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  . في مفاعل منسر النتروني  لتصميم حزمة نترونية حرارية للتصويرMCNP-4Cاستخدام الكود 
 

  إسماعيل شعبان قسم الهندسة النووية. د

  :الملخص

إلستخدامها في التصوير  )MNSR-30 kW( المفاعل منسر في الثة حزم نترونية حراريةلتصميم ثMCNP-4C استخدم الكود 

)104.0(،حرارية eV4.0p :قسم المجال الطاقي للنترونات إلى ثالثة مجموعاتحيث  ،بالنترونات keVeV فوق حرارية  و  −

)2010(السريعة  MeVkeV لحصول على  اهدفب  إيتيلين–و بورات بولي   Bi, Pb, Al2O3 مثلدو أستخدمت عدة موا ،−

 عند النترونات الحراريةتدفق الوسطية ل قيمال  بلغت و . عند خرج القناةأشعة غاما شدة تخفيضلو  ةحراريال اتنترونلل تدفق أعلى

scmn  : القيم التالية سم من مرآز قلب المفاعل٥٥٠فاع  على أرتخرج القناة .10436.1 scmn  و،×25 .10843.1 و  ×25

scmn .10845.2 مساوية  بقيمة وسطية لطاقة قطع الكادميوم وعلى الترتيب  DL=90,110,125 أجل النسبمن  ×25

 : بالقيم التاليةعند خرج الحزمة قدرت جرعة أشعة غاماو  .على الترتيب cdR≈191.3,766.2,829.2 لىإ

hmRe10705.6 hmRe10275.1  و،×−2 hmRe10678.2، و ×−1  DL=90,110,125لنسب ا من أجل ×−1

  .ريةمن تطبيقات المفاعل منسر في سوذا تم بناؤها إ النترونية تزيد هذه الحزم و يمكن أن.على الترتيب

  

   :الكلمات المفتاح

ة،      ة نتروني صميم حزم سر، ت ث من ل البح ة،  مفاع ات الحراري ة النترون حات نتروني ات   ،مرش صوير بالنترون ود ،NRGالت  الك

.MCNP-4C  
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Using the MCNP-4C code for Design of the Themal Neutron Beam for 

Neutron Radiogpraphy at the MNSR  
Shaaban. I 

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

Abstract: 

Studies were carried out for determination of the parametres of a thermal neutron beam at the 

MNSR reactor (MNSR-30 kW) for neutron radiography in the vertical beam port by using the 

MCNP-4C (Monte Carlo Neutron - Photon transport). Thermal, epithermal and  fast neutron energy 

ranges were selected as keVandkeVeVeV 10,104.0,4.0 fp −  respectively. To produce a good 

neutron beam in terms of intensity and quality, several materials Lead (Pb), Bismmuth (Bi), Borated 

polyethelyene and Alumina Oxide (Al2O3) were used as neutron and photon filters. Based on the 

current design, the L/D of the facility ranges between 125, 110 and 90. The thermal neutron flux at 

the beam exit is scmn .10436.1 25× , scmn .10843.1 25× and scmn .10845.2 25×  respectively, 

middots with a Cd-ratio of ≈2.829, 2.766, 3.191 for the 90,110,125=DL respectively.  The 

estimated values for gamma doses are hmRe10705.6 2−×  and hmRe10275.1 1−×  

hrem110678.2 −×  with bismuth. The divergent angle of the collimator is 1.3480 – 2.0210.  Such 

neutron beams, if built into the Syrian MNSR reactor, could support the application of NRG in Syria 

  
Key words: 

MNSR reactor, Beam design, NRG, Thermal neutron, Neutron and Photon filters, MCNP-4C. 
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  :مقدمة -١

 المسافة مابين فتحة دخول النترونات إلى -θ,D,L )L  تهدف هذه الدراسة إلى تصميم حزمة نترونية حرارية بوسطاء مختلفة

 نصف زاوية -θ ، القناة النترونية دخول النترونات إلىفتحة قطر -D،االمستوي الذي تتوضع عنده العينة المراد دراستهالقناة و 

   .MCNP-4Cذلك باستخدام الكود التصوير بالنترونات الحرارية و لتقنية  في المفاعل منسر) أنفراج الحزمة النترونية

ة     يعتبر ات الحراري وق  ،   التصوير بالنترون سريعة   الف ة و ال ًا من   حراري واد    فرع ة للم ارات الالتالفي شابه إ  و هو   اإلختب ا    م ى حد م ل

ادة   البآلية بينهما  مع خالف  ةالتصوير باإلشعة السيني ذرة    X– أشعة  تتفاعل   حيث تفاعل مع الم ات ال ون،   ( مع الكترون ر آومبت تبعث

اج األزواج  ة)المفعول الكهرضوئي و أنت القوى الكهربائي ا  ، ب ذرة  تتفاعل  بينم واة ال ع ن ات م رن، (النترون ر الم ر المرن و غي التبعث

  .[1,2]  بالقوى النووية)األسر النتروني و األنشطار

عة   ن أش ر م ادة أآث ات ضمن الم ل النترون زم   و X–تتغلغ ك ع دة و ال تمل سيمات محاي ا ج ات آونه شحونة و الفوتون سيمات الم الج

دون       قاطعة استقطاب آهربائي  رة ب سافة آبي شكل                م ا هو موضح بال ر أو امتصاص آم رة          ). ١( تبعث ة آبي زات أهمي ذه الميي تعطي ه

ة       في   ) مختلفة الطاقات (ألستخدام النترونات    ة االستخدام     دراسة البنى المجهري واد المختلف رة          و    ،للم واد خطي ة للكشف عن م طريق

شعة، مخدرات، ( واد م خ......م واد أخرى)  ال ة بم رزو  ،مغلف صميم  تب ة ت ادة أهمي سر لزي ي المفاعل من ة ف ة حراري ة نتروني حزم

  .[3,4]تطبيقاته 

  

ة،                          اة النتروني د خرج القن ة عن ة معين ات بقيم ستخدم    يلزم للتصوير بالنترونات توفر حزمة نترونية بطاقة محددة و تدفق نترون ذلك ت ل

ة في ا                ر المرغوب ات غي دفق النترون لُّ من شدة ت ة     مواد معينة بسماآات محددة  لتخفيض آ ا المرافق و . لطيف النتروني و أشعة غام

شكل      يًا موضحًا بال يًال هندس ستخدم تمث ات ن صوير بالنترون ة الت ول آلي ضاحًا ح ر إي وم أآث اء مفه صوير  ) ٢(إلعط ة الت ر تقني يظه

ات        ات، مجمع نترون ع للنترون ر المرغوب        ( بالنترونات و المكونة  من منب ات غي دفق النترون واد لتخفيض ت ى م وي عل واد  يحت ة و م

  .[2]، إضافة إلى آلُّ من العينة المدروسة و الكاشف )لتخفيض شدة أشعة غاما

ات ستخدم التصوير بالنترون ة  ي eVeV(الحراري 4.00025.0 ا ) − شعة، بينم ر الم واد غي ى الم ووي و بن ود الن ي دراسة الوق ف

سريعة ات ال ستخدم النترون وkeV10fت ة الم ي دراس ة  ف ر الخفيفي ن العناص رة م سبة آبي ى ن ة عل سميكة و الحاوي اد ال

ا        :مثل( ون وغيره روجين و الكرب دروجين، النت ستخدم                       ) الهي ة، في حين ت ات الحراري ا بالنترون ال له شكيل خي و التي من الصعب ت

keVeVالنترونات فوق الحرارية   104.0 رة من ا             في درا  − سماآات آبي ة ب واد المغلف ان         سة  الم ا يملك سكانديوم آونهم د و ال لحدي

  . [5]طنين تبعثري حاد و آبير في المجال فوق الحراري 

ا         (kW – 1.0 MW 20) استخدمت المفاعالت منخفضة االستطاعة   لوفينيا، روماني ايوان، س صين، ت دا، ال ل آن دان عدة مث  ، في بل

شكل أفقي   . في تطبيقات متعددةالخ لتصميم حزم نترونية حرارية ألستخدامها    .....البرازيل، أمريكا،  ا (صممت هذه الحزم ب ، )معظمه

م                         ك ت مائل و عامودي و أستخدمت مواد مختلفة بسماآات معينة لتخفيض آلُّ من شدة تدفق النترونات السريعة و أشعة غاما نيتجة ذل

ا                    ة و شدة أشعة غام ات الحراري دفق النترون و  و الحصول على قيم متفاوتة بالنسبة لكلُّ من ت ة         محت ات الحراري ة من النترون  ى الحزم

TNC [5,6,13-15].                ود سر باستخدام الك  لذلك سيتم في هذه الدراسة تصميم حزمة نترونية حرارية عامودية في برآة المفاعل من

MCNP-4C .      



 ٦

  

  

  

   . و شدة أشعة غاما و المواد المستخدمة لتخفيض شداتها أقسام النترونات-٢

  .[1,2,6,7]تقسم النترونات إلى مجموعات طاقية متعددة آما يلي  

  )eV01.0pطاقتها (نترونات باردة  .١

eVto(نترونات حرارية  .٢ 4.001.0(  

keVtoeV(نترونات فوق حرارية  .٣ 104.0(  

MeVtokeV(نترونات سريعة .٤ 2010(  

ة ب اتحزمة نترونية بطاقة محددة و تدفق نترون       توفر  ) الحرارية، فوق الحرارية و السريعة    (يلزم للتصوير بالنترونات     ة   قيم  معين

آل تستخدم المواد التالية لتخفيض  لذلك ،بالنسبة للنترونات الحراريةn/cm2.s 107-104 يتراوح ما بين عند خرج القناة النترونية

   : هذه المواد هي المرافقةشدة أشعة غاما ونتروني في الطيف ال تدفق النترونات غير المرغوبةشدة من 

 .لتخفيض شدة أشعة غاما Biو البزموث  Pb  الرصاص .١

ادميوم  .٢ وم Cd الك سيد المنغنزي ورMgO Crystal، أآ د الب ورال  B4C، آربي ة مكون(و الب ور و خليط ن الب ة م

 .  الباردةة والحراريات نترونلتخفيض تدفق ال) األلمنيوم

٣. Al2O3/Al or SiO2/Si and Fluental ة السريعاتتدفق النترون لتخفيض. 

 .ة فوق الحرارياتتدفق النترون لتخفيض  Inاالنديوم  .٤

  

  

  

 

 

عة  : ١شكل   مكونات جملة التصوير بالنترونات: ٢شكل  ات و أش راق النترون سافة اخت ين م ة ب Xمقارن

 في المواد بتابعية العد الذري
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  :وصف المفاعل منسر -٣

و الذي يستخدم اليورانيوم عالي االغناء آوقود و الماء  )kW 30(ُيعد المفاعل منسر من مفاعالت البحث منخفضة  االستطاعة  

 قضيب وقود متوضعه في ٣٤٧يتألف قلب المفاعل من . مبرِّد بنفس الوقت و البريليوم آعاآس للنتروناتآ آمهدئ  للنترونات و

يحيط بقلب المفاعل عاآس . قضيب تحكم واحد من الكادميوم ربط، ثالثة قضبان خلبية و قضبان أربع ،عشر حلقات متحدة المرآز

  يحتوي المفاعل علىوcm-2.s-1  1.0×1012لغ التدفق النتروني داخلها من البيريليوم يحتوي على خمسة مواقع تشعيع داخلية يب

 يستخدم  المفاعل منسر و. -1011cm-2.s×١5.0خمسة مواقع تشعيع خارجية حول العاآس الحلقي حيث يبلغ التدفق النتروني داخلها 

 مقطع عرضي و طولي للمفاعل ٢ و ١كالن ، و يبن الشللتحليل بالتنشيط النتروني و إنتاج النظائر القصيرة العمربشكل رئيسي 

  . [8]منسر 

  

  

  

  

  

  
  

  مقطع عرضي لقلب المفاعل منسر: ١الشكل 
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  مقطع طولي للمفاعل منسر: ٢الشكل 

  

 .MCNP-4C الكود  -٤

ابر  أحد إصدارات آودات نقل الجسيمات النووية والمبنية على طريقة مونت آارلو والمطّورة في مخMCNP-4Cيعتبر الكود 

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

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

ومن أشهر إمكانيات الكود أيضا تقدير معامل التضاعف وبالتالي ثابت . اإللكتروني المترابط وغيرها/ الفوتوني / ي النقل النترون

 وجميع المكونات MNSRاستخدم هذا الكود لنمذجة المفاعل .  [12]مفاعالت النوويةللو للمواد المنشطرة effkالحرجية الفّعال 

  : آل منبهدف حساباد الثالثة أضافة إلى مكونات القناة النترونية المحيطة به باألبع

  .حرجية المفاعل منسر .١

  . الخارجية في قناة التشعيعة الحرارياتتدفق النترون .٢

 . سم من مرآز قلب المفاعل٥٥٠ ارتفاع على  عند خرج القناةة و السريعة، فوق الحرارية الحرارياتتدفق النترون .٣

 .تجة عن أشعة غاما عند خرج القناةالجرعة اإلشعاعية النا .٤

  . عند خرج القناةنسبة الكادميوم .٥

 

   MCNP-4Cنمذجة المفاعل منسر باستخدام الكود 

سر                     MCNP-4Cاستخدم الكود    ة المفاعل من دير آل من حرجي سر بهدف تق ة     effk لنمذجة المفاعل من ى ، و   ρ، و التفاعلي يب  قض  غن

  : و أجريت النمذجة آما يليcontrol rod worthالتحكم 



 ٩

، و ) قضبان  ٣(، و الخلبية    ) قضبان ٤( قضيب وقود مع أغلفتها إضافة إلى آل من قضبان الربط            ٣٤٧تم نمذجة قلب المفاعل المؤلف من       

ات      قضيب التحكم مع دليله، و شبكتي الربط العلوية و السفلية  آخذين بعين االعتبار األبعاد ال           ع مكون ة لجمي ة و النسب الذري هندسية الحقيق

  .قلب المفاعل إضافة إلى مواقعها الفعلية

وم الحلقي               سفلي  )  المحيط بقلب المفاعل    (و تم توسيع النموذج ليحتوي على آل من عاآس البيريلي ى   ) تحت قلب المفاعل   (و ال إضافة إل

ة     )المتوضعة داخل البيريليوم الحلقي   (قنوات التشعيع الداخلية     اء           (، و الخارجي وء بالم صينية    )المتوضعة ضمن وعاء المفاعل الممل ، و ال

ذه                           ة له ة و النسب الذري اد الهندسية الحقيق ار األبع ين االعتب العلوية المتوضعة فوق قلب المفاعل، و دعائم ارتكاز قلب المفاعل آخذين بع

  .MCNP-4Cستخدام الكود  مقطع عرضي و طولي للمفاعل منسر با٤ و ٣و يظهر الشكالن المكونات 

  control rod worth. قضيب التحكم غنىو، ρ و من ثم التفاعلية effk لتقدير القيمة  KCODEأجريت النمذجة باستخدام التعليمة 

ة   (ا بذلك على قيمة معامل التضاعف   نترون و حصلن٥٠٠٠ دورة و في آل دورة ٢١٠ تم تشغيل الكود بعدد دورات مساويًا إلى       في حال

ى و من ثم حسبت التفاعلية و       ) قضيب التحكم خارج قلب المفاعل و داخل قلب المفاعل         ود طازج            غن تحكم في حال الوق بن   .  قضيب ال و ي

  . القيم التي تم الحصول عليها ١ الجدول

ة (F5استخدمت التعليمات  ي نقطة معين ات ف دفق النترون صادرة عن قلب المفاعل( FM، و )حساب ت ة ال ات الكلي  E، و )عدد النترون

سم المجال الطاقي              في أسفل و مرآز    لحساب قيمة تدفق النترونات الحرارية      ) المجال الطاقي للنترونات  ( ة، حيث ق شعيع الخارجي اة الت  قن

ة    ة مجموعات حراري ى ثالث ات إل ة  0.5eV>للنترون وق حراري سريعة 0.5eV-10keV)( و ف ين الجدول 10keV< و ال ة  ٢  و يب  قيم

  . الخارجية تدفق النترونات الحرارية في قناة التشعيع

  

  

 

  
  

قلب المفاعل المؤلف من عشر حلقات من :   يظهر مكوناتهMCNP-4Cمقطع عرضي للمفاعل منسر حسب الكود . ٣الشكل 

  ، أضافة إلى العاآس الحلقيقضبان الوقود، اربعة قضبان ربط، ثالثة قضبان خلبية و قضيب تحكم واحد

  .و قنوات التشعيع الداخلية و الخارجية و المنظمات

  

 قلب املفاعل 

  الداخليةقناة التشعيع

 قناة التشعيع اخلارجية

 املنظمات

 عاكس الربيليوم احللقي



 ١٠

 
  

الصينية  مقطع طولي للمفاعل منسر يظهر مكوناته، قنوات التشعيع الداخلية و الخارجية، العاآس الحلقي و السفلي ، . ٤الشكل 

  MCNP-4Cالعليا، الدعائم حسب الكود 

  

  .حرجية المفاعل و التفاعليةثابت لكل من بية سايم التجريبية و الحالق: ١الجدول

  ρالتفاعلية    معامل التضاعف الفعال
mk  قضيب التحكم داخل

 kins قلب المفاعل

  قضيب التحكم خارج
 koutقلب المفاعل 

  غنى قضيب التحكم
  

 7.0- 0.01±1.00395   0.01±3.94  تجريبيًا
  حساب وفق الكود

 MCNP-4C 
4.331±0.0010.99720±0.00089 1.00435±0.00084 -7.139±0.003 

  حساب وفق الكود
 MCNP-4C آما هو وارد 

 [17]في المرجع 

5.143 0.9986±0.00084 1.00517±0.0009 -6.54 

  
، و  على الترتيب%٧٫٩٤و % ٠٫٠٤ هو ρ، و التفاعلية effk نجد أن الفرق بين القيم التجريبية و المحسوبة لكل من ١من الجدول 

 و هو ما يدل على أن النموذج المعد مؤهل لدراسة المفاعل % ١٫٩٦ قضيب التحكم  هو غنىبشكل مشابه نجد أن الفرق في قيمة 

ذلك تمت مقارنة هذه النتائج مع نتائج  إضافة إلى .منسر نظرًا لعدم وجود تباينات آبيرة بين النتائج الحسابية و القيم التجريبية المتاحة

 نالحظ أن هذه القيم تختلف آثيرًا عن ١ خميس و المهندس إسماعيل سليمان آما هو موضح بالجدول  لكل من الدآتور[17]العمل 

   .القيم التجريبية و عن القيم الحسابية التي حصلت عليها و بنفس استخدام الكود

  

  :  التشعيع الخارجية في قناةتدفق النترونات الحرارية قياس -٥

 ملغ ٠٫٠١٠٢و  ،2.0mmو قطر ، 0.1mmسماآة (  Au-Al %0.1143استخدمت طريقة التنشيط النتروني لرقائق من الخليطة

 دقيقة للعينة ٦٠ ملغ وزن العينة الثانية شععت هاتين العينتين في قناة التشعيع الخارجية بزمن ٠٫٠١١٦وزن العينة األولى، و 

قناة التشعيع اخلارجية  لداخليةقناة التشعيع ا

 عاكس الربيليوم احللقي

 السفلييليوم ريعاكس الب

  الدعائم

 الصينية العليا

 قلب املفاعل

 دليل قضيب التحكم
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 التشعيع الخارجية و لتحديد النسبة فق النترونات الحرارية داخل قناةلقياس تد)  دقيقة للعينة العارية٢٠بالكادميوم و المغلفة 

erbarecd AAR cov= حيثbareA- نشاطية العينة العارية و erAcov-اآة  نشاطية العينة المغلفة بطبقة من الكادميوم بسم

1.0mm . تم حساب  معامل الحجب الذاتيthG [9] التاليتين للرقائق و تدفق النترونات الحرارية من خالل استخدام العالقتين.  

                        (1)      ∑= a
t.0τ                

( )
0

0

.2

.21
τ
τE

Gth
−

=  

( )0τE-تكامل أسي  .  

∑a
  . الجهري للرقاقةاالمتصاص مقطع -

t -سماآة الرقاقة .  

  )٢(    

  :حيث

thσ- المقطع العرضي للتفاعل ( ) AunAu 198197 ,γ ،للنترونات الحرارية thG-تي للنترونات الحرارية في  معامل الحجب الذا

لمغلفة او  الناتجة عن النترونات الحرارية فقط،لعينة ا نشاطية -cdA و thA  عدد ذرات الذهب في العينة المشععة،-N، العينة

  : بالعالقة التاليةAِ  و تعطىلى الترتيببالكادميوم ع

( ) ( )[ ] ( )[ ]irrdkm ttPtRtA .exp1..exp1...exp... λλελλ γ −−Δ−−Δ=  

  :حيث

  

λ- ثابت التفكك للنظير المتشكل Au198 ،dkt-زمن تبريد العينة بعد التشعيع  ،irrt- تشعيع العينة، زمن ε- فعالية أداة القياس 

،  احتمال إصدار خط طاقي محدد-γP، )زمن تجميع الطيف (tΔ معدل العد المقاس خالل الفترة الزمنية - mR، )ية غامامطياف(

( ) cdcdcd RRF cdbarcdو =−1 AAR   . نسبة الكادميوم-=

  
  .بية لتدفق النترونات الحرارية في موقع التشعيع الخارجي األول في المفاعل منسرسا القيم التجريبية و الح:٢الجدول             

  

scmn
Thermal

.2

ϕRcd Type 

(4.384±0.023)×1011 4.45 ± 0.05measuredOuter irradiation site

(4.996±0.080)×1011Calculated MCNP-4C

  

   داخل قناة التشعيعتدفق النترونات الحرارية بالنسبة ل هنالك توافق جيد بين القيمة التجريبية و المحسوبةن  نجد أ٢من الجدول 

يعمل المفاعل (و يعود سبب انخفاض القيمة التجريبية إلى استحراق الوقود مع الزمن  .%١٢٫٨  حوالي و بخطأ نسبيالخارجية

  ).  سنة تقريبًا١٣منسر منذ حوالي 

 

thththth GNA ..σφ =
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  .لتقنية التصوير بالنترونات الحراريةالمخصصة و  المفاعل منسر ة فييولشاقالنترونية القناة الم تصمي  -٦

 القناة  و بها مع جزء من الخرسانة المحيطة برآة المفاعلملليش MCNP-4Cباستخدام الكود المفاعل منسر نموذج تم توسيع 

المتوضعة داخل ) حة القناة النترونية، مرشحات ألشعة غاما و النتروناتالمجمع النتروني، فت: مكونات القناة النترونية(النترونية 

 لكل من المفاعل منسر و القناة النترونية ا طوليامقطع ٥ الشكل  و يظهر، سم من مرآز قلب المفاعل٥٥٠برآة المفاعل و بارتفاع 

هذه القناة و تتألف   Y-Z المستوي الحرارية في التصوير بالنترونات  المخصصة لتقنية المفاعل وبرآةوضعة داخل  المتالشاقولية

  :من

و ارتفاعه ، ×cm1515  السفلية و العلويةأبعاد قاعدته مم، و ٣٫٠ سماآة جدرانه  Al alloy 303-1أنبوب من الخليطة 

و يتوضع في برآة المفاعل و  ، و مالمس لجدار وعاء المفاعل، حتى نهاية سطح برآة المفاعل سم من أسفل قلب المفاعل٥٦١٫٥٠

  :من جزأينهذا األنبوب  يتألف ، وباالتجاه العامودي

  

عن  Al alloy 303-1 الخليطة  منتفصله طبقة رقيقة  الصادرة عن قلب المفاعلعبارة عن مجمع للنترونات : الجزء األول -١

 جذع شبه منحرف أبعاد قاعدته العليا على شكل النهاية العليا لهذا الجزءو  ، مم٠٫١سماآتها  المفاعل جدار وعاء

cm40.340.3 cm86.386.3و  (بالنسبة للقناة األولى × cm0.50.5 بالنسبة للقناة الثانية، و × مكان )  بالنسبة للقناة الثالثة×

 مم ٣٫٠ سماآتها  Al alloy 303-1ن الخليطة ذع مجدران هذا الج ،الجزء الثاني من األنبوبخروج النترونات منه و دخولها إلى 

، و يبلغ ارتفاع )مقاوم للحرارة (و قد ملىء الفراغ ما بين جدران الجذع الخارجية و جدران األنبوب الداخلية للقناة مادة بولي إيتيلين

  .٧ و الشكل ٦  آما هو مبين بالشكلسم من مرآز قلب المفاعل ١١٣٫٥٠هذا الجزء 

  

و هو بشكل جذع شبه منحرف مقلوب يتوضع داخل أنبوب القناة أبعاد   عبارة عن المجمع الرئيسي للنترونات:انيالجزء الث -٢

cm40.340.3(قاعدته السفلى مساوية إلى أبعاد فتحة دخول النترونات إليه  cm86.386.3 بالنسبة للقناة األولى، و ×  بالنسبة ×

cm0.50.5للقناة الثانية، و  cm0.100.10 مساوية إلى و أبعاد قاعدته العليا ) بالنسبة للقناة الثالثة× و ( بالنسبة للقناة األولى ×

cm0.120.12 cm0.150.15 بالنسبة للقناة الثانية، و ×  الداخلية من جدرانهو  مكان خروج النترونات، ) بالنسبة للقناة الثالثة×

cmL سطح برآة المفاعلنهاية  حتى  سم١٢٥ ارتفاع و يمتد من مم ١٫٠ سماآتها Al alloy 303-1الخليطة    ملئ قد ، و=425

  . ٧-٥آما هو مبين باألشكال  )مقاوم  للحرارة(  بولي إيتيلين و جدران األنبوب الداخلية مادةراغ ما بين جدران الجذع الخارجيةالف
  
 سم،  و أبعادها من أبعاد فتحة دخول ٠٫٤متوازية المستطيالت سماآتها    Al2O3 استخدمت بلَّورة من أوآسيد األلمنيوم -٣

النترونات إلى المجمع الرئيسي لتحويل النترونات السريعة إلى فوق حرارية التي بدورها تتباطأ لتصبح حرارية بهدف الحصول 

، وضعت ٧ سم من مرآز قلب المفاعل آما هو مبين بالشكل  550رارية عند خرج القناة على ارتفاع على أعلى تدفق للنترونات الح

  . سم من مرآز قلب المفاعل١٢٥هذه البلورة عند فتحة دخول النترونات إلى المجمع الرئيسي على ارتفاع 

cm0.10.50.5 استخدمت بلورة من البزموث متوازية المستطيالت أبعادها  -٤  لتخفيض شدة أشعة غاما عند خرج القناة ألنه ××

يمتلك مقطع أسر أصغر من الرصاص بالنسبة للنترونات و معامل توهينه بالنسبة ألشعة غاما قريب من معامل توهين الرصاص، 

  .٧ سم من مرآز قلب المفاعل آما هو مبين بالشكل رقم3.50١١وضعت هذه البلورة في نهاية الجزء األول على ارتفاع 
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  Y-Zفي المستوي   MCNP-4Cمقطع طولي للمفاعل منسر و القناة النترونية حسب الكود . ٥الشكل 

  

 دورة، في آل دورة ٢١٠ورات دعدد ال( تشغيل الكود عدة مرات  بعد األلمنيوموأآسيدتم اختيار سماآة آل من بلورة البزموث و 

  :مختلفة بهدفبسماآات )  نترون٥٠٠٠

 و أخفض قيمة لجرعة أشعة غاما عند خرج ×5101من المرتبة ات الحرارية نترونالتدفق ل قيمة أعلى الحصول على .١

 .القناة

 . TNC% (thermal neutron content)الحصول على نسبة نترونات حرارية عالية في الحزمة النترونية  .٢

 في )٤انظر الجدول ( و السريعة لخفض مساهمة النترونات فوق الحراريةالكادميوم الحصول على قيمة عالية لنسبة  .٣

 .المتشكلة للعينة المدروسة مقارنة بالصورة المتشكلة من قبل النترونات الحرارية) الخيال(الصورة 

 

ترونية آما هو ل من أبعاد فتحة القناة النمن أبعاد فتحة القناة النترونتية، و أبعاد بلورة البزموث أآبر بقلي Al2O3أخذت أبعاد البلورة 

فوق (وضعت صفيحة من الرصاص .  دخول أشعة غاما من الجوانب المالمسة لفتحة القناة النترونية لتخفيض٧موضح بالشكل 

الجزء األول من المجمع النتروني و بداية الجزء الثاني للمجمع النتروني عند نهاية ) ٧بلورة البزموث آما هو موضح بالشكل 

  . المتصاص آافة أشعة غاما القادمة من أسفل القناة و من الجوانب عند بداية الجزء الثاني من المجمع النتروني

قناة التشعيع اخلارجية 

قلب املفاعل 

طبقة من الرصاص 

قناة التشعيع الداخلية 

خرسانة من األمسنت 

املفاعل وعاء 

 املفاعل بركة

جممع النترونات 

صفيحة من األملنيوم 

 بويل إيتيلني-طبقة من بورات 

بويل إيتلني 

جدران القناة من األملنيوم

 هواء

خرسانة 
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طبقة من الرصاص   تلتها×cm200200 اأبعادهو  ،  سم٤٫٠  بسماآة  Al alloy 303-1وضعت طبقة من األلمنيوم  -٥

 Al alloy 303-1 سم ثم طبقة من األلمنيوم  ٥بور سماآتها  % ٥ إيتيلين بنسة   بولي–طبقة من بورات  ثم  سم١٠٫٠سماآتها 

و التجهيزات الالزمة للتصوير بالنترونات الحرارية لوضع  أي فوق سطح برآة المفاعلالقناة خرج عند نهاية  سم ٢٫٠سماآتها 

 و MCNP-4Cباستخدام الكود (نت القيمة المحسوبة للجرعة  نتيجة هذا التتالي في الطبقات آامايتها من النترونات و أشعة غاما لح

النترونات و الفوتونات على سطح   من لكل) [12] إلى جرعة النترونات و الفوتونات تدفقلتحويل المستخدمة  Kermaمعامالت 

hremDn اة النترونية مساويا إلى و بجوار خرج القنالمفاعلبرآة  %410.1510537.7 5 ±×=  و −

hremD %130.2010736.2 6 ±×= −
γ 8آما هو مبين بالشكل رقم    على الترتيب.  

  

  

  

 
  

  Y-Zفي المستوي   MCNP-4Cمقطع طولي للجزء األول من القناة النترونية حسب الكود . ٦ الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

من القناة النترونية اجلزء األول

اجلزء الثاين من القناة النترونية 

 هواء

فتحة دخول النترونات إىل 
اجلزء الثاين  

 طبقة رقيقة من األملنيوم
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  Y-Zفي المستوي   MCNP-4Cلجزء الثاني من القناة النترونية حسب الكود نهاية الجزء األول و بداية الي لمقطع طو. ٧ الشكل

  

  

  
 Y-Z في المستوي MCNP-4Cلجزء الثاني من القناة النترونية حسب الكود نهاية امقطع طولي ل. ٨ الشكل

  

  .تصوير بالنترونات الحرارية أختيار وسطاء الحزمة النترونية الالزمة لتقنية ال-٧

دورًا هامًا في تقنية التصوير بالنترونات، و هذا عائدًا إلى تطبيقات هذه الحزمة و إلى  سطاء الحزمة النترونيةوأختيار يلعب 

  : هي هذه الوسطاءالدراسات المطلوب إنجازها باستخدام هذه الحزمة

 فوق حراري أو سريع و يتم هذا من  آان حراريًا أوة ممكنة سوًاءكون أعلى قيم يجب أن ي عند خرج القناةاتتدفق النترون .١

 زمن تعريض إنقاص بهدف  و التي توضع داخل القناة النترونيةخالل أستخدام المرشحات النترونية التي سبق ذآرها

 .[1] العينة للنترونات 

mRcmnDth من خالل العالقة تتحدد شدة أشعة غاما .٢ .10 26≥γφ ا في قيقي عن مساهمة أشعة غامو هي مؤشر ح

هذا الشرط أن مساهمة أشعة غاما بتوليد خيال يؤآد  ، على سطح الكاشفمعطيات الصورة المتشكلة للعينة المدروسة

 طبقة من الرصاص

 بويل إيتيلني –بورات طبقة من األملنيوم 

جدران اجلزء الثاين من القناة 

صفيحة من البزموت 

  )مقاوم للحرارة (نيبويل إيتيل

  )مقاوم للحرارة (بويل إيتلني

 صفيحة من الرصاصصفيحة من أوكسيد األملنيوم 

 جدران اجلزء الثاين من القناة

 )مقاوم للحرارة( بولي ايتلين
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 ة و الحرارياتق النترونتدف γDو  thφ حيث  النترونات من الخيال المتشكل بواسطةلعينة المدروسة سيكون أصغر نسبيًال

 .[10,1,2]جرعة أشعة غاما عند خرج القناة على الترتيب  

المستوي و ) الرئيسي للنتروناتالمجمع (النترونية المسافة ما بين فتحة دخول النترونات إلى القناة  Lحيث DLالنسبة  .٣

إلى  قطر فتحة دخول النترونات D،)لمجمعطول امسافة بتدعى هذه ال (دراستهاب  المطلوالذي تتوضع عنده العينة

 يجب أن تكون أآبر ما يمكن لدخول أآبر عدد من النترونات إلى المجمع و أصغر ما يمكن لتحقيق ، هذه النسبةالمجمع

  سطحال المتشكل  لها علىالعالقة ما بين سماآة العينة المدروسة و وضوح الخيهذه النسبة تحدد . DLأآبر قيمة للنسبة 

و مستوي وضع العينة المطلوب دراستها آما هو دخول النترونات إلى المجمع فتحة  عند اتتدفق النترون الكاشف و قيمة

 .[1,6] مبين بالعالقتين التاليتين

 

 (3) 
2

.16 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛≅

D
L

ai φφ1.  

  (4)  ( )DLtU g =2.   

  :حيث

iφ-قيمة التدفق النتروني على سطح العينة .  

aφ- أي عند الفتحة الفعالة( قيمة التدفق النتروني عند فتحة دخول النترونات إلى المجمع(.   

t-المسافة مابين الجسم و مستوي الخيال .  

gU-  الهندسي عدم الدقةمعامل  Geometric unsharpness  و يعرف على أنه ضبابية الصورة عند حافة الجسم آما هو موضح

  :٩بالشكل 

  
  .يظهر معامل عدم الدقة الهندسي: ٩                                                  الشكل 

في قيم تدفق  الحصول على أعلى تجانس  يجب أن تكون أصغر ما يمكن بهدفθة زاوية أنفراج الحزمة النتروني .٤

 :[1]على سطح العينة المدروسة و تتحدد هذه الزاوية من خالل العالقة التالية النترونات 

  

  (5)           ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= − LIh .

2
1tan 1θ
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hθ-ة نصف زاوية أنفراج الحزمة النتروني.  

I-مساوية إلى قطر فتحة خروج النترونات من المحمع(ة عند نهاية القناة ل قطر البقعة النترونية المتشك(.   

 :    النسبة .٥

                                                          

 ( ) ).44.0().44.0.(.cov thepithepithetheerbarecd IIAAR σφσφσφ +++==           (6) 

  :قة المبسطة التالية بالعال)١١ حسب المرجع(و تعطى أيضا 

     IAAR epiththerbarecd ..1cov φσφ+==                                                               (6)* 

  تدفق-epiφ, theφ. تعرف بنسبة الكادميوم  و هي نسبة نشاطية عينة عيارية عارية إلى نشاطية عينة عيارية مغلفة بالكادميوم

 التكامل الطنيني للعينة و   المقطع الحراري-I,theσعلى سطح العينة المراد دراسها،و فوق الحرارية  ة الحرارياتالنترون

 أختراق المواد المراد دراستها في) في حال آونها حرارية( فعالية الحزمة النترونية تعززهذه القيمة ستخدمة لقياس النشاطية، الم

[1,11].  

 

  .و المناقشة النتائج -٨

 و قيمة تدفق النترونات  قضيب التحكم للمفاعل منسرغنى، و ρ التفاعلية  آل منقيمة لحساب MCNP-4Cاستخدم الكود  .١

و ١ في الجدوالنآما  التجريبية المحسوبة والقيم   و قد لوحظ وجود توافق جيد بينالحرارية في موقع التشعيع الخارجي األول

حرارية في المفاعل منسر باستخدام الكود  نترونية حزمة و تدل هذه النتائج على أن النموذج المعد مؤهل لدراسة تصميم. ٢

MCNP-4C.  
  
القناة إضافة إلى و جزء من الخرسانة المفاعل، رآة ليشمل ب MCNP-4Cم الكود ااستخدتم توسيع نموذج المفاعل منسر ب .٢

 .باألبعاد الثالثة ٦ تحت الفقرة ٥و الطبقات المتتالية التي سبق ذآرها في البند ) آل واحدة على حدى(النترونية 

صممت ثالثة قنوات نترونية حرارية في المفاعل منسر الستخدامها في تقنية التصوير بالنترونات الحرارية، حيث تتوضع هذه  .٣

ل و باالتجاه العامودي حيث جدار األنبوب الحاوي على المجمع النتروني األول و الثاني مالمس لجدار القنوات في برآة المفاع

  . المواصفات الهندسية لهذه القنوات٤و يبين الجدول . وعاء المفاعل، و تمتد آل قناة من أسفل المفاعل حتى أعلى سطح برآتة

  

  .ة حرارية في المفاعل منسرالمواصفات الهندسية لثالثة قنوات نتروني: ٤الجدول 

  المواصفات الهندسية

cmdd ×  reedegθ  DL  cmL  cmD  

  

  القناة األولى  ٣٫٤٠  ٤٢٥  ١٢٥  ١٫٣٤٨  ×1010

  القناة الثانية  ٣٫٨٦  ٤٢٥  ١١٠  ١٫٦١٧  ×1212

  القناة الثالثة  ٥٫٠  ٤٥٠  ٩٠  ١٫٩٠٩  ×1515

  :حيث



 ١٨

  dd   ).9( من مرآز قلب المفاعل آما هو موضح بالشكل رقم  cm 550 أبعاد فتحة خرج القناة النترونية  على ارتفاع-×

L-رئيسي للنترونات طول المجمع ال.  

D-قطر فتحة دخول النترونات إلى المجمع الرئيسي .  
  
 و X    وفق المحورينعند خرج القناة  و جرعة اشعة غاما و السريعة،فوق الحراريةو  تدفق النترونات الحرارية، قيم تبحس .٤

Y   550ارتفاععلى cm ت باستخدام التعليما  من مرآز قلب المفاعلF5 ، E و FM  تشغيل الكود بعدد دورات ذلك بعد و

 القيم الحسابية لتدفق النترونات الحرارية، و فوق الحرارية و ٣و يبين الجدول .  نترون في آل دورة٥٠٠٠ دورة و ٢١٠

  .[16] و نشير هنا إلى أن جرعة أشعة غاما حسبت باستخدام نتائج العمل .السريعة

 :ة النسب التاليتم حساب آل من .٥

  ).٦(* وفق العالقة cdRنسبة الكادميوم    . أ

 إلى قيمة تدفق النترونات الكلية ضمن eV4.0pالتي تعرف على أنها نسبة تدفق النترونات الحرارية  TNCالنسبة   . ب

)  المجال الطاقي )MeVeV 200.0 : طاقي أثناء عملية النمذجة إلى ثالثة مجموعات طاقية هي، حيث قسم المجال ال−

  10keV-20MeV. و السريعة 0.4eV-10keV و فوق حرارية  0.4eV>حرارية 

γφالنسبة    . ت Dthى الحزمة النترونية من أشعة غاما، حيث  محتوthφ و γDتدفق النترونات الحرارية المتوسطة ل  القيمة

 . على الترتيب جرعة أشعة غاما عند خرج القناة وY و Xوفق المحورين 

  . القيم الحسابية لهذه النسب عند خرج القناة النترونية٣يبين الجدول 

cdR،γφ تابعية تغير قيمة آل من تدفق النترونات الحرارية، و النسب  ٣يالحظ من الجدول .  ٦ Dth لقطر فتحة دخول  

  ).الجزء الثاني من القناة( إلى المجمع الرئيسي Dالنترونات 

مقارنة بقيم تدفق النترونات  ٣آما هو مبين بالجدول  في قيم تدفق النترونات فوق الحرارية و السريعة هنالك انخفاض آبير.  ٧

  .ة المفاعل نتيجة استخدام آلُّ من اوآسيد االلمنيوم و البزموثالحرارية عند سطح برآ

و هي نسبة جيدة مقارنة بقيمة %) ٩٥٫٥ -% ٩٣( تترواح ما بين قناة عند خرج ال TNC النترونات الحرارية  تدفقنسبةأن .  ٨

  .استطاعة المفاعل المنخفضة

γφالنسبة  أن ٣يالحظ من الجدول . ٩ Dthيساهم هذا في تشكيل خيال واضح للعينة و ،قة للشرط الذي ورد ذآره سابقًا محق 

  .عند خرج الحزمة المطلوب دراستها

 cm 550 توزع قيم تدفق النترونات الحرارية، و فوق الحرارية و السريعة عند خرج القناة على ارتفاع١٨ -١٠تبين األشكال  . ١٠

  . للحزم النترونية الثالثة على الترتيبX-Y، و في المستوي  Y و X من مرآز قلب المفاعل وفق المحورين 

 عند خرج القناة بفارق Y و Xنالحظ من هذه األشكال وجود توافق جيد في قيم توزع تدفق النترونات الحرارية وفق المحورين  

للحزمة النترونية األولى،  و عند أطرافها بالنسبة %  ٤٫٧٥٠في مرآز الحزمة و % ٢٫٥٠أعظمي بين القيم المحسوبة ال يتجاوز 

 % ٥٫١٦في مرآز الحزمة و  % ٧٫٠عند أطرافها بالنسبة للحزمة النترونية الثانية،  و  % ٧٫٨٧في مرآز الحزمة و % ٣٫٨٦

عند أطرافها بالنسبة للحزمة النترونية الثالثة، نستنتج من هذا أن تصميم قناة نترونية في المفاعل منسر مخصصة لتقنية التصوير 

على هذا االرتفاع بقطر صغير عند الخرج أآثر فعالية من حالة القطر الكبير أو ينبغي زيادة قطر فتحة دخول النترونات إلى المجمع 



 ١٩

و بالتالي زيادة الضبابية في الخيال المتشكل و هذا ينبغي دراسته في المرات DLالرئيسي مما يؤدي إلى انخفاض قيمة النسبة 

  لقادمةا

  

 عند  TNCو  cdR،γDn لتدفق النترونات الحرارية، فوق الحرارية و السريعة و النسب متوسطة الالحسابيةالقيم : ٣ الجدول
  .X و  Y وفق المحورين  سم من مرآز  قلب المفاعل٥٥٠فتحة القناة على أرتفاع 

    الحزمة األولى  الحزمة الثانية   الثالثةالحزمة

%101.6845.2 ±  %915.6843.1 ±  %477.7436.1 ±  Thermal neutron flux scmn .10 25×  

%150.3361.8 ±  %645.3786.6 ±  %356.3336.5 ±  Epithermal neutron flux scmn .10 23×  

%810.7228.5 ±  %793.3414.7 ±  %954.3933.3 ±  Fast neutron flux scmn .10 23×  

%992.2191.3 ±  %325.3766.2 ±  %046.4829.2 ±  cdR  

%084.6523.95 ± %605.6806.92 ±  %221.7385.94 ±  %TNC  

%560.15824.3 ±  %410.15201.5 ±  %670.16704.7 ±  mRcmnDth .10 26×γφ  

  

.  

  

  
  
  
  
  
  
  

 

، فوق ة الحرارياتتدفق النترونتوزع : ١٠الشكل 
 للحزمة X على طول المحورة و السريعةالحراري

  .النترونية األولى

، فوق ة الحرارياتتدفق النترونتوزع : ١١الشكل 
 للحزمة Y على طول المحورة و السريعةالحراري

  .النترونية األولى
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 في ة الحرارياتتدفق النترونتوزع : ١٥الشكل 
  .الثانية للحزمة النترونية X-Yالمستوي 

، فوق ة الحرارياتتدفق النترون  توزع:١٤كل الش
 للحزمة Y على طول المحورة و السريعةالحراري

  .النترونية  الثانية

توزع تدفق النترونات الحرارية في : ١٢الشكل 
  .األولىللحزمة النترونية  X-Yالمستوي 

 

، فوق ة الحراريات تدفق النترون توزع:13الشكل 
 للحزمة X على طول المحورة و السريعةالحراري

الثانية .النترونية
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  . ع نتائج أعمال أجريت على مفاعالت مشابهة للمفاعل منسرمقارنة النتائج م -٩

 ,SLOWPOKE-2 20 kWمع نتائج أعمال أجريت على المفاعالت في هذه الدراسة   عليهاتمت مقارنة النتائج التي حصل

TRIGA 250 kW, MTR 1.0 MW, MNSR-30kW محددة و آانت النتائج الستخدامات لتصميم قنوات نترونية حرارية 

 متفق فقط مع ١٣ في حين نجد أن العمل .٥آما هو موضح بالجدول رقم   L/Dبالنسبة لتدفق النترونات الحرارية و النسبة ربة متقا

  . للحزمة النترونية الثالثةX-Yوزع التدفق النتروني الحراري في المستوي ت: ١٨الشكل 

، فوق ة الحراريات تدفق النترون توزع:17الشكل 
 للحزمة Y على طول المحورة و السريعةالحراري

  .ةالنترونية  الثالث

، فوق ة الحراريات تدفق النترون توزع:16الشكل 
 للحزمة X على طول المحورة و السريعةالحراري

  .النترونية  الثالثة
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γφ ، و النسبة TNC و مختلف في تدفق النترونات، و  النسبة L/Dنتائج هذه الدراسة في النسبة  Dth حيث نالحظ قيم آبيرة لكل 

γφ و TNCمن النسب  Dth و انخفاض آبير في قيمة تدفق النترونات الحرارية، ١٣ بالنسبة لنتائج هذه الدراسة مقارنة بالعمل

  . ١٣حيث ال أملك آامل المعلومات حول تصميم العمل 

  

  . الرئيسية لبعض الحزم النترونية الحرارية على مفاعالت مختلفة االستطاعةالمواصفات. ٥الجدول 
MNSR (Syria)  SLOWPOKE-2 

[6]  

IEA-R1m 

[15]  

MNSR (Taiwan) [13]  TRIGA 

[14]  

Reactor 

30 kW  20 kW  2.0 MW  30 kW  250 kW  Power  

0.4 eV    7.0 meV      Effective energy of neutron  

1.436, 1.843, 2.845  0.20  1.61  6.6  1.3  Thermal neutron flux 

 ( )scmn .2.105   

125, 110, 90  100  110  110  125  DL  

7.704, 5.501, 3.824    2.0  0.828    mRcmnDth .10 26×γφ
  

Bismuth and Al2 O3    Bismuth  Bismuth and silicon    Filter   

94.385, 92.806, 

95.523 

    70     %TNC  

10, 12 and 15        8  Beam diameter (cm) 

  

  

  .االستنتاج -١٠

، و قيمة تدفق النترونات الحرارية في موقع  منسر و التفاعلية من ثابت حرجية المفاعل لحساب قيمة آلMCNP-4Cاستخدم الكود 

  .٢و ١ هو مبين بالجدولين التشعيع الخارجي األول، حيث وجد توافق جيد بين القيم التجريبية و الحسابية آما

 لوحظ .في المفاعل منسرMCNP-4C استخدم الكود صممت ثالثة قنوات نترونية حرارية مخصصة لتقنية التصوير بالنترونات ب

 و بفارق أعظمي بين هذه X-Y عند خرج القناة في المستوي ة المحسوبة الحرارياتتدفق النترون قيم توزع جود توافق جيد بينو

لتحسين مواصفات هذه الحزم عند خرج القناة من حيث تدفق      Bi, Pb, Al2O3: أستخدمت عدة مواد مثل%.٨٫٠جاوز القيم اليت

   .النترونات الحرارية و محتوى الحزمة من أشعة غاما

نترونية لتصميم حزمة ) ذات استطاعات حرارية مختلفة ( أخرى قورنت هذه النتائج مع نتائج أعمال أجريت على مفاعالت حرارية

    .ة الحرارياتتدفق النترونمتقاربة من حيث  و قطر الحزمة عند الخرج، و DLمتطابقة بالنسبة حرارية فكانت النتائج 

  

   التوصيات-١١

ن بنى المواد زيادة المعرفة العلمية المجهرية ع ، يهدف إلىيعتبر التصوير بالنترونات فرعًا من اإلختبارات الالتالفية للمواد

 و يساعد هذا في فتح آفاق علمية واسعة في القطر المختلفة و معرفة التشوهات التي تصيب البنية الذرية  للمواد نتيجة االستخدام



 ٢٣

، لذلك ال )الخ......ة، و الوقود النووي،يصناعو جيولوجية،  و بيولوجية،عينات حيث يساهم إدخال هذه التقنية إلى القطر في دراسة 

هنالك بعض الصعوبات مثل إمكانية لكن  للقيام بالعديد من البحوث، و من العمل على تطبيق هذه الدراسة على المفاعل منسربد 

 ىعلى ترآيب هذه التجهيزات، و آمل أن تكون هذه الدراسة بداية للترآيز علتوفر التجهيزات الالزمة، و موافقة الجهات المعنية 

   . الهيئة في هذا المجال أما باستخدام المفاعل منسر أو المسرعالتصوير بالنترونات و أن تحذو

  

  

  

  آلمة شكر -١٢
  

  .المتواصل للبحث العلمي في الهيئةمدير العام لهيئة الطاقة الذرية على تشجيعه و دعمه آتور الدسيد الأتوجه بالشكر الجزيل لل
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