 3.4.4
  :MCNP-5C كود باستخدام) Z (احملور وفق التدريع

Distance(cm) (Dose Rate)n (µSv.min-1) (Dose Rate)ˠ (µSv.min-1) (Dose Rate)total (µSv.min-1) Error 

50 3.72E-05 5.72E-03 5.76E-03 2.20E-04 

75 2.10E-05 3.37E-03 3.39E-03 3.40E-04 

100 1.03E-05 2.20E-03 2.21E-03 3.10E-04 

150 7.50E-06 1.15E-03 1.16E-03 2.60E-04 

200 2.80E-06 7.08E-04 7.11E-04 3.10E-05 

  )5.4(اجلدول
  التدريع وضع عند املركز عن البعد مقابل اإلشعاعية للجرعة الكلي املعدل

  MCNP-5C كود باستخدام) Z(احملور وفق
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  )6.4(الشكل

  التدريع وضع عند املركز عن البعد بداللة اإلشعاعية للجرعة الكلي املعدل
  MCNP-5C كود باستخدام) Z (احملور وفق

  
  
  

Flux Percentage % 
Energy band (Mev) Distance(cm) Flux (m-2) Error(%) 

0.01 ˗  10.8 1×10-6 ˗  0.01 1×10-9 ˗  1×10-6 
50 21809 2.92% 11.6 13.1 75.3 
75 6505 2.85% 10.8 11.6 77.6 

100 3369 1.96% 8.7 11.2 80.1 
150 2548 2.85% 7.5 11.3 81.2 
200 1170 2.79% 5.6 11.9 82.5 

  

  )6.4(اجلدول
  التدريع وضع عند املركز عن البعد مقابل التدفق الكلي للنترونات

 MCNP-5C كود باستخدام) Z(احملور وفق
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  )7.4(الشكل

  التدريع وضع عند املركز عن البعد بداللة التدفق الكلي للنترونات
  MCNP-5C كود باستخدام) Z (احملور وفق

  

 وضـع  عند اجلديدة النترونية التشعيع يةحلاو اإلشعاعية اجلرعة معدل دراسة. 5.4
  : MCNP-5C كود باستخدام التشعيع

 وضع عند اجلديدة النترونية التشعيع حلاوية اإلشعاعية اجلرعة معدل دراسة. 1.5.4
  :برافني شرحية أي وجود عدم حال يف MCNP-5C كود باستخدام التشعيع

  
  )8.4(الشكل

  MCNP-5C كود باستخدام الربافني من) 0mm(مساكة أجل من التشعيع وضع عند احلاوية
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Distance(cm) (Dose Rate)n (µGy.s-1) (Dose Rate)  (µGy.s-1) (Dose Rate)total (µGy.s-1) 
6 1.32E+00 8.78E-02 1.41E+00 
7 1.29E+00 8.54E-02 1.38E+00 
8 1.27E+00 8.34E-02 1.35E+00 
9 1.24E+00 8.14E-02 1.32E+00 
10 1.21E+00 7.95E-02 1.29E+00 
11 1.18E+00 7.75E-02 1.26E+00 
12 1.16E+00 7.55E-02 1.24E+00 
13 1.13E+00 7.36E-02 1.20E+00 
14 1.11E+00 7.16E-02 1.18E+00 
15 1.08E+00 6.96E-02 1.15E+00 
16 1.05E+00 6.77E-02 1.12E+00 
17 1.02E+00 6.57E-02 1.09E+00 
18 9.99E-01 6.37E-02 1.06E+00 
19 9.70E-01 6.18E-02 1.03E+00 
20 9.44E-01 5.98E-02 1.00E+00 
21 9.15E-01 5.78E-02 9.73E-01 
22 8.89E-01 5.59E-02 9.45E-01 
23 8.59E-01 5.39E-02 9.13E-01 
24 8.33E-01 5.19E-02 8.85E-01 
25 8.03E-01 5.00E-02 8.53E-01 
26 7.76E-01 4.80E-02 8.24E-01 
27 7.46E-01 4.60E-02 7.92E-01 
28 7.19E-01 4.41E-02 7.63E-01 
29 6.92E-01 4.21E-02 7.34E-01 
30 6.62E-01 4.01E-02 7.02E-01 
31 6.24E-01 3.82E-02 6.62E-01 
32 6.04E-01 3.62E-02 6.40E-01 
33 5.76E-01 3.42E-02 6.10E-01 
34 5.45E-01 3.23E-02 5.77E-01 
35 5.17E-01 3.03E-02 5.47E-01 
36 4.86E-01 2.83E-02 5.14E-01 
37 4.57E-01 2.64E-02 4.83E-01 
38 4.26E-01 2.24E-02 4.48E-01 
39 3.97E-01 2.05E-02 4.18E-01 
40 3.66E-01 1.85E-02 3.85E-01 
41 3.36E-01 1.65E-02 3.53E-01 
42 3.05E-01 1.46E-02 3.20E-01 
43 2.75E-01 1.26E-02 2.88E-01 
44 2.44E-01 1.06E-02 2.55E-01 
45 2.13E-01 8.67E-03 2.22E-01 
46 1.82E-01 6.70E-03 1.89E-01 
47 1.50E-01 4.73E-03 1.55E-01 
48 1.19E-01 2.77E-03 1.22E-01 
49 8.78E-02 2.17E-03 9.00E-02 
50 5.41E-02 1.52E-03 5.56E-02 
75 2.18E-02 6.73E-04 2.25E-02 

100 1.17E-02 3.78E-04 1.21E-02 
150 5.31E-03 1.66E-04 5.48E-03 
200 3.14E-03 9.32E-05 3.23E-03 

  )7.4 (اجلدول
 أجل من التشعيع وضع عند املركز عن البعد مقابل  املمتصةاإلشعاعية للجرعة الكلي املعدل

  MCNP-5C كود باستخدام الربافني من) 0mm(مساكة
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  )9.4( الشكل

 أجل من التشعيع وضع عند املركز عن البعد بداللة  املمتصةاإلشعاعية للجرعة الكلي املعدل
  MCNP-5C كود باستخدام الربافني من )0mm(مساكة

  
Flux Percentage % 
Energy band (Mev) Distance(cm) Flux (cm-2) 

0.01   10.8 1×10-6   0.01 1×10-9   1×10-6 
6 6.11E+00 69.90% 19.90% 10.20% 
7 6.00E+00 68.80% 21.00% 10.20% 
8 5.87E+00 68.80% 20.90% 10.30% 
9 5.74E+00 68.70% 21.00% 10.30% 

10 5.62E+00 68.70% 20.90% 10.40% 
11 5.50E+00 68.60% 21.00% 10.40% 
12 5.38E+00 68.60% 20.90% 10.50% 
13 5.26E+00 68.50% 21.00% 10.50% 
14 5.14E+00 68.40% 21.00% 10.60% 
15 5.03E+00 68.40% 21.00% 10.60% 
16 4.92E+00 68.30% 21.00% 10.70% 
17 4.82E+00 68.00% 21.30% 10.70% 
18 4.71E+00 68.20% 21.00% 10.80% 
19 4.61E+00 68.20% 21.00% 10.80% 
20 4.51E+00 68.10% 21.00% 10.90% 
21 4.41E+00 68.10% 21.00% 10.90% 
22 4.31E+00 68.00% 21.00% 11.00% 
23 4.22E+00 67.90% 21.10% 11.00% 
24 4.13E+00 67.90% 21.00% 11.10% 
25 4.04E+00 67.80% 21.10% 11.10% 
26 3.95E+00 67.70% 21.10% 11.20% 
27 3.86E+00 67.70% 21.10% 11.20% 
28 3.78E+00 67.60% 21.10% 11.30% 
29 3.70E+00 67.60% 21.00% 11.40% 
30 3.62E+00 67.50% 21.10% 11.40% 
31 3.54E+00 67.50% 21.00% 11.50% 
32 3.46E+00 67.40% 21.10% 11.50% 
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Flux Percentage % 
Energy band (Mev) Distance(cm) Flux (cm-2) 

0.01   10.8 1×10-6   0.01 1×10-9   1×10-6 
33 3.39E+00 67.40% 21.00% 11.60% 
34 3.31E+00 67.30% 21.10% 11.60% 
35 3.24E+00 67.20% 21.10% 11.70% 
36 3.17E+00 67.20% 21.10% 11.70% 
37 3.10E+00 67.10% 21.10% 11.80% 
38 3.03E+00 67.10% 21.10% 11.80% 
39 2.97E+00 67.00% 21.10% 11.90% 
40 2.90E+00 67.00% 21.10% 11.90% 
41 2.84E+00 66.90% 21.10% 12.00% 
42 2.78E+00 66.90% 21.10% 12.00% 
43 2.72E+00 66.80% 21.10% 12.10% 
44 2.66E+00 66.80% 21.10% 12.10% 
45 2.60E+00 66.70% 21.10% 12.20% 
46 2.54E+00 66.60% 21.20% 12.20% 
47 2.49E+00 66.60% 21.20% 12.20% 
48 2.43E+00 66.50% 21.20% 12.30% 
49 2.38E+00 66.50% 21.20% 12.30% 
50 2.28E+00 66.40% 21.30% 12.30% 
75 7.98E-01 64.30% 19.80% 15.90% 
100 4.03E-01 59.70% 22.80% 17.50% 
150 1.65E-01 56.50% 22.70% 20.80% 
200 8.95E-02 53.20% 23.30% 23.50% 

  )8.4 (اجلدول
 من) 0mm(مساكة أجل من التشعيع وضع عند املركز عن البعد مقابل التدفق الكلي للنترونات

 MCNP-5C كود باستخدام الربافني
  

  
  )10.4 (الشكل

 من )0mm(مساكة أجل من التشعيع وضع عند املركز عن البعد بداللة التدفق الكلي للنترونات
  MCNP-5C كود باستخدام الربافني
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 وضع عند اجلديدة النترونية التشعيع حلاوية اإلشعاعية اجلرعة معدل دراسة. 2.5.4
  :5cm مساكة ذات برافني شرحية من MCNP-5C كود باستخدام التشعيع

  
  )11.4(شكلال

  MCNP-5C كود باستخدام الربافني من) 5cm(مساكة أجل من التشعيع وضع عند احلاوية
  

Distance(cm) (Dose Rate)n (µGy.s-1) (Dose Rate)  (µGy.s-1) (Dose Rate)total (µGy.s-1) 
11 1.11E-01 2.55E-02 1.37E-01 
12 1.13E-01 2.50E-02 1.38E-01 
14 1.06E-01 2.38E-02 1.30E-01 
16 1.04E-01 2.25E-02 1.27E-01 
18 1.01E-01 2.13E-02 1.22E-01 
20 9.78E-02 2.01E-02 1.18E-01 
22 9.49E-02 1.88E-02 1.14E-01 
24 9.18E-02 1.76E-02 1.09E-01 
26 8.89E-02 1.64E-02 1.05E-01 
28 8.57E-02 1.51E-02 1.01E-01 
30 8.25E-02 1.39E-02 9.64E-02 
32 7.92E-02 1.27E-02 9.19E-02 
34 7.61E-02 1.14E-02 8.75E-02 
36 7.29E-02 1.02E-02 8.31E-02 
38 6.96E-02 8.97E-03 7.86E-02 
40 6.61E-02 7.73E-03 7.38E-02 
42 6.25E-02 6.50E-03 6.90E-02 
44 5.73E-02 5.27E-03 6.26E-02 
46 5.37E-02 4.03E-03 5.77E-02 
48 5.16E-02 2.63E-03 5.42E-02 
50 4.28E-02 1.41E-03 4.42E-02 
75 1.56E-02 6.18E-04 1.62E-02 
100 8.15E-03 3.45E-04 8.50E-03 
150 3.41E-03 1.52E-03 4.93E-03 
200 1.95E-03 8.48E-04 2.80E-03 

  )9.4 (اجلدول
 أجل من التشعيع وضع عند املركز عن البعد مقابل  املمتصةاإلشعاعية للجرعة الكلي املعدل

 MCNP-5C كود باستخدام الربافني من) 5cm(مساكة
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  )12.4 (الشكل

) 5cm(مساكة أجل من التشعيع وضع عند املركز عن البعد بداللة  املمتصةاإلشعاعية للجرعة الكلي املعدل
  MCNP-5C كود باستخدام الربافني من

  
Flux Percentage % 
Energy band (Mev) Distance(cm) Flux (cm-2) 

0.01   10.8 1×10-6   0.01 1×10-9   1×10-6 
11 4.8761 54.80% 24.90% 20.30% 
12 4.7501 54.80% 23.89% 21.31% 
14 4.5741 54.65% 24.94% 20.41% 
16 4.409 54.37% 25.10% 20.53% 
18 4.2439 54.24% 25.12% 20.64% 
20 4.0759 54.10% 25.12% 20.78% 
22 3.9069 53.95% 25.17% 20.88% 
24 3.7459 53.95% 25.05% 21.00% 
26 3.5784 53.82% 25.08% 21.10% 
28 3.2464 53.68% 25.11% 21.21% 
30 3.0839 53.51% 25.17% 21.32% 
32 2.9159 53.38% 25.19% 21.43% 
34 2.7545 53.19% 25.27% 21.54% 
36 2.589 53.00% 25.35% 21.65% 
38 2.4275 52.89% 25.34% 21.77% 
40 2.2614 52.75% 25.40% 21.85% 
42 2.1014 52.61% 25.43% 21.96% 
44 1.9424 52.50% 26.43% 21.07% 
46 1.841 52.30% 26.50% 21.20% 
48 1.791 52.11% 25.54% 22.35% 
50 1.752 51.90% 25.60% 22.50% 
75 0.5888 50.60% 24.00% 25.40% 

100 0.2954 48.30% 24.80% 26.90% 
150 0.1196 45.60% 26.30% 28.10% 
200 0.0648 41.60% 28.20% 30.20% 

  )10.4 (اجلدول
 من) 5cm(مساكة أجل من التشعيع وضع عند املركز عن البعد مقابل التدفق الكلي للنترونات

  MCNP-5C كود باستخدام الربافني
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  )13.4 (الشكل

 من) 5cm(مساكة أجل من التشعيع وضع عند املركز عن البعد بداللة ناتالتدفق الكلي للنترو
  MCNP-5C كود باستخدام الربافني

 
 وضع عند اجلديدة النترونية التشعيع حلاوية اإلشعاعية اجلرعة معدل دراسة. 3.5.4
  :10cm مساكة ذات برافني شرحية من MCNP-5C كود باستخدام التشعيع

  
  )14.4(الشكل

 MCNP-5C كود باستخدام الربافني من) 10cm(مساكة أجل من التشعيع وضع دعن احلاوية
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Distance(cm) (Dose Rate)n (µGy.s-1) (Dose Rate)  (µGy.s-1) (Dose Rate)total (µGy.s-1) 
16 6.73E-02 1.10E-02 7.83E-02 
18 6.46E-02 1.04E-02 7.50E-02 
20 6.19E-02 9.80E-03 7.17E-02 
22 5.93E-02 9.20E-03 6.85E-02 
24 5.64E-02 8.60E-03 6.50E-02 
26 5.36E-02 8.00E-03 6.16E-02 
28 5.11E-02 7.40E-03 5.85E-02 
30 4.85E-02 6.80E-03 5.53E-02 
32 4.96E-02 6.20E-03 5.58E-02 
34 4.30E-02 5.60E-03 4.86E-02 
36 4.03E-02 5.00E-03 4.53E-02 
38 3.76E-02 4.40E-03 4.20E-02 
40 3.49E-02 3.80E-03 3.87E-02 
42 3.20E-02 3.20E-03 3.52E-02 
44 2.93E-02 2.60E-03 3.19E-02 
46 2.67E-02 2.00E-03 2.87E-02 
48 2.50E-02 1.53E-03 2.65E-02 
50 2.30E-02 1.26E-03 2.43E-02 
75 8.20E-03 3.50E-04 8.55E-03 
100 4.23E-03 3.00E-04 4.53E-03 
150 1.79E-03 1.36E-04 1.93E-03 
200 1.01E-03 7.58E-05 1.09E-03 

  )11.4 (اجلدول
 أجل من التشعيع وضع عند املركز عن البعد مقابل املمتصة اإلشعاعية للجرعة الكلي املعدل

  MCNP-5C كود باستخدام الربافني من) 10cm(مساكة
  

  
  )15.4 (الشكل

) 10cm(مساكة أجل من التشعيع وضع عند املركز عن البعد بداللة ةاإلشعاعي للجرعة الكلي املعدل
  MCNP-5C كود باستخدام الربافني من
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Flux Percentage % 
Energy band (Mev) Distance(cm) Flux (cm-2) 

0.01   10.8 1×10-6   0.01 1×10-9   1×10-6 
16 4.29E+00 48.90% 26.60% 24.50% 
18 4.09E+00 48.80% 26.70% 24.50% 
20 3.90E+00 48.70% 26.80% 24.50% 
22 3.72E+00 48.60% 26.80% 24.60% 
24 3.54E+00 48.50% 26.90% 24.60% 
26 3.38E+00 48.40% 27.00% 24.60% 
28 3.22E+00 48.30% 27.00% 24.70% 
30 3.07E+00 48.20% 27.10% 24.70% 
32 2.92E+00 48.10% 24.20% 27.70% 
34 2.74E+00 48.00% 27.20% 24.80% 
36 2.61E+00 47.90% 27.30% 24.80% 
38 2.48E+00 47.80% 27.40% 24.80% 
40 2.36E+00 47.70% 27.40% 24.90% 
42 2.25E+00 47.60% 27.50% 24.90% 
44 2.09E+00 47.50% 27.60% 24.90% 
46 1.89E+00 47.40% 27.60% 25.00% 
48 1.69E+00 47.30% 27.70% 25.00% 
50 1.44E+00 47.10% 27.80% 25.10% 
75 4.84E-01 44.60% 28.00% 27.40% 

100 2.41E-01 43.20% 28.10% 28.70% 
150 9.77E-02 41.50% 28.00% 30.50% 
200 5.31E-02 38.70% 29.10% 32.20% 

  )12.4 (اجلدول
 من) 10cm(مساكة أجل من شعيعالت وضع عند املركز عن البعد مقابل التدفق الكلي للنترونات

 MCNP-5C كود باستخدام الربافني

  
  )16.4 (الشكل

 من) 10cm(مساكة أجل من التشعيع وضع عند املركز عن البعد بداللة التدفق الكلي للنترونات
  MCNP-5C كود باستخدام الربافني
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 وضع ندع اجلديدة النترونية التشعيع حلاوية اإلشعاعية اجلرعة معدل دراسة. 4.5.4
  :20cm مساكة ذات برافني شرحية من MCNP-5C كود باستخدام التشعيع

 
  )17.4(الشكل

  MCNP-5C كود باستخدام الربافني من) 20cm(مساكة أجل من التشعيع وضع عند احلاوية
  

Distance(cm) (Dose Rate)n (µGy.s-1) (Dose Rate)  (µGy.s-1) (Dose Rate)total (µGy.s-1) 
26 6.74E-02 3.60E-03 7.10E-02 
28 6.18E-02 3.38E-03 6.52E-02 
30 5.60E-02 3.17E-03 5.92E-02 
32 5.03E-02 2.95E-03 5.33E-02 
34 4.52E-02 2.73E-03 4.79E-02 
36 4.01E-02 2.52E-03 4.26E-02 
38 3.24E-02 2.30E-03 3.47E-02 
40 2.73E-02 2.08E-03 2.94E-02 
42 2.15E-02 1.87E-03 2.34E-02 
44 1.56E-02 1.65E-03 1.73E-02 
46 1.11E-02 1.43E-03 1.25E-02 
48 9.16E-03 1.22E-03 1.04E-02 
50 6.95E-03 1.02E-03 7.97E-03 
75 2.37E-03 4.42E-04 2.81E-03 
100 1.14E-03 2.45E-04 1.39E-03 
150 4.53E-04 1.08E-04 5.61E-04 
200 2.46E-04 6.02E-05 3.06E-04 

  )13.4 (اجلدول
 أجل من التشعيع وضع عند املركز عن البعد مقابل  املمتصةاإلشعاعية للجرعة الكلي املعدل

 MCNP-5C كود باستخدام الربافني من) 20cm(مساكة
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  )18.4 (الشكل

 أجل من التشعيع وضع عند املركز عن البعد بداللة  املمتصةاإلشعاعية للجرعة الكلي املعدل
  MCNP-5C كود باستخدام الربافني من) 20cm(مساكة

  
Flux Percentage % 
Energy band (Mev) Distance(cm) Flux (cm-2) 

0.01   10.8 1×10-6   0.01 1×10-9   1×10-6 
26 4.0339 41.70% 26.60% 31.70% 
28 3.7588 41.70% 26.50% 31.80% 
30 3.4837 41.70% 26.50% 31.80% 
32 3.2086 41.60% 26.50% 31.90% 
34 2.9335 41.60% 26.50% 31.90% 
36 2.6584 41.60% 26.40% 32.00% 
38 2.3833 41.50% 26.40% 32.10% 
40 2.1082 41.50% 26.30% 32.20% 
42 1.8331 41.40% 26.30% 32.30% 
44 1.558 41.40% 26.30% 32.30% 
46 1.2829 41.30% 26.30% 32.40% 
48 0.9828 41.20% 26.30% 32.50% 
50 0.4072 41.10% 26.30% 32.60% 
75 0.1341 40.50% 26.40% 33.10% 
100 0.0641 38.90% 26.80% 34.30% 
150 0.0249 36.70% 27.90% 35.40% 
200 0.0132 33.90% 29.60% 36.50% 

  )14.4 (اجلدول
 من) 20cm(مساكة أجل من يعالتشع وضع عند املركز عن البعد مقابل التدفق الكلي للنترونات

  MCNP-5C كود باستخدام الربافني
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  )19.4 (الشكل

 من) 20cm(مساكة أجل من التشعيع وضع عند املركز عن البعد بداللة التدفق الكلي للنترونات
 MCNP-5C كود باستخدام الربافني

 
 وضع عند اجلديدة النترونية التشعيع حلاوية اإلشعاعية اجلرعة معدل دراسة. 5.5.4
  :25cm مساكة ذات برافني شرحية من MCNP-5C كود باستخدام التشعيع

  
  )20.4(الشكل

  MCNP-5C كود باستخدام الربافني من) 25cm(مساكة أجل من التشعيع وضع عند احلاوية
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Distance(cm) (Dose Rate)n (µGy.s-1) (Dose Rate)  (µGy.s-1) (Dose Rate)total (µGy.s-1) 

31 1.61E-02 2.30E-03 1.84E-02 
32 1.57E-02 2.23E-03 1.79E-02 
34 1.52E-02 2.10E-03 1.73E-02 
36 1.40E-02 1.96E-03 1.60E-02 
38 1.32E-02 1.82E-03 1.50E-02 
40 1.23E-02 1.68E-03 1.40E-02 
42 1.13E-02 1.54E-03 1.28E-02 
44 1.04E-02 1.40E-03 1.18E-02 
46 9.19E-03 1.27E-03 1.05E-02 
48 8.35E-03 1.13E-03 9.48E-03 
50 6.53E-03 9.12E-04 7.44E-03 
75 5.32E-04 3.92E-04 9.24E-04 

100 2.06E-04 2.18E-04 4.24E-04 
150 1.76E-04 9.52E-05 2.71E-04 
200 1.16E-04 5.32E-05 1.69E-04 

  )15.4 (اجلدول
 أجل من التشعيع وضع عند املركز عن البعد لمقاب  املمتصةاإلشعاعية للجرعة الكلي املعدل

 MCNP-5C كود باستخدام الربافني من) 25cm(مساكة
 
 

 

 
  )21.4 (الشكل

 أجل من التشعيع وضع عند املركز عن البعد بداللة  املمتصةاإلشعاعية للجرعة الكلي املعدل
  MCNP-5C كود باستخدام الربافني من) 25cm(مساكة
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Flux Percentage % 
Energy band (Mev) Distance(cm) Flux (cm-2) 

0.01   10.8 1×10-6   0.01 1×10-9   1×10-6 
31 3.519 37.80% 26.60% 35.60% 
32 3.4135 37.75% 26.62% 35.63% 
34 3.3079 37.68% 26.66% 35.66% 
36 3.0968 37.57% 26.71% 35.72% 
38 2.8857 37.44% 26.78% 35.78% 
40 2.6746 37.31% 26.85% 35.84% 
42 2.463 37.20% 26.90% 35.90% 
44 2.2541 37.08% 26.96% 35.96% 
46 1.9413 36.90% 27.08% 36.02% 
48 1.7302 36.75% 27.17% 36.08% 
50 1.4076 36.60% 27.20% 36.20% 
75 1.112 35.30% 27.00% 37.70% 

100 0.0425 32.10% 29.60% 38.30% 
150 0.0358 30.60% 30.30% 39.10% 
200 0.0229 28.90% 30.50% 40.60% 

  )16.4 (اجلدول
 من) 25cm(مساكة أجل من التشعيع وضع عند املركز عن البعد مقابل التدفق الكلي للنترونات

  MCNP-5C كود باستخدام الربافني
  

 
  )22.4 (الشكل

 من) 25cm(مساكة أجل من شعيعالت وضع عند املركز عن البعد بداللة التدفق الكلي للنترونات
  MCNP-5C كود باستخدام الربافني
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 وضع عند اجلديدة النترونية التشعيع حلاوية اإلشعاعية اجلرعة معدل دراسة. 6.5.4
  :30cm مساكة ذات برافني شرحية من MCNP-5C كود باستخدام التشعيع

  
  )23.4(الشكل

  MCNP-5C كود باستخدام الربافني من )30cm (مساكة أجل من التشعيع وضع عند احلاوية
  
  

Distance(cm) (Dose Rate)n (µGy.s-1) (Dose Rate)  (µGy.s-1) (Dose Rate)total (µGy.s-1) 
36 6.91E-03 1.93E-03 8.84E-03 
38 6.65E-03 1.82E-03 8.47E-03 
40 6.43E-03 1.70E-03 8.13E-03 
42 6.16E-03 1.58E-03 7.74E-03 
44 5.91E-03 1.47E-03 7.38E-03 
46 5.66E-03 1.35E-03 7.01E-03 
48 5.40E-03 1.23E-03 6.63E-03 
50 4.89E-03 1.01E-03 5.90E-03 
75 1.55E-03 4.40E-04 1.99E-03 
100 7.07E-03 2.45E-04 7.32E-03 
150 2.71E-03 1.07E-04 2.82E-03 
200 1.43E-04 5.98E-05 2.03E-04 

  )17.4 (اجلدول
 أجل من التشعيع وضع عند املركز عن البعد مقابل املمتصة اإلشعاعية للجرعة الكلي دلاملع

 MCNP-5C كود باستخدام الربافني من) 30cm(مساكة
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  )24.4 (الشكل

 أجل من التشعيع وضع عند املركز عن البعد بداللة  املمتصةاإلشعاعية للجرعة الكلي املعدل
  MCNP-5C كود باستخدام الربافني من) 30cm(مساكة

  
Flux Percentage % 
Energy band (Mev) Distance(cm) Flux (cm-2) 

0.01   10.8 1×10-6   0.01 1×10-9   1×10-6 
36 2.88E+00 35.60% 23.60% 40.80% 
38 2.77E+00 35.50% 23.60% 40.90% 
40 2.66E+00 35.40% 23.60% 41.00% 
42 2.55E+00 35.30% 23.60% 41.10% 
44 2.44E+00 35.20% 23.60% 41.20% 
46 2.21E+00 34.90% 23.70% 41.40% 
48 2.10E+00 34.70% 23.70% 41.60% 
50 2.00E+00 34.40% 23.80% 41.80% 
75 6.23E-01 32.90% 24.50% 42.60% 

100 2.82E-01 31.50% 25.30% 43.20% 
150 1.04E-01 28.90% 26.00% 45.10% 
200 5.35E-02 26.70% 26.80% 46.50% 

  )18.4 (اجلدول
 من) 30cm(مساكة أجل من التشعيع وضع عند املركز عن البعد مقابل التدفق الكلي للنترونات

  MCNP-5C كود باستخدام الربافني
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  )25.4 (الشكل

 من) 30cm(مساكة أجل من التشعيع وضع عند املركز عن البعد بداللة التدفق الكلي للنترونات
  MCNP-5C كود باستخدام الربافني

  
 وضع عند اجلديدة النترونية التشعيع حلاوية اإلشعاعية اجلرعة معدل دراسة. 6.4
  : MCNP-5C كود باستخدام اخلطورة

  
  )26.4(الشكل

  MCNP-5C كود باستخدام اخلطورة وضع عند احلاوية
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 وضع عند اجلديدة النترونية التشعيع حلاوية اإلشعاعية اجلرعة معدل دراسة. 1.6.4
  : MCNP-5C كود باستخدام) X (احملور وفق اخلطورة

Distance(cm
) 

(Dose Rate)n 
(µSv.min-1)  

(Dose Rate)  
(µSv.min-1) 

(Dose Rate)total 
(µSv.min-1) Error 

50 1.46E-01 2.95E-02 1.76E-01 1.40E-03 
75 2.62E-02 1.31E-02 3.93E-02 2.10E-03 
100 1.22E-02 8.53E-03 2.08E-02 1.10E-03 
150 5.60E-03 4.19E-03 9.79E-03 1.90E-04 
200 3.36E-03 2.43E-03 5.79E-03 2.00E-04 
-50 1.20E-03 2.15E-03 3.35E-03 3.10E-04 
-75 2.64E-03 1.26E-03 3.90E-03 4.10E-04 

-100 2.68E-03 8.20E-04 3.50E-03 3.60E-04 
-150 1.56E-03 4.09E-04 1.97E-03 2.60E-04 
-200 9.68E-04 2.39E-04 1.21E-03 1.80E-04 

  )19.4(اجلدول
) X(احملور وفق اخلطورة وضع عند املركز عن البعد مقابل اإلشعاعية للجرعة الكلي املعدل

  MCNP-5C كود باستخدام
  
 

  
  )27.4(الشكل

) X (احملور وفق اخلطورة وضع عند املركز عن عدالب بداللة اإلشعاعية للجرعة الكلي املعدل
  MCNP-5C كود باستخدام
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Flux Percentage % 
Energy band (Mev) Distance(cm) Flux (m-2) Error(%) 

0.01   10.8 1×10-6   0.01 1×10-9   1×10-6 
50 33173 1.89% 40.2 18.3 41.5 
75 3326 1.64% 38.8 18.6 42.6 
100 1735 1.54% 35.9 21 43.1 
150 986 1.57% 31.4 23.2 45.4 
200 731 1.46% 28.7 25 46.3 

  )20.4(اجلدول
 كود باستخدام) X(احملور وفق اخلطورة وضع عند املركز عن البعد مقابل التدفق الكلي للنترونات

MCNP-5C  
  
  
  
  

 
  )28.4(الشكل

 كود باستخدام) X (احملور وفق اخلطورة وضع عند املركز عن البعد بداللة وناتالتدفق الكلي للنتر
MCNP-5C  
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 وضع عند اجلديدة النترونية التشعيع حلاوية اإلشعاعية اجلرعة معدل دراسة. 2.6.4
  : MCNP-5C كود باستخدام) Y (احملور وفق اخلطورة

Distance(cm) 
(Dose Rate)n 
(µSv.min-1) 

(Dose Rate)  
(µSv.min-1) 

(Dose Rate)total 
(µSv.min-1) Error 

50 1.27E-02 1.95E-02 3.22E-02 1.30E-03 
75 9.24E-03 1.30E-02 2.22E-02 2.10E-03 

100 8.46E-03 8.53E-03 1.70E-02 1.80E-03 
150 4.24E-03 4.22E-03 8.46E-03 1.10E-04 
200 2.16E-03 2.45E-03 4.61E-03 4.10E-04 
-50 1.18E-03 1.91E-02 2.03E-02 2.30E-04 
-75 5.60E-03 1.32E-02 1.88E-02 1.50E-03 

-100 5.22E-03 8.63E-03 1.39E-02 2.60E-03 
-150 3.26E-03 4.23E-03 7.49E-03 1.60E-04 
-200 1.99E-03 2.45E-03 4.44E-03 1.40E-04 

  )21.4(اجلدول
) Y(احملور وفق اخلطورة وضع عند املركز عن البعد مقابل اإلشعاعية للجرعة الكلي املعدل

  MCNP-5C كود باستخدام
  

  

 
  )29.4(الشكل

) Y (احملور وفق اخلطورة وضع عند املركز عن البعد بداللة اإلشعاعية للجرعة الكلي املعدل
  MCNP-5C كود باستخدام
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Flux Percentage % 
Energy band (Mev) Distance(cm) Flux (m-2) Error(%) 

0.01   10.8 1×10-6   0.01 1×10-9   1×10-6 
50 28881 8.60% 24.9 39.9 35.2 
75 10856 4.96% 23.2 39.7 37.1 
100 9969 3.38% 22.5 38 39.5 
150 5171 2.73% 20.4 37.9 41.7 
200 2806 2.54% 17.2 39.5 43.3 

  )22.4(اجلدول
 كود باستخدام) Y(احملور وفق اخلطورة وضع عند املركز عن البعد مقابل لي للنتروناتالتدفق الك

MCNP-5C  
  
  
  

 
  )30.4(الشكل

 كود باستخدام) Y (احملور وفق اخلطورة وضع عند املركز عن البعد بداللة التدفق الكلي للنترونات
MCNP-5C  
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 وضع عند اجلديدة النترونية التشعيع حلاوية اإلشعاعية عةاجلر معدل دراسة. 3.6.4
  : MCNP-5C كود باستخدام) Z (احملور وفق اخلطورة

Distance(cm
) 

(Dose Rate)n 
(µSv.min-1) 

(Dose Rate)  
(µSv.min-1) 

(Dose Rate)total 
(µSv.min-1) Error 

50 3.17E+02 2.59E-01 3.17E+02 1.00E-02 
75 1.99E+02 2.17E-01 1.99E+02 1.20E-02 
100 1.43E+02 7.52E-02 1.43E+02 3.20E-02 
150 1.01E+02 2.27E-02 1.01E+02 4.20E-02 
200 7.40E+01 1.08E-02 7.40E+01 3.10E-02 

  )23.4(اجلدول
) Z(احملور وفق اخلطورة وضع عند املركز عن البعد مقابل اإلشعاعية للجرعة الكلي املعدل

 MCNP-5C كود باستخدام
  
  
  

  
  )31.4(الشكل

) Z (احملور وفق اخلطورة وضع عند املركز عن البعد بداللة اإلشعاعية للجرعة الكلي املعدل
  MCNP-5C كود باستخدام
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Flux Percentage % 
Energy band (Mev) Distance(cm) Flux (m-2) Error(%) 

0.01   10.8 1×10-6   0.01 1×10-9   1×10-6 
50 54823 1.15% 65.2 20.9 13.9 
75 34515 1.41% 62.7 22.7 14.6 

100 24830 1.32% 60.3 23.5 16.2 
150 17564 1.26% 57.1 24.5 18.4 
200 12897 1.24% 53.8 24.7 21.5 

  )24.4(اجلدول
 كود باستخدام) Z(احملور وفق ةاخلطور وضع عند املركز عن البعد مقابل التدفق الكلي للنترونات

MCNP-5C 
  
  
  

 
  )32.4(الشكل

 كود باستخدام) Z (احملور وفق اخلطورة وضع عند املركز عن البعد بداللة التدفق الكلي للنترونات
MCNP-5C  
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  :النتائج 7.4.

  
شعاعية عند وضع التدريع نالحظ عند دراسة املعدل الكلي للجرعة اإل :عند وضع التدريع -

 بينما جند أن 1µSv.min-0.133  بداللة البعد عن مركز اخلزان أن أكرب قيمة للجرعة هي
 وهذا ما جيعل هذه احلاية مناسبة من 0.167µSv.min-1حد اجلرعة السنوي للعاملني هو 

 حيث التدريع
  :عند وضع التشعيع -

 عند وضع التشعيع بداللة املمتصة نالحظ عند دراسة املعدل الكلي للجرعة اإلشعاعية - 1
البعد عن مركز اخلزان وذلك من أجل مساكات خمتلفة من شرائح الربافني أن قيمة اجلرعة 

واسع  مت احلصول على جمالوبالتايل  1.4µGy.s-1و  0.0084µGy.s-1تتراوح ما بني 
 .ة السابقةمن اجلرعات وذلك مت جتاوز مشكلة العدد احملدود من قنوات التشعيع يف احلاوي

نالحظ عند دراسة التدفقات النترونية بداللة البعد عن مركز اخلزان أن نسبة النترونات  - 2
السريعة تتناقص بينما تزداد نسبة النترونات احلرارية وذلك بسبب وجود املاء ومادة 

 .بشكل حاد الربافني الغنية بعنصر اهليدروجني الذي يعمل على دئة النترونات
 نالحظ عند دراسة املعدل الكلي للجرعة اإلشعاعية عند وضع اخلطورة :رةعند وضع اخلطو -

وهي قيمة كبرية   317µSv.min-1بداللة البعد عن مركز اخلزان أن أكرب قيمة للجرعة هي 
نسبية باملقارنة حبد اجلرعة السنوي للعاملني باال اإلشعاعي لذلك مت وضع حاجز ملنع خروج 

 مت تزويد اخلزان من اخلارج مبؤشر دف التنبيه كما ميكن رؤية املنبع املنبع باإلضافة إىل ذلك
 .من اجلانب املقابل لقناة التشعيع دف معرفة مكان املنبع وبالتايل التنبه عند وضع اخلطورة

وهذا من املالحظ أن العالقة بني التدفق الكلي للنترونات والبعد عن مركز اخلزان عالقة آسية  -
 .توهني التدفق طابق لعالقةاألمر متوقع وم

زان عبارة عن عالقة آسية كذلك األمر بالنسبة لعالقة معدل اجلرعة الكلية والبعد عن مركز اخل -
 .أيضاً

هي املسيطرة باملقارنة مع  59.5Kevبالنسبة للجرعة الناجتة عن نظري األمريشيوم عند الطاقة  -
 يشيوم كوري من األمر5باقي املركبات وذلك ألن املصدر حيوي 

جيب اإلشارة إىل أنه مت اقتراح عدد من األشكال لتحقيق متطلبات اهلدف من املشروع قبل  -
الوصول إىل الشكل النهائي ولكن عند دراسة خصائص هذه األشكال مت اكتشاف بعض 

 :القصور نذكر من هذه املقترحات مايلي
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اإلشعاعية عند  وجدنا أن معدل اجلرعة 80cm طول ضلعه مكعب مملوءة باملاء العادي .1
 وهي كبرية باملقارنة جبرعة العاملني يف اال 1.77µSv.min-1وضع التدريع 

 اإلشعاعي

 
 وجدنا أن معدل اجلرعة اإلشعاعية عند 90cmمكعب مملوء باملاء العادي طول ضلعه  .2

 وهي كبرية باملقارنة جبرعة العاملني يف اال 0.98µSv.min-1وضع التدريع 
 اإلشعاعي
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 وجدنا أن معدل اجلرعة اإلشعاعية عند 110cm مملوء باملاء العادي طول ضلعه مكعب .3
 وهي صغرية باملقارنة جبرعة العاملني يف اال 0.051µSv.min-1وضع التدريع 

اإلشعاعي وميكن استخدامها يف جمال التدريع ولكنها ال تعطي جرعات كبرية عند وضع 
 وجودة فيهاالتشعيع نظراً لكمية املاء الكبرية امل

  
  

 وجدنا أن معدل اجلرعة اإلشعاعية عند 100cmمكعب مملوءة باملاء الثقيل طول ضلعه  .4
 وهي كبرية باملقارنة جبرعة العاملني يف اال 0.174µSv.min-1وضع التدريع 

 على الرغم من أن كثافة عاد ال ميكن استخدام املاء الثقيل وبالتايل عند هذه األباإلشعاعي
يل أعلى من كثافة املاء العادي إال أن معامل التناقص اللغاريتمي للماء الثقيل أقل املاء الثق

 .من معامل التناقص اللغاريتمي للماء العادي
ƐH2o=1 

ƐD2o=0.725 
  

 

 وجدنا أن معدل اجلرعة اإلشعاعية عند وضع التدريع 100cmمكعب مملوء بالبارافني طول ضلعه  .5
0.164µSv.min-1ال اإلشعاعي لكنها كبرية  وهي صغرية باملقارنة جبرعة العاملني يف ا

.قةباحلجم وبالتايل مل يتم جتاوز مشكة احلجم الكبري للحاوية الساب
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  اخلامس الفصل
  والتوصيات اخلامتة

  
  

  :اخلامتة. 1.5
، التشعيع حالة يف منها واالستفادة النترونية التدريع حلاوية جديد شكل اقتراح الدراسة هذه يف مت

  .التشعيع لقنوات احملدود العدد إىل باإلضافة،  السابقة للحاوية الكبري احلجم مشكلة جتاوز مت ماك
  
  

  :التوصيات. 2.5
-MCNP كود باستخدام عليها احلصول مت اليت النتائج من والتحقق املقترح الشكل تصميم ميكن

5C نظريا درسناها قد اليت النقاط نفس عند اجلرعة دراسة عند وذلك. 
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  )A (امللحق

   ISO ـل طبقاً Am-Be ـال مصدر طيف
  

  

  1 اجلدول
  Am241-Be9 .[E8] مصدر عن الصادر النترونات طيف
Strength(s-1) Energy(Mev) Strength(s-1) Energy(Mev) 

2.33E-02 5.47E+00 1.44E-02 4.14E-01 
2.06E-02 5.68E+00 3.34E-02 1.10E-01 
1.82E-02 5.89E+00 3.13E-02 3.30E-01 
1.77E-02 6.11E+00 2.81E-02 5.40E-01 
2.04E-02 6.32E+00 2.50E-02 7.50E-01 
1.83E-02 6.54E+00 1.40E-02 9.70E-01 
1.63E-02 6.75E+00 1.98E-02 1.18E+00 
1.68E-02 6.96E+00 1.75E-02 1.40E+00 
1.68E-02 7.18E+00 1.92E-02 1.61E+00 
1.88E-02 7.39E+00 2.23E-02 1.82E+00 
1.84E-02 7.61E+00 2.15E-02 2.04E+00 
6.90E-02 7.82E+00 2.25E-02 2.25E+00 
1.44E-02 8.03E+00 2.28E-02 2.47E+00 
9.68E-03 8.25E+00 2.95E-02 2.68E+00 
6.52E-03 8.46E+00 3.56E-02 2.90E+00 
4.26E-03 8.68E+00 3.69E-02 3.11E+00 
3.67E-03 8.89E+00 3.46E-02 3.32E+00 
3.81E-03 9.11E+00 3.07E-02 3.54E+00 
5.06E-03 9.32E+00 3.00E-02 3.75E+00 
6.25E-03 9.53E+00 2.69E-02 3.97E+00 
5.52E-03 9.75E+00 2.86E-02 4.18E+00 
4.68E-03 9.96E+00 3.18E-02 4.39E+00 
3.70E-03 1.02E+01 3.07E-02 4.61E+00 
2.78E-03 1.04E+01 3.33E-02 4.82E+00 
1.51E-03 1.06E+01 3.04E-02 5.04E+00 
3.63E-04 1.08E+01 2.74E-02 5.25E+00 
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  )B(امللحق  

  جزء من ملف الدخل حلاوية التشعيع النترونية عند وضع التدريع
  
  

c **************surface *********************** 
c **************tank************** 
    1        px         50 
    2        px        -50 
    3        py        -50 
    4        py         50 
    5        pz         50 
    6        pz        -50 
c ************** irradiation channel out************** 
    7        px          4 
    8        pz         10 
    9        pz        -10 
   10        py         10 
   11        py        -10 
c ************** irradiation channel inner************** 
   25        cz          2 
   50        pz      49.99 
   60        pz     -49.99 
c ************ source Am/be channel ************** 
   12        cz          2 
c ************ source Am/be  ************** 
   13        cz       1.33 
   14        cz        1.5 
   15        pz          3 
   16        pz         -3 
   17        pz       2.99 
   18        pz      -2.99 
c ************ out sourse place  ************** 
   19        cz         20 
   20        pz        -70 
   21        cz        2.5 
   22        pz        -60 
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   23        pz        -51 
   31        so        600 
   32        px          5 
c ************ prespex  ************** 
   33        py          2 
   34        py         -2 
   24        px        -45 
  100        px        5.1 
 
mode  n 
m1    4009.              -0.7 $Be 
m2    1001.60c           0.67 $h2o 
      8016.c           0.33  
m3    7014.            -0.755 $Air dray 
      8016.            -0.232 18000.           -0.013  
m4    1001.60c           0.67 $Pparafin ch2 
      6012.50c           0.33  
c --------------------------- Stainless steel --------------------------------- 
m5    26057.60c       -0.6988 $MAT 
      22000.60c         -0.01 28058.60c        -0.105 6000.60c        -0.0012  
      24050.60c        -0.185  
m6    82000.                1 $Pb 
m7    48000.                1 $Cd 
m8    47107.                1 $Ag silver 
c --------------------------- px ---------------------------------              
m9    1001.            -0.057 $MAT 
      7014.            -0.254 6000.           -0.6991  
imp:n  1            9r           0            1            1r           $ 1, 13 
sdef  erg=d1    pos= 0 0 0 cel=5 WGT=1E+7                                        
si1 4.14e-7 0.11 0.33 0.54 0.75 0.97 1.18 1.4 1.61 1.82 2.04 2.25 2.47           
     2.68 2.90 3.11 3.32 3.54 3.75 3.97 4.18 4.39 4.61 4.82 5.04 5.25            
     5.47 5.68 5.89 6.11 6.32 6.54 6.75 6.96 7.18 7.39 7.61 7.82 8.03            
     8.25 8.46 8.68 8.89 9.11 9.32 9.53 9.75 9.96 10.18 10.39 10.60              
     10.82 11.03 11.09                                                           
sp1 0.00 1.44e-2 3.34e-2 3.13e-2 2.81e-2 2.5e-2 2.14e-2 1.98e-2 1.75e-2          
     1.93e-2 2.23e-2 2.15e-2 2.25e-2 2.28e-2 2.95e-2 3.56e-2 3.69e-2             
     3.46e-2 3.75e-2 3.00e-2 2.69e-2 2.86e-2 3.18e-2 3.07e-2 3.33e-2             
     3.04e-2 2.74e-2 2.33e-2 2.06e-2 1.82e-2 1.77e-2 2.04e-2 1.83e-2             
     1.63e-2 1.68e-2 1.68e-2 1.88e-2 1.84e-2 1.69e-2 1.44e-2 9.68e-3             
     6.52e-3 4.26e-3 3.67e-3 3.81e-3 5.06e-3 6.25e-3 5.52e-3 4.68e-3             
     3.70e-3 2.78e-3 1.51e-3 3.63e-4 0.00                                        
c ==================================                                             
f15:n 6 0 0 0 50 0 0 0 75 0 0 0 100 0 0 0 150 0 0 0 200 0 0 0                    
e15 2.5e-8 0.01 0.1 0.5 1 2 5 10 15 20 25                                               
de15 Lin 2.5e-8 1e-7 1e-6 1e-5 1e-4 1e-3 1e-2 1e-1 5e-1 1 2 5 10 20              
df15 Lin 2.79e-8 3.47e-8 3.79e-8 3.62e-8 3.47e-8 3.08e-8 2.97e-8 4.68e-8         
       1.08e-7 1.86e-7 2.56e-7 3.14e-7 3.60e-7 4.28e-7                           
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