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När den här rapporten skrivs har bygget av forskningsanläggningen Euro-
pean Spallation Source (ESS) påbörjats i Lund. ESS förväntas bidra till nya
upptäckter inom många olika ämnen, till exempel materialforskning, medi-
cin, partikelfysik och arkeologi. I det här projektet har jag undersökt hur
datorsimuleringar av neutronflödet på ESS skulle kunna förbättras genom
att koppla två simuleringsprogram som är specialiserade på neutronoptik re-
spektive skärmning av neutroner.

ESS kan liknas vid ett avancerat mikroskop som kan användas för att undersöka mycket
små strukturer. Metoden kallas neutronspridning (neutron scattering på engelska). Ge-
nom att låta neutroner studsa mot atomkärnorna i ett material går det att bygga upp en
bild av hur materialet ser ut på atomnivå.

För att göra exakta mätningar är det viktigt att neutroner med rätt energi används.
Utformningen av instrumenten som väljer ut och styr neutronerna utgår från två viktiga
koncept - neutronoptik och skärmning. Neutronoptik består av optiska komponenter som
väljer ut neutroner med rätt energi och styr dem till platsen för mätningen. Skärmning
(eng. shielding) består av material som stoppar neutroner med hög energi som annars
riskerar att störa mätningarna. Skärmning är också viktigt för att stoppa den gamma-
strålning som bildas när neutronerna kolliderar med atomkärnor.

Neutronoptik utgår från att neutroner beter sig som vågor. Precis som ljusvågor kan
neutroner manipuleras med optiska komponenter, till exempel linser och speglar. Figur
1 visar en optisk komponent som kallas för neutronguide. Den består av ett rör med in-
nerväggar som behandlats för att reflektera neutroner. Neutronerna transporteras framåt
i neutronguiden genom att studsa mellan väggarna. Detta liknar hur ljus transporteras
genom optiska fibrer.

Figur 1: Neutron som transporteras genom en neutronguide.
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Neutroner med låg energi har större sannolikhet att reflekteras än neutroner med hög
energi. Neutronguider har därför två funktioner - att styra neutronerna till rätt plats,
och att sortera bort bakgrundbrus i form av neutroner med hög energi. Neutroner som
inte reflekteras kommer att försvinna ur guiden genom väggarna och måste stoppas med
skärmning för att förhindra att de tar sig till mätningarna på annan väg.

För att designa instrument som ger så lite bakgrundbrus som möjligt behövs datorsi-
mulering. I regel utförs simuleringen i två omgångar. Först använder man ett program
som simulerar hur neutronoptiken påverkar neutroner med låg energi. Sedan används ett
annat program som simulerar hur skärmningen stoppar neutroner med hög energi. För
att kunna dela upp simuleringen såhär måste man anta två saker: att neutroner med hög
energi inte kommer reflekteras i neutronguiderna, och att neutroner med låg energi inte
behöver skärmas. Risken är att denna metod är alltför förenklad, och att vissa neutroner
kan behövas undersökas med båda programmen.

I mitt projekt tittade jag på om skärmningen behöver modifieras för att inkludera neutro-
ner med låg energi. Detta undersöktes genom att göra en koppling mellan två program.
Det visade sig att skärmningen inte stoppade allt bakgrundsbrus som bestod av neu-
troner med låg energi. Andelen av det totala bakgrundsbruset som utgjordes av dessa
neutroner var oftast liten, men kunde bli större beroende på neutronguidens utformning.
Dessutom ökade den uppmätta mängden gammastrålning med ungefär 25% när man
använde sig av kopplingsmetoden. Min slutsats är att det är nödvändigt att inkludera
en koppling mellan simuleringarna för att få en komplett bild av bakgrundbruset och
gammastrålningen.
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