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  :الملخص

تخدم  طواني درع اس ادميوم  اس ن الك سماآة م ول  ١٫٠ ب م و ط ر  م  م١٨٠ م م ٣٨٫٥٠و قط شعيع  لت م م للت ع دائ صميم موق

ة       بالنترونات فوق الحرارية  وق الحراري ات ف شيط بالنترون ل بالتن سر ألغراض التحلي د صمم   .  في مفاعل البحث السوري من و ق

اة  وضع داخل أنب   من الكادميوم اسطواني  قميص  باستخدام  هذا الموقع    وم األول لقن ى   وب األلمني ة األول شعيع الخارجي م ت و .  الت

ة،   ات الحراري دفق النترون اس ت وق الحو  قي ة ف سبة  راري د الن erbarecdو تحدي AAR cov= )ث ادميوم،  -cdR: حي سبة الك  ن

bareA-   ،نشاطية العينة العارية erAcov-    من باستخدام رقائق   لخارجية األولى   في قناة التشعيع ا   )  نشاطية العينة المغلفة بالكادميوم

ذهب في الخليطة    - ٠٫١١٤٣%: حيث(  Au-Al %0.1143الخليطة AlAuنسبة ال سماآة  ) −  .2.0mm و قطر  0.1mmب

ة     داخل  ة الحراري اتتدفق النترونبيًا تجانس وحّدد تجريبًا و حاسثم  شعيع الخارجي سولة الت ود   آب و   MCNP-4Cباستخدام الك

م و  ٥٠بطول    تشعيع خمسة أسالك من النحاس     ب م ٠٫٠١قطر   م دريع    م د الت ل و بع يم الح      .  قب ين الق دًا ب ان التوافق جي  و بيةاسآ

  . بالكادميوم و توزعه داخل آبسولة التشعيع الخارجية قبل تدريع الموقعة الحرارياتلتدفق النترون بالنسبة التجريبية

  

   :الكلمات المفتاح

  .MCNP-4C، الكود حرارية، النترونات فوق الحرارية، آادميومالنترونات المفاعل البحث منسر، 
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The Effect of Cadmium Shielding Inside one of the Outer Irradiation Sites on the Spatial 

Neutron Flux Distribution using MCNP-4C code.   

  

 

I.Shaaban 

Nuclear Engineering Dept., Atomic Energy Commission, P.O.Box 6091,Damascus Syria  

Abstract 

A permanent epithermal neutron irradiation facility was designed in the Syrian Miniature 

Neutron Source Reactor (MNSR) by using the cadmium (cylindrical vial 1.0 mm in thickness, 

3٨.50 mm in diameter and 180 mm in length) as thermal neutron shielding material, for a 

permanent epithermal neutron activation analysis (ENAA). This site was designed by shielding 

the internal surface of the aluminum tube of the first outer irradiation site in the MNSR reactor. I 

was used the activation detectors 0.1143%Au-Al alloy foils with 0.1 mm thickness and 2.0 mm 

diameter for measurement the thermal neutron flux, epithermal and erbarecd AAR cov= ratio in the 

outer irradiation site. Distribution of the thermal neutron flux in the outer irradiation capsule has 

been found numerically using MCNP-4C code with and without cadmium shield, and 

experimentally by irradiating five copper wires using the outer irradiation capsule. Good 

agreements were obtained between the calculated and the measured results. 

Key words:  

MNSR  Reactor, Thermal and epithermal neutron flux, Cadmium, MCNP-4C code.  
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  مة مقد-١
شيط                 وق    اتالنترون بيهدف هذا البحث إلى تصميم موقع تشعيع دائم بالنترونات فوق الحرارية لتقنية التحليل بالتن  في   ةالحراري  ف

ك    وضع درع من الكادميوم داخل أحد قنوات التشعيع الخارجية        المفاعل منسر و ذلك ب     أثير ذل ى  في المفاعل و من ثم دراسة ت عل

  . MCNP-4C   [1]تدفق النتروني الحراري داخل هذا الموقع باستخدام الكود لالفراغي لتوزع ال

تقوم عليه عملية التحليل بالتنشيط بالنترونات فوق التي تعتبر األساس الذي  حراريةالوق  فآمرشح للنترونات يستخدم الكادميوم 

MeVorMeVeVoreV ما بينفوق الحرارية حيث تترواح طاقة النترونات  ( ENAA الحرارية 0.15.00.15.0 −( .

ر مثل في زيادة دقًة وحدود آشف عدد آبير من العناصالنترونات فوق الحرارية في عملية التحليل يساهم استخدام 

etcInAuUSrMoBrIGe ,..,,,,,,, من خالل و الجيولوجية  في العينات البيئية و البيولوجية 153197239,238841007912776

آما يعتبر .  [5-2]  لعناصر غير مرغوب بها في التحليلو التي تعزىتخفيض أو إلغاء بعض القمم في طيف أشعة غاما 

 الكلور و البروم و اليود في آن لكشف عن لجيدةتقنية باستخدام الكادميوم و البورن فوق الحرارية التحليل بالتنشيط بالنترونات 

44.1ف هذه العناصر بـ  يحسن التشعيع بالنترونات فوق الحرارية دقة آشحيث  واحد في العينات البيئية 75.1 و −  مرة−

  .[9-6]على الترتيب  لكل من اليود و البروم

 أثناء التعامل مع و هذا يتطلب و قاية خاصة من اإلشعاع  لفترات طويلةة إشعاعية عالية بعد التشعيع الكادميوم نشاطييكتسب 

فوق دام الكادميوم آمرشح للنترونات  استخ من مثالب تعتبر هذه الخاصية.عة و المغلفة بغالف من الكادميومالعينة المشع

  هذه التقنية إلى القطر و الحاجة إلدخالحراريالفوق يط النتروني  في التحليل بالتنشضرورة استخدامهل  لكن نظرًا حراريةال

و  تصميمه و توصيفه  يمكن موقع تشعيع ثابت و دائم بالنترونات فوق الحرارية  في المفاعل منسر برزت الحاجة إلى تصميم

  .تحديد التدفقات النترونية فيه

رتفاع م وام 0٣٨٫٥ مم و قطر ١٫٠بسماآة درع من الكادميوم ضع قبل و بعد وحسابات النترونية  في هذا العمل إجراء التمَّ

باستخدام الكود   [2]لعمل ت الواردة في اءلإلجراو بشكل مماثل األولى قناة التشعيع الخارجية األنبوب األول لداخل م  م١٨٠

MCNP-4C.   فوق الحرارية و تحديد النسبة  وتدفق النترونات الحرارية،قيس erbarecd AAR cov= داخل آبسوالت 

 و 0.1mm بسماآة Au-Al %0.1143رقائق من الخليطة  لطريقة التنشيط النترونيالتشعيع الخارجية قبل التدريع باستخدام 

 بتشعيع خمسة ع الخارجية قبل التدريعداخل آبسوالت التشعيتجريبًا  ةالحراري اتتدفق النترونتوزع  ددُح2.0mm  .[10]قطر 

 .  مم ٠٫٠١قطر  مم و ٥٠طول س بأسالك من النحا

 

. وصف المفاعل منسر-٢  

اعالت البحث     ُيعد  سر من مف وم   و هو   )KW 30(منخفضة  االستطاعة    المفاعل من ستخدم اليوراني اء    ي الي اإلغن ود الع  و ًاوق

ألف قل  .  للنتروناتًاعاآسذاته و البريليوم  الوقت ًا  للنترونات و مبرِّدًا في     مهدئ الخفيف الماء ود   ٣٤٧مفاعل من   ب اليت  قضيب وق

ة و      و   قضبان ربط،    ة أربع  و ر حلقات متحدة المرآز،    عش متوضعه وفق  ادميوم        ثالثة قضبان خلبي م واحد من الك و . قضيب تحك

ا                          دفق النتروني داخله غ الت ة حيث يبل   cm-2.s-1يحيط بقلب المفاعل عاآس من البيريليوم يحتوي على خمسة مواقع تشعيع داخلي

ا  1012×1.0 ىآم وي المفاعل عل ا يحت ي داخله دفق النترون غ الت ي حيث يبل اآس الحلق ة حول الع شعيع خارجي ع ت سة مواق  خم
١5.0×1011cm-2.s-      اج             .  )٢(و الشكل   ) ١(الشكل   آما هو موضح في شيط النتروني و إنت ل بالتن يستخدم  المفاعل منسر للتحلي

  . [11]قصيرة و متوسطة العمر  النظائر



 ٦

  

  

  

 

  
  

مؤلف من عشر حلقات القلب المفاعل : مكوناتهيظهر   MCNP-4Cحسب الكود  مقطع عرضي للمفاعل منسر. 1الشكل 

أضافة إلى العاآس الحلقي و قنوات  ، ثالثة قضبان خلبية و قضيب تحكم واحد،من قضبان الوقود، اربعة قضبان ربط،

  . الخارجية و المنظماتخلية،يع الداالتشع

 

 

 
  

الصينية  مكوناته، قنوات التشعيع الداخلية و الخارجية، العاآس الحلقي و السفلي ،يظهر مقطع طولي للمفاعل منسر .  2 الشكل

  MCNP-4Cحسب الكود العليا، الدعائم 

 قلب المفاعل 

 قناة التشعيع الداخلية

 المنظمات

 قناة التشعيع الخارجية

 عاآس البريليوم الحلقي

  قناة التشعيع الخارجية لتشعيع الداخليةقناة ا

 عاآس البريليوم الحلقي

 السفليريليوم يعاآس الب

  الدعائم

 الصينية العليا

 قلب المفاعل

 دليل قضيب التحكم
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  MCNP-4Cالكود  -3

 آارلو والمطّورة في مخابر  أحد إصدارات آودات نقل الجسيمات النووية والمبنية على طريقة مونتMCNP-4C الكود ديع

 أو الفوتونات أو MeV 20مّكن الكود من معالجة نقل النترونات التي ال تتجاوز طاقتها ُي. لوس أالموس منذ األربعينات

/ ، آما يمّكن من معالجة مسائل النقل المترابطة آمسألة النقل النتروني MeV 1000اإللكترونات التي ال تتجاوز طاقتها 

 ومن أشهر إمكانيات الكود أيضا تقدير معامل .اإللكتروني المترابط وغيرها/ ي الفوتون/ مترابط أو النقل النتروني الفوتوني ال

 لنمذجة الكودهذا استخدم و قد .  [1]النوويةلمفاعالت لوللمواد المنشطرة  effk ثابت الحرجية الفّعالتقدير التضاعف وبالتالي 

بغرض   أضافة إلى آبسولة التشعيع الخارجية و درع الكادميوم وجميع المكونات المحيطة به باألبعاد الثالثةMNSRالمفاعل 

  : آل منتقدير

  . قبل و بعد وضع درع من الكادميوممنسرمفاعل حرجية  .١

 . من الكادميومقبل و بعد وضع درعاألولى   التشعيع الخارجيةقناةآبسولة في  ةو فوق الحراري ةالحراريات تدفق النترون .٢

  .ونات الحرارية داخل آبسولة التشعيع الخارجيةرتوزع تدفق النت .٣

  

  . التوصيف الهندسي لموقع التشعيع الخارجي في المفاعل منسر-٤

 مم، و يبلغ قطر األنبوب ١٨٠يتألف موقع التشعيع الخارجي في المفاعل منسر من انبوبين متداخلين من األلمنيوم بارتفاع قدره 

تببن .  قبل التدريع٣ الشكلب آما هو موضح  مم لكل منهم١٫٥ مم و بسماآة ٣١و الثاني الداخلي  مم  ٣٩الخارجي األول 

 أسالك النحاس الموضوعة داخلها و درع  آل من آبسولة التشعيع الخارجية، مكونات القناة الخارجية إضافة إلى٥ و ٤ األشكال

  .MCNP-4Cول لقناة التشعيع الخارجية األولى حسب الكود الكادميوم الموضوع داخل انبوب األلمنيوم األ

 

 
  

حسب الكود مكونات قناة التشعيع الخارجية بعض مكونات المفاعل إضافة إلى يظهر مقطع طولي للمفاعل منسر .  ٣ الشكل

MCNP-4C  

 

 

  هواء

  حوض المفاعلجدار 

  برآة المفاعل

  البيريليوم السفلي

  البيريليوم الحلقي

  قلب المفاعل

  أنبوب األلمنيوم الخارجي

  انبوب األلمنيوم الداخلي
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 آبسولة التشعيع الخارجية ادميوم، درع الكإضافة إلى آلُّ من  هايظهر مكوناتقناة التشعيع الخارجية لمقطع طولي  . ٤الشكل 

 MCNP-4Cحسب الكود الموضوعة داخل الكبسولة  أسالك النحاس و

  

  

 
  

آبسولة التشعيع درع الكادميوم،  يظهر مكوناتها إضافة إلى آلُّ من قناة التشعيع الخارجيةل عرضيمقطع  . ٥الشكل 

  MCNP-4C حسب الكود  الموضوعة داخل الكبسولةأسالك النحاسو  خارجيةال

  

س  -٥ ل من ة المفاع ساب حرجي ة effkر ح شعيع الخارجي   ρ و التفاعلي ل قناةالت ادميوم داخ ن الك د وضع درع م ل و بع  ة قب

  :األولى

 مم ٣٨٫٥٠ مم و قطر ١٨٠رتفاع اإل مم و ١٫٠سماآة  ذي القبل و بعد وضع درع من الكادميوم ρ  وeffkتم حساب آل من 

 ).١(الجدول وفق  النتائج آانت و للمفاعل منسراألولى داخل أنبوب األلمنيوم األول لقناة التشعيع الخارجية 

  أنبوب األلمنيوم الخارجي

  أنبوب األلمنيوم الداخلي

  سالك النحاسأ

   المفاعلوعاءجدار 

  درع الكادميوم

   المفاعلاءوع

  عاآس البيريليوم الحلقي

  هواء

  عاآس البيريليوم الحلقي
  أنبوب األلمنيوم الخارجي

  أنبوب األلمنيوم الداخلي

  درع الكادميوم

  أسالك النحاس

  آبسولة التشعيع الخارجية

  هواء

  برآة المفاعل

  آبسولة التشعيع الخارجية
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  .جية المفاعل و التفاعليةالقيم التجريبية و الحاسوبية لكل من حر: ١الجدول

Stdev 

% 

Worth 

control 

rod 

Stdev 

%  
Reactivity 

ρ  

Stdev 

% 
effk  Type

  7.0    4.0 mk   1.00395  measured 

٠٫٣٤٥  7.139  ٠٫١٦٧  4.331 mk  ٠٫٠٨٤  1.00435  Calculated 

Before 

0.363  6.663  0.185  3.954 mk  0.093  1.00387  Calculated After 

  

  .التوصيف النتروني لموقع التشعيع الخارجي -٦

و طريقة التنشيط   MCNP-4C [1]تم التوصيف النتروني الحسابي و التجريبي لموقع التشعيع الخارجي األول باستخدام الكود 

تضمن هذا التوصيف .  2.0mm و قطر 0.1mm بسماآة  Au-Al %0.1143لتدريع باستخدام رقائققبل ا [10]النتروني 

حساب و قياس التدفق النتروني الحراري و فوق الحراري في نقطة تقع في قعر و مرآز آبسولة التشعيع المكونة من البولي 

بية  لتدفق القيم الحاسوبية و التجري )٢(يبين الجدول .  مم١٤ مم و نصف قطرها ٥٠رتفاعها أيتيلين على شكل أسطوانة أ

  .قبل و بعد التدريعالنترونات الحرارية و فوق الحرارية  في موقع التشعيع الخارجي األول 

  

  القيم الحاسوبية و التجريبية  لتدفق النترونات الحرارية و فوق الحرارية  في موقع التشعيع الخارجي األول في: 2الجدول 

 . )البولي أيتيلين(التشعيع الخارجية آبسولة  قعرمرآز 
 

Without Cadmium  

 Stdev %( )scmnEpi .2ϕ  

  

   Stdev %( )scmnThe .2ϕ  

  

Stdev %  RCd  Type  

            3.17191007.3 ×            6.3041110661.4 ×  ٢٫٠٠٠  4.450  Measured  

               8.0431110996.4 ×      Calculated  

 
Before 

With Cadmium 
  

     ٢٫٧٢٩    910219.2 ×  Calculated  After  

   الخارجية آبسولة التشعيعزع الفراغي للنترونات الحرارية داخلحساب و قياس التو -٧

 و ثبتت إلى خمسة أجزاء متساوية و قطعتلكل منها  مم ٠٫٠١و قطر  مم ٥٠ أسالك نحاسية رفيعة بطول ُضِّرت خمسةح

 و بشكل متناظر آما هو مبين  الكبسولة الباقية على محيطالخارجية بينما ُثبِّتت القطععلى محورآبسولة التشعيع خمسة أجزاء 

) قيست نشاطياتها النوعية للنظيرثم دقيقة ٢٠ُشععت هذه األسالك لمدة . ٦ أو ٥في الشكل  ) CunCu 6463 ,γام مطيافية باستخد

 ثم حسبت قيم التوزع اسُتنظمت القيم الناتجة على متوسط جميع القيم في جميع قطع األسالك. %٢٫١ و بنسبة خطأ غاما

 و الفراغي لتدفق النترونات الحرارية داخل آبسولة التشعيع والمتناسبة طردًا مع قيم النشاطية النوعية لقطع أسالك النحاس

  آم هو مبين في األشكال MCNP-4Cلتجريبية مع القيم الحاسوبية و المحسوبة باستخدام الكود م اقورنت القي .%٣٫١٢بخطأ 

١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧.   
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 آبسولة التشعيع ،درع الكادميوم يظهر مكوناتها إضافة إلى آلُّ من قناة التشعيع الخارجيةل عرضيمقطع  . 6الشكل 

  MCNP-4C حسب الكود سولة الموضوعة داخل الكبأسالك النحاسو  الخارجية
   :تشير األرقام الموجودة على الرسم إلى

  . آبسولة التشعيع٤٠٧٢ .١

 .أسالك النحاس) محيط الكبسولة( ٤٠٨٣ و ٤٠٨٢، )الجهة المقابلة للمفاعل( ٤٠٨١ ،)مرآز الكبسولة( ٤٠٨٠ ،)حهة المفاعل (٤٠٧٩ .٢

 .  درع الكادميوم٤٠٦٧و  ٤٠٦٨ .٣

 .خل آبسولة التشعيع  آبسولة الهواء الموجودة دا٤٠٧٥ .٤

     . األلمنيوم الخارجي و الداخلي لقناة التشعيع الخارجيةأنبوبا) ٣٠٦٥، ٣٠٦٤(و ) ١٤٣، ١٤٢( .٥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
تدفق النترونات الحرارية على طول توزع النشاطية النوعية المشبعة المتناسبة طردًا مع : ٧الشكل 

   .الخارجيةسالك النحاس داخل آبسولة التشعيع أ
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سبي توزع تدفق النترونات الحرارية الن: 8الشكل 

  4079لسلك على طول اجريبي و الحسابي الت

توزع تدفق النترونات الحرارية النسبي : 11الشكل 

  .٤٠٨٢لسلك على طول االتجريبي و الحسابي 

توزع تدفق النترونات الحرارية : ١٠الشكل 

لسلك ا على طول نسبي التجريبي و الحسابيال

٤ ٨١

 توزع تدفق النترونات الحرارية النسبي 12:الشكل 

  .٤٠٨٣التجريبي و الحسابي بالنسبة للسلك 

توزع تدفق النترونات الحرارية النسبي : 9الشكل 

 4080لسلك على طول االتجريبي و الحسابي 

  الحسابيالمحوري توزع تدفق النترونات الحرارية : 13الشكل 

داخل آبسولة التشعيع الخارجية في موقع التشعيع الخارجي األول 

  .قبل و بعد التدريع بالكادميوم
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  . النتائج و المناقشة-٨

ول اسالك النحاس داخل توزع النشاطية النوعية المشبعة المتناسبة طردًا مع تدفق النترونات الحرارية على ط ٧ ُيبين الشكل

آونه  ٤٠٧٩السلك  على تقعالحراري تدفق النتروني  للعظمىن القيمة الأالشكل نالحظ من هذا . آبسولة التشعيع الخارجية

النتروني  للتدفق لصغرى بينما توجد  القيم ا .٤٠٨٣ و ٤٠٨٢ ٤٠٨١ و ٤٠٨٠ اقرب الى  قلب المفاعل من األسالك األخرى

أعلى  ٤٠٨٢على طول السلك قيم التدفق النتروني و نالحظ أن .  لكونه األبعد عن قلب المفاعل ٤٠٨١على السلك الحراري 

   . بسبب تناقص التدفق النتروني في األتجاه الزاوي٤٠٨٣من قيم التدفق النتروني الحراري على طول السلك 

 .على طول أسالك النحاس ونات الحرارية النسبيالمقارنة بين القيم التجريبية و الحاسوبية لتوزع النتر ١٢-٨تبين األشكال 

بفارق أعظمي على طول األسالك  الحسابية و التجريبية تدفق النترونات الحرارية  قيمبين جيد وافقوجود تالقيم نالحظ من هذه 

%  ٣٫٣١و  ٤٠٨٠ االوسط بالنسبة للسلك% ٠٫٢ و ٤٠٧٩بالنسبة للسلك % ٣٫٥ ال يتجاوز بين القيم التجريبية و الحسابية

 لنا بأن قيم تدفق تضحمن خالل هذا ي.  ٤٠٨٣بالنسبة للسلك % ٥٫٠٨ و ٤٠٨٢بالنسبة للسلك  % ٦٫٧ و ٤٠٨١بالنسبة للسلك 

رق أعظمي وسطي ا قبل إضافة درع الكادميوم و بفالنترونات الحرارية الحسابية و التجريبة أآثر توافقًا على محور الكبسولة

   .%٠٫٢اليتجاوز 

المحوري الحسابي داخل آبسولة التشعيع الخارجية في موقع  توزع تدفق النترونات الحراريةقيم  المقارنة بين ١٣ل يبين الشك

يالحظ من الشكل انخفاض تدفق النترونات الحرارية في الموقع  .بالكادميومالموقع تدريع تشعيع الخارجي األول قبل و بعد ال

داخل األنبوب األول لقناة التشعيع الخارجية  مم ٣٨٫٥٠مم و قطر ١٨٠و أرتفاع  مم ١٫٠وضع درع من الكادميوم بسماآة بعد 

scmn الخارجيةآبسولة التشعيعقعر و مرآز آانت قيمة التدفق النتروني الحراري في حيث  .10996.4 قبل التدريع   ×211

scmnصبحت أو) ٢الجدول ( .10218.2 األنبوب األول لقناة التشعيع الخارجية وضع درع من الكادميوم داخل بعد  ×29

   . الكادميومدرعضافة  مرة بعد إ٢٢٥قدار مب، أي أنها انخفضت )٦ و ٤الشكل (

 الحسابي داخل آبسولة التشعيع الخارجية في موقع قطريال توزع تدفق النترونات الحراريةقيم  المقارنة بين 14يبين الشكل 

 عن جهة ابتعدناآلما قطريًا  انخفاض تدريجيالشكل هذا يالحظ من  .بالكادميومالموقع ع تدريتشعيع الخارجي األول قبل و بعد ال

 من  مم٢٤٨٫٠على مسافة مرآزها  الذي يقع داخل آبسولة التشعيع الخارجية الحرارية تدفق النتروناتقيمة قلب المفاعل في 

   %.١٣ال يتجاوز  الحرارية تدفق النتروناتلبية يؤدي هذا التدرج إلى فارق أعظمي بين القيم الحسا .قلب المفاعلمرآز 

الحسابي القطري توزع تدفق النترونات الحرارية : 14الشكل 

قع التشعيع الخارجي األول داخل آبسولة التشعيع الخارجية في مو

  .قبل و بعد التدريع بالكادميوم

الزاوي الحسابي توزع تدفق النترونات الحرارية : 15الشكل 

داخل آبسولة التشعيع الخارجية في موقع التشعيع الخارجي األول 

  .قبل و بعد التدريع بالكادميوم
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 توزع تدفق النترونات الحرارية الزاوي الحسابي داخل آبسولة التشعيع الخارجية في موقع  بين قيم المقارنة15الشكل يبين 

 تدفق النتروناتقيمة   في زاويًاأنخفاضًا تدريجًاالشكل هذا يالحظ من   .بالكادميومالتشعيع الخارجي األول قبل و بعد التدريع 

تناقص التدفق النتروني في األتجاه الزاوي و الفرق األعظمي بين هذه القيم هو نتيجة  داخل آبسولة التشعيع الخارجية الحرارية

٧  .%   

  

  االستنتاج  -٩

س          MCNP-4C  الكود   استخدم سوري من ر ألغراض  لتصميم موقع دائم للتشعيع بالنترونات فوق الحرارية في مفاعل البحث ال

ادميوم      بوضع  صمم هذا الموقع      و قد   . التحليل بالتنشيط بالنترونات فوق الحرارية     سماآة   قميص من الك م و طول       ١٫٠ب  ١٨٠ م

ة األ       مم٣٨٫٥٠و قطر  مم  شعيع الخارجي اة الت وم األول لقن وب األلمني ة     داخل أنب ات الحراري ى لحجب النترون اس  جرى . ول  قي

erbarecdو تحديد النسبة فوق الحرارية  و  تدفق النترونات الحرارية،     AAR cov=   ى ة األول باستخدام   في قناة التشعيع الخارجي

ة  ن الخليط ائق م سماآة  Au-Al %0.1143رق دريع2.0mm و قطر 0.1mm ب ل الت انس و  . قب ّدد تج دفق النترونح  اتت

شعيع خمسة أسالك      و   MCNP-4Cباستخدام الكود   ريع  قبل التد داخل آبسولة التشعيع الخارجية      تجريبًا و حاسوبياً   ةالحراري بت

دريع      داخل آبسولة التشعيع    مم ٠٫٠١قطر   مم و    ٥٠بطول  من النحاس    ة      .  آما حدد حاسوبيًا بعد الت ين المقارن توافق  وجود     و تب

يم الح       ين الق ة   سابيةجيد ب سبة     و التجريبي دفق النترون    بالن شعيع           ة الحراري  اتلت سولة الت دريع       و توزعه داخل آب ل ت ة قب الخارجي

  . بالكادميومالموقع

  

 
  آلمة شكر -١٠

المدير العام لهيئة الطاقة الذرية على تشجيعه و دعمه المتواصل للبحث الدآتور إبراهيم عثمان أتوجه بالشكر الجزيل للسيد 

  . العلمي في الهيئة 
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