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Abstract: The response of an NE213 scintillator to Am-Be neutrons, in which the neutron and
neutron-induced charged particles transports have been undertaken, has been simulated with the use of
MCNPX’ PTRAC card whilst the scintillation light transport has been performed with Monte Carlo light
transport code, PHOTRACK. The scintillation light output for different neutron-induced charged
particles has been calculated using the validated light output curves. The experimental data on the
response of the NE213 scintillator exposed to Am-Be source has been obtained with a neutron-gamma
discrimination circuitry using zero-crossing method. The simulation data represent a good agreement
with the corresponding experimental results.
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 .1مقدمه

بسياري از پژوهشگران اين حوزه بوده است ] .[21براساس اين

سوسوزن آلي نوع ( NE129يا معادل آن  )BC622Aبه علت

رويکرد ،در اين مقاله براي محاسبهي پاسخ نوتروني سوسوزن

دارا بودن ترکيبهاي هيدروژندار و برخورداري از عدد اتمي

 NE129از کارت  PTRACکد  [29] MCNPXاستفاده شده

متوسط پايين ،در طيفسنجي نوترون و نيز به علت پاسخ زماني

است .علت استفاده از کد مونتکارلوي  ،MCNPXتوانمندي

نسبتاً سريع ،در اندازهگيريهاي زماني متنوعي مورد استفاده قرار

نسبتاً باالي اين کد در شبيهسازي انواع مواد و هندسههاي متنوع

ميگيرد ] .[2نور خروجي در سوسوزن آلي به طور مستقيم از

است .اين توانمندي در ديگر کدهاي شبيهسازي نظير

طريق ذرات باردار و به طور غيرمستقيم از طريق هستههاي

 SCINFULبه داليل زير وجود ندارد:

پسزن و الکترونهاي ناشي از برهمکنشهاي نوترون و گاما و به
طور کلي در خالل واانگيزش مولکولهاي سازندهي آن حاصل

-

فضاي شبيهسازي ،محدود به محيط آشکارساز (و نه تمامي

ميشود .شدت گسيل نور سوسوزني حاصل از واانگيزش ،داراي

پيکربندي آزمايش) بوده و نيز هندسهي آشکارساز تنها به

تابعيت زماني تقريباً نمايي و با دو مؤلفهي سريع و کند است .از

صورت استوانهاي قابل شبيهسازي است؛

آنجاييکه کسر نور توليد شده در مؤلفهي کند به نوع ذرهي

-

امکان تعريف توزيع انرژي چشمهي نوترون تنها به صورت

برهمکنشکننده وابسته است ،ميتوان از اين سوسوزن و با

تکانرژي يا ماکسولي وجود دارد (با اين کد چشمههاي

استفاده از مدار مناسب شناخت شکل تپ ،در جداسازي نوترون-

راديـوايـزوتـوپـي نـوتـرون چـون  142Am-Beرا نمـيتـوان

گاما استفاده کرد ].[1

مدلسازي کرد)؛

منحني تغييرات فراواني نور توليدي در سوسوزن برحسب

-

امکان ارايهي تاريخچهي هر نوترون ترابرد شده به صورت

انرژي ذرهي فرودي ،تابع پاسخ يا طيف ارتفاع تپ ناميده ميشود

مجزا (رويداد به رويداد) وجود ندارد تا بتوان اطالعاتي

که به علت عدد اتمي متوسط نسبتاً پايين اين سوسوزن ،فاقد قلهي

راجع به انرژي به جا مانده و متناظراً نور سوسوزني به دست

تمام انرژي بوده و صرفاً داراي يک پيوستار است .با در اختيار

آورد؛

داشتن طيف ارتفاع تپ و نيز با استفاده از روشهاي مختلف

-

امکان تعريف نوربر و پوشش سطح نوربر و سلول

بازيابي ] ،[7 ،5 ،6 ،4 ،9ميتوان به طيف انرژي ذرات فرودي به

آشکارساز که تأثير بسزايي بر قدرت تفکيک و بازده و

آشکارساز دست يافت و تعداد ذرات نيز به سادگي با محاسبهي

بهبود آنها در آشکارسازها دارند ،وجود ندارد .اطاعتي و

سطح زير طيف (به همراه اطالعات مربوط به بازده آشکارساز)

قلعه ] ،[24به منظور بهبود عملکرد کد  ،SCINFULقابليت

امکانپذير است.

ترابرد نور سوسوزني را نيز به کد  SCINFULافزودند (کد

مطالعههاي بسياري بر روي شبيهسازي پاسخ آشکارساز

تلفيقي  ،)SCINFULPHOTRACKولي با وجود نتايج

 NE129صورت گرفته که حاصل آن معرفي کدهاي مستقل

خوبي که در شبيهسازي تابع پاسخ آشکارساز  NE129براي

توليد تابع پاسخ مانند  [8] SCINFULو  [3] O6Sو همچنين

نوترونهاي تک انرژي به دست آمد ،چون ساختار اصلي

استفاده از کدهاي چند منظوره نظير  MCNP ،FLUKAو

اين کد تلفيقي را کد  SCINFULتشکيل ميداد ،امکان

 GEANTبراي شبيهسازي پاسخ آشکارساز ] [21 ،22 ،22بوده

برداشته شدن تمامي محدويتهاي ذکر شده در باال وجود

است .توسعهي يک برنامهي جامع شبيهسازي پاسخ سوسوزن که

نداشت.

از يکسو بتواند کليهي اجزاي تشکيلدهندهي آزمايش (شامل
طيف انرژي و توزيع فضايي ذرات گسيليده از چشمه ،مواد

 .3محاسبهی انرژی به جا مانده از ذرات باردار حاصل
341

محصورکنندهي چشمه و آشکارساز و نظاير آن) را بگيرد و از

از برهمکنشهای نوترونهای چشمهی Am-Be

سوي ديگر عناصر صرفاً نوري (شامل نوربر و رنگآميزي سطح

به منظور تشريح جزييات شبيهسازي ،يک سوسوزن NE129

سوسوزن و نظاير آن) در آن قابل اعمال باشد ،هدف اصلي

استوانهاي بدون نوربر ،با قطر و ارتفاع  ،6/28cmواقع در معرض
1
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142

نوترونهاي چشمهي Am-Be

با طيف انرژي داده شده در
شمارش 10/کیلو الکترون ولت

شکل  2در نظر گرفته شد .از آنجاييکه نور سوسوزني ،حاصل
برهمکنش ذرات ثانويهي باردار در سوسوزن است ،بايد ميزان
انرژي به جا مانده در سوسوزن توسط کارت  PTRACکد
 MCNPXمحاسبه شود ] .[26واکنشهايي که ذرات ثانويهي
باردار ايجاد ميکنند و در پاسخ سوسوزن نقش دارند ،عبارتاند
از ] )2 :[25واکنشهاي پراکندگي کشسان  2H(n, n)2Hو
n)21C

،21C(n,

C(n, n')21C

21

)1

واکنش

پراکندگي

ناکشسان

و  )9واکنشهاي نوترون -القا با کربن

انرژی به جا مانده )(MeV

 21C(n, d)22B ،21C(n, α)3Be ،21C(n, n')9αو ،21C(n, p)21B

شکل  .3طيف انرژي به جا مانده از ذرات ثانويهي باردار شبيهسازي شده با

که در انرژيهاي باالي  7MeVاهميت پيدا ميکنند .کارت

استفاده از کد  ،MCNPXبراي آشکارساز سوسوزن  NE129واقع در معرض

 PTRACکد  ،MCNPXتمام جزييات تاريخچهي ذرهي

چشمهي نوتروني .142Am-Be

فرودي از قبيل نوع برهمکنش ،موقعيت ،جهت حرکت و انرژي
ذره را به صورت رويداد به رويداد ثبت ميکند .براي محاسبهي

 .2محاسبهی نور خروجی ذرات باردار

انرژي به جا مانده از ذره در داخل سوسوزن ،يک برنامهي

براي شبيهسازي پاسخ سوسوزن ،بايد نور سوسوزني حاصل از

پسپردازش در محيط فرترن نوشته شد ،که فايل خروجي

برهمکنش ذرات باردار ثانويهي حاصل از برهمکنش هر نوترون

 PTRACرا به عنوان ورودي گرفته و با توجه به نوع برهمکنش

ورودي به آشکارساز محاسبه شود .نوترون ،بسته به انرژي

نوترون ،انرژي اوليه و ثانويهي ذرات باردار ،ميزان انرژي

اوليهاش و ابعاد آشکارساز ،ممکن است چندين برهمکنش در

به جا مانده در سوسوزن را به ازاي هر نوترون محاسبه

داخل آشکارساز انجام دهد .اين برهمکنشها منجر به توليد

ميکند .در شکل  ،1طيف انرژي به جا ماندهي ذرات ثانويهي

ذرات باردار ثانويهي متعددي ميشود .ذرهي ثانويهي باردار

در سوسوزن

ممکن است انرژياش را به طور کامل در آشکارساز از دست

استوانهاي  NE129به قطر و ارتفاع  6/28سانتيمتر نمايش داده

بدهد و يا کسري از آن را در داخل آشکارساز به جا گذارد و

شده است.

بقيه را با خود همراه ببرد .در اين حالت ،نور خروجي از طريق

حاصل از برهمکنش نوترونهاي Am-Be

142

انرژي جنبشي ذرات باردار ثانويهي توليد شده در داخل حجم
سوسوزن و براساس منحنيهاي نوري (يعني منحنيهاي تبديل
انرژي ذرات باردار به نور سوسوزني) به دست ميآيد.
منحنيهاي نوري مورد استفاده در اين مطالعه ،مربوط به
فراوانی

وربينسکي و گرين ] [23 ،28است که در آنها مدل برازش
دادهها از مقالهي سسيل ] [12برگرفته شده است
()2

انرژی )(MeV

آشکارساز سوسوزن  NE129به نوترونهاي چشمهي .[27] 142Am-Be

9

0 96652

])

()1

]) L(E )  L ee  0/ 391E  4 /159[1  exp( 0/085 E /

()9

]) L(EC )  L ee  0/138 EC  75 / 786[1  exp( 0/001745 EC /

() 4

شکل  .1طيف انرژي چشمهي  142Am-Beمورد استفاده در شبيهسازي پاسخ

L(E p )  L ee  0/ 66055 E p  1/ 64456[1  exp( 0/ 37686 E p /

11

1 007


e

L(E )  L ee
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که در آنها Lee ،برحسب  ،2MeVee(MeVeeانرژي ذرهي

در بازهي  2/227MeVeeتا  2/16MeVeeو در ناحيههاي پايينتر

بارداري است که ميتواند ،نوري برابر با نور يک الکترون با

از  2/212MeVeeدر طيف نور خروجي سوسوزن نقش دارند.

انرژي  2MeVدر سوسوزن توليد کند) نور خروجي ناشي از
ذرات باردار L(EC) ،L(Eα) ،L(EP) ،و ) ،L(Ee-به ترتيب ،نور

 .4کد تلفیقی MCNPXPHOTRACK

خروجي پروتون ،ذرهي آلفا ،کربن و الکترون است .در مطالعههاي

 1.4شبیهسازی ترابرد نور

گرين و وربينسکي ،نور حاصل از بريليم برابر با يکسوم نور

کارت  PTRACکد  ،MCNPXتنها امکان محاسبهي انرژي به

کربن در نظر گرفته شده است ] .[23 ،28بنابراين ،نور خروجي

جا مانده از نوترون در سوسوزن را فراهم ميکند و توانايي ترابرد

نوترون فرودي با مجموع نورهاي خروجي همهي ذرات ثانويهي

فوتون مريي و شبيهسازي انواع پيکربنديهاي مختلف رنگآميزي

باردار توليد شده به وسيلهي آن برابر است .با در نظر گرفتن

سطح سوسوزن و نوربرهاي با طول و هندسهي مختلف را ،که

مالحظات فوق و نيز اثر ديواره (اثري که براساس آن ،ذرات

اغلب براي بهبود کيفيت آشکارسازي استفاده ميشوند ،ندارد .از

باردار ثانويه به خاطر اندازهي محدود سوسوزن ،همهي انرژي

آنجاييکه براي يک شبيهسازي دقيق ،در نظر گرفتن کليهي

خود را در آشکارساز به جا نميگذارند) ،نور خروجي ذرات

اجزاي سوسوزن در برنامه شبيهسازي الزامي است ،از کد

ثانويه از رابطهي زير به دست ميآيد ][21

 PHOTRACKکه اثرات سطوح مختلف آشکارساز و نوربر را
به همراه وابستگي به طول موجها شبيهسازي ميکند ]،[11 ،12

) L  L(EK )  L(EKR

() 6

استفاده شد .همانطور که در روندنماي شکل  4نشان داده شده
است ،با استفاده از کد تلفيقي ( MCNPXPHOTRACKدر

که در آن  EK ،EKR=EK-Edepانرژي جنبشي ذرات باردار

قالب يک برنامهي پسپردازش که در آن ،خروجي کارت

ثانويهي توليد شده در مادهي سوسوزن EKR ،انرژي جنبشي

 PTRACورودي کد  PHOTRACKرا تشکيل ميدهد)،

باقيمانده (انرژي جنبشي ذره باردار منهاي انرژي به جا مانده در

پاسخ سوسوزن  NE129رنگ شده با رنگ  ،BC512قرار

سوسوزن) و  Edepانرژي به جا مانده در مادهي سوسوزن است.

گرفته در معرض نوترونهاي چشمهي  ،142Am-Beشبيهسازي

سهم نور خروجي ذرات باردار ثانويهي سبک شامل پروتون،

شده است .در برنامهي پسپردازش ،با توجه به نوع و موقعيت

الکترون ،آلفا و سنگين مانند کربن و بريليم با استفاده از دادههاي

رويداد ،جهت حرکت و انرژي جنبشي ذره که از خروجي

خروجي کارت  PTRACکد  MCNPXو به وسيلهي برنامهي

کارت  PTRACدريافت ميشود ،ميزان انرژي به جا مانده از

پسپردازش به دست آمده است (شکل  .)9شکل  9نشان ميدهد

ذرات باردار مختلف در سوسوزن محاسبه و سپس با فراخواني

که پروتونهاي پسزن و الکترونهاي ثانويهي ناشي از گاماهاي

کد  ،PHOTRACKدر همان محل انرژي به جا مانده از ذرات

واکنشهاي نوترون -القا با کربن در کل طيف نور خروجي سهم

باردار 22222 ،فوتون مريي توليد و ترابرد ميشود (عدد 22222

دارند؛ اما سهم عمدهي نور خروجي ،ناشي از پروتونهاي پسزن

براساس تجربه به دست آمده و منجر به خطاي محاسباتي کمتر از

است .ذرات آلفـا و ذرات سنگين مـانند کربن و بريليم ،بهترتيب،

 9%ميشود) .در گامهاي بعدي ،به مرور از وزن آماري اوليه اين
فوتونهاي مريي کاسته شد و نهايتاً وزن نهايي آنها در لحظهي

پرتو گاما

ذرات آلفا

در نور خروجي به دست آمده از روابط ( )2تا ( )4مربوط به
فراوانی

هستههاي کربن و بريليم

ورود به فوتوکاتد ثبت شد .ميانگين وزن ثبت شده در فوتوکاتد،
ذرات باردار ثانويهي ايجاد شده ،ضرب شد و با در نظر گرفتن اثر
ديواره (رابطهي ( ،))6مجموع نور خروجي همهي ذرات ثانويه
محاسبه شد .هنگامي که فرايندهاي ذکر شده براي تعداد زيادي

پروتونها

از نوترون هاي فرودي تکرار و منحني فراواني نور کل ترابرد شده

خروجی نور )(MeVee

رسم شد ،مانستهي طيف ارتفاع تپ سوسوزن به دست آمد.

شکل  .2سهم نور خروجي هر يک از ذرات باردار ثانويهي حاصل از
برهمکنش نوترونهاي چشمهي  142Am-Beدر سوسوزن .NE129
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 .1مطالعات تجربی
به منظور مقايسهي نتايج شبيهسازي با نتايج تجربي پاسخ سوسوزن
 NE129بدون نوربر به نوترونهاي چشمهي  ،142Am-Beالزم
است با استفاده از مدار جداسازي ،سهم پرتوهاي گاما در طيف
آشکارساز را حذف کرد .مدار جداسازي ،که براساس

برنامه پس پردازش

روش گذر از صفر عمل ميکند ،در شکل  6نشان داده شده
محاسبهي اثر ديواره

است .چنانچه در شکل  6مشاهده ميشود ،تپ به دست

محاسبهي نور خروجي

آمده از آند پس از رفتن به واحد شناخت شکل تپ
) (Pulse-Shape Discriminator: PSDبه عنوان تپ توقف به
مبدل زمان -به -دامنه )(Time to Amplitude Convertor: TAC

وارد شده و همان تپ آند بعد از عبور از مدار تميزدهندهي کسر
ثابت ) (Constant Fraction Discriminatior: CFDبه عنوان
تپ شروع به مبدل زمان -به -دامنه اعمال ميشود .تپ دينود بعد
از تقويت و عبور از پيشتقويتکننده و تقويتکننده به عنوان

ثبت نور خروجي براي هر تاريخچهي نوترون

شاخص انرژي براي ثبت شدن به تحليلگر بس متغيره
) (Multi-Parameter Analyzer: MPAداده ميشود .اين
142

آزمايش با چشمهي Am-Be

با فعاليت  222mCiانجام و

فاصلهي چشمه تا آشکارساز تقريباً  92cmدر نظر گرفته شد (شکل

 .)5به منظور جلوگيري از اثرات پسپراکندگي ،آشکارساز در

شکل  .4روندنماي شبيهسازي پاسخ آشکارساز سوسوزن مايع .[26] NE129

فاصلهي  2mاز سطح زمين و  2/6mاز ديوارها قرار داده شد .از
چشمهي گاماي  11Naنيز براي کاليبراسيون انرژي استفاده شد،

 3.4پیچش قدرت تفکیک اضافی در طیف

بدينترتيب که مطابق قرارداد 83% ،شمارش لبهي کامپتون گاماي

براي فراهم آمدن امکان مقايسهي دادههاي حاصل از شبيهسازي

پرانرژي اين چشمه (فوتون با انرژي  ،)2/174MeVدر انرژي

و تجربي ،يک پهنشدگي اضافي بايد بر روي طيف شبيهسازي

 ،2/252MeVبه عنوان يک واحد نوري يا  2MeVeeدر نظر

مرحلهي قبل اعمال ميشد که اساساً ناشي از حضور لولهي

گرفته شد ] .[19پس از کاليبراسيون انرژي ،از طيف جداسازي

تکثيرکنندهي فوتوني (( )PMTکه ميتواند به نايکنواختي سطح

نوترون– گاماي به دست آمده ،طيف نوتروني (شکل  .7ب) از

فوتوکاتد و تکثير الکترون در زنجيرهي دينودي مرتبط باشد) و

طيف دو پارامتري (شکل  .7الف) به راحتي استخراج شد.

نيز نوفهي الکترونيک است .اين قدرت تفکيک اضافي
معموالً با پيچش يک تابع گاوسي در طيف خروجي حاصل

در شکل  ،8مقادير اندازهگيري شده با نتايج شبيهسازي کد

از کد  MCNPXPHOTRACKانجام شد .وابستگـي

 MCNPXPHOTRACKبراي آشکارساز سوسوزن استوانهاي

خروجي نوري به اين قدرت تفکيک اضافي ،توسط گرين و

 NE129بدون نوربر با قطـر و ارتفـاع  6/28cmقـرار گـرفته

 R  120/98براي
همکاران ] [23اندازهگيري شده ،و بر اين اساس
44

در معرض چشمهي نوترون Am-Be

 R  160/22براي  L<2/9 MeVeeبه دست
 L>2/9 MeVeeو
21

اين مقايسه نشان ميدهد که نتايج شبيهسازي با کد تلفيقي

آمده است ] ،[23که در آن R ،قدرت تفکيک و  Lنور خروجي

 MCNPXPHOTRACKبا نتايج تجربي همخواني قابلقبولي

سوسوزن است.

دارد.

L/

L/

6

142

مقايسه شده است.

شبيهسازي پاسخ آشکارساز سوسوزن مايع  NE129به نوترونهاي . . .
چشمهي Am-Be

(ب)

آشکارساز سوسوزن

دينود

آند

شمارش

پيش تقويت کننده
شيدانداز
تقويت کننده

توقف

شروع

کانال

شکل  .7الف) طيف جداسازي نوترون -گاما در پيشولت  ،622keVeeب)
پاسخ نوتروني آشکارساز سوسوزن  NE129قرار گرفته در معرض چشمهي
نوتروني .142Am-Be

شکل  .1چيدمان آزمايش جداسازي نوترون -گاما به روش گذر از صفر.
dN\dE

سوسوزن

خروجی نور )(MeVee

شکل  .8مقايسهي پاسخ شبيهسازي با کد  MCNPX-PHOTRACKبا
نتايج تجربي براي آشکارساز سوسوزن  NE129قرار گرفته در معرض چشمهي
نوتروني .142Am-Be

کف

 .3بحث و نتیجهگیری
پاسخ سوسوزن  NE129با استفاده از کد تلفيقي
 MCNPXPHOTRACKمحاسبه شد .منحني گسيل سوسوزن،
ضريب تضعيف ،بهرهي کوانتومي لولهي تکثيرکنندهي فوتوني و
ضريب انعکاس رنگ ،که همه وابسته به طول موجاند ،در برنامهي
شبيهسازي در نظر گرفته شد .با استفاده از اين مطالعه ميتوان اثرات
هندسه و سطوح مختلف آشکارساز و نوربر بر قدرت تفکيک و
بازده آشکارساز را بررسي نمود ،به طوري که قبل از اقدام به
ساخت سوسوزن ،مطالعهي شبيهسازي آشکارساز ميتواند در
بهينهسازي ابعاد و شاخصهاي نوري مورد استفاده قرار گيرد.
مقايسهي نتايج شبيهسازي حاصل از کد تلفيقي با نتايج تجربي
نشان داد که کد تلفيقي براي شبيهسازي پاسخ نوتروني
آشکارساز سوسوزن  NE129با استفاده از انواع چشمههاي
نوتروني (تک انرژي و يا با طيف گستردهي انرژي) مناسب است.

شکل  .3نحوهي قرارگيري چشمه ،آشکارساز و سطح زمين.

(الف)

کانال

نوترونها

پرتوهاي گاما

کانال

5

2931 ،56 ،مجله علوم و فنون هستهاي

مرجعها
1. H. Klein, F. D. Brooks, Scintillation detectors
for fast neutrons, Proceedings of the
Conference FNDA, International Workshop on
Fast Neutron Detectors, University of Cape
Town, South Africa, (April 2006) 3–6.

13. J. S. Hendricks, G. W. McKinney, L. S. Waters,
F. X. Gallmeier, MCNPX 2/6/0 Extensions,
Los Alamos National Laboratory (2008).
14. G. R. Etaati, N. Ghal-Eh, Light transport
feature for SCINFUL, Appl. Radiat. Isot., 66
(2008) 395–400.

2. E. Bayat, N. Divani-Vais, M. M. Firoozabadi,
N. Ghal-Eh, A comparative study on neutrongamma discrimination with NE213 and
UGLLT scintillators using zero-crossing
method, Radiation Physics and Chemistry, 81
(2012) 217–220.

15. M. Tajik, N. Ghal-Eh, G. R. Etaati, H.
Afarideh, Modelling NE213 scintillator
response to neutrons using an MCNPXPHOTRACK hybrid code, Nucl. Instr. Meth.,
A704 (2013) 104–110.

3. G. F. Knoll, Radiation Detection and Measurements,
Third ed. Wiley, New York (2000).

16. C. Bähr, R. Böttger, H. Klein, P. von NeumannCosel, A. Richter, D. Schmidt, K. Schweda, S.
Strauch, Calculation of neutron response
functions in complex geometries with the
MCNP code, Nucl. Instrum. Meth., A 411
(1998) 430-436.

4. K. Weise, Mathematical foundation of an
analytical approach to Bayesian-statistical
Monte Carlo spectrum unfolding, PTB Report
PTB-N-24, Braunschweig (1995).
5. Klein, Horst, Sonja Neumann, Neutron and
photon spectrometry with liquid scintillation
detectors in mixed fields, Nucl. Instrum. Meth.
A476 (2002) 132-142.

17. International
Standards
Organization.
Reference
neutron
radiations-Part
1:
Characteristics and methods of production.
Geneva,
Switzerland:
International
Organization for Standardization; ISO-8529-1
(2001).

6. S. Avdic, S. A. Pozzi, V. Protopopescu,
Detector response unfolding using artificial
neural networks, Nucl. Instrum. Meth., A 565
(2006) 742–752.

18. V. V. Verbinski, W. R. Burrus, T. A. Love, W.
Zobel, N. W. Hill, Calibration of an organic
scintillator for neutron spectrometer, Nucl.
Instrum. Meth., 65 (1968) 8-25.

7. A. Sharghi Ido, M. R. Bonyadi, G. R. Etaati, M.
Shahriari, Unfolding the neutron spectrum of a
NE213 scintillator using artificial neural networks,
Appl. Rad. Isotop., 67 (2009) 1912–1918.

8. J. K. Dickens, SCINFUL: A Monte Carlo based
computer program to determine a scintillator
full energy response to neutron, Report ORNL6463, Oak Ridge (1988).

19. S. Green, M. C. Scott, R. Koohi-Fayegh, A user
guide for the NPL NE213 neutron spectroscopy
system, School of Physics and Astronomy, The
University of Birmingham, UK (1991).

9. R. E. Textor, V. V. Verbinski, O5S: a Monte
Carlo code for calculating the pulse-height
distributions due to mono-energetic neutrons on
organic scintillators, Oak Ridge National
Laboratory, ORNL-4160 (1968).

20. R. A. Cecil, B. D. Anderson, R. Madey,
Improved predictions of neutron to about 300
MeV, Nucl. Instrum. Meth., 161 (1979) 439447.
21. N. Ghal-Eh, M. C. Scott, R. Koohi-Fayegh, M.
F. Rahimi, A photon transport model code for
use in scintillation detectors, Nucl. Instrum.
Meth., A 516 (2004) 116-121.

10. A. Borio di Tigliole, A. Cesana, R. Dolfini, A.
Ferrari, G. L. Raselli, P. Sala, M. Terrani,
FLUKA simulations for low-energy neutron
interactions and experimental validation, Nucl.
Instrum. Meth., A 469 (2001) 347–353.

22. N. Ghal-Eh and R. Koohi-Fayegh, Light
collection behaviour of scintillators with
different surface coverings, Radiat. Meas., 41
(2006) 289-294.

11. K. Schweda, D. Schmidt, Improved response
function calculations for scintillation detectors
using an extended version of the MCNP code,
Nucl. Instrum. Meth., A 476 (2002) 155–159.

23. H. H. Knox, T. G. Miller, A technique for
determining bias settings for organic
scintillators, Nucl. Instrum. Meth., 101 (1972)
519–525.

12. M. Gohil, K. Banerjee, S. Bhattacharya, C.
Bhattacharya, S. Kundu, T. K. Rana, G.
Mukherjee, J. K. Meena, R. Pandey, H. Pai, T. K.
Ghosh, A. Dey, S. Mukhopadhyay, D. Pandit, S.
Pal, S. R. Banerjee, T. Bandhopadhyay,
Measurement and simulation of neutron response
function of organic liquid scintillator detector,
Nucl. Instrum. Meth., A 664 (2012) 304–309.

7

