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MỞ ĐẦU 
 

Định liều chiếu xạ neutron là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công 

tác đảm bảo an toàn bức xạ hạt nhân. Việc định liều neutron giúp chúng ta có thể 

kiểm soát được an toàn bức xạ ở các môi trường làm việc có nguồn phát neutron và 

lò phản ứng. Để định liều neutron cần phải xác định chính xác thông lượng neutron 

phụ thuộc năng lượng. Phương pháp truyền thống (được sử dụng từ những năm 60 

thế kỷ trước) là sử dụng các quả cầu Bonner có đường kính khác nhau làm bằng vật 

liệu HDPE (High density polyethylene) và sử dụng một hệ đo neutron dùng ống đếm 

3He hoặc ống đếm nhấp nháy 6Li(Eu). Phương pháp này có nhiều ưu điểm như đo 

được phổ neutron với dải năng lượng rộng (từ năng lượng nhiệt tới vài chục MeV, 

thậm chí có thể lên đến hơn 2 GeV) và nguyên tắc vận hành đơn giản. Tuy nhiên, 

nhược điểm của phương pháp này là các quả cầu Bonner có khối lượng tương đối 

nặng, trong quá trình đo phải tháo lắp ống đếm nhiều lần (ảnh hưởng tới hình học 

đo), và đặc biệt là phải mua ở nước ngoài với chi phí cao. Hiện nay, trong nước chỉ 

có một hệ đo duy nhất mới được lắp đặt tại phòng chuẩn liều, Viện Khoa học kỹ thuật 

hạt nhân Hà Nội. Nhằm giải quyết vấn đề này, việc tìm hiểu thiết kế và tiến tới tự chế 

tạo một hệ đo dùng để chuẩn liều neutron mang những ưu điểm của phương pháp 

BSS đồng thời khắc phục những hạn chế nêu trên đang là một nhiệm vụ đang được 

quan tâm tại Viện NCHN. 

Mục tiêu của khóa luận là tìm hiểu và thực hiện các tính toán mô phỏng một 

hệ đo liều neutron (hệ phổ kế xếp lồng NNS - Nested Neutron Spectrometer) với cấu 

hình hình học đơn giản, khối lượng nhẹ, giá thành rẻ, có thể tự chế tạo trong nước, dễ 

sử dụng và phát triển một công cụ phần mềm xử lý số liệu (giải cuộn) dựa trên thuật 

toán trí tuệ nhân tạo (đây là điểm mới của đề tài). Các tính toán đã thực hiện bao gồm 

tính toán ma trận hàm đáp ứng theo 28 nhóm năng lượng, tính toán mô phỏng cho 8 

cấu hình đo của hệ phổ kế xếp lồng, tính toán giải cuộn 5 phổ thực nghiệm và tính 

liều cho 35 phổ dữ liệu của IAEA.  

Kết quả thực hiện đề tài có ý nghĩa về khoa học và thực tiễn, đặc biệt trong 

việc định hướng phát triển, tiến tới chế tạo thiết bị định liều và chuẩn liều neutron ở 

Viện NCHN, cũng như phục vụ công tác nghiên cứu và giảng dạy về kỹ thuật hạt 

nhân tại các trường đại học Việt Nam. 
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Khóa luận bao gồm Phần mở đầu và ba chương có nội dung chính như sau: 

 Chương 1: Nghiên cứu tổng quan cơ sở lý thuyết của phương pháp định liều 

neutron; 

 Chương 2: Phương pháp và các mô hình tính toán; 

 Chương 3: Kết quả và thảo luận. 
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CHƯƠNG 1 

NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT                               

CỦA PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LIỀU NEUTRON 

Nội dung chính của chương này là trình bày tổng quan về các vấn đề liên quan 

tới định liều neutron như nguồn neutron, các quá trình tương tác của neutron với vật 

chất, đặc biệt là vật chất trong cơ thể con người, bản chất của liều chiếu do neutron 

gây ra, phương pháp ghi đo hạt neutron và giới thiệu tổng quan về phương pháp định 

liều neutron bằng hệ phổ kế quả cầu Bonner. 

1.1. Neutron 

Neutron là hạt có trong thành phần hạt nhân nguyên tử, không tích điện, khối 

lượng là 1,675x10−27 kg. Sự tồn tại của nó được Rutherford dự đoán vào năm 1920 

và được Chadwick chứng minh bằng thực nghiệm vào năm 1932. Neutron tương tác 

với vật chất theo cơ chế của các phản ứng tán xạ và cơ chế phản ứng hấp thụ để sinh 

ra những hạt nhân mới, một số hạt nhân mới này có thể là các đồng vị phóng xạ. 

Trong vật liệu nhẹ (ví dụ như nước hay mô tế bào), chúng tương tác chủ yếu bằng 

phản ứng tán xạ đàn hồi với việc truyền năng lượng đáng kể, do đó trong quá trình 

này neutron nhanh chóng bị làm chậm và trở thành neutron nhiệt. Quá trình này là  

quá trình quan trọng nhất ảnh hưởng đến việc định liều và che chắn neutron. 

1.1.1. Các nguồn neutron 

Lò phản ứng hạt nhân và máy gia tốc là hai nguồn sinh neutron chủ yếu có dải 

phân bố năng lượng rộng; đây là những nguồn trực tiếp, và quá trình sinh ra neutron 

kết thúc khi chúng ngưng hoạt động. Các nguồn phát neutron khác phụ thuộc vào sự 

chiếu xạ lên bia vật liệu. Nguồn alpha-neutron (α, n), trong nguồn có chứa Be hoặc 

2H trộn với một vật liệu phát hạt alpha, nguồn có hoạt độ phụ thuộc vào hoạt độ phóng 

xạ của nguồn alpha được sử dụng. Tương tự, vật liệu Be và 2H cũng có thể được sử 

dụng khi kết hợp chúng với một nguồn phát tia gamma năng lượng cao, nguồn này 

được gọi là nguồn photo – neutron (γ, n). Các neutron sinh ra từ các máy gia tốc hay 

lò phản ứng hạt nhân có đặc thù là phát ra dưới dạng một chùm tia và chúng thường 

được mô tả dưới dạng thông lượng neutron Ф (n/cm2s); dưới dạng nguồn điểm, nguồn 

đĩa và nguồn thể tích (James 2006, p.639). Bảng 1 dưới đây tóm tắt một số nguồn 

neutron thông dụng. 
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Bảng 1. Một số nguồn neutron thông dụng 

Nguồn Phản ứng Dải năng lượng 

Năng lượng 

trung bình 

(MeV) 
124Sb-Be (γ,n) [a] 0,024 

88Y-Be (γ,n) [a] 0,16 

24Na-D2O (γ,n) [a] 0,22 

24Na-Be (γ,n) [a] 0,83 

Phân hạch (n,n) 0-8 MeV 2 

2H-2H (D-D) (d,n) [a] 3,27 

226Ra-Be (α,n) 0-8 MeV 5 

239Pu-Be (α,n) 0-8 MeV 4,5 

252Cf Phân hạch tự phát 0-10 MeV 2,3 

2H-3H (D-T) (d,n) [a] 14,1 
  a: Nguồn đơn năng có năng lượng phát phụ thuộc vào sự tự hấp thụ của nguồn 

- Nguồn Deuterium-tritium (D-T) là nguồn neutron năng lượng cao trong đó 

bia tritium bị bắn phá bởi các hạt deuteron được gia tốc lên đến 200 keV. Phản ứng 

này giải phóng năng lượng (17,6 MeV), trong đó 14,1 MeV được chuyển trực tiếp 

thành động năng của neutron phát ra. Các neutron phát ra từ nguồn này là neutron 

đơn năng, phân bố đẳng hướng và vì vậy thông lượng của nó giảm theo quy luật bình 

phương khoảng cách (James 2006, p.639). 

- Nguồn phát neutron từ máy gia tốc Cyclotron là nguồn phát neutron năng 

lượng cao, neutron được phát ra bằng cách gia tốc các hạt deuteron và cho bắn vào 

bia beryllium. Neutron phát ra từ phản ứng 9Be(d, n)10B có thông lượng cao nhất theo 

hướng của chùm tia deuteron và tùy thuộc vào số lượng các hạt deuteron của chùm 

tia tới, và có thể tạo ra một chùm neutron có độ hội tụ cao. Tuy nhiên, phổ neutron 

thì không đơn năng mà phân bố quanh một giá trị năng lượng nhất định (James 2006, 

p.639). 

- Nguồn photo-neutron là nguồn neutron đơn năng, được sử dụng phổ biến  

cho mục đích nghiên cứu, hiệu chuẩn thiết bị và định liều neutron. 

- Nguồn alpha-neutron bao gồm radium, polonium và plutonium trộn với 

beryllium. Do hiệu ứng tự hấp thụ hạt alpha trong nguồn mà năng lượng neutron phát 

ra trung bình chỉ khoảng vài MeV. 
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- Nguồn neutron phân hạch tự phát 252Cf  là nguồn được dùng phổ biến nhất 

hiện nay với cường độ phát 2,3x1012 neutron/s/g. Neutron phát ra có phổ năng lượng 

phân bố từ năng lượng nhiệt lên đến vài MeV và có năng lượng trung bình là khoảng 

2,3 MeV. Thời gian bán rã của 252Cf là 2,638 năm và hiệu suất phản ứng phân hạch 

là khoảng 3%. 

Hầu hết các nguồn neutron phát ra các hạt neutron có năng lượng cao, chúng 

được gọi là neutron “nhanh” bởi vì vận tốc của chúng ứng với mức năng lượng này 

rất cao. Mặc dù các neutron được sinh ra là neutron nhanh, chúng nhanh chóng tương 

tác với môi trường và mất dần năng lượng. Sự phân loại neutron theo năng lượng như 

sau: 

 Lạnh (T < 20oC): < 0,0253 eV; 

 Nhiệt: 0,0253 eV; 

 Trung gian : 0,5 ~ 104 eV; 

 Nhanh: 0,01 - 10 MeV; 

1.1.2. Đặc trưng an toàn bức xạ của neutron  

Hai đặc trưng vật lý quan trọng nhất của neutron trong an toàn bức xạ là xác 

suất tương tác (được xác định qua tiết diện tương tác) trong môi trường và năng lượng 

truyền cho môi trường. Mối quan hệ giữa tiết diện và năng lượng neutron của  môi 

trường hấp thụ được minh họa trong Hình 1 đối với 2 loại vật liệu boron và cadmium. 

Điểm đặc biệt đối với một số chất hấp thụ (ví dụ cadmium trong Hình 1) là sự có mặt 

các đỉnh cộng hưởng trong tiết diện hấp thụ neutron trong khi các chất khác (ví dụ 

boron trong Hình 1) tồn tại một khoảng rộng trong đó tiết diện giảm đều theo năng 

lượng neutron mặc dù các đỉnh cộng hưởng có thể tồn tại ở các vùng năng lượng cao 

hơn. Dáng điệu suy giảm này bị chi phối theo quy luật 1/v, với v là vận tốc neutron 

(v tỉ lệ thuận với √𝐸). Quy luật 1/v đúng đối với nhiều loại vật liệu, đó là một tiêu 

chuẩn thực nghiệm để xác định tiết diện hấp thụ neutron. Mức năng lượng 0,0253 eV 

được xác định là mức năng lượng tương ứng với vận tốc của neutron ở điều kiện nhiệt 

độ phòng thí nghiệm (bằng 2200 m/s). Với chất hấp thụ tuân theo quy luật 1/v, có thể 

xác định được tiết diện hấp thụ σa (E) tại năng lượng bất kỳ khác, miễn là nó nằm 

trong vùng 1/v, theo biểu thức như sau (James 2006, p.641-642): 

                                        𝜎𝑎(𝐸) = 𝜎𝑎(𝐸0)√
𝐸0

𝐸
 (1.1) 
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Trong đó: E và E0 là 2 giá trị năng lượng bất kỳ đã biết và σa (E0) tương ứng với năng 

lượng thấp hơn; σa (E0) là năng lượng nhiệt, các giá trị chính xác đã được xác định 

bằng thực nghiệm đối với nhiều nguyên tố. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Tiết diện hấp thụ neutron của boron và cadmimum theo năng lượng 

1.1.3. Tương tác của neutron 

Trên phương diện an toàn bức xạ, có 3 loại tương tác của neutron cần quan 

tâm là tán xạ đàn hồi, tán xạ không đàn hồi và phản ứng bắt neutron. Các tương tác 

này xảy ra giữa neutron và các hạt nhân của nguyên tử bia; các electron của nguyên 

tử hầu như không tham gia vào các quá trình này. 

- Tương tác tán xạ đàn hồi có hiệu quả cao đối với việc làm chậm neutron 

trong các vật liệu nhẹ, đặc biệt là hydrogen. Phổ năng lượng neutron sẽ thay đổi một 

cách đáng kể khi xảy ra tương tác tán xạ này, nó giúp làm chậm các neutron ban đầu 

trong chùm tia. Sau quá trình làm chậm, neutron có thể bị hấp thụ qua phản ứng bắt 

neutron hoặc phân rã thành proton và một hạt beta. 

- Các tương tác tán xạ không đàn hồi cũng có hiệu quả nhất định trong việc 

làm chậm neutron. Nó tạo ra trạng thái kích thích cho các hạt nhân trong môi trường 

hấp thụ, và phần năng lượng này được giải phóng ngay lập tức bằng cách phát ra các 

hạt γ. Quá trình tán xạ không đàn hồi thường thấy giữa neutron nhanh và hạt nhân 

nặng; quá trình này thường phát sinh ra các tia γ, đặc biệt nếu năng lượng neutron 

trên 1 hoặc 2 MeV và trong môi trường hấp thụ chứa nguyên tử có số Z lớn. Các lớp 

che chắn neutron luôn hấp thụ tia γ được phát ra trong tán xạ không đàn hồi bởi vì độ 
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dày cần thiết để hấp thụ hầu hết neutron cũng đủ để làm suy giảm bất kỳ tia γ nào 

được giải phóng do năng lượng hạt nhân bị kích thích (James 2006 p.643). 

- Các tương tác bắt neutron có thể xảy ra trong quá trình tương tác (cả tán xạ 

đàn hồi và không đàn hồi), khi neutron được làm chậm đến vùng năng lượng cộng 

hưởng hay vùng năng lượng nhiệt, nó có thể dễ dàng bị hấp thụ bởi các hạt nhân bia 

của môi trường hấp thụ. 

Phần năng lượng được truyền cho một hạt nhân bia trong quá trình tương tác 

tán xạ đàn hồi và không đàn hồi là rất quan trọng trong việc định liều bức xạ bởi vì 

các nguyên tử bia giật lùi sẽ lắng đọng toàn bộ năng lượng, năng lượng này được 

truyền cho chúng trong một vài micromet quanh vị trí tương tác. Đối với va chạm 

đàn hồi, năng lượng trung bình �̅�′chuyển cho các nguyên tử bia giật lùi bởi các 

neutron có năng lượng ban đầu 𝐸 là (James 2006 p.643): 

                                                               𝐸 − �̅�′ =
1

2
(1 − 𝛼)𝐸 

Với: 𝛼 = (
𝐴−1

𝐴+1
)

2

 và A là số khối của hạt nhân bia. 

Khi tương tác với hydro, tán xạ không đàn hồi không xảy ra cả với 1H và 2H 

bởi vì hạt nhân của chúng không có trạng thái kích thích. Năng lượng trung bình 

truyền trong tán xạ đàn hồi với hydro là : 

            𝐸 − �̅�′ =
1

2
(1 − 𝛼)𝐸 =

1

2
𝐸  ;  

Vì α của 1H = 0, hydrogen rất quan trọng trong việc xác định liều neutron bởi 

vì một nửa năng lượng của neutron được truyền cho các nguyên tử hydrogen giật lùi. 

Mối liên hệ này giải thích tại sao vật liệu giàu hydro thì rất hiệu quả trong việc làm 

chậm neutron năng lượng cao. 

Đối với các hạt nhân nặng hơn, phần năng lượng được truyền qua tương tác 

tán xạ đàn hồi giảm đáng kể và nhỏ hơn 1% trong chì và uranium. Do đó, cơ chế mất 

năng lượng chủ yếu của neutron năng lượng cao trong vật liệu nặng là tương tác tán 

xạ không đàn hồi. Đối với neutron nhanh, tiết diện tán xạ không đàn hồi nhỏ hơn 

nhiều so với tiết diện tán xạ đàn hồi, tuy nhiên nó vẫn là cơ chế có hiệu quả nhất định 

để làm chậm neutron trong các vật liệu nặng. Nếu ban đầu neutron có năng lượng 

neutron 𝐸 thì năng lượng trung bình 𝐸𝑖𝑠
′  sau tương tác tán xạ không đàn hồi trong môi 

trường có số khối A có thể được xác định gần đúng bằng phương trình (1.3) dưới đây 

(James 2006 p.643): 

(1.2) 
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                                                                        𝐸𝑖𝑠
′ ≅ 6,4√

𝐸

𝐴
                  

1.1.4. Công thức tính suy giảm và hấp thụ neutron  

Để thuận tiện việc mô tả cường độ neutron, người ta thường sử dụng 2 đại 

lượng vật lý là dòng neutron (n/cm2) và thông lượng trên một đơn vị thời gian (n/cm2 

s). Quá trình làm chậm neutron của một chùm tia neutron qua một bề dày vật liệu 

thường được mô tả và thiết lập dựa trên quy luật xác suất. Dòng neutron có cường độ 

I suy giảm qua một bề dày x của chất hấp thụ tỉ lệ với cường độ của nguồn neutron 

và hệ số suy giảm neutron Σnr đặc trưng của vật liệu hấp thụ (James 2006 p.645): 

                                                              −
𝑑𝐼

𝑑𝑥
= Σ𝑛𝑟𝐼 

Tương tự đối với suy giảm photon (James 2006 p.645): 

                                                      𝐼(𝑥) = 𝐼0𝑒
−Σ𝑛𝑟𝑥 

Với I0 là cường độ ban đầu và I(x) cường độ ở bề dày x. Đại lượng 𝑒−Σ𝑛𝑟𝑥 mô 

tả xác suất một neutron di chuyển một khoảng cách x mà không chịu một tương tác 

nào. Ở đây, Σnr là xác suất để một neutron di chuyển trên một đơn vị độ dài chất hấp 

thụ và chịu một tương tác (hấp thụ hay tán xạ) để loại nó khỏi chùm tia ban đầu. 

Khi vật liệu không chứa hydro, hệ số loại bỏ neutron khỏi chùm tia ban đầu 

Σnr được xác định đơn giản bằng tiết diện vĩ mô Σ = Nσt với N là số nguyên tử bia/cm3 

trong một chất hấp thụ và σt là tiết diện tương tác tán xạ vi mô lấy tích phân theo năng 

lượng và tính theo đơn vị barn (10 -24 cm2/nguyên tử) đối với mỗi nguyên tử trong 

một thể tích đơn vị của chất hấp thụ. Do đó, Σnr có đơn vị cm-1 và có mối liên hệ về 

mặt vật lý với hệ số suy giảm. Thực tế, nó thường được sử dụng dưới dạng hệ số phụ 

thuộc khối lượng có đơn vị là neutron (cm2/g) được tính bằng cách chia cho nó mật 

độ của chất hấp thụ (James 2006, p.646). 

Hệ số phụ thuộc khối lượng neutron:     (cm2/g) = Σnr / ρ                 (1.6) 

Một đại lượng vật lý khác có liên quan là quãng chạy tự do trung bình, được 

định nghĩa là khoảng cách trung bình mà một neutron với năng lượng đã cho di 

chuyển trước khi nó chịu một tương tác. Quãng chạy tự do trung bình cũng có thể 

được hiểu là bề dày trung bình của một môi trường trong đó một tương tác có khả 

năng xảy ra. Nó có giá trị là (James 2006, p.646):   

Quãng chạy tự do trung bình = 1/Σnr       (1.7) 

 

(1.3) 

(1.4) 

(1.5) 
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1.1.5. Định liều neutron 

Các thành phần chính trong mô tế bào, là môi trường quan tâm chủ yếu trong 

việc định liều neutron, được tóm tắt trong Bảng 2. Tiết diện vĩ mô Σ = Niσi  được sử 

dụng để xác định năng lượng được truyền trong mô do tương tác của neutron với các 

thành phần khác nhau của mô. Lưu ý là năng lượng này khác với hệ số Σnr tổng được 

sử dụng cho những tính toán che chắn. 

                       Bảng 2. Mật độ nguyên tử trong mô 

Thành phần Nguyên tử/cm3 

Hydrogen 5,98 x 1022 

Oxygen 2,45 x 1022 

Carbon 9,03 x 1021 

Nitrogen 1,29 x 1021 

Natri 3,93 x 1021 

Clo 1,70 x 1021 

 

Các neutron nhanh mất năng lượng trong mô chủ yếu là do quá trình tán xạ 

đàn hồi, còn các neutron chậm và neutron nhiệt thì qua phản ứng bắt, chủ yếu là  các 

phản ứng 1H(n, γ)2H và 14N(n, p)14C. Phản ứng (n, γ) với hydrogen giải phóng một 

photon có năng lượng 2,225 MeV và một phần năng lượng này lắng đọng trong cơ 

thể. Phản ứng (n, p) với nitrogen sinh ra một proton 0,626 MeV và toàn bộ năng lượng 

này lắng đọng ở gần vùng xảy ra tương tác. Các tương tác của neutron cũng có thể 

xảy ra với carbon và oxygen trong mô (James 2006, p.646). 

1.1.5.1.  Định liều neutron nhanh 

Với các neutron nhanh có năng lượng lên đến 20 MeV, cơ chế chủ yếu để 

truyền năng lượng trong mô là tán xạ đàn hồi với các nguyên tố nhẹ. Tương tác này 

xảy ra chủ yếu với hydrogen vì có hai lý do: nó đại diện cho một số lượng lớn nhất 

các nguyên tử trong mô, và vì một nửa động năng của neutron được truyền cho nó. 

Khái niệm liều va chạm, ban đầu được sử dụng để mô tả sự lắng đọng năng lượng do 

nguyên tử hydrogen giật lùi; neutron bị tán xạ có khả thoát khỏi cơ thể người trước 

khi nó phải chịu tương tác tán xạ khác, trong trường hợp này năng lượng được truyền 

chỉ bằng 25% năng lượng ban đầu. Khái niệm liều va chạm ban đầu của các neutron 

nhanh không tính đến sự lắng đọng năng lượng do các phản ứng hấp thụ hay những 

phản ứng tán xạ khác trước khi thoát ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên thực tế các quá trình 
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này có thể xảy ra, nhưng vì chiều dày cơ thể con người không quá dày nên năng lượng 

được truyền trong cơ thể người là tương đối nhỏ nếu so sánh với các tương tác do va 

chạm ban đầu. Ví dụ, một neutron 5 MeV có tiết diện vĩ mô trong mô mềm là 0,051 

cm-1, và do đó quãng chạy tự do trung bình của nó là 1/0,051 = 20 cm,  điều này có 

nghĩa rằng một neutron 5 MeV sẽ chỉ có một tương tác trước khi nó xuyên qua toàn 

cơ thể (James 2006, p.649). 

1.1.5.2. Định liều neutron nhiệt 

Các neutron nhiệt đi vào trong mô và truyền năng lượng chỉ khi chúng bị hấp 

thụ, bởi vì chúng đã ở mức năng lượng nhiệt; tức là tất cả các phản ứng đàn hồi và 

không đàn hồi mà có thể xảy ra thì đã xảy ra rồi. Chỉ có hai phản ứng là cần phải quan 

tâm là phản ứng (n, p) với nitrogen sinh ra các proton giật lùi 0,626 MeV (giá trị Q 

của phản ứng 14N(n, p)14C), và phản ứng (n, γ) với hydrogen tạo ra các tia gamma 

2,225 MeV (giá trị Q của phản ứng 1H(n, γ)2H). Tất cả các proton giật lùi từ phản ứng 

(n, p) sẽ gần như chắc chắn được hấp thụ và chỉ có một phần tia gamma từ các phản 

ứng (n, γ) thì có thể được giả thiết là bị hấp thụ và lắng đọng năng lượng. 

Liều bức xạ từ các tia gamma được tạo ra bởi phản ứng 1H(n, γ)2H có thể là 

lớn nếu toàn bộ cơ thể bị chiếu xạ. Trong phản ứng này, “liều neutron” thực sự gây 

ra bởi các tia gamma 2,225 MeV được giải phóng trong phản ứng. Vì hydrogen được 

phân bố đồng đều trong cơ thể, toàn bộ cơ thể sẽ vừa là cơ quan nguồn mà gây ra 

liều, vừa là cơ quan bia mà nhận liều (James 2006, p.649). 

1.2. Ghi đo neutron 

Do neutron không phải là một hạt mang điện, nên neutron được ghi đo gián 

tiếp thông qua các hạt mang điện là sản phẩm của phản ứng bắt neutron, 3 phản ứng 

quan trọng nhất là:  

             4%        𝐿𝑖3
7 + 𝐻𝑒2

4 + 2,79 𝑀𝑒𝑉 (𝜎𝑡ℎ = 3840𝑏) 

𝐵5
10 + 𝑛0

1  

               96%     𝐿𝑖3
7 ∗ + 𝐻𝑒2

4 + 2,31 𝑀𝑒𝑉 

𝐿𝑖3
6 + 𝑛0

1 → 𝐻1
3 + 𝐻𝑒2

4 + 4,78 𝑀𝑒𝑉 (𝜎𝑡ℎ = 941𝑏) 

𝐻𝑒2
3 + 𝑛0

1 → 𝐻1
3 + 𝐻1

1 + 0,76 𝑀𝑒𝑉 (𝜎𝑡ℎ = 5330𝑏) 

 

*: trạng thái kích thích phát ra 

năng lượng 𝛾 = 0,48 𝑀𝑒𝑉 
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1.2.1. Ghi đo neutron nhiệt 

Các phương pháp đo khác nhau có thể được sử dụng đối với các neutron nhiệt. 

Hầu hết chúng đều phụ thuộc vào tiết diện neutron nhiệt của vật liệu được chọn mà 

từ đó ta có thể suy ra tổng thông lượng của các neutron nhiệt va chạm lên một chất 

hấp thụ. 

Các đầu dò Boron được sử dụng để phát hiện các neutron nhiệt bởi vì tiết diện 

phản ứng (n, α) của 10B là lớn. Khí boron trifluoride (BF3), trong đó 10B được làm 

giàu, có thể được sử dụng như một chất khí đầu dò trong một ống đếm tỉ lệ để phát 

hiện các neutron nhiệt. Độ cao xung điện được sinh ra trong ống đếm BF3 là  khá lớn 

do giá trị Q bằng 2,31 MeV (và 2,79 MeV theo 4% trong các phản ứng sinh ra 7Li ở 

trạng thái cơ bản). Các xung có biên độ lớn này cho phép phân biệt với các xung của 

tia gamma, thường có mặt cùng với các neutron, và cũng có thể ion hóa khí BF3 nhưng 

với các biên độ xung nhỏ hơn nhiều (James 2006 , p.667). 

Các đầu dò neutron khác được thiết kế bằng cách phủ bề mặt thành bên trong 

của đầu dò bằng một hợp chất của boron và nạp vào bên trong nó một chất khí phù 

hợp. Boron cũng có thể được trộn lẫn với các chất nhấp nháy (ví dụ ZnS) để phát hiện 

neutron chậm. Các phương pháp này thì đều dựa trên lý do là tiết diện tương tác lớn 

của boron và sự ion hóa được tạo ra bởi các sản phẩm giật lùi. 

Các đầu dò lithium đưa vào lithium (σa = 941 b đối với 6Li) để phát hiện các 

neutron chậm. Phản ứng 6Li(n, α)3H có giá trị Q lớn hơn phản ứng (n, α) trong boron 

cho phép phân biệt tia gamma tốt hơn, nhưng độ nhạy giảm xuống do tiết diện nhỏ 

hơn. Đồng vị 6Li chỉ có độ giàu 7,5 % trong tự nhiên, nhưng 6Li có thể được làm giàu 

tương đối dễ dàng. Lithium-6 được chế tạo bên trong các tinh thể LiI(Eu) tương tự 

như NaI(Tl) dùng để phát hiện photon, nhưng sự phân biệt giữa tia gamma trong các 

đầu dò tinh thể này thì kém hơn nếu so sánh với khí BF3. Các hợp chất của lithium 

cũng có thể được pha trộn với ZnS để tạo thành các đầu dò nhỏ với khả năng phân 

biệt tia gamma tốt bởi vì các electron thứ cấp được tạo ra bởi các tia gamma thì dễ 

dàng thoát ra khỏi tinh thể mà không tương tác để tạo ra xung điện (James 2006 , 

p.667). 

Các đầu dò chứa khí helium sử dụng ưu điểm là tiết diện của phản ứng (n, p)  

của 3He lớn (5330 b). Một ống đếm tỉ lệ 3He có thể bị mất xung khi các sản phẩm của 

phản ứng (n, p) có giá trị Q thấp; tuy nhiên ống đếm 3He có hiệu suất ghi cao vì nó 
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có thể nạp khí 3He với áp suất cao. Khả năng phân biệt gamma kém so với ống đếm 

BF3 bởi vì các proton năng lượng thấp hơn tạo ra các xung điện nhỏ do giá trị Q thấp. 

1.2.2. Ghi đo neutron nhanh và neutron trung gian 

Hai phương pháp phổ biến để đo neutron nhanh và trung gian là làm chậm 

chúng xuống năng lượng nhiệt để rồi sau đó phát hiện chúng bằng một đầu dò neutron 

nhiệt hay sử dụng các lá dò kích hoạt để phát hiện chúng trực tiếp.  

● Phương pháp kích hoạt lá dò  

Phương pháp kích hoạt lá dò ghi đo neutron bằng các phản ứng hạt nhân, là 

một trong những phương pháp tốt nhất để xác định thông tin phổ neutron bởi vì mỗi 

lá dò khác nhau có ngưỡng năng lượng khác nhau để kích hoạt. Ví dụ, nếu một nguồn 

neutron kích hoạt đồng thời cả 2 lá 115In và 58Ni thì năng lượng của nguồn đó nằm 

trong khoảng từ 0,5 đến 1,9 MeV.  

Lá dò phân hạch (Fission foils) có thể dùng trong việc ghi đo neutron trong lò 

phản ứng hạt nhân. Kĩ thuật này dùng các lá dò như 237Np, 238U, 239Pu . 237Np có 

ngưỡng năng lượng phân hạch khoảng 0,4 MeV và 238U là khoảng 1,4 MeV, một lá 

239Pu được bọc trong một khối cầu có vỏ bằng boron với độ dày 1 – 2 g/cm2 có ngưỡng 

năng lượng khoảng 0,01 MeV. Việc ghi đo các sản phẩm phân hạch bằng tia gamma 

từ các phản ứng 140Ba - La hoặc 65Zn của mỗi lá cho phép xác định phân bố dòng 

neutron có năng lượng 0,01 – 0,4 MeV, 0,4 – 1,4 MeV, và trên 1,4 MeV. Có 3 loại 

detector thường được dùng trong phương pháp này là: đầu dò bán dẫn sandwich (3He 

hoặc 6Li); đầu dò nhấp nháy; ống đếm tỉ lệ hay buồng ion hóa (3He). Ưu điểm của 

các thiết bị này là có độ phân giải năng lượng tốt, dễ dàng vận hành. Nhưng nhược 

điểm là độ rộng dải năng lượng đo ngắn (từ 50 keV đến 6 MeV) (Fung 2014; James 

2006). 

● Phương pháp proton giật lùi  

Phương pháp proton giật lùi là một trong những phương pháp phổ biến trong 

việc xác định phổ neutron cũng như trong các khía cạnh bảo vệ bức xạ. Các neutron 

năng lượng cao thường được phát hiện gián tiếp thông qua các tán xạ đàn hồi. Neutron 

va chạm với các hạt nhân nguyên tử nhẹ như hydro hay heli, chuyển năng lượng đến 

các hạt nhân đó và tạo ra một ion, ion đó có thể được ghi bằng các ống đếm tỉ lệ, nhấp 

nháy hoặc các detector bán dẫn. Thiết bị ghi đo proton giật lùi có độ phân giải năng 

lượng cao, nhưng bù lại việc vận hành tương đối phức tạp, dải năng lượng đo ngắn, 

từ 10 keV đến 20 MeV (Fung 2014). 
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● Phương pháp đầu dò tích hợp  

Đầu dò tích hợp là một tập hợp các đầu dò có hệ số đáp ứng khác nhau phụ 

thuộc năng lượng neutron. Các đầu dò này có thể là tập hợp các đầu dò chủ động như 

ống đếm tỉ lệ 3He hoặc bị động như các lá dò kích hoạt 55Mn, 197Au. Đầu dò chủ động 

thì thích hợp trong việc đo các neutron có năng lượng thấp, đối với neutron có năng 

lượng cao như trong lò phản ứng hạt nhân thì sử dụng các lá dò kích hoạt. Các đầu 

dò được bọc trong các vật liệu làm chậm có kích thước khác nhau vì thế đầu dò tích 

hợp sẽ có sự đáp ứng năng lượng khác nhau. Vật liệu làm chậm neutron thường được 

sử dụng dưới dạng hình cầu để đảm bảo tính đẳng hướng. Những hệ phổ kế như vậy 

được gọi là hệ phổ kế quả cầu Bonner (Fung 2014). 

● Hệ phổ kế quả cầu Bonner  

Hệ phổ kế quả cầu Bonner (BSS) được phát minh bởi Bramblett và Bonner  

vào năm 1960. BSS thường bao gồm các khối cầu được làm từ vật liệu giàu hydro, 

chẳng hạn như polyethylene có mật độ cao (HDPE), với các kích thước khác nhau và 

ở trung tâm của phổ kế được đặt một đầu dò neutron nhiệt chủ động (Bramblett et 

al.1960).  

Sử dụng HDPE làm chất làm chậm là bởi vì nguyên tử hydro chỉ bao gồm 1 

proton, khối lượng của proton là 1,0087 u và khối lượng của neutron là 1,0078 u. Độ 

chênh lệch khối lượng giữa proton và neutron là không đáng kể vì thế neutron sẽ mất 

phần lớn năng lượng khi va chạm với proton. Một neutron nhanh có năng lượng là 2 

MeV sẽ bị mất năng lượng đến 0,025 eV trong 27 lần va chạm với hydro. Vì thế vật 

liệu càng có nhiều hydro thì hiệu quả làm chậm càng lớn (Fung 2014). 

Khi một neutron đi vào khối cầu HDPE, nó sẽ bị mất năng lượng và nhanh 

chóng và trở thành neutron nhiệt, sau đó sẽ được ghi bằng đầu dò neutron nhiệt. Bằng 

cách thay đổi kích thước các khối cầu, neutron với các năng lượng khác nhau sẽ được 

làm chậm và thu nhận. Mỗi một quả cầu có một khoảng năng lượng được thu nhận 

tương ứng với một dải năng lượng neutron. 

BSS có thể đo một phổ neutron có dải năng lượng lớn từ năng lượng nhiệt đến 

ít nhất 20 MeV, và có thể mở rộng đến hơn 1 GeV nếu dùng các vật liệu có số nguyên 

tử lớn như chì, đồng, sắt..v..v. bên trong khối cầu. Ưu điểm của BSS là có hiệu suất 

ghi cao, hình học đơn giản, nguyên tắc vận hành đơn giản, đáp ứng đẳng hướng và 

khả năng phân biệt gamma cao. Tuy nhiên, BSS lại có độ phân giải năng lượng kém, 
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quá trình xử lí kết quả phức tạp để tìm ra được phổ neutron, giá thành cao, khối lượng 

lớn và tương đối cồng kềnh khi di chuyển.  

Để khắc phục được đặc tính về giá, khối lượng, kích thước cũng như phát huy 

những ưu điểm của BSS, thì yêu cầu cần thiết kế một hệ phổ kế cải tiến, có thể tự chế 

tạo trong điều kiện Việt Nam.  

Tổng kết chương: 

Hai đặc điểm quan trọng nhất cần quan tâm trong ATBX đối với neutron là 

xác suất tương tác của nó trong một môi trường (được xác định qua tiết diện tương 

tác) và năng lượng được truyền cho môi trường. Hầu hết các nguồn neutron đều sinh 

ra các neutron năng lượng cao được gọi là neutron “nhanh” do vận tốc của chúng; tuy 

nhiên, chúng nhanh chóng phải chịu các tương tác khác nhau với môi trường và năng 

lượng của chúng giảm xuống mức năng lượng trung gian và năng lượng nhiệt. Có 3 

loại tương tác quan trọng: tán xạ đàn hồi, tán xạ không đàn hồi và bắt neutron. Ba 

phản ứng quan trọng trong việc ghi đo neutron là: 10B(n, He)7Li; 7Li(n, T)4He 3He(n, 

p)T. Đối với neutron năng lượng nhiệt thì việc ghi đo tương đối đơn giản, ghi nhận 

chúng bằng các đầu dò: chứa khí Heli , đầu dò Boron hay đầu dò Li. Còn đối với các 

neutron nhanh hay trung gian thì ghi đo phức tạp hơn, một trong những cách thông 

dụng, đơn giản nhất là sử dụng các quả cầu Bonner. Ưu điểm của hệ Bonner là dễ sử 

dụng, dải năng lượng đo trải rộng từ năng lượng nhiệt đến hơn 20 MeV, nhưng hạn 

chế là kích thước cồng kềnh, giá thành cao. Do đó, yêu cầu thiết kế một hệ phổ kế 

mới khắc phục được những hạn chế nêu trên là nội dung nghiên cứu đặt ra của đề tài. 
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CHƯƠNG 2 

PHƯƠNG PHÁP VÀ MÔ HÌNH TÍNH TOÁN 

Nội dung chính của chương này là trình bày tóm tắt về tính toán mô phỏng 

Monte Carlo dùng chương trình MCNP5, ma trận hàm đáp ứng, phương pháp giải 

cuộn, Mạng nơ-ron nhân tạo (Artificial Neural Network), các hàm công cụ Matlab  

và cấu trúc Mạng nơ-ron nhân tạo dùng trong nghiên cứu giải cuộn, số liệu và mô 

hình MCNP5 hệ phổ kế xếp lồng, các hệ số chuyển đổi liều và cách tính liều neutron. 

Một nội dung quan trọng trong chương này trình bày mô hình và công cụ phần 

mềm xử lý số liệu (giải cuộn) được phát triển dựa trên phương pháp Mạng nơ-ron 

nhân tạo sử dụng các hàm công cụ trong Matlab. Ưu điểm của công cụ phần mềm 

này là dễ sử dụng, không đòi hỏi phải đưa ra phổ dự đoán trước. 105 phổ neutron 

lấy từ 140 phổ dữ liệu của IAEA được đưa vào để Mạng nơ-ron này "học" trước khi 

tiến hành giải cuộn. 

2.1. Phương pháp 

2.1.1. Phương pháp Monte Carlo và chương trình MCNP5 

Phương pháp Monte Carlo được phát triển vào những năm 1940 tại phòng thí 

nghiệm Los Alamos (Hoa Kỳ). Phương pháp này sử dụng để mô phỏng quá trình 

thống kê về mặt lý thuyết như tương tác của hạt nhân với vật liệu và đặc biệt hiệu quả 

khi áp dụng cho các bài toán phức tạp mà không thể mô hình hóa bằng các phương 

trình vi tích phân sử dụng phương pháp tất định. Quá trình lấy mẫu thống kê dựa trên 

việc chọn các số ngẫu nhiên theo các hàm phân bố đã biết. Trong quá trình mô phỏng 

vận chuyển hạt, kỹ thuật Monte Carlo mô phỏng thực quá trình tương tác của từng 

hạt riêng biệt kể từ khi nó được sinh ra từ nguồn cho đến khi bị mất đi do hấp thụ hay 

rò thoát.  

MCNP5 là một chương trình tính vận chuyển hạt dùng phương pháp Monte 

Carlo, có thể sử dụng cho nhiều mục đích, xử lý năng lượng liên tục, áp dụng cho 

hình học bất kỳ, phụ thuộc thời gian và có thể tính toán kết hợp vận chuyển các loại 

hạt neutron/photon/electron. Các phương thức tính vận chuyển sau: chỉ có neutron, 

chỉ có photon hoặc chỉ có electron, kết hợp vận chuyển neutron/photo. Trong đó, dải 

năng lượng của neutron được xử lý từ 10-11 MeV đến 20 MeV cho tất cả các đồng vị 

và có thể lên đến 150 MeV đối với một số đồng vị. Về cấu trúc, tập input chứa các 

thông tin của bài toán bao gồm: 
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- Đặc điểm kỹ thuật về hình học; 

- Mô tả vật liệu và lựa chọn thư viện tiết diện; 

- Vị trí và đặc điểm của nguồn neutron, photon hoặc electron; 

- Loại output hoặc tally mong muốn 

Trong phạm vi khóa luận này, chương trình mô phỏng MCNP5 được sử dụng 

cho việc tính toán mô phỏng một kế hệ phổ kế neutron dạng xếp lồng (Nested Neutron 

Spectrometer). Các tính toán ở đây bao gồm tính toán ma trận hàm đáp ứng và co phổ 

neutron về 28 nhóm năng lượng. 

2.1.2. Ma trận hàm đáp ứng và phương pháp giải cuộn 

2.1.2.1. Ma trận hàm đáp ứng của hệ phổ kế NNS 

Ma trận hàm đáp ứng của hệ phổ kế NNS là một ma trận biểu diễn sự phụ 

thuộc của tốc độ đếm xung ghi nhận trên đầu dò đối với các khối hình trụ HDPE có 

độ dày khác nhau. Ma trận này được định nghĩa từ phương trình tích phân Fredholm 

bậc 1 biểu diễn mối quan hệ giữa tốc độ đếm xung và thông lượng neutron như sau 

(Bramblett et al.1960): 

𝐶𝑗 = ∫ 𝑅𝑗(𝐸) ∙ Φ(E)𝑑𝐸
𝐸𝑚𝑎𝑥

𝐸𝑚𝑖𝑛
    𝑗 = 1,2, …𝑁  (2.1) 

Trong đó: 

- Cj là tốc độ đếm ghi nhận được trong đầu dò ứng với khối hình trụ thứ j; 

- Rj (E) là hàm đáp ứng của đầu dò ứng với khối hình trụ thứ j phụ thuộc năng 

lượng;  

- Φ(E) là thông lượng neutron tới bề mặt khối hình trụ phụ thuộc năng lượng; 

- N là số các khối hình trụ có độ dày khác nhau (trong nghiên cứu này N = 8). 

Phương trình (2.1) ở trên có thể được viết lại dưới dạng rời rạc hóa theo các 

nhóm năng lượng (1,…M) như sau (Bramblett et al.1960): 

𝐶𝑗 = ∑ 𝑅𝑗𝑘
𝑀
𝑘=1 Φ𝑘     𝑗 = 1,2, …𝑁  (2.2) 

Trong đó, Rjk là hàm đáp ứng thứ j tương ứng với nhóm năng lượng thứ k và 

độ rộng ΔEk nhóm năng lượng thứ k, Φk là thông lượng tích phân theo nhóm năng 

lượng thứ k, M là số nhóm phân chia năng lượng (trong nghiên cứu này M = 28). Φk 

được xác định từ việc giải hệ phương trình (2.2) với giả thiết là Rjk và Cj đã được xác 

định trước bằng thực nghiệm hoặc tính toán mô phỏng MCNP5. 
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Thông thường ở các phòng thí nghiệm có các nguồn neutron đơn năng, ma 

trận hàm đáp ứng có thể được xác định bằng thực nghiệm dùng các nguồn neutron 

đơn năng. Tuy nhiên, do điều kiện ở Việt Nam không có các nguồn neutron đơn năng, 

do vậy ma trận hàm đáp ứng của hệ NNS được xác đinh bằng tính toán mô phỏng 

dùng code MCNP5. 

2.1.2.2. Một số phương pháp giải cuộn  

Sau khi tìm được ma trận hàm đáp ứng, thông lượng neutron theo nhóm năng 

lượng Φk được xác định bằng cách giải phương trình (2.2). Hệ phương trình này có 

số phương trình ít hơn số ẩn (còn được gọi là Under-determined equations) và không 

có nghiệm duy nhất cũng như không thể giải bằng các phương pháp thông thường. 

Quá trình giải hệ phương trình để tính Φk từ một tập hợp các số đếm Cj được gọi là 

giải cuộn (unfolding). Đã có nhiều nghiên cứu và chương trình tính được phát triển 

để giải bài toán này, có thể kể đến là các code MSANDB, FRUIT, BONMA, 

MAXED,… (Bedogni et al.2007; Reginatto et al. 2002; Sannikov 1994). 

● Code MSANDB 

Code MSANDB dựa trên code SAND-II. MSANDB sử dụng thuật toán lặp 

nhiều lần và yêu cầu cần phải có một phổ giả định ban đầu bao gồm các thông tin vật 

lý về trường neutron. Phổ neutron ban đầu Hybrid 8 được sử dụng như phổ mặc định. 

Nó đại diện cho một dạng thô của phổ neutron dự kiến, bao gồm 4 vùng năng lượng 

(một đỉnh nhiệt, một vùng phẳng của neutron trên nhiệt, một đỉnh bốc hơi 

(evaporation peak) tại 2 MeV và một đỉnh tầng (cascade peak) tại 100 MeV). Code 

này tính lặp phổ nhiều lần để thay đổi phổ ban đầu phù hợp với giá trị ghi đo được 

của các detector cho đến khi giá trị cuối cùng được tìm ra. Dựa trên các kinh nghiệm 

sử dụng, 300 bước lặp được sử dụng (Barros et al.2014) . 

● Code FRUIT 

Code FRUIT (Frascati Unfolding Interactive Tool) được thiết kế như một công 

cụ dùng cho việc tính toán trong chuỗi sự kiện mà rất ít thông tin được biết trước. 

Bên cạnh ma trận hàm đáp ứng, số đếm ghi nhận và giá trị sai số, FRUIT chỉ yêu cầu 

đưa vào thông tin định tính của loại “môi trường bức xạ” trên cơ sở của một vùng 

check-box nhập vào. Các thông số đánh giá trong quá trình giải cuộn và sự biến thiên 

của nó được hiển thị liên tục trong quá trình lặp hội tụ như hình ảnh phổ, kết quả tính 

toán và giải cuộn, độ dung sai và liều. Code bao gồm một công cụ thống kê để xác 

định phân bố xác suất của tất cả các định lượng liên quan đến phổ cuối cùng: các 
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tham số, thông lượng dòng trong những khoảng năng lượng nhất định, liều tương 

đương môi trường xung quanh và phổ neutron, được ghi rõ theo từng bin (khoảng 

năng lượng). Thay cho phương pháp tiếp cận tham số, code FRUIT cũng bao gồm 

một “phổ dự đoán” tùy chọn, dựa trên một phương pháp đường dốc đặc biệt (Special 

Gradient Method) (SGM) (Bedogni et al.2007; Barros et al.2014). 

● Code BONMA 

Code BONMA v.167 là một bản phiên bản sửa đổi của BON94. Code này dựa 

trên một sự tham số hóa và phương pháp lặp. Thuật toán tham số hóa xây dựng phổ 

ban đầu mà nó được sử dụng như một thông tin biết trước trong thủ tục lặp. Phổ ban 

đầu được lựa chọn bởi người sử dụng. Phổ được xây dựng dựa theo các mô hình vật 

lý thực nghiệm. Các giá trị tính toán của phổ bin-per-bin và của giá trị tích phân liều 

lượng được tính bằng phương pháp mô phỏng Monte-Carlo (Barros et al.2014; 

Sannikov 1994). 

● Code MAXED 

Code MAXED là một code giải cuộn cần một phổ mặc định (phổ ước lượng 

ban đầu). Phổ mặc định dùng cho việc giải cuộn với MAXED là phổ ước lượng sử 

dụng tham số ước lượng Bayesian. Phổ giải cuộn được xác định bằng cách áp dụng 

thuật toán entropy cực đại. (Barros et al.2014; Reginatto et al. 2002). 

2.1.3. Phương pháp Mạng nơ-ron nhân tạo 

2.1.3.1. Định nghĩa 

Mạng nơ-ron nhân tạo hay thường gọi ngắn gọn là Mạng nơ-ron là một mô 

hình toán học hay mô hình tính toán được xây dựng và phát triển dựa trên mô hình 

hoạt động của các Mạng nơ-ron sinh học. Nó gồm có một nhóm các nơ-ron nhân tạo 

(nút mạng) được nối với nhau, và xử lý thông tin bằng cách truyền theo các kết nối 

và tính giá trị mới tại các nút. Trong nhiều trường hợp, Mạng nơ-ron nhân tạo là một 

hệ thống thích ứng tự thay đổi cấu trúc của mình dựa trên các thông tin bên ngoài hay 

bên trong chảy qua Mạng trong quá trình học. Trong thực tế sử dụng, nhiều Mạng 

nơ-ron là các công cụ mô hình hóa dữ liệu thống kê phi tuyến. Chúng có thể được 

dùng để mô hình hóa các mối quan hệ phức tạp giữa dữ liệu vào và kết quả để tìm 

kiếm các dạng/mẫu trong dữ liệu. 
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Hình 2. Sơ đồ mô tả một Mạng nơ-ron nhân tạo 

2.1.3.2. Hộp công cụ Mạng nơ-ron trong MATLAB (MATLAB Neural Network 

Toolbox) 

Hộp công cụ Mạng nơ-ron được phát triển trong MATLAB với các công cụ 

cho việc thiết kế, xây dựng và mô phỏng Mạng nơ-ron. Hộp công cụ Mạng nơ-ron hỗ 

trợ phổ biến nhất là sử dụng cấu trúc Mạng giám sát và không giám sát, cũng như 

thiết lập toàn diện việc rèn luyện và học tập các chức năng. Nó cũng cung cấp hỗ trợ 

toàn diện cho nhiều mô hình Mạng, giao diện người dùng đồ họa (GUI) cho phép 

người dùng thiết kế và quản lý Mạng của mình. Việc thiết kế các mô-đun, vận hành 

và mở rộng của hộp công cụ giúp đơn giản hóa việc tạo ra các chức năng và các Mạng 

tùy chỉnh (Jia 2006). 

2.1.3.3. Mạng nơ-ron Hồi quy Tổng quát 

Trong nghiên cứu này, một Mạng nơ-ron hồi quy tổng quát (Generalized 

Regession Neural Networks) (GRNN) được xây dựng và thử nghiệm trong môi 

trường MATLAB. GRNN được phát triển bởi Specht, là một Mạng nơ-ron phản hồi 

trước dựa trên lý thuyết hồi quy không tuyến tính bao gồm 4 lớp: lớp đầu vào, lớp 

mẫu, lớp tổng hợp và lớp đầu ra (Hình 3). Nó thích hợp cho chức năng phép tính gần 

đúng. Trong khi nơ-ron của ba lớp đầu tiên được kết nối hoàn toàn, mỗi nơ-ron đầu 

ra chỉ được kết nối duy nhất với một vài đơn vị xử lý trong lớp tổng hợp (Jia 2006). 

Lớp đầu tiên là lớp đầu vào và được kết nối hoàn toàn với lớp mẫu. Lớp thứ 

hai là lớp mẫu và có một nơ-ron cho mỗi lớp mẫu đầu vào. Nơ-ron dự trữ giá trị của 

nhiều dự đoán trong trường hợp với giá trị mục tiêu. 
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Hàm của lớp mẫu GRNN là hàm cơ sở theo bán kính (Radial Basis Function) 

(RBF), đặc trưng là hàm Gaussian. Sự kích hoạt của các đơn vị mẫu bản chất đặc 

trưng khoảng cách của tâm của hàm cơ sở theo bán kính như vậy kết quả kéo dài, 

chặn, và nhanh chóng kích hoạt đối xứng, đó là, sự kích hoạt giảm đi nhanh chóng 

với khoảng cách từ tâm hàm. Hàm cơ sở theo bán kính được gọi như vậy bởi vì 

khoảng cách bán kính là cốt lõi của hàm (xem Hình 4). 

Lớp tổng hợp có hai loại đơn vị xử lý khác nhau: đơn vị tổng hợp và đơn vị 

phân chia đơn. Số lượng của đơn vị tổng hợp luôn luôn bằng với số lượng đơn vị đầu 

ra của GRNN. Đơn vị tổng hợp thêm vào giá trị trọng số từ mỗi nơ-ron mẫu. Đơn vị 

phân chia chỉ tổng hợp trọng số kích hoạt của đơn vị mẫu mà không dùng bất kỳ hàm 

kích hoạt nào. 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. Cấu trúc Mạng nơ-ron hồi quy tổng quát 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Hình 4. Hàm cơ sở theo bán kính 
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Mỗi đầu ra của các đơn vị GRNN chỉ kết nối tương ứng với một đơn vị tổng 

hợp và đơn vị phân chia, nơi mà một phân chia đơn giản được tiến hành bằng cách 

phân chia  các tín hiệu đến từ các đơn vị tổng hợp bởi các tín hiệu đến từ đơn vị phân 

chia. Do đó, các lớp tổng hợp luôn có chính xác một đơn vị nhiều hơn lớp đầu ra.  

Theo lý thuyết, Y, đầu ra của một GRNN được tính bởi 

𝑌 =

∑ 𝑌𝑇𝑒𝑥𝑝 (−
𝐷𝑗

2

2𝜎2)
𝑇
𝑗=1

∑ 𝑒𝑥𝑝 (−
𝐷𝑗

2

2𝜎2)
𝑇
𝑗=1

 

Trong đó, Y là đầu ra của một vectơ dự trữ, và hàm e mũ là hàm Gaussian với 

hằng số lan truyền (spread) σ. D là khoảng cách giữa các truy vấn và các mục tiêu 

(Jia 2006). 

Độ rộng của hàm cơ sở theo bán kính của đơn vị mẫu, được biết đến là hằng 

số lan truyền (spread) σ, là một tham số quan trọng cho phép người sử dụng tác động 

đến khả năng tổng quát của GRNN. Nhìn chung, một giá trị lớn hơn của hằng số lan 

truyền là kết quả trong một nội suy mịn hơn của các giá trị vectơ đầu ra giữa các giá 

trị tương ứng đến tâm của hàm cơ sở theo bán kính của các đơn vị mẫu cá nhân (Jia 

2006). 

2.1.3.4. Mô tả hàm MATLAB  

Hàm cơ bản sử dụng trong việc tạo Mạng nơ-ron là newgrnn(P,T,spread). Nó 

gồm ba đầu vào, được liệt kê trong Bảng 3, và trả về một Mạng nơ-ron hồi quy tổng 

quát mới. 

Newgrnn tạo bởi hai lớp Mạng. Lớp đầu tiên có các nơ-ron radbas, và tính 

toán các trọng số đầu vào với dist và net với netprod. Lớp thứ hai có nơ-ron purelin, 

tính toán trọng số đầu vào với normprod, và các Mạng đầu ra với netsum. Chỉ lớp đầu 

tiên có độ dốc (biases)  

Bảng 3. Mô tả các tham số trong hàm newgrnn 

Đầu vào newgrnn Mô tả 

P Ma trận R x Q của các vectơ đầu vào Q 

T Ma trận S x Q của các vectơ lớp mục tiêu Q 

Spread Spread của hàm cơ sở theo bán kính (mặc định = 1.0) 

(2.3) 
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2.1.3.5. Hằng số kernel spread 

Là một tham số quan trọng của GRNN, hằng số spread phải được chọn trước 

khi xây dựng Mạng nơ-ron. Nói chung, để khớp dữ liệu một cách chặt chẽ, dùng một 

số spread nhỏ hơn khoảng cách điển hình giữa các vectơ đầu vào. Để khớp dữ liệu 

nhẵn hơn, dùng một số spread lớn. Nhưng spread quá lớn có thể dẫn đến tình trạng  

khớp dữ liệu bỏ qua sai số (over-fitting), trong khi quá nhỏ sẽ dẫn đến tình trạng khớp 

chưa chuẩn (under-fitting). Do đó, hằng số spread có thể được coi như là một tham 

số chính quy. 

Kỹ thuật LOOCV (Leave-one-out cross-validation) được sử dụng trong việc 

chọn một hằng số spread tối ưu cho Mạng nơ-ron. Hằng số kernel spread được cài 

đặt trong khoảng 0,001 đến 1 với bước chạy là 0,001. Một khi Mạng nơ-ron được 

huấn luyện với các bộ phổ huấn luyện, dữ liệu dự trữ sẽ được áp dụng làm cho hệ 

thống có hiệu lực. Tổng bình phương sai số (Sum of squared error) (SSE) sẽ được 

tính toán giữa mỗi phổ dự đoán và phổ mong muốn. Cho đến khi nào toàn bộ giá trị 

SSE được tính toán, giá trị trung bình sẽ được đưa ra như là giá trị tương ứng cho 

hằng số đặc trưng spread (Jia 2006). 

Điều này lặp lại khi hằng số kernel spread tăng, do đó mỗi phổ mẫu được dùng 

một lần như một giá trị kiểm tra. Do đó, mỗi lần có 140 bộ phổ của dữ liệu số đếm 

được áp dụng như là đầu vào và 140 bộ phổ tương ứng thông lượng neutron được sử 

dụng như là đầu ra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5. Mối quan hệ giữa hằng số kernel spread và SSE 
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Dựa vào đồ thị, ta tìm được giá trị spread tối ưu là 0,011, nó là điểm thấp nhất 

trong đường cong và áp dụng vào Mạng nơ-ron cho ra giá trị SSE nhỏ nhất. 

2.1.3.6. Huấn luyện và kiểm tra dữ liệu 

Trong khuôn khổ của nghiên cứu này, các phổ neutron đã được công bố của 

IAEA sẽ được sử dụng làm dữ liệu học cho Mạng nơ-ron nhân tạo. 140 phổ neutron 

được chia làm 2 phần: phần học và phần kiểm tra. Do tất cả dữ liệu được phân bố 

ngẫu nhiên, phương pháp chẵn-lẻ được sử dụng để phân chia dữ liệu. Khoảng 105 

phổ được lựa chọn để học và 35 phổ được dùng để kiểm tra. Số lượng phổ được dùng 

để học chiếm 75% và 25% dùng để kiểm tra. Đây là tỉ lệ tối ưu không chỉ làm giảm 

thời gian tính toán mà còn giúp giảm sai số của phương pháp. 

2.1.4. Hệ số chuyển đổi liều 

Một khi đã biết được thông lượng neutron tại mỗi nhóm năng lượng, đương 

lượng liều có thể được tính bằng cách áp dụng phương trình sau (Fung 2014): 

                              𝐻 = ∫ℎΦ (𝐸)ΦE𝑑𝐸 

với hΦ(E) là hệ số chuyển đổi thông lượng sang đương lượng liều (theo IAEA). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Hình 6. Các hệ số chuyển đổi thông lượng neutron sang các đại lượng định liều (dữ 

liệu lấy từ IAEA TECHNICAL REPORTS SERIES No.403) 

(2.4) 

Năng lượng (eV) 
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2.2. Mô hình tính toán 

2.2.1. Cấu hình hệ phổ kế xếp lồng 

Hình 7 mô tả chi tiết cấu hình của hệ phổ kế. Hệ đo tìm hiểu và dự kiến thiết 

kế hoạt động dựa trên nguyên tắc nhiệt hóa neutron (tương tự hệ BSS) gồm 7 khối 

hình trụ có thể xếp lồng vào nhau, đường kính của các khối hình trụ thay đổi từ 6,0 – 

22,0 cm làm bằng vật liệu HDPE (high density polyethylene) (ρ = 0,96 g/cm3). Vật 

liệu HDPE được sử dụng để làm chậm neutron. Ở tâm của các khối hình trụ HDPE 

xếp lồng có đặt một ống đếm neutron (Model 25185, LND, INC) để đo tốc độ đếm 

xung. 

 

 

 

 

 

 

Hình 7. Mặt cắt của hệ phổ kế NNS 

Một số thông số của ống đếm neutron (Model 25185, LND, INC). 

- Loại khí : He-3 

- Áp suất (torr) : 1520 (2 atm) 

- Vật liệu bao bọc : Thép không gỉ 

- Chiều dài tối đa : 61,9 mm 

- Chiều dài hiệu dụng : 23,88 mm 

- Đường kính tối đa : 16,0 mm 

- Đường kính hiệu dụng : 15,49 mm 

- Thể tích thực : 4,5 cm3 

- Nhiệt độ hoạt động : -40 đến +80oC 

- Độ nhạy neutron nhiệt : 0,6 (cps/nv) 

Trọng lượng của hệ đo dự kiến thiết kế có khối lượng khoảng 8 kg và chiều 

cao là 22 cm. Ma trận đáp ứng của hệ đo được xác định từ tính toán MCNP5 chi tiết 

các cấu hình đo với 28 nhóm năng lượng tương ứng với dải đo liên tục từ 1,0E-09 

đến 20,0 MeV. 

 

Ống đếm 

neutron nhiệt 

(He-3) (C0) 

Các hình trụ 

HDPE (đường 

kính từ 6,6 

đến 22 cm) 

(C1 – C7) 
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+ Mô phỏng tính ma trận đáp ứng 

Sử dụng phần mềm tính toán mô phỏng MCNP5 để mô phỏng hệ đo, mô phỏng 

8 trường hợp khác nhau của hệ phổ kế : không bọc HDPE (C0) và bọc HDPE ở 7 

kích thước tương ứng với số khối trụ thiết kế : 6,6 cm, 7,7 cm, 8,8 cm, 11 cm, 13,2 

cm, 17,6 cm và 22 cm. (tương ứng từ C1 đến C7). Mỗi một trường hợp, mô phỏng 

với 28 nhóm năng lượng tương ứng với dải đo liên tục từ 1,0E-09 đến 20,0 MeV. Để 

đơn giản hóa mô hình mô phỏng, lớp không khí giữa các khối hình trụ khi xếp lồng 

vào nhau được bỏ qua. 

Nguồn phát neutron có tiết diện phát bằng với tiết diện mặt cắt phổ kế. Ví dụ: 

khi không bọc HDPE thì tiết diện nguồn bằng với tiết diện detector; khi bọc 22 cm 

HDPE thì tiết diện nguồn bằng tiết diện mặt cắt khối trụ 22 cm. Nguồn phát đặt cách 

tâm hệ phổ kế 20 cm, năng lượng phát được chia thành 28 nhóm năng lượng (trình 

bày trên Bảng 4) và xác suất phát đồng nhất theo 28 nhóm. 

Bảng 4. Phân chia 28 nhóm năng lượng dùng trong tính toán mô phỏng MCNP5 

Nhóm 
Năng lượng 

(MeV) 
Nhóm 

Năng lượng 

(MeV) 
Nhóm 

Năng lượng 

(MeV) 

1 1,090E-09 11 2,754E-04 21 4,508E-01 

2 4,140E-07 12 5,929E-04 22 9,072E-01 

3 6,826E-07 13 1,234E-03 23 1,872E+00 

4 1,445E-06 14 2,613E-03 24 3,679E+00 

5 3,059E-06 15 5,531E-03 25 7,408E+00 

6 6,476E-06 16 1,171E-02 26 1,150E+00 

7 1,371E-05 17 2,479E-02 27 1,500E+00 

8 2,902E-05 18 5,247E-02 28 2,000E+00 

9 6,144E-05 19 1,111E-01   

10 1,301E-04 20 2,237E-01   

 

2.2.2. Các bước tiến hành xây dựng Mạng nơ-ron nhân tạo 

Quá trình giải cuộn và tính toán đương lượng liều neutron tuân theo các bước như 

sau: 

i. Tính toán ma trận đáp ứng của hệ phổ kế NNS bằng code MCNP5; 

ii. Dùng code MCNP5 để co phổ neutron (rebin) từ nhiều nhóm năng lượng 

về 28 nhóm năng lượng; 

Tất cả các phổ được sử dụng được co phổ neutron về cùng 28 nhóm năng lượng 

sử dụng trong ma trận đáp ứng, với dải năng lượng từ 10-9 đến 20 MeV. Kết quả sau 



26 
 

khi co phổ sẽ được chuẩn hóa (sum = 1). Việc chuẩn hóa sẽ làm cho mỗi biến đều có 

vai trò quan trọng như nhau, do đó nó sẽ làm giảm sai số trong quá trình dự đoán của 

Mạng nơ-ron. 

iii. Nhân ma trận đáp ứng của hệ NNS với các phổ neutron (28 nhóm năng 

lượng) để cho ra một bộ 8 số đếm (tương ứng với các số đếm ghi nhân trên 

8 đầu dò của hệ NNS); 

iv. Sử dụng chương trình MATLAB để tạo ra một Mạng nơ-ron nhân tạo 

(trong trường hợp này là Mạng GRNN) với cấu trúc như sau: 

         

[

𝐶01 𝐶02 … 𝐶0𝑛

𝐶11 𝐶12 ⋯ 𝐶1𝑛

⋮
𝐶81

⋮
𝐶82

⋮
⋯

⋮
𝐶8𝑛

]                                                       

[
 
 
 
 
 
𝐸1_1 𝐸1_2 ⋯ 𝐸1_𝑛

𝐸2_1 𝐸2_2 ⋯ 𝐸2_𝑛

𝐸3_1

⋮
𝐸27_1

𝐸28_1

𝐸3_2

⋮
𝐸27_2

𝐸28_2

⋯ 𝐸3_𝑛

⋮
⋯ 𝐸27_𝑛

⋯ 𝐸28_𝑛]
 
 
 
 
 

 

Trong đó : 

- C0i đến C8i tương ứng với số đếm ghi nhận được trên 8 đầu dò của hệ NNS đối 

với phổ năng lượng i;  

- E1_i E28_i là các nhóm năng lượng (28 nhóm) của phổ năng lượng i. 

Có thể giải thích phương pháp này một cách đơn giản như sau: 

Ứng với mỗi phổ năng lượng, khi đó trên hệ phổ kế NNS sẽ cho ra bộ 8 số đếm, 

8 số đếm này sẽ được sử dụng làm Dữ liệu đầu vào (Input) và phổ năng lượng đã 

biết trước làm Dữ liệu đầu ra (Output). Khi đưa vào Mạng nơ-ron nhân tạo, Mạng 

nơ-ron sẽ được “huấn luyện” dựa theo dữ liệu đầu vào và đầu ra sẵn có (gọi là quá 

trình học), sau khi học xong Mạng nơ-ron sẽ có khả năng tự ghi nhớ và lưu những 

thông tin đã được học. Vì thế, độ chính xác của phương pháp này đòi hỏi phải có 

nhiều bộ dữ liệu để Mạng “học”. 

v. Đến đây ta đã có một Mạng nơ-ron (1 bộ não) đã được huấn luyện. Để tìm 

phổ năng lượng cho một nguồn neutron bất kỳ, ta lần lượt sử dụng 8 đầu 

dò của hệ NNS để ghi nhận 8 số đếm, sau đó đưa 8 số đếm này vào làm 

Input của Mạng nơ-ron để Mạng tạo ra Output (phổ năng lượng với 28 

nhóm); 

vi. Nhân phổ năng lượng tìm được với hệ số chuyển đổi đã được công bố của 

IAEA để cho ra đương lượng liều neutron. 

Mạng          

nơ-ron 

nhân tạo 

INPUT OUTPUT 
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 Tổng kết chương: 

Để tính toán định liều neutron thì trước hết phải xác định phổ thông lượng 

neutron. Phổ thông lượng của neutron được tính bằng cách giải phương trình tích 

phân Fredholm bậc 1. Trong đó ma trận hàm đáp ứng của hệ được tìm bằng mô phỏng 

MCNP5. Mô phỏng với 28 nhóm năng lượng (từ 10-9 MeV đến 20 MeV) trong 8 

trường hợp từ C0 đến C7 để tìm được ma trận hàm đáp ứng của hệ detector. Sau đó 

thực hiện việc xây dựng mô hình trí tuệ nhân tạo để tính được phổ thông lượng 

neutron từ dữ liệu ban đầu. 140 phổ đã được IAEA công bố sẽ được sử dụng để huấn 

luyện và kiểm tra phương pháp. Các kết quả ban đầu được thảo luận và đánh giá ở 

chương sau. 
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CHƯƠNG 3 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Nội dung chính của chương này là trình bày các kết tính toán ma trận hàm 

đáp ứng của hệ phổ kế NNS dự kiến chế tạo, đánh giá khả năng giải cuộn của phương 

pháp mạng neutron thông qua việc so sánh kết quả giải cuộn với phổ ban đầu, đặc 

biệt là kết quả tính liều cho 35 phổ dữ liệu của IAEA.  

3.1. Mô phỏng cấu hình hệ phổ kế bằng MCNP5 

Mô hình hệ phổ kế NNS mô phỏng bằng code MCNP5 với 8 trường hợp: C0 

(Detector trần) và C1 đến C7, tương ứng với kích thước hình trụ HDPE từ 6,6 cm đến 

22 cm. Để đơn giản hóa mô hình tính toán, lớp không khí giữa các khối trụ được bỏ 

qua. 

 

 

 

             

           (C0)        (C1)             (C2)               (C3)                       (C4) 

 

 

 

 

 

 

             (C5)                                (C6)                                         (C7) 

Hình 8. Mô hình MCNP5 các cấu hình từ C0 (detector trần)                                           

đến C7 (22cm HDPE) 
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3.2. Ma trận hàm đáp ứng của hệ phổ kế NNS 

Sau khi tiến hành mô phỏng với tất cả các cấu hình, giá trị hàm đáp ứng của 

từng nhóm năng lượng k và từng số khối hình trụ có đường kính d sẽ được tính theo 

công thức sau (Wang n.d): 

𝑅𝑘𝑑 = 𝑎𝑠𝑛𝐻𝑒 ∑ Φ𝑗𝑗 𝜎𝑛,𝑝(𝐸𝑗) (3.1) 

Trong đó as là tiết diện mặt cắt ngang (cm2); nHe là mật độ nguyên tử 3He trong 

detector (n/cm3); Φj là thông lượng neutron ghi nhận được trên ống đếm 3He (n/cm2), 

σn,p(Ej) là tiết diện phản ứng 3He(n, p)T tại năng lượng Ej ∈ (Ej, Ej+1) (cm2). Kết quả 

tính toán ma trận hàm đáp ứng được biểu diễn dưới Hình 9 dưới đây: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 9. Ma trận hàm đáp ứng của hệ phổ kế NNS (tính bằng code MCNP5) 

Tiết diện hấp thụ neutron của 3He lớn nhất nằm trong vùng năng lượng nhiệt. 

Do đó, với trường hợp detector trần (C0) giá trị hàm đáp ứng lớn nhất nằm trong vùng 

neutron nhiệt và giảm dần khi năng lượng tăng. Ứng với mỗi độ dày HDPE khác 

nhau, ta có giá trị đáp ứng của dải năng lượng neutron khác nhau. Độ dày của lớp 

HDPE càng tăng thì giá trị đáp ứng, ứng với dải năng lượng quan tâm càng tăng. Đối 

với trường hợp C1 (bọc 6.6 cm HDPE) thì năng lượng quan tâm nằm trong khoảng 

1e-6 đến 1e-7 MeV, khi độ dày HDPE tăng đến 22cm (C7) thì dải năng lượng neutron 

quan tâm nằng trong khoảng từ 5 MeV đến 10 MeV. Do vậy, dải năng lượng đo của 
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hệ NNS hoàn toàn có thể được mở rộng tương tự như hệ đo truyền thống BSS (hiện 

giờ dải đo của hệ BSS được mở rộng đến hơn 20 GeV). 

3.3. Một số kết quả áp dụng phương pháp trí tuệ nhân tạo 

Sau đây là một số kết quả giải cuộn phổ và tính đương lượng liều neutron bằng 

phương pháp Mạng nơ-ron nhân tạo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 10. Phổ neutron ban đầu của nguồn 252Cf xuyên qua 20 cm bê tông với 10% 

sắt của phòng thí nghiệm quốc gia Oak Ridge và phổ sau khi giải cuộn 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 11 . Phổ neutron ban đầu của nguồn chuẩn Am-B (IAEA) và phổ sau khi giải 

cuộn 
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Hình 12. Phổ neutron ban đầu của nguồn 252Cf được làm chậm bởi 5cm Fe (Viện 

Nghiên cứu hạt nhân Cộng hòa Sec (NRI, REZ)) và phổ sau khi giải cuộn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 13. Phổ neutron ban đầu của nguồn neutron 14 MeV che chắn bởi 5cm H2O 

(Lò phản ứng hạt nhân Cadarache (Pháp)) và phổ sau khi giải cuộn 
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Hình 14. Phổ neutron ban đầu “Steel shield stray neutron simulation field” (Lò 

phản ứng SILENE (Pháp)) và phổ sau khi giải cuộn 

Nhìn chung, hình dạng phổ sau khi giải cuộn tương tự như hình dạng phổ ban 

đầu. Độ lệch về liều neutron tính bởi phổ sau khi giải cuộn so với phổ ban đầu là dưới 

10%.  

3.4. Sai số quá trình giải cuộn 

Sai số dự đoán trung bình giữa phổ đã biết và phổ dự đoán của GRNN sau quá 

trình giải cuộn được tính bởi công thức (Jia 2007): 

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 =
∑ |𝑌𝑖 − Ø𝑖|

𝑁
𝑖=1

𝑁
 

Trong đó:  

 Yi là output (phổ dự đoán) thứ I; 

 Ø𝑖 là phổ kỳ vọng (đã biết); 

 N là tổng số bin năng lượng (28 bins). 

Áp dụng công thức trên cho 35 phổ kiểm tra để tính toán, xem xét độ chính xác 

của phương pháp trí tuệ nhân tạo. 

 

 

(3.2) 
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Sai số dự đoán trung bình của quá trình giải cuộn

Bảng 5. Giá trị sai số dự đoán của quá trình giải cuộn 

Phổ Sai số Phổ Sai số Phổ Sai số 

1 7,59E-03 13 2,88E-02 25 7,87E-03 

2 9,48E-03 14 9,98E-03 26 1,08E-02 

3 7,83E-03 15 1,22E-02 27 6,04E-03 

4 1,31E-02 16 1,30E-02 28 1,94E-02 

5 6,41E-03 17 1,63E-02 29 1,33E-02 

6 7,25E-03 18 1,37E-02 30 8,23E-03 

7 1,41E-02 19 7,63E-03 31 3,41E-02 

8 7,27E-03 20 1,69E-02 32 1,08E-02 

9 1,20E-02 21 1,36E-02 33 6,86E-03 

10 6,66E-03 22 6,14E-03 34 7,19E-03 

11 8,51E-03 23 8,00E-03 35 1,18E-02 

12 1,05E-02 24 8,22E-03   

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Hình 15. Sai số dự đoán trung bình của phương pháp trí tuệ nhân tạo 

Nhìn chung, sai số dự đoán trung bình của 35 phổ dùng để kiểm tra phương 

pháp trí tuệ nhân tạo đều dưới 4%, và hơn 50% trong số đó có sai số dưới 1%.  
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3.5. Kết quả định liều neutron 

Bảng 6. Kết quả tính đương lượng liều neutron của 35 phổ kiểm tra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Phổ 
Liều  phổ ban 

đầu (pSv/n) 

Liều phổ giải 

cuộn (pSv/n) 
Độ lệch 

1 196,456 190,104 3% 

2 364,210 381,708 5% 

3 108,730 104,052 4% 

4 304,458 295,192 3% 

5 371,728 370,135 < 1% 

6 339,571 345,746 2% 

7 203,362 195,212 4% 

8 213,688 211,820 1% 

9 219,854 220,393 < 1% 

10 86,028 70,259 18% 

11 184,692 181,096 2% 

12 187,304 179,075 4% 

13 128,421 110,030 14% 

14 407,709 401,978 1% 

15 145,158 157,126 8% 

16 309,592 333,929 8% 

17 403,379 401,363 < 1% 

18 271,406 269,709 1% 

19 394,587 401,329 2% 

20 375,301 366,305 2% 

21 378,905 368,216 3% 

22 355,566 348,511 < 1% 

23 287,493 296,034 3% 

24 335,749 348,511 4% 

25 287,493 296,034 3% 

26 57,844 60,076 4% 

27 77,739 81,972 5% 

28 390,659 401,262 3% 

29 240,168 241,126 < 1% 

30 218,479 211,552 3% 

31 436,684 401,476 8% 

32 280,306 272,974 3% 

33 181,727 178,957 2% 

34 213,782 216,488 1% 

35 287,251 281,229 2% 
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Đồ thị bên dưới sẽ cho chúng ta cái nhìn trực quan hơn về việc định liều 

neutron bằng phương pháp trí tuệ nhân tạo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 16. Giá trị đương lượng liều của phổ neutron ban đầu và phổ sau khi giải cuộn 

Đương lượng liều của phổ ban đầu và phổ sau khi giải cuộn là gần tương đương 

nhau. Một số trường hợp có độ lệch cao (phổ 10 và 13), điều này có thế giải thích 

như sau:  giá trị đương lượng liều là tổng liều trên toàn phổ nên giá trị sai số của liều 

sẽ là tổng sai số dự đoán, do đó tuy sai số giải cuộn dưới 3% nhưng liều tính ra sẽ có 

độ lệch cao ( > 10%). 

Tổng kết chương: 

Các kết quả chính thu được của chương này là ma trận hàm đáp ứng và kết 

quả tính 35 phổ (trong 140 phổ dữ liệu của IAEA) với sai số dự đoán dưới 4%; Hơn 

90% đương lượng liều được tính từ các phổ thông lượng neutron thu được có độ lệch 

nhỏ hơn 10% so với phổ ban đầu. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

I. Kết luận 

Trong khuôn khổ thời gian và các nội dung đã đăng ký, khóa luận đã thực hiện 

những công việc chính như sau: 

- Nghiên cứu tổng quan về các vấn đề liên quan tới định liều neutron như nguồn 

neutron, tương tác của neutron với vật chất, bản chất của liều chiếu do neutron 

gây ra, phương pháp ghi đo hạt neutron và phương pháp định liều bằng hệ phổ 

kế quả cầu Bonner.   

- Tìm hiểu về thiết kế hệ phổ kế neutron xếp lồng dự kiến chế tạo bao gồm 7 

khối hình trụ làm bằng HDPE có đường kính và chiều cao tương ứng từ 6,6 

cm đến 22 cm, và thực hiện việc tính toán ma trận hàm đáp ứng của hệ phổ kế 

này bằng phương pháp mô phỏng dùng code MCNP5. 

- Xây dựng mô hình Mạng nơ-ron nhân tạo và sử dụng các hàm công cụ trong  

môi trường MATLAB để phát triển một công cụ phần mềm giúp tính toán 

thông lượng neutron từ các dữ liệu ban đầu (giải cuộn). 

- Các kết quả thu được ban đầu được đánh giá là rất khả quan: phổ dùng để kiểm 

tra có hình dạng tương tự như phổ ban đầu; 35 phổ (trong 140 phổ của IAEA) 

được dùng để kiểm tra phương pháp cho kết quả sai số dự đoán dưới 4%; Hơn 

90% đương lượng liều được tính từ các phổ thông lượng neutron thu được có 

độ lệch nhỏ hơn 10% so với phổ ban đầu. 

Kết quả thu được có ý nghĩa về khoa học và thực tiễn, đặc biệt trong việc định 

hướng phát triển và chế tạo thiết bị định liều neutron ở Viện NCHN, đáp ứng nhu cầu 

nghiên cứu và giảng dạy về kỹ thuật hạt nhân tại các trường đại học Việt Nam. 

II. Kiến nghị 

Trong khuôn khổ hạn chế về thời gian thực hiện khóa luận, khoá luận chưa thực 

hiện được việc mô phỏng trên một nguồn neutron thực để có cơ sở thực nghiệm so 

sánh và đánh giá toàn bộ hệ phổ kế NNS dự kiến thiết kế, chế tạo và phương pháp trí 

tuệ nhân tạo. Nội dung của khóa luận chỉ là các nghiên cứu, khảo sát bước đầu trong 

quá trình nghiên cứu, chế tạo một hệ phổ kế neutron cũng như phát triển một phần 

mềm định liều neutron dùng cho hệ phổ kế. Do đó, một số công việc cần làm trong 

thời gian tới là: 
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- Khảo sát lớp bề dày tối ưu cho các khối HDPE hình trụ để cho ra độ đáp ứng 

tốt nhất. 

- Thu thập thêm nhiều phổ tham khảo để làm dữ liệu học cho Mạng nơ-ron nhân 

tạo. 

- Thực hiện việc thiết kế, chế tạo và đánh giá một hệ phổ kế đo neutron mới 

dùng HDPE lỏng (đây là một cải tiến thực sự về thiết bị mà tập thể giáo viên 

hướng dẫn và em mong muốn phát triển trong thời gian tới). 
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PHỤ LỤC 1 

INPUT MCNP MÔ TẢ HỆ PHỔ KẾ NEUTRON XẾP LỒNG 

(TRƯỜNG HỢP C7 – BỌC 22CM HDPE – NHÓM NĂNG LƯỢNG 28) 

C BEGINNING OF CELL CARDS 

C He-3 Counter 

1 11 -0.000165 17 -18 -19 imp:n=1 $He-3 Counter (Active volume)(He-3) 

C He-3 Counter Capsule 

2 12 -8.0 15 -16 -20 (-17:18:19) imp:n=1 $He-3 Counter Capsule (Stainless 

Steel) 

C HDPE Cylinder 1 

3 13 -0.96 13 -14 -21 (20:16:-15) imp:n=1 $Cylinder(HDPE) 

C Source 

22 0 (13 -14) (31 -32) (88 -99) imp:n=1 $Surface Source 

C Outside 

55 0 -111 #1 #2 #3 #22 imp:n=1 

66 0 111 imp:n=0 

 

C BEGINNING OF SURFACE CARDS 

13 pz -11 $Bottom Edge of Cylinder 

14 pz 11 $Top Edge of Cylinder 

15 pz -3.095 $Bottom Edge of He-3 Counter (Real Length) 

16 pz 3.095 $Top Edge of He-3 Counter (Real Length) 

17 pz -1.194 $Bottom Edge of He-3 Counter (Active Length) 

18 pz 1.194 $Top Edge of He-3 Counter (Active Length) 

C 

19 cz 0.7745 $He-3 Counter (Active) 

20 cz 0.80 $He-3 Counter (Real) 

C 

21 cz 11 $HDPE Cylinder 

C Source Surfaces 

31 px 20 

32 px 20.1 

88 py -11 $Right Edge of Surface Source = Det. 

99 py 11 $Left Edge of Surface Source = Det. 

C 
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C Outside of the problem 

111 so 120 

 

C BEGINNING OF DATA CARDS 

MODE N 

SDEF SUR=31 X=20 Y=D1 Z=D2 VEC=-1 0 0 DIR=1 PAR=1 ERG= 2.00E+01 

SI1 -11 11 

SP1 0 1 

SI2 -11 11 

C Tally 

F14:N 1 

E14 0 1.000E-11 1.000E-10 1.000E-09 1.000E-08 2.53E-08 1.00E-07 4.14E-07 

      6.826E-07 1.00E-06 1.445E-06 3.059E-06 6.476E-06 1.00E-05 1.371E-05 

      2.902E-05 6.144E-05 1.0E-04 1.301E-04 2.754E-04 5.929E-04 

      8.00E-04 1.00E-03 1.234E-03 1.4E-03 2.00E-03 2.4E-03 2.613E-03 

      3.0E-03 4.0E-03 5.0E-03 5.531E-03 6.0E-03 7.0E-03 8.0E-03 9.0E-03 

      1.0E-02 1.171E-02 1.2E-02 1.5E-02 1.7E-02 2.0E-02 2.2E-02 2.479E-02 

      2.50e-02 2.7e-2 3.0e-2 3.2e-2 3.5e-2 4.0e-2 4.5E-2 5.0E-2 5.247E-02 

      5.5E-02 6.0E-2 6.5E-2 7.0E-2 7.5E-2 8.0E-2 9.0E-2 1.0E-1 1.111E-01 

      1.2E-01 1.4E-1 1.6E-1 1.8E-1 2.0E-1 2.237E-01 2.50E-01 3.00E-01 

      3.50E-01 4.00E-01 4.50E-01 4.508E-01 5.00E-01 5.50E-01 6.00E-01 

      6.50E-01 7.00E-01 7.50E-01 8.00E-01 8.50E-01 9.00E-01 9.072E-01 

      9.50E-01 1.00E+00 1.10E+00 1.20E+00 1.30E+00 1.40E+00 1.50E+00 

      1.60E+00 1.70E+00 1.80E+00 1.872E+00 1.90E+00 2.00E+00 2.20E+00 

      2.40E+00 2.50E+00 2.60E+00 2.80E+00 3.00E+00 3.50E+00 3.679E+00 

      4.00E+00 4.36E+00 4.38E+00 4.50E+00 5.00E+00 5.50E+00 6.00E+00 

      6.50E+00 7.00E+00 7.408E+00 7.50E+00 8.00E+00 8.50E+00 9.00E+00 

      9.50E+00 1.00E+01 1.05E+01 1.10E+01 1.15E+01 1.20E+01 1.25E+01  

      1.30E+01 1.35E+01 1.40E+01 1.50E+01 

      1.60E+01 1.70E+01 1.80E+01 1.90E+01 2.00E+01  

C 

C -----Material Cards----- 

C He-3 Counter (rho = 0.000165 g/cc) 

M11 002003 1 

C He-3 Counter Capsule (rho = 8.0 g/cc) 
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M12 26000 -0.65395 24000 -0.17 28000 -0.12 25055 -0.02 14000 -0.01 

      15031 -0.00045 16032 -0.0003 6012 -0.0003 42000 -0.025 

     $ Fe,Cr,Ni,Mn,Si,P,S,C,Mo 

C HDPE (C2H4)n (rho = 0.96 g/cc) 

M13 001001 -0.143716 06012 -0.856284 

C -----End of Materal Cards----- 

PHYS:N 

NPS 1E7 

PRINT 
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PHỤ LỤC 2 

CODE MATLAB 

 CODE TỐI ƯU HÓA (Spread Constant) 

function[ov]= Opt_Spread(Tr_in, Tr_out,Te_in,Te_out) 
%function SpreadConst(Tr_in, Tr_out,Te_in,Te_out)  
%returns the optimal spread constant of 
%Generalized Regression Neural Network 
%   where: 
%   INPUT 
%      | Tr_in:  Input Training Set  | 
%      | Tr_out: Output Training Set | 
%      | Te_in:  Input Testing Set   | 
%      | Te_out: Output Testing Set  | 
%   OUTPUT 
%      | ov: Optimal value of Spread Constant | 
% 
j = 0; 
A = []; B = []; 
    for i = 0.001:0.001:1 
      % TRAIN A GRNN     
      mygrnn = newgrnn(Tr_in, Tr_out, i); 

  
      % CALCULATE THE PREDICTION FOR TESTING SET 
      test_P = sim(mygrnn, Te_in); 

  
      % COLLECT THE PERFORMANCE 
      if j == 0 
        spread = i; 
        perf = sse(Te_out - test_P);     
      else 
        spread = [spread, i]; 
        perf = [perf, sse(Te_out - test_P)]; 
      end %if 
      j = j + 1; 
    end %for 
A = spread; B = perf; 
m = min(B); 
idx = find(B==m); 
ov = A(idx); 
end 

 

 CODE CHUẨN HÓA 

function A = Standardize(B) 
%function [A] = Standardize(B) will standardize the data (sum = 1) 
%               of input matrix B 
%With: 
%   B:  input matrix 
%   A:  standardized matrix (sum of elements = 1) 
%   M:  matrix of multiple factor 
%tempA = []; % tempM = []; 
%N = size(B,2); 
U = []; 
for i = 1:size(B,2); 
    S = []; 
    X = sum(B(:,i)); 



43 
 

    if X==1 
            S = B(:,i);             
    elseif X > 1 
            S = B(:,i)/X; 
    else 
            S = B(:,i)*(1/X); 
    end; %if 
    U = [U, S];     
end; %for 
A = U; 
End 

 CODE GIẢI CUỘN 

function [Spec] = Unfolding(C_set,RP,SP) 
%function [Spec] = Unfolding(C_set) will execute 
%the unfolding process for Neutron spectrum 
%Where 
%   C_set   = Set count; 
%   SP      = 140 spec from IAEA 
% ---------------------------------------------------- 
% SPLIT TRAINING AND TESTING OUPUTS 
SP = Standardize(SP); 
[Tr_out,Te_out] = TrandTe(SP); 
% CALCULATE THE DET. COUNTS FOR 140 REF. SPECTRA 
C1= getcount(RP,SP); 
% STANDARDIZE ALL COUNTS (SUM = 1) 
[C_std] = Standardize(C1); 
% SPLIT TRAINING AND TESTING INPUTS 
[Tr_in, Te_in] = TrandTe(C_std); 
% CALCULATE OPTIMAL SPREAD CONSTANT 
SC = Opt_Spread(Tr_in,Tr_out,Te_in,Te_out); 
% CREATE A NEW GRNN BASED ON TRAINING AND TESTING DATA 
mynet = newgrnn(Tr_in,Tr_out,SC); 
% CALCULATE THE OUPUT FROM INPUT (C_set) 
Spec = sim(mynet,C_set); 
% ---------------------------------------------------- 
end 

 

 


