
           

 

Memòria justificativa de recerca de les convocatòries BE, PIV, BCC, NANOS i 
BP 
 
La memòria justificativa consta de les dues parts que venen a continuació: 
1.- Dades bàsiques i resums 
2.- Memòria del treball (informe científic) 
 
Tots els camps són obligatoris 
 
1.- Dades bàsiques i resums 
 
Nom de la convocatòria 
BE 
 
Llegenda per a les convocatòries: 
BCC Convocatòria de beques per a joves membres de comunitats catalanes a l'exterior (BCC)  
BE Beques per a estades per a la recerca fora de Catalunya (BE) 
BP Convocatòria d'ajuts postdoctorals dins del programa Beatriu de Pinós   (BP) 
NANOS Beques de recerca per a la formació en el camp de les nanotecnologies   (NANOS) 
PIV Beques de recerca per a professors i investigadors visitants a Catalunya (PIV) 

 
 

Títol del projecte: ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document.  
“Characterisation of neutron spectra in mixed high energy fields in lineal accelerators: response functions validation” 
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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
Actualment, la resposta de la majoria d’instrumentació operacional i dels dosímetres personals utilitzats en radioprotecció 
per a la dosimetria neutrònica és altament dependent de l’energia dels espectres neutrònics a analitzar, especialment 
amb camps neutrònics amb una important component intermitja. En conseqüència, la interpretació de les lectures 
d’aquests aparells es complicada si no es té un coneixement previ de la distribució espectral de la fluència neutrònica en 
els punts d’interès. 
 
El Grup de Física de les Radiacions de la Universitat Autònoma de Barcelona (GFR-UAB) ha desenvolupat en els últims 
anys un espectròmetre de neutrons basat en un Sistema d’Esferes Bonner (BSS) amb un contador proporcional d’3He 
com a detector actiu. Els principals avantatges dels espectròmetres de neutrons per BSS són: la seva resposta 
isotròpica, la possibilitat de discriminar la component neutrònica de la gamma en camps mixtos, i la seva alta sensibilitat 
neutrònica als nivells de dosi analitzats. Amb aquestes característiques, els espectròmetres neutrònics per BSS 
compleixen amb els estándards de les últimes recomanacions de la ICRP i poden ser utilitzats també en el camp de la 
dosimetria neutrònica per a la mesura de dosis en el rang d’energia que va dels tèrmics fins als 20 MeV, en nou ordres 
de magnitud. 
 
En el marc de la col•laboració entre el GFR - UAB i el Laboratorio Nazionale di Frascati – Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare (LNF-INFN), ha tingut lloc una experiència comparativa d’espectrometria per BSS amb els feixos quasi 
monoenergètics de 2.5 MeV i 14 MeV del Fast Neutron Generator de l’ENEA. En l’exercici s’ha determinat l’espectre 
neutrònic a diferents distàncies del blanc de l’accelerador, aprofitant el codi FRUIT recentment desenvolupat pel grup 
LNF. Els resultats obtinguts mostren una bona coherència entre els dos espectròmetres i les dades mesurades i 
simulades. 



           

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
In present, the response of the majority of operational instruments and personal dosemeters used in radiation protection 
for neutron dosimetry is highly dependent on the neutron energy spectrum to be analised, especially in the case of 
neutron fields with an important intermediate energy component. Hence, the interpretation of readings given by these 
devices becomes difficult if there is no previous knowledge of the neutron fluence spectral distribution at the points of 
interest.  
 
The Grup de Física de les Radiacions de la Universitat Autònoma de Barcelona (GFR-UAB) has developed in the last few 
years a neutron spectrometer based on a Bonner Sphere System (BSS) with a 3He proportional counter as active 
detector. The main benefits of BSS neutron spectrometers are: their isotropic response, the possibility of discriminating 
the neutron component from the gamma one in mixed fields, and their high neutron sensitivity for the analised dose rate 
levels. With these characteristics, BSS neutron spectrometers fulfil the requirements of the latest ICRP recommendations 
and can be also used in the field of neutron dosimetry to measure equivalent doses for energies ranging over nine orders 
of magnitude, from thermal up to around 20 MeV. 
 
In the framework of collaboration between the GFR-UAB and the Laboratorio Nazionale di Frascati – Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare (LNF-INFN), an experimental Bonner Sphere neutron spectrometry exercise has been performed in the 
2.5 MeV and 14.2 MeV quasi mono-energetic neutron beams of the ENEA Fast Neutron Generator. The neutron spectra 
at given distances from the accelerator target have been determined, taking advantage of new unfolding FRUIT code, 
recently developed by the LNF group. The results show a good coherence between the two spectrometers, and between 
the measured and simulated data. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           

 

 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 

Introducció 

La resposta de la majoria d’instrumentació operacional i dels dosímetres personals 

utilitzats en radioprotecció per a la dosimetria neutrònica és altament dependent de 

l’energia dels espectres neutrònics a analitzar, especialment en presència de camps 

neutrònics amb una important component intermitja. En conseqüència, la interpretació 

de les lectures d’aquests aparells es torna complicada si no es té un coneixement previ 

de la distribució espectral de la fluència neutrònica en els punts d’interès, (1,2). D’entre 

els diferents tipus de espectròmetres de neutrons disponibles, els anomenats 

espectròmetres per Sistema d’Esferes Bonner (BSS) presenten diferents avantatges; 

la seva resposta isotròpica, la possibilitat de discriminar la component neutrònica de la 

gamma en camps mixtos, i la seva alta sensibilitat neutrònica als nivells de dosi 

analitzats. Amb aquestes característiques, els espectròmetres neutrònics per BSS 

compleixen amb els estándards de les últimes recomanacions de la ICRP, (4), i poden 

ser utilitzats també en el camp de la dosimetria neutrònica per a la mesura de dosis en 

el rang d’energia que va dels tèrmics fins als 20 MeV, en nou ordres de magnitud, (5). 

 

El Grup de Física de les Radiacions de la Universitat Autònoma de Barcelona (GFR-

UAB) ha desenvolupat en els últims anys un espectròmetre de neutrons basat en un 

Sistema d’Esferes Bonner (BSS) amb detector actiu. L’esprectròmetre consiteix en un 

contador proporcional d’3He com a detector i un conjunt de 8 esferes de polietilé amb 

diàmetres 2.5”, 3", 4.2", 5", 6”, 8", 10", 12" més un casquet de Cd de 1 mm de gruix, 

que proporcionen un total de 11 configuracions moderadores. El Laboratorio Nazionale 

di Frascati del INFN, (LNF-INFN), utilitza un espectròmetre consistent en un 

centellejador de 4 mm x 4 mm de 6LiI(Eu), i un conjunt de 7 esferes de polietilé amb 

diàmetres 2”, 3”, 5”, 8”, 10”, 12”, 12”+ 1 cm Pb. La carcassa d’1 cm de plom permet 

estendre el rang d’energies del sistema fins el centenar de MeV. Ambdós 

espectròmetres han estat prèviament caracteritzats i les seves matrius resposta 

validades mitjançant experiències en camps neutrònics de referència (6, 7). 



           

 

L’objectiu del treball ha estat la realització d’un exercici d’irradiació conjunt amb feixos 

de neutrons quasi monoenergètics de 2.5 MeV i 14 MeV, a les instalacions del Frascati 

Neutron Generator de l’ENEA (FNG), a Frascati (Italia), (8). Com a resultat, s’ha 

determinat l’espectre neutrònic a diferents distàncies del blanc de l’accelerador, 

aprofitant el codi de deconvolució FRUIT recentment desenvolupat pel grup LNF. Els 

resultats obtinguts mostren una bona coherència entre els dos espectròmetres i les 

dades mesurades i simulades. 

Metodologia 

Configuració experimental 

Els feixos de neutrons monoenergètics de 2.5 MeV i 14 MeV van ser obtinguts a les 

instal·lacions del FNG a 90º d’un blanc de deuteri-triti bombardejat amb ions de 

deuteri. La distància d’irradiació entre el blanc i els espectròmetres va ser de 95 cm i 

de 85 cm per al GRF i el LNF, respectivament. Els neutrons produïts van ser 

contínuament monitoritzats mitjançant un detector de partícules alfa (per al feix de 14.2 

MeV)  i un centellejador de neutrons NE213 (per al feix de 2.5 MeV) muntats a un 

angle fix respecte del blanc. La seva reproducibilitat és del ±3%. 

Deconvolució 

Per obtenir l’espectre neutrònic a partir de les mesures experimentals i de la matriu de 

resposta de cada espectròmetre cal realitzar a un procés de deconvolució. El codi 

FRUIT, desenvolupat recentment per LNF, és un codi de deconvolució Bayesià visual i 

interactiu generat en entorn LabView. El codi modelitza l’espectre neutrònic com una 

superposició de tres (o més) funcions que descriuen les regions tèrmica, intermitja i 

ràpida de l’espectre neutrònic.  En concret el codi ofereix diverses maneres de 

modelitzar la component ràpida; model de fisió, model de ressonància dipolar gegant o 

model de pic estret. A més a més permet incloure una component de 102 MeV a 

utilitzar en cas de mesures al voltant d’acceleradors de partícules d’alta energia. Tota 

aquesta varietat de models incrementa la capacitat del codi de descriure l’espectre 

neutrònic generat per fonts diferents. 
 



           

 

Resultats 

Les dades obtingudes amb els dos BSS han estat deconvolucionades amb el codi 

FRUIT utilitzant tots els models possibles per a la component ràpida. La bonança de la 

solució trobada es quantifica amb els paràmetres ζmax i Δ, on:  

• ζmax representa la màxima desviació entre les comptes mesurades i les 

obtingudes per deconvolució (en unitats de desviació estàndard). Per raons 

estadístiques una solució vàlida hauria de tenir ζmax<3. 

• Δ representa  la suma de ζmax sobre totes les esferes, i per una solució vàlida 

hauria de valer Δ< 10 o 15, en funció del nombre d’esferes. 

A partir d’aquests criteris s’ha pogut determinar que el model més adequat per 

descriure les dades experimentals és el model de pic estret, com es pot veure a la 

següent taula: 

Model ζmax Δ 

Fission 9.3 38 

Giant res 5.7 16 

Giant res + High E 5.3 24 

Narrow peak 0.9 2.5 

Feix de 14..2 MeV 

Els espectres obtinguts a 95 cm i a 85 cm del blanc es mostren a continuació 

juntament amb l’espectre simulat, normalitzats a unitat de fluència i en representació 

equiletàrgica. 

 



           

 

 
A la vista de les dues figures queda clar que ambdós espectròmetres, juntament amb 

el codi FRUIT, són capaços de localitzar correctament el pic de 14.2 MeV. La taula 

següent resumeix els resultats obtinguts dels dos espectròmetres per comparació dels 

resultats deconvolucionats amb els obtinguts a partir de l’espectre de referència 

calculat per simulació: 

Measurement 

distance 

Experimental 

system or 

calculation 

Epeak 

(MeV) 

Fraction of 

fluence under 

the peak 

*
ϕh  

(pSv·cm2) 

LNF 14.2 82% 462 
85 cm 

MCNP 14.2 81% 474 

UAB 14.2 80% 481 
95 cm 

MCNP 14.2 80% 466 
 

Feix de 2.5 MeV 

Al igual que abans es mostren tant la taula resum com els espectres obtinguts: 

 

Measurement 

distance 

Experimental 

system or 

calculation 

Epeak 

(MeV) 

Fraction of 

fluence under 

the peak 

*
ϕh  

(pSv·cm2) 

LNF 2.4 87% 368 
85 cm 

MCNP 2.5 86% 366 

UAB 2.2 90% 380 
95 cm 

MCNP 2.5 88% 360 

 



           

 

 

 
Així doncs, també a aquesta energia trobem un bon acord entre els dos 

espectròmetres i l’espectre simulat. 

 

CONCLUSIONS 

Els espectròmetres per BSS del GFR – UAB i del LNF – INFN han sigut testats amb 

doa camps de neutrons quasi monoenergètics de 2.5 MeV i 14 MeV en un exercici 

conjunt. Els espectres obtinguts, mitjançant deconvolució amb el codi FRUIT, mostren 

la capacitat d’amdós sistemes de descriure espectres monoenergètics amb una 

precisió adequada.  

 

La realització d’aquest exercici ha permès també la publicació d’un article, (9). 
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L’AGAUR  inclourà a RECERCAT la memòria justificativa en versió digital. Per aquest motiu, us demanem el 
vostre consentiment per introduir a RECERCAT el contingut científic de la vostra justificació de recerca. Si esteu 
d’acord amb aquesta proposta, cal que llegiu la llicència Creative Commons   i ens envieu el document que us 
adjuntem imprès, omplert i signat a: 
 
Programa de documentació  científica 
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 
Via Laietana, 28 2na planta 
08003 Barcelona 

 
 

RECERCAT 
 
La persona sotasignant, , en qualitat de beneficiària de l’ajut de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de 
Recerca (AGAUR), amb núm d’expedient, manifesta el seu consentiment exprés per tal que la justificació 
presentada en el marc de l’esmentat ajut sigui introduïda al dipòsit digital RECERCAT del Consorci de 
Biblioteques Universitàries de Catalunya, d’acord amb els termes especificats a la llicència Creative Commons 
de Reconeixement-No-Comercial-SenseObra Derivada. 
 
Aquesta llicència estableix que es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra sempre que se’n citi 
l’autor original i la institució que l’empara i no se’n faci cap ús amb finalitats comercials ni obra derivada. Per 
obra derivada s’entén aquell document que ha estat editat, traduït, combinat amb materials de tercers, canviat 
de format, o modificat de qualsevol altra forma. 
 

 Sí, estic d’acord amb el text anterior. 
 No, no estic d’acord. 

 
Barcelona, 8 de Juny de 2007 
 
 
 
 
Signatura 
DNI 
 
 
Aquelles persones o institucions que ho requereixin, amb una adequada argumentació, podran sol·licitar, si 
escau, un retràs màxim de dos anys per introduir la memòria justificativa a Recercat. 
 


