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บทคั ด ย่ อ

*

ประเทศไทยมี ก ารนำเอาเครื ่ อ งเร่ ง อนุ ภ าคพลั ง งานสู ง มาใช้ ง านกั น อย่ า งแพร่ ห ลาย
เช่ น เครื ่ อ งเร่ ง อนุ ภ าคอิ เ ล็ ก ตรอนพลั ง งานในช่ ว ง 30-40 MeV ที ่ ใ ช้ ส ำหรั บ การรั ก ษาโรค
มะเร็ ง และเนื ้ อ งอกในโรงพยาบาลทั ่ ว ไป ประมาณ 8 แห่ ง และเครื ่ อ งเร่ ง อนุ ภ าคอิ เ ล็ ก ตรอน
ชนิ ด กระแสสู ง เพื ่ อ นำมาใช้ ใ นการเปลี ่ ย นสี ข องอั ญ มณี และในอนาคตอาจมี ก ารใช้ ส ำหรั บ
กำจั ด แก๊ ส พิ ษ จำพวก SOx และ NOx จากปล่ อ งควั น โรงงาน หรื อ การนำเอามาใช้ ใ นกระบวน
การผลิ ต ทางอุ ต สาหกรรมจำพวกพลาสติ ก นำยางธรรมชาติ หรื อ การถนอมอาหาร
สำนั ก งานพลั ง งานปรมาณู เ พื ่ อ สั น ติ มี ห น้ า ที ่ โ ดยตรงในการส่ ง เสริ ม การใช้ ป ระโยชน์
เกี ่ ย วกั บ พลั ง งานนิ ว เคลี ย ร์ และกำกั บ ดู แ ลความปลอดภั ย ต่ อ รั ง สี ข องผู ้ ป ฏิ บ ั ต ิ ง านและ
ประชาชนทั ่ ว ไป ซึ ่ ง อิ เ ล็ ก ตรอนพลั ง งานสู ง นอกจากจะเป็ น อั น ตรายต่ อ ร่ า งกายของมนุ ษ ย์ โ ดย
ตรงแล้ ว ยั ง สามารถทำปฏิ ก ิ ร ิ ย านิ ว เคลี ย ร์ ก ่ อ ให้ เ กิ ด สารกั ม มั น ตรั ง สี ข ึ ้ น ได้ อ ี ก ด้ ว ย
รายงานนี ้ เ ป็ น การค้ น คว้ า เอกสารจากเอกสารด้ น แบบของคณะกรรมการการ!]องกั น
และวั ด ปริ ม าณรั ง สี แ ห่ ง ชาติ ข องประเทศอเมริ ก า เล่ มที ่ 31 เพื ่ อ แสดงแนวทางและปี จ จั ย ต่ า งๆ
ที ่ จ ำเป็ น สำหรั บ การคำนวณและออกแบบเพื ่ อ สร้ า งเครื ่ อ งกำบั ง รั ง สี ร อบบริ เ วณที ่ ต ิ ด ตั ้ ง เครื ่ อ ง
เร่ ง อนุ ภ าคอิ เ ล็ ก ตรอนที ่ ม ี พ ลั ง งานสู ง ถึ ง 100 MeV

Shielding for High Energy, High Intensity
Electron Accelerator Installation
ABSTRACT
The utilization of electron accelerators, (eBA) is gradually
increased in Thailand. For instance, a 30-40 MeV eBA are used for
tumor and cancer therapy in the hospitals, and a high carrent eBA for
gemstone colorization. เท the near future, an application of eBA in
industries will be grown up in a few directions, e.g., flue gases
treatment from the coal fire-power plants, plastic processing, rubber
vulcanization and food preservation.
It is the major roles of Office of Atomic Energy fot Peace
(OAEP) to promote the peaceful uses of nuclear energy and to
regulate the public safety and protection of the environment. By
taking into account of radiation safety aspect, high energy eletrons
are not only harmful to human bodies, but the radioactive nuclides
can be occured.
This report presents a liturature review by following
the
National Committee on Radiation Protection and Measurements
(NCRP) report No. 31. This reviews for parametric calculation and
shielding design of the high energy (up to 100 MeV), high intensity
electron accelerator installation.

1. บท นำ

เนือ หาในหนัง สือ เล่ม นี้จ ะกล่า วถึง การคำนวณและการออกแบบเพื่อ สร้า งเครื่อ งกำบัง รัง สีส ำหรับ
เครองเร่งอนุภ าคอิเลกฅรอนพลังงานสูง( Shielding for High-Energy ,High - Intensity Electron Accelerator
Installation) โดยการรวบรวมจากเอกสารของสถาบัน นานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง NCRP Report NO. 31
เพื่อ แสดงแนวทาง และปีจจัข สำคัญ ต่างๆ ที่จ ำเป็น สำหรับ การออกแบบสร้างเครื่อ งกำบังรังสีบ ริเวณที่ต ิต ตั้ง
เครื่อ งเร่งอนุภ าคโดยสาระสำคัญ จะครอบคลุม ถึงสิ่งเหล่าน ี้
1.1. พลังงาน
รายงานนี้จ ะพิจ ารณาถึงอิเล็ก ตรอนพลังงานช่ว ง 0.5 MeV ถึง 100 MeV สาเหตุท ี่ต ้อ งกำหนดช่วง
พลังงานตํ่าฤ[ดเริ่มที่ 0.5 MeV เพราะอิเล็กตรอนที่ม ีพ ลังงานตํ่าๆ จะสามารถเดิน ทางทะลุผ ่านตัวกลางไต้น ้อ ย
มาก เช่น พลังงาน 0.5 MeVจะสามารถเดิน ทางในนี้าไต้เพียง 1.6 มม. ส่วนกรณีช่วงพลังงานสูงฤ[คจะ
พิจ ารณาตามแนวโน้ม ในทางการค้าที่จ ะสามารถเป็น ไปไต้ในขณะนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปิญ หาที่เกิด ขึ้น ตาม
มาอย่างรวดเร็ว และมากในเรื่อ งที่เกี่ยวกับ สารกัม มัน ตรัง สีแ ละนิว ตรอนที่เกิด ขึ้น จากปฏิก ิร ิย านิว เคลีย ร์อ ัน
เนื่องมาจากอิเล็กตรอน
1.2. กำลัง งานเครื่อ งเร่ง อนุภ าค(Output Power)
ช่ว งกำลัง งานของเครื่อ งเร่ง อนุภ าคที่ให้อ อกมา จะพิจารณาไปจนถึง 100 กิโ ลวัต ต์ ซึ่งอาจจะไต้ไม,
สมบรูณ ์เพียงพอเนื่อ งจากข้อ มูล สนับ สนุน ในขณะนีข ังมีไม่ม ากพอ
เหตุผ ลที่เป็น อุป สรรคอย่างหนึ่งก็ค ือ
อัน ตรายที่อ าจจะทำให้เกิด ไฟไหม้ อัน ตรายที่เกิด จากภาคไฟฟ้าและภาคกลศาสตร์ข องเครื่อ งเร่งอนุภ าค[1]
[2][3][4]ซึ่งเนื้อ หารายงานจะไม่พ ิจ ารณาไปถึง เหตุผ ลเหล่านี้ แต่จะพิจ ารณาเฉพาะอัน ตรายจากรังสีอ ัน เนื่อ ง
มาจากเครื่อ งเร่งอนุภ าคเท่าบัน
1.3. ที่ม าของปัญ หา(Statement of the Problem)
ลักษณะการติด ตั้งเครื่อ งเร่งอนุภ าคอิเล็ก ตรอนแบบง่ายดังแสดงใน รูปที่ 1 ปีญ หาการกำบังรังสี
(Shielding) ไม,ไต้จำกัด อยู่เพียงการที่จะหยุด หรือ ปรับ แต่งสำอิเล็กตรอนเท่านั้น แต่ยังต้อ งคำนึงถึงการกำบัง
รังสีท ุต ิยภูม ิ(Secondary radiation) ที่เกิดขึ้น จากผลอัน เนื่อ งมาจากอิเล็ก ตรอน แม้ว่าอิเล็กตรอน จะมีข ีด ความ
สามารถเดิน ทางผ่านสิ่งกีด ขวางตํ่า ( ไม,เกิน 60 ชม. เมื่อวิ่งผ่านนั้าโดยอิเล็ก ตรอนพลังงาน 100 MeV) แต่
ปฏิก ิริยาเบื้อ งต้น ที่ อิเล็กตรอน กระทำกับ สิ่งกีด ขวาง คือ กระบวนการเกิด รังสีเบรมสตราลุง(Bremsstrahlung
Process) ชงอาจจะเกิด ในปริม าณมาก(อาจถง 80%) นันกคอ Electron Beam Power จะกลายเปน X-ray Power
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ด ้า ย เหตุแ สนิ้เองนอกจาท’จะ^’อ งกำบ้-ท้ง สีอ ิเลีก ครอนยัง ค้อ งคํค ร งการกำบ”” ง ™อก'*

ฃงมปริบา*นมากควซ
และ™าค้ญ การทำปป็ก ํร ิย าก'บสํ่ง ก™™ ของ ริง สืฒ รนสคราอุง ยังก่อใ™กํดนิวตรอนพึว(Fast Neutron)
ในปริมาณมากอกค้วฃปป็กริชา Photodisimegraaon Process *ริอกล่าวคอทาแลังงานของอ!สกครอน'กบ

ปรินาณสูงบากเทียงหอ (>I5 MeV) ปีะสามารถก่อให้เกิด นิวตรอน!รึว ได้ าเงจะ!ปีนปิญหาสำคัญในการสร้าง
เครื่องกำบังและปิญ หาท้ายที่สูดที่จะตามมาคอ

สารก้มบันดรังสีที่เกิดขนภายในบริเวณที่ดิดตังเครื่องเร่ง

อนุภาคด้วยกระบวนการ Neutron Production Process และ Neutron Capture Process ในรูปท 2 จะแสดงให้
1หนภาทของกระบวนการทํ่อาจจะเกํดขี้'นได้อันเนึ๋องบาจากหลังงานจลนของอํเลืกดรอนเทียงตัวเดยา ตาราง
ที่ 1 แสดงให้พ นทงประเภทรัง สีท ี่เกิด ขี้น ฌึ๋อ รเสืก ครอนหลัง งาน 25 MeV ที่กำลังงาบ 10 kW จากจุดที่
ปล่อยออกมาจากเทรื่องเร่งอนุภาทอํเลึกดรอน

จนกระทั่งหลังงานทั่งหมดถูกดูดกลนโดยสิ่งกิคขวางแล่'วได้

พลสรุปออกมาดาม?ทราง สมมดํฐานได้’ว่าลำรเสีกดรอน!เคนฑางในอากาศ [ ๆโม. ก่อนที่จะทง แพ่นทองแดง
(copper plate) ชํ่งหนา 1.5 ซม. ส่งพลให้เกิด รัง สีฌ รมสตราลง เดํนทางไป'ในอากาff'ใด*อัก 2 เมตร ก่อนที่จะ
ถูกดูดกลันด,’ว ยกำแหงคอนกรด
สิ่ง ที่ก ล่า วมาในข้า งด้น จะเป็น ปิญ หาต่อ การกำบัง รัง สีท ี่เกํ่ย วข้อ งกับ กรณอนุภ าคหลัง งานสูง จาก
เครื่องเร่งอนุภาคอํเลึกตรอนที่มีกระแสเฉลํ่ป็สูง

ซึ๋งจะเกิด ปิญ หาโดยทั่วไปเหบอนกับ ของ เครื่องปฎํกรณ

ปรบาชุ(Nuclear Reactor)>iyงสีอ หลายเล่ม จะรวบรวบไว้ในกลุ่ม ของ เครื่องปฎกรณ์ปรบาณุที่ด้องทีจารณา
อย่า งทีเศฬำหรับ วัส ดุท ี่น ำมาออกแบบสร้างเครื่อ งกำบัง รัง สี (ดูตัวออ่าง: Price . Horton, and Spinney .
Radiation Shielding Pergamon Press, New York. 1957) บความแดกด่างอยู่ 2 ประการหลักระหว่างเครีอง
กำบังรังสีของเครื่องปฎํกรณ์ปรบาณกับ เครื่อ งเร่ง อนุภ าครเลึก ดรอน หล“งงานสูงป?มาณรังสีสูง คอประ:การ
ที่ห นิ่งพํ่ท อว่ามีค วามสำคัญ มากที่สูค คอ ความแตกด่างของ Neutron Spectra ของทั่งสองแหล่งกำเนิด กล่าว
คือจะไบ่น Photoneutrom Specturm ปรากฎใน Neutron Specturm ของ เคริองปภูกรณปรมาณ ■แด่ม ีใน
เครื่องเร่งอนุภาครเลึกดรอน ซํ่งจะเป็น ปิญ หาสำคัญ ถ้าเคํน เครื่อ ง•ใที่ห ลังงานสูงกว่า 30 MeV โดขจะเหึน ได้
ขัดถ้าเดํนเครื่องที่หลังงานเฉลึ๋ย 100 MeV Photoneutron จะเป็น ปีญ หาหลักและย่อมจะมีหลังงานมากกว่าการ
เดํนเครื่องที่ 40 MeV ตังนํนจะด้องคำนิงทง ประการที่ส อง ปิญ หาโดยตรงจากอํเลึกดรอนที่หลังงานสูงและ
ลำรังสีเอกซ์ที่เกิดร่วมดามมาจาก เครื่องเร่งอนุภาค รังสีน ิว ตรอนที่ เกิดขบจากการดูดกลนอํเลึกตรอน และ ลำ
รังสีเอก1Tf ด้งบัน การกำบังรังสีรอบเครื่อ งเร่งอนุภ าค จงค้องคํครวมสิ่งที่กล่าวมาข้างด้น เหล่านี้ท ั่งหมด
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produced per sec.
Neutron source___ J 2X10,J neutrons/sec produced.
Residual activity. ! Saturated nctM ties:
y uden .t Half-lift Aetisitv
(curiet)
14
C u «............ 12.3 h r ..
15
c ช” ............ 10 m in ..
N 13 (air.'.. 10 m in ..
0.028
0 ” (air.'... 2.3 m in.
.014
Concrrte:

Nu deux

Aetw&v
Half-life (curies)

2.3 m in.
0
^ » . . . . . - . . 7.7 m ini
Na« ___ 2 .5 y r ...
2X I011 neutrons/sec.

1.5
0.14
!ia

Radiation
damagr.
Residual activity. โท concrete พฺฟฺ!ร of room if no
other shielding material is
present. (Saturated Activity.)
N aJ< 2.5 etines.

2. ฟ้จจัยที่ค้องพิจารณาในการกำบังรังณีครํ่อง!ร'งอ'นุภาค
2.1 ปัพ ้ฃ Tฑไป
1กรึ๋อ งกำบังรังสืฟ ้น สิ่งจำเใ![นทํ่ต ้อ งทรัางฌึ๋อ มการคิค คง!ครึ๋อ ง!ร่งอบุภ าคอิ!ลืก ครอนโดยการสราง
นันจะ ขี้นอยู่กับสักษณะของการ!ดินเครึ๋อง คุณสนบัตของคัว!ครึ๋อง!ร่งอนุภาคเองและการติดดังบัน!ทึ๋อการ
ใข้ประโป็ใโนประเภทใด เข่น อุคสาหกรรม สก*ทวิจัซ .ทางการแททข หรอ อึ๋นๆ

ดังนํ่นปีจจัยที่จะต้อง

ทีจารณfเป็นอันคับุแรทเๆคอ ประเภทประโo r u การใข้ง านแa ะลักษณะการใข้งาน ซํ่งโดยทั่วไปจะมํความ
ลัมทันธ์กับการฉายรังสี

ทีน ที่ห ้อ งทดลองและห้อ งที่บ ุค คลากรต้อ ง!ดิน ผ่าน!ข้าออกระหว่าง!ดิน !ครึ๋อ ง!ร่ง

อนุภาคหริอบริเวณรังสีค่างๆ((วccupied Areas)UU

รอว่า!ป็นปิจจํยสำคัญ สำหรับการออกแบบสร้าง!ครอง

กำบังรังสี โดย!ฉทาะอย่างสิ่งจะต้องให้สอดคล้องคานระบบหริอแผนการฟ้องกัน อัน ตรายจากรังสีที่บควาบ
เหมาะสมเทียงทอ อ■ฟ้!ข่นุ•ระบบการตรวจวัครังสีภาอใน ( Imerlocidng Radianon Monitoring Systems) และ
ทวามเข้มงวดของขํ่นคอนการ!ดิน!ครอง เป็นต้น
ระบบการฟ้อ งกัน ที่ด ิน ํ่น ต้อ งบโครงสร้างเครึ๋อ งกำบังที่เหบาะสบ ในทุกๆ ส่านและทุกๆต้านที่จ ะ
ต้องท่าหรือเกี่ยวข้องในขณะเดิน เครึ๋อง รวมสีงกรณทอาจจะเกิดความความผํดทลาด การ•เกรุดของระบบ
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อุปกรณบังคับลำรังสี ดัง นํ่น เครึ๋อ งกำบัง รัง สีต ้อ ง ความหนาอย่างเทียงทอและใข้วัสดุก ำบังรังสีท ี่ถูกต้อ ง ท'ง
นีอาจจะนข้อจำกัดในเรึ๋องทีนที่ น่าหบัก และราคาสง อย่างไรกืตาบในทางที่ดิท ี่ส ุดต้องให้ความเข้บ ุงวดใน
การปฎิบัดิคามแพนการฟ้องกันอันครา0จากรังสี และขัน คอนการเดิน เครึ๋อ ง จืงจะฆีความปลอดภัยจากรังสี
2.2 ปัจจัยการกำบังรังสีฌ ํ่องค้น
ปีจ จ้ย ที่ต ้อ งน่ามาทีจารณาเทึ๋อ ให้เกิค ความสบบรุณ ์ในการออกแบบสร้างเครํ่อ งกำบั]รังสีส ำหรับ
เครํ่องเร่งอนุภ าคที่ถอไต้ว่าเป็น แนวทางบ่ฎ ิบ ัคที่ด ิ มด“งนิ๋
2JL1 คุณสมปฅของ เครึ๋อ งเร่งอนุภ าค(Accelerator)
ก. ทลังงาน สูงสุด ของอนุภ าคอเลกดรอน(Electron Energy)
ข.-อระแส สูงสุด ของลำรังสีอ ิเสืก ตรอน(ElectronBeamCurrenc)
ค. กำลัง สูงสุด ของลำรัง สี(รearn Power)
ง. ทสังงานของอนุภ าคอิเล็ก ตรอนที่ กระแสสูง สุด
จ. การกระจายแทบสเปคตรัม หลงงานของอิเสืก ครอน(Electom Energy Spectrum^ปล่อย
ออกบาภาป็ใต้พอนไขการเดินเครึ๋องท่โงหมด

2JL2 ทีจารณาตำแหน่ง หรัอ บริเวณที่เป็น แหล่ง กำเนิด รัง สี

จุด ใดๆ ห?อบ?เวณที่เป็น แหล่ง กำเนิค รัง สีท ํ่ง ในกรdllดิน!ครองปกติ แสะการเดิน!ครอง
แบบ•ทเศษ พงเป็น ทางฝานของลำรัง สีอ ิเลึก ดรอน และ รังสีฌรบสตราลุง'รเงกำเนิดจากส์ารังสีอิเลึกดรอน
กระทบสํ่งกิดขวางหรอเป๋า (Target)

ดพนค้น กำเนิด รัง สีท ี่เกิด ขืน จะประกอบควย ดังนั๋

ก. สํ่งกิดขวางหรอเป๋า( Target) ทงไ1มดriสาบารทก่อใหไกิดรังสีเบรบสตราลุง
ข. ทุก ร่อ งทางเปิด (Slit) แทะ ท่อปังคับนนวรังสี(Collimators)
ก. พนังชุญญากาทที่ค้วแม่เหลกฑํ่งหบด
ง, วัสชุด ูด กลนรังสีอ ํเล็ก ดรอน หรอ รังสีเบรบสตราลง
จ. บ?เวณอาทาศที่รังสีอิเล็ก ดรอน หรอ รังสี[บรบสตราสุง เดินทางพ่าน

ZJL3 ทิจารณาคุณ สบบํคค้น กำเนิดรังสี และป?บาณรังสีท ื่เกดขน ณ.ตำแหน่งหรอบ?ทนเค้นกำเนิด
รังสี ขํ่ง ทปีงานนิ้ไค้ห ขาปีามรวบรวบไว้ รวมสีงการคำนวณค่าป?มาณรังสีท ี่เกิด ขืน ณ.ตำแหน่งหรอบ?เวณ
ทเป็นค้นกำเนิดรังสี โดชคิดจากความเป็นไปได‘พอชุด หรัอ บ?เวณนํ่น ถูก กระทบ ค่าป?มาณ(Quantities)
ค่างๆที่ค้องน่าฟ้จารณาคิอํ
ก. ความรอนที่เกิดขืน
ข. อัด ราการเกิด ก๊าชอัน ตราย (Noxious Gas)
ค. ป?บาณรังสีเบรบสตราลุงทํ่เกิค ขน รว่บาางทิททางการ1กิด
ง. ป?บาณรังสีน ิวตรอนที่เกิด รวบทงสเปกตรับ ที่จ ะเป็น ไปได้'(Probable speara)
จ. สารกัม มัน ตรังสีท ี่เกิด ขืน แฝงอยู่ไนบ?เวณนน
ฉ. (ว15และ N13 ที่เกิดขืน
ข้อสังเกต ะ กรณ็ 3 เงึ๋อ นไขชุค ทาซจะหจารณาเฉหาะ อํเลึก ดรอนที่มหลังงานสงเกิน 10 MeV แค่ไม่
ครวบถงกรณ็ที่เกิดขืนอย่างพิดปกติ
ะ.ะ.4. ทีจารณาสักษณะรูปร่าง(Geometrical Relationship) จุด ห?อบ?ทณที่เป็นค้นกำเนิดรังสี และ
น?เวณที่ครอบคลุมรง
1 2 J . ทีจ ารณากำหนดค่ารังสีท ี่ย อบรับ ไค้โนแค่ล ะบ?ทณรังสีแ ละประเภทของรังสี
12.6. ในกรณที่ไม่ร เครึ๋อ งกำบัง รัง สีให้ท ีจ ารณา Radianon Flux ในแค่ล ะบ?ทณรั!สีจ ากแค่ล ะ จุด
หรอบ?ทณที่เบนค้น'กาเ'นิดรังสี
12.7. ทีจารณา Shielding Factors แต่ละบ?เวณรังสีโคยอาสัย ทีน ฐานจากสัค ส่วนข้อ 5 และ 6 ให้
สอดคลองคามระค่'บการป๋องกัน ของบ?เวณรังสีนัน า ตามที่ร ะบุไ วในแบบสรัาง
2-2-8. คำนวณเครองกำบัง แค่ล ะบ?ทณรัง สีโดขสอดคล้อ งตามแค่ล ะประเภทรัง สี
ก. รังสีอเล็กดรอน
ข. รังสีฌ รบสดราลุง

ใ/อสิ-3๓ต

เหล่านิเป็นหลักมลฐานสำหรับ การพิจารผาการกำบังเครึ๋องเร่งอนุภาค

อิเล็กตรอน ที่ แทบยอค(แลังงานไม่เกิน 10 MeV) และทิ่ส ำคัญ ค้อ งทิจ ารผา แถบยอดหลังงานจาก ค้นกำเนิด
รังสี เบรมสดราลุง ๆเงจะสอดคล้องกับารลังํงานสงชุดของ อิเล็กตรอน และ รังสีเอกๆf(X-ray Beam Power)
ชํ่งจะเป็นดวบ'งบอกถงประสิทธิภาททํ่ก่อใหไกิดรังสีเบรมสดราลุง (ดูบททํ่ 222.)
ค. รังสีนิวตรอน
ถาอิเล็กตรอนถูกเร่งทึ๋ห ลังงานบากกว่า

25 MeV

จะไค้แทบสเปกครัฆของ

นิวตรอนฑึ๋เกิดขนจาก อิเล็กตรอน และ รังสีเบรมสตราลุง'ค้อ งนำฟ้จารณาในการกำบังดวย ซํ่งจะกล่าวสีงใน
บททึ๋ 3.3.4. มขํ'อสังเกตว่า สำหรับเครึ๋องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอน•ทลังงานสง ( > 30 MeV) ส่วน Neutron
Spectrum ทลังงานสูงจะค้องการกำบังบากชุด
2^9. สํ่งทึ๋ค้องฟ้จารททเ■ทํ่มเติม
ก. ปริมาณการสะสมของกำซอัน ตราย (Noxious Gas) ภายในห้องและการขจัด Gas เหล่า
"น"-ข. ปริบ าผการสะสมของสารคัน บัน ครัง สีภ ายในห้อ ง และการขจัด
ค. ควานเสียหายต่อวัสดุภายในห้องอันเ•นองจากรังสี
ง. การลุกไหม้อันเ•นองมาจากวัส ดุถูกอาบรังสี( Iiradiaied maieriais)l3นเวลานาน แล้วติด
ไฟไค้

จ. กับ มัน คภาทรังสีท ํ่เกิด ขนภายในเครึ๋อ งกำบังรวมไปทงส่วนประกอบเกรึ๋อ งกลตางๆ
น. อาจจะมการปนเป็อ นสารกัม มัน ตรัง สีในนาทํ่ใช้เป็น ตัวหล่อ เย็น

3. คุณอักษณะแอะปรึมาณฑีเกิดของรังสีแค'อะประ!ภฑ
3.1. รังสีรเล็กครอน

3.1.1. รกพนะซอ•พำรังสี
เครื่องเร่งอนุภ าคแต่ล ะแบบจ::ฆลัก ษณะของลำรังสีอ ิเล็กตรอน( Electron Beam)ที่แตกต่าง
ก้นออกไป ซํ่งอาจจะถูก ออกแบบอช่างคใ>ฒ1สัน ผ่า^ย์ก ลางเฟ้ย งไม่ก ี่น ลลิพ ครด้งนํ่น โอกาสเกิด กาTบาน
ออกกจะ:]เทซงเลกนอ0( milliradians) และทาการออกแบบไนอกลัก ษณะหใ!}ลำรังสีม เส้น ผ่าภูน ขกลางกว้าง
(Broad)Ulกกึจ ะมโอกาสจะบานออกเไนบุม กว้า งมากเป็น สืบ เท่า ขนไป1!ด้ ๆเงอาจจะส่งผลใ,H แถบสเปคตรัม
แปรเปลยนได้กว้างขน ด้งนํ่นจงสามารทกล่าวได้ว่า ส์าคํดรวมหลังงานอิเล็กตรอนสะสมทํ่งหมดอาจจะอยู่
ภายในร่ว งหลัง งานที่น ้อ ยหริอ ใม่ก ํ่ฟ อร้พ นค^องหลัง งานที่[ครองเร่ง อนุภ าคนัน เดิน ใด้ หริอ เกิด[ปีนแทบ
สเปคตรัม ต่อเนึ๋องทึ๋ขยายุออกในลักษณะลดลั่น ลงจากหลังงานทีเดิน เครึ๋องอภู่ด้วยค่าทํ่น ้อ ยกว่า 70 % ของ
อิเล็กดรอนที่บหลังงานอยู่ในร่วง 10 % ของหลังงานที่เครื่อ งเร่งอนุภ าคอิเล็กตรอนเขํงเส้น ตรง( Electron
Linear Accelerators^ณะนันเดินอยู่ โดยส่ว นใหญ่แ ล้ว ลัก ษณะของ ลำรังสีขนอยู่ก้บลักษณะของการใช้งาน
ด้งน'นการออกแบบสร้างเครื่องกำบังรังสีจะตองหจารณาถงความแปรเปลขนความกว้าง ของลำรังสีด้วย
การคำนวณ

ปริม าณนํวตรอนและสารกัม มัน ตรังสีท ี่เกิด ขน

•วะด้องตงสมมตฐานจาก

ปริบาพ อิเล็กตรอนฑ้งหบคที่เกิดขนจากการเดินเครื่อง คำนวณได้โดยการอาศ้ยทีน ฐานในการหจารพากรณี
ทํ่คาดว่าการเดิน เครื่องๆนัน มโอกาสเกิดของหลังงาน และกระแสเป็น ไปได้ม ากที่ส ุค เท่าไร
การคำนวณเครื่อ งกำบังควรคำนวณจากสมมติฐ านที่ว่า
3.1.1. 1. ลำรังสี จะต้อ งกระทบสํ่งต่างๆที่ขวางทางเดิน รวมทงท่อ บังคับ ทิศทาง
ก่อ นออกมาเป็น ลำรัง สี
3.1.1.2. ลำรังสี อาจจะบานออกเนึ๋องจากสนามแม่เหล็ก ซํ่งจะส่งพลให้กระทบ
พนังห้องสุญ ญากาศ( Vacuum chamber) ได้
3.1.2. ทวานร้อนที่เกิดขี้น
อาฐุ้ขฺกฎ Feathers Rule ชํ่ง กำหนดให้ ร่วงหลังงานของอิ[ล็กตรอน ชค่า T (MeV) เกิดการ
ท่ายเทกำลังงาน(Power dissipated)โดยประมาณเมึ๋อ กระทำบนปริม าตร cm5 าเงมีคทมหนาเทียงหอที่จะหยุด
การเดินทางของ อิเล็ก ตรอนได้
Power dissipareed/ cm3 = ipAT/(0.54T-0.13) (kW/cm3)

ร

(I)

*

ซง i คีอ Beam Current Density (mA/ cm:) . p คอ ความหนาแน่น ของวัสดุ (gm/ cm;) 1และ AT คอ

'ท?เงงานของ อิเล็กตรอนที่สุญ เสีข(MeV) ด้วยการเกิดการแตกตัวเป็น อิออน ในวัสดุนํ่น
3.1J. ทไ-แทดทาฯเอนตราย
สมมตฐานว่าโมเลกุล ของ ก๊าซอัน ตรายชํ่ง ประกอบด้ว ยโอโซนและไนตรัส ออกไซค ที่เกิด
ขี้น เปีน อัตราส่วนกับการเกิดแตกตัวเป็น รออน ในอากาศ ที่ห ลังงาน 33.7 eV จะก่อให้'เกิด หนึ๋งภูอออน และ
หลังงานของอํเลืกตรอนจะสูญเสียไป 12 keV เมึ๋อเติน ทางผ่านอากาศ 1 ซม. ที่ NTP ตังนํ่น ปริบาณ โมเลกุล
ของ ก๊าซอันตรายนืจะเกิต ขนฒึ๋อสำกระแส I mA เดํนทาง'ผ่านอากาศเป็นระยะทาง t ซม.
( I mA ■6^ x10^ Eledxons/sec)
Molecules/sec = (2.2xI0733)x6.25xl0" 1 1 = 4.0xl0171 1

(2)

32. รังรเบรนสคราทง

32.1. กฉ่า'วนำ
อิเล็ก ตรอนที่ถ ูก ลดความเร็ว จะเป็น สัด ส่ว นในการเกิด หลัง งานใหม่ใ นรูป ของรัง สีเอกซ
>1ริอ

รังสี ญรบสตราลุง ทาใหํ' ร คอประสีท ?ภาหในการเกิด รัง สีเบรมสตราลุง ของเป๋าชงจะเป็นสัด

ส่วนกับหลังงานของ อเล็ก ครอนที่ต กกระทบและถูก แปรเปลยนเป็น หลังงานในรูป ของ รังสีเบรบสตราลุง
ถ้าหํจารณาล่ารังสีหลังงานเคยว (Mono-energetic beam)nจะทราบปิจจไชที่ทำให้สัตส่วนกำลังของ่ลำรังสี
อิเล็กดรอนตกกระทบแปร(ปลํ่ยน(ปีน กำลังของลำรังสี(บรมสตราลุงคิอ ค่า E จะเหมขี้นคามเลขอะตอม ( Z )
ของวัสดุที่เป็นเป๋า และ หลังงานอํเลึกตรอน (T) ที่ก ระทบเป๋าซึ๋งบาง จะสามารถประมาณค่าประสัท ?ภาหได้

Z1 ซํ่งคคที่ความหนาสมํ่าเสมอ g/car ด้งน่น ความหนาที่ส ามารถหยุด อิเล็กตรอน จะมีค่าประสีท?ภาห
แปรเปลขนตาม Z ในกรณํค ่าเลขอะตอมดํ่า และในกรณจะได้ความหนาเป็นค่าคงที่ท ี่ค่าหนํ่งเบึ๋อบีค่าเลข
อะตอมสูงขนที่หลังงานสูงขน
รังสีเอกซ์
จะแผ่อ อกบาด้ว ยมุม และหลังงงานที่บ ีก ารแปรเปลั๋ย นได้
แต่ถ้าหลังงาน
อิเล็กตรอนสูง รังสีเอกซ ส่วนใหญ่จะออกบาเป็น เส้น ตรงในฑํศ ทางแนวเดีย วกับ อํเล็ก ตรอน ซํ่งจะเบนสัญญา
ลักษณ์บงบอกทงหลังิ"งาน อิเล็ก ตรอนที่บ ากขนด้วย หลังงาน รังสีเอกซ์ ที่แหร’กระจาขออกมาจะเป็นฟ้งก่รน
สัคส่วนที่ส อดคลองระหว่างหลังงานโห่ต อนที่เกิด ขนกับ หลัง งานจลนของอิเล็ก ตรอนที่ค กกระทบ
3.ะ^ประสีฑ ธํภ าพการเกิด รัง สีเบรน*พราธุง
ประสีท ?ภาหการเกิด รังสีเบรมสตราลุง สาบารทประเบีน ได้จ ากเป๋าบางๆ ตามสบการของ
Heitl«t5] ซํ่งสรุป ไว้โดย Koch และ Motz(6] กล่าวว่าประสีท ?ภาหกรณํเป๋าบีข นาดบางๆตัง นิ๋

= = AT-T = ECl/c,

(3)

ชง t กอควานหนาๆอง!ป๋า , C. กอ the radianon length gm/cmJ (ไม่รวมพลจากเลขอิเล็กตรอน) K กอ
radianon probabilcy correction faaor. ในรุป ท 3 แสดงให้เห์น ความสัม ทัน ธ์ร ะหว่าง C, กับ เลข อะตอม
ชงจะเห็นได้ว่าค่า K จะขนกับ Z และ T ( ทลังงานจลน์ข องอิเล็ก ตรอน) ด้งแสดงไ'5ไนตาราง n

ATOMIC NUM»tK. ะ

Frotnus 3. Radiation lenqtha in promt per
xptart cmtimeter for oariont malcriaU.
Vtlun p i g oKtoct «ff*ct of uomlc«lKtrans(«1.

T a b u II . R ad ia tion r.orrnetion factor K .
M utual
W iur.... .................................
ธ ร ^ :ท : :: : : : : : : : : : : : : : : ; : : : : : : : : : :

Kinetic enrrry. r (Me
3

to

ะ0

40

0.61
66
.0»

(1.70

0. 77
.52

o .u ]
.58
ท1

too
0.»
.97
ซ

กัาความหนาของเป๋ามากกว่า เทษหนึ๋งส่วนสํ่เท่าของ Radianon Length จะไม่ท มารทน่า
สมการ (3) หาค่าประโสิทธิภาทได้ อย่างไรกตามมํก ารน่าสมการทึ๋ไห้โดฃ Koch และ Motz(6] มาหาค่าประ
สิทธิภาทในหลาฃๆควาบหนาของเป๋าโคข
ร = 1 - ๒ (1+1.2x10*^ /[1.2xl(TTZ]

(4)

ชึ๋ง Z กอเลขอะตอม และ T กอ ทลังงานจลน์ข องอิเล็กตรอน(MeV) ทาค่าเลขอะตอม'นอ0
หรอ ทสังงานตํ่าสมการจะเหลอเทํป็ง

ค่าที่ไ ค้โ ดยอาศัย จากสมการ (4) จะเป็นดังตาราง III
T

able

III. Approxim ate" thick target x-ray efficiencies in percent
Kinetic, energy, T(M eV )

^Material

i

W ater..............................
Aluminum b..................
Lead................................

ก. 5

1.0

2.0

5.0

10

25

0.23
.38
.77
2.5

0.46
.77
1.53
4.9

0.92
1.53
3.00
9.7

2.3
3.7
7.1
18.9

4.6
7.1
13.0
30.4

11.5
15.6
28.1
49.6

65
21
31
45
69

130
33
45
60
80

* These efficiency values were derived without Including backscatterlng of electrons from
or x-ray absorption In the x-ray target which will be Important at the lower energies.
b Concrete, a commonly used shielding material, can bo assumed to behave like aluminum
for the purposes of an efficiency evaluation.

3.2.3. ปริม าณรัง สีท ี่ผ ่านเข้าไปในเป้า
ปริม าณรัง สีท ี่ผ ่านเป้าความหนาหนี่ง ๆ สามารถหาไค้โดยอาศัยสมการที่ให้ไว้โ ดย Lawson
[7] อยู่ในรู,ป R(0) ชึ่ง ก็ค ือ สัด ส่ว นของ พลังงานอิเล็ก ดรอนที่ถ ่ายเทออกไปในหนึ่งบุม ตัน (Solid Angle) ในทิศ
ทางไปข้างหน้าแนวเดียวกับ อิเล็ก ตรอนที่เดิน ทางผ่านเข้าไปในเป้าซึ่งมีค วามหนา t
R(0) = (T+0.51)2K ๒(9501/0/44071

(6)

ชี่ง T คือ พลังงานจลนของอิเล็ก ตรอน (MeV) , K คือ Radiation Correction Factor จาก
ดาราง II ,และค่าความหนาของเป้าจะวัค อยู่ในหน่ว ยของ Radiation Length (tr ) หาไค้จ ากกราฟรูป (3) การ
ไค้ม าซึ่งสมการข้างค้น นีโ ดยสมมติฐ านว่ามีค วามหนา t อิเล็กตรอนเดิน ทางมาโดยไม่ม ีส ัค ส่วนการสูญ เสีย
พลังงานตงแต่เริ่ม แรกเลย แต่จะถูก ภูณ ค้วยค่าการกระเจิง อย่างไรก็ตาม[ร] ค่าที่ไ ค้’จากสามารถนี้ก็จ ัค าค้ว ่ามี
ความถูก ต้อ งเพีย งพอที่จ ะประมาณหาค่าปริม าณf j สีท ี่ผ ่านเข้าไปในเป้าซึ่งมีค วามหนาขนาดนั้น ไค้ กรณีพลัง
งานอิเล็ก ตรอนซึ่งมีค วามยาวคลึ๋น อยู่ในช่ว ง 0.1 tr หรือมากกว่า ก็จะไค้ค ่าปริม าณที่ผ ่านเข้าไปในเป้าซึ่ง
คำนวณจากสมการที่ (6) อยู่ในช่วงที่ t/tr = 0.1 ถึง t/tr = 1.0 ค่าเหล่านี้จะต่างกัน 50 % ส่วนกรณี
อิเล็ก ตรอนพลังงานตํ่ากว่า ค่า t/tr จะสอดคล้อ งกับ ค่า Electom Range

รากสบการ (6ไ สามารทหาค่า 1(0) ซึ่งกคือปริมาพรังสี!บรมสดราลุง ที่!กิดขืนผลเนํ่องจาโา
I-mA-dectron-beam current ของหลังงานจลน์ T (MeV) ดกกระทบ!ป๋าควาบหนาขนาดหนง
KO) =0.72xlO ^(T^.5irTK ln(950t/g (Waxts/cm:-tnAat t meter)

(7)

สบการนิ้จะไมคดรวมค่ารังสืเบรบสดราลุงที่ถูกดูดกลืน !ข้าไปภายใน!ป๋า ก่าที่หาไดจากสม
การนท![นที่ยอบรับกัน!เละไดรับการทดลองวัดโดย Buecfaner.Van de GraafEBurrill 1and Sperduco(9] ซึ่ง
สา!!าร(ทดไดใน1ทงฑลังงาน 125 รง 2J5 MeV และวัดที่ 7.3 MeV [10]โดย Lawson
32.4. การกระจายเริงมุม (AngttUr Distribution)
การกระจายมุบ ออกไปของรังสํณ รบสดราลุงจากเป๋าจะขืน อยู่กับ กระบวนการเกิด รังส็เบรบ
สดราลง ค่าภูณ การกระเจงุข องอเลกตรอนในเป๋า และ Divergence หรือการกระจายมุมออกของลำอิเลกดรอน
ทํ่คกกระทบ แด่ถาใ?จารณาเ•ทยงเป๋าความหนาที่บาง ค่าภูณการกระเจํงจะถอว่าเปีนปัจจัยหลักสำคัญ การ
ขยายมุม ในการเกิดกระบวนการเกิดรังสี[บรบสดราลุง จะอยู่ในรูป ค่า T9 = 10 MeV-degree ซึ่ง T กีอหลัง
งานอเลกดรอน และ 9 กอมุบ ระหว่าง,ทศทางของอํเลึกดรอนกับจุด?นกลางซึ่งแบ่งครํ่งปริบาณรังสีเบรบสดา
ลุงในทางปฎํบ้ตจริง คัวเป๋าของรังสีเบรบสตราลุงและอิเลีกดรอนสาบารถกำหนดดวยท่อบังคับทิททาง
(Collimator) 1 นบครํ่งปริบาtu(half-iniensity angle) ของ X-ray จะอยู่ระหว่างค่า 100-200 MeV-degree (รูปที
4 ) ถ้าค้องการหาค่าการกระจายมุบ ที่แ น่น อนสามารถดูไค้จ าก NBS Handbook 55.

Piatr&B 4. Theoretical bremsstrahlung angular distribution

from typical targets for realtivutic energies.

TIms* enr*es an tram fiiUocai Burnt of Studastb Handbook 55. R is
dtfiaad M the traction of น]• lotti incident eiactron kinetic BBCfKT that เรRidUtert
par mndian M ttMustte «.

3.2.5. แอบรทปคดรัม(Spectra)
m ?ประมาณเครึ๋อ งกำบังรัง สีค ้อ งอาศัย ค่าสำรัง สีเบรบสตราลุง ซํ่งการประมาณค่าทึ๋ด ค้อ ง
สมมตํใ wJ?บาณควาบเขไJของสำรังสีหํ่ง,m jดในหลัง งานท,นงๆ นค่าสอดคลอง 1/3 เท่าของหลังงานจลน'เรํ่ม

ร

ค้นของ เล็กตรอน ค้งโU1ค่าส้ม ประสีฑ รํท ึ๋โฟตอนทะอุพ ่าน(Photon Attenuation Coefficients) ของ,ทลังงานนิ๋
สามารทนำบาใข'คำนวณไค้

การคำนวณเครึ๋องกำบังรังสีเบรบสคราลุงจะค้องคํดรวมไปถงปรํบาณรังสี

เทตรอนและปรํบ าณสารกับ บันตรังสืท ิ่จะเกํดขนค้วย

-ดัง นํ่น จงจำเรนค้อ ง{ค่า

I(RT) ชึ๋งกืคอค่าแถบ

สเปคดรับหลังงานของรังสีเบรมสตาลุง ขึ๋ง ฟ้ง ก์พ ัน ิ้จ ะข่ว ซบ่งบอกทงค่าข่ว งหลัง งาน( หลังงานต่อหน่วยข่วง
หลังงาน) หนงๆ 1 บํค่า E 1 ในแทบสเปคครับ นิ้น ชงเรํ่บ ขยายออกจากหลังงานเรํ่บ ค้น .โ'.ทึ๋ตกกระทบเป๋า
ในราอละ เอยดสาบารทศก>ทต่อไค้จากบทควาบของ Kock และ Motz(6] ชงทำให้!ข้าใจ
ในทฤษฎ หรัอบไปกับพลการทดลอง ใดซเฉหาะของ Bethe-Heider จะเหืนภาหช้ดในเรํ่อง การคำนวณ
ปรํบ าณทํ่นํวตรอนและสารกับบันตรังสีเกัดขน ว่าถงแมสเปคตรัมจะขึนอถู่กับเลขอะตอมของวัสดุทิ่น็เน!ป๋า
แล้ว ขังรวมถงบุบออกของใฟคอนทึ๋๓ ดขน กับ ทํศ ฑางรเล็กครอนตกกระทบซํ่งทังสองเงึ๋อนไขจะทกละทํง
ฌํ่อคตกรณ!บน!ป๋าธรรมตา บางครังแถบสเปคตรัมรังสี!บรมสตราลุงอาจจะถูกเร ยกแทนค้วย
over angle spectrum"

Psnfoid และ

integrated

Leiss(ll] ไค้รวบรวมสเปคตรัมในรุป ของฟ้งกขํ่นของหลังงาน

อิเล็กตรอนตกกระทบ ชํ่งจะใค้ก ราฟปรมาณความเขึม กับ หลังงานตกกระทบ ตังรูป 5

Fiqttsx ร. Dependence of the bremsstrahlung spectrum shape
on the electron kinetic energy for a platinum target ( Z = 78).

Th*
น proportion*! to cb« prodoct of tj»* photon
uwi aJ tan cbe uiinnx r of photons) Is lougnttd over tin pftotca directJon anrt
Is normalized COouter for taro photon m erxj.

i'

ถ้า !ป๋า ฑื่ส ามารทเกํค รัง สีเบรบสคราลุง ใด้บ ความหนาเทีย ง‘ท อทิ่'ท่าไหไ)เลั๋ก ดใอนสุผเสืย
หลังงานในสัดส่วนฑึ๋ม ากได้ คัวสtปคครับรังสีเบรบสคราลง!องจะถูก'นำมา'ฟ้จาTนทอย่างบากไนเรองผลด้าน
อินครก?ซา!'ชองคัน (Basic Interaction Process) ใน 2ปท 6 ถง ร จะแสดงให!หนการคำนวณควานหนาของ
เป๋าในรปฯอง แทบส!ปคดรันด่างๆ ของ,แล“งงานอํเลึก ครอนดกกระทบ T เปร0บเที0บกับแอบสเปคครัมฟ้น
ฑนของแต่ละ!ฟ้าบาง ในกรณควานหนา!ฟ้าm oงทอทึ๋อ ะหชุด ร!ลีก คTอนคnกระทบได้ จะไม่ฆค่าแกัทึ๋โฟ
รอนถูกดูดกลนในเป้านํ่น

Fkjttri: 6. Comparison of bremsstrahlimg energy rpeetrum

jnape for thick and thin targets.

Target material Is !«ad nod Is fast thick enoacfe to stop (be Lnddeot alactrecs.
Etectroll Idnetlc energy T •'ทุ.'ร MeV. Spectra Me normallMd CO &**» Uie
same ana under Che curves. No corrections hare been made for Use afcaerpUon
0( photons is the bremsstrahlanc tarfet. Horizontal bar lndlauaa Ula giant
reflooattce
itfiOD. D tu an (Ton Uqm BMWCb Qruup IquriiI Sapor?
9, Lawrence Radiation Laboratory. Livermore. CalU.

FrotJW*

Comparison .o f bremsMrrtUttng m enjy rpectnim
ฟนtpe^or thick and Ihin larqeU.

I n n rraurrtai Is fthimlmim »ท«1 if พ** thJdr moocti to stop th» InrKtfnt
Heetrau. รทน Ihr 'IlftiUr hltfter cram
I'm rcr for th« เhie* and thin
«p*etf» com owed พพเ tta i In M in tf. T hu would Indtot* u»*t (or* chick
น่ททt Ult im in i fMHptf MtV of biwnjwaftlqm would iwfiMyyfrwi
iram than from ieoil. For UiMdln* eonsMemUon*. Iw w w , th«* toww
nnOiiarrv production rfflHonrr far Aluminum morw than eaflipnuw s for this
tfTr« (JOB T ib๒1 n UKl nit. 141. rhUJi are from the U m c R en v m (Jrmip
Intern*! Report 9, Lawrence RMllKtlon Laboratory, Llii'imnre. ftsllf.

F ro u n r 3. Comparison of frrrmsKrrtA/un^

energy spectrum shop* for thick and thin
tnrqrU.

Irm Uimc Rm rrn (innip Inland Report
Kaillntlon Iฟ wm10*7. UTrrmorr. raw.

p. LawmKT

3J. รังสีนิวตรอน
3J.1. กสำวนำ
กระบวนการหลัก ทีก ่อ ให้!กิด นิว ตรอน จากลำรังสีอิเล็กครอน คอ ทารถูกชุ?mลนทาง
นิวเคลีขรฯองรังสีเบรมสคราลุงทีเกิดขนเนึ๋องจากรังสีอิ!ล็ทครอน
มันมโอกาสเป็น ไปไค,'ทีอิ!ล็กตรอนจ::
ทำปฎิก ริข ากับ นิว เคลีซ สแล้ว ให้น ิว ครอน

ออกมา แต่ก ระบวนการนีม โอกาส!กํด น้อ อกว่า 100 เท่าของการเกิด

จากรังสี เอกๆ?
ทีส ำคัญ นิว ครอน rim คจากนิว เคลีข สภูค กลนโฟคอนชึ๋ง มีท ส์'งงานมากกว่า แรงขด IM นํ่ขา

นิวตรอนในนิวเคลีซส โดขส่วนใหญ่แล้วทลังงานยดเหนีย วนิวครอนส่วนมากจะอยู่ร ะหว่าง 7-11 MeV 3
บางส่วนเหขงเล็กน้อชทีไม่อยู่ใน•ท่ง 7 -15 MeV ไค้แ ก่ เช่น D.2.2 MeV ; Be’.1.7 MeV ; CI3A 9 MeV ;
c ':.18.7 MeV และ He\20.1 MeV ชงถงแม้ว่าอิเล็กตรอนจะมหลังงานบากกว่าแรงขด!หนฃวของนิาดรอน
ฯอง'นวไคลดเหล่านอ'นเนึ๋องมาจากลำรังสีอิเล็กตรอน หริอลำรังสีเบรมสคราสุงกืค ามกืไม่ท ำให้เกิด นีว ครอน
ใค้
ค้วป็ความน่าจะเป็น ทจะเกิคนิวตรอน หริอ Cross section จะฯนอถู่กับหลังงานของรังสีเอก
ชทีถูกกลน คํงนํ่นค่าความน่าจะเกิตจะะรํ่มจากฐนย์ ที (ท,7) Threshold และจะแปรไปคามกราฟเรโชเนนช (

broad resonance shaped curve) ด้งรปฑิ่ 9 าเงจะสัง[กต ได ’■ไทในกรณนิว ใ คลด้ธาตุหนัก[ร่น 7\ะกร .จ่าความน่า
ชะ:ป็น(Cross section) สุงสุดทื่จะ!กิดนิวตรอนอยู่ฑ หลังงาน 13 MeV โด aส่านยอดหืคของหลังงานจะค่อย
ขยไJข้น อย่าาทๆฌึ๋อค่า!ลขอะตอมลดลง ด้งนํ่นฑํ่นิวไคลด้ธาตุ[บาอย่าง!ข่น คารบอน และออก1?1จน จะมค่า
ควาฆ'น่า'จะ!ปึนสงt(ดอยู่ปTะบาณ 23 MeV จะเหืนว่าความสำคัญของนิวไคลด้ฑํ่งหมดอถู่ทึ๋ฆหลังงานส่วน
หางทึ๋ชุง(High-energy tail) [12] ด้งน้นโอกาสการเกิดนิวตรอนจะด้องหํจารณาอย่างมากฑึ๋แถบส!ปคครับ
นิวดรอนทึ๋หลังงานสุง ด้วยเหตุHลทึ๋กล่าวมาข้างด้น นิ^ 4 0อว่ามความสำคัญต่อการออกแบบสร้าง!ครึ๋องกำบัง
รังสีสำหรับเครึ๋อง!ร่งอนุภาคอย่างมากโดย!ฉหาะอย่างยง!มึ๋อเดิน!ครึ๋องทิ่หลังงานมากกว่า 30 MeV

Fiauaz 9. Neutron production cross section for gold.
'ท!* cnr*» represents c « .- » * < - r ,f O + 2 » < T .2 i* ) - |- r < T .p n > . Dmta from ฟ.; H|.
สำหรับ อิเลึก ดรอนหลัง งานจลน์,T, ป?บาณนิวตรอนฑึ๋เกิดข้นจะข้นอยุ่ก้บรูปร่างของกราห่
ความน่าจะ!ปีน(Cross Section) ฑึ๋จะเกิดนิวตรอน!!ละรูปรางแซบ™ปคดรับ!บรบสดราลุงทึ๋เกิดข้น!นึ๋องจาก
ผลของอ!ลึกดรอน ลักษโนะป?มาโนนิวตรอนทึ๋เกิคขึ้น ตามกราฟไนรูป ทึ๋ 10 ๆเงแสดงให้'!หืนว่าฑั๋งนิว!คลึชส

รไตฺIบาแสะธาตุห นักมีความสับหันธระหว่าง ปริม าณนัว ดรอนทํ่๓ คขนก^กำลัง กํโ ลพของรัง สี‘บ™ส5'1รไ
สุง<?ง!ปีน ไปตาม ฟ ้ง ™

น

นขอบ!ขตบนสฺดของ!!ทบส! ปคตรัม ?งสี!บ™ ส*17'13-1

FlQXTBX 10. Relative neutron yield per kilowatt of brerrustrahlunq from 1 gm/cm1 targets of carbon and lead.
Soft e fam g f (n i s l e

for 0X ๖00.

3J.2. การเกิดนัวพรอน!นัองจาก■รังสีเบรนสราสฺง
การประมาณค่าYoCO ( ทาให้ต ัค วรเสือ กปิจ ข้ข ทึ๋อ ยู่ก าขในใ- นัวไกสตinตุหนัก) ชืงกคอ
ปริบ าณนัวตรอนทีเกิค ่ข นต่อกิโลวัต ต่ข องรังสี!บรมสค*',สุง ทตกกระทบเป๋าหนา t ติ,'4สมการ

Yo(T) - 101* (ฦ/T ) f I-e"***] Neutrons per sec/kilowatt of Bramsstraiiiung

(8)

TN T คอ หลังงาน?[งชุดของแถบสเปกตรับรังสิเบรมส?!ราลุง ( หลังงานจลน่ของ
ปิเลึกตรอนดกกระทบ) a คอ ค่าส้ม ประสิท ธํการดูด กลนอ:ลึกครอน(electronic absorption coefficient) ii
0อดกราฟ่เรโซ!นนฟ้ห nj(Giam

Rfisonane) และ ๆ คอ สัดส่วนการดูดกลนโฟ่คอนในนิวเคลซส1*ง

เปีนพลให้เกิดนิวตรอน จะได้ค่า ๆ ทามคาราง IV สมการนิจะประมาณค่านิวตรอนTนกิดขนไว้เกินค่าจริง
นอกเสซจากค่า T จะฆค่ามากกว่า 5 Mev«vงอถู่ เหนิอค่า•ทลังงาน!รโขเนนๆfiหญ่(Giant Resonance Energy )
การประมาณค่าปรํนาmนิว ครอนทึ๋๓ ดขึ๋น กีข ังคงเกิน คาความเปีน จ?ง^ปริมาณรังสเบรนสตราลุงทึ๋เกิด ขนอคู่
ภาป็ในเป๋ากวามหนารนาคทนึ๋ง
ดงใfนการคำนวณปริม าณนํว ครอนทึ๋เกิด ฑึ๋ถ ูก ดองจะด้อ งอาศัป ็ฑ ึ๋น f านในเรึ๋องความน่าจะ
เปีน(Cross Section ) และแถบสเปคตรัม รังสิ!บรมสตราลงทึ๋แ น่น อน ถาให้ I'(E.T) แทนความเขบสฟกดรับ
รังสิ!บรมสตราลฺงฑํ่เกิดขิ้นผล!นองจากอ!ลึกตรอนหลังงานจลน่ T เป๋ามความหนา t ถูกอาบด้วขรังสิ!บรบสด
ฑธุง และค่าความน่าจะ!ปีน(Cross Section) ff«(E) จะได้สมการหาปริมาณนิวครอนฑึ๋!กิดค่อวํนาฑิ
■» " *

( J (photons per sec per MeV)x(cross secaon per nucleus )x(nuclei per an") X dE
Y =_ JQ
= Jo r [I*(E,T)/E] a.(E) [tN/A] [ 1-e^-Mi] d£

(9)

ซํ่ง (l-e'^-m ) เปีน ค่าปรับชงตรงกับค่าความ!ปีน จริง ในกรณโฟดอนถูกดูดกลน!บํ่ณ ดํน
ทางผ่านตัวอช่าง หรอเป๋าชงมีความ•หนา t คิด ในหน่ว ช g/cm: , N กอ Avogadro's number, A คอค่านาหนัก
ปีะดอมของนิวไคลดทถูกอาบรังส และ แ กอค่า Total absorption cross section ของดัวออ่างนัน( cm:/g )
Y, = CI’CE^TVHrl [N/Au(Er)] [!-«■ๆ /aw (E) dE

(10)

ซึ๋ง (IXE^D/E.) กึค อจำนวนโฟตอนต่อ วํน าฑด่อ MeV ณ. ทิ่ทลังงาน E ชํ่งคอขอดทีกของ
ค่าความน่าจะเป็น(Cross Section) ทํ่ท ำให้ป ริม าณนิว ตรอนเกิด ขน และ ค่าปริมาณ / a B(E) dE จะอยู่ใน
แน่วซ MeV-bams ค่า ปริม าณเหล่านิส ามารถภูได้จ ากคาราง rv
ค่า Yo ฑํ่ได้จากสมการทึ๋ 8 สามารถประมาณได้ว่าเปีน ค่ากระทำให้เกิด ปริบ าณ รังสิเบรบ
สดราลุง r(E„T) ชํ่งจะถอได้ว่า!ปีน ค่าคงทึ๋ ไม่ข นกับ E ตัง•นนสามารถให้ r ^ T ) = C กำลังงานฑํ่งหมด
ของ รังสิ เบรมสดราธุงจะฆค่าเท่ากับ CT และ ปริม าณนิวตรอนทํ่เกิดขี้น ต่อวํน าทต่อกิโลวัดด้ของรังสิ!บรม
สดราลุงจะเร นด้นฑค่าตังสมการ

ค่าอินฑิเกรฑ j <yB(E) dE สือฟ้งกัขํ่น . ๆ .ของแลรวมอินฑเกรทของกวามน่าจะIปีนในการ
ภูตกลนโฟคอน (Photon Absorption Cross Section)*งจะให้'นีวเคลอสในสัดส่วน NZ/A^A/4. [13] พลคพล
พึ๋ก ิต พึ๋อ พลังงานอยู่ในช่ว งห็ก ชุงชุด ของโอกาสทึ๋จ ะIกํค ปริบ าณนีวตรอน(Neutron yield cross section ) และ
โอกาส
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ทิจะถูกดูดกลนโดขภาคอิ!ลกทรอนิค( Electronic absorption crosss section^ะคดอยู่ใน'แน่วป็ cm:/g ขงสรุป
ได้ว่าออ่างน่อป็พลิตพลทํ่๓ ตจะด้อ งขึน อยู่ก ับ ปีจจัซ ใคป็จ ัจ ซห^ในสองปีจ จัย ทํ่ก ล่าวมานี
และถ้า•ทจารณา
ทาร!ดินทางจาก Carbon ไปยัง Lead กืสาบารทคำนวณค่าประมาณrแล่านได้จากสมการ
Yo = bi/T [l-ExpO^E,)!)] (neutrons/sec)/kilowatt ofbransstranlung

(12)

ในสมการทํ่ 8 กำกงทํ่ k จะ!ทํช บใด้ก ับ ปริม าณร้งสํtบรมสตราลงพกิด ขนใน1ฟ้าบางๆ ของตะr m งวัดโดย
FullerJ'etree และ Weiss [14]

3-3-3. การเกิด นิว ตรอนเนือ งจากรัง ร5เ0 ก?แอน
การเกิด นิว ตรอนที่ท อวา!ป็น มุล ฐานที่ส ำคัญ !มํ่อ ฉim บาด้วยรังสีอิเลึกตรอน4งการคำนวณ
จะคิด ในลักXณะการเฉอนความหนาเป๋าออกบางๆ!?ยงเปีน อนุกรมกัน

แล้วฟ้จารณาดูว่าพลังงานเฉลึ๋ยที่

ปิเลึก ดรอนชุญ เสียไปในสัดส่วนที่น อยมาก!ทยงใด วํธการนิ1ได้ก ล่า วไวัในหัว ข้อ m -ข ซํ่งสานารทประมาณ
ค่ารังสี!บรมสดราสุงที่เกิดในแต่ล ะความหนาได้ ส่วนวํธ การคำนวณหาป?บาณรังสีน ิวดรอนทีเ่ กิดขืน หาได้
ตาบหัวข้อ

m-n-2

กระบวนการคำนวณที่ก ล่าวมานิฟ ้น เหยงการคิด ในกรณที่ก วานหนาดูด กลนรังสี

อเลกตรอน และ รังสีเอึกVทุดํยภูมไม่'Hมคซึ๋งกึท อว่ามความซากที่จะกระทำใหัใ ด้ค่าที่ถูกด้อง ด้งนํ่นจง
ด้องงอาlibข้อบุลรากการทดลอง '
Barber และ Georgefl5] ได้ท ดลองวัคป?บาณนิวดรอนที่เกิดขนจากเป๋าที่แตกต่างกัน คือ C
..•น , Cu , Ta Pb และบในควาบหนาต่า งๆจาก I ถง 6 กวาบยาวรัง สี(Radianon Lengths) และทลังงาน
อิเลึกดรอนดกกระทบเรํ่บด้นจาก10 ถืง 36 MeV ใน2ปที่ I I แสดงป?ฆาณนิวตรอนที่เกิดจากเป๋าที่ค่าเลข
ปิะตธบตํ่าประบาผ ททวามยาวรังสีในความหนาขนาดนํ่น รปที่ 12 และ 13 แสดงใหไหืนว่าป?มาณขืนอยู่กับ
ความหนาของเป๋า Cu และ Pb รปที่ 14 แสดงาหัเหืน ว่าป?บาณที่เกิด ขืน เบนฟ้ง กํข ั่น ของเลขอะตอม(Z )ตาม
อนุกรมความหนาทํ่งหมดในลักนณะของค่าความยาวรังสี(Radiation Lengths)

FroTTRE 11. Yield of neutron* -per incident

electron as a function of initial electron
energy for lovt~Z element*.

Tha caogTBMunst 131 Xo-l sand-casiaat nstzisr*. Vrrm.

berJ ln psrentbMM c m tartac fhlrtT W La n o n at นพ
nxlU tlcB length Car tte o u n la L D a a รท Cram ret. [15J.

Fiotm* 12. Yield of neutrons per incident
electron at a function of initial electron
energy for natural Cu targets of rartous
thicknesses.
chtckscnn
M*rrf.in»rainuntuo<
nw radiation tanctit
forTjrnt
Cu. Data
an tram
[til.

Fiottre 13. Yield of neutrons per incident
electron at a function of initial electron
energy for natural lead targets.
Turret thtcim aan u< O nn Intuits of the radiation ItBftli
for
(ทุพุ่!. Til* TKkt it M.J
(ram Um carftt isz
radiation lenfthJ thlde 11 00X10"* (m u w i pif flMetnB.

Frotnu 14. Experimental yields of neutron*
per incident พ ุ่. 3 M eV electron for targets
one radiation length thick a t a function of
atomic ทน]ท^tr 2*

3.3.4. โฟโคนํว ตฬน
ข้อy ลสนํบ สนุน !รึ๋อ งใฟไดนิว ตรอนสเปคตรัม (Phoconeuiron Spectra )ยังบ็ไม่บาก แค่ก็ยัง
[ท0ง■ทอสำ'พรับ การคำนว tuifl-รึ๋องกำบังรังส'สำหรับ!ครอ'ง!ร่งอนุภา'กหลั'นานฑํ่สามารท!คํน!ครึ๋องใด่’ทง 40
MeV ส ่ๆ น ท ํ่ห ล ้ง ง า น ! หนอขนไ ป ทึ๋จะค้อ'> « ^ ‘เข้01เลในราขละ!อยพด้านTฟ่ใคนํวตรอนสฟคดรัม เหิ่ม

I
กระบวนการเกํด

โฟ่โตนํว ตรอนสเปคตรัม

ช่วงหลงงานของรังสื!บรมสดราลุงจะอยู่

ประมาณ 20 และ 30 MeV ดกกระทบคัว ออ่างแทนทาลัม (Tannlum) ซึ๋งวัด ได0 Cortini et aL[16] และแสดง
ไวใน2ปฑึ๋ 15 เมึ๋อนำค่าสเปคตรัม พท่านมา Nomalized จะได้'ว่าสัดส่วนของป?มาณนํวครอนพึ๋กํดขี้นทํ่ง
หมดต่อMeV ของหลังงานนํวตรอนในขนาด'นน เมึ๋อนำค่าสเปคตรัมทิ่ได!ป?ยบ!ฑชบกํ'บนํวดรอน^ขขั่น
จาก บ235 ทึ๋ให ไว่โโดย Price et aL[L7] ส์งแสดงในรูป ฑํ่ 16 จะ!หีนได้'ว่าแถบส!ปกดรับ'นวดรอนทึ๋ใดไนองจาก
พลของการอาบรังสีไปทั๋ คารับอน และ ออกซิเจน ด้วอ รังสีเบรบสดราชุงทึ๋ส!ปคดรัมหลังงาน 30 MeV [13]

NEUTRON ENERGY. E„, ( m\
F io tt b b 1 5 .

v>

Neutron rpectra.
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นีกระบวนการหลัก 3 ออ่างที่'ทำให้๓ ด โฟโตนิว ตรอน ขํ่งแค่ละกระบวนการจะให้' โ ฟ! 71
นวตรอนในลัก ษณะ!ฉหาะแตกค่างก้น ออกใปและลักษณะของ!บรบสตราลุงส!ปคตรับ ที่!กํต ขี้น
นำตรอนส!ปกตรับ นิสาบารทแบ่งส!ปคตรับ

โห่โต

3 ประ!ภท ซึ๋งแบ่งแยกตาบนาหนักควาบส่ากัญ โคยอาสัยควาบ

สอตคล้องตาบ สืงก้ข ัน ของหลังงานโฟคอน ลัก ษณะกราฟควาบน่าจะ:บน(Cross secnon) ที่จะ:กิตป?บาณ
นิวตรอน และ ลัก ษณุะกราฟของแทบส!ปคครัม !บรมสคราลุง
กระบวนการ๓ตนิวตรอนทํง 3 ประ!ภฑประกอบดวย
3-3.4.1. กระบวนการ!กํค ไคยตรง ( Direct or Photoiomzarion)
กระบวนการนิจ ะเกดขนในทุก ระดับ หลัง งานของไฟตอนที่ให้น ิว ตรอน หลังงาน
นิ๓ ดขนจากความแตกค่างระหว่างหลังงานไฟคอนกับ หลังงานยคเหนึ๋อวของนิวตรอนในนิว!คลธส ในกรณํ

ทิ่โห่ตอนบํสเปคดรับหลังงานต่อ!นิอ'i

ลักษณะรูปร่างของสเปคตรับนิวตรอนจะถูกกำหนดโดยลักษณะรป

ท่ง ของสฟคตรับ โฟ่ต อนและ ค่าความน่าจะ!ปีน(Cross secnon)fiจะเกิดกระบวนการประ!ภทนิ"(เกิดโดยตรง)
กรณีนิวไคลดVเตเบาทึ๋ชุดจะบ!หยงกระบวนการ!กิคประเภทนิ*เทำน^ทึ๋เกิดข้นได้ ส่วนนิวไคลดไนลักษณะ
เด{ทกับคารบอน และออกๆ?เจนโอกาสทํ่จะเกิดกระบวนการประเภทเกิดโดยตรงจะรมากกว่า

ท้าเป็นนิว

ไศลดVเดุหนักจะบํHลการเกิด นิวตรอนจากกระบวนการประ๓ ฑนิ้เหีองประมาณ 10 ทง 20 ฟอรัเซึนดของ
นิวตรอนทึ๋เกิดข้นจากรังสืเบรบสตราลุงทึ่มร่วงหลังงานขอบเขตบนอยู่ระหว่าง 15 ทง 30 MeV [19] มุม
กระจาซออก(angular distribution^องโฟโดนิวตรอนเรึว

จะมยอดหกส่วนใหญ่อยู่ทึ่ 90° กับทิศทางเดิน

ของลำรังสโฟคอน อย่างไรกึดามปรากฎการณ์น ิชง!ทม่มากหอทํ่ด้องทิจารณาถืงเรึ๋อง!ครึ๋องกำบังรังสืมากนัก
3.3.4. 2. Compound nucleus formation (statistical distribution)
นิวไคลด์ธ าตุท ึ่ม ํเลขมวลหรอนำหนัก เกิน 40 ขนไป กระบวนการทํ่บพลให้เกิด
นิวตรอนส่วนมากคฮํทาร'ดูดกลนโฟตอนหรํฮทึ่เรยกว่า "Evaporation Process” ชํ่งการกระจายของสเปคตรัม
เหล่านิ้!!ทบจะไม่ข ํน อยู่ก ับ ทลังงานโฟ่ด อนทึ๋ถ ูก ดูค กลน!ลขทาโฟดอนนํ่น มีท ลัง งานมากกว่ากำเกิด นิวตรอน
(neutron production threshold ) (ทยง!ลึกนอ{โหรอไม่ก ํ่ MeV ในกรณีของนิว1คลด'ทบค่านาหนักบากขื่นไบ่
อีก ค่าหกสเปคดรับ จะอยู่ใกลัๆ ทลังงานนิวตรอน I MeV ค่าสเปคตรับ(ปรนาณนิวตรอนต่อหน่วยร่วงหลัง
งาน) นิ'สามารทอธิบายด้วยสมการต่อไปนิ*
dN/dE, = BEnEe^-En/e)

(13)

ชํ่ง E„ หลังงานนิวตรอน
3.3.4.3. Quasi-deuteron effect
ในกรณีห ลัง งานโฟดอนมากกว่า 50 MeVini จะเกิดกระบวนการดูดกลืนหลักจาก
นิว!คลํยสท!?ยกว่าQuasi-deuteron eSect(20] ชึ๋ง จะก่อ ให้เกิด Neuiron-Photon Pair 4 งแต่ละตัวจะ5 หลังงาน
ใกลไคีย งกัน หรอประมาณครํ่งหนํ่งของหลังงานโฟดอนนํ่น ปรากฎการณ์นิจะทำให้เกิดนิวตรอน!รว (Fast
Neuiron > 10 MeV) เมธตัวอย่างถูกอาบด้วยรังสืเบรบสดราลงหลังงานสุง ค่านิวตรอนสเปคตรัมทึ่ได้จาก
ทารอาบนิยงไม่เคยมการวัดค่าได้โดยตรง แต่ส ามารทประมาณค่าได้จ ากลัก ษณะของโฟ่โตโปรตอนเรีว (Fast
Photoproion)^ได้เกิดตามมา ในกรณีท ้าหลังงานรังสืฌ รมสดราลุง มค่าตั๋งแต่ 100 MeV ขนไป จะหบว่า
นิวตรอนสเปคตรัมเหล่านิจะเป็นไปดาม £7'2 (Ep =*หลัง งานโปรตอน) สำหรับหลังงานโปรตอนฑอยู่ระหว่าง
15 MeV ทงครึ๋งหนํ่งของหลังงาน เบรบสดราชุงนํ่น ส่ว นหลังงานทึ๋อ ยู่เหนิอขนไปจะลดลงอย่างรวดเรึวบาง
ทเท่ากับ Ep4 อย่างไรกึคามขณะนิย,ง มข้อ ยูล สนับ สบุน ที่น ัอ ยมาก ไนเรึ๋องค่าป?บาณนิวครอนหรอโปรดอน

ณกิดขนจริ'!,ๆ จากกระบวนการนิ้ บเฟ้ยงฑึ๋หลังงานประมาณ 260 MeV ฑื่ Stem et ฟ[21] สาบารทฟ้จารผาหา
ท่า Quasi-deuteron cross section ได้"ในกรณฑํ่ว่า อนุกรบนิว']คลคไ)ะบีควาบส้มห้นธกับปริบาผการ!ทิด(Cross
section) ของปรากฎการผ์ Photodisintegrarion ใน Deuteron ดังแสดงในกราฟรูปฑํ่ 17 ฮอ่างไรกืตาม ค่า
Quasi-deuteron cross section สามารทประมาณหาไดจากสมการ

“ kffd(E)

(น)

ซืง ct^E) คอ Deureron Photodisintegranon Cross Section ในการประมาณค่า
ปริมาณนํวครอนฑึ๋เกิดขืนทํ่มส้มฟ’น!!อ'น!นึ๋องจากกระบวนการ Quasi-deuteron ri ไปเสริบ การ!กิดบริท ณ
Giant Resonance จ่ะสา'บารทประบาณค่าปริบาณฑึ๋จะ!กิด(Cross Section) ได้,จากการ อินฑํเกรทให้คลอบ
คลฺบไปทง 100 MeV ซํ่งจะได้'ค่าแค่ละนิวไคลด์ดังปรากฎในตารางที่ V ส่วนค่า k หาได้'จากรุปที่ 17 และ
ค่า Quenching ของQuasi-deuteron Cross Section(20] จะถูก คิด รวมไวัในสมการที่ 14 ด้วย ดังใI นค่า crd(E) จะ
นค่า!ฟ้บเปีนเชิง!ส้นโคอ!ริมค่า 0 ที 50 MeV ถงค่า Deuxeron Phorodisiniegration Cross Section ท 100 MeV

FrotTRS 17. The quasi-Heuterrm cross section relative to the
deuteron photodisintegration cross section.
D«tm from Ref. II.
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การออกแบบสf ไงเกรึ๋องกำบังควรจะให้!หขงหอฅํงนิวตรอนหลังงานขนาดนต้ๆย
โดยสบมดิฐานว่าจะเกิดการกระจายนิวตรอนหลังงานขนาดนิไม0ท1ปคตรับ!ริ่บที่ 20 MeV และให้ค่า dN/dE
= B'E/1 ชํ่ง E. คอหลังงานนิวตรอน กรณหลังงานนิวตรอนอยู่ระหว่าง 20 MeV ทง หลังงาน(T/2) ครํ่ง
หนํ่งของหลังงานขอธฺ!ขอ่บ่น ของรังสีเบรมสตราสุงจะกิคทึ๋ท่า a = 2 ในกรณนิวตรอนบหลังงานมากกว่า
T/2 จะคํดท็ค่า

a = 8 ส่วนค่าคงฑี B' ใหไJค่าเท่ากับ หนที่ภ ายใต้กราฟสฟคตรับ นัน ชํ่งจะมกวาบหบาย

ทบไปทงป?มาณนิวตรอนรวบทํ่งหบดที่!กิด ข้น จากกระบวนการ Quasi-deuteron ชํ่งสามารถคำนวณไต้ดังที่
ได้กล่าวมาแลัวในย่อหนาที่ผ่านมาข้างต้น
3.4. กาแกิต ทรกัน มัน ฅรัง สี
3.4.1. การเกํตรโารกัมมันตรังสีm องจากการปทดปท่ธ ยนิวครอน(Nentron Emission)
การปลดปล่อ ยนิว ตรอนหลุด ออกจากนิว !คลยสทอว่า !ปีน กระบวนการสำกัญ ที่ท ำให้!กิด
รทรใอโชโทปรัง ส็ห ร็อ สารกัม มัน ตรัง สีข นบาชึ๋ง จะอยู่ใ นสภาวะที่ไ ณ่ส ทยรและจะสลายต้ว ให้ร ัง สีโ ป^ต
รอน (^ๆออกบา จะต้อ งค่านิงถํงอยู่!สมอว่าโปฃํต รอนแต่ละตัวที่ห ลุดออกมาจะต้อ งอาศัยโฟตอนที่ม หลัง
ฑนสอง!ท่าของ 0.51 MeV ต่อการ!กิคปรากฎการณ์น ิห นงครํ่งๆเง!?ยกว่า Annihilation Process สาร
กัมมันตรังสีที่!กิดขํนจะ!ปีนอันตรายต่อบุคคลที่!ข้ามาภายในบ?ทณดิคตํ่ง!ครํ่อง!ร่งอนุภาค ด้ง\rนหลังหขุด
เดิน เครํ่อ งจะต้อ งลาปล่อ ยให้ส ารกัม มัน ตรัง สีส ลาขตัว ลัก ระป็ะ หนํ่ง ก่อ น!ข้า ไปทำงานห?อช่อ มบำรุง
อุป กรณห?อวัส ดุต ่างๆภายในบ?!วณรังสี อาจจะ!ปีนต้นกำ!นิดของสารกัมมันตรังสีที่!กิคขํนภาขในบ?เวณ
รังสีท ี่ล ัก ษณะแตกต่างกัน ออกไปใต้ ดังนันจีงต้อง?!คอันตรายในกรพนดงนิ*
3.4.1.1. นิว !คลยสของธาตุท ี่!กิต จะอยู่ในสภาวะที่!สถยร ส่วนมากจะบ!ลขอะตอม(Z) เป็น
เลขภู่ ส่วน!ลขคที่ต่างกัน!หยง!ลึกน้อยที่จะรวมกันอถู่ในสถานะที่!สทยรตาบ!ลขมวล

3.4.1.2.

ครํ่4ชืา ตสนๆ แริอ ไม่ย าวจนก่อ ให้เกิด ปีญ หาได้ ตัวอย่างเข่น อลมิเนียนจะนิ

โอกาสเกิด ปรากฎการณ์ Isomeric เกิด สารกัม มัน ตรัง สีได้ 2 ลัก ษณะชํ่งบีครํ่งชีวิต 6.7 วินาที และ ร \ฟ ชี
3.4.1J. รังสีท ี่แ ผ่อ อกมาบปริบ าณน้อ ยไม่อ าจจะเป็น อัน ตรายได้ ตัวอย่างเข่นปรากฎการณ์
จิบอิเล็กตรอน(Electron Capture) มีผ ลเทียงให้เกิด ปรากฎการณ์เบรบสตราลุงให้ร ังสีเอกช่จ ากขํ่น K ภายใน
นิวเกสิป็สที่เกิดขนเท่านน
3.4.1.4. นิวากทด!!ทตุแม่(Perem N uclide)^ริมาณน้อย ตัวอย่างเข่น Ca7 บเทีปิงครํ่งชีวิต
4.7 วัน และบีป ริมาณน้อ01ทีอ ง0.185 %
ปริมาณสารก้นมันตรังสีที่เกิดข,,น สาบารทคำนวณได้จากปริมาณนิวตรอนที่เกิดขน อย่างไร

กคามสารก้มมัน ตรังสีต่างๆฑึ๋เกิด จะอยู่ในกวามสนใจเฉ m r แต่เทียงแต่นิวาคลด้ของ1ทตุฑึ๋เป็นส่วนประกอบ
ในวัสดุที่ถูกรังสีเท่านุน 'ด้งใfนการคำนวณจํงจะทีจ ารณาเฉm ะแต่ละนิวไคลด้ท ิ่อาจจะเกิด ขิ้น โดยอาศัยคุณ
สบบ้ต ืเฉหาะตัวของแต่ละไอโซโทปรังสีจากคารางรวบรวมไอโ*&โทป[22] โดยปกติมักจะทีจารณาว่ารังสีท
เกิดจากการสลายของสารก้มm jตรังสีท ี่เกิด ขี้น จะบีก ำเฉลื่ย ในการเดิน ทาง(Mean Free Patb)*n
สตราลุงที่เกิดขนแตกไม่ทังหมด

รังสีเบรบ

ด้งนัน หลัก ในการคำนวณปริม าณสารกัม มัน ตรังสีท ี่เกิด ขนเฉหาะที่ส นใจ

ในหน่วย ของ ปริมาณ นิวไคลด้ท ี่เกิด ขํน ต่อ หนที่( car ) คิคเทียงที่ความหนาหนํ่งหน่วยที่สอดคล้องกับกำ
เฉลํ่ยกๅรเดินทางของรังสีท ปี่ ล่อยออกบา
สภาวะอํ่มตัวแลัว

ค่า ปริบ าณที่ค ำนวณาด้น ิจะหมายถีงสารกับมันตรังสีที่เกิคอยู่ใน

ซํ่งจะให้กัม มัน ตภาหรังสีออกมาในอัต ราที่ค งทีส ำหรับ ตัวอย่างน้น เบํ่อ เปริข บเทีย บกับ

เครึ๋องเร่งอนุภาค'ขนาดน้น ตังนันการหาคำกับมัน ตภาหรังสีจะวัดหลังจากหชุดเดิน เครึ๋องเร่งอนุภ าคที่กำลังที่
เางที่ในช่วงระยะทลาหนึ๋ง และหอที่จ ะนำบาเปรยบเทีย บก้บ ครึ๋ง ชีวิต สารกับ มัน ตรังสีน ํน ได้
สารกัม มัน ตรังสียังสามารถเกิด ขนได้จ ากปรากฎการณ์ท ี่เริย กว่า Nuclear Fluorescence โดย
ปราศจากการปลคปล่อยนิวตรอนให้ห ลุดออกบา

ปรากฎการณ์น ิ้ไม่ค่อยบีควาบสำคัญ บากเนํ่องจากบีค รํ่ง

รวิคสันและบีกำ Cross Section คํ่า
ตารางที่ IV ได้รวบรวบกำปริบ าณสารก้ม มัน ตรังสีท ี่เกิค ขน ในวัส ดุอ ุป กรณ์ต ่างๆ ที่อยู่ภาย
ในหนที่เครึ๋องเร่งอนุภาค ค่าปริบาณที่เกิตนิ,คดขนกรณที่ก ้ม มัน ตภาหรัง สีอ ยู่ในสภาวะอํ่บ ตัว และ ถูกรังสีที่
เดินเครํ่องด้วยกำลัง 1 กิโลวัต ต หลังงานเบรบสตราธุงที่ 32 MeV ณ.เป๋าความหนาที่บางขนาดหนึ๋ง ใน
/าารางนิจะไม่รวมถงสารก้มมัน ตรังสีที่ครึ๋งชีวิค สํ่น กว่า 1 วิน าทีเหราะจะสลายตัวหมดไปหลังเครึ๋องตับ ล่า
กับ มัน ตภาหรังสีค ิด ที่ส ภาวะอํ่ม ตัว และคิด ที่ก ำชุงชุด เท่าที่จ ะเป็น ไปได้( ค่าปริบาณนิวตรอนที่เกิดขนจะ:ป็น
ทีงก่ข ํ่น ของหลังงานฌรบสตราลุงตังแสดงในรปที่ 10 1 บฑที่ 3 .32)

*■

T a u i.b VI. Radioactivity yields fr o m (y, n) proctsa
(|)(ir Itllowull บ( 32 MuV hruiiisslruhliniK)
Muterlul uud Isulopcs
Cone felt
N«M...............................................................................
M l1*..............................................................................
Fe“ ...............................................................................
/Mumiiium
l เ on
kV‘ ...............................................................................
“ ๆ ร . ...............................................................................................
Oil**...............................................................................
L tai
I*b,H.............................................................................
Air

I'urucni
abundance (lamina
by weight radiation

Hull lilt)

M tV
to 0. 61
20 * mill
53
61
2 06 mill
2 8 yr
1.0
St. 1.3
51
0 16
11 sou
34
0 0 sec
.31
.51
31
f » sec
I1
.31, 2. 1
7 5 lulu
0 08
8.0 milk
61
100
0.0 seu
.51
3. น .61, .37
a. u milt
60
.51
9 8 min
31
.61, 1.35 12 8 hr
13
.3, 7 52 In
0. 78 .61
10.1 ailu
0.21 .61
2.06 mill
0

Threshold Itesomuiui J * ( y, ท) (IE
energy Cl (over gtaut
resonance)
SU V
18.7
IS A
12 4
16 5
13 0
17 a
13 1
13 3
13 0
13 3
10 .8
tl
84
10.6
16. A

BUocllva
target
thickness

\n v
.พ* K-6<|/III HP* atom tlcm '
22 6
0 0060
0 033
22 5
.000
XJ
18 3
.081
0.018
.000
20
.0041
10 3
* .041
.087
21
.120
.70
10 5
.20
.021
10
40
.001
.046
10 3
20
10
.10
0.077
.60
18
.704
1.00
IB
.341
.0020
13 ร
4. บ
23
0.016
.04
.000
10005
22.3

Suturulcd
activity per
kilowatt
Cutict
3 3X10
20
0 1
7.3X10
02X102.0
0 1
10.3X102. 7
0. 70
0 6
13 3
0. 40
I1.3XIO
It 0X10

3.4.2. การเกิดสารก้มมันตรังร1นื่8งจากการดูดจับนิวตรอน(Neutron Capture)
ปริม าณสารกัม มัน ตรัง สีท ี่เกิด ขึ้น และเป็น ป้ญ หาส่ว นใหญ่ม าจากการดูด กลืน นิว ตรอนและขึ้น
กับ พลังงานนิวตรอนอีกด้วย โดยเฉพาะนิวตรอนที่พ ลังงานระดับ เดียวกับ ความร้อน('ท]ermal Neutron)
3.4.2.1. เทอร์ม ัล นิว ดรอน (Thermal Neutron)
ค่า Cross Section ที่จะจับ เทอร์ม ลนิว ตรอนมีแ ปรเปลี่ยนไปตามนิว ไคลด์ ซึ่งจะส่ง
ผลให้เกิด สารกัม มัน ตรัง สีห รือ ไม่น ั้น ก็ข ึ้น อยู่แ ต่ล ะนิว ไคลด้ซ ึ่ง จะต้อ งแยกพิจ ารณากัน ออกไป การคำนวณจึงมี
ความยุ่ง ยากขับ ช้อ นโดยจะขึ้น อยู่ก ับ การกระจายความหนาแน่น ของเทอร์ม ัล นิว ตรอน และการดูดจับ ของวัส ดุ
อุปกรณ์,ที่อยู่ภายในห้องนั้น
ซึ่ง นิว ตรอนส่ว นใหญ่จ ะถูก จับ ที่ผ นัง คอนกรีต ของห้อ งทำให้ก ารคำนวณง่า ยขึ้น
สามารถศึกษาข้อมูลได,จากเอกสารอ้างอิง[ร] ระยะลึก การถูก จับ เข้าไปในคอนกรีตประมาณ 7 ชม. คิดเปรียบ
เทีย บไดกับ ระยะทางเฉลี่ย ที่ส ารกัม มัน ตรัง สีจ ะเกิด ขึ้น ได, โดยคิด ว่าเป็น คอนกรีต ปกติท ั่ว ไปที่ส ่ว นผสมของ
โชเดียม ถ้ามีตั้งแต่ 1.6 เปอร์เชนต์ข องนำหนัก คอนกรีต 4.8 เปอร์เชนต์ข องโซเดียมจะดูด จับ นิว ตรอนและอยู่ใน
สภาวะก้ม มัน ตภาพรังสีส มดุล (Equilibrium) ใน 15 ชั่วโมงจะให้ Na24 ในปริมาณ 0.048 เท่าของความแรงต้น
กำเนิด นิว ตรอน ( การจับ นีม ีค ิด รวมการจับ อัน เ'นองจากกระบวนนิวตรอนลดความเร็วลงช้าๆเนื่องจากนิวตรอน
เร็ววิ่งทะลุเข้าไปในผนัง) ซึ่งให้น ิวตรอน 1013 ตัวต่อวินาที เทียบไต้ก ับ 13 คูรี่ ซึ่งคิดไต้จ ะกระจายทั่วผนังห้องใน
ความลึก 7 ชม.
ถ้า มีป ริม าณเหล็ก และทองแดงมากจะปรากฎ Flux ความร้อ นขึ้น ซึ่ง จะเปีน ตัว
บ่งบอกถึงความแรงรังสีไต้เช่น เดียวกัน ในกรณีของเหล็กที่ส ภาพความแรงแม่เหล็ก เพียง 0.5 เปอร์เชนต์ ก็อาจจะ
ก่อให้เกิด ต้น กำเนิด รังสีท ี่ด ีไต้ กล่าวจะทำให้ค่า Cross Section มีค่ามาก ( 13 bams) ส่งผลให้ภายใน 2.6 ชั่วโมงจะ
เกิด Mn56 ซึ่งให้รังสีแกมมาไต้ถึง 3 Mev ส่วน Cu“ ซึ่งมีค่า Cross Section 4 barns ภายใน 12 ชั่วโมงจะเกิด CuM
ซึ่งให้รังสีไต้
ตะกั่วบริส ุท ธิห รือทึ๋ม ี Bismuth ผสมเพียงอย่างเดียวนำมาใช้เป็น เครํ่อ งกำบังรังสีจะ
ช่วยให้เกิดสารกัมมันตรังสีเพียงเล็กน้อยจากเทอร'ม'ลนิวตรอน
สารกัม มัน ตรัง สีท ี่เกิด ขึ้น เนื่อ งจากเทอร์ม ัล นิว ตรอนสามารถกำหนดให้ม ีป ริม าณ
น้อยลงไต้ด ้ว ยการเลือ กใช้วัส ดุท ี่ด ูด กลืน นิว ตรอนแถ้ว ส่งผลให้เกิด ปริม าณสารกัม มัน ตรังสีท ี่น ้อ ย ที่ดีที่ชุดควร
ประกอบด้วย โทรอน ไฮโดรเจน และแคดเมียม ไฮโดรเจนจะมีอยู่ในนั้า และสารประกอบอิน ทรีย ์ ซึ่งสามารถ
ศึก ษาองค์ป ระกอบของวัส ดุไ ด้จ ากเอกสารอ้า งอิง [8] วัส ดุท ี่ม ีผ ลให้เกิด สารกัม มัน ตรัง สีม ากที่ช ุด จะมีค ่าระยะ
ความลึกมาก(Diffusion Lengths) ในนำหรือโพลีเอทีลีน จะมีค่าระยะความลึก 3 ชม
กล่า วโดยประมาณได้ว ่า พื้น ที่ 0.02 กรัม /ชม.' ของโบรอนบนผนัง ทั้ง หมดจะ
สามารถลดปริมาณ ฟ่ล ัก ช์เทอร์ม ัล นิวตรอนลงได้จ ำนวนมากประมาณ 10 เท่า ถึงอย่างนั้น ก็ยังมีความแรงรังสีเกิด
ขึ้น จากนิว ตรอนได้ในคอนกรีต ซึ่งอาจจะแปรสภาพเป็น ความร้อ นได้ ดังนั้น ถ้าให้ดีควรใช้โบรอนในชั้น 1 ฟุตแรก
ของผนังคอนกรีต ประมาณ 2 เปอร์เชนตโดยนั้าหนัก
3.4.2.2. นิว ตรอนเรว(FastNeutrons)
นิวตรอนเร็วจะทำให้เกิด สารกัม มัน ตรังสีด ้วยปฏิก ิร ิยาทางนิว เคลีย ร์ป ระเภท (ท,2ท) ,
(ท,p) . (ท,d) และ (ท,a ) ด้วยค่าโอกาสจะเกิด (Cross Section) ของปฏิก ิร ิยาเหล่านี้ม ีค ่าน้อ ย ดังนั้น ถ้าไม่ใช้กรณี
พิเศษจะไม่ป รากฎขึ้น อลูม ิเนียมมีค ่าเปีน ไปไต้ม ากที่ช ุด กับ นิว ตรอนเร็ว ที่จะก่อ ให้เกิด ต้น กำเนิด รังสีท ี่ส ำคัญ ไต้

ด้วยปฏิกิริยานิวเคลียร์ (ท,a ) ใน 15 ชั่วโมงจะเกิด Na24 ซึ่งค่า Cross Section จะมีค่าประมาณ 0.6 millibarn ถ้า
นิวตรอนเร็วมีฟลักช์ 1013n/sec ผ่านอถูมิเนิยม 1 g/cm2 เมื่ออยู่ในสภาวะอิ่มตัวจะได้ Na24 ความแรงประมาณ 4 มิ
ลลิภูรี ระดับรังสืที่ระยะ หนึ่งเมตรจะอยู่ประมาณ 6 mr/hr ซึ่งจะไม่รุนแรงถ้าใช้อถูมิเนียมทื่มิความหนาเพียงเล็ก
น้อย

4. การวัดรังสี

4.1. หน่ว ยรัง ส
4.1.1. กล่า ว นำ

ในหัว ข้อ ที่ผ ่านมาไต้ก ล่าวถึงปริม าถ!รังสีที่!กิดขี้น และความ นรงของต้น กำเนิด รังสีท ี่แปรไป
ตามกำลังลำรังสีอ ิเล็กตรอน และกระแสที่ใช้
ค่าประสิทธิภาพในการ!ทิดรังสี!บรมสตราลุงจะ!ปึน สัดส่วนกับ
กำลังลำรังสีอิ!ล็กตรอนซึ่งสามารถแปร!ปลี่ยนมา!ปึนกำลังรังสี!บรมสตราลุงใน!ฟ้าแต่ละชนิด ในลักษณะ!ดียวกัน
สามารถหาค่าปริม าณนิวตรอนที่!กิด โดยรวมไค้(สภาวะอิ่ม ตัว)ที่!กิด ขี้น อัน เนื่อ งจากรังสีอ ิ!ล็กตรอนหรือรังสี!บรม
สตราลุงเมื่อ ลำรังสีต กกระทบที่ก ำลังงานหนึ่ง ต้น กำเนิด รังสี!หล่านี้ค วามแรงสามารถแปร!ปลี่ยนให้อยู่ในรูป ของ
ฟลัก ช์ร ะตับ รังสีไค้ ซึ่งส!ปคตรัม ของพลังงานเหล่านี้จัด ว่าเป็น ปริมาถ!ที่มีค วามสำคัญ มากในการพิจารณาคำนวณ
ออกแบบสร้าง!ครื่องกำบังรังสี บนพืน ฐานของรังสีท ี่ก ระทำอัน ตรกิริยากับ วัส ดุต ัวกลาง ผลการคำนวณจะอยู่ใน
รูป ฟลักช์ของรังสีแต่ล ะประ!ภทที่ส นใจ
กรณีรังสีที่ก่อให้!ทิดการแตกอิออน เช่น รังสีอิเล็กตรอน รัง สีเอกช์ และรังสีแกมมา เป็นต้น
ระดับ รังสีจะไม่อยู่ในรูปของฟลักช์รังสี!เต,จะอยู่ในรูป ที่!รียกว่า ปริมาณรังสีท ี่ถูกดูดกลืน (Absorbed Dose) คือ
พลัง งานที่ถ ูก ดูด กลืน ในหนึ่ง หน่ว ยมวลของวัส ดุ ปริมาณนี้จะเป็น ตัว บ่งชี้ถ ึงการป้อ งกัน อัน ตรายจากรังสีก ับ รังสี
ประเภทที่ท ำให้! ทิด การแตกอิอ อน ชนิด !ครื่อ งสำรวจรัง สีท ี่จ ะต้อ งไต้ร ับ การปรับ !ทีย บให้อ ่า น!ปึน หน่ว ย
Reontgens สำหรับ โฟตอนพลังงานตํ่า โดยการประมาณจะพิจารณาพลังงานที่ถ ูก ดูด กลืน ในหนึ่งกรัม ของวัส ดุม ี
ค่าเท่ากับ พลังงานที่โฟตอนถ่าย!ทให้อิเล็ก ตรอน( Electronic Equilibrium Conditions) ซึ่งจะสามารถ!ปลี่ยนให้อยู่
ในรูป ง่ายของความสัม พัน ธ์ระหว่างฟลัก ช์ข องโฟตอนกับ อัต ราการไต้รับ รังสี (ระดับ รังสี)
ถาให้ (j) ฟลัก ช์(จำนวนต่อ ซม.2-วิน าที) ของโฟตอนซึ่งมีพ ลังงาน E(MeV) และ JIT (cm2/g)
ค่าส้ม ประสิท ธิก ารดูดกลืน หาไต้จากตารางของ White (ตาราง VII) ดังนัน พลังงานที่ถ ่าย!ทให้อิเล็ก ตรอนต่อ หนึ่ง
กรัมของวัสดุต ัวกลางคือ (j)EfiT สามารถหาอัต ราการไต้รับ รังสี D rads/sec ( 1 rad = 100 ergs/gram) ไต้
D|j, = (j)EJJ.T(1.6xl06/100) = (j)EJJ.T(1.6xlO s) (rads/sec) (photons)

(15)

อิเล็กตรอนจะสูญ !สียพลังงาน!ฉลี่ย 1.85 MeV / gram / cm2 ของวัสดุตัวกลาง และ 1 mA/cm: = 6.25xlo'5
electrons/cm;-sec ดังนัน อัต ราการไต้ร ับ รังสีจ ะกำหนดโดยความหนาแน่น ของกระแสอิ!ล็ก ตรอนในรูป ของ i
(mA/cm2) คอ

Dd = if6.25xl01SX1.S5xl.6x10“*/100) = ixl.35xL04 (rad/sec) (eletrons) (16)
กรณรังสืน ิว ตรอนระดับ รังสืฑ ึ๋ป ็อ มรับ ได้ส ามารถหาได้โดยตรงจากสมการให้รปนิว ตรอน
ฝล้ก พงเป็น ฟ้ง กVนของหสํงงานนิวตรอน พึ๋อ ใพสบบ^ะฟ้จ ารผาพลการได้ร ับ รไ}สเบึ๋อ บการruflรํ่งแรก
จากนิวตรอน-โปรตอนในนำด้วย ฟทักๆโนิวตรอน h, (nemrons/cnr-sec) ทึ๋หลังงาน E, จะใด้
Dn = ^N[EB/2]cr(EO[lx2x6.02xl0s ]/18xl.6xl0a
=* (^EBo(En)x0.53xl0'’ (rads/sec) (neutrons ๒ water)

(17)

ใเง a (E ,) คือ ปรํบ าณการก?ะ!จํงของนิวตรอน-ไปรดอนทึ๋๓ คข้น หรอCross Secnon(bam) ภูใด้จากตารางฑํ่
v n กำในวง!ลบคํดจากจำนวนอะตอมไ8 โดร!จนต่อนำหนํ่งกรัม กรณทึ๋นิวตรอนหลังงานประมาtu 10 MeV
กำ <j(E,) จะแปรไปราม- t/E„ ได้ค วามส้ม หัน ธ์ระหว่างอัต ราการได้รับ รังสกับ นิวตรอนฟลักซ์ ซํ่งจะไม่ขน
กับหลังงานนิวตรอน
อ!ลีกตรอน

ในหัวข้อถัด ๆไปจะกล่าวฅงหน่วยทึ๋ใข้ในการวัด ระดับ รังสืรอบๆ!ครึ๋อง!ร'งอนุภ าค
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4.1.2. รทรังสรเทกครอนป3มฎร
การเดิน!ครอง!รงอนุภาคจะบตัวบ่งบอกคุ(นลักษเนะของสำรังส็อิเลึกตรอนทีควรหราบ
4.12.1. กร'ะแสไฟฟ้าฑใหออกมาโดยรวมในหน่ว ย แอมแปร์ พรัอจะแบ่งแยกไปตาบ
ส่วนค่างๆที่ กระแสไฟฟ้าไหลพ่านออกไป
4.1JL 2. กำลิงงานเฉลยโดยรวมไนหน่ว ย วัตต์ ของลำรังสอ!ลึกตรยนขน-)ดนํ'น
4.1.2.3. แทบสเปคตรัม หลัง งาน
อิเลกฅรอน (Number per MeV)

.จำนวนอิเลึก ตรอนในหนงหน่ว ยข่ว .}หลัง ,ทน
1

4.1.3. รังสทุค ํยภูม ํป รทกฑฑ่าไหเกํด การนคกรออน (รังสอเทกครอน รังสเอก** แทะรังสแกมน่า)
ชงจะบความสัม ห้น 15กับสำรังสิป211ภู2ถง11ม้ว่าก่อไห้เกดปรบาซเ7งสืแหร่ออกจากที่ต่างๆ
ในปรับ าณไบ่น ไ)ยแต่ฌ ึ๋อ ฟ้จ ารณาทงความบ่อ ยกจะนำไปถู่ค ่าที่ใหญ่โต้ ด้งนํ่นการป๋องกันอันตรายจากรังสี
ณองตนต่อบุคคลจง*ป็นสุงจำเป็นและสำคัญ ยง

ด้วอเหต«ลนิจงด้องเทียบควานสัมห้นธ์รังทึที่ไต้ริบกับ•นา

กล่าวคอจะมความแตกต่างของการได้รับรังสีระหว่างนำ
Polystyrene และ!นิอ เยึ๋อต่างๆ

อากาส

สารประภอลหลาสติกต่างๆ

Fiotjx* 18. Average energy abeorbed per gram of water for
each electrostatic unit of air ionization per cubic centimeter
in a camty in xoattr, OJ a function of the energy of the primary
electron
Oftta 1 H,LJJ_

เข่น

Absorbed Dose พิจารยาการแตกดัวเบนอํออนของอากาศทํ่เกิคการขนไ)องอิเลึกครอนๆN
>ท มารถวิด ใดัให้อ ยู่ในหน่ว ย esu/cm: ในการวิด ป?บาณรังสีเอกๆ๓ จะวิดในหน่วยนี่' โดยค่า
(NTP)

I esu/cm;

เทีย บจากแตกดัวอออนภายในกระเปาะอากาสทํ่ไดัร ับ การออกแบบเป็น !กรึ๋องมอวิด 4 m บีค่า

ประมาท! I Roentgen

ในรุป ทึ๋ 18 จะเหนความส้ม ารัน ™องร่วงก™ของพลังงานอิเลืกดรอนก้บ ทลังงาน

รองรังสีเอกช ถ้าค่า 1 esu/an3 เ?พนภายในนำทึ๋ถ ูก บรรจไวิข นาดห,นงกืจะบีค่า I rad สำหรับนา กรณวิสดฺ
ดัวกลางขนิดอึ๋นๆ ก็จ ะคํด ไดัในทำนองเดยวกัน ส่วนรังสีท ุต ํย ภูบ ทึ๓๋ ค ขีน้ ถ้าคํดใน!ทอมของ Absorbed Dose
จะอยู่ประบาtu millirari และ microrad
ดังนํ่น ในแง่ข องการฟ้อ งก้น อัน ตรายจากรังสีจงให้ค วาบสำคญไปทึ๋ค วาบหนาแน่น การแดก
อํออนในอากาส หนงกระเปาะบีค่า lesu/cm: โดยเสมอนว่าในอากาส และในเนิอเยึ๋อมืค่าใกล้เคียงก้นจงทอ
ว่าเป็น I rad ของ!นิอ!ยึ๋อ
4.1.4. รังสีนิวตรอน
การฟ้อ งก้น จะดัอ งกระทำให้อ ยู่ในระดับ ทึ๋ป ลอดภัย ดังน"นจงตองการวิด ฟ่ลักๆ5ร!ลึกครอน
ทํ่คกกระทบ ซ!.ชุดนํ''น หรอ Absorbed Dose เนิอเยอบริเวณใfน
ในตารางของ Handbook 63 ไครวบรวบฟลักๆ?นิวตรอนสูงสฺคฑํ่ยอบรับไดัเนแง่ของการ
ฟ้องก้นอันตรายจากรังสีนิวตรอนความ!รึวไดัถงทึ๋'สลังงาน ’ 30 MeV และไดัคำนวณ!หึ๋อหากราฟควาบ
ส้บ หัน ธ์การไดัรับ รังสีท ํ่ระอะลกต่างๆเบึ๋อ รังสีน ิวตรอนTIลังงานหนึ๋งตกกระทบบนขี้น หนํ่งตาราง ๆฌ. ซึ๋งกืบี
อยู่ใน Handbook 63 กราฟทํ่ไดับประโชาทนภกานการเทีย บค่าระหว่าง Absorbed Dose กับป?บาณรังสี
นิวตรอนต่อหนทึ๋คาราง!ชนตํ!มตร
4.1.4.1.

ฟสักๆ?

ค่านิวตรอนฟลักๆ? ณ.ชุคทํ่สนใจนนจะวิดอยู่ในหน่วยของป?บาณ

นิวตรอนต่อคาราง!ๆฌตํ!บตรในหนํ่งวํนาที( cm:-sec)
4.1.4.2.

ป?บาณรังสีถ ูก ดูด กลน

จะถูกวิด ในลักษณะวิส ดุด ัวกลางเป็น เนิอ เขึ๋อ[24] ไน

หน่วย rad และอาศัยความรูเรองแถบสเปคตรับ ,แลังงานเทียบค่าเป็น rem ชํ่งจะไดัค่าปิจจัยดัวภูณ ทื่เรขกว่า
Quality Factor เปลขนค่าจาก rad ไปเป็น rem ไ ด ั(Handbook 63)
4.1.4J. แถบสเปคตรับ•พลังงาน ซึ๋งถอว่าสำดัญ บากอย่างน้อยตองทราบโดยประบาณถง
แถบสเปคตรับ ทลังงานิข องนิาตรอนทึ๋เป็น อัน ตรายทางรวภา,แไดั
4.2. การสำรวจรังสี แแะะทา-ะคิดคั้งเศ'รํ่องวัดรังสี
4^2.1 กท่าวนำ
การเลอก!ครองวิด รังสีให้!หมาะสมในบ?!วณเครํ่อ ง!ร่งอนุภ าคจะตองฟ้จ ารณาทงประ!ภท
และวิตดประสงค่การวิดดัวย รวบทงระดับ รังสีต ำแหน่งทึ่จะวิด ว่ามค่ามากน้อ ยอย่างไร บ?ทณระดับรังสีบี

โอกาสกระโดดอัน !นึ๋องจากเครือ งเร่งอนุภ าคอ้น !หคุให้!ครี่องวัครั!สี!กํคปรากฎการณอํ่ม คัว

(Saturation

Effect) เทราะโดยปกติ!ครองวัดรังสีจะได้รับการปรับ!ทํยบจากต้นกำ[นิดรังสีที่ต่อ!นํ่อง ด,งนํ่น!ครึ๋องวัดรังสีที่
เหมาะสบใม่เทซงแด่ใด้ร ับ การปรับ !ทยบยัง ค้อ งนกวาบสานารทในการจำแนกแอกประเภทรัง สี•รํ่ง จะก่อ ให้
!กดควานยากกับรังสีแดกค่างเข้าบาปน เนอระสับ รังสีกระโดดเป?ขบเทยบที่ได้รับ การปรับ เทยบกับ ต้น กำเนิด
รังสีค่อเนึ๋อง ปรากฎการณอมคัว (Saturation Effect) นัก!?พกับเครึ๋องวัดรังสีที่ปรับเท้ชบให้วัดรังสีฟสักชดํ่า
แค่น ่านาวัดรังสีในบ?ทณที่บฟลักชสง

*22. ฉ่ารังสีอัเทํกครe นปฐนภูนิ
4^2.1. นาศราฐานหจัก
-kZJ.1.1. กระแส อ้างรงกับ Faraday Cup ในการวัดกระแสของสำรังสีที่ครอบ
ดธุบห,นที่ท ี่ไ ด้ก ำหนดไวั
„ .

การออกแบบ Faraday Cup จะข้นอยู่กับสภาวะที่แน่นอนจะมพลกระทบ

ข้น อถู่กับขนาดของทลงงานรเลึกดรอนของสำรังสีนํ่น กับทํ่ไ.เที่ที่ถูกคชุม ปิจจัยเหล่านิ'จะช่วซในการทํจารณา
ในเรึ๋องวัสดุที่ใข้ทำ Faraday Cup . ขนาดนิติ , กวามลก และการดูดกลืนรังสี!บรมสดราลุง
ค วาม ส ีก ข องถ ้ว ยจะต ้อ งเท ยงท อท ี่ป ๋อ งก้น การกระเจิง กลับ ข อง
อิ1ลึกตรอน ถ้าให้ความลืก d และ บ?นผ่าภูโนยด้าน'ใน i.d. มบางติ’วอย่าง Faraday Cup สาบารทใข้วัคที่ทลัง
งาน 5 MeV ถง 20 MeV [25] 1d = 20 cm. i.d. = 5 cm ; 40 MeV 1d = 35 . i.d. = 10 cm. น!ละ 300 MeV [261
,d = 43 cm 1

i.d. = 13 cm. โคยมวงแหวนสนามแม่เหล็กถาวรช่วยป้องกัน การกระ!จํงกลับ ของ

อํเลึกดร.อน อย่างไรกึตานกึอาจจะมีการกระ!จํง ออกไปได้ช ึ๋งจะอถู่รุป สนการของแม่!หลึก และทลังงานคักย่
ของร!ลึกโทรดที่สอดคล้องกับถ้วป็
ส่วนกัน ของทวยเป็น ส่วนดูด กลืน รังสีห ลัก (Primary Absorber) จะต้องมี
เาวามหนาเทยงทอที่จะดูดกลืนร!ลึกตรอนคอมค่ามากกว่าระยะ!ติน ทางของอํเลึกตรอน ทลังงานอ!ลึกตรอน
ที่!ที่มข้นจะสัคส่วนใน!กํดรังสี!บรมสตราลุง การดูดกลืนรังสี!บรมสดราลุงจะมีพลให้!กํดรเลึกดรอนทุติยภูมี
^งจะต้อ งน่า มาห้ก ลบออกเทํ่อ ให้ใต้ค ่ากระแสของล่า รัง สีท ี่แ ท้จ รํง ต้งน“นควร!ลือกใข้วัสดุที่!ปีนธาตุ!บาจะ
สามารถคัดปีญหาเรึ๋องรังสี เบรมสดราลุง ลงได้ เช่น คารบอน ส่วนท้นที่ด้านข้างถ้วยอาจจะใ'ทสดุที่บประ
สิท?ภาทการดูดกลืน รงสี!บรมสตราลุงที่ใกล้!คฃงได้ Rosenfeld [27] ได้วิ!คราะห้ปีจจํฃสำคัญ ในการออก
แบบ Faraday Cuo ด้วยการคำนวณการสูญ เสีย ร!ลึก ครอน!มึ๋อใข้ค ารบอน หรือ อลุนิ!นิยมที่ความหนาต่าง ๆ
ด้วอย่าง!ช่นที่ ทลังงานร!ลึกดรอน 70 MeV จะได้ป ระสทธํภ าทถง 99.6 % กวาบหนาส่วนหลัก(Primary
Absorber) 17 ชม. ความหนาส่วนรองทำด้วยดะกว(f?นรังสีเบรมสดราลุง) 10 ชม. ส่วนด้านข้างใข้คารบอน
หนา 10ชม.
4^2.1.2.

Absorbed dose ป?บาณการแคกอํออนภายในกระ!ปาะจะสาบารท

บอกค่าป?มาณรังสีท ี่ด ูด กลืน ไปกับ พนังกระเปาะได้ ด้ง แสดงใน2ป 18 ชั๋งเปีนควาบสับท้น ธระหว่างรังสีท ี่ถูก

ดูด กลืน ในนำชึ่งสอดคล้อ งกับ 1 esu/cc (NTP) ในอากาศซึ่งจะเป็น ไปตามฟ้งก์ช ั่น พลังงานอิเล็ก ตรอนตกกระทบ
สำหรับ ปริม าณรังสีดูด กลืน ในเนื้อเยึ๋อก็เป็น ลัก ษณะเดียวกัน สำหรับ การวัดรังสีท ี่เนื้อเยื่อได'รับ สามารถวัคโดยตรง
โดยวธ calorimetry[28]
4.2.2.2. มาตรใฐในรอง
4.2.2.2.1. Transmission ionization chamber สำหรับ เครื่องเร่งอนุภาคที่ใช้ท างการ
แพทย์สามารถวัดค่า Output ไต้ด้วย thin-walled transmission chamber เมื่อค่าอัต ราการเกิดอิออนในหนึ่งปริมาตร
มีค่า'นอขกว่าหลายร้อยเท่าของ esu /cm3-min ซึ่งจะใช้ Aluminum foil 1 Mylar เคลือบด้วย aquadag และอถูมิเนียม
ทำเป็น Plate ใน chamber ซึ่ง Plate จะต'องบางและทำขึ้น ด้วยธาตุเบาเพื่อป๋อ งกัน การเกิด รังสีเบรมสตราลุง ตัว
Chamber จะต้องได้รับ การปรับ เทียบตามมาตราฐานหลัก ทั้งกรณีของกระแส และ ปริมาณรังสีท ี่ถ ูก ดูคฺก ลืน
4.2.2.2.2. Thimble ionization chamber ค่า dose rate น้อยกว่า 200-300 rad/min
ตัว Thimble chamber จะต้องไต้รับ การปรับ เทียบเพื่อวัค Output และต้องเป็น ไปตามมาตราฐานหลัก
4.2.2.2.3. Calorimeter foil monitor เทคนิคการวัค ความเข็ม ของลำรังสีอิเล็ก ตรอน
โดยค่าพลังงานที่ผ่าน foil [30] สามารถใช้วัด ได้ด ีกับ เครื่องเร่งอนุภ าคเชิงเสัน ตรง ที่ 50 MeV โดยวิธีการ
สะสมการแดก
อิอ อนที่ส ัม พัน ธ์เป็น เชิงเส้น ตรงที่ป ริม าณความเข็ม สูง ซึ่งต่อ มาได้ถูก พัฒ นาเป็น มาตราฐาน
หลัก
4.2.2.2.4. Chemical Reactions มีป ฎิก ิริยาหลายตัวที่ส ามารถใช้เป็น มาตราฐานรอง
ไต้ ซึ่งค่าปริม าณรังสีท ี่วัดจะอยู่ในช่วงตํ่ากว่า 100 rads การเกิดเรือ งแสงเมื่อได้รับ รังสีของ Silver phosphate activated glass[31] ซึ่งแปรตามสัด ส่วนของรังสีท ี่ไต้รับ แต่ถ้าอยู่ระหว่าง 3000 - 30000 rad Fricke ferroussulfate reaction[29] จะเหมาะสมกว่า เมื่อ ไต้ร ับ รังสีจะทำให้ ferrous ion ถูก ออกชิไดส์เป็น Ferric ส่งผลให้เรือง
แสงในย่าน อัลตราไวโอเลต ซึ่งความเข้มของแสงใน Lucite จะแปรตามความเข้มรังสี
4.2.3. รังสีท ุต ิย ฎมิ(อิเล็ก ตรอน,รังสีเอกซ์,แอะรังสีแ กมมา)
4.2.3.1. Survey Geiger Counters ถึงแม้'ว่าหัววัดแบบ Geiger จะเป็น หัววัค ที่ไต้รับ การแนะ
นำว่าสามารถใช้ส ำรวจปริม าณการแผ่ร ัง สีในเบือ งต้น ไต้ด ี แต่เครื่อ งเร่งอนุภ าคที่ม ีลัก ษณะการแผ่รังสีแ บบไม่ต ่อ
เนึ่อ งtpulse)Tคยรอบเครื่อ ง ดัง นั้น จึง มีค ำแนะนำว่า ควรจะเลือ กใช้ว ัค หัว แบบแตกอิอ อน(Ionization Chamber)
เพราะตัว บ่ง บอกค่าสูง สฺด ที่ว ัค จะถูก กำหนดจากการอัต ราการการแผ่ร ัง สีแ บบไม่ต ่อ เนื่อ งที่ม าถึง ในขนาดเท่าเดิม
ชํ, าๆ กัน จึงถือว่าหัววัด แบบนี้จะเหมาะสมมากกว่า
4.2.3.2. Survey Ionization Cham ber หัว วัด ที่ม ีก ารจัด ทำทางการคาจะมีให้เลือ กหลายแบบ
ซึ่งขีดความสามารถของหัววัด Ionization Chamber จะออกแบบให้ม ีผ นังกัน ที่บ างสามารถวัด อิเล็กตรอนพลังงาน
ตํ่าได้ โดยปกติเครื่อ งวัด ประเภทนีจะออกแบบให้ด ้านปากทางเข้าสู่ Chamber ซึ่งถูก คลอบต้วย ถ้วยที่มีความหนา
แตกต่างกัน เพื่อ ให้ก ารอ่านค่าได้ม ากที่ส ุด ถ้วยจะทำด้วยธาตุเบาอาทิเช่น Polyethylene , Polystyrene , Lucite
เป็นด้น จะได้ไม่จ ำเป็น ต้อ งคำนึงเรื่อ งรังสีเอกช์ และรังสีอิเล็กตรอน เพราะทั้งสองจะให้ผ ลทาง
ชีวภาพคล้าย
กัน ส่วนผนังจะถูก ออบแบบให้ม ีค วามบางเพื่อ ให้อ ิเล็ก ตรอนเข้าไปทำปฏิก ิร ิยาการแตกอิอ อนมากที่ส ุด ผนังที่บาง
อาจจะทำให้ก ารแตกอิอ อนผลเนื่อ งจากรังสีเอกช์ท ี่ม ีพ ลัง งานสูงจะมีป ริม าณมากน้อ ยขึ้น อยู่ก ับ พลัง งานรัง สีเอกช
โดยปกติจ ะวัด การแตกตัวในหน่วย esu/cm3 ซึ่งสามารถเทียบค่าเป็น rad ได้
4.2.4. รังสีน ิว ตรอน

ปริม าณรัง สีน ิว ตรอนที่เกิด อัน เนื่อ งจากอิเล็ก ตรอนหลัง งานสูง จะมีค ่าน้อ ยกว่า รัง สีฌ รมสตรา
สุง ในแง,การป้องกันอันตรายจากรังสีจะให้ความสำคํญ ที่รังสีน ิวตรอนเพราะมีค่า Quality Factor สูง และค่าที่ยอม
ให้ร่างก่ายรับไดตํ่า
การวัด รัง สีน ิว ตรอนจะอาศัย วัค จากปฎิก ิร ิย าที่เกิด ขึ้น เนื่อ งจากรัง สีน ิว ตรอน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งผลที่เกิดปฏิกิริยา Recoil จากนั้าเพราะจะใกลัเคียงกับ พลทางชีวภาพของคนซึ่งมีน ี้าเป็น ส่วนประกอบเป็น ส่วน
ใหญ่ของร่างกาย การวัด Recoil อาศัยกรรมวิธีเช่น การสะสมการแตกอิออนที่เกิดในก๊าช 1 สะสมแสงที่เกิดจาก
นิว ตรอนตกกระทบบน Scintillation Crystals , จากภาพถ่ายการหยด(Droplet Tracks) ที่เกิดขึ้น ใน Cloud
Chamber 1หรือ สัง เกตการเปลี่ยนแปลงเมื่อเดิน ทางผ่านเขาไปใน Photography Emulsions เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
เครื่อ งวัด เหลำนีจะต้อ งผ่านการปรับ เทียบมาตราการวัด จากด้น กำเนิด ที่ท ราบความเข้ม และแถบสเปคตรัม

เนื่องจากนิวตรอนที่เกิดขึ้นจาณควี่อพ่งอบุภาคมักจะมีฟ่ลักพ์องโฟ่ตอนเกิดขึ้น ดังนั้นการ
วัดรังสีนิวตรอน ณ.บริเวณหนึ่งๆ จะต้องให้ความสำคัญ ประการเหล่านี้ด้วย เครื่องวัดนิวตรอนส่วนใหญ่จะสามา
รถวัดโฟตอนด้วย ตังนันจะต้องออกแบบเครื่องวัดให้สามารถแขก(Discriminate^งสีโฟตอนออกได้ โดยอาศัยต้น
กำเนิด รัง สีแ บบต่อ เนื่อ ง ซึ่งขีด ความสามารถในการแยกมักจะสูญ เสียไปเมื่อ อยู่ในบริเวณพืน ที่ของเครื่อง
เร่งอบุภาคที่มีรอบการเกิดรังสีสั้น(Low Duty Cycle) เพราะจะทำให้ปรากฎของฟ่ลักช์ที่มีค่าสูงของโฟตอนมีช่วง
กระโดดที่สันเกินไป
หลักอันตราขของนิวตรอนจากเครื่องเร่งอบุกาคอิเล็กตรอนที่ทำให้เกิดนิวตรอนพลังาน
สูง(มากกว่า 5 MeV) จะพิจารณาค่าฟลักช์นิวตรอนที่ยอมรับไต้ให้มีค่าตํ่าปกติ ควรจัดให้มีการสำรวจรังสีโดยรอบ
เครื่องเร่งอบุภาค และจัดการ'สืกอบรมเทคนิคการวัดรังสีที่แผ่ออกแบบไม,ต่อเนื่อง(Pulsedากเครื่องเร่งอนุภาค
4.2.4.1. Ionization Chambers
4.2.4.1.1.
Twin Ionization Chambers ประกอบด้วยหัวสองชนิด หัวหนึ่งผนังไม่มี
ไฮโดรเจนเป็น องค์ป ระกอบ เช่น คาร์บอน อีกหัวหนึ่งจะมีไฮโดรเจนเป็น องค์ป ระกอบ เพื่อ สามารถวัด รังสีเอกช์
และรังสีเอกช์บ วกกับ รังสีน ิวตรอนตามลำดับ ซึ่งจะอาศัยความแตกต่างนี้ห าค่าแก้ท ี่ถ ูก ต้อ งไต้
4.2.4.1.2 ลัก ษณะเดียวกับ ข้อแรก เพีย งแต่ห าค่าเทีย บกับ เนื้อ เยื่อ [24] โดยส่วนหัว
วัด รัง สีเอกช์จะลบต้วยการแตกอิออนที่เกิด ขึ้น ในหัววัด อีก หัวหนึ่งซึ่งทำต้วข Graphite Chamber
4.2.4.2. Proportional Counter
เครื่อ งวัด แบบ Proportional Counter [32] ได้ร ับ การพัฒ นาให้ผ นัง ทำด้ว ย
Polyethylene บรรจุ Ethylene ในรูป ก๊าช พัลส์ท างไฟฟ้า(Pulsedะเพิ่ม เป็น ขึ้น เชิงเส้น ค่าที่ได้จะเป็น สัดส่วนกับ
รังสีท ี่ถ ูก ดูด กลืน ในก๊าช และผนัง ตังนัน รังสีเอกช์แ ละรังสีอิเล็ก ตรอนจะถูก แขก(Discriminate Against) เครื่องวัด
ลัก ษณะนี้จ ะเหมาะสมที่พ ิจารณาการไต้ร ับ รังสีน ิว ตรอนโดขอ้างอิงรังสีเอกช์ห รือ รังสีอ ิเล็ก ตรอน
4.2.4.3. Scintillation Crystal
วัส ดุท ี่ท ำจากพลาสติก มีไ ฮโดรเจนเป็น องค์ป ระกอบส่ว นใหญ่ รวมอยู่ก ับ พวก
Phosphors อาทิเช่น Zinc Sulfide เมื่อนำมาประกอบร่วมกับ Photomultiplier จะเกิด ปรากฎการณ์ Photon Recoil
เมื่อมีแสงมาตกกระทบ ตัว ผลึก จะไม่ค ่อ ยมีค วามไวต่อ รัง สีเอกช์ ดังนัน การจำแนกแขก(Discrimination^ะยิ่งดีถ้า
การแผ่ร ังสีแ บบไม่ต ่อ เนื่อ งมีก ารกระโดดของคลื่น สูง จะยิ่ง จะสามารถจำแนกแยกออกมาให้อ ยู่ใ นรูป ของกระแส
ไฟฟ้าได้ดี
4.2.4.4. The (ท,2n) reaction

ในกรณีฟ ลัก ช์ร ัง สีน ิว ตรอนพลัง งานสูง (£ 11>20 MeV) สามารถอาศัย ปฏิก ิร ิย า
นิวเคลีย ร์ c '2(n,2n)c" รัง สีน ิว ตรอนพลัง งานมากกว่าประมาณ 60 MeV ปริม าณนิว ตรอนที่!กิค( Cross
Section^ะขึ้นอยู่กับพลังงาน'ของนิวตรอน จากปฏิก ิริยานิว!คลียร์น ี้จะวัคค่าความแรงรังสีของ c" ซึ่งอาจจะบรรชุ
คารบอนไว้ใน Organic Scintillator และวางกัน ฟลักชรังสนิวตรอน Baranov 1Goldanskii และ Roganov[33] นำ
terphenyl ปริมาตร 50 cm3 ผสมใน xylene solution สามารถวัดฟลัก ชรังสีน ิวตรอน 20 neutrons/cm:-sec 1มือนำ
Scintillator ไครับ รังสีน ิวตรอนนาน 30 นาที และนำมาวัค 40 นาที จะได้ผลการวัค ที่ค่าความไม่แน่น อนประมาณ
6 เปอร์เชนต์
4.2.4.5. Threshold detector
อาศัยคุณ สมบัต ิข องรังสีน ิว ตรอนที่จะก่อ ให้เกิค ปฏิก ิริยานิว!คลียร์ ซึ่งจะสามารถวัด
ออกมา!ปีน'ฝลักๆ(นิวตรอนได้ด้วย Threshold ปฏิกิริยานิว!คลีขร์ต่างๆที่เกิด ขึ้น จะแตกต่างกัน ไปขึ้น อยู่ก ับ
พลังงาน,นองนิวตรอนในแถบสเปคตรัมต่างๆ เช่น ปฏิกิริยานิว!คลียร์ Si:s(ท,p)Al:8 ซึ่งจะมีค่า Threshold เท่ากับ
3.9 MeV ปริม าณนิวตรอนที่เกิด ขึ้น (Cross Section) จะเพิ่มขึ้นไปเรึ๋อยๆ จนกระทั่ง 8 MeV แล้วจะค่อนลงลดไป
จนถึง 18 MeV ซึ่งณปีน

5. ปฏิกิริยากับ วัธโดุค ัวกอางหรืณ คริ่องกำบังรังสี
5.1. กท่าวน่า
ความร้๓ ยวกับ !รึ๋อ งโอกาสที่จะ!กิด ขน( Cross Section )สามารถอรบายถงปฎกิรยาที่!กิดขิ้นในวัสคุ
ตัวกลาง!บึ๋อไดรับรังสีอ!ลืกตรอน โฟตอน และ'นิวตรอน ซึ่งรังสี!หล่านิจะไม่ไต้ถูกดุดกลืนโดขดรงที่!ดิยว!บํ่อ
พ่านวัสดุตัวกลางที่บีควาบหนาแค่ต้องคิด ดงค่า!ฉลํ่ย ของฺโอกาสที่จ ะ!กิด ขน ซึ่งกลายบา!ปีนปิญหาต่อการ
ออกแบบสร้าง!ครึ๋องกำบังรังสี ดิงน้น!มึ๋อกล่าวทงการออกแบบสร้าง!ครึ๋องกำบังรังสีจะอาศัยเทียงความร้ทํ่น
ฑน!รึ๋อ งการดูด กลืน รังสีข องวัส ดุต ัว กลางอย่าง!คยวเม่ไ ต้
(Cross Section)

ต้องทีจารณาถงค่า!ฉลืยของโอกาสที่จะ!กิดขน

และค่า Buildup Factor ซึ่งยากต่อการคำนวณ!ทียงอย่างเดิยาต้องอากัปิกํ่งการทคลอง

ประกอบก้นในการ•ทจารณา
สำหรับ บทพี)ะทุสฺดงดงขัน ตอน

และข้อ y ลที่ส ามารทน่ามาคำนวณโดยประบาณสำหรับการออก

แซบสร้าง!ครึ๋องกำบังรังสีสำหรับ!ครึ๋อง!ร'งอนภาคอิ!ลืกครอนที่!ดิน!ครึ๋องไม่!กิน 100 MeV และใ}ไห้เห็นถง
พ้ม ูล สารสนเททบางประการใน!รึ่อ งความคลาด!คลอน และความไม่แน่น อน
ปีญ หาโดยทรไปที่!กิด ขี่น กับ รังสีท ุก ประ!ภทกึค ือ "Skyshine” ซึ่งรังสีที่!กิดจากการกระ:จํง!หนีอผนัง
เก'รํ่องกำบังรังสี ซึ่งจะ!ปีนปีญหาสำmyสำหรับ!ครํ่อง!ร่งอนุภาค■ทส์งงานสูง เมึ่อ!คริ่องกำบังรังสีบน!ทดานไม่
นี พรีอบีไม่!ทียง■ทอ ตามกฎ Empirical กล่าวไว้ว ่าห้อง!ครอง!ร่งอนุภ าคแล้งงานสูงและห้อ งทดลองที่ไม่บ ี
รทดานกำบังรังสีจะบีรังสี Skysfaine อถู่ระดับ 1/50 เท่าของรังสีน ํ่น ที่แ ผ่ออกบาโดยตรง

ถ้าทีจารณาการ

กระ!จงในอากาสในรูป แบบIfรรมดาทํ่วไป(Simple Geomenical) อัตราความ!ข้บรังสีกระ!จิงในอากาส!หนีอ
/านกำ!นีดจะบีค่า I, ฌอ!ทียบกับ รังสีจ ากต^กำเนิด รังสีน ่น แผ่อ อกมาโดยตรง ID ที่ระยะห่าง r จากต้นกำ!นิด
รังสีซึ่งจะไต้ว่า
L/I d — rA , / XA d

(18)

ซึ่ง k กอค่า!ฉลี่ยในภาร!ดินทาง( Mean Free Path) ในการเกิด กระเจงในอากาส ค่า A, กอความแรงรังสีที่ลำ
รังสีกระ!จง ค่า Ao กีอ ค่าควานแรงรังสีท ี่ส ์ารังสีโดยตรง(ต้น กำเนีค รังสี) กำ A, จะหบายรวบไปทงสัดส่วน
บฺนคัน (Solid
T in rie n h a itm fS 1]

Angle)tfบเ■ทดานโดยปรกตจะอยู่ในระคับ

0.1

หรีอน้อยกว่า

ปิญหานี้ได้’บีสีก>ทโดย

5.2. รังรรเอกครอน
5.2.1. กท่าวน่า
ขดควาบสามารทในการเดิน ทางผ่านวัส ดุต ัวกลางของอํเลึกตรอนเรา จะขนอยู่กับปีจจัข 3
ประการคอ
5-2.1.1- ทลังงานฑึ๋สูญm oไปฌึ๋อ งจากการแคกรออน แสะการกระตุน
5.2.1.2. ทลังงานทึ๋ส ูญ เสีป ็ไปฌึ๋ฃ งจากการเกิด รังสีเบรบสคราลุง
5.2.1.3. การกระเจํง
การสูญ เสีย หลังงานในลัก ษณะอึ๋น ๆ ทณ

ทำให้น ํว[คลยสอยู่ในสภาวะกระตุ้นโดยตรง

เป็นต้น แต่จะบีโอกาสทึ๋จะเกิดขนตํ่า ตังนัน เมึ๋อ เดํน ทางสีก เข้าไปจงสาบารทตัด ทั้งไค้
5^ 2. ทารนคกอิธ8น แทะการกระตุ้น
เมํ่รอพาคทึ๋ม ประจฺเดํน ทางผ่านตัว กสางจะทำให้อ ะตอบเกิค การแตกอํอ อน

และอยู่ใน

สภาวะกระตุ้น ไค้ หลังงานทึ๋ส ูญ ไปในหนึ๋ง ITนตํเมตรจะเป็นสัดส่วนโคยตรงกับจำนวนอ!ลึกตรอนในหนง
ปริบาตร ((ะทๆของวัสดตัวกลางชํ่งเรารูจักกัน ในค่า Latter Number [บํ่อหารค้วป็ความหนาแน่น*รํ่งทอว่าบีค่า
[ท่ากันทั้งวัสดุตัวกลางไfน(ฃกเว้น ไฮโดรเจน ) ด้ง นํ่น ค่าหลังงานฑิ่ห ายใปในหนํ่ง เ‘&นตํเมตรหารด้วยความ
หนาแน่นจะเป็นค่าคงทึ๋
ค่า เฉลี่ย การหายไปของอํเสืก ดรอนเนํ่อ งจากการแตกตัว ในแต่ล ะวัส ดุต ัว กลางทื่แ ตกต่างกัน
สาบารทเขียนกราฟ'ในรปฟ้งกifนหลังงานตังรูปทึ๋ 19 [34]

Fltronx 19 . Averayt umixation la** of *Uetron* in aarunt* material* at a
function of tU ctrm energy.
D»tt tram B*L J4.

0ะเพนได้ว ่าแต่ละวัส ดุต ัวกลางจะมีป ิจฬัท ี่ท ่าให้เกิด ความแตกต่างขี้น บนกราฟจะไม่เกิน : บจจ้ย 0จจัยแรก
คีออัตราการสุญ เสียหลังงานจะลดลง[มอหลังงานของอนุภาค[หํ่มขี้นประมาณ 1.5 MeV และจะ[•ทบขนอย่าง
ฑๆฌึ่ออถูไน'ทนที่ท ี่ท ฤษฎสัม หันธภาหมอทธิห ล ปีพ ัขที่ส องค่าอัดราการเหบขี้นของการสุญ [สียหลังงานจะ
ฑลง[มึ๋อพ่าน[ข้าไปในวัสดุตัวกลางที่มการควบแน่น ที่น ัอยกว่าอากาศชํ่งบือฑธิห ลจากเรึ๋อง ควาบหนาแน่น
5JL3. รัง๓ บรมffค'n o ง
นํว ดรอนเรว[มึ๋ณ ดิน ทางผ่านวัส ดุต ัว กลางจะ3ญเสีย หลัง งานไปส่ง ผลให้[กิด รัง สี[บรมสด
ทลุง ปริมาณหลังงานที่สุญเสียไปจะขี้นอถู่กับฑPงงานจลน'โดยรวนของรังสีรเลืกดรอน ตังนํ่นโอกาสการ
เกิด ปรากQการณดาบกระบวนการน,ขนอถู่ก ับ หลัง งานอิเลีก ดรอนถาบบไกกึจ ะบโอกาสเกิด บากคาบไปควย
ประการสำตัญ คออิเลีก ดรอนหลังงานธุ[งเดิน ทางผ่านวัส ดุต ัวกลางทึ๋เปีน ธาตุห นัก จะนโอกาสเกิด สุงนากกว่า
ในรุปที่ 20 แสดงให้เหีน ถงสัด ส่ว นหลังงานที่ห ายไปต่อ หนื่ง หน่ว ยความยาวรังสี(Radianon Length) เนื่อง
•ทกการแดกอํออน -41ละจะแตกต่างกันไปคามวัส ดุตัวกลางแค่ท ะ!โนดชงจะเปีน ไปคามฟ้งกVนของหลังงาน
อเลึกดรอนรวม ด้วยเหตุผลนิ้เองเราสามารถจะลดหริอหธุดการเกิดรังสี[บรมสดราลุงได้ด้วยการใข้วัส ดุตัา
กลางธาตุที่เบามากที่สุค[ท่าที่จะเป็น ไปได้

FiotTRE 20. Fractionai energy loss per radiation Imgth by

ionization and by radiation as a function of the enertjy of the
electron.

5.2.4. กา'!กระพิง

ณิล ึก ครอนไม่สาบารท!ดิน ทางผ่านวัส คุด ัวกลาง!ปีน !ลัน ดรงใค้ ณึ๋องจากจะ!ทิดการห้ก!'แ
อ!ทิดการ กระ:1ผ4^ขนอยู่ก ับ ลัก ษณะนำไคลดและอิ! ลึก ครอนของฟ้า กลางปัน

ดังบนทาใรวิ'สดุดัว

กลางทํ่บควาบแนากจะยงลดฑลังงานอ!ลึกตรอน กร:นทลังงานร!ลึกครอน 5 MeV อาจจะ!ปีนไปได,ท!ดน
ผ่านวัส ดุดัวกลางดาบขอบนอกส่งผลให้!ทิดการกระ!จงออกไปในลักษณะฑไบบการ^ท/!สืยทลังงาน ในบาง
ครัง!]การนำคุณ สบใ]หการ!ทิด การสะท้อ นกลับ บาใช้ป ระใยช'นในวิ!คราะท์ธ าตุโดยการปังคบสำร้งลให้อ อก
ไปคาบท่อดรงหรอ!สิยวไปบาคาบวัตธุประสงค์ ในรูป ทํ่ 21 แสดงให้!ห็น ทงลัดส่วนของรังสืที่สะท้อนกลับ
และยงคงอภู่ในรูปของ'ทลังงานอํเสืกครอนในแค่ละวัสดคํ'วกลางทบ!ลขฆวลแดกค่างลันในรูปฑํ่ 22 ทลังงาน
ฑํ่กระจาขออกบา!'นึ๋องจากการ!ทิดการกระ!จํงทื่บุบ

150 องFTIจะไค้ค่าแปร!ปลยนไปคาบาณิดของวัสดุค้า

กลาง(35] ชังลัง!กดไค้ว่ารังสืท ํ่สะท้อ นกลับ จะ!ปีน ลัดส่วนลับ 'ทลังงานของรัง

ATOMIC NUMBER,
F io ttk e

สร!ลึกครอนตกกระทบ

z

21. Fraction of incident back-tcatUrtd a* <t function
of the atomic number z.

Eteccrora a n IncMme normal to th« h«cJc-»aitttrmf n a u rtti tTppar CTU»«
from m w n n m i u mad» with tlat g nni M o w n 10 an<3 no k*v. For m n > «
abora about 1 M (V Iba Irsctloo back-mttarert sbonkl dopant o n ly OB (ZJT).
O ta เท (ram RtL [H|.

23. Energy distribution* of d entrant
badc-tcotUrtd at an anqie of 16CP.
Iaddaat tkKtroa rvttxj. TU v ia 1.73 Mf V. Data fran

FroT7M
I* . (Ml.

5.2.5. ระยะ‘ทาง!ดินของร!aกครอน( Range O f Electrons)
ระยะทางทีอ ิเล็ก ตรอนสามารถท่อ ให้เกิด ปฎํก ํ? ยาไค้จ ะเปีน ปิญ หาสำคัญ ต่อ การออกแบบ
สร้างเครองกำบังรังสีม ากกว่าระยะทางทีอิเลีกตรอนเดินทางไค้จ ?ง ซึ๋งสาบารทวัดไค้จากปรากฎการณด่างๆ
ทํ่เกิดขี้น ระหว่างการเดินทางโดยเฉหาะยํ่งการเกิดการกระเจํง ซึ๋งเราสาบารถคำนวณค่าระยะทีเดินทางไค้จ?ง
จากการรนทํเกรทครอบคสุบฟ้น ทีใค้กราฟของหลิงงานที?[ญเสียไป ในรุป ที 19 แสดงให้เหืน อย่างพ!จนรง
ความแตกต่างกันทีมากกว่าถง 50 (ปอร์(ซนต่ของวัสดตัวกลาง ธาตุที!]ค่า Z สุงค่อธาตุที!]ค่า Z ตํ่า อีก
ประการหนึ๋งคอการเกิดการกระเจงที Z สุงจะ!]ค่ามากกวVซํ่งจะไค้ว่าระยะทางทีส ่งผลในเกิดปฎํกิ?ยาจะสํ่น
กว่าระยะทางทีเดินทางไค้จ?ง Spencer ไค้แ สดงการคำนวณกรพทลิง งาน 0.5 MeV ใน,ฑํสทางเคยว (มึ๋อ
อํเลีกครอนเดินทางผ่าน Be . A1. แสะ Au จะไค้ร ะยะทางทีส ่งผลในเกิด ปฎํก ิ? ยาอยู่ป ระมาณ 95 . 85 .และ 45
(ปอรไซนค์ คามลำตับ(มึ๋อเทียบกับระยะทีเดิน ทางไค้จ?ง จากผลทีกล่าวบาระยะทางทีส่งผล*! เมึ๋อคดอยู่ใน
แน่วย กรับ/ตารางเชนดิณตร ค่อ นข้างเหืนไค้ชัดวำระยะทางทีไค้จะไม่ขิ๋น อยู่กับ ซนํดของวัส ดุตัวกลาง ตัง
นนเราสามารถคำนวณหาระยะทางน'ไค้อย่างง่าย ๆ (บึ๋อฑลิงงานอิ(สิกดรอนอยู่ประมาณ 1 MeV[37](fl1ควาน
ถูกค้อง ±10%) จากสบการต่อไปน*
R = 0.530T-0.106

.1'

(19)

ชํ่ง R. คีอ กรับ/คารางเซนคํเบดร และ T คอ MeV
5.2.6. การกำบังรังสรเ0ทศรอน
(นองค้วยระยะทีรังสีรเลีก ดรอนเดิน ทางไค้ในวัส ดุต ัว กลาง!]ค่าจำกัด ตังใfนจงไม่เป็นการ
ยากทีจะกำบังรังสีป ระ๓ ทนิ้และสาบารถคำนวณหาความหนาของเครํ่อ งกำบังไค้จ ากสบการข้างค้น (19) จาก
สนการนเองเราสานารทหาค่าควานหนาโดยประนาณของวัส ดุต ัว กลางทํ่ง หนดโดยรวนทีน ำนาใข้เปีน !ครอง
กำบังรังสีรเลีกดรอนาทลิงงานชุง ใค้ ซํ่งหลิงงานทีธุญ เสีย ไปจะ!ปีนตาบสัดส่วนกับ ทลิงงานรังสีท ี!กิดขน แด่
เทีอจะลคปีญ หาในเรํ่องรังสี(บรนสดราชุงกึค วรเลอกใข้วัส ดุต ัวกลางทีเปีน ธาตุเบานากทีส ุด (•ทอลดหรอหขฺด
การ๓ ดรังสีญ รบสดรุาลุง
5J. โฟคอน(ทธ้'งงานเสืยวๆ นอะ รังสีเบรมสคราธุง)
5J.1. กท่าวนำ
ค้น กำเนํด รังสีโฟตอนอัน เนึ๋อ งจากเครึ๋อ งเร่งอนุภ าคอํเสิก ดรอนแยกออกไค้ส องประเภทคอ
1)

รังสีเบรบสดราลุงที๓ ดขน!นึ๋อ งจากรังสีอเลืกครอนซนเป้าหรอส่ว นประกอบต่างๆของระบบเครํ่องเร่ง

อนุภาค และ 2) ตัน กำเนํด รังสีห ลิงงานเดิย วทีเกิด จากt m กัมมันตรังสีทีเกิดขี้นตามส่วนต่างๆของเครึ๋อง
อนุภาคและทีเครึ๋องกำบังรังสีเอง

ทํสทางและป?มาฉเซองรังสีเบรบสดราลุงจะขนอถู่กับลิกษณะการาโน

tTานทิศ ทางขอพ้ส ีจ ากสารกัย บัน ตรัง สีจ ะบทุก ทิศ ทางในค่า ทิ[ท่า กัน หบด
ท ีจารณาถิงทํ่งสองกรณ

ด้งบ่นการกำบังรังสีจะตัอง

โดยปกตจะดุท ี่ตำแหน่งที่[ป็น ต้น กำ[นิดรังสี โดย[ฉm ะสารกันบันครังสีจะทีจารณา

ทงบริท ณว่ากินทีนที่บากน้อยเทียงไร ควานหนาแน่น ของฟสักซรังสี ณ.จฺดที่ทีจารณาจะเป็นไปดาบ
# R )-* |/R i1

(20)

ใเง 4 คอฟ่สัก,*ที่ระยะห่าง 1 [บดรจากต้นกำ!นิดรังสีนํ่น และ R คอ ระยะห่างจากต้นกำ[นิดรังสีในหน่วย[นคร
ในกรณรังสีฌ รบสตราลุง 4>1 ^งค่านิจะข้นอถู่กับทิศทางที่สัง[กต[ทิยบกับทิศทางรังสีอ[ลึกครอนที่ถูกกำ[นิด
ขี่น ข้อมุลที่ไต้จาก บฑที่3 - 3.2. สำหรับ สารกัม มัน ตรังสีท ํ่[กิดขี้นมีค่า 6, = 5x0.8x10^ TN ร คอควายแรง
รังสีในหน่วยโฟดอนที่แผ่ออกบาต่อวํน าทิ
5J.2. ก า!ก ร น โฟ ฅ อ น
ทีจ ารณาสำรังสีโฟ่ด อนผ่านวัส ดุต ิวกลางควาบหนา t ในหน่วย g/cm: และวัดรังสีที่ทะลุ
ผ่านบาดวข!ครองวัคจะ!ป็น ไปดายสมการต่อไปนิ้
(p<x) = o(0)ExD(-m)

(21)

ชํ่ง ®(0) คอ ฟ่สัก1ทดโดยไม่บ ํว ัส ดุต ัว กลาง และ แ คอ ค่าสับประสีฑ ธํทารคุคกลืน (Mass Absorption
Coefficient) ถาทีจา,รณาใน!ทอบของควานหนาแน่น P และ ควานหนาวัสดุตัวกลางพิงเส้น X 1 ค่า t = px
สำหรับการหาค่าวัสดุตัวกลางแบบHสบ( Heterogeneous Absorber )ให้แ ทนค่า Exp(-ut) ตัวย
Exp(-I.u*tj)

(22)

ค่า Mass Absorption Coefficient และความหนาแน่น จะแปร[ปลํ่ย นใปวัส ดุต ัวกลางแด่ล ะรนิด ตัง
แสดงไว้านคารางที่ v n และ IX
5 J J กา':ฑะธุผ่านของอ่ารังสีวงกวาง(Attenuation of Broad Beam)
โดยส่ว นใหญ่ การคำนวณ!ครึ๋องกำบังรังสีจ ะคดค่าสับ ประสีฑ ธการคดกลืน (Absorption
Coceffient^องสำรังสีท ี่บ ็ส ัก ษณะแคบ!ลึก ที่ภ ูก บังคบไวัอ ซ่างด(Nairow-beam good Geometry) ซํ่งจะทำให้,
ค่า Exponential อยู่ในรูป ที่ง่ายต่อ การคำนวณ แลวนำค่าที่ค ำนวณไต้ไปประบาณ[ครองกำบังรังสีโดยให้’
ครอบ

T able VIII. .V/dJ.t absorption corfficimtx
Material

Photon energy
(น* (ๆ
0.5....................... . . . . ...... .......................
.6.....................................................................
.3............ „ ... ......................................
1.0....................................................................
^ ----------------------------------------------------2.0..................................................................
1.0....................................................................
4.11....................................................................
S.0....................................................................
10.0.................................................................
15.0..................................................................
20.0......... . - ..................... ..........................
30.0........... ท .-.'............................................
50.0.....................................................................
60.0..................................................................
30.0.................................................................
180.0................................................................

*

ท |0

A1

Fe

Pb

0.0987
.0W4
. 0780
.0708
.0578
■.0403
.0380
.0330
.0302
.17277
.0242
. 0221
.0104
.01»
.0170
.0187
.0197
.0188
.0170
.0173

0.0044
. 0778
. 0083
.0014
.0500
.0431
.0353
.0310
.0294
.m et
.0243
.0232
.0218
.0217
. 0221
.0228
.0230
.am
.0246
.0234

0.0840
.0780
.0888
.0508
.0484
.0422
.0359
.0330
.0314
,ท3ท5
.0208
.0300
.0308
.0321
.0346
.0368
.0384
.0308 1
. 0419 1
.0436 1

0.152
. น9
. 0306
.0703
.(พะว
.0456
.0413
.0419
.04.10
.0445
. 0471
.0503
.0567
.0625
. <1709
.0773
.0817
.0855
.0907
10945

■Values from G. R. W'hlt* น quoted by c. M. DsTiJson in Appendix !. 3eta and o&ramnRay Spectroscopy, edited hy K. Slectmhn. Intersrtrncr PtihlLihrrr flO T . A fTTTTrnl.im.

T a b le r x . Densiiies of commercial hnilding mntmnlx
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Siliceous coijrreic..
Tile โ...........„
A lu m inum ........

S teel.............!

Density rann Density ol it
erate samoic
■j/rmi

1. 8 Co X 5
I
I. 37 to ะ. 69 1
ะ. 47 to ะ. s«
1. 00 to z 59 ;
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1.0 to i .i
Z i 10 3. II .
7. ร to :. า :

1/ent*

t. 9
ะ. 63
130

in
i
!..i4

ะ. a

IK
แรุ

คลุบ การทะลุพ ่านของสำรังสีในล™ณะวงกว้าง
ด้วยฌทุทํ่รังสีป ฐนภนํจะ๓คการกร::พังภาซใน*n™ ™ "1
ของวัส ดุตัวกลางหรือ วัสดุดุคกลน ด้งนันด่า Buildup Factor จะแปรคานรังสีทุตยกบิททะลุผานเครองกำ'นง
รังสีคอ B(E) [38] ถ้ากำหนคให้ค ่าโคสทึ๋ระชะห่างจากค้'พกำเนครัง สี I ฌตรโคยไม่นเครองกำปงรังสีนิค่'' Do
โคสทํ่ระยะห่าง L เฆครใคๆ จะฆค่าเท่าก้บ

การค่านวน!ค่า Buildup fcccor ด้นกำ!นิตรังสึทํ่ให‘โฟคอนทลิ'งงาน!ดิขวสานารทคูใต้จาก
ทาราง X ค่า nr จะ!!ทนค่า ทํ่รังสึทะลพ่านชึ๋งคิดในหน'วa ของค่า!Qลึ๋ซในการ!ตนทาง( mean free paih) โดขท C
3อทวาฆหนาของวัสดุคูดกลนทกำลิง,ท จารททอยู่*งคิด ในหน่วช g/an2 ค่าการทะพุ่านจะคิด ในหน่ว ย mean
free pa* โดยค่า บ]I คิอ หนงหน่วขของค่า mean free pail ทึ๋คิดจากค่าสับประสํทธการดูดกลนของวัสดุ?ท
กลางใ!นๆ ภายใด้ท ลิงงานทึ๋ก ำลิง,m nรททอย ู่
ค่า Buildup fccoor ในตาราง X จะ!หนาะกับ โฟตอน,ทลิงงานถูง และวัสดุตัวกลางทํ่!ฐนธาตุหนัก
1ทราะจะบ«ลใน!รองการ!ทิด การกระ!จิง จากโฟคอนยงอย่า ง!สิย ๆใม่ร ๆยทีง รัง สทุต ิข ภูฆ ํท ํ่เ กํค ขี้น จาก
กระบวนทางรังสื (radianve Processes) ข้อ ส้ง เกตกอการก่า นวtนทึ๋ใด,'นีคิดจากการทดลองทึ๋ใด้จัด[ตรัขน'']ๆ
หรอจำลองของจรงรษฺ ซ:}อาจจะไม่ได้!!กัป ิญ หา!รึ๋อ งเครึ๋อ งกำบังรังสืได้ส บบรุผ แค่ค่า Buildup Factor ทํ่ได้
จากตาราง x m ^ i ทอการประฆาณในการกรอบทธุบ ผทในลิก 1ร,ณ ะ|เกล่า วใวั^างด้น!ฑ่านั้•น

T\3บร X . D o t buildup /actors for point iaotmpic sourm [381
ร.

น
>>

4

7

10

38.3
14.6
3.44
6.23
5.12
4.08
151
3.04

"ร
24.0
[ะ. 4
163
1*4
133
4. JO
132

2L5
11 1
3.05
6.15
lo t
4.06
3.45
101

38.9
ะ !.ะ
11.9
3.63
188
5.49
4.53
198

11.73
10.21
6.99
174
4.91
4. 14
149
2.98

2.00
102
188
173
161
1 44
134
2.88
2.52

1*

1 31

Wmttr

M tV

.....^ .. . .
2
_______
4 ... . I . . . . . . I . ™ . . . . . .
ร___________ ____________

114
150
2.77
2.42
2.17
1.91
1.77
1.63

14.3
7. a
4 .0
191
3.34
3.80
2.40
18

178
44. 7
19.5
12.3 . . . . . .
9.97
7.34
105
3.07

Aluminum
O J............................ ..........................
I . , 1, , 11................
า

10------------------------------------------

4.24
131
2.61
2.32
2.08
1.35
1.68

aas
37.9 1
13. T
110
10.1
7.96
156
163

141
sis
a.3
17.:
114
10. 4
152
r!5

19.23 1
1113 !
1 0 .4 7 :
135 '
7. II
102
107 1
4.3 5]

3142
28.31
11 3 3
1125
11.23
9.39
150
T.54

51(3
a .
•ะ4.ง
113
110
14.7
110
114

127
174
4.34
130
144
153
169
107
4.34

185
4.31
188
144
9.80
IL 74
1130
14.05
12.54

i
r
1
1
I
1
1
1

In n

__

8 ..^ ......... ....
T5โ : : : : : : : : . . : : : : : : ^ : : : : : : :

9.47
157
4.62
173
122
2.70
2.37
2.12

109
2,88
2.38
2.12
1.94
1.72
l.M
1.42

198
139
4.08
144
103
2.48
2.23
l.w

Lad
0.4__________ ____ ___
2_________
1. 1______ ____
า
4 .............
6.........,....1, , . , . __.____ ——T

น 42
1.68
แ 76
1.88
น 58
1.48
1.40
น่30
แ 23

1.68
2.28
2.51
2.43
129
2.08
1.97
แ 74
1.58

. . . . ___
.................
-1 - , .
----------

5.3.4. การฑะลูผ ่านของร้งสืฌ รมสตราลูง(Attenuation of Bremsstrahlung)
โดยพื้น ฐานแด้ว เราสามารถคำนวณหาค่า โดสรัง สีท ี่ท ะลุผ ่า นเครื่อ งกำบัง รัง สีไ ด้จ ากแถบ
สเปกตรัม รังสีเบรมสตราลุง โดยอาศัยค่าสัม ประสิท ธิการดูดกลืน ค่า Buildup factor และค่า Flux-to-dose
conversion factors ชี่ง การคำนวณในลัก ษณะเช่น นีจะยากมาก วิธีดีที่ฤ(คควรพิจารณาจากการทคลองสอด
แทรกลงในข้อ มูล ที่ท ราบค่าแน่น อนแลัว (Extrapolation and Interpolation) โคยหาในลัก ษณะข้อ มูล กึ่งการ
ทดลอง(Empirical Data) และใช้ค ่าสัม ประสิท ธิก ารดูด กลืน ของสำรังสีแ คบที่ท ราบค่าแน่น อนแลัวนำมาขยาย
ผลไปยัง วัต ถุป ระสงค์
l a
d
V
การทะลุผ ่านขอ;งรังสีฌ รมสตราลุงวัค ที่ค วามหนาต่างๆของค?)นกรีต ธรรมดา[39] จะได้
กราฟตามรูปที่ 23 จะเห็น ได้ว ่าคำโคสจะแปรตามฟัง ก'ชนความหนาของคอนกรีต ที่ระดับ พลังงานรังสีฒ รม
สตราลุงต่างๆ ที่น ่าสังเกตคือ ค่าที่อ ยู่เหนือ 20 MeV ค่าการทะลุผ ่านต่อ ความหนาหนึ่งหน่วยของคอนกรีต จะ
ไม่ข ึ้น อยู่ก ับ พลังงานขอบเขตบนของสเปกตรมรัง สี ณรมสตราลุง เป็น ผลให้ค ่าสัม ประสิท ธิก ารดูด กลืน มีค ่า
ตํ่าฤ[ค ในช่วงพลังงานระดับ นี้เมื่อ ใช้ว ัส คุต ัวกลางที่อ งค์ป ระกอบภายในเป็น ธาตุน ำหนักปานกลางในทำนอง
เคีย วกับ คอนกรีต

F ig u r e 23.

Attenuation by concrete of the dose produced by
bremsstrahlung.
Data from ref. (39).

•ฑกรุปฑํ่ 24 แสดง!หไหืน ถีงความสับ หัน ธระหว่างโคสทิ่ก ระจายออกไปต่อ รังสีฌ รบสตราลุงหนํ่ง ๆ จะบพล
เลกนอยเมํ่อความสีกได้, 'S นวของคอนกรีต
5.4. รังสนํวศรอน
5.4.1. กล่าวนำ
เรื่อง Photonetaron speanan ทํ่ไ คัก ล่า วมาแล้ว ในบทที 3-3.3 สามารถนำบาแยกหํจารณา
ได้’tปีน 2 ส่วน ส่ว นทีถ อว่าเปีน หัว ใจหลัก ฬงรัง ^วตรอนทีม พ?พ่อ การออกแบบส™เครื่อ งกำบัง รัง สี เมึ๋อ
พํท รณาจากสถํค ิการทะลุท ีกระจายออกนาจะทบว่า จะอถู่ท ่ง แถบสฟกตรบนํว ครอนTเสพเปีน ส่ว นใหญ่
ชํ่งหลังงานช่วงที;!งทีอ อกมานจะเกํคจากปรากฎการo fiคัท ํ่งจากการทำปฎํกรยาโดยตรง

การ Qusai-deureron effect ซํ่งทํ่งสองจะตองนำฟ้จ ารณาแยกกัน อย่างไรกืคีจะม1ฟ้ยง

และจากกระบวน

to ฟอรัเๆณตของ

นํว ตรอนทํ่งหบดทึ๋ม «ลั« านอยู่ไนช่ว งชุง ขนาดนิ้ท ึ๋เปีน คัว หสัก สำคัญ ไนเรึ๋อ งการกำบัง รัง สีพ ึ๋อ เดํน เครื่อ งเร่ง
อนุภาคทีหลังงานมากกว่า 40 M eV uuไป สำหรับ รายงานนํจ ะคิค ถง 100 lV(eV ดังifนการคำนวณเครื่องกำบัง
รังสีนํวตรอนเหล่านี้จะต้องฟ้จารณาทํ่งหฆดทีถูกปล่อยออกบา

ซึ๋งในบางครัง!นการคำนวณหาเครื่องกำบั!

รังสีโดยประมาณ จำเป็นตองไคัค่าฆฺฆฑํ่ถูกตองฑึ๋กระทำกับลำรังสีเพื่อจะสามารถคิดคำนวณกลับ ไปยังกรณี
กํทาฑงตรงหรือแนวเคียวกับส์ารังสีได้เ

Fiotnui 24. Relative dittributian behind concrete of dote
produced by brwmeetnUxtng.
SeaRvUkbMMraaooamdiicua
M»v. T«awto d m e te r dlstuciพ**«11
OL Data (ramnt (saf.

ต้น กำเนิด รัง สีน ิว ตรอนทื่๓ คภายในบ?■ทณเครื่อ งเร่งอนุภ าคอิเล็ก ตรอนพิจ ารผาว่าต้อ งเกี่ย วกับ
รังสีฌรบสตราลุง

ตัวยเหตุทื่ต้นกำเนิดรัง่สีนิวตรอนส่วนใหญ่จะบาจากพลปฎํกํรยานิวเคลียร่ทื่เรียกว่า

Phocoetfect ดังน”นชุดประสงm iลักของการกำบังจะขนอถู่ก ับรุป ร่างขนาดของต้น กำเนิด รังสี ชิ่งเราสาบารท
อาศัยระยะทางช่วยลดขนาดต้น กำ!นิดรังสีให้เสืกไต้ ฅงคำนวณหา!กรองกำบังรังสีบ า!ปรียบเทอบ ต้วยเหตุทื่
Photoneutron !ปีน แหลงกำ!นิดรังสีห ลักและบบุบกระจายรังสีเป็น วงกว้างออกไปดัง'นน ฟลักซ์นิวดรอนทื่
ระยะห่าง R เมตรใดๆจากต้น กำเนิด ทึ๋ม ขนาดเสืก หรีอ เท่ากับ ชุด หาไต้จ ากสมการต่อ ไป น ี้
fa =* SflXiO“V4jcR2 = 0.8 X 10*JX ร J R2 (nemron/cnr-sec)

(24)

ชิ่ง ร,, คํอ ความแรงรังสีข องต้น กำเนิด รังสีน ิวตรอนต่อวัน าท ความหนาเครื่องกำบังรังสี!ปีน t ปกติการทะลุ
พ่านจะพิจารผา!ปีนฟ^?พงจากชุดกำ!นิดถงทึ๋ชุดคำนวณฟส์!กช้

ชิ่งกระบวนการนิจะรวมเอาแลการกระเจิง

ระหว่างทางและภายในห้องร่วมไปดวย
ในการคำนวณเครื่อ งกำบังจะคํด ทุก ๆชุด หรีอ ตำแหน่งของวัส ดุท ื่อ เลืก ตรอนสามารถวํ่ง เข้า ไปชนไต้
ทังหมด ทมทัง ชุด ทนย์ก ลางของบริท ณทัง หมดฑึ๋ช ิ่ง รังสีฌ รมสตราลุง สามารถถูก คดกลีน ไต้ ให้พิจารผาจฺค
เหล่านี้ว่าเป็นต้นกำเนิดรังสีนิวตรอน
5.4.2. ปฎกรยานิว ครอนกัช นิว ไคจด
การเกัค ปฎํก ํร ยาระหวางนิว ตรอนกับ นิว ไคลดค่อ นข้า งจะซับ ช้อ นชิ่งสามารทแสดงให้เข้า
ใจหอเปีน?fง!ขปไต้โ ดยเฉหาะในส่ว นทื่เกํ่ย วข้อ งนละIJความส่าคํ'ญต่อการออกแบบสรัางกำบังรังสี
5.4.2.1. -Neutron cross section
ป?บาณการ๓ ดปฎิกรียานิว เคลียรัท ื่จ ะสามารถถูกวัด ไต้เราจะเรีย กอถู่ไนเทอมของ
Cross Seaion. หรัอความน่าจะ:ปีน ทื่จ ะ!กิด ปฎํกรยานิว เคลีย รัฌ ึ๋อนิวตรอนวํ่งผ่านรํ่น บางๆของวัส ดุต ัวกลางทํ่
ชระกอบต้วยนิวไคลต้ N ตัวต่อห,นงหน่วย'ทนฑคอ NffflEn) เมี่อ crfo) คิอค่า Cross Section ค่าส้มประสิทธิ
ทารทะลุพ่าน(ซม'1) บางครัง!ร ขกว่า Macroscopic cross section ชิ่งจะไต้ค วามสับ ทัน ธตังนี
7 = 0.602po(E,)/A an'1

(25)

ชิ่ง ฮ(£„) วัด!ปีน bam (10'24cm:) . P คอความหนาแน่น (gm/cm3) , และ A คิอ น่าห'นกอะตอมของวัสดุตัว
กลาง กรณวัสดุพ สบจะบ็ค่าแดกต่างกันทง Cross Section , ความหนาแน่น .และน่าห'นกอะตอบ ชิ่งจะไต้ดัง
สมการต่อไปน ี้
7 = 0.602lp;aj(E*y Aj

an'1

(26)

จ่า

7 ส ำ ห ร ับ วัส ดุต ัว กลางทื่ผ สบก้น หลา ซ ตัว

นิวตรอน

สาบารถดุได้'จากดาราง

ส ำ ห ร ับ ว”สคฺต ัว กลางแค่ล ะรนิค ดุไ ด้จ ากคาราง

XI

ขํ่งจะแปรคาบฟ้งก์รั่นฯองหลังงาน

x n ค่าควานสาบารถทะลุผ่านตัวกลางกวาฆหนา X

ของนิวตรอนหล”งงาน!ดิ่ยวจัดการทดลองออ่างดจะได้'ควาบสับห้นธไปคาบ ๙"
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5.4.2J.. ประ๓ ทปฏิก ิร ิย า{ทเกรยร
5.4.2.2.1.

การชนแบบยดหย่น (Elastic scattering) งะ!กิดกับนํวครอนท้งหบด

ทนตัวที่เบาสูด การรนสักy ผะนํจ ะไม่บ ีก ารสูญ เสีย หสัง งาน(moderating effect) พกทงของนํวดรอนจะบีการ
เปลขนแปลงเมอเกิดปฏิกิริยาแต่ละครัง

กระบวนการที่กล่าวมานํจะเกิดขี้นให้ป ริบ าณมากบนวัส ดตัวกลาง

เบึ๋อ นํวดรอนค้อ งการที่จะวิ่งทะอุพ ่านก่อนที่ม ิน จะถูกดูคกลีน ไป ไรโดรเจนชิ่งเหขงดำแหน่งเดีขวจังทำหน้าที่
เป็น neutron moderator หริอ ตัว ลดควาบเร็ว นํว ดรอนได้ ท1เราะ บีมวลขนาดเท่ากับของนํวดรอน โดยปกสืจะ
นยฆอาศัย ทํศ ทางของการกระเจิงแบบขดหยุ่น จากไรโดรเจนนำมาใพระโยขน'ไนห้อ งทดลอง แคทสำคัญ
อกอย่างทนํ่งกิคอการขนเหิป ็ง่คร้งเดยวของนํวครอนอาจจะสูญ ฑลังงานออกไปเท่าใดกืได้ห ริออาจจะทํ่งทบด
กได้ ขนอยู่กั'ขค่า'ของ Cross Section ชิ่งจะบีค่ากว้างมากยกเว้นเฉหาะกรณีท ี่ห ลังงานของบัน สูงบาก ชิ่งหลัง
งานที่อ ยู่ไ นระตับ ที่! รากำลัง หิจ ารณานํจ ะไม่เกิด ปฏิก ิร ิย าใดๆ

ในไสโดรเจนยกเว้น เกิด การจับ เทอร'บ'ล

นำครอน( Radiative, Capture of Thermal Neutron ) ตังนํนการกำบังรังสีนํวดรอนที่บีห ลังงานสูงอยู่ระตับ
ปานกลาง(Intermediate) จะอาศัยไสโดรเจนเป็น ส่วนสำคัญ เหยงเหึ๋อลดหลังงานหริอ Moderate เท่านํ่นด้วย
การกระเจิงแบบยืคหย่น
5.4.12.2.

การ,!โนแบบไม่ขดหย่น (Inelastic Scattering) เป็นกระบวนการที่บีกา

ถ่า ยหลัง งานบางส่ว นให้ก ับ นํว เคลีย สจนอยู่ในสภาวะถูก ก่ร ะด้น

ชิ่งกระบวนนี้จะเกิดขนกรณีที่หลังงานสูง

และ!กิด อยู่ในวัส ดุต ัวกลางที่บ ีเลขอะตอมสูงชิ่งบีระตับ หลังงานหลายYน และจะ!กิคกระบวนการลดหลังงาน
(moderatoe effect) ในวัส ดุเครึ๋อ งกำบังรังสีส ่วนมากทิ่ห ลังงานทิ่ห ลัง งานอยู่ไนระตับ 10 MeV และสูง'ขื่นไป
เหราะทำให้ค่า Cross section โดยรวมของไฮโดรเจนบีค ่าเลืกลงเนึ๋องจากไสโดรเจนจะบีเหยงการรนแบบ
ยืดหยุ่นเหยงอย่างเดียว
5.4.12J. Radiative capture การดูดจับนํวตรอนชิ่งจะทำให้เกิดมวลนํวเคลียส
'หํ่บขน CA-S-I) ส่งพลให้อ ยู่ในสภวะกระด้น ที่ห ลังงานประมาณ 7 MeV แลัวสลายให้รังสีแกมม่าออกมา ชิ่ง
ทอว่าเป็น กระบวนการที่ส ำคัญ ชิ่งคล้ายกังตัก เทอร์ม ัล นํวครอนในเครํ่อ งกำบัง รังสี ค่า Cross Section มากหอ
ที่จ ะทำให้บ ีโอกาสเกิด Resonance effect ที่เกิดปฏิกิริยากับนํวไคลดจำนวนบากได้แบ้แด่ห ลังงานจะ'ทํ่ากืดาบ
เช่น ที่ 0.18 eV 3ะดูดจับ resonance บน แคดเบีย มได้ เนองจากในช่วงบริทณเทอรับ ัลจะอยู่ห่างจาก
resonance ในเป๋านํว เคลีย ส ค่า Cross Section จะแปรพก?โนกั'บความเร็ว'ของนํวตรอน ตังนํ่นช่วงนํวตรอน
51ลังงานปานกลางและสูงค่า Cross section จะบีค ่านอยมากจนไม่เกิด กระบวนนี้
5.4*12.4.

ปฏิกิริยาของอนุภ าคที่ฆ ประธุ บีหฤคํกรรบในทำนองเคยวกับทังตัก

นํวตรอน ปฏิก ิร ิย าในลัก ษณะนี้อ าจจะเกิด ได้ก ับ นํว ไคลด้ส ่ว นใหญ่ 1หราะเทอรับลนํวตรอนจะบีค่า Cross
Secdon สูงมากในบางกรณี เช่น 4000 bam สำหรับ ปฏิก ิร ิย า B‘°(n.a)Li7 และ 950 bam สำหรับ Li4(n.a)He:
สำหรับ นํวไคลดอนๆจะบี threshold energy ชิ่งนํวดรอนจะด้อ งท่าขหลังงานให้ก่อนเข้าทำเกิด ปฏิก ิริย า

ร.4.2.2.5.(ท.ะท) reaction จะคัองแยกพิจารณาเนํ่องจาทจะน็พล!นการเหม
นำตรอน ารงเกิขวข้องกับค่า Threshold Energy เช่นกัน จะเกิด ขืน ในลัก ษณะเดีย วกับ ปภูก ิริย า (yji) รานกับ
recoil energy จากเป๋านิวเคลยส

แน่น อนจะเป็น การชนแบบไม่ข ดหชุ่น (inelastic scattering) ค่า Cross

Section จะ!หิ่มขืนอย่างรวด!รวฌึ๋อสูง!กินค่า Threshold Energy จะกลาย!ปีนปฎํกิ?ขาหลักทํ่จะ!กิดขืน จะเกิด
พลในลักษณะ moderator effect คอจำนวนนิวตรอนจะ!หิ่ม แต่ห ลังงานโดยรวยจะลดลง
5.4.3. นิว คร8นพ่านความหนาเครํ่องกำบ้งร้งสี
การฟ้จารณาการทะลุผ่านของลำรังสัน ิวครอนเมึ๋อผ่าน!ข้าไปขังวัสดุคัวกลางซํ่ง13ไ8ใดร!จน
เป็นองฯประกอบหลัก ใน!บองคันจะ!รํ่บหิจารณาจาก ฟ่าสท์นิวครอนหรัอนิวตรอนหลังงานสูง ก่ อนชํ่งจะ
ถูกลดหลังงานลงคัวขการชนแบบไม่ยดหขุ่น !ป็น ส่วนใหญ่

คังน^กล่าวไคัว ่าถาวัส ดุคัวกลางทํ่บ ไฮโดรเจน

เป็น องค'ประกอบจะไม่ม โอกาสห้งกระจายไปห่างจากจุด ชนมากก่อนฑึ๋ม ัน จะถูกดูด กลน คัวย!หคุทิ่ไม่การดูด
กลนฟ่าสทํน ิวตรอนใฆทิน ททิน ใดทํ่!ข้าจงส่งผลให้ม ค่า Buildup Factor สำหรับนิวตรอนหลังงานระคับปาน
กลาง(Intennidiate Neutron)fN m อรบัลนิวตรอน
บอยู'หลายวํธ ิท ึ๋ส ามารถคำนวณหานิวตรอนทะลุผ่านไคั

ซํ่งส่ว นใหญ่แ ล้วจะหิจารผาใน

ปิผหาทิ่ไม,ปกติด ังแสดงในหนังสีอคู‘บอ และหนัง อ้า งรง [40.41]
โดยปกติแล้วการออกแบบสรัางเครํ่อ งกำบัง รัง สีค ัอ งอาศัย กิ่งการทดลองเหํ่อ เป็น การยีน ขัน
พลการคำนวณในสถานภาหหนํ่งๆ ไม่ว ่าจะเป็น การวัด หรอการคำนวณเหึ๋อ ลบค่าสับ ประสีท ธิ IR ■ทคราวแล้ว
หาค่านีม าจากการคำนวณการทะลุผ ่า นกิ่ง กลางทดลองขืน ใหม่เหึ๋อ !ปีน ค่า แfHห้ถ ูกต้อ งกรณีท ํ่ก ารออัก แบบ
(Geometry)และBuildup Factor ที่ไม,ตหอ!หึ๋อ ให้ครอบคลุม การทะลุผ ่านของนิวตรอนคัวป็เครึ๋องกำบังรังสี
กวาบหนาห,นง การอาศัย วํธ ิล บค่าส้ม ประสีท ธิอ อกไปจะกระทำไคัค ่อ ฌึ๋อ ค่าเฉลี่ข การเดีน ทาง A* เหีขงเลีก
น้อยจะถูกละไปคัวย นิขามคัวป็สมการ
= 1/TR

(27ไ

ทางคัา นเครึ๋อ งปฎิก รณปรมานุเ จะหบว่า วัส ดุค ัว กลางส่ว นใหญ่จ ะไคัร ับ นิว ตรอนอยู่
ประมาณ ร MeV ค่าสมประสีท ธิจ ะถูก ละทิ้งอยู่ไนระคับ 0.6 ถง 0.7 เท่าของค่าส้มประสีทธิการทะลุผ่าน - ที่
นิยามไว้ข้างคัน[42]
ในรูป ที่

25

จะเหืน ว่าค่าเฉลึ๋ซ การเดํน ทางที่ถ ูก ละทิ้งไปสำหรับ นิวตรอนผ่านเข้าไปใน

กอนกรัต จะเป็น ไปตามฟ้งกํรั่น ของหลังงานนิวตรอน[43] ทีมคำทามว่าค่าเฉลยการเดนทางทํ่สามารถละทิ้ง
ไดในกรณีน ิวตรอนหลังงาน 100 MeV การวัค •ทีไ่ คัจ ากการออกแบบ(Geometry)lu ดีคัวขคอนกรคความ
หนาแน่น 13 g/cm3 จากกราฟไนรูป 25 จะไคัความหนา!หืบ ง 35 cm ๆ»งความหนาควรจะ!ปีน 51 cm [44] คัง

ระบัดระว'!
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53. รังสีท ่าให้ระบบของอปกรณ์ไฟฟ้าด้านศวามปซอดภัยเสียทาย
5.5.1. กท่าวนำ
อุป กรณ์ไฟฟ้าด้านควาฆปลอดภัย ด้อ งท่างานในบรํท ณรั]สีอ าจ!สีย หายอัน เนํ่อ งจากรังสีได้
เว้นแต่มการจ้ค!ตริ(IVการฟ้องกันอย่างดไร้ล่วงท'น้า

ซึ๋งโดยปกติห้องเครึ๋องเร่งอนุภาคจะนอุป กรณ์ไฟฟ้าที

เกํ่ยวา)'องกับคาาฆปลอดภัยและป๋องกันอันตรายจากรังสี ประกอบไปด้ว ย
a) ระบบสวํท ,&ปิด /เปิด ประตภายใน(Ac cess-door inttriock)
b) ระบบสวิทๆ?ปิด/ 1ปิด โดยบุค คล(Personal Safety-off รwuchs)
c) ระบบส้ญ ญานเตอนภัยภายใน
d) ระบบเครํอ่ งตรวจจับ ไฟไหม้(Fire Detectors)
e) ระบบสวิท'V ปิด/ เปิด โดยไฟฟ้า (Electr icai Interlock Switchs) สำหรับ อุป กรพฑึ๋ใาทท่
ฟ้าแรงชุง

0

ระบบเครํ่อ '!ตราจาดป?บา01ไอโชนในอากาศ

g) ระบบเครื่อ งตรวจวัค ป?บาณสารกัม มัน ตรัง สีท ี่!กิด ขีน

อ้น ตรายจากรังสีย่อมเหมบากขี้น ถ้าระบบไฟฟ้าของอุป กรณเหล่านีถ ูกท่าลาย

และท่า ให้

การตรวจวัค ห?อตรวจสอบไม่ถ ูก ต้องชํ่งสาบารณ!ซกประเภทของควาบ!สีย หายไต้ 2 ประการคอ
ก) รัง สีท ่า ให้ร ะบบกลไกหรอระบบไฟฟ้า ภายในอุป กรฟ่ฟ ้า ถูก ท่า ลายเนึ๋อ งจากอาจจะ
ท่า ให้ ความเป็นฉนวนวัสชุ■น้นๆถูกทำลายใป

ร

ข) รังสีท ำให้ว งจร เลกทรอนิค สูญ เสีซ ประสีท ธิภ าทห?อใม่ท ำงาน
5.5.2. รังสีท ำรายสภาพศวา:นปีน ฉนวน๚องวัสดุ
ถ้าขังใม่น“บรวมการถูก ท่าลนหรอความ!สัย หาซอัน เนํ่อ งจากรังสีน ํว ครอนทสํเงงานสูง แล้ว
เฉทาะ[ทียง ป?มาฌโดส(Radiation Dose)nจะสามารถทำให้ค วาม[ป็น ฉนวนของวัส ดุถ ูก ทำลายใต้ ๆผํ่ผลที่
[กํด นียังถูก ประ!บิน ใต้ว่า]ม่ใต้เกัด ขี้น จากการทำลาอ!,นองจากชนํคของรังสี!หล'านี้(รังสีเอืกช . อเลึกดรอนเรึา
.หรือ อิอ อนที่ม ีท ลังิงาน')โดยธรรมทคํ แต่เราทราบมาแล้วว่าป?บาท!อนุภาคที่บทลังงานที่!กิดขี้น สาบารถ
ส่าmททลังงานออกใปไm i?บาตรที่น ้อ ยกว่ารังสี!อึก ช์ช ึ๋งบป?นาณมากไต้(hard x-ray)

พราะว่ามีช ่วง

ความขาวคลึ๋นที่สันกว่า จะ!กิด การเปลขนแปลงทf ทยอย่างขี้น ในวัส ดุ ที่แน่นอนคือการเสียความ!ป็นฉนาน
ของวัส ดุช ึ๋ง มีก ารคอบสนองที่ไ วมาก!มึ๋อ ไต้ร ับ รัง สีต ้อ งอย่า งเช่น วัส ดุท ี่ท ำต้ว ยทลาสดํก จะมีค วามใว!มึ๋อ ไต้
รังสี ในทางกลับ กัน วัส ดุท ำต้วยเชรามํค จะไม่ค ่อ ยนความไว่ต ่อ รัง สี [ปีนต้น ทงแมว่าองค่ประกอบของวัสดุที่
[รานำบาใช้จะสามารถคัดเลือ กไต้และรู้แน่น อน แด่เมึ๋อ ฟ้จารณาในแง่ข องความปลอดกัยแล้วเราจะมองห?อ
ทีจารฌาทงค่า Threshold ที่ก่อ ให้!กัด ความ!สียหาซห?อถูกทำลาฃ จงต้องมีตํ่ง การสมมคํฐานค่านี้ขี้นมา โดข
คํดโคสรังสีที่ไต้รับรวมทํ่งหบด(นํนearned) ที่คัวฉนวนห?อวัสดุฉ นวนชํ่งอยู่ภ ายในอุป กรฌ'ไฟฟ้าต้านความ
ปลอดภ'ยนันจะใต้รับเข้าไป โดยค่าที่ไต้ร ับ จะต้อ งไม่เกิน ค่าที่ไ ต้ก ำหนดไว้ถ ้าหากเกิน จะถอว่าอยู่ในสภาวะที่
อ้นคราซแล้ว คัวอย่างค่า Threshold ที่น่าสนใจ
ก) วัส ดุฉ นวนที่ท ำต้ว ยทลาสดํก ท?อยาง

10 Mrad

ข) วัสดุที่ต้วย!ชราบํค ห?อแก้ว

1000 Mrad

ค) วัสดุฉ นวนที่ท ่าต้วยวัส ดุอน เช่น ใขแก้ว (Fiber glass) [บนต้น

50 tMrad

5.5.2. รังสีท ่าให้วงจรอเอกทรอนํศสูญ เสีซ ประ:สีฑ ธภาพทรอไม่ท ำงาน
อาจจะเป็น สาเหตุท ่า ให้๓ ดการสูญ เสีย ประสีท ธิภ าท ขนใน

ป?มาณฟลัก ช์ท ี่บ จำนวนบาก

อุปกรณ อเลกทรอนิคได,ทงในลัก■พพะแบบาทคราว ห?อแบบถาวร [นองจากรังสีใปท่าให้เกิด การแตกรอน

ร

หรอท่า ให้เกิด กระแสไฟฟ้าขี้น ในส่ว นประกอบ เลกทรอนิค ด่า งๆไต้ อย่างไรกตาบยังบช้อบุลหลักฐานต้าน
นี้ยังน้อยอยู่ ควรบการทดสอบในเรื่อ งนี้ เนองจากเราต้องอาสัซ ศวาบใวของวงจรอ!ลกทรอนิค เป็นทนฐาน
ในการทดลองแค่ในชํ่น นี้!ราสามารทอาศัย กฎนิTHวแม่ม อมาอธิบ าmiละทำนายจะทบว่าการ!กิดการสูญ !สีย

ร

ประสีทธิภาทบนวงจร เลกทรอนิค จะเกิด !มึ๋อ บรทณนํ่น ที่ร ะคับ รัง สี I R/sec [ทราะระคับอัตราการแพ่รังสี

รอ

ขนาดนีสานารถจะก่อ1ห้[กิดการสะสบ อนจนเกิด กระแสไฟฟ้าใด1ถง [ ไมโครแอบ แปรัซึ๋งอาจจะถูกm ม

ร

[ข้าไปในดัาเกืบประจุ(conductor) ที่เบนองค่ป ระกอบของวงจร เลกทรอนิค อีกนัยหน'!ถา[ราดั'เสบบคิฐาน
ว่าบีอากาศรอบๆ ดัไเกึบประจฺมีป?บาตรขนาด I ลํคร กจะฃํ่งก่อใหไกํดการสุญ เสียประสิทธิภาทมากข้นฌํ่อ
ใดรับถูกคลน (Puise)shรังสีอ!ลึกดรอนที่พ่านเข้าบา

ป?บาณ

[ทราะจะให้!กิดพลในลักษณะ!ดํยวกับที่กล่าวบาคือมี

รออนที่เกิด บากข้น กระแสไฟฟ้าที่!กิค ข้น กึจะสุงคาบาปด้วย ดังนันธุปกรณ์ประกอบวงจรร!ลก

ทรอนิคบางรนิดพ่น ดัวด่กนทาน ห?อ หลอดบรรๆก็าซ (อา'ทพ่น chyarrons . ignitions .และ mercury vapor
recnfiers) จะมกวาบไวบากกว่าหลอดสุญ ญากาศ

ดัง นิ้น ดัว คานทานอาจจะถูก[ปลียนนปลงคุณสบบํดัอย่าง

ทาวรา ด้เมี๋ออยู่านบ?ทณรังสีข นาด I Mrad ไดั ซึ๋งการสุญ !สียประสิทธิภาทอย่างถาวรนิอาจจะ[กิดข้น!ฟ้อง,
จากการสุญ[สียควาบ!ปีนฉนวน 'ห?ออาจจะเกิดจากกรณีอึ๋น ๆ กีาดัเช่น กัน ดัง ใดัก ล่า วใวัใ นบทที่ :
5.5J. ข้อนนะนำในการป๋องกัน
บ?jn ณ..ใดกตาบที่คดดังชุปกรณ์!ครองไฟฟ้าด้านควายปลอดภัย และสายใฟที่!กิ่ยวข้องทํ่ง
หบดจะดัองใด้รับการ่ปีอง"กันจากร!ลึกครอนทังที่มาขนตรงๆ

และการกระ!จิงมาใณ ดังนํ่น!มํ่อใข้วัสตุใทตุ

เบา ( Z 7ท ) นาปิดคุยกึจะห้องให,ยควายหนาทอ หรอยากกว่าระยะที่ร(ลึก ดรอนจะ[ดินทางพ่าน!ข้าใปได้
โดยคิด[ทีซบกับกรณี!ปีนสำรังสีร!ลึกตรอนปฐบภูมี ทาาม่ส าบารถ[ที่บ ควาบหนาป๋องกัน าดัในลักษณะที่กล่าว
บาข้างดัน กควรใข้!ลอก'วัสดุฉนวนที่ทำดัวยเซราบํค หรอ « สบ!ซราบิค ห?อวัส ดุท ี่อ ย่านกล่ย นั๋
ท้าเป็น ไปไดัค วรบีวงจรแจง!ตอนสภาวะที่ไม่ป ลอดภัย ■
* Oil safe” [ฟ้องจากพลของรังสีทำ
ให้[กิดการสุญ [สียประสิทธิภาทแล่,ว

[ทื่อให้!!น,ใจว่าวงจรร!ลกทรอนิคยังคงทำงานไดัอย่างถูกดอง!!ละมี

ควายปลอดภัย อกทํ่งควรจัด หา[ครองกำบังรังสี!ท่าที่!ปีน ไปาดั ห?อทดสอบให้ล องอ่านค่า!กิน ที่ก ำหนดาวั
ว่าคงทำง-านได้อย่างถูกด้องห?อไม่
กำหนดระยะ:วลาการดรวจบำรุงรัก ษา ห?อเปลึ๋ย นใหม่ [ที่อให้ระบบอุปกรณ์!ครี๋องไฟฟ้า
ท้านความปลอดภัย อยู่ในสภาทที่ด และทำงานใดัอ ย่างถูก ดัอ ง

กำหนดจุดสำหรับการสำรวจระดับรังสีและ

1กำหนดค่าที่ยอบรับได้ห?อ Threshold Levei ดายที่!!นะไวัไ นข้อ 5.5.2
5.6. อัน ตรายจากการจุก ไทม้น !อวัส ดุได้รับ การฉายร้ง ร
5.6.1. กท่าวนา
เมึ๋อ วัส ดุค ัว กลางที่ถ ูก ฉายรัง สีอ !ลึก ตรอนในป?บาณที่เทีย งทออาจจะก่อ ให้!กิด การลุก ไหม้
ได้ซํ่ง!ปีนอันครายและ!ปีนปิญหาที่!กิดข้นไดั ในบางครํ่งอาจจะทอว่า!ปีนเหตุพ ดปกติ แต่ป ิญ หาใฟาหมที่๓ ด
ขนมีสา!หตุมาจากที,นฐาน 3 ประการคือ
ก) รัง สีท ำให้! กิด ใฟใหบั [ฟ้องจากอัตราการถ่าย[ฑทลังงานออกบาในรุปความร้อนจากที่
ร!ลึก ครอนถูก กระทำให้ห ชุค ภาซในวัส ดุต ัว กลาง
ข) รังสีท ำให้!กิด ปฎํก ?ยาทาง!คบที่เรชกว่า Exothermic reaction

ค) รังสีท ำให้เกิค บ่/]กิ?ยาจุด ระ!บิค ขีน ในไอระเหยอัน เนํ่อ งบาจากไห่ฟ ้า ฌอเกิดประกาย
ไฟจากการลิ’ควงจร'!ฟฟ้า หรือ เชี่อบด,อไฟฟ้า ไม่ด ี(Sparking)
บางสาเหตุจะยังคงแพ่งอยู่ แต่ล้าเกิดข็นจะเกิดอย่างรุนแรงซํ่งเป็น อันตรายอย่างบาก
5.6J. รังสีท่าไห้เกิดไฟไหม้จาเ'หดุเนํ่องจากความร้อน
เนึ๋องจากอิเล็กตรอนมีระชะทํ่เดีน ทางได้จำกิ’ดเบึ๋อพ่านเข้าไปในวัสดุคัวกลางดังนันทลังงาน
จะถูกท่าชเทในกับสํ่งนวดล้อบไนป?บาณบาก เกอบจะ 100 เปอร้เชนดที่ทลังงานที่ถูกดุดกลนจะกลายเป็น
หลังงานความร้อนขี้นภายในวัสดุคัวกลางนัน และล้ายํ่งวัส ดุน ํ่น เป็น คัว นำความร้อ นได้ด ัก็จ ะพลให้อ ุณ หภูม ิ
สูงขน คัวอย่างเข่น วัสดุข องแข็งฑิ่ความหนาแน่น และมีค่าค;ฑมร้อนจำเหาะเทียบนำ ถูกฉาปิคัวยรังสีที่กำลัง
I กิโลวัตดเกิดลำรังสีอิเล็กตรอนที่ 10 million volts กวาบร้อนจะเกิดขีนที่ความสีกปร:.มาณ 5 ชม. ล้าลำรังสี
อิเล็ก ตรอนนีม ีค ่าโอกาสเกิด ห?อ cross secrion มีค่า I ๆnr ค่าอัตราการเหิ่ฆข็นของอุณหภูมิเรํ่บด้นจะอยู่
ประมาณ 50 องศา/วิน าที. ล้าป?บาดรของคัวอย่างบขนาดมากจนท่าให้การถ่าย[ทหลังงานความร้อนไปที่ขอบ
หรือรอบนอก(Boundary)Jjค่าตํ่า

จะท่าให้อ ุณ หภูม ิเหํ่ม ขนได้ห ลาอร้อชองศาเซลเซียสในเวลาอัน สํ่น ไม่กึ่

วินาที

เนึ๋องจากการระบาชความร้อนออกไปในเวลาเดียวกัน ไม่ท ํ'นและม็ค ่าตากว่าอุณ หภูม ิท ี่เกิดขี้น ภายใน

นาก

สังเกตได้จ ากบล็อ กไม้ฌ ึ๋อ นำบาเป็น คัวอย่างจะเกิด การเปลี่ย นแปลงห?อเกิด การไหม้ภ ายใน[มํ่อ ถูก

อาบด้วยรังสีอิเล็ก ตรอนขณะที่เบ่ล อกนอกยังไม่ม ีผ ลอะไรเกิด ขี้น ด้วยเหตุพ ลข้างด้นเบนเหตุให้เกิดการไหม้
อย่างากขี้นภายในวัสดุคัวกลางนัน จนในที่ส ูค กืจ ะอุก ไหม้เป็น เปลวไฟขนบา ความร้อนอาจจะเกิดขี้นเนํ่อง
จากปฏํกิ?ยาทางเคมีท ี่เกิตขีน ภายในคัวกลางเบึ๋อ']ด้รับ รังสีอิเล็กตรอน

ชี๋ง ในบางครํ่งของแข็งก็ม ีโอกาสเกิด

ความรไ)นในลัก ษณะ[ช่น นีได้งำยกว่าของเหลวเนํ่อ งจากของเหลวอาจจะมีล ัก ษณะเสบอนลดความร้อ นด้ว ย
คัวมันเอง-ได้
ในบางเหตุการณ อาจมีสาเหตุมาจากอัตราการ[ทถ่ายความร้อนออกมาสูงจากเครํ่องจักร
ทลาย[ปีน ปีจจัยที่สำคัญ ที่ทำให้เกิดไฟไหม้ได้เช่นกัน
ความเรีว ของการถ่าย[ทความร้อ นออกไปยัง คัว อย่า งที่บ คพนีก แน่น ที่ก ำลัง ได้ร ับ การฉาย
รังสีอยู่ อาจเปีน เหตุให้เกิด การระ:{เดและ[กิด ไฟไหม้ต ามมาได้เช่น กัน
5.6J . รังสีท ่าให้เกิด ปฏํก ิ? ยาทางเกม?นรยกว่า Exothermic
มีใ]ฎกิ?ยาทางเคมี จำนวนมากที่ส าบารถเกิด Catalyzed เ'นองได้รับการจายรังสีอิเล็กดรอน
และล้า[กิดบากเทียงทอจะเกิดปฎํกิ?ยาที่[รืยกว่า Exothermic อย่างต่อเนอง ล้าป?บาณคัวอย่างมีมากหอกีอาจ
จะ:กิดระเบํด[ปีนอันตรายได้หรืออาจจะ[กิดไฟไหม้ตามบา คัง•นนโดสรังสีท ี่อนญาตให้อาบได้ควรให้ตํ่ากว่า
ค่า Caolyzed หลายเท่า และเหํ่บ ความระมัด ระวังอย่างมากในการปฎํบ ้ต งาน

5.6.4. รังสีท ำให้เกิด กา'!จุด ระเบิด ในไอระเหยอัน เนํ่องจากไฟฟ้า

รเ

IXJอไรก็ค าบที่ส ำกระแสรัง สี ลืก ครอนหลัง -ทนสงไหลทใดก็ค าบจะทบว่า เกิด ปราก(1

กร

การท!การอัดไฟ (Charging) และการแด ออน!กํดขน ณ. บ?ท01นํ่น ๆ และ จะนำไปส่การเกิดกระบวนการ
/าอณึ๋องที่เ?ยกว่า Cascade ขี้นได้เบึ๋อบ?เวณตรงนํน เกิดประกายไฟจากไฟฟ้าจะด้วยสาเหดุใดก็ต ามอาจจะ
[ปีนการลัดวงจร หรอ เรึ๋อบด,อไม่ด เกิด การกระโดดของไฟฟ้า ปรากฎประกายไฟที่เกิดขนจะเกิดต่อณองแตก
กํ่งก้านสาขาคล้ายกับ ด้น ไม้ หรอรากไม้ ออกไปภายในวัส ดุด ้ว กลางทำให้เกิด การ ลัด วงจรได้ เข่น ฉนวน

ร

หลาสคํกที่ถูกอาบด้วยสำรังสี เล็กครอนจะเกิดบลํ!อคสะหานเชึ๋อ มส่งผลให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร ทาไอระเหยที่
เกิดขนวัสดุคัวกุลางบางประเภทสามารทเกิดระเบิดได้รวมอยู่

เมึ๋อ ได้รับ ประกายไฟจากปรากฎการ01นิกจะ

กลาอเปีนการจดระเบิดทันที ในบางครงวัส ดุค ัวอย่างที่น ำมาอาบรังสีอาจจ'ะไม่ท ำให้เกิด ไอระเหขที่ระเบิด ได้
แค่ว ัส ดุท ี่ส ่ว นประกอบหรอปนมาอาจจะทำให้เกิด ก็าชที่ร ะเบิด ได้ท ำให้ด กอยู่ในสภาวะะที่เสํ่ย งต่อ อัน ตราย
อย่างมาก

ปิญ หาลัก ษพะกล่าวบาข้างด้น นิอ าจจะ(กิด ขนได้

แคฌอเป?ขบเทียบกับกระบวนการผลํค ทาง

อุคสาหกรรรมประเภฑิอึ๋นํๆ ยังทอว่ามอันตรายน้อยกว่ามาก

ทงยังมวํธป๋องกันที่เหมอนกัน สามารทนำมา

ประ{เกคใข้ได้คามความจ่าเปีน

โดยเฉหาะอย่างยิ่งที่จ ะด้องตํ่งสมมคํฐานอยู่เสมอว่าอาจจะเกิด ประกายไฟ

จากไฟฟ้าได้คลอดเวลา

5.63. ข้อเ!นะนำในภารป๋องกัน
หีง ระลกอยู่[ สมอว่า การดํค ด้ง วัส ดุอ ุป กร01สิ่ง ใดก็ด ามที่[ กี่ย วข้อ งกับ เครํ่อ งเร่ง อนุภ าค

รเล็กครอนหลังงานสง โอกาสเกิด ไฟไหม้บได้ตลอดเวลาเมึ๋อเคํนเคริ่อง ด้งนํ่นจะด้องดรวจสอบและขจัดวัสดุ
อุปกรพต่างๆ ที่จ ะเป็น ด้น เหดุให้เกิด ไฟไหม้ไ ด้อ อกไปให้ห มด และควรมระบบระบายอากาศทดเหํ่อไม่ไห้
ไอระเหข.'ที่ระเบิดได้สะสมอยู่เกินค่าวํกฤคํ
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