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De multisphere methode 

Afstudeerrapport van G.J.H. Jacobs 

Samenvatting 

VDK/NK-79-18 

In dit verslag staat de multisphere methode, een neutronendetectie 

methode geschikt voor spectrometrie, centraal. Calibratie metin

gen z-ijn ver•richt in het Centraal Bureau voor Nucl-eaire Metin{len 

te Geel_ met behulp van monoënergetische neutronen. Voor het testen 

van deze detectiemethode zijn metingen verricht aan twee neutronen

br•onnen, een Californium-br•on en een Americium/ Beryll-ium-bron, waar

van de spectr•a bekend zijn. Ontvouwingen van de meetresul-taten zijn 

in het Energie Centr•um Neder• land te Petten ver•richt met behulp van 

o.a. het SANDPE'1'-pr•ogramma. 

Uit dit onder•zoek bleek, dat de multispherY! methode in kombina

tie met een geschikte ontvouwingsprocedure een methode is voor de 

bepaling van neutr•onen spectra. 
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I. li'ILEIDING 

Er bestaat een groeiende vraag naar radionucliden voor medische doeleinden. 

Met het cyclotron van de Technische Hogeschool te Eindhoven worden o.a. 

Jodium 123 en Broom-77 gepr~duceerd. 

Bij de produktie van Jodium-123 kunnen zeer veel neutronen vrijkomen. Het 

Jodium-123. wordt geproduceerd volgens de reactie 124 Te (p,2n) 123 1 [Bo 74]. 

De benodigde protonenenergie is 24 MeV. In het Tellurium target worden de 

protonen tot 20 MeV afgeremd, waarna ze ~n het platina volledig worden gestopt. 

In het platina vinden diverse reacties plaats, waarvan de 194 Pt (p,n) 194 Au 

de belangrijkste is. 

De neutronenopbrengst, bij al deze reacties kan een beperkende factor vor

men voor het produktietempo van Jodium-123 uit het oogpunt van de stralings

bescherming. Voor een effici~nte afscherming moeten gegevens over het neutro

nenspectrum bekend zijn. 

In samen\\'2rking met de Stralingsbeschermingsdienst van de Technische Hoge

school te Eindhoven is een meetmethode ontwikkeld, die zowel spectrametrische 

als dosimetrische uitspraken mogelijk maakt. De methode staat bekend als de 

mullispbere methode. Hierbij wordt een Lil-kristal in polyethyleenbollen met 

verschillende diameters geplaatst, Deze methode werd gekozen, omdat zij be

trekkelijk eenvoudig is en omdat de gevoeligheid van de detectie-apparatuur 

groot is. In hoofdstuk 3 wordt de detectie-apparatuur behandeld. 

Uit de literatuur [Na 72] blijkt, dat de gevoeligheden van een bol-detector 

combinatie als functie van de neutronenenergie niet nauwkeurig bekend zijn. 

De door ons gebruikte apparatuur is geijkt met mono-energetische neutronen 

~n het energiegebied van 0.01 tot 4 MeV. De ijkmetingen zijn verricht in het 

Centraal Bureau voor Nucleaire Metingen (CBNM, Euratom) te Geel (Belgi~). 

Geladen deeltjes, zoals protonen en deuteronen, versneld met de in dit centrum 

aanwezige van de Graaff generator produceren mono-energetische neutronen v~a 

diverse kernreacties. In hoofdstuk 4 worden deze metingen en de metingen ver

richt aan twee andere neutronenbronnen behandeld. 
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Voor de ontvouwing van het spectrum uit de meetgegevens is gebruik gt:maakL 

van de analogie tussen de gevoeligheden van de bol-detector combinaties L~ll J<' 

werkzame doorsneden van activeringsdetectoren. Bij de ontvouwing van dl' gegl·

vens gemeten met activeringsdetectoren worden internationaal enkele computer

programma 1 s gebruikt. In ltoofds tuk 5 worden de ze programma 1 s bes eb re ven. Bij 

de bepaling van spectra uit de metingen met de multisphere methode is gebruik 

gemaakt van de ontvouwingsprocedures, die operationeel zijn in het Ener giL' 

Centrum Nederland (ECN) te Petten. De resultaten van deze berekeningen worden 

1n hoofdstuk 6 behandeld. 

In hoofcis tuk 2 worden algemene opmerkingen gemaakt. die belangrijk zijn 

voor het begrip van dit verslag. 

In hoofdstuk 7 worden een aantal conclusies behandeld. 

In de bijlage worden de resultaten verkregen met een van de ontvouwings

procedures, beschreven in hoofdstuk 5, gegeven. 



- 3 -

2. ALGEMENE OPHERKINGEN 

2. I. Inleiding 

In de stralingsfysica worden veel versclti !.lende grootheden gebruikt. ln 

appendix A worden een aantal grootheden toegelicht, die in de neutronen

fysica van belang zijn. Een samenvatting van deze grootheden staat in 

tabel A-1 •. Verder zijn in appendix B de getalwaarden van enkele karakteris

tieke grootheden van het neutron gegeven. 

Indeling van neutronen al0 functie van Je cner·gie 

Neutronen worden al naar gelang hun energie verdeeld 1n drie energiegroepen: 

(a) thermische neutronen; neutronen met een energie beneden de Cadmium 

afsnij-energie (ES 0.5 eV); zie figuur 2-3; 

(b) intermediaire neutronen; neutronen met een energie groter dan thermisd1 

en kleiner dan 100 keV (0,5 eV sE s 100 keV); 

(c) snelle neutronen; neutronen met een energie groter dan 100 keV (E ::: 100 keV). 

De grenzen van deze energiegebieden kunnen voor de verschillende auteurs 1n 

de literatuur [We 74] [Cu 59] enigszins verschillen. 

(a) Thermische neutronen ontstaan 1n het algemeen door veelvuldige verstrooi

ing van snelle neutronen in een moderator materiaal. Men noemt deze neutronen 

thermisch, omdat ze in thermisch evenwicht met de omgevende materie zijn. Deze 

neutronen bezitten een Maxwell energieverdeling met gemiddelde kinetische ener

gie 0,')25 eV bij kamertemperatuur [Da 78]: 

l1axwell verdeling: n(E) 
21Tn , 

--~-/,--2 IE e xp t :T) 
(rrkT) 

Hierin 1s n(E) het aantal neutronen met energie E; 

n het totale aantal thermische neutronen; 
0 

k de constante van Boltzmann; 

T de temperatuur. 

2-l 
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De neutronenfluxdichtheid per eenheid van energie wordt gegeven door dt.' 

formule: 

<j>E(E) 
21rn 

0 

(rrkT) 312 

! 

(-2) 2 E exp ( -E/kT) 
m 2-2 

Hierin 1s <j>E(E) de fluxdichtheid per eenheid van energie (m- 2 s- 1MeV- 1
); 

m de massa van het neutron. 

De atoomkernen van nagenoeg alle elementen vangen thermische neutronen 

in. De hiermee gepaard gaande (n,p), (n,a), (n,y) en/of splijtingsreacties 

(n,f) kunnen voor detectie worden gebruikt. 

(b) Intermediaire neutronen ontstaan in het algemeen door veelvuldige 

verstrooiing van snelle neutronen in een moderator. In dat geval kan gespro

ken worden van een karakteristiek intermediair neutronenspectrurn, dat omge

keerd evenredig is met de energie [Ne 70]: 

(q/~Na ) I /E 
s 

Hierin 1s q de remdichtheid (m- 3s- 1
); 

N de atomaire dichtheid van het moderator materiaal; 

a de verstrooiingswerkzame doorsnede; 
s 
~het logaritmisch decrement (zie paragraaf 2-3). 

2-3 

N, a en t;, zijn karakteristiek voor een bepaalde moderator en variëren 1n het 
s 

intermediaire gebied weinig. Vandaar dat vaak gesproken wordt van een zoge-

naamd 1/E-spectrum. 

Vele elementen vertonen bij absorptie van intermediaire neutronen sterke 

resonantie energiegebieden. De neutronen in die energiegebieden noemt men 

resonantieneutronen. 

(c) Snelle neutronen worden door middel van verschillende kernreacties ge

produceerd. Moderatie van deze neutronen kan zowel via elastische als in

elastische botsingen plaatsvinden. 
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Vanwege het grote energiegebied, dat bij de neutronenspectramerrie van 

belang is, heeft men een nieuwe grootheid, de lethargie (u), gedefinieerd 

[Be 64]: 

u = ln(E /E); E 
0 0 

10 HeV 2-4 

Het neutronenspectrum wordt vaak weergegeven in de vorm van de flux

dichtheid per eenheid van energie <jlE(E) (= d<jl(E) /dE) als functie van de 

energie of de lutaritme van ue ener3ie. 1-Jorût J~ enerzie lor;aritr.tisclt uit-

gezet, dan ~s het beter de fluxdichtheid per eenheid van lethargie 

~ (u) (= d<jl(u)/du) weer te geven. Tussen deze twee grootheden bestaat de 
u 

volgende relatie: 

<P (u) 
u 2-5 

2.2. Neutronenbronnen 

Bij de experimenten werd gebruik gemaakt van mono-energetische neutronen, 

geproduceerd met versnelde geladen deeltjes via kernreacties, voor de ijking 

van de apparatuur. Ook zijn metingen verricht aan een Cf-bron eu een Am/Be-bron. 

In deze paragraaf worden verschillende neutronenbronnen aangestipt. De door 

ons gebruikte bronnen worden uitvoeriger beschreven. 

Neutronenpr>oduktie met versnelde geladen deeltjes 

Een methode om neutronen te produceren berust op de beschieting van kernen 

met protonen, deuteronen of a-deeltjes. Indien de excitatie energie van 

de kern groter is dan de bindingsenergie van het zwakst gebonden neutron, 

~s het mogelijk, dat dit neutrun wordt geëmitteerd. Van deze methode hebben 

wij gebruik gemaakt bij de ijkmetingen. 

Indien de energie van het invallende deeltje (a) groot genoeg is kan dit 

~n een kern (X) een neutron (n) vrijmaken, waarbij de kern (Y) achterblijft 

volgens de reactie: 

X + a ~ Y + n + ~ 

Hierin stelt Q de reactie-energie (HeV) voor. 
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De volgende reacties worden vaak gebruikt voor de produktie van mono

energetische neutronen: 

T ( p, n) 3He; T + p -r 
3He + n - 0, 764 Me V 

D(d,n) 3He; U + d --r 3He + n + 3,269 t1eV 

'1'(d,n) 4 He; T + d-+ 4 He + n + 17,590 HeV 

In het Euratom-centrum te Geel worden de deeltjes versneld met een van de 

Graaff generator [Li 73]. Als functie van de energie van het invallende 

deeltje en als functie van de emissiehoek van het neutron is de neutronenergie 

(E ) en de differentiële werkzame doorsnede (do/d~) bekend. 
n 

det aantal neutronen oer sterradiaal kan worden berekend met de formule: 

~ do T d 
--NA-. - exp[ -Mt] 
e d~ T~ A 

Hierin ~s Q de hoeveelheid lading die op het target valt; 

e de elementair lading; 

do/d~ de differentiële werkzame doorsnede (m2 /sterradiaal); 

NA het getal van Avogadro; 

2-6 

T/Ti de molaire Tritium-Titaan verhouding ~n het target (= 1.439); 

d de dikte van het target (kg/m2
); 

A het molair gewicht van het dragermateriaal, Titaan; 

À de vervalconstante van Tritium; 

/':;t het tijdsinterval tussen fabricage en gebruik van het target. 

Andere reactie~ waarbij met versnelde deeltjes neutronen kunnen worden ge

produceerd, zijn de zogenaamde "s trippingsreacties". Indien een deuteron met 

hoge snelheid een kern passeert, is het mogelijk, dat het proton door die 

kern wordt ingevangen [Cu 59]. Het neutron vervolgt zijn weg met ongeveer de 

helft van de oorspror~elijke deuteron-energie. Deze methode werd niet door 

ons gebruikt. 

NeutPonenproduktie door• ket'Yli'eacties in radioactieve br·onnen 

Is de radioactieve bron een a-emitter, dan spreekt men van (c'l,n)-bronnen. 

Deze bronnen bes taan uit twee goed gemengde, verschillende materialen. 
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Het ene materiaal is de a-emitter, het andere levert de moederkernen 

voor de (a,n)-reactie, waaruit de neutronen geproduceerd worden 

[Cu 5~][He 64]. De door ons gebruikte Am/Be-bron is een (a,n)-bron. 

Is het radioactieve nuclide een zwaar element, dat spontane splijting 

vertoont, dan spreekt men van splijtütgsb~onnen. Bij een splij tings

proces worden verschillende neutronen geëmitteerd. [He 64]. De door ons 

gebruikte Cf-bron is een splijtingsbron. 

Is de radioactieve bron een y-emitter, dan spreekt men van (y,n)

bronnen. Deze bestaan evenals de (a,n)-bronnen uit twee verschillende 

materialen. De bronsterk te van deze bronnen is vaak veel kleiner dan 

van (a,n)-bronnen. Verder is de halveringstijd van de y-emitter nn'' va:::: 

veel kleiner. Een voorbeeld van een (Y,n)-bron is de Sb/Be-bron [tie b4J. 

Dit type bronnen is niet door ons gebruikt. 

Am/Be -b1>on 

De Americium/Beryllium-bron ~s een (a,n)-bron. De productie van neutronen 

door deze bron geschiedt door middel van de volgende reacties: 

241 433] 237 

Am ~ Np +a met als volgreacties 

9 Be +a~ 12 C + n 
9 Be (a,a') 9 Be --l 8 Be + n 

20 

.:-•a •u 
• .. 

';> 
16 

• 
:E 14 
c: 

> 12 
~ 

"' z 10 ..., 
~ 
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8 
z 
0 
te 6 ~ 
:::> .... 
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.... 
> 
i;: 2 
~ 
..J .... 
te 

t 

• Vo" Oer Zwon aNI O.if«271 
a Notorrtto eC oi.JI 
0 Klu .. :lll 
• f•ttlololl MeoouroMMI lllr"•"' ,.,., I 
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~~~~~~~~~~---~~~--~--~~~~ ··-L-J 0 4 ' 8 10 12 

NEUTRON ElfERGV ( MoV ) 

F-iguur• 2-1 Het Am/Be-spectrum [ Cle 70] 
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Het Am/Be spectrum,berekend doorGeigeren v.d. Zwan [Ge 70], is in 

figuur 2-1 gegeven. Ook zijn in deze figuur diverse meetresultaten gegeven. 

Het gemeten en berekende spectrum 1s met elkaar in overeenstemming. 

Getalwaarden van enkele karakteristieke grootheden voor de door ons gebruikLe 

Am/Be-oron zijn gegeven in tabel 2-2. 

Cf-bron 

De Californium-252 bron is een splijtingsbron. De productie van neutronen 

geschiedt door middel van spontane splijting van de Cf-kernen. In analytische 

vorm kan het Cf-spectrum gegeven worden door het gemodificeerde Haxwell 

splijtingsspectrum [No 79]: 

Ue modificatie factoren ~(E) ZlJn gegeven 1n tabel 2~1. Het Cf-spectrum is 

gegeven in figuur 2-2. Getalwaarde van enkele karakteristieke grootheden 

voor de door ons gebruikte Cf-bron zijn gegeven in tabel 2-2. 

energiegebied 

(Me V) 

0 - 0. 25 

0. 25 - 0. 80 

0.80 - 1.50 

1.50 - 6 .oo 
6.00 -co 

modificatie factoren 

~(E) 

1+1.20*E-0.237 

1 +0. 14*E+O .09 

1+0.024*E-0.0332 

1+0.0006*E+0.0037 

l*exp(-0.03*(E-6.00)) 

Tabel 2-1 De modifieatic factoren u(E) van het Cf

spectrum voor het Maxwell splijtingsspectr•urn. 

2-3 Moderatie van neutronen 1n materie 

t1oderatie ofwel afrerruning van neutronen, gebeurt door herhaalde botsing 

van neutronen met de kernen van een medium. Dit proces wordt ook wel 

verstrooiing genoemd. De verstrooingswaarschijnlijkheid wordt gegeven 

2-7 
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Figuur- 2-2 Schets van het Cf-spectr-um. 

effectieve halveringstijd 

gemiddelde neutronenenergie 

gewichtsinhoud radioactief materiaal 

activiteit (3-11-1972) 

neutronen emissie (3-11-1972) 

neutronen emissie (1-1-1979) 

gamma exposictempo op I meter 

neutronen fluxdichtheid op I meter 

Californium-252 

2 s zcf 

2.65 jaar 

2 MeV 

50 ]Jg 

27 mCi 

1.2 10 8 n/s 

2.4 10 7 n/s 

1.6 mR/h 

I. 91 10 6 n/m2 s 

Americium/Beryllium 

Am/Be 

458 jaar 

4-6 MeV 

3 Ci 

7. 12 10 6 

7.06 10 6 

7.0 mR/h 

0.56 10 6 

n/s 

n/s 

n/m2 s 

23 mrem/h neutronen dosisequivalenttempo ~o~p~~m~.~~~~~~~------------~~~~~~--------

bronhouder 

7.8 mrem/h 

wanddikte 

hoogte 

diameter 

materiaal 

2 x 0.8 nun 

17 mm 

7.8 mm 

roestvrij staal 

2 x 1.2 lillil 

48.5 mm 

22.4 nun 

roestvrij staal 

Tabel 2-2 Enkele specif?:eke gegevens van de door- ons gebruikte neutr-onen br-on

nen: de Cj'-br-on en de Am/Be-br-on. 
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1.n termen van de nucleaire werkzam<' doorsn<'ue en de afremmingsdichtheid 

(stopping power) van het materiaal LBe 64 11 Da 78J 

Het energieverlies bij een elastische botsing van een neutron met 

een kern kan worden berekend uit de bel1oudswetten van impuls en energie. 
,, " 

Bij moderatieprocessen wordt de grootheid logari thmisch decremeüt UJ 

ge de fineenl: 

2-8 

Hierin is de E1 de energie van het neutron voor de botsing en E2 de gemiddelde 

energie van het neutron na de botsing. [Be 6Ltl. det logarithmisch decrement 

1.s karakteristiek voor een bepaald elen~nt. 

In tabel 2-3 zijn voor verschillende elementen de waarden voor het loga

rithmisch decrement gegeven. Ook is gegeven het aantal botsingen met kernen van 

een bepaald element, dat een neutron met een energie van 2 MeV nodig 

heeft om thermisch te worden. 

Uit deze tabel blijkt, dat een neutron gemiddeld de meeste energie verliest, 

indien het moderator materiaal veel waterstofkernen bevat. Om deze reden 

wordt polyethyleen, water en paraffine vaak als moderator gebruikt. Is een 

neutron thermisch dan wordt het of ingevangen door een kern of het vervalt en 

geeft een proton en een electron. 

De opmerkingen in deze paragraaf zijn belangrijk voor de afscherming. Deze 

beschouwingen zijn ook van belang voor onze detectiemethode, die berust 

op de moderatie van neutronen in polyethyleen bollen. Detectie geschiedt 

m.b.v. een LiJ-kristal, geplaatst in het centrum van de bol. 

element atoom log. ·deer. aantal bots. 

massa 

H 18 

D 2 0. 725 25 

Be 9 0.209 86 

c 12 0.158 114 

0 16 o. 120 ISO 

u 238 0.0084 2172 

'l'abe~ 2-3 Het louar•i thmisch decY'ement ert het aantal benodigde 

botsingen om een •) Me V neu tr•on thePmisch te maken 
0 

vooY' veY'schillende e ~ementen. 
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2.4. Neutronendetectiemetlwden 

ln deze paragraaf zullen voor de volledigheid de meest toegepaste Jvted.ie

methoden voor neutronen behandeld worden. De Joor ons gebruikte mul Lisphere 

methode zal bij de Lithium tellers nader worJen beschouwd. In hoofdstuk J 

wordt dieper op deze apparatuur ingegaan. 

Detectie ~an neutronen geschiedt indirect, waarbij de secundaire deeltjes, 

die bij een kernreactie ontstaan, worden geregistreerd. Ue gebruikte kernreacties 

kunnen verdeeld worden in twee verschillende groepen: 

a. Ue secundaire deeltjes worden instantaan geproduceerd v1a kern

reacties of recoil-processen. 

Bijvoorbeeld: 6 Li(n,a) 2 T 

b. Het neutron wordt door de kern ingevangen, waarbij een radio

nuclide ontstaat. De activiteit van de detector kan na verwij

dering uit het neutronenveld worden gemeten. 

Bijvoorbeeld: 197Au(n,a) 198 Au 

In deze paragraaf zullen achtereenvolgens in het kort worden behandeld: 

- proton-recoil methode 

- Borium teller 

- Heliurn teller 

- Lithium teller 

- activeringsdetector 

- "time of flight" methode. 

Door ons gebruikte commercieel verkrijgbare detectoren zijn: 

-NE 213 vloeistof scintillator, die gebruik maakt van de 

proton-recoil methode 

- Neutronendosisequivalentrneter, die gebruik maakt van een 

Borium teller 

- Precision Long Counter, die eveneens gebruik maakt van een 

Borium teller. 

Deze detectoren worden in appendix C besproken. 
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l'r-o ton-n::c~oi Z. methode 

Wanneer snelle neutronen met een energie E elastisch botsen mel protom~n, 
n 

krijgen deze protonen een energie [Be 64]: 

E 
p 

E cos 2 8 
n 

2-9 

Hierin is 8 de verstrooiingshoek van het proton u1 het laboratoriumsysteem. 

Experimenteel kan de protonenergie en de verstrooiingshoek worden bepaald. 

Hieruit kan de neutronenenergie worden berekend. 

Deze detectiemethode is in het algmeen geschikt voor neutronen met een 

energie groter dan 30 keV. Neutronen met een kleinere energie kunnen niet 

worden gedetecteerd, omdat de door deze neutronen geproduceerde elektronische 

puls verloren gaat in de ruis van het detectiesysteem. 

Detectoren die gebruik maken van het proton-recoil principe zqn: 

(a) Proportionele proton-recoil teller [Be 64]. 

De detectorvulling bestaat uit H2-gas of CH 3-gas. De gevoeligheid voor neu

tronen is klein. De gevoeligheid voor gammaquanta ~s nagenoeg even groot als 

voor neutronen. Detectie van volledig onbekende spectra is nagenoeg onmogelijk. 

De detector is wel goed bruikbaar voor dosimetrische doeleinden. 

(b) Scintillatieteller [Be 64]. 

- organisch kris tal (anthraceen, s tilbene) 

- vloeistof scintillator (NE 213) 

- plastic scintillator. 

Deze detectoren hebben een veel grotere gevoeligheid voor neutronen. De ge

voeligheid voor gammaquanta is van gelijke grootte orde als voor neutronen. 

Met een pulsvorm discriminator is een volledige scheiding tussen pulsen res

pectievelijk afkomstig van neutronen en van gammaquanta mogelijk voor 

neutronen met een energie groter dan 50 keV. In combinatie met een meerkanaais 

analysator kan spectrametrische informatie worden verkregen [Be 64J. 

De NE 213 vloeistof seintillater wordt in appendix C behandeld. 
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(c) Nucleaire emulsie spectrometer 

Het protonenspoor kan in een emulsie fotografisch worden vastgelegd. 

Een voordeel van deze methode boven de twee hierboven genoemde is, dal dl' 

detector kleine dimensies kan hebben, waardoor het neutronenveld sleehls Zc~l'r 

gering verstoord wordt. Een belangrijk nadeel is de tijdverslindende meting 

[Cu 59l. 

Met deze detector kan rechtstreeks spectrometrü;clte informatie worden 

verkregen. Men kan slechts van deze methode gebruik maken, indil'n de neutronen 

een energie groter dan 2 HeV bezitten. Het protonenspoor wordt dan pas nwetbaar 

(2 HeV protonen geven een spoor in de grootte orde van I0- 4 m). 

In een BF 3-telbuis kan een neutron de volgende reactie veroorzaken: 

1 ~B+n - ~Li +a+Q; ~~=2. 79 I He V 

Zowel het a-deeltje als het Li-deeltje veroorzaken ionisaties,waardoor 

detectie mogelijk gemaakt wordt. De werkzame doorsnede van bovenstaande 

reactie is gegeven in figuur 2-3. Deze werkzame doorsnede is groot voor 

thermische neutronen en neemt snel af met toenemende neutronenenergie. 

De telbuis is dan ook voornamelijk gevoelig voor neutronen met een energie 

kleiner dan enkele eV's. De relatieve gevoeligheid t: wordt in eerste benadering 

gegeven door [Be 74]: 

I - exp(-2.24 * pl/1~) 

Hierin 1s 1 de lengte van de telbuis; 

p de gasdruk in de telbuis; 

E de neutronenenergie. 

2-10 

De telbuis is niet geschikt voor spectrometrische doeleinden en levert 

een integrale telopbrengst. De resolutietijd is in de grootte orde van 

I "(is • In sterke gammavelden ontstaat door superf>osi tie vau taumtapulsen een 

foutief teltempo. Discriminatie tussen gamma quanta en neutronen is noodzakelijk 



<lJ 
.." 
Cll 
1': 
VI 
J..o 
0 
0 

-rJ 

<lJ 
E 
oj 

" -"" ... 
Cll 
): 

i 

- 14 -

~---..--------.------,.-------·r·---T· .. -----,. 

Cd In, Y) 

\ 

\ 
\ 

\ 

\ fl ln,u I 
\/ 

\ 
\ 

\ 11 I tot l!a 1) 

__ L-_l. J ____ --- L .... 1 ___ .. ___ L _____ _L_ ___ - __ L -----

I' I 10-1 lil lil'" Jtl 1 lil'' 111, 1 tl ó 10 7 

-neut r<>ll<'ll•'Jl<'l'f! 1 (' I el' l 

Piguur 2-3 De werkz.arne door•snede van enkele elementen als 

functie van de ener•gie [We 74] 



- 15 -

en geschiedt op grond van de pulshoogte. 

Een speciale uitvoering van de BF3-telbuis 1s de "long counter". 

Een "long counter" is een standaard uitrusting van een BF 3-telbuis in ct>n 

paraffine of een polyett1yleen moderator, die het mogelijk maakt om ncutrone11 

uit een groot energiegebied met een nagenoefi energie onafhankelijke gevoel i..glw.iJ 

te detecteren. De detector heeft nauwkeurig voorgt>schreven dimensies. 

Boven de 5 MeV wordt de gevoeligheid voor neutronen snel kleiner. Deze 

detector is speciaal ontworpen voor fluence metingen in neutronenvelden 

parallel aan de BF 3-buis [Na 72]. 

Zijnhet moderatormateriaal en de absorbers rond de BF 3-buis gekozen op een 

dusdanige manier, dat de gevoeligheid van de teller evenredig is met de kwaliteits

factor (Q), dan spreekt men over een dosisequivalentmeter. Deze meters worden 

ook wel "rem"-tellers genoemd, 

De door ons gebruik te long counter (Precision Long Counter, PLC) en 

dosisequivalentmeter (studsvik) worden in appendix C besproken. 

Heliwn teUer• 

In een Helium-3 teller kan een neutron de volgende reactie veroorzaken: 

Q=764 keV 

Het vrijkomende proton kan worden gedetecteerd. De detector wordt vaak 

gebruikt voor neutronen met een energie tussen 200 keV en 2 MeV. Voor 

kleinere neutronenenergieën gaat de puls verloren in de ruis van de detectie

apparatuur en voor grotere neutronenenergie spelen de pulsen afkomstig van 

de terugstootkernen een belangrijke rol [Be 64]. 

Deze methode is niet geschikt voor de spectrometrie. 

Lithium teller 

Lithium-6 wordt voor detectiedoeleinden meestal gebruikt in de vorm van een 

Europium gedoopt LiJ(~u) kristal. Een neutron kan door het 6Li worden ingevangen, 

waarbij de volgende reactie plaatsvindt: 
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Ten gevolge van de interactie van het a-deeltje in het LiJ-kristal ontstaan 

scintillaties, die met een fotomul tiplier worden gedetecteerd. De wc rkzarue 

doorsnede van deze reactie is gegeven in figuur 2-3. Deze werkzame doorsnedl! 

is groot voor thermische neutronen en neemt sne J af met toenemende neutronen-

energie. De detector is ook gevoelig voor gamna quanta,;lfet het gebruik 
.~ .... _. .. 

van een pulshoogte discriminator is scheiding tussen gamma quanta met een energie 

kleiner dan 4. I MeV en neutronen mogelijk [Be 64]. De discriminatie tussen 

gamma quanta·en neutronen is voor het LiJ-kristal beter dan voor de BF 3-buis. 

Bovendien is de gevoeligheid voor neutronen groter. De resolutietijd is in 

de grootte orde van 0. 3 j..ls . De detector levert een integrale telopbrengst 

en is niet rechtstreeks geschikt voor het bedrijven van spectrometrie. 

Wordt het LiJ-kristal gebruikt in kombinatie met polyethyleen bollen 

met verschillende dimneters, dan zijn we 1 spectrametrische uitspraken moge 1 ijk 

[Br 60]. Bij deze detectiemethode wordt het neutron in de polyethyleen bol 

gemodereerd, voordat het gedetecteerd kan worden in het LiJ-kristal. De 

optimale gevoeligheid van de bol-detector kombinatie verschuift naar hogere 

neutronen energieën bij toenemende waarde van de boldiameter. Deze detectie

methode wordt multisphere method~ ·genoemd[Na 72]. 

MuUispheï>e methode 

De multisqhcre methode werd geÏntroduceerd door Bramblett, Ewing en Bonner [Br 60]. 

De spectrometer bestaat uit een thermische neutronendetector geplaatst in het 

centrum van polyethyleen bollen met verschillende diameters. Als thermische 

neutronendetector wordt vaak het LiJ-kristal gebruikt. 

l::lke bol-detector kombinatie heeft een eigen karakteristieke gevoeligheid 

als functie van de neutronenenergie. De gevoeligheidskrommen worden vaak in 

tabelvorm weergegeven. De numerieke waarden voor de gevoeligheden van alle 

bollen tesamen wordt de gevoeligheidsmatrix genoemd. 

In de literatuur [Na 72] worden twee verschillende gevoeligheidsmatrices 

onderscheiden: 

H60; gebaseerd op metingen van Bramblett met de 2, 3, 5, 8 en 12 inch 

bol in het thermische energiegebied en in het energiegebied van 

0,06 tot IS I~V. Voor overig~ energieën is de gevoeligheid gevonden 

op grond van een interpolatie [Br 60], 
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M65; gebaseerd op neutronentransport berekeningen voor de 0, 2,3, 5, 8, 

12 en 18 inch bol [Aw 66]. Ue gevoeligheden zijn verkregen door Monte 

Carlo berekeningen voor verschillende energiegroepen. 

Beide rnatrices zijn door Nachtigall [Na 72] gegeven. Door interpolatie en 

extrapolatie heeft Nachtigall de gevoeligheden berkend voor 52 logaritmisch 

equidistante energiepunten in het energiegebied van 10- 8 tot 160 HeV. 

Deze waarden zijn gegeven voor de bollen met de diameter 0, 2 (0.5) 

18 inch. 

12 en 

Wetzel geeft experimentele resultaten voor intermediaire neutronen met de 

bollen met diameter 2, 3, 5 en 10 inch [Na 72]. Hierbij rnaakte hij gebruik 

van de "time of flight" methode bij een pulserende snelle reactor. 

Uolias heeft de gevoelgheidskrornrnen van enkele bollen in het energiegebied 

van 5-600 keV ge me ten aan neutronen, die geproduceerd werden met behulp van 

een van de Graaff generator [Na 72]. 

Alhoewel de onnauwkeurigheid :tn de matrixelementen groot is, blijkt uit 

een vergelijk van al deze metingen [Na 72], dat de matrix M65 betrouwbaarder 

is dan l160. De gevoeligheidskrornrnen die met de matrix M65 overeenkomen zijn, 

voor de door ons gebruikte bollen in figuur 2-4 gegeven. De praktische 

toepassingsmogelijkheden van de multisphere methode liggen vooral op het gebied 

van de neutronendosimetrie [Na 72] [Aw 66]. Zo worden de 10 inch en de 12 inch 

bol :tn de stralingsbescherrning toegepast ter benadering van het dosisequivalent. 

Dergelijke dosisequivalent schattingen met toepassing van één enkele bol zijn 

uitsluitend mogelijk, indien vooraf voldoende omtrent het neutronenspectrum 

bekend :ts. 

Een betere scl1atting van het dosisequivalent en de fluence kan worden ver

kregen op grond van een lineaire cornbÏ'natie van de telopbrengsten van ver

sebillende bol-de tee tor combinaties. Goede benaderingen van het dosisequivalent 

en de fluence zijn volgens Nachtigall [Na 72]: 

H a (0.3 Cz +9Cll +IOC1s- 0.8 Cs) 2-11 

b (5.7 C0 + 3.7 Cs + 8 Cls) 2-12 

Hierin zijn a en b evenredigheidsconstanten, karakteristiek voor de 

detectie-apparatuur en is C. de telopbrengst van de bol-detector combinatie 
l_ 

met bol i. Wordt in plaats van de telopbrengst het teltempo in de formule 

ingevoerd, dan verkrijgt men een schatting van het dosisequivalenttempo 
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respectievelijk de fluxdichtheid. Schattingen met deze formules zouden in ile L 

energiegebied vanaf thermische energieën tot aan 50 Me V een onnauwkeur igtw id 

tot 12% hebben [Na 71J. 

Ac tlver'inusde tee toPen 

Activeringsdetectoren z~Jn fundamenteel verschillend van de tot nu toe 

besprokene. Zij bestaan uit dunne folies van een materiaal, waarin neutronen 

kernreacties kunnen veroorzaken ten gevolge waarvan radionucliJen wt,rden 

geproduceerd. De werkzame doorsneden zijn als functie van de energie nauwkeurig 

bekend [tZu 76]. In eenneutronenveld raken deze folies geactiveerd. De gevormde 

ac ti vi te i t ~s een maat voor de op het folie vallende neutronen fluence. Deze 

activiteit kan na verwijdering van de detector uit het neutronenveld worden 

bepaald. 

Het grote voordeel van het gebruik van activeringsdetectoren boven het ge

bruik van bollen is, dat het neutroneveld nauwelijks bel:nvloed wordt vanwege 

de kleine dimensies van de gebruikte folies. Dit kan van doorslaggevende be

tekenis zijn, als een goede benadering van een punt detector gewenst is. Dit 

1s bijvoorbeeld het geval binnen een reactor. 

Er kleven echter nogal wat nadelen aan het gebruik van activeringsdetectoren. 

Zo zijn metingen met activeringsdetectoren alleen zinvol als de fluxdichtheid 

groot is (groter dan .:!:_ 10 10 n/m 2 s). Het de mul tisphere methode leveren flux

dichtheden in de grootte orde van 10 6 n/m2 s reeds een voldoende hoog tempo. 

Veelal zijn de bestralingstijden van de activeringsdetectoren groot, omdat 

het gewenst is om het folie te bestralen tot aan de verzadigingsactiviteit. 

Deze 1 igt in de grootte orde van 5 x T 1 • Daarna volgen mees tal-nog lange meet-
2 

tijden, omdat de gevormde activiteit vaak klein is. Bij de multisphere methode 

is bestraling en meettijd dezelfde. Deze is klein in vergelijking met de 

activeringsdetectoren (in de grootte orde van enkele minuten). 

Directe spectruminformatie kan met activeringsdetectoren niet worden ver

kregen. De methode is met name geschikt voor ongevalsdosimetrie. Spectrum

informatie kan slechts worden verkregen door ontvouwing van de meetresultaten 

m.b.v. computerprogramma's. Ontvouwing van de meetresultaten van de multisphere 

methode kan geschieden met dezelfde programma's. Deze ontvouwing is moeilijk en 
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levert vaak problemen op. 

Time of flight methode 

De "time of flight" methode voor de neutronen detectie heeft met alle 

andere time of flight methoden gemeen, dat de bundel gepulst moet zijn. 

Dit kan geschieden door een "chopper", die alleen neutronen in een kort tijds

interval doorlaat. Dit levert echter problemen op als de neutronensnelheid 

groot is in verband met de beperkte rotatiesnelheid van de chopper. 

Een andere mogelijkheid, om de gepulste neutronenbundel te produceren 1s 

m.b.v. een machine zoals een Van de Graaff generator of een cyclotron [Al 60]. 

2.5. Verstrooiingscorrectie en afstandscorrectie bij ijkmetingen 

2 Het produkt Tr van het teltempo (T) van een puntdetector ten gevolge van een 

puntbron op afstand (t) zal een constante (k) opleveren, die karakteristiek 

1s voor een bepaalde bron-detector combinatie. IJking van detectoren kan geschieden 

door variatie van de afstand tussen de bron en de detector [Hy 71]. 

Uit de meetresultaten als functie van de afstand is het mogelijk om Tr 2 

als functie van de afstand (r) grafisch weer te geven. In het ideale geval van 

een puntbron, puntdetector en geen bijdrage tot het teltempo door verstrooide 

neutronen zal het teltempo T voldoen aan de kwadratenwet (zie figuur 2-5, 

kromme I): 

T 2-13 

De kar:ak te ris tieke k-waarde moet uit de ijkmetingen worden bepaald en kan 

beschouwd worden als het tel tempo gecorrigeerd voor verstrooide neutronen 

op I meter. De experimenteel bepaalde kromme zal niet aan de kwadratenwet 

voldoen. Hiervoor zijn twee redenen aan te voeren: 

(a) In de praktijk bezit de detector een eindig volume en zal de fluxdichtheid 

over: dit volume variëren. Dit zal resulteren in een correctieterm ó(r) in de 
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t 
1 : T=k/r

2 

2: T=k/(r-6(r))L+S(r) 
? 

3: T=k/r-+a+b/r 

4: T=k/r 2 +a 

5: T=k/ r 2 +b /r 

1 

o.sm 
Figuur 2-5 Sehematische weergave van Tr 2 als funtie van de 

afstand r. 

r 

afstand. In het algemeen zal de effectieve afstand bron-detector kleiner 

zijn dan de werkelijke afstand van de bron tot de detector. De 6(r)-correctie 

zal voornamelijk van belang zijn voor de kleine afstanden. 

(b) Voor grote afstanden zal de bijdrage van verstrooide neutronen S(r) tot het 

tel tempo groot zijn. De experimenteel bepaalde tel tempi zijn te benaderen door 

de relatie [Mij 71]: 

T 
k 

2-15 + S (r) 
(r-6(r)) 2 

Deze kronnne ~s in figuur 2-5 geschetst (kromme 2). 
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ad a 

De correctie-afstand (6(r)) 1s o.a. afhankelijk van [Mij 71]: 

- de neutronenenergie; 

- de dimensies van de detector; 

- de dimensies van de bron; 

- de anisotropie in de neutronen-emissie van de bron; 

- de energiegevoeligheid van de detector. 

De 6-waarde kan ook nog afstand-afhankelijk zijn en wordt soms weergegeven 

met de formule: 

6(r) 6 
00 r 

Hierin is ~ de afstandscorrectie voor oneindig grote afstanden en 8 een con-
oo 

stante. Dit levert een correctie formule waarin twee parameters geschat moeten 

worden. Vanwege het in de praktijk gebruikte aantal beperkte calibratie afstan

den stuit dit in het algemeen op praktische problemen. Om deze reden wordt 6 

vaak constant genomen. 

Mijnheer [Mij 71] geeft als benadering voor de correctie afstand de be

trekking: 

2-16 

Hierin is D de diameter van de bol. 

Dezo relatie is door hem experimenteel bepaald voor boldiameters tot 22 cm. 

Files en Bass [Fi 65] geven voor metingen bij een van de Graaff generator 

de volgende formule: 

2- I 7 

Hierin 1s R de straal van de bol; 

r de afstand van het centrum van de bron tot het centrum van het 

target. 

Zijn de meetafstanden groot (groter dan I meter), dan 1s de ó(r)-correctie 

te verwaarlozen. 
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ad b 

Neutronen die indirect de detector bereiken en geregistreerd worden kunnen 

verstrooid zijn door: 

- de lucht; 

- de grond, de muren en het plafond; 

- het framewerk van de opstelling; 

- andere obj~cten in de meetruirnte. 

De verstrooiing is voornamelijk een eigenschap van de meetruirnte. ln de 

praktijk kan de bijdrage van verstrooide neutronen tot het teltempo geschat 

worden door de relatie [Mij 71]: 

S(r) a+b/r 2-18 

Hierin zijn a en b karakteristieke verstrooiingsconstanten voor de bron-detector 

combinatie voor een bepaalde rneetruimte. Onder de verwaarlozing van de L(r)

correctie is de vergelijking 2-15 in figuur 2-5 weergegeven met verschillende 

aannamen voor de bijdrage van verstrooide neutronen. 

Deze aannamen zijn: 

- S a+b/r; kromme 3; 

S a; de bijdrage van verstrooide neutronen is constant, kromme 4; 

- S b/r; de bijdrage van de verstrooide neutronen is omgekeerd evenredig met 

de afstand, kromme 5. 

Schatting met behulp van aanname S = a levert een overschatting en met behulp 

vanS = L/r een onderschatting van dek-waarde. 

Op deze rnanier is het mogelijk een interval te definiëren waarbinnen de k

waarde ligt, aannemende dat L = 0 genomen mag worden. 



- 24 -

3. MEETMETHODE 

3.1. t1eetapparatuur 

Er is gebruik gemaakt van de multisphere methode (zie paragraaf 2.4). Bij deze 

detectiemethode gebruikt men een Lil-kristal in combinatie met polyethyleen 

bollen als detector. De detector is eenvoudig van ontwerp en gemakkelijk in 

het gebruik .. Verder is de gevoeligheid van de detector groot (in de grootte orde 

van 3 10- 5 c/s per n/m2 s). De gevoeligheid is voldoende groot om de neutronen 

afkomstig van een 241 Am gammabron waar te nemen (zie appendix D). 

Het kristal bevat 95.6% &Li en is hermetisch opgesloten u1 een Aluminium 

huls met aan een zijde een glazen plaatje. Al 2 0 3 is aan de binnenzijde op de 

wanden aangebracht om een goede reflectie te verkrijgen. Het gebruikte Lil-kristal 

heeft een diameter van 8 mm en een hoogte van 4 mm en ~s optisch gekoppeld aan 

een RCA 6199 fotomultiplierbuis door middel van een perspex lichtgeleider 

("ligh tpipe" van 17 cm). 

In figuur 3-1 ~s een schets van de detector-bol combinatie gegeven. De meet

opstelling kan worden weergegeven in de vorm van een blokschema (zie figuur 3-2). 

De detectorhouder is gemaakt van aluminium en heeft in het boveneinde een 

wanddikte van 0.6 mm. 

LiJ-kristal 

1 ich t eleider 

aluminium hou 

maguetisch scherm 

fotomulti lier 

discriminator 

F'iguur• 3-1 Schets van de de tee tor 
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M 

HV LV 

F-iguur 3-2 Blokschema l)an de mee tappara tuur• 

De van beLang zijnde funct-ioneLe eenheden zijn: 

M moderator; polyethyleenbol; 

D detector; Lii-kristal; 

LV laagspanningsvoeding (-11 V); 

HV hoogspanningsvoeding ( 800 V); 

PMT fotomultiplier; RCA 6199; 

PA voorversterker; 

PHD pulshoogtediscPimüzato:r•; 

N teUer•. 

De detector werd gecalibreerd met verschillende polyethyleen bollen (zie 

hoofdstuk 4). De dichtheid van deze bollen is 940 kg/m 3
• In tabel 3-1 zijn de 

diameters van de door ons gebruikte bollen zowel in inches als l.n mm opgegeven. 

boldiaroe ter 

inch mm 

0 0 

2 50 

2.5 62.5 

3 75 

4 100 

4.5 112.5 

5 125 

6 150 

Tabel 3-1 

boldiameter 

inch mm 

7 175 

8 200 

8.5 215 

10 250 

11 275 

12 300 

14 350 

18 450 

De bo Ldiame ter•s opgegeven "n inches zowel 
als -in rrorJ 
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Om te refereren naar een bol-detector combinatie is het eenvoudiger, mede gelet 

op de bestaande literatuur, dit te doen in inches. De meting zonder polyethyleen 

bol wordt in het verdere verhaal aangeduid met de 0 inch bol. Elke bol heeft 

een gat met een diameter van 22 mm en een diepte Belijk aan de straal van de bol 

vermeerderd met 5 mm. In figuur 3-3 is een afbeelding van de bollen en de detec

tor gegeven . 

Ajüue lJinu oan du liJ bu LLen e n de detecto 1• 
op een steun 

3.2. Bepaling ~etectorkenmerken 

Bij het gebruik van de detectie-apparatuur dienen kenmerken van de detector, 

zoals de dode tijd, het hoo gspanningsniveau en het discriminatieniveau goed 

bekend te zijn . 
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Dode tijd 

De dode tijd van de detectie-apparatuur is bepaald met behulp van 2 Amllt:·-bronn~:.•u 

(3 Ci). Er is gebruik gemaakt van de twee-bronnen methode, waarbij men de tel

tempi van de twee bronnen afzonderlijk en van de twee bronnen tesamen bepaalt. 

De dode tijd T en de onnauwkeurigheid Al kan nu worden berekend m.b.v. de for

mules: TI>r 78] 

ln 
1 

Hierin 1s n 1 het teltempo t.g.v. bron I; 

n 2 het teltempo t.g.v. bron 2; 

/\n 1_ + 6n2 + 6n12 
nl + ll2 - nl 2 

n 12 het teltempo t.g.v. bron I en bron 2 tezamen. 

3-1 

Met behulp van deze methode werd de dode tijd bepaald op 8ps. De relatieve on

nauwkeurigheid in de dode tijd is 20%. Gelet op deze grote onnauwkeurighèid 1s 

er bij de metingen voor gezorgd, dat correcties voor de dode tijd zo klein 

mogelijk bleven. 

Discrim-inatieniveau en hoogsparmirtgsins Lel ting 

Het pulshoogtespectrum van de detector voor neutronen is nagenoeg onafhankelijk 

van de neutronenenergie. Dit is een gevolg van het feit, dat het kristal voor

namelijk gevoelig is voor thermische neutronen (zie figuur 2-4). 

Met behulp van een meerkanaalsanalysator is het pulshoogtespectrum van de 

AmBe-bron bepaald. Dit spectrum is in figuur 3-4 8egeven. Tevens is het puls

hoogtespectrum van deze bron in combinatie met een 6 °Co-gammabron (1.173 MeV 

en 1.332 MeV) gegeven. De pulsen afkomstig van neutronen bevinden zich voorna

melijk in de kanalen 85 t/m 105. De pulsen afkomstig van de gammaquanten van 
6 °Co bevinden zich beneden kanaal 85. Het pulshoogte discriminatieniveau kan 

aan de hand van deze pulshoogtespectra worden ingesteld. Indien de pulshoogte 

discriminator zodanig wordt ingesteld, dat a11~en pulsen geteld worden die in 

de kanalen 85 en hoger tere eh t komen, dan wordt gediscrimineerd tegen pulsen 

afkomstig van gammaquanten met een energie van 4 MeV en lager [Br 60]. 
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Bij onze me tingen werd gebruik gemaakt van een interne discrimina tor, waar

mee de :mlsen afkomstig van 6 °Co volledig worden weggefilterd. Door het gebruik 

van deze interne discriminator was het onmogelijk om de discriminatorstand in 

te stellen aan de hand van een pulshoogtespectrum. Om de optimale discriminator

stand te vinden werden metingen als functie van de hoogspanning gedaan. De dis

criminator heeft een schaalindeling, die loopt van I t/m 10. In figuur 3-5 zijn 

deze metingen voor discriminatorstand I, 5 en 10 weergegeven. Er werd gemeten 



- 29 -

met een AmBe-bron, een 6 °Co-bron en een 2 ''Na-bron (1.37 MeV en 2.75 MeV). Dt:ZL' 

gamma-bronnetjes werden genomen vanwege de hogto ganuna-energieën van de ui tge

zonden quanta. In figuur 3-5 is te zien, dat bij de door de fabrikant opgegeven 

hoogspanning van 800 V de discriminatorstand 10 de beste instelling voor de 

discriminator is. Bij deze ins te 11 ing worden de pulsen afkomstig v.:m de ganuna

quanta van 6 °Co en van 24 Na het beste weggediscrimineerd en blij ft het tel tempo 

per n/m2 s voldoende hoog. Er zal waarschijnlijk een nog betere discriminatie

instelling mogelijk zl_Jn, dan de gevonden maximale waarde van 10, maar deze 

is niet met de gebruikte interne discriminatie mogelijk. 

Linem•i te i t 

Metingen met het Lil-kristal in combinatie met de 5"-bol Zl.Jn verricht ter bt'

paling van het lineaire verband tussen de fluxdichtheid en het teltempo voor 

neutronen (zie figuur 3-6) en tussen het exposietempo en het teltempo voor 

gammaquanta (zie figuur 3-7). Als neutronenbron werd een 3 Ci AmBe-bron ge-

b 'k 1 b 5 c· 22 "R b ru1. t, a s gamma roneen m 1. - a- ron. De 226 Ra-bron werd genomen, omdat 

deze 3ammaquanta met veel verschillende energieën uitzendt. In eerste benadering 

1s deze bron te beschouwen als een gammaveld. Het gezochte lineaire verband werd 

1.n beide gevallen bevestigd. 

De verhouding tussen het aantal fotonen afkomstig van de 226 Ra-bron en het 

aantal neutronen afkomstig van de AmBe-bron die eenzelfde telopbrengst tot ge

volg hebben is ongeveer 200. Dit volgt uit een vergelijking van figuur 3-6 en 

3-7. 
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4. MEETRESULTATEN 

4.1. HeetOf.>Sl~lling Geel 

ln het Euratom-centrum te Ceel heefl men Je beschikking OV('r een van clt~ GraaJr 

generator, waarmee geladen deeltjes kunnen worden versneld. Het gebouw, waar 

Je van de Graaft generator zich bevindt, is speciaal geconstrueerd voor hel VL'r-

r i eh ten van oeutronenexperimenten. 1 n de experimenteerruimte is als bouwma lc> r i :td I 

zoveel mogelijk gebruik gemaakt v;tn aluminium, dat epn relatief k1L·ine werkzame 

doorsnede heeft voor interacties met neutronen. liet target, waar neutrunen worden 

geproduceerd, bevindt zich aan lt 11i tt•inde dil '~(·n horizontale bundelpijp, 

_::!:_ 5 meter boven het aardoppervlak. lJoor deze maatregelen heeft men een ruimte 

gecreëerd, waarin de verstrooiing van neutronen sterk is teruggebracht. 

De ~roduktie van neutronen vindt plaats door ndddel van kernreacties. Men 

maakt er gebruik van de volgende reacties (paragraaf 2.2.): 

T ( p, n) 3 He 

D(d,n) 3He 

T(d,n) 4 He. 

Er \vorden vaste stof targets gebruikt, hierin .LS tritium of deuterium .Ln een 

dragermateriaal, meestal Titaan, ingedampt. 

De meetopstelling is in figuur 4-1 gegeven. Er werd steeds gemeten met de 
0 

Studsvik in de rechtdoorgaande richting (0 ) en de Precision Long Counter onder 
0 

een hoek van 45 met de rechtdoorgaande richting. Van deze beide meetinstrumenten 

wordt een beschrijving 1n appendix E gegeven. Onder een hoek a mee ue rechtdoor-

gaande richting werden de bol-detectoren 0pgeeteld, 

/ 
/ 

-~45° -----, ... ~:K:::r~- -. -·-0 
1: boldetector .......... 

2: 
3: 

studsvik (zie appendix C) 

Precision Long Counter (app. C) 

Sc:hct;s tJan de me,:topsLclling UI het 
EuY'o tom-een tPum te Geel. 
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De differentiële werkzame doorsneden (do/dl!) van de bovengenoemde re<Jcties 

zijn in het laboratoriumsysteem goed bekend. Liskien en l:'aul sen geven w<..~arden 

voor verschillende proton- of deuteronenergie [Li 73]. Verder wordt de gepro

duceerde mono-energetische neutronenenergie gegeven als functie van de hoek en 

als functie van de proton- of de deuteronenergie. 

De Precision Long Counter is gecalibreerd vanaf 50 keV tot aan 6 MeV en 

wordt in dat energiegebied dan ook gebruikt als neutronenfluence meter. De 
0 

fluence onder andere hoeken dan 45 is met behulp van de tabellen,gegeven door 

Liskien en Paulsen [Li 73J_,op eenvoudige wijze te achterhalen. De Studsvik werd 

als referentiemeter bij de experimenten meegenomen. 

Voor de neutronenenergie van 4 HeV ter plekke van de multisphere werd de 

fluence bepaald met de activeringsdetector: 58 Ni(n,p) 58 Co, die in het neutro

nenveld werd bestraald. Voor de calibratie van de detectoren werd ook gemeten 

bij mono-energetische neutronenenergieën uit het gebied van 4 tot 20 MeV. De 

resultaten bleken niet bruikbaar, omdat naast de beoogde reactie ook andere 

concurrerende reacties optreden, zoals bijvoorbeeld de D(n,np) reactie. 

In tabel E-1 is een overzicht gegeven van de grootheden, die bij de be

treffende produktiereactie van belang zijn. Vanwege het grote aantal tabellen 

en figuren, die in dit hoofdstuk gepresenteerd worden, zijn deze in appendix E 

samengevat. 

4.2. IJkmetingen Geel 

Zoals blijkt uit tabel E-1 zijn de bol-detector combinaties gecalibreerd voor 

14 verschillende energieën in het gebied van 10 keV tot en met 4 MeV. Aangezien 

het neutronen energiegebied meestal logaritmisch wordt opgegeven, zijn de energie

punten logaritmisch equidistant gekozen. De resultaten van de metingen met de 

Precision Long Counter zijn 1n tabel E-2 samengevat. In deze tabel zijn ook de 

fluences (~) ter plekke van de Precision Long Counter (~PLC) voor de verschil

lende meetseries gegeven. Onder de fluence aangeduid met "gemeten" wordt verstaan 

de fluence bepaald op grond van: 

- de telopbrengst van de Precision Long Counter voor de eerste dertien 

meetseries 

-een activeringsmeting voor meetserie 14: 58 Ni(n,p) 58 Co. 
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De fluences aangeduid met "berekend" Z!Jn gevonden met behulp van de fonnule 2-6. 

Verder is in deze tabel het quotiënt van de gemeten en berekendL' f 1 uence ge

geven. Uiteraard zou 111 de ideale situatie deze waarde steeds I moeten zijn. In 

de praktijk zijn afwijkingen tot 10% acceptabel. Uil mede omdat formule 2-b 

slechts een benadering van de fluence kan leveren. Uit tabel E-2 blijkt, dat 

de meetseries 6 t/m 14 acceptabele waarden voor <t>PLC /<t>PLC 
gemeten berekend 

opleveren in tegenstelling tot de eerste 4 meetseries, waar deze waarde te klein 

is. 

Meetserie I t/m 5, Neutronenenergie < 100 keV. 

Ter plekke van de Precision Loog Counter liggen de neutronenenergie~n voor 

het eerste vijftal en voor het tweede vijftal meetseries in het interval van 

200 tot 525 keV. In figuur 4-2 is het quotiënt van de gemeten en berekende 

fluence als functie van de energie voor de Precision Long Counter uitgezet. 

De eerste vijf meetseries (tabel E-2, figuur 4-2) hebben een duidelijk hogere 

waarde voor de berekende fluence 1n vergelijking met de gemeten fluence. De 

verschillen voor de eerste 4 series zijn groter dan JO% en dus niet meer 

acceptabel. 
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De gemiddelde waarde van het quoti~nt van de gemeten en berekende fluence 

van de eerste vijf respectievelijk tweede vijf meetseries moet gelijk zijn. 

Bij de twee groepen meetseries werden verschillende targets gebruikt (tabel E-1), 

namelijk met een dikte van 0.20 en 0.98 mg/cm2
• De bovengenoemde discrepantie 

kan verklaard worden met een niet juiste opgave van de targetdikte voor de eerste 

vijf meetseries. 

Als effectieve targetdikte werd voor de eerste vijf meetseries 0.16 mg/cm2 

berekend i.p.~. 0.20 mg/cm2
• Door deze correctie veranderen ook: 

- de protonenenergie ~n het centrum van het target, deze wordt groter; 

het energieverlies ~n de helft van het target, deze wordt kleiner. 

Hierbij is aangenomen, dat in het target de protonenenergie lineair afneemt 

met de indringdiepte. Met de protonenenergie veranderen ook de volgende groot

heden ter plekke van de verschillende detectoren: 

- de neutronenenergie~n; 

- de differenti~le werkzame doorsneden. 

Voor de eerste vijf meetseries zijn deze grootheden opnieuw uitgerekend en 

getabelleerd in tabel E-3. Vergelijking van deze waarden met de in tabel E-1 

gegeven resultaten op grond van targetdikte 0.20 mg/cm2 leert onmiddellijk, dat 

de verandering in deze grood1eden ter plekke van de Precision Long Counter 

maximaal 1% is. Ter plekke van de bol-detector kunnen deze veranderingen echter 

oplopen tot 10% 10 de neutronenenergie en 5% in de differentiële werzame 

doorsnede. De reden hiervoor is, dat de afgeleide voor de protonenergie van de 

differentiële werkzame doorsnede kromme en de neutronenenergie kromme bij 120° 
0 0 

veel groter is dan bij 45 en 0 . 

Samenvattend kan gesteld worden, dat de invloed van de gewijzigde targetdikte 

ter plekke van de ~recision Long Counter en ter plekke van de Studsvik ver

waarloosbaar is, maar ter plekke van de bol-detector zeker niet. 

Op grond van deze correctie zullen ter plekke van alle detectoren de fluences 

berekend uit formule 2-6 veranderen. Voor de boldetectoren zal bovendien voor 

deze eerste vijf weetseries de experimenteel bepaalde fluence een relatief grote 

wijziging ondergaan t.o.v. de fluence vr5~r deze correcties. Deze fluence wordt 

narnelijk bepaald uit de telopbrengst van de Precision Long Counll·r en het 

quotiëllt van de werkzame doorsnede ter plekke van de Precision Long Counter en 

ter plekke van de bol-detector. In figuur 4-2 Is voor deze nivuwe berekeningen 

wederom liet quotiënt van de gemeten en berekende fluence uitgezet. Deze waarden 

zijn nu, met uitzondering van meetserie 5, wel acceptabel. In het vervolg zal 

voor de eerste vijf meetseries de effectieve targetdikte van 0.16 mg/cm 2 genomen 

worden. 
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Opgemerkt moet worden, dat het meenemen van de meetresultaten van de eerste 

vijf meetseries volledig voor rekening van de schrijver is en in geen geval voor 

de verantwoordelijkheid van de personen werkzaam bij de van de Graaff eenerator 

te Geel. 

CaZ.ibr•atie bul-de teetoren 

Met een Geige.r-MÜller teller werd bij elke meting het exposietempo t.g.v. gamma

straling gemeten. Dit exposietempo bleef beneden enkele mR/h, zodat geconcludeerd 

mag worden (paragraaf 3-2) dat de telopbrengst van de bol-detector uitsluitend 

een gevolg is van neutronen. De met de bollen voor verschillende energieë.n ver

kregen meetresultaten zijn in tabel E-5 en E-6 opgegeven. Een grafische weergave 

van de meetresultaten op I meter als functie van de energie voor de verschillen

de bollen is gegeven in figuur E-1. Alle waarden zijn genormeerd op een fl uence 

van 10 6 neutronen/steradiaal (= 10 6 n/m2 op I meter). Verder zijn de noodzakelijke 

correcties uitgevoerd voor achtergrond en dode tijd. 

De bijdrage van verstrooide neutronen tot de telopbrengst kan groot zijn. 

Om een schatting van deze bijdrage te kunen maken zijn voor de energieën 25.8 keV, 

160 keVen 1.6 HeV metingen verricht op drie verschillende afstanden met de 

bollen 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 en 18 inch (tabel E-7). Deze metingen voldoen aan 

formule 2-15. 

Bij de verwerking van deze meetresultaten is de afstandcorrectie ~(r) ver

waarloosd, omdat de metingen verricht werden op afstanden vanaf 1 meter [Ja 77]. 

De maximale correctie op grond van de formule gegeven door Fills en Bass (for

mule 2-17) is 2% voor de 18 inch bol op I meter. 

Voor de verstrooiingsbijdrage Slr) tot de telopbrengst zijn schattingen ver

richt met de verstrooiingsmodellen: 

de verstrooiingsbijdrage is omgekeerd evenredig met de afstand: S(r) a/r; 

hieruit volgt Tr 2 = ka + ar. 

-de verstrooiingsbijdrage is constant: S(r) = b; hieruit volgt: Tr 2 =kb + br 2 • 

Met een kleinste kwadratenmethode zijn schattingen van de parameters ka, kb, 

a en b mogelijk uit de metingen gegeven in tabel E-7. Omdat k
3 

een onderschatting 

en kb een overschatting van de werkelijke k-waarde oplevert (paragraaf 2-5) 1s 

besloten om als uiteindelijke k-waarde het gemiddelde van die twee te nemen. 
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De relatieve bijdrage van de verstrooide neutronen tot de telopbrengst op 

I meterS (I) kan nu als volgt geschat worden: 
r 

S (I) 
r 

a + b 
2T( I) 

Hierin is T( I) de telopbrengst op I meter. 

4-1 

~en lineaire interpolatie levert voor de energieën 25.8 keV, 160 keVen 1.6 MeV 

de verstrooiingsbijdrage voor de over~ge bollen (zie figuur 4-3). 
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Figuur• 4-3 De r•elatieve Dcr•strooiingsbijdrage op 1 meter als functie van 

de boldiameter Door• de energieën 2fJ.8 keV_, 160 keVen 1.6 MeV 

Voor de overige energieën zijn de relatieve verstrooiingsbijdragen op de 

volgende wijze bepaald: 
S (I) als functie van de boldiameter ~s voor de energieën I I, 17.5, 40.7 

r 
en 63.3 keV gelijk aandeS (I) voor 25.8 keV. De reden hiervoor is, dat 

r 
deze energieën werden gemeten op dezelfde positie in de meetruimte, met 

dezelfde verstrooiingsobjecten in de directe omgeving. 
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S (I) als functie van de boldiameter voor de overige energieën wordt gevonden r . 
door lineaire interpolatie en extrapolatie uit de waarden bij 160 keV en 

1.6 MeV, omdat deze energieën onder nagenoeg gelijke geometrische omstan

digheden werden gemeten. 

Met deze verstrooiingsconstanten S (1), gegeventntabel E-8, kunnen de gemeten 
r 

telopbrengsten, gegeven in tabel E-5 en E-6 gecorrigeerd worden voor de bijdrage 

van de verstrooide neutronen. De resultaten na uitvoering van deze correcties 

zijn gegeven in tabel E-9 en figuur E-2, en leveren ons de gevoeligheden van de 

bol-detector combinaties. 

FoutenbeschoUhJ-ing 

Bij de foutenanalyse spelen vele parameters een rol en de onderlinge samenhang 

tussen deze parameters is complex. Om deze reden wordt volstaan met een globale 

foutenanalyse. 

Bij de metingen ~s steeds uitgegaan van de protonen- respectievelijk deuteronen

energie in het centrum van het target. Met de dikte van het target hangt een 

spreiding in de neutronenenergie en in de differentiële werkzame doorsnede ter 

plekke van de detector samen. Het verschil tussen het gemiddelde, berekend uit 

deze spreiding en de berekende grootheid (tabel E-1) is in de ordegrootte van 

I% zowe 1 voor de neutronenenergie als voor de differentiële werkzame doorsnede. 

Aangezien de neutronenenergie en de differentiële werkzame doorsnede ook af

hankelijk zijn van de emissiehoek, is er een spreiding in deze grootheden over 

het oppervlak van de bol. Het is mogelijk een effectieve neutronenenergie, resp. 

differentiële werkzame doorsnede uit te rekenen. De verschillen van deze effec

tieve grootheden met de berekende grootheden in het centrum van de bol zijn 

voor de meetseries 6 t/m 14 kleiner dan 1%. Voor de meetseries I t/m 5 kunnen 

deze verschillen in de ordegrootte van 6% zijn voor bollen met diameters tot 

12 inch en zelfs oplopen tot 10 à 15% voor de 14 en 18 inch bol. Dit hangt 

samen met de hoek waaronder gemeten wordt [Li 73]. 

Voor de Precision Long Counter zijn bovengenoemde verschillen kleiner dan 1%. 

Als maat voor de onnauwkeurigheid in de telopbrengsten van zowel de Precision 

Long Counter als de bol-detectoren wordt de wortel uit het aantal genomen. Deze 

onnauwkeurigheid 1r1 de telopbrengsten is voor de Precision Long Counter en voor 

de bol-detectoren voor de meetseries 6 t/m 14 kleiner dan 1% en voor de meet

series I t/m 5 kleiner dan 3% voor de detectoren met diameter 2 (0.5) 12. 
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Voor de 18 inch, de 14 inch en de 0 inch bol is deze relatieve onnauwkeurig

heid groter, omdat de telopbrengst lager is dan bij de overige bollen. 

Ue geschatte waarde voor de relatieve onnauwkeurigheid in de k-waardcn (rl'l (k)), 

bepaald op grond van bovenstaande globale foutenanalyse, 1 s ~e tabellee rd in E-lJ. 

Tot slot moet de nauwkeurigheid van de schatting voor de bijdrage van ver

strooide neutronen tot de telopbrengst nog in rekening worden gebracht. Er 

werden schat tingen van de k-waarde verricht met twee vers eh i 1 lende modellen. 

Uit deze schattingen worden ka en kb bepaald (zie hierboven). Ue uiteindelijke 

k-w aarde 1s het gemiddelde van ka en kb. 

Ue absolute onnauwkeurigheid in deze k-waarde 1s gelijk gesteld aun: 

abs (k) 

Ueze absolute fout voor de verschillende bol-detectoren en de verschillende 

meetseries is gegeven in tabel E-13. 

De totale maximale fout in de k-waarde kan worden berekend met de formule: 

~k abs(k) + rel(k) * lkl 

Hierin is abs (k) de absolute fout in de k-waarde en rel (k) de relatieve fout 

1n dek-waarde gegeven in tabel E-13. 

Het zal duidelijk zijn, dat een groot gedeelte van de fout gegeven in 

tabel E-13 een systematische fout is, t.g.v. de geometrie en de keuze van 

het vers trooiingsmode l. De statistische fout wordt voornamelijk bepaald door de 

telopbrengst. Deze statistische fout is veel kleiner en zal in de grootte-orde 

van 3% zijn. Dit blijkt ook uit tabel E-9, waar de k-waarde voor de verschillende 

boldiameters voor alle meetseries gegeven is. Het verloop als functie van de 

energie is redelijk glad en er zijn geen ernstige onregelmatige sprongen te 

constateren tussen de op elkaar volgende k-waarden. Het zou in dit verband dan 

ook beter zijn te spreken over maximale afwijkingen in plaats van over maximale 

fout. 
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Gevoe liqheidsrnati'Ü:es 

In tabel E-12 is getabelleerd het quotiënt van de gemeten gevoeligheid en 

de in de literatuur door Nachtigall [Na 72] gegeven gevoeligheid voor de ver

schillende meetseries en boldiameters. Op grond van de grote onnauwkeurigheid 

in de k-waarde zullen de meetseries I t/m 5 met neutronenenergieën kleiner 

dan 100 keV buiten beschouwing blijven. 

Geconcludeerd kan worden dat: 

-Het gemiddelde van de gegeven waarden is 17.5. 

- Voor de bollen 2, 2.5, JO, IJ en 14 inch is de gemeten gevoeligheid relatief 

hoger dan het gemiddelde van 17.5. 

-Voor de bollen 4, 4.5, 5, 6, 7 en 12 inch 1s de gemeten gevoeligheid relatief 

lager dan het gemiddelde van 17.5. 

Het behulp van de gevoeligheden gegeven door Nach tigall en de tabel E-13 zijn 

twee gevoeligheidsmatrices geconstrueerd: 

- gevoeligheidsmatrix M I: Deze bevat de gevoeligheden gegeven door Nacl1tigall 

vermenigvuldigd met 17.5. Op deze manier is de matrix M 65 [Na 72] aangepast 

aan onze apparatuur zodat direct interpreteerbare resultaten verkregen werden. 

- gevoeligheidsmatrix M II: Deze bevat voor de energieën tussen 100 keV en 4 HeV 

de gemeten gevoeligheden (tabel E-9). In de overige energiegebieden worden de 

gevoeligheden, gegeven door Nachtigall aangepast aan deze punten. De vermenig

vuldigingsfactoren worden bepaald uit tabel E-12 (het quotiënt van de door 

ons gemeten en doorNachtigall gegeven gevoeligheden). In het energiegebied 

beneden 100 keV is de vermenigvuldigingsfactor voor elke bol het gemiddelde 

van de waarde bij 100 en 160 keV. In het energiegebied boven 4.0 MeV is de 

vermenigvuldigingsfactor het gemiddelde van de waarde bij 2.5 en 4.0 HeV. 

De relatieve verschillen tussen de gemeten gevoeligheden voor de eerste 5 meet

series (tabel E-9) en de gevoeligheden gebruikt in de matrices M I en M II zijn 

in de orde grootte van 25%. Deze verschillen zijn een mogelijk gevolg van de 

geometrie. 

De twee gevoeligheidsmatrices M I en M II zijn gebruikt bij de berekeningen, 

die in hoofdstuk 6 behandeld zullen worden. Het zal daar blijken, dat de re

sultaten verkregen met beide matrices geen belangrijke vers eh i llen opleveren. 
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4.3. Metingen <lilll de Califo~nium- en AmeriLium/l:)eryllium-bron 

Er zijn metingen met de bol-detectoren verricht aan twee neutronenbronnen, t>en 

Cal i forni um-252 en ec n Ame ric ium/lle ry 11 i um-b ron. In tabel 2-2 zijn l~ nkc lL' 

specifieke gegevens van de door ons gebruikte Cf- en AmBe-bron samengevat. 

Meetops t;e lling 

De me tingen werden verricht 1n de reactorhal van gebouw Athene. Deze hal he,~ ft 

een oppervlakte van 14 x 18m2 en een hoogte vanca. 10 meter. In deze Iw! 1s 

een opstelling gebouwd, die het mogelijk maakt om op een hoogte van ea. 6 llll'LL•r 

metingen als functie van de afstand 

te verrichten. Door de meetopstelling 

op deze wijze te construeren is de bij-

drage van verstrooide neutronen tot 

de telopbrengst sterk gereduceerd. 

Een afbeelding van de meetopstel

ling stadt in figuur 4-4. De construc

tie bestaat uit twee stalen driepoten 

(hoogte 6 meter) die verbonden zijn 

door een horizontale rail (lengte 4 m). 

Oe detector is op een driepoot bevestigd 

ongeveer in het centrum van de meet

ruimte. De bron wordt op een wagentje 

bevestigd. De afstand bron-detector kan 

worden ingesteld, door het wagentje 

over de rail te verplaatsen. De bron 

draait tijdens de metingen om zijn as 

om mogelijke anisotropie in de neutro

nenemissie uit te middelen. 

Figuur· 1-1 ;1j'bh; lding oan de meet
ops Ie ll ing in de r•ecw tor
hal ooo r- he t ue rr•ü: h ten 
ow1 neutl•orwncxper-imenten 
me L bul-deLector•en 

De metingen aan de Cf-bron ZlJI1 als functie van de afstand r verricht op 

de hierboven beschreven opstelling. De resultaten zijn gegeven in E-10. De 

bol-detector aangedtlid met O+Cd (tabel E-10) is de detector zonder polyethyleen

bol, maar met een Cadmium scherm van 2 nun. Net deze detector werden metingen 

verridtt op I, 2 en 3 meter. Gelijksoortige metingen adn de AmBe-bron zijn 

verricht door Saes I Sa 79]. 
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De voor elke bron-detector combinatie karakteristieke constantè k kan 

met verschillende modellen geschat worden (figuur 2-5). De beste ovcreensLL'lll

ming tussen model en meetresultaten (r 2: 0-5 m) wordt verkregen, indien dl' 

afstandscorrectie L'l(r) wordt verwaarloosd en de bijdrage van verstrooid"' twu

tronen tot de telopbrengst S(r) wordt geschat door: 

- S ( r) a/ r, dit levert de constante k 
a' 

- S ( r) b, dit levert de constante kb; 

- S (r) a/r + b, dit levert de constante k. 

Ue berekeningen werden uitgevoerd met het kleins te kwadraten prograrruna 

"Hiniquad" [Ei 75]. Indien een van de te schatten parameters negatief is, 

wordt deze verworpen en een nieuwe berekening van de resterende paramc tcrs uit-

gevoerd. 

De resultaten van dek-waarde, berekend met verschillende verstrooiingsmudellen 

zijn gegeven in tabel E-11. Ook is in deze tabel opgenomen het gemiddelde Vélll 

k en kb, aangeduid met k . De standaarddeviatie van de berekende k-waarde wordt 
a m 

geschat door het programma "Hiniquad". Deze standaarddeviatie is kleiner diJn 

2.5% voor de bol-detectoren met uitzondering van de 0 inch bol-detector. Voor 

deze laatste detector is de standaarddeviatie in de grootte-orde van 10%. Uit 

hangt samen met het lage teltempo van deze detector bij de metingen. Voor de 

AmBe-bron zijn de teltempi op I en 3 meter eveneens in tabel E-11 gegeven, Deze 

laatste meetresultaten worden in hoofdstuk 6 gebruikt bij enkele ontvouwings

be rekeningen. 

In figuur E-3 l.S Tr 2 gegeven voor de meetresultaten verkregen met de 5 inch 

bol-detector bij de Cf-bron. De drie hierboven genoemde modellen zijn in 

deze figuur weergegeven. Voor de overige bollen kunnen soortgelijke figuren ge-

geven worden. 

De onnauwkeurighL·id 1.n de waarden voor Tr 2 is als volgt geschat: 

- De fout in de meettijd is verwaarloosbaar klein. 

- Oe absolute fout in de afstand is 0.5 cm. 

- De standaarddeviatie in de telopbrengst T 1.s gelijk aan lr . 

Door t1onte Carlo berekeningen uit te voeren, is de invloed van de onnauwkeurig

heid in de afstand en in de telopbrengst bestudeerd. Het bleek dat de k-waarden, 

verkregen uit deze berekeningen ligt binnen de hierboven genoemde nauwkeurigheicis

grens van 2.5% en 10%. 
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5. UNTVOUWlNGSPKOCEDURES 

5. I. inleiding 

In Je laatste jaren zijn er vcrschillende computerprogrannna's ontwikkc~ld ter 

bepaling van het neutronenspectrum uit me tingl~ll met act i ver ingsde tee tore Ll. 

ln principe moet een stelsel vergelijkingen, in de literatuur activeringsver

gelijkingen genoemd, van bet volgende type worden opgelost. 

a. 
~ J

'" 
o.(E) ijJE(E) dE 

0 ~ 
voor I ..... n 5-1 

Hierin H u. de gemeten verzadigingsactivi teit van de i-de activeringsdeteclor, 
~ 

a. (E) de energie-afhankelijke werkzame doorsnede 
~ 

ljlE(E) de fluxdichtheid per eenheid van energie (E) 

n het aantal de tee toreu. 

Zoals reeds eerder vermeld (zie paragraaf 2. I.) ~s de lethargie een betere 

variabele dan de energie. 

Vaak worden de vergelijkingen opgelost door middel van introducering van 

een groepenstructuur in de werkzame doorsneden en de fluxdichtheden. De active

tingver~elijkingen worden dan benaderd door de formule: 

a. 
1 

lil 

I 
j=l 

0. . cp. 
lj J 

Hierin ~s m het aantal energiegroepen. 

5-2 

liet blijkt praktisch onmogelijk om meer dan 30 activeringsdetectoren te ge

bruiken. Meestal worden er zelfs minder dan 30 gebruikt. 

ln het begin konden de activeringsvergelijkingen slechts worden opgelost, 

indien het aantal onbekenden kleiner was dan het aantal vergelijkingen. Met 

de introductie van de computer bij de berekeningen heeft men programma's ont

wikkeld, waarbij het aantal onbekenden groter kan zijn. Het stelsel verge

lijkingen is dan onderbepaald en het is dus onmogelijk om een éénduidige oplos

sing te verkrijgen. 
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Voor het verkrijgen van een uplossing vragen de com?uterprogranuua'sJ:m 

ook a priori informatie over hl~ t 1 Juxdicll tltt! idspec trum in de vorm van een 

sclwttings- ("guess" of "input") spectrum, dat de beschikbare kennis over hel 

spectrum uit fysische experimentl'n of fysische berekeningen bevat. 

Vl'rder \vurden alleen die oplossingen aanvaard, die aan de fysische n~aliteil 

voldo~c•u. Dit wil zeggen, dat de fluxdichtheden niet negatief mogen ZlJll en 

dat het spectrum een algeheel glad karakter moet bezitten. De oplossingen, 

die hieraan voldoen, noemt men geschikte ("appropriate") oplossingen. 

De meeste computerprogramma's maken gebruik van een iteratiemethode. 

Het iteratieproces moet gestopt worden, als het verschil tussen de gemeten 

activiteit en de berekende activiteit op grond van het bepaalde spectrum bintJen 

de experimentele fout valt. Indien het iteratieproces dan toch voortgezet 

wordt, verkrijgt men oscillaties en negatieve fluxdichtheden in het berekend~c· 

spectrum, die leiden tot een fysisch niet realistische oplossing. 

Momenteel zijn in de verschillende onderzoekcentra een aantal ontvouwings

prograrmua' s operatinnee 1. De belangrijks te zijn: 

- lZDMH (1965); ontwikkeld door DiCola en Rota ([Di 61]) 

- SPECTl{r\ (JY66); ontwikkeld door Greer, Walker en Halblieb ([Gr 66] [Gr 67]) 

- SAND.ll (1967); ontwikkeld door McElroy en Berg ([He 67]) 

- RFSP en RFSP-JÜl; modificaties van SPECTRA, ontwikkeld door Fischer ([Fi 72] 

[Fi 77]) 

- LOUHI (1974); ontwikkeld door Routti en Rantamen ([Ra 75]) 

- CRYSTAL BiV~L ( 1974); ontwikkeld door Karn en Stallmarm ([Ka 74]) 

- lJANTE ( 1976); ontwikkeld door 11. Petëlli ([Pe 76]) 

- S'l'AY'SL (1977); ontwikkeld door Perey ([Pe 77a]) 

Bij de groep stra1ingsmetro1ogie van her ECN in Petten zqn momenteel de 

volgende vier ontvouwingsprucedures operationeel: 

- SAtW-ll 

- !{FS P-J i i l 

- CRYSTAL BALL 

- S'l'AY'SL 

Bij hl't meten aan neutronenvlddl~n met de mul Lispheremethode komt de ontvouwing 

van het spectrum rwer op het oplossen van het stelsel vergelijkingen: 

T. 
1 J

Ul 

l i ( E) ljJ E ( E) dE 
0 

voor i I ..... n 5-3 
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Hierin ~s T. het teltempo van de i-de bol-dt~Leclor combinatie 
~ 

F. (E) de gevoeligheidskromme als functie van de energie 
~ 

cpE(E) de fluxdicltleid per eenheid van energie (E) 

n het aantal bol-detector combinaties. 

Vanwege de analogie tussen de activeringsvergelijkingen en la~l stP1sel 

op te lossen vergelijkingen voor de rnultisphere methode, is het mogl'J ijk on1 de 

ontvouwingsprocedures ook voor deze laatste metlwde te gebruiken. in lwt hier

navolgende zal op de in Petten gebruikte procedures nader worden ingegaan. Uoor 

ons zijn de prograrmna 1 s SAND II, RFSP-JÜl en CRYSTAL HALL gebruikt. 

5. 2. SAND II 

Het SAND ll programma ~s ontwikkeld door McElroy e.a. ([Me 67]) (SAND lJ bete

kent: Spectrum Analysis by Neutron Detectors, version ll). De berekening wordt 

voltooid in een 620 energiegroepen structuur. Dit betekent dat het energie

gebied wordt verdeeld in 620 intervallen. Het energiegebied, dat door deze 
. -10 

groepen wordt bestreken ~s van 10 MeV tot 18 MeV. De energieverdeling beneden 

HeV is logaritmisch equidistant en boven I MeV lineair equidistant. 

De ontvouwingsprocedure maakt geen gebruik van matrixinversie, hetgeen een 

groot voordeel blijkt te zijn. De rnathematische analyse vereist een schattings

spectrum, dat door middel van iteraties wordt gemodificeerd. Het iteratieproces 

wordt voortgezet tot een geschikte oplossing is gevonden. Als stopcriterium 

wordt hiervoor gebruikt, dat de deviatieparameter ("deviation") kleiner is dan 

een opgegeven waarde. De deviatie (DEV) is als volgt gedefinieerd: 

llierin 1s 

DEV = S = [(~n~l) I f(ai(gem) )2- I}]~ 
L i=l l ai(ber). 

a. (gem) de gemeten verzadigingsactiviteit 
~ 

5-4 

a.(ber) de verzadigingsactiviteit, berekend uit het inputspectrum 
~ 

n het aantal detectoren. 

Een geschikte keuze voor de waarde DEV is bijvoorbeelO net gemiuu~lu~ Va•• de 

geschatte relatieve onnauwkeurigheden van de gemeten activiteiten. 
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In het kort kan dit progranm1a als volgt worden beschreven: 

St.;l k geeft de iteratiestap aan. Het progranm1a berekent voor elke activcrings

detector de grootheid R., de verhouding van de gemeten en de berekende iJctivi-
1 

teit voor de i-de detector: 

R. (k) 
1 

m 
a./ I o .. cp.(k) 

1 j=:: I 1J J 

Hierin is i het detectorrangnummer en j het energiegebied. 

De modificatie van het spectrum geschiedt met behulp van de formule: 

cp.(k+l) 
J 

H. (k) cp. (k) 
J J 

5-5 

5-6 

waarbij de modificerende factor H. (k) gedefinieerd wordt door de relatie: 
J 

ln H. (k) 
J 

n 

I 
i= I 

. . . (k) f 
H1er1n 1s W.. een weeg actor. 

1J 

n 
w .. <k) ln R.(k); I 

1J 1 i=l 
w .. (k) 

1J 
5-7 

Deze weegfactoren zijn in eerste benadering evenredig met de relatieve responsie 

van de i-de detector. 

w .. (k)~o .. cp.(k);Î o .. cp.(k) 
1J 1J J i=l 1J J 

5-8 

Ter bepaling van de nauwkeurigheid van het berekende spectrum kunnen Nonte 

Carlo berekeningen verricht worden. Hiervoor is de "SANU II Honte Carlo error 

analysis code" ([Os 73]) ontwikkeld, die later in een gemodificeerde versie 

([Os 76]) werd gepubliceerd. 

5.3. RFSP-JÜl 

Het RFSP-JÜl ([Fi 77]) programma werd ontwikkeld door Fischer en is gebaseerd 

op het RFSP-prograrnrna [Fi 72] en het SPECTM-programma [Gr 66]. De RFSP-Ji.il 

versie biedt veel meer mogelijkheden voor ontvouwing. De berekening kan worden 

uitgevoerd in een aantal energiepunten met een maximaal aantal van 100. Bij 

onze berekeningen was het aantal energiepunten 50. 
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De mathematische analyse vereist een schattingsspectrum, dat wordt gemo

dificeerd totdat de gemeten en berekende activiteiten binnen de experimenlc·le 

onnauwkeurigheid met elkaar overeenstemmen. De oplossing wordt verkregen d.m.v. 

een kleinste kwadraten methode. Geminimaliseerd wordt een lineaire combinati<~ 

van de volgende twee Erootheden: 

(a) 
n 

I 
i= I 

(
a.(ber)- a.(gem)) 2 

w ~ ~ 

i a.(gem) ' 
~ 

5-9 

de som van de gewogen relatieve verschillen tussen de berekende en gemeten 

activiteiten in het kwadraat. 

(b) 
= Joo (~(k)(E) - ~(k+l)(E))2 dE 

0 ~~k)(E) ' 
5-10 

de integraal van de som van het relatieve verschil tussen het berekende spectrum 

en het inputspectrum ~n het kwadraat. 

Als stopcriterium wordt gebruikt dat de parameter ERRE kleiner ~s dan een 

gegeven waarde. Deze parameter is als volgt gedefinieerd: 

ERRE 
a. (ber) - a. (gem) 
I ~ ~ 

a. (gem) 
~ 

5-11 

Een geschikte keuze voor de waarde van ERRE is het gemiddelde van de geschatte 

relatieve onnauwkeurigheden van de gemeten activiteiten. 

Voor de oplossing van het ontvouwingsprobleem worden de activeringsvergelij

kingen geschreven in matrixnotatie: 

A 5-12 

Hierin ~s A de kolomvector bevattende de n gemeten activiteiten 

~ de n x m matrix bevattende de waarden voor de werkzame doorsnede voor 

de verschillende activeringsdetectoren in elk energiepunt 

.<J: de kolomvector bevattende de m nog te bepalen fluxdichtheden 1n de 

gegeven energiepunten. 

Elke rij van ~ wordt gedeeld door het overeenkomstige element van de vector ~. 

resulterend in een matrix C: 

5-13 
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Hierin is -~de kolomvector bevattende n elementen gelijk aan I. De te mLolma

liseren betrekking w2 6 1 + 6 2 kan nu geschreven worden in de vorm: 

5-14 

Hierin LS w 2 een gewichtsfactor die van belang kan zijn voor de convergenti.esnelheid. 

F2 Ls den x n diagonaal matrix bevatteode de weegfactoren W.; 
1 

G2 de m x m diagonaal matrix bevattende de fluxwaarden van het input-

spectrum tot de macht -2. 
. . .. (k+ I) d d D1fferent1eren naar ~ en e gevon en betrekking gelijk aan nul stellen levert 

. - (k+ I) 
een relatie, waaru1t! te bepalen is: 

5-15 

,!, (k+i) De berekeningsprocedure wordt voortgezet tot er een ~ 1s bepaald, waar-

mee aan de stopcriteria wordt voldaan. Het aantal iteraties is dan i. Bij de be

rekening wordt de matrixinversie slechts eenmaal uitgevoerd namelijk bij de 

eerste iteratie. Hierdoor wordt de rekentijd aanzienlijk korter. 

5. 4. CRYSTAL BALL 

Het ontvouwingsprogramma CRYSTAL BALL is ontwikkeld door Kam en Stallmann [Ka 74]. 

De methode is gebaseerd op een directe benadering van dirac's delta operator 

door een lineaire combinatie van integrale operatoren [St 70]. Oscillaties en 

inscabiliteiten in het oplossiogsspectrum komen alleen voor als de opgegeven 

n 
tolerantielimiet f ( I ((a.(gem) - a.(ber))/s 2 (gem)) < f) onrealistisch klein is. 

i=l ]_ 1 

De methode maakt geen gebruik van matrixinversie. Voor de mathematische 

oplossing is een beginschattiogsspectrum noodzakelijk. Het berekende spectrum 

is relatief ongevoelig voor de keuze van dit schattingsspectrum. Een nauwkeuriger 

schattingsspectrum levert niet noodzakelijk een beter oplossingsspectrum, wel 

wordt hierdoor het aantal iteraties verminderd. Verder is de methode flexibel 

wat betreft de keuze van het aantal en de grootte van de afzonderlijke energie

groepen en het aantal detectoren. Het iteratieproces wordt gestopt als de gemid-
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delde relatieve deviatie ARD (''average relative deviation") kleiner 1.s dan een 

bepaalde waarde. De parameter AlW is als volgt gedefinieerd: 

[ 
1 n (ai (gem) - ai (ber) )2 1~ 

ARD = - I n . 
1 

s. (gem) 
~= ~ 

Hierin ~s n het aantal detectoren; 

s.(gem) de standaarddeviatie. 
~ -

Indien de opgegeven waarden voor de standaarddeviatie van de juiste grootte-orde 

zijn, is de waarde één een goede schatting voor de parameter ARD. 

In het kort kan dit programma als volgt worden beschreven. 

Stel c. is de fout in de gemeten activiteit a. en n(E) is het verschil tussen 
1 ~ 

t() . (k)(,) . het onbekende exacte spectrum cp E en het ~nputspectrum ql E . Het ~s nu 

mogelijk om de volgende vergelijkingen op te schrijven: 

a. = J
00

o.(E) cpE~(E) dE 
1 0 1 

cp (k) (E) = cpt(E) + n(E) 

+ E. 
1 

I c.a. 
1 1 

s-•r-

Voor een bepaalde waarde van de energ1e E is n(E) een lineaire functie van cpt 

enE .. Gebruik makend van dirac's deltafunctie is die relatie als volgt te 
1 

schrijven: 

f](E) 
n 

-ljlt(E) + I c. 
i"; I 1 

o.(E) cpt(E) dE+ Ic.E. 
1 E 1 1 

OJ

00

[-6(E-E') + ~ c.o.(E')]cp~(E') dE' + Ic.E. 
i=l 1 1 1 1 

Uit deze laatste vergelijking volgt dat n(E) een functie is van cpt(E) enE. 
1 

en dat de oplossing verkregen kan worden door n(E) te minimaliseren. 
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Karn en Stallrnann [Ka 74] vonden een 

echte spectrum l{lt(E.) en het geschatte 

uitdrukking voor het verschil tussl~ll hel 
,f,(k)( ) . 1 . I spectrum'+' Ej u1 re at1e(RYt, let. 

J 
inputspectrum 1/J(E.), dat een 

J 

. dlq1 (b) I 
lineaire functie 1s van de termen dE (k-l) ·1 

<jl (E) 
en de meetfouten f: .• Het minimaliseren van de norm van deze functie 1n termen 

1 

van de Hilbertruimte 1s equivalent met het minimaliseren van de tenn: 

n 
sz + y2 I (E.z/s.z) s-2..o 

i= I 
1 1 

Hierin sz or 
d l{lk(E) ]2 w(E) dE lS [- . s -21 dE <jl(k-I)(E) 

w(E) de weegfactoren 

y een factor die de relatie regelt tussen de fouten t.g.v. incorrecte 

benaderingen en de fouten t.g.v. incorrecte invoergegevens L .• 
1 

5.5. STAY'SL 

Het computerprogramma STAY'SL [Pe 77a] is ontwikkeld door Perey en vindt een 

oplossing op grond van een kleinste kwadraten methode. Het probleem, dat uit 

te weinig meetgegevens te veel informatie wordt gevraagd en dat er toe bijdraagt 

dat de oplossing niet vrij is van subjectieve "input" informatie ("inputspectrurn") 

wordt door Perey vermeden door een uitbreiding van het aantal meetwaarden. 

Als invoergegevens worden naast de gemeten activiteiten en de werkzame door

sneden ook de onnauwkeurigheden 1n de activiteiten en de werkzame doorsnedenl 

gekarakteriseerd in covariantiernatrices, gebruikt. [Pe 77b] [Pe 77c] Verder 

wordt een beginschattingsspectrurn en zijn covariantiematrix ingevoerd. 

5.6. Vergelijking verschillende ontvouwingsprocedures 

Om een internationale vergelijking te kunnen maken tussen de 1n de verschillende 

laboratoria beschikbare ontvouwingsprocedures werden in 1972 de meetgegevens voor 

2 spectra naar deze laboratoria verstuurd. Deze meetgegevens werden verkregen 

m.b.v. activeringsdetectoren aan 2 verschillende neutronenspectra. Naast de 

ge me ten ac ti veringswaarden, hun onnauwkeurigheden en de ac ti veringsde tee toren 

werden geen verdere bijzonderheden over de spectra verstrekt. In 1973-1974 werden 

de berekende spectra van de diverse laboratoria vergeleken door A. Fischer 

([Fi 75]). 

Zijn conclusie was dat in het algemeen de programma's SAND II en SPECTRA 

bruikbare methoden zijn voor de ontvouwing van neutronenspectra. De methode 
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van Kam (CRYSTAL BALL) lijkt een hoopvolle rneuwe methode, maar zal verder ge

test en met andere methoden vergeleken moeten wor.den. 

Vergel-ijking van neutr•onenontvouLJingsproc:edures door• Zijp e.a. 

Vergeleken werden drie neutronenspectrum ontvouwingsprocedures namelijk: CRYSTAL 

BALL, RFSP-JÜl en SAND ll ([Zij 76]). De berekeningen zijn verricht m.b.v. drie 

verschillende spectra en er werd gebruik gemaakt van twee verschillende werk

zame doorsneden bibliotheken. 

Het bleek dat de drie ontvouwingsprocedures overeenkomstige resultaten geven 

indien de te verrichten modificaties klein zijn. Indien de noodzakelijke modi

ficaties groot zijn, vertonen de drie methoden verschillend gedrag in l1e t energie

gebied waar de detectoren niet of nauwelijks gevoelig zijn. KFSP-JÜl toont 

verwaarloosbare veranderingen in dat energiegebied, terwijl CRYSTAL BALL en 

SAND II hun modificaties ook in dat energiegebied voortzetten. Het gladste 

spectrum wordt verkregen met behulp van CRYSTAL BALL. Verder blijkt, dat momen

teel de onnauwkeurigheden in de werkzame doorsneden, de gemeten activiteiten en 

de problemen rond het kiezen van een startspectrum de beperkende factoren voor 

betere resultaten Z1Jn. 

5.7. Kwaliteit van het oplossingsspectrum 

Algemeen 

Het woord oplossing wijst 1n dit geval niet naar een éénduidige oplossing [Zij 76]. 

Omdat het aantal energiegroe?en veel 3roter is, dan het aantal activeringsver

gelijkingen zijn er in principe oneindig veel mathematiscl1 juiste oplossingen. 

Om een aanvaardbare oplossing te vinden, wordt alle bekende fysische informatie 

aangewend. De kwaliteit van dit oplossingsspectrum wordt bepaald door de volgende 

punten: 

- de keuze van het stelsel detectoren 

- de meetfouten in de activiteiten 

- de onnauwkeurigheden in de werkzame doorsneden 

- de keuze van het inputspectrum 

- het gebruikte mathematisch model 

-het aantal energiegroepen gebruikt 1n de analyse. 
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Voor ontvouwingsdoeleinden is het allereerst van belang een inzicht te 

hebben in de responsiekarakteristieken voor elke gebruikte detector. De r~s

ponsiekarakteristieken zijn gedefinieerd als het produkt van de werkzame door

snede en de differenti~le fluxdichtheid als functie van de energie (o(E)*~E(E)). 

Deze karakteristieken geven een indruk van de geschiktheid van het stelsel 

detectoren voor het te meten spectrum. 

Monte Carlo foutanalyse 

Omdat de beschrijving van de foutenvoortplanting complex is, neemt men zijn 

toevlucht tot Monte Carlo technieken om een indruk te verkrijgen over de nauw

keurigheid van het eindresultaat. 

Bij de Monte Carlo procedures kunnen de gemeten activiteiten, de werkzame door

sneden en de input fluxdichtheden zowel afzonderlijk als tegelijk gevarieerd 

worden binnen hun onnauwkeurigheidsgebied. Uit het stelsel oplossingsspectra 

kan dan een schatting gemaakt worden omtrent de invloed van het effect van 

random fouten in de invoergegevens. Bij onze berekeningen zijn geen Monte Carlo 

procedures gebruikt. 

Impravement y•atio 

Kleine variaties in het inputspectrum zullen leiden tot corresponderende varia

ties in het oplossingsspectrum. In sorrnnige energiegebieden zullen deze variaties 

van gelijke grootte-orde zijn. In andere energiegebieden zullen de variaties 

in het oplossinp,sspectrum kleiner zijn dan in het inputspectrum .. In het laatste 

geval is een verbetering van het oplossingsspectrum opgetreden. 

Dit vJordt als functie van de energie weergegeven door het "improvement ratio" 

a(~). Deze grootheid werd door A. Fischer gedefinieerd als het quoti~nt van de 

variaties in de inputspectra en de variaties in de corresponderende oplossings

spectra: 

a(E.) 
J 

,---------------- ---
1 p . -,.-----

V 
I [{<jl~n(E.)- <P~n(E.)}/rp~n(E.)] 

k= I k J J J 
~-22. 
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Hierin ~s p het aantal verschillende input- resp. oplossingsspectra 
~u 

cpk het k-de inputspectrum 

rt.outh kd 1 · ~k et - e op.oss~ngsspectrum 
-" .. -
cp~n het gemiddelde van de p inputspectra 

~outhet gemiddelde van de p oploss i ngsspec tra. 

Het "improvement ratio", in combinatie met voorkennis omtrent het spectrum, 

geeft een mogelijkheid, de gevonden oplossing te verbeteren. Des te groter <X(E) 

des te beter is in dat energiegebied het resultaat van de ontvouwing. Grote 

waarden van cx(E) verschijnen mee~tal in die energiegebieden, waar de waarden van 

de responsiekarakteristieken het grootst zijn. 

In de energiegebieden waar ex ~ I treedt geen reële verbetering van de kennis 

omtrent het spectrum op. 

Bij de verrichte berekeningen ~s steeds het improverneut ratio opgegeven. 
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6. RESULTATEN VAN DE BEREKENINGEN HET !JE ONTVOUWINGSPKOCEDUL\ES 

6.1. Overzicht van de uitgevoerde berekeningen 

In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken, die verkregen werden met de 1n 

hoofdstuk 5 beschreven ontvouwingsprocedures. Nagenoeg alle berekeningen 

werden verricht met het SANDPET programma, de in Petten operationele versie 

van het SAND, ll programma. De resultaten van deze berekeningen zijn in een 

losse bij lage gebundeld. Indien bij de berekeningen een ander ontvouwings

prograrnrna werd gebruikt, dan wordt dit vermeld. 

Tabel 6-1 geeft een overzicht van de uitgevoerde berekeningen. De belang

rijkste grootheden voor deze berekeningen zijn samengevat tezamen met enige 

resultaten. In de tabel wordt voorts verwezen naar het nununer van de tabel 

en de figuren, die bij de betreffende berekening behoren, en in de bijlage 

ZlJU gegeven (laatste kolom). De betekenis van k, k , k , k lm, 3m, H I m a -b 

en H Il ZlJn gegeven in hoofdstuk 4 (zie ook tabel E-11). In de kolom 

"O inch bol" wordt met + aangegeven, dat de 0 inch bol-detector is meegenomen 

1n de berekeningen en met- wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Bij 

berekeningsserie 5 geeft * aan, dat de gevoeligheidskromme van de 0 inch bol

detector is ge~xtrapoleerd voor energie~n tot 18 MeV volgens de werkzame 

doorsnede curve van de 6 Li(n,a) 3T reactie (figuur 2-3). In serie 19 en 27 

geeft Cd aan, dat bij de berekeningen wordt meegenomen zowel de 0 inch bol

detector als de 0 inch bol-detector omgeven door een 2 rum Oadmium scherm. 

Serie I en serie 12 betreffen de gebruikte inputspectra voor het Cf-spectrunt 

resp. het ArnBe-sprectrum. Bij de series 16 t/m 27 werd een gewijzigd inputspectrum 

genomen. In het energiegebied van 0.1-18 l1eV werd het inputspectrum van serie lL 

genomen. Voor het energiegebied beneden 0.1 HeV \verd als model voor het verstrooidt' 

spectrum genomen een extrapolatie van het ArnBe-spectrum al of niet met een HaXI"ell 

spectrum 111 het thermische energiegebied. Dit model wordt aangeduid met "ex.,x" 

waarin de x bepalend 1s voor de hoogte van het Maxwell spectrum. Is de x ge-

lijk aan nul, dan is er geen Haxwell spectrum in het thermische energiegebied 

ingevoerd en wer de extrapolatie voortgezet tot I0- 1 u HeV. Een ander model 

voor de verstrooiing (E < 0.1 MeV) neemt een 1/E spectrun~1 aan voor het energie

gebied beneden 0.1 HeV al of niet met een Maxwell spectrum in het thermische 

energiegebied. Dit gewijzigde inputspectrum wordt aangegeven met "1/E,x". In de 

series I t/m 30 zijn de resultaten van het SANDPET programma gegeven, 1n serie 

31 de resultaten van het RFSP-Jiil programma en in serie 32 de resultaten van 

het CRYSTAL BALL programma. 

1 zie formule 2 - 3 



rangnr. bron meetre- gevoelig- 0 inch input DEV na aantal DEV cp E tabel J n 
berek. sultaten heids bol spectrum 0 iter. ben. eindr. ( 1 o6 x (Me V) figuur 

serie matrix (%) i ter. (%) n/m2 s) 

Cf -- -- -- Cf -- 0 

2 Cf 
k MII Cf 400 20 10.05 + 

3 Cf k HII Cf 18.70 29 6.56 2. 35 1.97 4 -

4 Cf k M I Cf 13.60 10 7.6 7 2.49 I. 84 5 -

5 Cf k MII Cf 317. 20 10. 19 2.29 * 
6 Cf k MII Cf 9.42 9 6.40 2.26 I. 99 6 m + \.J1 

k \.J1 

7 Cf m M I + Cf 9. 39 5 8.12 2.40 2.01 

8 Cf k MII Cf 9. 63 9 6.63 2.26 I. 99 7 m -
9 Cf k M I Cf 9.28 5 8.41 2.40 2.01 m -

10 Cf k MII Cf 11.25 I 11.17 2. 12 2.01 8 a -
11 Cf ~ MII - Cf 18.05 20 6.46 2.40 1.91 9 

12 Am/Be -- -- -- Am/Be -- 0 -- -- -- 2 

13 Am/Be k MII - Am/Be 44.30 40 11 .I 0 0.671 4.63 

14 Am/Be k M I - Am/Be 30.50 20 12.50 0.713 3.98 

15 Am/Be k HII + Am/Be 29.50 20 12.49 0.642 4.26 10 

Tahel 6-1a Samenvatting van de resultaten van de berekeningen met de ontvoWJJingsprocedures 1Je1~richt ir. het Ener·-

gie Centrum Nederland (ECN) te Petten. Voor de interpretatie van de in deze tabel gebruikte afkoP-

tingen wordt verwezen naar paragraaf 6-1. Het tahel~figuur nummer in de laatste kolom komt overeen met 

het nummer van de bijbehorende tabel respectievelijk figuur in de bijlage. 



rangnr. 

berek. 

serie 

16 

I 7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

RFSP-JÜl 

31 

bron 

Am/Be 

Am/Be 

Am/Be 

Am/Be 

Am/Be 

Am/Be 

Am/Be 

Am/Be 

Am/Be 

Am/Be 

Am/Be 

Am/Be 

Jodium 

Jodium 

Jodium 

Cf 

meetre-

sultaten 

lm 

lm 

lm 

lm 

3m 

lm 

lm 

lm 

lm 

lm 

lm 

lm 

k 
m 

gevoelig- 0 inch 

heids 

matrix 

MII 

Mil 

Hil 

Mil 

Hil 

Mil 

Mil 

Mil 

Mil 

HII 

Mil 

Mil 

Mil 

MII 

Mil 

Mil 

bol 

+ 

Cd. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Cd. 

+ 

+ 

+ 

+ 

input 

spectrum 

ex. ,0 

ex., 10 

ex., 10 

ex. , I 0 

ex., 10 
1 /E ,0 
1 /E, 7 
1 /E, 7 
1 /E, 10 

1 /E, 8 
1 /E,6 
1 /E,6 

Cf 

DEV na aantal 

0 i ter. 

(%) 

9.03 

8.78 

8.85 

302 

58.80 

16.29 

14.41 

15.48 

52.53 

28.00 

10.95 

93.21 

19.82 

23.38 

18. 17 

14.08 

ben. 

i ter. 

15 

4 

3 

19 

6 

5 

4 

3 

15 

4 

7 

7 

5 

20 

2 

8 

DEV 

eindr. 

(%) 

6.53 

8.30 

8.38 

15.30 

6.94 

7.39 

8.55 

8. 71 

8,91 

8.79 

8.89 

14.74 

16.33 

10.33 

17.83 

7.58 

cj:> 

( 10 6 x 

n/m2 s) 

0.717 

0.727 

0. 725 

0. 716 

0. 125 

o. 714 

0.719 

o. 720 

0. 724 

0. 725 

0.721 

0. 713 

1785. 

28.03 

4.298 

2.26 

E 
n 

(Me V) 

4.22 

3.98 

3. 9 7 

2.91 

4. 13 

4.09 

4.06 

4. 10 

4~ I 0 

0.563 

0.689 

1.206 

tabel, 

figuur 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

CRYSTAL BALL 

32 Cf k 
!!! 

Hil Cf 340 3 18 

Tabel 6-lb Samenvatting van de resultaten van de berekeningen met de ontvouwingsprocedures verricht in het Zner-

gie Centrum Nederland (ECN) te Petten. Voor de interpretatie van de in deze taóeZ ;ebY"v~.ikr:e ~ 2;t:..or-

r;ingen wordt verwezen naar paragraaf 6-1. Het tabel~fig-uur nummer in de laar:s-ce ko:om kom:: overeen met 

he-r numme1o van de bijbehorende tabel Pespectievelijk figuur in äe bi..;.lage (ver-:JcZ-:; var, taoel 6-la). 

\J1 

"' 
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Het Cf-spectrum en het Anilie-spectrum zijn ~n de literatuur gegeven [No 79] 

[Ge 70] (figuur I en 2 van de bijlage). 

In figuur 3a en figuur 3b van de bijlage zijn voor een Amile-spectrum zonder 

verstrooiings- en met verstrooiingsaanname de 90%, 60% en 30% respunsie inter

vallen gegeven. Onder bijv. een 90% responsie interval (paragraaf 5-7) ver

staat men het energiegebied waann 90% van de responsie (t:: (E) * ~(E)) valt. 

In deze figuren is te z~en in welk energiegebied de verschillende detectoren 

hun responsie hebben. Deze responsie is spectrum-afhankelijk. Zonder ver

strooiingsaanname liggen behalve voor de 0 inch bol alle responsiegebieden 

in het snelle gebied (figuur 3a), juist waar het spectrum zich bevindt. In 

het AmBe-spectrum met verstrooiingsaanname bevinden de responsie-intervallen 

zich ~neen veel groter energiegebied (figuur 3b). In dit tweede voorbeeld 

zijn in een veel groter energiegebied uitspraken over het spectrum betrouw

baar. 

6.2. Berekeningen met meetresultaten die gecorrigeerd zijn voor verstrooide 

neutronen 

Cf-bron 

Allereerst zullen de resultaten van de berekeningen, verkregen uit de metingen 

bij de Cf-bron, besproken worden. Als inputspectrum werd steeds het Cf-spectrum 

(figuur I, bijlage) genomen. De verschillen tussen de onderlinge berekenings

series 2 t/m 11 zijn gelegen ~n de ingevoerde meetresultaten (tabel E-11) 

(gecorrigeerd voor verstrooiing d.m.v. verschillende modellen (paragraaf 2-5)), 

de gebruikte gevoeligheidsmatrix (paragraaf 4-2) en het gebruik van de 0 inch 

bol. 

In tabel 6-2 z~Jn de relatieve verschillen tussen de gemeten en de berekende 

teltempi voor de verschillende bol-detectoren gegeven voor de series 2 en 3, 

zonder dat er een iteratie is uitgevoerd. Het verschil tussen deze twee series 

~s, dat in het ene geval de 0 inch bol wel (2) en in het andere geval de 0 inch 

bol niet (3) is meegenomen in de berekeningen. Het programma SANDPET heeft 

na "O iteraties" het inputspectrum alleen genormeerd, zodat de som van de re

latieve verschillen tussen de gemeten en de berekende teltempi nul 1s. Uit tabel 6-2 

volgt dat de 0 inch bol moeilijkheden veroorzaakt. Deze moeilijkheden kunnen 

hun oorsprong hebben in: 

- de correctie voor de bijdrage van verstrooide neutronen. Deze ~s onnauwkeurig, 

omdat de teltempi klein zijn; 
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boldiameter serie.· 2 serie 3 serie 4 
(inch) 

0 
2 
2.5 
3 
4 
4.5 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
I I 
I 2 
14 
18 

Tahel 6-2 

% % % 

1499.93 
-99.99 43.93 29.66 
-99.99 35.31 10.65 

-100.00 25.50 20.04 
-100.00 -3.25 .53 
-100.00 -6.50 1.2 7 
-100.00 -15.71 I .07 
-100.00 -5.99 6.42 
-100.00 -8.43 1.78 
-100.00 -7.24 -2.62 
-100.00 -12.86 -10.08 
-100.00 -10.43 -IS. 36 
-100.00 -10.62 -18.30 
-100.00 -6.30 4. 36 
-100.00 -4.90 -IJ .85 
-100.00 -12.52 -I 7.57 

De pr•ocentuele verschillen tussen de gemeten 
berekende teltempi voor drie verschillende bere
keningaseries na 0 i te ra ties 

2: met 0 inch bol~ matrix M II; 
3: zonder 0 inch bol~ matrix M II; 
4: zonder 0 inch bol~ matrix MI. 

de gevoeligheidskromme van de 0 inch bol. Deze kon niet gecalibreerd worden 

omdat wij de benodigde neutronenenergieën niet ter beschikking hadden (para-

graaf 4-2). 

Ook een aangepas te gevoeligheidskromme (aangepast volgens de werkzame door

snede kromme van de 6 Li(n,a) 3T reactie) levert voor de berekening met de 0 inch 

bol geen verbeterd resultaat op (serie 5). 

In serie 3 werrl de gevoeligheidsmatrix M II en in serie 4 de matrix M I ge

bruikt. In tabel 6-2 zijn de relatieve verschillen tussen de gemeten en de uit 

het inputspectrum berekende teltempi voor deze twee series gegeven. In serie 4 

is het verloop van deze getalwaarden als functie van de boldiameter niet ge

leidelijk te noemen. Bij serie 3 is dit verloop geleidelijker en zijn de 

sprongen tussen de getalwaarden behorende bij opeenvolgende boldiameters kleiner. 

Dit heeft tot gevolg, dat met matrix M II juist iets verder door geitereerd 

kan worden zodat het uiteindelijke verschil tussen de gemeten en berekende 

teltempi beter is (zie tabel 6-1). Ditzelfde effect is ook waar te nemen bij 

de vergelijking van serie 6 met serie 7 en serie 8 met serie 9. 
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In figuur 6-1 zijn de resultaten van de berekeningsserie 3 gegeven. In deze 

figuur zijn 4 plaatjes opgenomen waarin staat: 

de fluxdichtheid per eenheid van energie; 

de fluxdichtheid per eenheid van lethargie; 

- de verhouding van output en input spectrum; 

- het impravement ratio a(E) (paragraaf 5-7). 

Deze combinatie van 4 plaatjes vormt een eenheid, waarin het resultaat van de 

berekening is gegeven. In de eerste twee plaatjes is het berekende spectrum 

weergegeven, waarbij onze voorkeur uitgaat naar de fluxdichtheid per eenheid 

van lethargie (paragraaf 2-1). Het derde plaatje geeft de verhouding van het 

output- en inputspectrum. Hierin is te zien hoe het outputspectrum is gewij

zigd t.o.v. het inputspee trum. In het laatste plaatje ~s het improverneut 

ratio a(E) (paragraaf 5-7) gegeven. Hierin is uitgezet de absolute waarde van 

de veranderingen in het inputspectrum gedeeld door de veranderingen in het 

outputspectrum, die hiervan een gevolg zijn. In dit plaatje is te zien in 

,,, 
10 

.. ~ 

EI«JWV !IN rt:VJ 

CklfOINIII! CIIIUf!lRNiut1 

U!' 

[Ntf(L.Y I IN m: ~) 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
fNfRüY ! IN 11(\'i 

v6ntwu<hny van ou~put en input spectr:um 

F''iguur' 6-1 De plaatjes behorende bij berekeningsserie 3. 
Deze fz:guren zijn op A4-foY'171aat gegeven in de bi;Jlage 
in fiç;uur 4a, 4b 3 4c en 4çl. 
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welk energiegebied het outputspectrum een zekere mate van onafhankelijkheid 

t.o.v. het inputspectrum bezit, dus waar het spectrum door experimentele resultaten 

is bepaald. Alle figuren zijn in de losse bijlage gegeven.* Zo is figuur 6-1 in 

die bijlagg te vinden 1.n de figuren 4a, 4b, 4c en 4d. Verder zijn in tabel 4 

van de bijlage de bij die berekenin~ 

resultaten van die berekening gegeven. 

van belang zijnde variabelen en enkele 

De resultq.ten verkregen met matrix MI verschillen weinig t.o.v. die gevonden 

met matrix H II. In beide gevallen worden in het oplossingsspectrum meer laag

energetische neutronen gevonden dan in het inputspectrum. In het snelle neutro

nengebied worden minder neutronen gevonden dan in het inputspectrum. Het 

spectrum wordt "langzamer". Een vergelijking van de figuren 4c en Sc, waarin 

de verhouding van het output- en inputspeetrum gegeven is, laat dit zien. Bij 

de resultaten verkregen met matrix H II zijn deze twee effecten groter dan bij 

de resultaten verkregen met matrix MI. 

In de series 6 t/m 9 zijn de resultaten van de berekeningen verricht met 

de meetresultaten, aangeduid met k (tabel E-11) samengevat. Uit deze berekeningen 
m 

volgt nagenoeg hetzelfde als uit de berekeningen met k. Een duidelijk verschillend 

resultaat is dat de 0" bol geen moeilijkheden veroorzaakt bij de berekeningen. 

Het wel (serie 6) of niet (serie 8) meenemen van de 0 inch bol geeft een nélge

noeg gelijk resultaat. Verschillen zijn voornamelijk te vinden in het energie

gebied kleiner dan 10- 4 MeV, het gebied waar de 0 inch bol gevoelig is. Bij 

serie 6 is de verhouding tussen output- en inputspectrum constant. Dit wijst 

er op dat het inputspectrum of niet is veranderd of met een constante is ver

menigvuldigd. a(E) is 1.n dit energiegebied duidelijk groter voor serie 6 (+ 0 inch 

bol) dan voor serie 8 (- 0 inch bol). Dit wijst er op dat de 0 inch bol in het 

energiegebied kleiner dan 10- 4 HeV informatie aan het inputspectrum heeft toe

gevoegd. Ook is te zien dat bij serie 8 een kleine discontinuÏteit in het spec

trum ontstaat bij 10- 4 11eV. 

Tot slot zijn berekeningen gedaan met de meetresultaten, gecorrigeerd voor 

verstrooiing volgens twee verschillende verstrooiingsmodellen, aangeduid met k 

en kb (serie 10 en serie I 1). In paragraaf 2-5 werden deze tweek-waarden aan-
a 

geduid als beneden- resp. bovengrens voor de mogelijke k-waarden. Een verge

lijking van de series 3, 8, 10 en 11 laat zien, dat de ser1.e 11 over het gehele 

energiegebied een a(E) heeft van ongeveer ~~n. Dit betekent, dat het oplossings

spectrum in belangrijke mate afhankelijk is van het inputspectrum. 

*zie VDF/NK-79-17 
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Verder worden in het oplossingsspectrurn in het snelle gebied meer en 1n het 

langzame gebied minder neutronen gevonden. Het spect,:.;um wordt dus "sneller", 

Dit is fysisch niet re~el, want het Cf-spectrum wordt gebruikt als inputspectrum. 

Moderatie-effecten kunnen in de bron zelf en 1n het inkapselmateriaal plaats

vinden, waardoor het spectrum alleen maar "langzamer" kan worden. Verder wordt 

in serie IJ een grotere DEV gevonden in vergelijking met de andere drie series. 

Dit alles wijst er op, dat het verstrooiingsmodel S = a/r (figuur 2-5) slèchter8 

resultaten geeft dan de overige modellen. Dit kon ook reeds geconstateerd worden 

1n figuur E-3, waar voor de 5 inch bol-detector Tr 2 als functie van de afstand 

1s gegeven. 

AmBe-bron 

Met de voor verstrooiing gecorrigeerde resultaten, verkregen uit metingen bij 

de AmBe-bron (paragraaf 4-3) zijn enkele berekeningen verricht (serie 16-20). 

Als inputspectrum werd steeds het AmBe-spectrum (figuur 2) genomen. De resul

taten en de mogelijke conclusies uit deze berekeningen zijn nagenoeg gelijk 

aan die voor de Cf-berekeningen. De relatieve verschillen tussen de gemeten 

en de berekende teltempi zijn groter dan voor de Cf-berekeningen. Dit wijst 

er op dat het gebruikte inputspectrum niet zo goed is als voor de berekeningen 

1n serie I t/m I I. Dat het eindresultaat een grotere DEV heeft kan mede veroor

zaakt worden door de fijne structuur, die het AmBe-spectrum bezit, Deze is met 

de door ons gebruikte methode moeilijk te achterhalen. Voor een specifiek ge

val zijn in figuur JO de plaatjes gegeven. 

6. 3. Berekeningen met meetresultaten die niet gecorrigeerd zijn voor verstrooide 

neutronen 

Bij deze berekeningen 1s uitgegaan van de meetresultaten op I meter en op 3 meter 

voor de AmBe-bron (tabel E-11) en de gevoeligheidsmatrixU II. Bij deze bere

keningen wordt getracht het spectrum ter plaatse van de detector te bepalen. 

Als invoer moet dan ook het AmBe-spectrum worden gewijzigd, zodat een verwachte 

bijdrage van verstrooide neutronen in dat spectrum aanwezig is. In paragraaf 6-1 

werden de twee door ons gebruikte modellen (exlrapolatie: ex, x en I /E-wij ziging: 

1/E,x) toegelicht. Voor het eerste model, extrapolatie, worden in de series 16 

t/m 20 de resultaten gepresenteerd, voor i1et tweede model, I /E-wij ziging_, worden 

de resultaten in de series 21 t/m 27 gepresenteerd. 
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Aangenomen wordt, dat de neutronen direct afkomstig van dl.' i\mlk-bron l'l~n 

energie hebben groter dan 0.1 MeV. ln dat geval volgt uit tabel 6- ), d;Jl het 

teltempo t.g.v. deze neutronen met (_~en factor 7.2 is afgenom'-'n. HL~l tt'lLL·mpo 

t.g.v. de verstrooide neutronen (E <, 0.1 HPV) is dan met 2.4 afgvnumen. ln h'~t 

ideale geval zou het teltempo t.g.v. directe neutronen met ePn factor 9 mol:ll'n 

afnemen. De factor 7.2 is zeker aanvaardbaar, mede geltc~t op de grovl' ;;dJcLJing 

tussen verstrooide en niet verstrooide neutronen die gemaakt is. Uil de flux

dichtlieden voor ver~;trooide neutronen (10- 10 HeV < E < 0.1 ~1eV) zou hel VL'rslrooi

ingsmodel kunnenwoLden bepaald op: S(r) =-= 8.4 10 4 /r 0
"

8
• 

1/!~'-wz:J:!.igirl!) ( 1/i\'_,.T) 

llij dit model werd het Anille-spectrum gewijzigd in een spectrum, waarbij voor 

Je verstrooide neutronen een 1/E-verdeling in het intermediaire energiegebied 

werd aangenomen. De resultaten die verkregen werden uit de berekeningen mer 

dit model komen overeen met de berekeningen met het eerder genoemde verstrooiings

madel (cx,x). 

In serie 21 zijn de resultaten van dit model gegeven, waarbij het 1/E-spectrum 

tot 10- 10 HeV werd voortgezet. De 0 inch bol-detector werd in deze berekeningen 

niet meegenomen. In serie 22 is in het thermische energiegebied een Haxwell 

spectrum in het inputspectrum aangenomen. In serie 23 werd bovendien de 0 inch 

bol in de berekeningen betrokken. De verschillen tussen de resultaten gegeven 

in tabel 6-1 zijn klein. Ook de verschillen tussen de gemeten en berekende 

teltempi zijn met elkaar in overeenstemming. De DEV in het eindresultaat is voor 

serie 21 iets beter dan voor beide andere series. Echter a(E) voor de laatste 

ser1e (23) is in ~~n groot energiegebied ongeveer ~~n. Deze serie moet dan ook 

gewantrouwd worden. 

Ter verkrijging van een juist inputspectrum wordt er steeds naar gezocht, 

dat de verhouding tussen output- en inputspeetrum ongeveer ~~n is in het gehele 

energiegebied. Dit heeft tot gevolg dat er steeds met verschillende inputspectra 

berekeningen worden uitgevoerd alvorens te komen tot een definitieve keuze. In 

de series 24 t/m 26 zijn drie van deze voorafgaande berekeningen gegeven. In 

serie 27 zijn de berekeningen gegeven, verricht met zowel de 0 inch bol-detector als 

met deze detector omgeven door het 2 nun Cd-scherm. Hieruit bleek wederom, dat 
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de Ma2-..'Wel l piek in het thermische energiegebied uitgestrekL'll wordt 

over het energiegebied met energie kleiner dan 10-'' HeV. 

6.4. Berekeningen met meetresultaten verkregen in de omgeving van de cyclotron

bunker waar de produktie van het Jodium-123 plaatsvindt 

Ue resultaten van deze eerste metingen en berekeningen zijn gegeven 1n talwl 6-1. 

Er zijn drie ijleetseries verricilt tijdens de produktie van 123 1: 

- Me tingen in de bunker. 

De resultaten zijn gegeven 1n ser1e 28. 

- Me tingen op het dak van de bunker. 

Er was geen laag paraffine op het dak aanwezig. 

Ue resultaten zijn gegeven in serie 29. 

- Hetingen op het dak van de bunker. 

Er was een laag paraffine met een dikte van 22 cm op het dak aanwez1g. 

Ue resultaten zijn gegeven in serie JO. 

De bunker 1s van beton en heeft een wanddikte van I meter en een dak 

met dikte 40 cm. De metingen werden genormeerd op een protonenbundelstroom van 

~A, zodat een onderlinge vergelijking mogelijk Is. 

Uit deze eerste resultaten is reeds duidelijk het effect van de afscherming 

met paraffine te zien. Door deze afscherming wordt de neutronenfluxdichtheid 

ongeveer een factor 7 kleiner. Hierdoor is het mogelijk om het 123 1 te produceren 

met een grotere bundelstroom. Een zelfde produktie kan dus in een korter tijds

bestek plaatsvinden. Verder is te zien dat de gemiddelde energie van de opeen

volgende meetseries 28, 29 en 30 groter wordt. 

6.5. Berekeningen verricht met de untvouwingsprogramma's RFSP-JÜl en CH.YSTAL BALL 

De resultaten verkregen met de ontvouwingsprogramma' s RFSP-JÜI en CRYSTAL BALL 

zijn opgegeven in appendix F, De oplossing verkregen met IU'SP-JÜl (serie 31) 

is vergelijkbaar met serie 6, verricht met het SANUPET programma. De oplossing 

verkregen met CRYSTAL BALL (serie 32) is vergel ijkbaar met serie 8. 

Er blijkt dat ook deze twee programma's aanvaardbare resultaten opleveren. 

Er wordt niet nader op deze oplossingen ingegaan. 
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6.6. Algemene opmerkingen 

In dit hoofdstuk is aangetoond, dat uit de meetresultaten van de mul tisphL·rc 

methode met geschikte ontvouwingsprocedures spectrametrische uitsprakL~n moge

lijk zijn. Het SANDPE'f programma is zeker geschikt als ontvouwingspron·durL'. 

Uit de eerste resultaten verkregen met de beide andere progranmw's volgt, Jat 

deze waarschijnlijk ook geschikt zijn. Dit moet echter nader worden bestud(~L~rd. 

Hen moet zich realiseren, dat de ontvouwingsprogramma 1 s slechts gebruikt 

kunnen worden als rekentechnisch hulpmiddel. Uitspraken over de fysische aan

vaardbaarheid van de mathel!Jatische oplossingen zijn alleen mogelijk op 

grond van fysische voorkennis van het neutronenspectrum. Een mathematisch 

goede oplossing hoeft nog niet fysiscL aanvaardbaar te zijn. 
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7. SLOTBESCHOUWINGEN 

De multisphere methode in combinatie met een goed ontvouwingsprogranuna 1s 

een geschikte methode voor de bepaling van de grove structuur van neutronen

spectra en voor dosimetrie. Het SANDPET progrannna is voor dit doel geschikt. 

Een groot voordeel van de multisphere methode is, dat de gebruikte detector 

een grote ge:roeligheid (3 10- 5 counts/s per n/m2 s) heeft voor neutronen. Dit 

maakt het mogelijk metingen te verrichten in neutronenvelden met kleine flux

dichtheden. Ten opzichte van activeringsdetectoren zijn metingen bij flux

dichtheden, die een factor 10 4 kleiner zijn nog goed mogelijk. 

De door ons gebruikte detectie methode maakt gebruik van een interne puls

hoogtediscriminator. Hiermee was voor onze experimenten een voldoende schei

ding mogelijk tussen de pulsen afkomstig van neutronen en de pulsen afkomstig 

van gamma(iuanta (paragraaf 3-2). Een betere scheiding moet mogelijk zijn met 

een externe discriminator, zeker indien er een "window" kan worden ingesteld. 

Het zo'n "window" is het dan mogelijk om alleen de pulsen te tellen, die zich 

1n de neutronenpiek bevinden (figuur 3-4, tussen de kanalen 85-105). 

De verschillen in de resultaten verkregen uit ontvouwingsberekeningen waar

bij gebruik gemaakt werd van matrix MI (gevoeligheden gegeven door Nachtigall, 

paragraaf 4-2) en matrix M Il (gemeten gevoeligheden, paragaaf 4-2) zijn klein. 

Verwacnt mag worden dat voor dosimetrische doeleinden de verschillen verwaar

loosd kunnen worden. 

In dit verslag zijn vier modE~llen gebruikt voor de correctie van de bijdrage 

van verstrooide neutronen tot de telopbrengst (paragraaf 4-J). Het blijkt dat 

het model waarbij deze correcie omgekeerd evenredig met de afstand is de slechtste 

resu1 taten oplevert (paragraaf ó-3). De drie andere modellen leveren betere resul

taten op en zijn met elkaar in redelijke overeenstemming. 

Het de in dit verslag gepresenteerde neutruncndetectiemetltude ts ilt•t mogelijk 

om de ruimtebeveiliging van het cyclotron te verbeteren. Hen moet dan bij elk 

type experiment afzonderlijk met de bol-detectoren lH~t spectrum bepalen en daar

uit het dosisequivalenttempo. Is hel spectrum bekend, dan is meting met één 

goed gekozen bol-de tee tor combi natie voldoende om het dosisequivalent tempo 

te bepalen. Het op deze wijze verkregen instrument voor ruimtebeveiliging is 

relatief eenvoudig van constructie, gemakkelijk in het gebruik en guedkoop. 
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VcJol•L-;~c Ui nu van heL oruieJ•;:;oei.: 

Het is nu zinvol om in het cyclotron bij de verschillende type experilllL'nt.L~n 

metingen te verrichten. Het neutronenspectrum vrijkomende bij de produkLÎ<' 

van Jodium-123 is reeds op verschil lende plaatsen in de bundelzaal van llc'l 

cyclotron gemeten. De eerste resul laten zijn in dit verslag gegeven (pura

graaf 6-4). 

Om de nauwkeurigheid van de gebruikte verstrooiingsmodellen (para1~raaf 4-3 en 

6-3) te onderzoeken, 1s het zinvol aanvullende metingen te verrichten. Deze 

aanvullende me tingen kunnen bes taan uit "shadow-cone" metingen. Dit zijn lllt.'

tingen waarbij de directe neutronenbundel wordt ingevangen. 

Het is belangrijk voor het verdere gebruik van deze boldetectoren, dat 

calibratie metingen worden uitgevoerd in het energiegebied kleiner dan 100 keV 

en in het energiegebied groter Jan !1 11eV. liet name is dit belangrijk voor de 

0 inch bol-detector omdat deze zeer weinig gevoelig is voor de door ons gebruikte 

calib ra tie-energieën. 

Voor een verder gebruik van deze neutronendetectiemethode op de Technische 

Hogeschool Eindhoven is het noodzakelijk dat er een geschikt ontvouwings

programma op het Rekencentrum operationeel is. Momenteel gaat onze voorkeur 

uit naar het SANDPET programma. 
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APPt:NDIX A: GROOTHEDEN EN EENilLili~N iN DE Sl'RALtNGSFYSICA 

lu deze appendix worden een aantal groutlwdcn uitgelegd, die in dL· twutr·otH•n

fysica van belang zijn. Een scllomatisch overzicht van de grootheden staat iu 

tabel A-l. 

Het radioactief verval van een nuclide wordt beschreven door de volgeude 

relatie: 

N ( t) N exp ( -Àt) 
0 

Hierin 1.s N het oors_?ronkelijk aanwez1ge aantal actieve nucliden; 
0 

A-l 

N(t) het op tijdstip t aanwezige aantal actieve nucliden; 

À de vervalconstante (A= ln l/T 1 ); 

T 1 de halveringstijd. 
2 

2 

De absolute waarde van het vervaltempo wordt de activiteit A genoemd: 

A idN(t)/dti AN ( t) A-2 

De eenheid van activiteit 1s de becquer~.;l (l ~q I desintegraties/seconde). 

Meestal wordt nog de curie g<~bruikt (I Ci = 3.7 10 10 dPsintegraties/seconde). 

De oudste stral ingseenileid, de rontgen, w;ts gPbusc·erd up lwL ionisc-rend 

effect van gamma- en r(jntgenstral ing. ll1· bi jbehor!'nde gruot.ltt•id is de exposie (X), 

lleze is gédefiniverd als de som van elektrisdtl' ladingen van <llle ionen van 

één teken, ~jevormd in lucht wam1eer alle in l'<'ll voluml, elemt>nt Jour fotonen 

vrijgemaakte elektronen volledig 111 luclil lot stilst:md word1·n gl'bracht, ge-

deeld door de massa van de lucht Ln Jat voltnll(' Pll'llll'llt [tlu 7CII. 

Het begrip exposie is uitsluitend gedefiniet·rd voor gamm;t- ,•n rcintgPnstrali.ng . . 
De tijdafgeleide van de exposie is het cx 1>o:;Îl·Lt'lllj)() (X). 

Ue ré.intgen (R) 1s gedefinieerd als de t•xposil~,die in I kg lul'ltt een lading 

van 2,58 10-4 C van één teken vrijmaakt. 
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Ter omschrijving van de energie-absorptie in materie Ls de grootheid gl•ab

sorbeerde dosis (D) ingevoerd. De geabsorbeerde dosis is gl•dcrinieerd 

als de limiet van de hoeveelheid geabsorbeerde stralingsenergie per massa

eenheid van het bestraalde medium, voor de massa naderend tot nul [Hu 781. 

D 
l im 11E 
6m+O 6m 

A-3 

De grootheid geabsorbeerde dosis is zowel gedefinieerd voor direct als 

indirect ioniserende straling. De tijdafgeleide van de geabsorbeerde dosis 

LS het geabsorbeerde dos is tempo (D). 

De eenheid van geabsorbeerde dosis LS de gray (I Gy = l J/kg). Meestal 1vordL 

de "rad" gebruikt (I rad= 0,01 J/kg). Bij de geabsorbeerde dosis dient men 

het medium, waarin de dosis geabsorbeerd wordt, te vermelden. 

Ker•ma 

Speciaal voor indirect ioniserende straling is de grootheid kerma (kinetic 

energy released in material) ingevoerd. De kerma (K) is de som van de initiële 

kinetische energie 6êk van alle geladen deeltjes, vrijgemaakt door indirect 

ioniserende straling in een volume element van het materiaal, gedeeld door 

de massa 6m van dat volume element [Hu 78]. 

K A-4 

De kerma vindt vooral toepassing Ln de neutrooendosimetrie, maar Ls ook bruik

baar voor elektromagnetische straling. 

De eenheid van kerma is de gray (I Gy 

bruikt (I rad= 0,01 J/kg). 

LE.''l', Hf:JE, kwal i tel ts fac tor• 

I J /kg). Vaak wordt de "rad" ge-

De LET (Linear Energy Transfer) Ls gedefinieerd als een grootheid, die een 

maat is voor het quotiënt van de door botsing overgedragen energie dE in een 

medium en de afgelegde weg dl: 

LET dE/dl A-5 
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lle H.BE-factor is gedefinieerd als de verhouding van n'spectievelijk dv 

geabsorbt.:>erde dosis rÖntgenstraling opgcwt~kt bij een buisspanning van .:uo ki 1,)-

volt (D(X-ray,200 kV)) en de geabsorbeerde dosis van dl: betreffende sLcliill)~ 

(U(besdwmvde straling)), die nodig zijn om eenzelfde biologisch eff,·cl lv 

verkrijgen: 

RBE 
D(X-ray, 200 kV) 

D(beschouwde straling) 

De RHE-factor is afhankelijk van: 

- de aard van de straling; 

- de energie van de straling; 

- de verdeling in de tijd; 

- de verdeling over het bestraalde organisme; 

- het beschouwde biologisch effect; 

- de stralingsgevoeligheid van de beschouwde cellen. 

Voor stralingsbeschermingsdoeleinden wordt de biologische werkzaa~1eid 

van straling uitgedrukt in de kwaliteitsfactor Q. Deze kwaliteitsfactoren 

zijn door de "International Commission on Radiological Protection" (ICRP) 

gedefinieerd voor de verschillende soorten straling. In figuur A-1 is de kwa

liteitsfactor voor neutronen gegeven, als functie van de neutronenenergie. 

Q 

Î 
12 

10 

K 

h 

.... _ 
) ·-. 

(I 
.'l -6 

ICRP 1971 

ICRP 

~logE (MeV) 

-4 -2 0 2 4 

De klûalZ:teitsfaetoP ooor neut1~onen als 
functie van de en{n,gie [We 74] 
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Dosisequivatent 

Ue grootheid dosisequivalent (H) is voor menselijk weefsel gedefinieerd als 

de naar het biologisch effect gewogen·geabsorbeerde dosis [Hu 78J. 

H U.Q.N A-6 

Naast de kwaliteitsfactor kunnen andere modificerende factoren (N), die bij

voorbeeld betrekking hebben op een inhomogene ruimtelijke verdeling van de 

dosis of specifieke biologische effecten voor bepaalde organen, een rol spelen. 

Voor het geval van uitwendige bestraling wordt N gelijk aan één genomen. 

Omdat de kwaliteitsfactor ~ gedefinieerd is als een dimensieloze grootheid, 

zou het dosisequivalent in het SI-stelsel uitgedrukt worden in J/kg. Als 

speciale eenheid voor het dosisequivalent ~s de sievert ingevoerd (I Sv = I .I/kg). 

Mees tal wordt nog de "rem" gebruikt (I rem = I J /kg). 

Fluence~ fluxdichtheid 

De fluence (~) is gedefinieerd als het aantal deeltjes of fotonen, dat een een

heid van oppervlakte passeert. 

De fluxdichtheid (~) is de fluence per tijdseenheid. Hoewel formeel onjuist 

wordt deze grootheid in het spraakgebruik vaak kortweg flux genoemd. 

Ker·ma factoren 

De kerma factoren (k) ofwel "fluence to kerrna conversion factors"* zijn vooral 

van belang in de neutronendosimetrie [Hu 79l. Deze factoren zijn afhankelijk 

van de energie. In het geval, dat enige kennis over het energiespectrum aan

wezig is, kan uit de fl uence m.b.v. de kerrna factoren de kerma worden berekend 

uit de fundamentele relatie: 

K A-7 

*Het ~s vaak onvermijdelijk Engelse termen te gebruiken, omdat deze voor iedereen 1 

die ~n het vakgebied bekend is, duidelijk Z~Jn. Om deze reden is vaak niet ge

zocht naar een goede Nederlandse vertaling. 
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"Pluence to dose-equivaleni corwePsion facior•s" 

De "fluence to close-equivalent converstion factor" (h) geeft de relatie tussl~ll 

de fluence en het dosisequivalent [Hu 79]. Deze factoren zijn ook afhankelijk 

van de energie. Indien enige kennis omtrent het spectrum voor nanden is, kan 

uit de fluence het dosisequivalent worden berekend uit de fundamentele relatie: 

H A-8 

In de stralingsdosimetrie is het zinvol te spreken van het maximaal dosisequi

valent a, de overeenkomstige waarden voor fi zijn impliciet gedefinieerd door 

de IC RI?. 

grootheid eenheid gedefinieerd 

symbool symbool voor: 

Exposie rÖntgen röntgen- en 

x R gamma-straling 

Geabsorbeerde gray, rad alle soorten 

Dosis D I Gy == 100 rad straling 

= I J /kg, medium 

kerma K gray, rad indirect ioniseren-

(kine tic energy I Gy = 100 rad de straling (vnl. 

released in ma- = I J/kg neutronen straling 

te rial) 

LET (linear J/m alle soorten 

energy transfer) straling 

Dosisequivalent sievert, rem alle soorten 

H I Sv = 100 rem straling 

= I J/kg 

fl uxdi eh the id m- 2 s- 1 alle soorten 

(flux) <P straling 

ac ti vi te i t becquere 1 alle soorten 

A I Bq = I des. per straling 

sec., I Ci = 

3.710 10 de_.2 }sec 

'l'abel A-1 Samenvatl-ing van de gr-ootheden en eenheden &n de 

s ü•a Unus fysica. 
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APPENDIX B: GETAL~JAARDEN VAN KARAKTElUST rEKE GROOTHEDEN VAN HET NEUTRON 

In deze appendix worden ge talwaarden van enkele karakteristieke grootheden 

van het neutron gegeven. 

lading 

massa 

straal 

spin 

magnetisch moment 

halveringstijd vrij neutron 

vervalreactie vrij neutron 

gemiddelde vrije weglengte voor 

geen 

1,6747 kg 

+ 10- 15 m 

! t 

I , 00866 I ame 

-1,91314 kernmagneton 

12 m1n 

Jn + tp + S +V+ 0,782 MeV 

4 HeV neutronen in lucht + 140 m 

energie thermische neutronen ~ 0,025 eV 

energie intermediaire neutronen: 0,5 eV - 100 keV 

energie snelle neutronen > 100 keV 
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APPENDIX C: GEBRUIKTE NEUTRONEN DETECTOREN 

Naast de multisphere methode werd voor de detectie van neutronen nog gebruik 

gemaakt van enkele andere detectoren: 

- de vloeistofscintillator: NE 213; 

- de Precision Long Counter: PLC; 

- de N~utronen Dosisequivalentmeter: Studsvik. 

In deze appendix zullen deze drie detectoren in het kort worden beschreven. 

De v~oeistojscintillator: NE 213 

De NE 213 (NE betekent Nucleair Enterprising) bevat gezuiverd xy!ene en 

naphtaleen scintillatoren. Voor detectie wordt gebruik gemaakt van de proton

recoil methode. De NE 213 bezit eigenscahppen, waardoor goede pulsvorm 

("puls-shape") discriminatie mogelijk is. Door gebruik van daartoe geschikte 

elektronica kan een goede scheiding tussen neutronen uit het energiegebied 

van 50 keV en 20 MeV en gammaquanta bereikt worden. Een neutron veroorzaakt 

een puls met een relatief lange stijgtijd t.o.v. de puls afkomstig van een 

gammaquant [Jo 77]. 

In combinatie met een berekeningsprocedure is de NE 213 te gebruiken als 

neutronenspectrometer in het energiegebied van 50 keV tot 20 MeV. Een geschikte 

berekeningsprocedure is het "Foris t-programma", dat gebruik maakt van waarden 

voor de berekende gevoeligheden van de scintillator voor neutronen als 

functie van de energie. De dode tijd van de detectie-apparatuur is 1,5 ~sec. 

De Pr·ecision Long Counter: PLC 

De Precision Long Counter werd geintroduceerd door De Paugher [Na 72] om een 

reproduceerbare teller voor neutronenfluxdichtheden te verkrijgen. De detector 

bestaat uit een BF 3 buis, die op nauwkeurig voorgeschreven wijze omgeven is 

door moderator en absorber materialen. De metingen met verschillende PLC's 

zijn reproduceerbaar binnen de grens van 1% [Ma 70]. Om deze reden wordt de 

PLC vaak gebruikt als referentie standaard voor neutronenfluxdichtheden bij 

experimenten (zie figuur C-1). De belangrijkste voordelen van deze detector 

zijn: 

(a) een hoge telopbrengst voor snelle neutronen; 

(b) een relatief uniforme gevoeligheid voor neutronen uit een groot energie

gebied; 



Rear Cadmtum Stu~ld 

Bra u BF j Tube 

Rear Polyethtle-ne ShJtld 

Ovter Potyethyltne Sh••h• 

- c. 2 -

fher mal Neutron ~h••ld 

f:;>ot"ett•yltnt Core 

F-ront lodmtutfl St11eld 

Figuur C-1 Schets van Je Pr>ecision Long Counter: PLC [Na nJ 

(c) een goede benadering van een puntdectector; 

(d) een goede discriminatie tegen garnrnaquanta. 

De Neutronen Dosisequivalentmeter: Studsvik 

De AE 2202 D Neutronen Dosisequivalentternporneter, verder aangeduid met de 

fabruiksnaarn Studsvik, 1s een draagbaar instrument voor stralingsbescherrnings

doeleinden. Deze detector wordt ook wel "rem-counter" genoemd. De detector 

bestaat uit een BF3-telbuis met een hoge neutroengevoeligheid omgeven door 

polyethyleen en Barium schilden volgens het Anderson-Braun principe [Na 72] 

(figuur C-2). De schilden hebben een rnadererend en absorberend effect op neu

tronen. Verder is de samenstelling van de detector zodanig, dat de neutronen

gevoeligheid in redelijke overeenstemming is met het door de ICRP gedefinieerde 

verloop van de kwal i te i ts factor in het energiegebied vanaf thermische energieën 

tot aan 17 MeV (figuur A-1). Zonder voorafgaande kennis van het neutronen

spectrum kan het instrument gebruikt worden ter benadering van het dosisequi

valent uitgedrukt in rem. Hoewel voor de detector door de fabrikant een dode 

tijd van 0,5 ps werd opgegeven, blijkt deze uit eigen metingen 3 )Js te zijn. 
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Schet0 oan de ne~1tr•onerJ.dosisequi1>cûentmetm•: 
Studsvik 

In tabel C-1 is een samenvatting van de verschillende detectiemethoden gegeven. 

neze tabel is op de volgende bladzijde gegeven. 



de tee tor werkzaam gevoeligheid 
ener 6 iegebied 

proportior1e le 30 keV-20 ~leV klein 
proton-recoi l (1% bij I Mev) 
teller 

proton-recoi l 50 keV-20 HeV groot 
scintillatie (60% bij 100 ke 
teller 

nucleaire > 2 UeV --
emulsie 
spectrometer 

BF 3-teller < 10 eV groot 
(90% voor ther 
mische n) 

Studsvik < 17 MeV groot 

Precision 0.05-5 HeV klein (2-4%) 
Long Counter 

Li-teller < 10 eV groot 

::.fultisphere alle groot, afh. 
methode energieën van de bol 

Helium-3 0.2-2 MeV klein 
teller 

time of fl igh t alle afh. van de 
methode energieën gebruikte 

detector . 
activerings- alle klein 
detectoren energieën 

---·--

spectrometrie dosimetrie belangrijkste 
toepassing 

+ + research, 
microdosime-
trie 

+ + ruimtedos i-
V) me trie 

+ + persoons-
dosimetrie 

- - thermische 
fluence meter 

- + stralings-
bescherming 

- - fluence 
meter 

- - thermische 
fl uence me ter 

+ + ruimtedos ime-
trie 

- + microdosime-
trie 

+ - spectrome trie 

+ + fluence 
metingen, 
ongevals-
dosimetrie 

--- --- ---

primair 
mechanisme 

elastische 
botsingen met 
protonen 

elastische 
botsingen met 
protonen 

elastische 
botsingen met 
protonen 

lOB(n,a)7Li 

lOB(n,a)7Li 

lOB(n,a)7Li 

6 Li(n,a) 3H 

6Li(n,a) 3H 

3He(n,p) 3H 

afstand-tijd 
meting 

kernreacties 

medium 

gas 

vaste stof, 
vloeis tof, 
plastic 

vaste stof 

gas 

gas 

gas 

vaste stof 

vaste stof 

gas 

--

vaste stof 

I 
I 

n 
+>-

Tabel C-1 Samevatting van de verschillende detectiemethoden~ die besproken werden~ met enkele specifieke gegevens 
In a:e kolom "spectrometrie" en "dosimetrie" wordt met een +bedoeld dat de methode wel en met een - aat ae methode niet geschikt ia 
~oor spectrometrie resp. dosimetrie. 
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APPENDIX D: METING AAN NEUTRONENVELD AF~OMSTIG VAN EEN 241 AM-GAJn~BRON 

Een 241 Arn-gammabron ( 14 mCi) zendt voornamelijk gammaquanta van 60 keV uit. 

2 41 Am is ook een a-emi tter. De a-deeltjes worden volledig in het omhullende 

materiaal ingevangen. In dit materiaal kunnen (u-n) reacties plaatsvinden. Het 

neutronenveld, dat vrijkomt is klein (4 10 4 n/Ci) en wordt in de regel ver

waarloosd. 

Het is met de door ons gebruikte detectiemethode mogelijk deze kleine 

fluxdichtheid te detecteren. In figuur D-1 is het pulshoogtespectrum van 

een 14 mCi 241 Am-bron gegeven. De neutronepiek in de kanalen 85 t/m 105 is 

duidelijk zichtbaar. Gemeten werd met het Lil-kristal in de 5 inch polyethyleen 

bol. Onder de aanname dat de gemiddelde energie van de vrijkomende neutronen 

_:!:. 4 MeV is, volgt dat de gevoeligheid_:!:. 2.5 10- 5 c/s per n/m2 s is. Het gemeten 

teltempo is 0.13 c/s. Dit komt overeen met een fluxdichtheid van + 5000 n/m 2 s 

en een bronsterkte van + 10 3 n/s. Dit toont aan hoe gevoelig deze detectie

methode is. 
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• ' • .: .. 
• ."t • • 

• ; . 
• . 

• \ I • • .. . . • . 
• , . 
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Figuur D-1 Pulshoogtespeetr•wr1 {.)an een N mCi 241 Am-qammabron 



- E. I -

APPENDIX E TABELLEN EN FIGUREN BEHORENDE BIJ HOOFDSTUK 4 

In deze tabellen en figuren zijn de resultaten van de ijkmetingen 

verri~ht in het CBNM te Geel en de resultaten van de metingen met 

de Californium-bron en de Americium/Beryllium-bron weergegeven. 



rangnr. reactie proton of deu- energie ver- hoeveelheid target dik te ouderd. neutronen (do/dro)H hoek 

ijk- tron energie in lies in de lading op (mg/cm2
) target energie ter (mbarn per a 

meting het centrum v. helft v. h. target (j) plekke v. steradiaal) 

h. target target (I0- 5 xC) d. multi-

(He V) (keV) sphere 

T(p,n) I. 2235 13.6 56 0.2 4.0 10 keV 2.499 120 

2 T(p,n) I. 251 13.4 70 0.2 4.0 16 keV 3.621 120 

3 T(p,n) 1.288 13.2 42 0.2 4.0 25 keV 5. 130 120 

4 T(p,n) I. 344 12.9 28 0.2 4.0 14 keV 7.347 120 

5 T(p,n) I. 425 12.4 28 0.2 4.0 63 keV 10.410 120 
t<l 

6 T(p,n) I. 176 68.5 60 0.98 1.5 
~ 

100 keV 31. 108 60 N 
I 

7 T(p,n) I .244 66.3 14 0.98 1.5 160 keV 31.655 30 

8 T(p,n) I. I 77 68.5 60 0.98 1.5 250 keV 50.435 30 

9 T(p,n) I .318 64. I 14 0.98 I .5 400 keV 44.580 30 

10 T(p,n) 1.551 58.0 14 0.98 1.5 630 keV 42.800 30 

11 T(p,n) I. 940 50.3 60 0.98 1.5 I HeV 46.660 30 

12 T(p,n) 2.585 41.5 14 0.98 I .5 1.6 HeV 65.9 70 30 

13 T(p,n) 3.596 32.9 60 0.98 1.5 2. 5 He V 68.570 30 

14 D(d,n) 1.089 254. I 20 2. 10 - 4.0 HeV 16.156 30 

Tcibel E-la Gegevens van belang bij de productie van monoënerqeHsche neutronen en enkele aeaevens ter vlekke van de 
~ ~ ~ 

detectoren. 



rangnr. neutronen (do/ dil) PLC hoek PLC neutronen (do/ drt) hoek st 
st 

ijk- energie ter (mbarn per energie ter (mbarn per 

meting plekke v.d. steradiaal) plekke v.d. steradiaal) 

Precision studsvik 

Long Counter 

222 keV 40.94 45 378 keV 55. 14 0 

2 248 keV 40. 17 45 410 keV 54.01 0 

3 284 keV 39. 14 45 452 keV 52.49 0 

4 335 keV 38. 18 45 514 keV 51.73 0 

5 408 keV 37.28 45 602 keV 51.63 0 

6 176 keV 42.27 45 323 keV 57.04 0 ~ . 
..;.) 

7 242 keV 40.36 45 402 keV 54.28 0 

8 177 keV 42.24 45 325 keV 57.08 0 

9 311 keV 38.55 45 486 keV 51 .89 0 

10 518 keV 36.75 45 737 keV 53. 12 0 

IJ 850 keV 37.96 45 I. 140 HeV 63. 16 0 

12 I. 386 He V 41.22 45 1.797 HeV 105.95 0 

13 2.222 HeV 38.82 45 2.816 MeV 110.14 0 

14 3. 729 HeV 9.29 45 4.242 HeV 29.49 0 

Iciheî E-1b Gegevens van belang bij de productie van monoënergetische 

neutl•onen en enke îe gegevens ter v lekke van de detectoren. 

(vervoîq tdbeî E-1a). 



rangnr. neutronen 

ijk- energie ter 

meting plekke v.d. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Precision 

Long Counter 

222 keV 

248 keV 

284 keV 

335 keV 

408 keV 

176 keV 

242 keV 

177 keV 

311 keV 

518 keV 

850 keV 

I. 386 MeV 

2.222 MeV 

3. 729 Mev 

gemiddelde 

telopbrengst 

van de PLC 

1102 

1386 

841 

624 

656 

8663 

1879 

9049 

2133 

2219 

9743 

2314 

9418 

1498 

gemeten 

fluence ter 

plekke v.d. PLC 

pPLC' gemeten 

(I0 8 xn/steradiaal) 

3.055 

3. 774 

2. 278 

I. 65 7 

I. 782 

24.456 

5. 176 

25.5 74 

5. 748 

5. 684 

24.307 

6.069 

25.453 

4.540 

berekende 

fluence ter 

plekke v.d. PLC 

~PLC'berekend 

(I0 8 xn/steradiaal) 

4. 131 

5.066 

2.962 

I .926 

I. 881 

25.808 

5.750 

25. 789 

5.492 

5. 235 

23. i 76 

5. 872 

23.701 

4.410 

Tabel E-2 De meetresultaten van de Precision ~ong Counter en ae fluence 

van de Precision Long Counrer voo1> de ve1~schi Uenae mee tse2~ies. 

het qootient van 

pPLC' gemeten en 

. ij;!PLC, berekend 

0.740 

0.745 

0.769 

0.860 

0.948 

0.921 

0.900 

0.992 

1.047 

1.086 

1.049 

1.034 

1.074 

1.082 

ter plekke 

trl . 
+:-



rangnr. proton energie target neutronen (do/dro)
11 

neutronen ( d</> I d\1) PLC neutronen (d~/dro) 
st 

ijk- energie verlies dikte energie (mbarn per energ~e (mbarn per energie (mbarn per 

meting centrum in de helft (mg/ cm2
) t.p. v. de steradiaal) t.p. v. de steradiaal) t.p.v. de steradiaal) 

target v. h. target multisphere PLC studsvik 

(t·1eV) (keV) (keV) (keV) (keV) 

I. 226 10.9 0. 16 11 .0 2.609 224 40.87 381 55.03 

2 I. 254 10.7 0. 16 17.4 3. 731 251 40. 10 413 53.90 

3 I. 291 10.6 0. 16 25.8 5.236 286 39.06 455 52.39 

10.3 0. 16 7.448 338 38.14 517 5 I. 72 
t"j 

4 I. 34 7 40.7 . 
\..11 

s I .428 9.9 0. 16 63.3 JO .497 410 37.26 604 SI .65 

Tabe~ E-3 Gewijzigde gegevens van belang bij de pPoductie van monoënepgetische neu&Ponen en enkele gewijzigde 

gegevens teP ple~ke van de detectoPen vooP de eePste vijf meetsePies (zie tabel E-1). 



rangnr. neutronen gemiddelde gemeten berekende het quotient van 

ijk- energie ter te lopb rengs t f1_uence ter fl uence ter pPLC' gemeten en 
meting plekke v.d., van de PLC plekke v.d. PLC plekke v.d. PLC pPLC' berekend 

Precision pPLC'gemeten ~PLC' berekend 

Long Counter (I0 8 xn/steradi~al) (I0 8 xnjsteradiaal) 

224 keV 1102 3.050 3.298 0.925 

2 251 keV 1386 3. 76 7 4.046 0.931 

3 286 keV 841 2. 274 2.365 0.961 

4 338 keV 624 1.655 1.539 1.075 ~ .. 
er-

5 410 keV 656 1.782 1.504 I. 185 

Tabel E-4 De gewijzigde meetresultaten van de Precision Long Counter en áe fluence ter 

plekke van de Precision Long Counter voor de eerste 5 meetseries. 



bol dia- 1 2 3 4 5 7 9 JO 12 14 

meter 11 keV 17.4 keV 25.8 keV 40.7 keV 63.3 keV 160 keV 400 keV 630 keV 1.6 MeV 4.0 MeV 

(inch) 

0 4.67 3.40 2. 31 l. 88 l. 30 o. 76 0.51 0.36 0.32 o. 18 

2 25.85 23.97 20.30 15.88 13. 19 7.70 4.80 3.71 l. 92 0.75 

2.5 48.62 45.02 39.08 31.05 25. 19 17.82 12.29 9. 79 5.04 2.03 

3 6 7. Jl 64.06 55.90 48.26 40.48 31. 15 23.20 19.21 10.92 4.91 

4 92.94 91.79 81 . :~o 69.31 66.04 52.22 46.14 41 .95 27.73 13.97 

4.5 99.28 95. 15 84.36 72.93 69. 19 58. 4J 53.36 50.47 37.40 24.37 

5 94.08 91.55 82.80 78.08 68.55 59.73 58.47 57.43 44.09 31 .25 
i 

6 75.80 77.80 73.22 62.66 5 7. 33 54.47 59.05 62.90 ss. 78 35.87 

7 57.78 60.56 54.20 48.75 44.83 44.68 53.50 59.87 60.92 42.67 

8 ' 43.99 42.21 36.69 32.80 34.50 32.20 41.47 50.45 58.37 4 7. 12 

35.11 44.02 48.64 
t'%:1 

9 32.00 32.54 28. 19 27.94 27.52 25.91 55.96 . 
-....J 

JO 16.83 17.52 16.53 14.74 14.69 14.07 21.07 28.94 44.95 45.03 

11 9.56 11.56 10.76 9.61 9. 11 9.00 13.80 20.23 36.35 44.04 

12 ' 7.47 8.33 7.44 6.98 6. 71 6.54 10.57 15.91 32.23 44.67 I 

14 I 2.43 3. 36 2. 9 7 2. 79 l. 84 2.44 4.33 7. 16 19.08 32. 12 

18 I 0.42 0.60 0.45 0.58 0.46 0.35 0.52 0.99 4.61 16.50 

IabeZ. E-5 TeZ.ovbrengst van de rrrultisphere op 1 meter aZ.s functie van de neutronenenergie tt::r pZ.ekke 7)an de 

T!T<A-ltisphe1~e voor de verschiZ.Z.ende meetseries_, genormeerd op een fZ.uence van 10 6 n/steradiaaZ 

(=10 6 n/m2
). 



bol dia-

meter 

(inch) 

0 

2 

2.5 

3 

4 

4.5 

5 

6 

7 

8 

9 

JO 

IJ 

12 

14 

18 

6 

100 

keV 

0.33 

2.65 

5. 4 I 

8.66 

13.54 

14.44 

14.48 

8 

250 

keV 

0.29 

I. 84 

4.22 

l. I 9 

12.33 

13.94 

14.48 

12.53 13.42 

9.77 11.29 

6.87 

5.48 

2.91 

7.36 

6.87 

3.80 

I. 83 2. 43 

I. 26 I. 84 

0. 45 0. 70 

0.05 0.07 

IJ 

Me V 

0.25 

l. I 7 

2.76 

5. 15 

I I. 12 

13.53 

15.56 

I 7. 5 7 

17.20 

15.29 

13.67 

9.98 

7.24 

5.99 

3.08 

0.50 

13 

2.5 

Me V 

0. 15 

0.53 

l. 23 

2.40 

5. 74 

7.65 

9.23 

12. 18 

13.49 

13.86 

13.69 

11.99 

10.63 

9. 71 

6. 61 

2.20 

l'abe Z E-6 Te Zopbrengs t van de rrnû tisphere 

op 2 mals jUnctie v.d. energie 

voor 4 meetseries~ genormeerd 

op 10 6 n/ster. (=. 25 10 6 n/m2
). 

boldia-

meter 

(inch) 

0 

2 

4 

6 

8 

JO 

12 

18 

lm 

2. 31 

20.30 

81.00 

73.22 

36.69 

16.53 

7.44 

0. 45 

3 

25.8 keV 

2 m 2.5 m l m 

1. 76 1.42 0.76 

7.57 6.86 7.70 

28.96 23.51 52.22 

25.21 20.93 54.47 

13.66 10.33 32.20 

6.26 4.38 14.07 

2.62 2.01 6.54 

0.35 

7 

160 keV 

2 m 

0.37 

2.63 

14.97 

15.07 

8.81 

4.00 

1. 78 

o. 12 

3 m 

0.29 

l. 4 7 

7.94 

7.86 

4.43 

2.03 

0. 9 7 

0.06 

I m 

0.32 

I. 92 

27.73 

55.78 

58.37 

44.95 

23.23 

4.61 

12 

l. 6 He V 

2 m 

0.22 

0.81 

8. 34 

15.26 

IS. 59 

11.88 

8.39 

l. 2 7 

3 m 

0. I 7 

0.56 

4. 36 

7.82 

7. 5 7 

5.52 

3. 98 

0.60 

Tahe l E-7 Telopbrengst van de rrrultisphere voor de energieën 2E. 8 keT! 

160 keT! en 1. 6 MeT! als functie van de afstand -~,oor de bol

len met diameters 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 er, 18 inch genor

meerd op een fluence van 10 6 neutronen/sreradiaat. 

t:"1 . 
00 



bol dia- 1 t/m 5 6 7 8 9 10 ]] 12 13 14 

meter IJ t/m 63 100 160 250 400 630 I .0 1.6 2.5 4.0 

(inch) keV keV keV keV keV keV Me V Me V Me V Me V 

0 100.0 73.9 81.5 89. I 96.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

2 47.2 16. I 22.2 8.2 34.2 40.2 46.2 52.2 58.2 64.2 
I 

2.5 j 
I 

43.9 14.9 19.5 24. I 28. 7 33.2 37.8 42.4 47.0 51.7 

3 I 40.7 13.8 16+9 20.0 23.2 26.3 29.4 32.6 35.7 38.9 
: 

4 I 34. I 11.4 11.7 11 .9 12./.. 12.4 12. 7 12.9 13. I 13.4 

4.5 ! 33.8 11.0 IJ. I 11.2 11.4 11.5 11.7 11. 7 11.8 11.9 I 
I 

5 ! 33.5 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 JO .6 10.6 
I 

6 
I 
r 32.9 9. 7 9.5 9.2 9.0 8.7 8.5 8.3 8. 1 7.8 

7 i 32.3 8.9 8.5 8.2 7.8 7.5 7. I 6.8 6.5 6.1 
I 

8 \ 31.7 8.0 7.5 7.0 6.6 6.2 5.7 5.3 4.9 4.4 t:rl . 
9 I 30.0 9.3 8.4 7.6 6.8 5.9 5. 1 4.3 3.5 2. 7 \.0 

r 
i 

JO I 27.6 10.6 9.4 8. I 6.9 5.7 4.5 3.3 2. I 0.9 , 
]] i 28.2 11.5 10.1 8.8 7.4 6. 1 4.7 3.4 2. 1 0. 7 I 

12 28.8 12.3 10.9 9.4 7.9 6.4 4.9 3.4 1.9 0.4 

14 i 30.0 14. 1 12.5 10.8 9.2 7.6 6.0 4.3 2.7 1.0 

18 ! 32.3 15.3 13.7 12.0 10.3 8.6 6.9 5.3 3.6 1.9 

Tabel E-8 De r>elatieve bijdr>age van de verstrooide neutr>onen tot de telopbrengst op 1 r?eter> als fune-cie van de 

neutronenenergie en de boldiameter (in%). 



bol dia-

me ter 11 

(inch) keV 

0 

2 

2.5 

3 

4 

4.5 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

14 

18 

0 

13.65 

27.28 

39.80 

61 .25 

65.75 

62.56 

50.86 

39.12 

30.05 

22.40 

12.18 

6. 86 

5. 32 

I. 70 

0.28 

2 

17.4 

keV 

0 

12.66 

25.26 

37.99 

60.49 

62.99 

60.88 

52.20 

40.99 

28.83 

22.78 

12.68 

8.30 

5.93 

2.35 

0.41 

3 

25.8 

keV 

0 

10.72 

21 .92 

33.15 

53.38 

55.85 

55.06 

49. 13 

36.69 

25.06 

19. 73 

11.97 

7.73 

5. 30 

2.08 

0. 30 

4 

40.7 

keV 

0 

8.38 

17.42 

28.62 

45.68 

48.28 

51.92 

42.45 

33.00 

22.40 

19.56 

10.6 7 

6.90 

4.9 7 

I. 9 5 

0. 39 

5 

63.3 

keV 

0 

6.96 

14.13 

24.01 

43.52 

45.80 

45.59 

38.47 

30.35 

23.56 

19.26 

10.64 

6.54 

4.78 

I. 29 

0.31 

6 

100 

keV 

0.20 

7. 30 

15.36 

25.16 

41.50 

44.65 

45.23 

39.90 

31.75 

22.78 

17.64 

9.09 

5.60 

3. 77 

I. 30 

o. 13 

7 

160 

keV 

o. 14 

5.99 

14.35 

25.89 

46. 14 

51.94 

53.43 

49.32 

40.88 

29.79 

23.91 

12.75 

8. 10 

5.83 

2. 14 

o. 30 

8 

250 

keV 

0.09 

3.86 

9.72 

18. 15 

37.34 

42.89 

45.22 

43.22 

37.28 

24.96 

22.98 

12.55 

7. 91 

5.90 

2. 18 

0.21 

9 

400 

keV 

0.02 

3. 16 

8. 77 

17.83 

40.53 

4 7. 30 

52.30 

53.75 

49.33 

38.73 

32.74 

19.61 

12.77 

9. 74 

3. 93 

0.47 

10 

630 

keV 

0 

2.22 

6.54 

14. 16 

16.75 

/44.68 

51. 37 

5 7. 41 

55.41 

4 7. 35 

41.41 

27.28 

19 .oo 
14.89 

6.65 

0.90 

11 

I. 0 

Me V 

0 

I. 61 

4.64 

10.51 

33. 15 

41.29 

48.59 

57.54 

58. 19 

53. 4/f 

48.4) 

35.88 

25.90 

12 

I .6 

Me V 

0 

0.92 

2.90 

7.37 

24. 15 

33.02 

39.43 

51.18 

56.81 

55.31 

53.51 

43.47 

35. 13 

13 

2.5 

Me V 

0 

0.53 

I. 66 

4.24 

16.92 

23.22 

28.84 

40.34 

46.38 

49.47 

50.45 

45.63 

40.53 

14 

4.0 

Me V 

0 

0.27 

0.98 

3.00 

12. JO 

21 .47 

27.94 

32.99 

40.07 

45.05 

47.33 

44.62 

43.73 

21.33 31.13 37.09 44.49 

10.71 18.25 24.79 31.80 

I . 70 4 . 3 7 8. 09 16. 1 9 

Tabel :.:;-9 De teîopbrengst per 10
6 

n/mt" gecorrigeerd voor de oijdrage van de verstrooide r.eutronen_, als ~-unctü van de 

r.e-utronenerwrgie en de boldiameter op 1 meter. 
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bol dia-

meter 

(inch) 

0 

2 

2.5 

3 

4 

4.5 

5 

6 

7 

8 

9 

JO 

I I 

I 2 

14 

18 

0 tCd 

0. IS 

m 

35 

221 

556 

I ,8 

2647 

3336 

3935 

4 76 7 

4987 

5084 

4414 

3684 

I 3334 

3038 

0. 19 

m 

23 

138 

365 

749 

1686 

2069 

2445 

2945 

3088 

3145 

2758 

2241 

I 976 

20 I I 

I 289 

0.22 

m 

18.0 

103 

26 7 

554 

1270 

1574 

1861 

2234 

236 I 

235 I 

2032 

164 7 

1405 

1454 

919 

0.25 

m 

15.2 

80.3 

2 I I 

42 7 

958 

I 2 I 1 

1433 

1774 

1815 

1752 

1596 

I 279 

1100 

1 I 25 

6 74 

216 

0. 30 0. 35 

m m 

10.6 8. 8 

57.4 43.0 

ISO I I 3 

298 2 I 9 

669 493 

844 615 

981 740 

1202 

I 230 

1214 

I 107 

892 

768 

750 

464 

148 

887 

905 

890 

812 

663 

566 

541 

340 

110 

0.40 

m 

7.0 

32.8 

87.7 

170 

381 

481 

557 

6 79 

693 

674 

622 

509 

426 

409 

262 

84.0 

0.50 

m 

5.3 

22.9 

56.8 

I I I 

245 

308 

360 

435 

447 

431 

402 

. 328 

277 

261 

166 

54.9 

0.60 

m 

4.3 

17.0 

41.4 

78.6 

173 

219 

250 

307 

314 

300 

283 

227 

194 

178 

I 18 

37.9 

0.75 

m 

3.63 

I I .9 

2 7.5 

51.2 

I 13 

143 

168 

199 

204 

195 

183 

146 

126 

I 16 

73.7 

52. I 

1.00 

m 

2.96 

8.3 

17.5 

32.3 

67.6 

84.0 

97 

I. 25 

m 

2.66 

6.4. 

13.5 

22.9 

45.9 

56.9 

65.7 

I 16 75.4 

I 17 79.0 

I I I 74.5 

105 69.4 

85. I 56.7 

71 .o 46.6 

63.5 42.0 

42.8 27.8 

14. I 9.0 

I. 37 -

1.50 

m 

2.46 

5.5 

10.5 

I 7. 7 

33.3 

42.0 

47.0 

55.2 

56.0 

52.3 

50.1 

39.6 

32.8 

29.2 

18.8 

6.4 

2.00 

m 

2. 39 

4.7 

8.0 

12.3 

21.6 

26.8 

30.0 

34. I 

33.8 

32.2 

29.7 

24.2 

19.2 

17.9 

I I • 7 

3.90 

o. 77 

2.50 

m 

2.26 

4.2 

6.7 

9.8 

16.9 

19. I 

21.9 

23 -~ 

24.6 

21 .6 

20.6 

16.0 

13.7 

11.8 

7.8 

2.58 

3.00 

m 

2.27 

3.84 

5.7 

8. 7 

13.2 

15.4 

16.9 

18.0 

17.9 

16.8 

14.8 

I I • 7 

9.5 

8.6 

5.6 

I. 83 

0.61 

3.50 

m 

2.35 

3.68 

5.4 

7.8 

11.3 

13.4 

14.6 

14.5 

14.8 

12.9 

12. I 

9.3 

7. 7 

6.6 

4. I 

1. 42 

:'abel E-10 De teltempi (counts per seconde) voor de metingen verricht bij de Californium-bron als functie va:r;. ä.e afs-::and. 
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diameter 

(inch) 

0 

2 

2.5 

3 

4 

4.5 

5 

6 

7 

8 

9 

IO 

II 

12 

14 

18 

O+Cd 

Tabel E-11 

Californium bron 
. 2 7 • 

ka(rn /s) ~(rn-/s) k 
m 

-I.I5 0.77 

I. 9I 

9.0I 

21.2 

52.9 

68 0 J 

80.2 

100,8 

I04.0 

101.8 

94.7 

77 0 7 

66.4 

64.4 

40.6 

13.2 

4.87 

I3. 1 

26 0 2 

59.6 

75.5 

87.9 

107.5 

1 I 0, 4 

I06.4 

99.5 

80.8 

68. 7 

64.6 

41.5 

I3.6 

-0 0 I9 

3.39 

11. I 

23.7 

56.3 

71 0 8 

84. I 

I04. I 

107.2 

I04. I 

9 7. I 

79 0 3 

6 7.6 

64.5 

41.0 

I3.4 

') 

(rn~/s) 
2 

k(rn /s) 

o. 77 

4. 85 

I2.8 

26 0 2 

57.7 

72.7 

84.9 

104.0 

107.8 

I05.5 

95.60 

80.21 

6 7.43 

64.6 3 

41 .2 

13.4 

Americium-Beryllium bron 
2 -

k (m /s) k(rn /s) Im(s ) 
rn 

0.27 

0 0 75 

1.84 

3.80 

9.54 

12.9 

15.8 

20.6 

23.9 

26 0 3 

26 0 2 

24.3 

23.0 

21.6 

16 0 9 

8.62 

0.41 

1.04 

2,20 

4.20 

10.0 

13.5 

16. I 

20.8 

24.4 

26 0 7 

26.6 

25. I 

23.2 

21.5 

17 .o 
8,6 

I ,06 

I. 86 

3,34 

5,63 

12.0 

15.3 

18.9 

23.0 

26.2 

28.7 

28. I 

26.0 

24.6 

23.5 

17.6 

9. I 

0,68 

-I 
3m(s ) 

0.55 

0.85 

I. 17 

I. 59 

2.52 

2.98 

3.33 

3.90 

4.33 

4. 12 

3.79 

3.48 

3. 23 

3.01 

2. 17 

I, 13 

o. I9 

De tel-tempi van de bollen op 1 meter_, gecorrigeerd voor verstrooiing <Jolgens vers:::hiUencie 

modelZ-en ( ka .. kb_, km en k) .. voor de Cf-252 en Am/Be bronr.ten, Voor' de Am/Be bY'on zi.;_:r.. bo,:en

dien de niet gecoy;rigeerde teltempi op 1 en 3 meter' gegeven. 
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boldia-

meter 

(inch) 

0 

2 

2.5 

3 

4 

4.5 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

I I 

12 

14 

18 

11 

keV 

2 

17.4 

keV 

3 

2S. 8 

keV 

4 

40.7 

keV 

20. 30 2 I • 0 7 19. 48 I 7. SI 

20.80 20.S3 18.92 16.31 

22.06 21.92 20.07 18.46 

26.81 26.72 23.90 20.72 

27.33 26.08 23.22 

25.60 24.60 22.24 

26.84 26.91 2S.06 

20.07 

20.80 

20.91 

27.27 27.79 24.38 20.94 

29.15 26.67 22.34 18.78 

2S. s 1 24. 82 20. S9 19. 20 

2S.I7 24.67 22.38 18.56 

22. 70 25. 19 2 3. 2 I 19. S 4 

31.06 34.59 29.17 24.60 

14.08 19.42 17.17 14.8S 

s 
63.3 

keV 

16.29 

14.24 

16.22 

19.93 

19.04 

18.04 

18.S7 

18.34 

18.36 

17.52 

16.73 

16.23 

12.S4 

8. 5 3 

6 

100 

keV 

7 

160 

keV 

19.21 18.72 

16.88 17. 72 

18.36 20. ss 
19.30 21.66 

18. 76 21.82 

17.81 20.fi3 

18.73 2).!)2 

18. 14 21.40 

16.2 7 18. 85 

14.2 3 

I I. 81 

11.43 

14.SO 

7.22 

16 .9S 

14.0 I 

14.21 

18.81 

10.38 

13.00 30.00 

8 

2SO 

keV 

14. Ö) 

13.89 

16.21 

17.87 

18.02 

I 7. 13 

18. 16 

9 

400 

keV 

17.SS 

IS.66 

18.77 

20.2 7 

19.95 

10 

630 

keV 

11 

I .0 

He V 

17.08 17.88 

14.86 14.9 7 

17.92 17.52 

19.9 7 20.72 

20.04 20.7S 

12 

1.6 

He V 

15.33 

16. 11 

18.90 

18.02 

19.09 

19.81 20.34 21.03 19.23 

21 .so 22.34 22. 13 21. IS 

17.7.:> 21.3S 22.08 21.32 21.44 

I 3 • 9 4 I 8 • 80 2 0 • 0 6 I 9 • 72 2 0 • 3 3 

13.93 

10.46 

9.20 

14. 7S 

8.07 

10.50 

16.79 

12.65 

11 .0 I 

18.38 

10.92 

18.16 18.15 19.97 

14.28 15.53 18.04 

12.84 13.63 16.81 

19 • 85 20 • 5 l 20 • 7 5 

13.04 14.67 16.90 

IS.67 22.SO 15. 4S 19.00 

Tabel E-12 Bet quotient van de door ons gemeten gevoeligheden en de gevoeligheden gegeven door NachtigalL 

13 

2.S 

He V 

13.2S 

12.77 

14.62 

17.44 

14 

4.0 

Me V 

13.SO 

12.25 

IS.79 

17.54 

18.28 23.34 

18.61 

19.49 

19.0 I 

18.74 

19.33 

19. I 7 

18.76 

19.94 

17.46 

14.98 

24.30 

19.41 

18.99 

18.93 

20.06 

19.66 

20. IS 

21 .49 

19. 12 

19.05 

~ 

w 



- E.J4-

0 2 t/m 7 8 t/rn 10 11 en 12 14 18 

inch inch inch inch inch inch 

ser~e en 2 15% 8% 15% 25% 25% 40% 

ser~e 3 t/rn 5 15% 8% 8% 10% 15% 25% 

ser~e 6 t/rn 10 6% 3% 3% 4% 6% 6% 

ser~e 11 t/m 14 6% 3% 3% 3% 3% 3% 

De schattingen -voor de maximale r>e latü-ve onnawvkeuri gheden Ln de k-
UJaar•den: r•el(k) 

0 inch 2 inch 7..5 inch 3 inch 4 inch 4.5 inch 5 inch 

ser1e t/rn 5 1.5 5 7.5 10 15 14 14 

ser~e 6 t/rn 14 0.4 2 2.5 4 4 3.5 

7 inch 8 inch 9 inch 10 inch IJ inch 12 inch 14 inch 

ser~e t/rn 5 10 7 5 3 2 1.2 

ser.le 6 t/rn 14 2.5 I .5 0.8 0.6 0.5 

De schattingen van de absolute onnauwkeurigheden &n de k-zJam•den op gr•ond 

van de gebr>uikte ver>str>ooiingsmodeUen: abs{k) 

Tabel E-1:5 De geschatte fouten in de k-waar>den zijn uit deze tabel te be

palen met de for>mule: 6k = abs{k) + r>el{k) x/k/ 

6 inch 

13 

3 

18 inch 

0.2 
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Fig. E-1 De waar>den van de ijkmetingen van de bollen op 1 meter> als funktie van de neui:r>onen-ener>;:~c. 

De meetwaar>den zijn niet gekor>rigeer>d voor> ve1•st:moiing. 
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:tt:l 

0' 
I 



') C) 

'-" I "'! ) Tr tm s 

15 

10 

1 
r 

1 S=b 
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3 S=a/Y' 

0 1 2 3 r __ r~_:J ________ ~ 

I:Tj 

"-J 
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APPENDIX F: DE RESULTATEr-J VAN DE BEREKENINGEN HET DE ONTVOUWINGSl'KUGIW1t1A' S 

RFSP-JÜl en CRYSTAL BALL 

ontvouwingsprogramrna 

neutronenbron 

meetres ul ta ten 

gevoelighei cismatrix 

0 inch bol 

inputspectrum 

DEV na 0 iteraties 

aantal benodigde iteraties 

DEV eindresultaat 

fluxdichtheid 

gemiddelde energie 

Boldiameter Verschil 

(inch) 

0 

2 

2.5 

3 

4 

4.5 

5 

6 

7 

8 

9 

IO 

IJ 

I2 

14 

I8 

RFSP-JÜl 

Cf 

k 
TIJ 

Hll 

+ 

Cf 

I4.08 

8 

7.58 

2.26 

tussen gemeten 

RFSP-JÜl 

II. 2I 

. 9I 

I8.66 

16.21 

-2.02 

-3.22 

-I I. 30 

-.02 

-2.41 

-.89 

-3.30 

-2.23 

-.44 

4.24 

3.99 

-I. 98 

en 

CRYSTAL BALL 

Cf 

k 
TIJ 

Mil 

Cf 

340 

3 

I8 

berekende teltempo (%) 

CRYSTAL BALL 

-I8.90 

6.09 

8. 75 

-I. 30 

-2. 14 

-II.90 

2. 76 

0.37 

1.53 

-I. 75 

-2.0I 

-1.03 

3.39 

2.0 I 

-1.42 

Tahel F-1 VePsuh"illende gegevens van belang ouor• de bcr•e
kening en enkele resultaten van die ber•ekeninu. 
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Figuur F-1 De resultaten van de berekeningen 

met RFSP-Jül 
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Figuur F-2 De fluxdichtheid per 

eenheid van lethargy 

verkregen uit bereke

ningen met CRYSTAL BALL 
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Figuur E-3 De fluxdichtheid per 

eenheid van energie 

verkregen uit bereke

ningen met CRYSTAL BALL 
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Figuur E-4 De verhouding van het 

outputspectrum en het 

inputspectrum verkregen 

uit berekeningen met 

CRYSTAL BALL 
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