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 چکیده
شوندگی طراحی و ساخت هدف جامد با قابلیت خنکاین مقاله، جهت بررسی پدیده گداخت سطحی در دستگاه مولد نوترون صنعتی، به در 

جامد  هاي مناسب جهت استفاده به عنوان هدفها و زیرالیهجنس و ضخامت الیه در اولین قدم براي رسیدن به چنین هدفی، پرداخته شد.
 سازي افزار سریم، مورد بررسی کامل قرار گرفت. سپس، با استفاده از نتایج شبیهسازي با نرممولدهاي نوترون صنعتی، به کمک شبیه

وه بر این، با توجه به اهمیت دماي هدف و اثرگذاري آن در گداخت نشانی کند و پاش ساخته شد. عالهایی از هدف جامد به روش الیهنمونه
چنین، با توجه به ولتاژ باالي اعمالی اي طراحی و سپس ساخته شد. همکنندهسامانه خنک ،افزار کامسولسازي با نرمسطحی، به کمک شبیه

گرفته و عایق  هاي الکتریکی مختلف مورد مطالعه قرارایقکاري آن، عکننده، به منظور عایقبه هدف و در تماس بودن آن با سامانه خنک
مناسبی طراحی و ساخته  هاي جانبی آن، سیستم خألد و بخشهاي جاممناسبی طراحی و ساخته شد. در ادامه و به منظور امکان آزمون هدف

هاي انجام شده با گاز اندازي شد. در آزمونها، سامانه جهت آزمون نهایی، مونتاژ و راهشد. در نهایت، پس از طراحی و ساخت کلیه بخش
آمپر، موفق به میلی 20کیلوولت و جریان حدود  25گیري گردید. در ولتاژ حدود اندازه 6411LBم، شار نوترون به کمک آشکارساز ودوتری

-در اثر پدیده گداخت سطحی را نشان میاین میزان شار نوترونی افزایش دوبرابري نرخ نوترون تولیدي  .شدیم n/s 510×6تولید نوترون با شار 
 .دهد
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Abstract  
In this paper, in order to investigate the surface fusion phenomenon in an industrial neutron generator, a 
solid target with cooling capability was designed and constructed. The first step to aaaaaaaaa this goal is 
to thoroughly investigate the material and thickness of the layers and substrates suitable for use as solid 
targets for industrial neutron generators, using SRIM-code simulations. Then, using the simulation 
results, samples of the solid target were constructed by the sputtering coating method. In addition, due to 
the importance of the target temperature and its effect on surface fusion, the cooling system using 
COMSOL multiple physics simulation software, was designed and built. In addition, to insulate the high 
voltage applied to the target which is in contact with the cooling system, various electrical insulators were 
studied and suitable insulation was selected, designed, and manufactured. Then, to test the solid targets 
and their side parts, a suitable vacuum system was designed and constructed. Finally, after designing and 
constructing all the parts, the system was assembled and set up for final testing. In deuterium filling gas 
tests, the neutron flux was measured using the LB6411, 3He detector. At around 25 kV voltage and 20 
mA current, we were able to detect neutrons with the rate of 6 × 105 n/s, which was a sign of success. 
This amount of neutron production indicates duplication of the neutron rate produced by the surface 
fusion phenomenon.  
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 مقدمه. 1
توانند جایگزین که می، به دلیل آن1نوترونمولدهاي امروزه 

هاي مختلف علوم اي و منابع پرتوزا در زمینهکتورهاي هستهآر
نوترون مانند تحقیقات پزشکی، تجزیه و تحلیل مواد، کاربردهاي 

باشند،  . . . هاي زمینی) و(تشخیص مین حفاظتی و تشخیصی
نوترون  طرحی از مولد 1بسیار جذاب و پرکاربرد هستند. شکل 

دهنده ، شتاب2جز اصلی (منبع یون 3معمولی که 
 دهد شود را نشان می) را شامل می4و هدف 3الکتروستاتیک

]1-9.[ 
یندهاي مختلفی در ادر یک دستگاه مولد نوترون صنعتی، فر

اند که هاي مختلف نشان دادهثر هستند. آزمایشؤنوترون متولید 
اي و هاي هستهبه طور عمده چهار فرایند اصلی منجر به واکنش

شود. به واسطه این ها میتولید نوترون در این نوع دستگاه
هاي مختلف کاري براي تولید نوترون در این نوع ها، رژیمیندافر

 دستگاه وجود دارد:
 اریکه یون با گاز زمینههاي بواکنش –
 هاي باریکه یون با باریکه یونواکنش –
 واکنش ذرات خنثی پر انرژي با گاز زمینه –
هاي الیه نشانی شده بر روي هاي پر انرژي با یونواکنش یون -

 سطح کاتد
 

 

 
 

 ].8، 7[ طرحی از یک مولد نوترون صنعتی .1شکل 

                                                           
1. Neutron Generator 
2. Ion Source 
3. Electrostatic Accelerator 
4. Target 

اي در دستگاه محصورسازي هاي گداخت هستهفرایند
رود نیز با الکترواستاتیکی که یک نوع مولد نوترون به شمار می

دوتریوم  -اي دوتریومتوجه به افزایش سطح مقطع واکنش هسته
با افزایش انرژي ذرات برخوردکننده (که در محدوده انرژي صفر 

هاي صد و پنجاه کیلو الکترون ولت براي دستگاهتا 
الکترواستاتیکی اینرسی است) واکنشی مطلوب جهت تولید 

روند. با این وجود، عالوه بر پراکندگی کولنی نوترون به شمار می
دهند، بسیار زیاد بین ذراتی که برخورد سر به سر انجام می

اینرسی (که معموالً در فشارهاي کاري دستگاه الکترواستاتیکی 
هاي منجر به تبادل باشد) برخوردحدود یک تا پنج پاسکال می

بار نیز سطح مقطع باالیی داشته و عمالً تعداد بسیار زیادي از 
ها قبل از رسیدن به انرژي مورد نیاز با این برخوردها از یون

هاي گروه رسد که واکنششوند. به نظر میسیستم حذف می
هایی تر باشند. به عبارتی دیگر، واکنشمسوم و چهارم از همه مه

کنش ها ذرات خنثی پر انرژي با ذرات گاز زمینه برهمکه در آن
کنند سهم زیادي در تولید نوترون دارند. از طرفی آزمایشات می

میالدي نشان داده است که واکنش  2018اخیر در سال 
شانی هایی که بر روي سطح کاتد الیه نهاي پر انرژي با یونیون
 ها را تولید نماید.تواند تا هشتاد درصد نوتروناند، میشده

هاي طبق آخرین تحقیقات صورت گرفته در زمینه مکانیزم
ها ثر در تولید نوترون در این نوع دستگاهؤمختلف و م

 5رسد گداخت سطحی(محصورسازي الکترواستاتیک) به نظر می
و  رید -ریچارد بودندرصد).  80باشد (حدود سهم عمده را دارا می

 تواند در همکاران نشان دادند که ماده کاتد نیز می
باشد. به عنوان مثال ثر ؤهاي گداخت سطحی مگیرياندازه

انتخاب ماده گرافیت براي کاتد نتایج بهتري نسبت به فوالد 
گیري شده در از طرفی نرخ گداخت اندازهضدزنگ خواهد داشت. 

) 6IECمحصورسازي الکتروستاتیکی اینرسی ( نوع هاي مولد نوترون ازدستگاه
هاي پر انرژي و اهداف جاذب دهد پدیده گداخت سطحی بین یوننشان می

بنابراین چگالی سطحی هدف  به  زمان و فشار اعمال شده بستگی دارد.
ز یبسیار حا IECهاي بر روي سطح فلز، در طراحی سیستم

تواند جدید زمینه ]. لذا، این موضوع می11، 10اهمیت است [
 این ترتحقیقاتی جدیدي را ایجاد نماید تا براي شناخت بیش

 تري صورت گیرد. بنابراین چگالیهاي بیشها بررسینوع واکنش
 شرایطجا به مدت زمان کاري دستگاه و هاي هدف در اینیون

کاري آن بستگی دارد. به عبارتی، هرچه دستگاه با جریان باالتر 
تري هاي بیشتري کار کند احتماالً تعداد یونو مدت زمان بیش

                                                           
5. Surface Fusion  
6. Inertial Electrostatic Confinement 
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تر خواهد شد. بر روي سطح کاتد خواهند نشست و هدف چگال
هاي فراري از سطح نیز البته با افزایش دماي کاتد تعداد یون

دماي کاتد نیز در این موضوع افزایش خواهند یافت. لذا 
کاري کاتد در این مورد ضروري به ثیرگذار است و بحث خنکأت

رسد. مطالعه گداخت سطحی یکی از موارد به روز در نظر می
باشد. براي بررسی این نوع جهت رسیدن به نرخ باالتر نوترون می

هاي هاي مختلف با هندسه و جنستوان هدفها میواکنش
استیل، مولیبدن، مس و تیتانیوم را در معرض  مختلفی مانند

ها را هاي پرانرژي قرار داد و نرخ تولید نوترون در آنبرخورد یون
مقایسه کرد. شناخت دقیق و کامل عوامل مختلف تأثیرگذار بر 

تواند گام مهمی در جهت ساخت نرخ گداخت سطحی می
 مولدهاي نوترون صنعتی با بهره باال باشد. 

طراحی و ساخت هدف جامد با قابلیت له، به در این مقا
جهت بررسی پدیده گداخت سطحی در دستگاه  شوندگیخنک

شامل طراحی  2بخش  .مولد نوترون صنعتی پرداخته شده است
ها، و ضخامت آن مجموعه هدف شامل زیرالیه، الیه و جنس

به  3باشد. در بخش کننده و ورودي ولتاژ باال میسامانه خنک
ه، کنندحل ساخت مجموعه هدف، سامانه خنکتوضیح مرا

، اختصاص داده شده است. انجام ورودي ولتاژ باال و محفظه خأل
گیري ه شده است و نتیجهیارا 4گیري در بخش آزمایش و داده

 ذکر خواهد شد. 5در بخش 
 

 طراحی. 2
در این بخش، به طراحی مجموعه هدف شامل زیرالیه، الیه و 

کننده و و ورودي ولتاژ باال سامانه خنکها، جنس  و ضخامت آن
 پرداختیم.

 
 طراحی هدف 2.1

مولدهاي نوترونی که شار باالیی  هایی که براي استفاده درهدف
شامل یک الیه فلزي با ضریب  کنند معموالًاز نوترون تولید می

که از  1جذب زیاد براي هیدروژن است که روي یک الیه حامل
یک فلز با ضریب جذب و انتشار پایین براي هیدروژن و ضریب 

توان چنین میگیرد و همباالیی از هدایت حرارتی است قرار می
که از جنس فلز از نوع دیگري که داراي ضریب  2یک الیه میانی

هدایت حرارتی باال و ضریب کند و پاش پایین باشد را بین فلز و 
 الیه حامل قرار داد.

                                                           
1. Carrier Layer 
2. Intermediate Layer 

هاي جامد براي ی از نکات فنی مهم در طراحی هدفیک
مولدهاي نوترون، تعیین مشخصات الیه و زیر الیه و جنس مواد  

باشد. کاري آن میله انتقال حرارت و خنکأانتخاب شده و مس
سازي پارامترهاي مهم در هدف در این بخش به طراحی و شبیه

خواهیم پرداخت.  3افزار سریمجامد مولد نوترون با استفاده از نرم
هاي سازيالزم به ذکر است که در تمامی محاسبات و شبیه

در نظر گرفته  W 400انجام شده، توان مولد نوترون برابر با 
طور یکنواخت بر روي هدف توزیع شده است. ه شده است که ب

و  KeV 40 يهاین توان براي مولد نوترونی با انرژي باریک
 رفته شده است.در نظر گ mA 10جریان یونی 

در میان فلزات، طال و نقره از هدایت گرمایی باالیی 
ها استفاده از مس در برخوردارند. اما به دلیل هزینه زیاد آن

تر است. یابد بسیار مرسومجاهایی که انتقال حرارت اهمیت می
بنابراین فلز مس را براي زیرالیه انتخاب نمودیم. قطر زیرالیه با 

دارنده هدف باید انتخاب شود. ضخامت زیرالیه هتوجه به ابعاد نگ
ي تحمل تغییر اي باشد که از استحکام الزم براباید به اندازه

و فشار هوا در دو طرف سطح آن است  فشار که ناشی از خأل
برخودار باشد. کم بودن ضخامت زیرالیه باعث تغییر شکل آن 

تقال کننده به درون خط انشده و سبب نشت هوا و مایع خنک
چنین اجزاي الکتریکی و هم به سیستم خأل شود و کالًباریکه می

 ].12[ کندو ولتاژ باال آسیب رسانده و خسارت جدي وارد می
کاري که ما براي آزمون نمونه هدف انتخاب ترین فشار خأل بیش

ضخامت مورد باشد. براي تعیین می mbar 5-10کردیم از مرتبه 
متر میلی 1، زیرالیه با ضخامت ألنیاز جهت تحمل این مقدار خ

فلز تیتانیوم به دلیل قابلیت جذب هیدروژن و انتخاب کردیم. 
کم بودن سطح مقطع توقف و در نتیجه دارا بودن بهره نوترونی 
باالتر نسبت به دیگر فلزات ذکر شده، به عنوان هدفی براي 

تري دارد. بنابراین جنس الیه را یشتولید نوترون استفاده ب
 تیتانیوم انتخاب نمودیم. 

به منظور انتخاب ضخامت الیه، دانستن برد دوتریوم در 
در  Eتیتانیوم اهمیت دارد. براي محاسبه برد دوترون با انرژي 

افزار سریم استفاده شد. محاسبات براي عمق نفوذ تیتانیوم از نرم
هاي مختلف توسط براي یونهاي مختلف در مواد و ایزوتوپ

افزارهایی مانند سریم قابل محاسبه کارلو در نرمروش مونت
باشد که سریم یک کد محاسباتی مونت کارلو میکد هستند. 

کند. سازي میهاي پرانرژي با اهداف را شبیههاي یونکنشبرهم
افزار محاسبه برد ذرات است که روي در واقع سریم یک نرم

                                                           
3. SRIM 
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هاي مختلف در موارد تواند برد یونمی و شودویندوز نصب می
 .]13، 12[ مختلف را محاسبه کند

هاي دوتریوم و هدف از جنس تیتانیوم این براي یون
 محاسبات بر حسب انرژي ذره فرودي محاسبه شده است. 

بیشینه عمق نفوذ یا برد را برحسب نمودار میزان  2شکل 
 دهد. ضخامت تیتانیوم نشان می

سریع در محل باالترین چگالی یون دچار نسبتاً الیه تیتانیوم 
الیه پس از مدت کوتاهی در معرض دید کند و پاش شود و زیر

شود بازده نوترون بسیار سریع . این عامل باعث میگیردقرار می
دارد که پرتوهاي یونی بتوانند  یابد و این خطر وجودکاهش 

کننده ایجاد سوراخی را از طریق زیرالیه به درون سامانه خنک
کنند. به منظور جلوگیري از این مشکل، تعیین ضخامت بهینه و 

چنین موجب افزایش مناسب الیه امري ضروري است که هم
که برد دوتریوم در شود. با توجه به اینطول عمر هدف نیز می

، 6/0، 3/0هاي میکرومتر است ما ضخامت 3/0م تقریبا تیتانیو
میکرومتر را براي ضخامت الیه انتخاب کردیم. با        2/1، 9/0

سازي نحوه عمق نفوذ باریکه افزار سریم، به شبیهاستفاده از نرم
 مرخنی 3هاي مختلف الیه پرداختیم. شکل دوتریوم در ضخامت

ترابرد ذرات باریکه بعدي  -2(برش عرضی) توزیع فضایی 
طور که دهد. همانها نشان میدوتریوم را در این ضخامت

میکرومتر باریکه  6/0و  3/0هاي مشخص است در ضخامت
کند، بنابراین مناسب نیستند. اما در دوتریوم در زیرالیه نفود می

گیرد. میکرومتر هیچ نفوذي صورت نمی 2/1و  9/0هاي ضخامت
ومتر براي الیه تیتانیوم مناسب میکر 1لذا ضخامت حدود 

(زیرالیه) از  1، الیه 4 و 3 هايشود. در شکلتشخیص داده می
 باشد. از جنس تیتانیوم می 2جنس مس و الیه 

 

 
 

 برد دوترون در تیتانیوم برحسب انرژي دوترون. .2شکل 
 

 

  
 

   

  
 

 
 

نحوه ورود باریکه دوترون در تیتانیوم برحسب ضخامت، محاسبه  .3شکل 
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، توزیع فراوانی عمقی باریکه دوتریوم در 4در شکل 
 5هاي مختلف الیه تیتانیوم نشان داده شده است. شکل ضخامت

هاي ها در سطح الیه تیتانیوم را در ضخامتنحوه توزیع یون
توان طور که از این شکل میدهد. همانمختلف الیه نشان می

میکرومتر به  6/0و  3/0هاي هاي دوتریوم در ضخامتدید، یون
 کنند. درون الیه نفوذ می
ه جذب دوتریوم و تریتیوم در تیتانیوم از کبا توجه به این

 1668تر و نیز دماي ذوب آن باال و در حدود عناصر دیگر بیش
 1باشد، هدف از جنس تیتانیوم به ضخامت گراد میدرجه سانتی

جایی که تیتانیوم داراي میکرومتر انتخاب شده است. از آن
الیه با باشد، از مس به عنوان زیررسانندگی گرمایی باالیی نمی

چنین به عنوان استحکام بخشی به متر، هممیلی 3ضخامت 
 تیتانیومی، استفاده شده است. يهالی

 

 کننده و ورودي ولتاژ باال طراحی سامانه خنک 2.2
هاي جامد براي یکی از نکات فنی مهم در طراحی هدف

باشد. کاري آن میله انتقال حرارت و خنکأمولدهاي نوترون، مس
تیتانیوم به علت جذب سطحی باالي دوتریوم بهترین گزینه فلز 

باشد. ولی از طرفی ضریب براي ساخت هدف مولد نوترون می
انتقال حرارتی پایینی دارد، لذا براي انتقال و خارج نمودن 
حرارت تولیدي بر روي سطح تیتانیوم باید آن را بر روي فلزاتی 

ار داد. در این بخش به مانند مس با قدرت انتقال حرارت باال، قر
کننده سازي پارامترهاي مهم در سامانه خنکطراحی و شبیه

افزار سازي با استفاده از نرمخواهیم پرداخت. طراحی و شبیه
گیري از روش افزار با بهرهاین نرمکامسول انجام شده است. 

تواند مسایلی در فیزیک و مهندسی را که الزم می 1المان محدود
سازي کند. لذا ن از چند فیزیک استفاده کرد را شبیهاست براي آ
هاي مختلفی برنامه زیر گیري از چند فیزیک، ازبراي بهره

ها در توان از آنمی ألهکند که با توجه به نیاز مساستفاده می
با توجه  افزار به صورت کوپل شده، استفاده کرد.کنار هم در نرم

 J/Kg.K 4187در حدود که ظرفیت گرمایی آب باال و به این
کاري هدف از آب دیونیزه به عنوان سیال است، جهت خنک

نمایی از هدف طراحی  6کننده استفاده شده است. شکل خنک
 دهد. هدف با قطر افزار کامسول را نشان میشده توسط نرم

mm 80  و ضخامتmm 11  در نظر گرفته شده است. آب
کاري بهتر در نظر دیونیزه در تماس مستقیم با آب جهت خنک

و ضخامت آن  mm 38آب،  يهگرفته شده است. قطر محفظ
mm 5 هاي در نظر گرفته شده است. محل قرارگیري لوله

 يهنشان داده شده است. لول 5ورودي و خروجی آب در شکل 
است که آب را در ابتداي ورود ورودي آب طوري طراحی شده 

یون قرار دهد. این عمل  يهبه محفظه در وسط هدف و باریک
                                                           
1. Finite Element Method 

هاي آب کاري بهتر مرکز هدف خواهد شد. قطر لولهباعث خنک
انتخاب شده است. دماي ورودي آب  mm 5ورودي و خروجی 

 سازي در نظر گرفته شده است.گراد در شبیهسانتیدرجه 25
 

 
 

 
 

   

   
 برد دوترون در تیتانیوم برحسب انرژي دوترون. .4شکل 

 )ب(

 )الف(

 )د(

 )ج(



 118                                                                                                       . . .بررسی  جهت کنندهخنکهمراه سامانه طراحی و ساخت هدف جامد به
 

 Journal of Nuclear Science and Technology                                                                                                                    ايجله علوم و فنون هستهم
 Vol. 101, No 4, 2022, P 113-123                                                                                                            123-113، ص 1401 پاییز، 3، شماره 101 جلد

   
 نمایی از هدف طراحی شده. .5شکل 

 

 
 

هاي تغییرات دماي سطح هدف در امتداد طول آن و در ضخامت .6شکل 
 .مختلف
 

کاري هدف، در انتقال حرارت و خنک يهبراي بررسی نحو
، mm 1 ،mm 75/0هاي هایی با ضخامتسازي از هدفشبیه
mm 5/0  وmm 25/0  استفاده شده است. قطر هدف تیتانیومی

باشد. قطر باریکه یونی ورودي بر  روي هدف می mm 54برابر با 
mm 20 هايسازي انتقال حرارت از زیر برنامهاست. براي شبیه 

افزار که به صورت کوپل شده در نرم 2و جریان آرام 1انتقال گرما
، ألهبراي حل مس .]14[ قرار داده شدند، استفاده شده است

چنین فرض شده است سیستم را در حالت پایا فرض کردیم. هم
 که شار گرمایی به صورت پیوسته بر سطح تارگت اعمال 

در در دماي و فشار محیط انجام شده است.  شود. حل مسألهمی
 ابتدا الزم است رفتار و تغییرات دماي سطح هدف در 

هاي مختلف براي یک سرعت مشخص ورودي که آن را ضخامت
 6ایم، مورد بررسی قرار گیرد. شکل در نظر گرفته m/s 1ر براب

 دهد.تغییرات دماي سطح هدف در امتداد قطر آن را نشان می
                                                           
1. Heat Transfer 
2. Laminar Flow 

طور که در نمودار نمایان است، در اطراف مرکز هدف همان
طح پایینی قرار به دلیل هم راستا بودن با آب ورودي، دما در س

یابد. شعاع شویم دما افزایش میدارد. مقداري که از مرکز دور می
در نظر گرفته شده است که با نگاهی  mm 5/2ورودي آب  هلول

، mm 5/2توان دریافت که با دور شدن از طول به نمودار می
یونی  يهشعاع باریک، که mm 10دماي هدف تا طول تقریبی 

یابد. به طور تقریبی بعد از اتمام ورودي است، دوباره افزایش می
 mm 19ورودي، دما کاهش یافته و بعد از طول  يهشعاع باریک

شود، از مرکز هدف و در جایی که تماس آب با هدف تمام می
توان دریافت که با می 6رسد. از شکل دما به عدد ثابتی می

گراد سانتیدرجه 200تر از دماي هدف بیش mm 1ضخامت 
باشد. این نمودار نشان خواهد شد که  این مقدار مطلوب نمی

تر باشد دماي سطح هدف دهد که هرچه ضخامت هدف کممی
 تر خواهد بود. پایین

تغییرات دماي سطح آب در تماس با هدف نیز در سرعت 
m/s 1 نشان داده شده است. به طور تقریبی در  7، در شکل
از مرکز هدف و تا جایی که توان باریکه دیگر  mm 10 ي هفاصل

شود، دما رو به فزونی است. بعد از این فاصله دما اعمال نمی
که آب دیگر در تماس با هدف  mm 19کاهش یافته و بعد از 

توان باشد، دما ثابت خواهد شد. با توجه به این شکل میینم
دریافت که دماي آب در سطح مطلوبی قرار دارد و با دماي 

زیادي دارد. لذا آب در داخل محفظه به بخار  يهجوش آب فاصل
 تبدیل نخواهد شد.

 

 
 

هاي مختلف تغییرات دماي آب در امتداد طول هدف در ضخامت .7شکل 
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اي که دماي براي یافتن حد سرعت آب ورودي، به گونه
گراد نشود، نمودار دماي سانتیدرجه 200تر از هدف بیش

 8هاي مختلف آب در شکل بیشینه سطح هدف براي سرعت
دهد که با افزایش سرعت رسم شده است. این نمودار نشان می

توان یابد. با توجه به نمودار میآب دماي سطح هدف کاهش می
درجه 200تر از که هدف در دماي کمدریافت که براي این

، mm 25/0هاي قی بماند بایستی براي ضخامتگراد باسانتی
mm 5/0  وmm 75/0 هاي آب ورودي برابر به ترتیب سرعت
m/s 375/0 ،m/s 5/0  وm/s 95/0  باشد. براي ضخامتmm 1 

برسد. نمودار دماي بیشینه  m/s 1بایستی سرعت آب به بیش از 
رسم شده است. در این  9آب بر حسب سرعت نیز در شکل 

شود. نمودار نیز با افزایش سرعت از دماي بیشینه آب کاسته می
توان دریافت که براي نگه هاي نمودار میبا استفاده از داده

گراد، الزم است که سانتیدرجه 100داشتن دماي آب به زیر 
تر بیش m/s 75/0هاي مختلف، از سرعت آب براي ضخامت

هاي ذکر باشد. لذا در این هدف طراحی شده، براي تمام ضخامت
 تر باشد. بیش m/s 1شده، الزم است که سرعت آب ورودي از 

 

 
 تغییرات دماي بیشینه هدف برحسب سرعت آب ورودي. .8شکل 

 
 

 
 آب برحسب سرعت آب ورودي. يهتغییرات دماي بیشین .9شکل 

 
توانیم از لوله براي طراحی قسمت عایق ورودي ولتاژ باال می

آلومینا و یا از لوله کوارتز استفاده نماییم که هر دو ماده عایق 
جا به دلیل در دسترس باشند. در اینالکتریکی بسیار خوبی می

است. براي قسمت رساناي  بودن از لوله کوارتز استفاده شده
است. به دلیل  ي مسی استفاده شدهورودي ولتاژ باال از لوله

کاري و حفظ دماي به خنکگرماي بیش از حد هدف و نیاز 
گراد، مجبور به استفاده از درجه سانتی 200هدف در زیر دماي 

چنین انتقال ولتاژ ي مسی براي انتقال آب دي یونیزه و هملوله
کاري  باشیم. با توجه به شرایطباال از داخل ورودي ولتاژ باال می

کیلو ولت  40مولد نوترون طراحی شده که شامل حداکثر ولتاژ 
 200میلی آمپر و حداکثر دماي کاري  10و حداکثر جریان 

باشد، مواد و ابزارهاي مورد استفاده به شرح گراد میدرجه سانتی
 باشد:زیر می

  2متر و ضخامت میلی 25ي کوراتز با قطر خارجی لوله -
 متر.سانتی 80متر به طول میلی

 29ارجی متر و قطر خمیلی 25ي آلومینا به قطر داخلی لوله -
 متر.سانتی 20متر به طول میلی

 متر. 2متر به طول میلی 3ي مسی به قطر خارجی لوله -
) به همرا D( 2ولتاژ باالي آرالدیت 1چسب رزین اپوکسی -

 .956 3شوندهسخت
 گرم. 300پودر آلومینا به همراه آب مخصوص به مقدار  -
 

                                                           
1. Epoxy Resin 
2. Araldite D 
3. Hardener HY 956 
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 خألطراحی محفظه  2.3
 اي براي انجامشونده، محفظههاي خنکبه منظور آزمون هدف

 ود. این دستگاه شامل یک محفظه خألیند باید طراحی شااین فر
گیرد. برخی ها جهت آزمون در داخل آن قرار میاست که نمونه

) محل اتصال 2 ) ورودي پمپ خأل1از اجزاي آن عبارت است از: 
ورودي ولتاژ باال و  )4ورودي گاز و الکترود آند  )3فشارسنج خأل 

 .ايهاي دو طرف محفظه شیشهدرپوش )5کننده خنک
افزار تمامی اجزاي این دستگاه با استفاده از نرم

 ي محفظه با طراحی شد. اجزاي طراحی شده 1سالیدورکس
 نشان داده شده است.  10افزار سالیدورکس در شکل نرم

 
 ساخت. 3

ه، ورودي ولتاژ نندکپس از طراحی مجموعه هدف، سامانه خنک
هاي موردنظر با مشخصات تا حدودي ، هدفباال و محفظه خأل

 نشانی کندوپاش ساخت شدند.متفاوت با استفاده از الیه
 

 کنندهساخت مجموعه هدف و سامانه خنک 3.1
هاي از مس به هاي مسی در کارگاه، پولکبا استفاده از ورقه

ساخته شد. وجود متر سانتی 5متر و به قطر میلی 3ضخامت 
ها سبب روغن ناشی از شرایط کارگاهی و ناهمواري سطح پولک

شوند. بنابراین نایکنواخت شدن ضخامت الیه نشانده شده می
ها باید صاف و صیقلی شود. به این نشانی، سطح آنپیش از الیه

هاي نرم و بسیار منظور ابتدا هر دو طرف سطح پولک با سنباده
گونه خوبی صاف شود و هیچهسطح آن بیده شد تا ینرم سا

فرورفتگی و یا برجستگی در آن نباشد. سپس سطح پولک مسی 
با نمد و پودر آلومینیوم پرداخته و خمیر جالسنج صیقلی شد. 

زدایی از زیرالیه و تمیز کردن نهایی آن از الکل به منظور چربی
هاي مسی را قبل و بعد از پولک 11استفاده کردیم. شکل 

 چنین دهد. همیات پرداخت و صیقلی کردن نشان میعمل
ها را قبل و بعد از صیقلی نمودن تصویر سطح پولک 12شکل 

گرفته  400نمایی دهد که توسط میکروسکوپ با بزرگنشان می
 شده است.

                                                           
1. Solidworks 

 
 ي محفظه با نرم سالیدورکس.اجزاي طراحی شده .10شکل  

 

 
 عملیات پرداخت و صیقلی کردن.هاي مسی را قبل و بعد از پولک .11 شکل

 

   
تصویر سطح پولک مسی قبل و بعد از عملیات صیقلی که با  .12 شکل

 گرفته شده است. 400میکروسکوپ با بزرگنمایی 
 

کنش پالسما با مواد از دستگاه کندوپاش آزمایشگاه برهم
نشانی اي به منظور الیهپژوهشکده پالسما و گداخت هسته

 د هدف به روش کند و پاش با ضخامت عد 4استفاده شد. 
 13نشانی شدند. شکل میکرومتر، در آزمایشگاه الیه 1-5/0

دهد. هاي تیتانیومی ساخته شده را نشان میاي از هدفنمونه
اي از جنس مس تیتانیوم بر روي زیرالیه 2و  1هاي شماره هدف

ابتدا بر روي  3نشانده شده است در صورتی که هدف شماره 
عنوان الیه میانی و سپس تیتانیوم با روش الیه هتنگستن بمس 

 نشانی کند و پاش قرار گرفته است.
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. 
 هاي تیتانیومی ساخته شده.اي از هدفنمونه .13 شکل

 
در  1RBSضخامت الیه تیتانیومی با استفاده از آنالیز 

اي آزمایشگاه فیزیک ذرات باردار پژوهشگاه علوم و فنون هسته
و یک  MeV 2/2با آنالیز به کمک پرتابه پروتون  انجام شد.

با انجام شد.  165°ی تحت زاویه پراکندگی حآشکارساز سد سط
را تعیین توان جرم هسته هدف و عمق آنتحلیل طیف ثبتی می

پس پراکندگی رادرفورد به کمک  سازي طیفنمود. شبیه
و با استفاده از رابطه توان توقف   02/7SIMNRAافزار نرم

Zigler/Biersack  و مدل تفرقChu&Yang انجام شده است 
هاي انجام شده، سطح مقطح پراکندگی سازي. در شبیه]13[

هاي تیتانیم، اکسیژن و کربن بر اساس از روي هستهپروتون 
هاي ارزیابی شده و براي مس رادرفورد در نظر گرفته شدند. داده

 تر و عمقی که برخورد در آن انجام هر چه اتم هدف کوچک
تر است. چون تر باشد، انرژي ذره برگشتی کمشود بیشمی

ژي خود را از دست پرتابه با توجه به توان توقف ماده، مقدار از انر
دهد در نتیجه انرژي برگشتی از سطح با انرژي برگشتی از می

ذراتی که عمق هستند، متفاوت خواهد بود و در نهایت پهناي 
 شود. با محاسبه پهنا و در نظر گرفتن قدرت قله مربوط می

با این روش  گردد.کنندگی آشکارساز مقدار عمق تعیین میجدا
پذیر است و حساسیت د میکرون امکانگیري عمق در حاندازه

نتایج تعیین  1آن براي عناصر سنگین بهتر است. در جدول 
 هدف آورده شده است.  2براي  RBSضخامت با استفاده از روش 

که با پرتابه  1هدف شماره  RBSنتایج آنالیز  14شکل 
انجام شده  165که در زاویه آشکارسازي  MeV 2/2 پروتون

هاي تیتانیوم و میزان غلظت اتم 15هد. شکل داست را نشان می
طور که از این دهد. هماننشان می 1مس را در هدف شماره 

شکل مشخص است میزان کمی ناخالصی اکسیژن و کربن در 

                                                           
1. Rutherford Backscattering Spectrometry 

 

هاي مرز مشترك مس و تیتانیوم وجود دارد که ناشی از آلودگی
 موجود در دستگاه کند و پاش می باشد.

هدف از آب دیونیزه به عنوان کاري به منظور جهت خنک
تجهیزات مورد استفاده  16کننده استفاده شد. شکل سیال خنک

کاري و سوار شده بر روي هدف را جهت ساخت سامانه خنک
 دهد.نشان می

 
 هدف تیتانیومی 2براي  RBSنتایج تعیین ضخامت با استفاده از روش . 1جدول 

گیري شده با روش ضخامت اندازه شماره هدف
RBS برحسب میکرومتر 

1 5/1 
2 4/1 
3 1/1 

 

 
 .1هدف شماره  RBSنتایج آنالیز  .14شکل 

 

 
 

 .1هاي تیتانیوم و مس هدف شماره . چگالی یون15شکل 
 

 
 کاري ساخته شدهسامانه خنک .16شکل 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Rutherford_backscattering_spectrometry
https://en.wikipedia.org/wiki/Rutherford_backscattering_spectrometry
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 خألساخت محفظه  3.2
هاي قبل اشاره شد، به منظور آزمون طور که در بخشهمان
در ه گردید. یهاي فنی آن ارااي طراحی و نقشهها، محفظههدف

ها، نمایش هاي مختلف ساخته شده و مونتاژ آنبخش 17شکل 
 داده شده است.

  
 گیري. انجام آزمایش و داده4

در هر آزمایش، سیستم  پس از نصب هدف در محل محفظه خأل،
قرار شگاه تحت خأل توسط پمپ توربو چرخشی موجود در آزمای

یم و آمپر تنظمیلی 20گرفت. براي هر آزمایش جریان تا حدود 
هاي کیلو ولت تغییر یافت و تعداد نوترون 25ولتاژ تا حدود 

ثبت شد. ابتدا هدف  6411LBتولید شده توسط نوترون پروب 
گیري بهره متر را جهت اندازهمیلی 3مسی خالص با ضخامت 

قرار دادیم. مشاهده سیستم را تحت خأل نوترونی نصب کردیم و 
گردید که با کاهش فشار و پس از تزریق گاز دوتریوم پس از 

 18چند ثانیه اولین نوترون توسط آشکارساز ثبت گردید. شکل 
 دستگاه ساخته شده را حین کار زمانی که پالسما تشکیل 

تیتانیومی ساخته شده  هايدهد. سپس هدفشود نشان میمی
 جایگزین کردیم.  محفظه خأل دارنده هدفرا در محل نگه

هاي ساخته شده در هاي مربوط به بمباران دوتریومی هدفداده
 نشان داده شده است. 2جدول 

 

 

 
 هاي مختلف ساخته شده و مونتاژ محفظه خأل.. بخش17شکل 

 
 

 
 . دستگاه آزمون هدف در حین کار.18شکل 

 
 بمباران دوتریومی هدف ساخته شده هاي مربوط بهداده .2جدول 

ولتاژ  هدف
(kV) 

 

  جریان
)mA( 

 شمارش
(n/s) 

خطاي 
 گیرياندازه

 %10 45/3×510 20 25 مسی هدف
 %3 28/6×510 20 25 میکرومتر 5/1هدف تیتانیومی با ضخامت 
 %5 67/5×510 20 25 میکرومتر 4/1هدف تیتانیومی با ضخامت 
 %6 19/5×510 20 25 میکرومتر 1/1هدف تیتانیومی با ضخامت 

 

 گیري . نتیجه5
قبول ها و عملکرد قابلآمیز بودن آزمایشبا توجه به موفقیت

توان دست آمده، میهچنین نتایج خوب بهاي مختلف و همبخش
هاي به کار برده شده براي تعیین اطمینان داشت که روش

و نحوه کننده ثر در طراحی هدف و سامانه خنکؤپارامترهاي م
باشند. نتایج ما نشان داد هاي مناسبی میها، روشکاري آنعایق

وات، هرچه  400 که براي ساخت هدف جامد مولد نوترون
گراد سانتیدرجه 200تر باشد دماي هدف از ضخامت هدف کم

کند. اما هدف کاهش پیدا می يهتر خواهد شد و دماي بیشینکم
کاهش ضخامت هدف، منجر به ازدیاد دماي آب به از طرفی 

 چنین به دلیل گراد خواهد شد. همسانتیدرجه 100 بیش از
که هدف در تماس مستقیم با آب قرار دارد بایستی ضخامت آن

ثیري بر اعوجاج و أهدف را طوري در نظر گرفت که فشار آب ت
توجه به مقادیر  خمیدگی بر روي سطح هدف نداشته باشد. لذا با

 توان دست آمده براي بیشینه دماي هدف و آب میه ب
گیري کرد که ضخامت هدفی برابر با یک میکرومتر که در نتیجه

در نظر گرفته شده  m/s 95/0آن سرعت آب ورودي برابر با 
چنین باشد. همکاري هدف میباشد، بهترین گزینه براي خنک
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ه بهره نوترون با افزایش دهد کدست آمده نشان میه نتایج ب
تر یابد. در واقع هدف با ضخامت بیشضخامت هدف افزایش می
تري از دوتریوم است که همین امر قادر به جذب مقدار بیش

هاي دیگر شده است. موجب افزایش بهره نوترون نسبت به هدف
توان نتیجه گرفت که پدیده گداخت سطحی موجب بنابراین می

 تولیدي در دستگاه مولد نوترون صنعتی افزایش نرخ نوترون 
 .شودمی

 
 راجعم

 
1. J.M. Elizondo-Decanini, et al., Novel Surface-

Mounted Neutron Generator, IEEE Trans. Plasma 
Sci., 40, 2145 (2012). 

2. J. Reijonen, et al., D-D neutron generator 
development at LBNL, Appl. Radiat. Isot., 63, 757 
(2005). 

3.  B.A. Ludewigt, R.P. Wells, J. Reijonen, High-yield 
D–T neutron generator, Nucl Instrum Meth B, 261, 
830 (200). 

4. D. Totsuka, et al., Performance test of Si PIN 
photodiode line scanner for thermal neutron 
detection, Nucl Instrum Meth A, 659, 399 (2011). 

5. K. Yoshikawa, et al., Research and development of a 
compact discharge-driven D–Dfusion neutron source 
for explosive detection, Nucl Instrum Meth B, 261, 
299 (2007). 

 
 

6. R.W. Bussard, Waste Transmutation by High Flux DT 
Fusion Neutrons from Inertial Electrostatic Fusion 
(IEF) Systems, Global 1993 International Conference 
and Technology Exhibition on Future Nuclear 
Systems, Sep. 12-17, (1993). 

 7. K.N. Leunga, J.K. Leung, G. Melville, Feasibility 
study on medical isotope production using a compact 
neutron generator, Appl. Radiat. Isot, 137, 23 
(2018). 

8. K.N. Leung, et al., A High Intensity Multi-Purpose 
DD Neutron Generator for Nuclear Engineering 
Laboratories, REPORT: No. DOE/ID/14606. 
University of California at Berkeley, (2005). 

9. K. Bergaoui, et al., Development of a new deuterium–
deuterium (D–D) neutron generator for prompt 
gamma-ray neutron activation analysis, Appl. 
Radiat. Isot, 94, 319 (2014). 

10. J. Csikai, CRC Handbook of Fast Neutron 
Generators, CRC Press, Boca Raton (1987). 

11. R. Bowden-Reid, et al., Evidence for surface fusion 
in inertial electrostatic confinement devices, Phys. 
Plasmas, 25, 112702 (2018).  

12. J. Csikai, et al., Production of solid deuterium targets 
by ion implantation, Nucl. Instr. Meth. Phys. Res. A, 
397, 75 (1997). 

13. M. Mayer, SIMNRA, a Simulation Program for the 
Analysis of NRA, RBS and ERDA, In: J.L. Duggan, 
I.L. Morgan (Eds.), Proceedings of the 15th 
International Conference on the Application of 
Accelerators in Research and Industry, American 
Institute of Physics Conference Proceedings, 475, 
541 (1999). 

14. COMSOL, COMSOL Multiphysics Heat Transfer  
Module User’s Guide version 5.3a (2017). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COPYRIGHTS 
©2021 The author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons  
Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium,  
as long as the original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publishers. 

 استناد به این مقاله

جهت بررسی پدیده گداخت  کنندهخنکهمراه سامانه طراحی و ساخت هدف جامد به )،1401( ، علی باقريمرتضی صداقت، علیرضا اصل زعیم، مریم قپانوري، آمنه کارگریان
 123-113، 101، سطحی

DOI: 10.24200/nst.2022.1453                                                 Url: https://jonsat.nstri.ir/article_1453.html 

https://www.google.com/search?q=1.+J.M.+Elizondo-Decanini%2C+et+al.%2C+Novel+Surface-Mounted+Neutron+Generator%2C+IEEE+Trans.+Plasma+Sci.%2C+40%2C+2145+(2012).&rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&oq=1.+J.M.+Elizondo-Decanini%2C+et+al.%2C+Novel+Surface-Mounted+Neutron+Generator%2C+IEEE+Trans.+Plasma+Sci.%2C+40%2C+2145+(2012).&aqs=chrome..69i57.790j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=1.+J.M.+Elizondo-Decanini%2C+et+al.%2C+Novel+Surface-Mounted+Neutron+Generator%2C+IEEE+Trans.+Plasma+Sci.%2C+40%2C+2145+(2012).&rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&oq=1.+J.M.+Elizondo-Decanini%2C+et+al.%2C+Novel+Surface-Mounted+Neutron+Generator%2C+IEEE+Trans.+Plasma+Sci.%2C+40%2C+2145+(2012).&aqs=chrome..69i57.790j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=2.+J.+Reijonen%2C+et+al.%2C+D-D+neutron+generator+development+at+LBNL%2C+Appl.+Radiat.+Isot.%2C+63%2C+757+%282005%29.&rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALiCzsYDnRBZePCsgHQvaYCoCrx-Q5WXDg%3A1656329709554&ei=7ZW5Yo62IfSp9u8PmPOM4AM&ved=0ahUKEwjO4N__xM34AhX0lP0HHZg5AzwQ4dUDCA4&uact=5&oq=2.+J.+Reijonen%2C+et+al.%2C+D-D+neutron+generator+development+at+LBNL%2C+Appl.+Radiat.+Isot.%2C+63%2C+757+%282005%29.&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANKBAhBGAFKBAhGGABQlw1Ylw1gpxJoA3AAeACAAQCIAQCSAQCYAQCgAQKgAQHAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=3.++B.A.+Ludewigt%2C+R.P.+Wells%2C+J.+Reijonen%2C+High-yield+D%E2%80%93T+neutron+generator%2C+Nucl+Instrum+Meth+B%2C+261%2C+830+%28200%29.&rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALiCzsZUK3YewovGjLcQWjQz1KjgpXodDA%3A1656329732195&ei=BJa5Yq2_C4Dc7_UP9Nan4A4&ved=0ahUKEwit0cWKxc34AhUA7rsIHXTrCewQ4dUDCA4&uact=5&oq=3.++B.A.+Ludewigt%2C+R.P.+Wells%2C+J.+Reijonen%2C+High-yield+D%E2%80%93T+neutron+generator%2C+Nucl+Instrum+Meth+B%2C+261%2C+830+%28200%29.&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCggjEK4CELADECdKBAhBGAFKBAhGGABQhQ1YhQ1g_xJoA3AAeACAAQCIAQCSAQCYAQCgAQKgAQHIAQHAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=4.+D.+Totsuka%2C+et+al.%2C+Performance+test+of+Si+PIN+photodiode+line+scanner+for+thermal+neutron+detection%2C+Nucl+Instrum+Meth+A%2C+659%2C+399+%282011%29.%E2%80%8F&rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALiCzsZ6J3DzAqYU-Iql9psp4if3p_3T9g%3A1656329752451&ei=GJa5YuaSG8Wn9u8P9_a2sAo&ved=0ahUKEwjm_pmUxc34AhXFk_0HHXe7DaYQ4dUDCA4&uact=5&oq=4.+D.+Totsuka%2C+et+al.%2C+Performance+test+of+Si+PIN+photodiode+line+scanner+for+thermal+neutron+detection%2C+Nucl+Instrum+Meth+A%2C+659%2C+399+%282011%29.%E2%80%8F&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCggjEK4CELADECdKBAhBGAFKBAhGGABQyQtYyQtgnBJoA3AAeACAAQCIAQCSAQCYAQCgAQKgAQHIAQHAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=5.+K.+Yoshikawa%2C+et+al.%2C+Research+and+development+of+a+compact+discharge-driven+D%E2%80%93Dfusion+neutron+source+for+explosive+detection%2C+Nucl+Instrum+Meth+B%2C+261+299+%282007%29.&rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALiCzsaKG3W812-cEGtADOkyRACmNC0qiA%3A1656329776813&ei=MJa5YumKMbSN9u8PnJi3gAs&ved=0ahUKEwjp4uifxc34AhW0hv0HHRzMDbAQ4dUDCA4&uact=5&oq=5.+K.+Yoshikawa%2C+et+al.%2C+Research+and+development+of+a+compact+discharge-driven+D%E2%80%93Dfusion+neutron+source+for+explosive+detection%2C+Nucl+Instrum+Meth+B%2C+261+299+%282007%29.&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANKBAhBGAFKBAhGGABQ0QxY0Qxg5BNoA3AAeACAAQCIAQCSAQCYAQCgAQKgAQHAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=6.+R.W.+Bussard%2C+Waste+Transmutation+by+High+Flux+DT+Fusion+Neutrons+from+Inertial+Electrostatic+Fusion+%28IEF%29+Systems%2C+Global+1993+International+Conference+and+Technology+Exhibition+on+Future+Nuclear+Systems%2C+Sep.+12-17%2C+%281993%29.&rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALiCzsZgWqlVc8bkNnrVMEHLLByYcVT3bA%3A1656329873401&ei=kZa5YrLhF5CE9u8P1aCBiAs&ved=0ahUKEwjy7e_Nxc34AhUQgv0HHVVQALEQ4dUDCA4&uact=5&oq=6.+R.W.+Bussard%2C+Waste+Transmutation+by+High+Flux+DT+Fusion+Neutrons+from+Inertial+Electrostatic+Fusion+%28IEF%29+Systems%2C+Global+1993+International+Conference+and+Technology+Exhibition+on+Future+Nuclear+Systems%2C+Sep.+12-17%2C+%281993%29.&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBwgAEEcQsAMyBwgAEEcQsAMyBwgAEEcQsAMyBwgAEEcQsAMyBwgAEEcQsAMyBwgAEEcQsAMyBwgAEEcQsAMyBwgAEEcQsANKBAhBGABKBAhGGABQyQtYyQtgzxBoA3ABeACAAQCIAQCSAQCYAQCgAQKgAQHIAQjAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=6.+R.W.+Bussard%2C+Waste+Transmutation+by+High+Flux+DT+Fusion+Neutrons+from+Inertial+Electrostatic+Fusion+%28IEF%29+Systems%2C+Global+1993+International+Conference+and+Technology+Exhibition+on+Future+Nuclear+Systems%2C+Sep.+12-17%2C+%281993%29.&rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALiCzsZgWqlVc8bkNnrVMEHLLByYcVT3bA%3A1656329873401&ei=kZa5YrLhF5CE9u8P1aCBiAs&ved=0ahUKEwjy7e_Nxc34AhUQgv0HHVVQALEQ4dUDCA4&uact=5&oq=6.+R.W.+Bussard%2C+Waste+Transmutation+by+High+Flux+DT+Fusion+Neutrons+from+Inertial+Electrostatic+Fusion+%28IEF%29+Systems%2C+Global+1993+International+Conference+and+Technology+Exhibition+on+Future+Nuclear+Systems%2C+Sep.+12-17%2C+%281993%29.&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBwgAEEcQsAMyBwgAEEcQsAMyBwgAEEcQsAMyBwgAEEcQsAMyBwgAEEcQsAMyBwgAEEcQsAMyBwgAEEcQsAMyBwgAEEcQsANKBAhBGABKBAhGGABQyQtYyQtgzxBoA3ABeACAAQCIAQCSAQCYAQCgAQKgAQHIAQjAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=6.+R.W.+Bussard%2C+Waste+Transmutation+by+High+Flux+DT+Fusion+Neutrons+from+Inertial+Electrostatic+Fusion+%28IEF%29+Systems%2C+Global+1993+International+Conference+and+Technology+Exhibition+on+Future+Nuclear+Systems%2C+Sep.+12-17%2C+%281993%29.&rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALiCzsZgWqlVc8bkNnrVMEHLLByYcVT3bA%3A1656329873401&ei=kZa5YrLhF5CE9u8P1aCBiAs&ved=0ahUKEwjy7e_Nxc34AhUQgv0HHVVQALEQ4dUDCA4&uact=5&oq=6.+R.W.+Bussard%2C+Waste+Transmutation+by+High+Flux+DT+Fusion+Neutrons+from+Inertial+Electrostatic+Fusion+%28IEF%29+Systems%2C+Global+1993+International+Conference+and+Technology+Exhibition+on+Future+Nuclear+Systems%2C+Sep.+12-17%2C+%281993%29.&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBwgAEEcQsAMyBwgAEEcQsAMyBwgAEEcQsAMyBwgAEEcQsAMyBwgAEEcQsAMyBwgAEEcQsAMyBwgAEEcQsAMyBwgAEEcQsANKBAhBGABKBAhGGABQyQtYyQtgzxBoA3ABeACAAQCIAQCSAQCYAQCgAQKgAQHIAQjAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=+7.+K.N.+Leunga%2C+J.K.+Leung%2C+G.+Melville%2C+Feasibility+study+on+medical+isotope+production+using+a+compact+neutron+generator%2C+Appl.+Radiat.+Isot%2C+137%2C+23+%282018%29.&rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALiCzsZkWQvo2PEnFqdh4QNe7tcwqYzRjQ%3A1656329895808&ei=p5a5YpXoMLaU9u8PodCvgAI&ved=0ahUKEwjV18fYxc34AhU2iv0HHSHoCyAQ4dUDCA4&uact=5&oq=+7.+K.N.+Leunga%2C+J.K.+Leung%2C+G.+Melville%2C+Feasibility+study+on+medical+isotope+production+using+a+compact+neutron+generator%2C+Appl.+Radiat.+Isot%2C+137%2C+23+%282018%29.&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCggAEEcQsAMQyQMyBwgAEEcQsANKBAhBGABKBAhGGABQzQtYzQtg-xBoA3ABeACAAQCIAQCSAQCYAQCgAQKgAQHIAQLAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=8.+K.N.+Leung%2C+et+al.%2C+A+High+Intensity+Multi-Purpose+DD+Neutron+Generator+for+Nuclear+Engineering+Laboratories%2C+REPORT%3A+No.+DOE%2FID%2F14606.+University+of+California+at+Berkeley%2C+%282005%29.&rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALiCzsbV806QDDNT8BoGqan0BjShvXeeAA%3A1656329957335&ei=5Za5YqThE--J9u8P6cK8gAg&ved=0ahUKEwjk5_L1xc34AhXvhP0HHWkhD4AQ4dUDCA4&uact=5&oq=8.+K.N.+Leung%2C+et+al.%2C+A+High+Intensity+Multi-Purpose+DD+Neutron+Generator+for+Nuclear+Engineering+Laboratories%2C+REPORT%3A+No.+DOE%2FID%2F14606.+University+of+California+at+Berkeley%2C+%282005%29.&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCggjEK4CELADECdKBAhBGAFKBAhGGABQpA1YpA1guhJoA3AAeACAAQCIAQCSAQCYAQCgAQKgAQHIAQHAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=8.+K.N.+Leung%2C+et+al.%2C+A+High+Intensity+Multi-Purpose+DD+Neutron+Generator+for+Nuclear+Engineering+Laboratories%2C+REPORT%3A+No.+DOE%2FID%2F14606.+University+of+California+at+Berkeley%2C+%282005%29.&rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALiCzsbV806QDDNT8BoGqan0BjShvXeeAA%3A1656329957335&ei=5Za5YqThE--J9u8P6cK8gAg&ved=0ahUKEwjk5_L1xc34AhXvhP0HHWkhD4AQ4dUDCA4&uact=5&oq=8.+K.N.+Leung%2C+et+al.%2C+A+High+Intensity+Multi-Purpose+DD+Neutron+Generator+for+Nuclear+Engineering+Laboratories%2C+REPORT%3A+No.+DOE%2FID%2F14606.+University+of+California+at+Berkeley%2C+%282005%29.&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCggjEK4CELADECdKBAhBGAFKBAhGGABQpA1YpA1guhJoA3AAeACAAQCIAQCSAQCYAQCgAQKgAQHIAQHAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0969804314003273#!
https://www.google.com/search?q=9.+K.+Bergaoui%2C+et+al.%2C+Development+of+a+new+deuterium%E2%80%93deuterium+%28D%E2%80%93D%29+neutron+generator+for+prompt+gamma-ray+neutron+activation+analysis%2C+Appl.+Radiat.+Isot%2C+94%2C+319+%282014%29.&rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALiCzsY14C0X38W26rBQFSwcDEKHSzkleQ%3A1656329977307&ei=-Za5YteeEuqI9u8P3-42&ved=0ahUKEwiX_7X_xc34AhVqhP0HHV-3DQAQ4dUDCA4&uact=5&oq=9.+K.+Bergaoui%2C+et+al.%2C+Development+of+a+new+deuterium%E2%80%93deuterium+%28D%E2%80%93D%29+neutron+generator+for+prompt+gamma-ray+neutron+activation+analysis%2C+Appl.+Radiat.+Isot%2C+94%2C+319+%282014%29.&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANKBAhBGAFKBAhGGABQ3QtY3QtggxFoA3AAeACAAQCIAQCSAQCYAQCgAQKgAQHAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=9.+K.+Bergaoui%2C+et+al.%2C+Development+of+a+new+deuterium%E2%80%93deuterium+%28D%E2%80%93D%29+neutron+generator+for+prompt+gamma-ray+neutron+activation+analysis%2C+Appl.+Radiat.+Isot%2C+94%2C+319+%282014%29.&rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALiCzsY14C0X38W26rBQFSwcDEKHSzkleQ%3A1656329977307&ei=-Za5YteeEuqI9u8P3-42&ved=0ahUKEwiX_7X_xc34AhVqhP0HHV-3DQAQ4dUDCA4&uact=5&oq=9.+K.+Bergaoui%2C+et+al.%2C+Development+of+a+new+deuterium%E2%80%93deuterium+%28D%E2%80%93D%29+neutron+generator+for+prompt+gamma-ray+neutron+activation+analysis%2C+Appl.+Radiat.+Isot%2C+94%2C+319+%282014%29.&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANKBAhBGAFKBAhGGABQ3QtY3QtggxFoA3AAeACAAQCIAQCSAQCYAQCgAQKgAQHAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=10.+J.+Csikai%2C+CRC+Handbook+of+Fast+Neutron+Generators%2C+CRC+Press%2C+Boca+Raton+%281987%29.&rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALiCzsarV_G1ywMYhst5uSokgvXvURGwEA%3A1656330044621&ei=PJe5YoqyJYuX9u8Pt52i8AE&ved=0ahUKEwiKwMKfxs34AhWLi_0HHbeOCB4Q4dUDCA4&uact=5&oq=10.+J.+Csikai%2C+CRC+Handbook+of+Fast+Neutron+Generators%2C+CRC+Press%2C+Boca+Raton+%281987%29.&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANKBAhBGAFKBAhGGABQvQtYvQtguRBoA3AAeACAAQCIAQCSAQCYAQCgAQKgAQHAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=11.+R.+Bowden-Reid%2C+et+al.%2C+Evidence+for+surface+fusion+in+inertial+electrostatic+confinement+devices%2C+Phys.+Plasmas%2C+25%2C+112702+%282018%29.+&rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALiCzsbuTtMFuwKAAv0gShcSyHja1Anulg%3A1656330009789&ei=GZe5YsbSL4OW9u8P7PiWmAg&ved=0ahUKEwiGw_SOxs34AhUDi_0HHWy8BYMQ4dUDCA4&uact=5&oq=11.+R.+Bowden-Reid%2C+et+al.%2C+Evidence+for+surface+fusion+in+inertial+electrostatic+confinement+devices%2C+Phys.+Plasmas%2C+25%2C+112702+%282018%29.+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANKBAhBGAFKBAhGGABQsAtYsAtg7xBoA3AAeACAAQCIAQCSAQCYAQCgAQKgAQHAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=11.+R.+Bowden-Reid%2C+et+al.%2C+Evidence+for+surface+fusion+in+inertial+electrostatic+confinement+devices%2C+Phys.+Plasmas%2C+25%2C+112702+%282018%29.+&rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALiCzsbuTtMFuwKAAv0gShcSyHja1Anulg%3A1656330009789&ei=GZe5YsbSL4OW9u8P7PiWmAg&ved=0ahUKEwiGw_SOxs34AhUDi_0HHWy8BYMQ4dUDCA4&uact=5&oq=11.+R.+Bowden-Reid%2C+et+al.%2C+Evidence+for+surface+fusion+in+inertial+electrostatic+confinement+devices%2C+Phys.+Plasmas%2C+25%2C+112702+%282018%29.+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANKBAhBGAFKBAhGGABQsAtYsAtg7xBoA3AAeACAAQCIAQCSAQCYAQCgAQKgAQHAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=12.+J.+Csikai%2C+et+al.%2C+Production+of+solid+deuterium+targets+by+ion+implantation%2C+Nucl.+Instr.+Meth.+Phys.+Res.+A%2C+397%2C+75+%281997%29.&rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALiCzsYIlLD45U8vbJdSHgosMLWoHyu0JQ%3A1656329842480&ei=cpa5YqT1HLTc7_UPntm86AY&ved=0ahUKEwik9pC_xc34AhU07rsIHZ4sD20Q4dUDCA4&uact=5&oq=12.+J.+Csikai%2C+et+al.%2C+Production+of+solid+deuterium+targets+by+ion+implantation%2C+Nucl.+Instr.+Meth.+Phys.+Res.+A%2C+397%2C+75+%281997%29.&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCggjEK4CELADECdKBAhBGAFKBAhGGABQlwtYlwtg0xBoA3AAeACAAQCIAQCSAQCYAQCgAQKgAQHIAQHAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=13.+M.+Mayer%2C+SIMNRA%2C+a+Simulation+Program+for+the+Analysis+of+NRA%2C+RBS+and+ERDA%2C+In%3A+J.L.+Duggan%2C+I.L.+Morgan+%28Eds.%29%2C+Proceedings+of+the+15th+International+Conference+on+the+Application+of+Accelerators+in+Research+and+Industry%2C+American+Institute+of+Physics+Conference+Proceedings%2C+475%2C+541+%281999%29.&rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALiCzsbJUeq2SYvSeOLRxG8rNaFp5AE0mQ%3A1656329821260&ei=XZa5Yp-6DtaP9u8Po82T6Aw&ved=0ahUKEwjf3IC1xc34AhXWh_0HHaPmBM0Q4dUDCA4&uact=5&oq=13.+M.+Mayer%2C+SIMNRA%2C+a+Simulation+Program+for+the+Analysis+of+NRA%2C+RBS+and+ERDA%2C+In%3A+J.L.+Duggan%2C+I.L.+Morgan+%28Eds.%29%2C+Proceedings+of+the+15th+International+Conference+on+the+Application+of+Accelerators+in+Research+and+Industry%2C+American+Institute+of+Physics+Conference+Proceedings%2C+475%2C+541+%281999%29.&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBwgAEEcQsAMyBwgAEEcQsAMyBwgAEEcQsAMyBwgAEEcQsAMyBwgAEEcQsAMyBwgAEEcQsAMyBwgAEEcQsAMyBwgAEEcQsANKBAhBGABKBAhGGABQxQxYxQxghxJoA3ABeACAAQCIAQCSAQCYAQCgAQKgAQHIAQjAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=13.+M.+Mayer%2C+SIMNRA%2C+a+Simulation+Program+for+the+Analysis+of+NRA%2C+RBS+and+ERDA%2C+In%3A+J.L.+Duggan%2C+I.L.+Morgan+%28Eds.%29%2C+Proceedings+of+the+15th+International+Conference+on+the+Application+of+Accelerators+in+Research+and+Industry%2C+American+Institute+of+Physics+Conference+Proceedings%2C+475%2C+541+%281999%29.&rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALiCzsbJUeq2SYvSeOLRxG8rNaFp5AE0mQ%3A1656329821260&ei=XZa5Yp-6DtaP9u8Po82T6Aw&ved=0ahUKEwjf3IC1xc34AhXWh_0HHaPmBM0Q4dUDCA4&uact=5&oq=13.+M.+Mayer%2C+SIMNRA%2C+a+Simulation+Program+for+the+Analysis+of+NRA%2C+RBS+and+ERDA%2C+In%3A+J.L.+Duggan%2C+I.L.+Morgan+%28Eds.%29%2C+Proceedings+of+the+15th+International+Conference+on+the+Application+of+Accelerators+in+Research+and+Industry%2C+American+Institute+of+Physics+Conference+Proceedings%2C+475%2C+541+%281999%29.&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBwgAEEcQsAMyBwgAEEcQsAMyBwgAEEcQsAMyBwgAEEcQsAMyBwgAEEcQsAMyBwgAEEcQsAMyBwgAEEcQsAMyBwgAEEcQsANKBAhBGABKBAhGGABQxQxYxQxghxJoA3ABeACAAQCIAQCSAQCYAQCgAQKgAQHIAQjAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=14.+COMSOL%2C+COMSOL+Multiphysics+Heat+Transfer++Module+User%E2%80%99s+Guide+version+5.3a+%282017%29.&rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALiCzsatLTj_q8rIcGWkWqvUkXyj3ZJH2w%3A1656329798358&ei=Rpa5YvaRFcfc7_UPvv-zuAs&ved=0ahUKEwj2zIuqxc34AhVH7rsIHb7_DLcQ4dUDCA4&uact=5&oq=14.+COMSOL%2C+COMSOL+Multiphysics+Heat+Transfer++Module+User%E2%80%99s+Guide+version+5.3a+%282017%29.&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6CggjEK4CELADECdKBAhBGAFKBAhGGABQugxYugxgsRNoA3AAeACAAe0BiAHtAZIBAzItMZgBAKABAqABAcgBAcABAQ&sclient=gws-wiz
https://jonsat.nstri.ir/article_1453.html

	مجله علوم و فنون هستهای، جلد 101، شماره 3، پاییز 1401
	آمنه کارگریان، مریم قپانوری*، مرتضی صداقت، علیرضا اصل زعیم، علی باقری
	1. J.M. Elizondo-Decanini, et al., Novel Surface-Mounted Neutron Generator, IEEE Trans. Plasma Sci., 40, 2145 (2012).
	2. J. Reijonen, et al., D-D neutron generator development at LBNL, Appl. Radiat. Isot., 63, 757 (2005).
	3.  B.A. Ludewigt, R.P. Wells, J. Reijonen, High-yield D–T neutron generator, Nucl Instrum Meth B, 261, 830 (200).
	4. D. Totsuka, et al., Performance test of Si PIN photodiode line scanner for thermal neutron detection, Nucl Instrum Meth A, 659, 399 (2011).
	5. K. Yoshikawa, et al., Research and development of a compact discharge-driven D–Dfusion neutron source for explosive detection, Nucl Instrum Meth B, 261, 299 (2007).
	6. R.W. Bussard, Waste Transmutation by High Flux DT Fusion Neutrons from Inertial Electrostatic Fusion (IEF) Systems, Global 1993 International Conference and Technology Exhibition on Future Nuclear Systems, Sep. 12-17, (1993).
	7. K.N. Leunga, J.K. Leung, G. Melville, Feasibility study on medical isotope production using a compact neutron generator, Appl. Radiat. Isot, 137, 23 (2018).
	8. K.N. Leung, et al., A High Intensity Multi-Purpose DD Neutron Generator for Nuclear Engineering Laboratories, REPORT: No. DOE/ID/14606. University of California at Berkeley, (2005).
	9. K. Bergaoui, et al., Development of a new deuterium–deuterium (D–D) neutron generator for prompt gamma-ray neutron activation analysis, Appl. Radiat. Isot, 94, 319 (2014).
	10. J. Csikai, CRC Handbook of Fast Neutron Generators, CRC Press, Boca Raton (1987).
	11. R. Bowden-Reid, et al., Evidence for surface fusion in inertial electrostatic confinement devices, Phys. Plasmas, 25, 112702 (2018).
	12. J. Csikai, et al., Production of solid deuterium targets by ion implantation, Nucl. Instr. Meth. Phys. Res. A, 397, 75 (1997).
	13. M. Mayer, SIMNRA, a Simulation Program for the Analysis of NRA, RBS and ERDA, In: J.L. Duggan, I.L. Morgan (Eds.), Proceedings of the 15th International Conference on the Application of Accelerators in Research and Industry, American Institute of ...
	14. COMSOL, COMSOL Multiphysics Heat Transfer  Module User’s Guide version 5.3a (2017).


