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Motivaatio

 Mereen dumpattujen taisteluaineiden tunnistus ja 
kunnon arviointi. Itämeressä arviolta 4 miljoonaa tonnia 
taisteluaineita.

 Taistelukenttien purkaminen (Iron harvest), pelkästään 
Ypres Salient, Belgia ympäristössä arvellaan olevan noin 
300 miljoonaa räjähtämätöntä ammusta.

 Ammusten tunnistaminen in situ, ilman näytteenottoa.

 Metodi muokattavissa myös muihin sovelluksiin. http://ghostwriterhistory.blogspot.fi/p/the-iron-harvest.html

http://www.miljodirektoratet.no/old/klif/publikasjoner/avfall/1907/ta1907.pdf



Muita neutronipohjaisia sovelluksia
Field

Border Control Detection/scanning of illicit substances C(B)RNE materials on 
cargo/luggage

Defense/Military Demining / IED detection

Convoy protection / route clearing

Proses- and quality- control in manufacturing

Battlefield clearing

Proliferation control

Sensor technology

Submarine detection

Nuclear weapons research

Security Check point scanners for cars, people, luggage and cargo

Bomb squad decision aid tool. Detection of CBRNE materials.

Research Tool/instrument in R&D of new technologies



Mittausjärjestelmä

 Käyttää ydinfuusioreaktiota 
neutronisäteilyn muodostukseen.

 Järjestelmä koostuu neutronitykistä, 
ilmaisimesta ja tutkittavasta 
kohteesta

 Deuteriumionisuihku kiihdytetään 
200kV ja törmäytetään kohtioon.

 Kohtiossa deuterium törmää toiseen 
deuterium atomiin, jolloin syntyy 
D(d,n)He reaktion kautta 2.5MeV 
nopea neutroni.

 Suuri osa nopeista neutroneista 
hidastuu kohtion lähellä olevassa 
moderaattorissa.

 Nopeita neutroneita syntyy niin kauan 
kuin ionisuihku on päällä.



Mittausjärjestelmä

 Nopeat neutronit lentävät ulos 
järjestelmästä n. 0.1 mikrosekunnissa.

 Jäljelle jää vain hitaita neutroneita, jotka 
poistuvat järjestelmästä millisekunttien 
aikana.

 Hitaat neutronit aiheuttavat prompt- ja 
delayed-gammasäteilyä, joka havaitaan 
gammailmaisimella

 Havaitusta gammaspektristä voidaan 
päätellä ammuksen sisältämien alkuaineiden 
massat sekä suhteet.

 Alkuainekoostumus antaa riittävän 
informaation tutkittavan ammuksen sisällön 
määrittämiseksi.

 Voidaan selvittää onko ammuksen täyte 
räjähde, kemiallinen ase vai taistelukaasu, 
ja kuinka paljon ammuksessa on täytettä.    



Pulssitettu neutronilähde vs. isotooppilähde

 Suurempi neutronituotto

 Signaali/häiriö suhde parempi

 Nopeiden neutronien aiheuttama häiriö voidaan poistaa termisten neutronien signaalista

 Vastaus saadaan ulos nopeammin.

 Sama tulos voidaan saavuttaa pienemmällä neutroniannoksella eli pienemmällä 
neutronigeneraattorilla

 Tulkitsemalla signaalien aikaevoluutiosta saadaan lisäinformaatiota

 Voidaan mitata nopeita puoliintumisaikoja

 ”Voidaan kaikuluodata” kohteen etäisyys neutronilähteestä

 Mahdollistaa nopeiden ja hitaiden neutronien aiheuttaman vasteen erottelun

 Mahdollistaa uusien metodien käyttämisen esim Differential Die away Neutron Analysis 
DDNA



Simulaatiot



Simulaatiotulokset
 Oletetaan 1E9 n/s neutronituotto.

 Piikin havaitseminen 2MeV korkeammilla energioilla 
kestää minuutteja. Esimerkiksi typen havaitseminen 
kestää noin 2min. Mittausaika riippuu ilmaisimesta ja 
mitattavan fotonin energiasta.  

 Eri elementtien suhteiden määrittäminen 5% 
tarkkuudella voi kestää kymmeniä minuutteja 

 S, As, F, Cl, ja P piikit ovat indikaattoreita 
kemiallisesta aseesta.

 N piikit ilman P ja F piikkejä indikaattori räjähde 
täytteestä   

NONDESTRUCTIVE IDENTIFICATION OF CHEMICAL WARFARE AGENTS AND 
EXPLOSIVES BY NEUTRON GENERATOR-DRIVEN PGNAA T. R. TWOMEY a, A.J. 
CAFFREY b, and D. L. CHICHESTER



Neutronigeneraattori mittaukset

 Mitattiin n. 100mA hiukkassuihkun intensiteetti.

 Kyetään luultavasti ajamaan kiihdytintä ilman 
suuria muutoksia 500mA asti.

 10-20us tällä hetkellä pulssin minimipituus

 Pulssin laskuaika n10-30us.

 Kiihdytin operoi 180kV jännitteellä.



Neutronimittaukset
 STUK:lta lainassa ”Blaster” nopeiden neutronien 

ilmaisin.

 Kiihdytintä ajettiin 100us pulssilla ja 100ms periodilla 

 Ilmaisin mittasi neutroneita 100ms välein

 Nopeiden neutronien pulssi kesti noin 90us ja laskuaika 
oli 30-40us.

 Hitaita neutroneita havaittiin vielä n.1ms pulssin jälkeen



Neutronimittaukset

 Raakadatasta derivoitiin pulssin muoto ulos 

 Neutronipulssi ja kiihdyttimestä mitattu ionivirtapulssi, vastaavat hyvin 
toisiaan.

  Simulaatioissa tehdyt oletukset pulssin muodosta ja laskuajasta pitävät 
paikkansa.



Gammamittaukset
 Laiterikoista ja vaikeuksista säteilytyöluvan saamisessa johtuen 

mittaukset viivästyivät n. 4-5kk.

 NaI-tuikeilmaisin saatiin lainaan eilen Helsingin 
fysiikantutkimuslaitokselta. Meneillä on gammaspektrin mittauksia 
150mm haupitsin ammuksella käyttäen NaI-tuikeilmaisinta.

 Helsingin yliopistolta saadaan ehkä germaniumilmaisin ja 
Puolustusvoimientutkimuskeskukselta LaBr-ilmaisin lainaan.

 Verrataan eri ilmaisimien toimivuutta operatiivisessa järjestelmässä

 Tutkitaan ilmaisimien sopivuutta pulssitettuun neutronijärjestelmään

 Loput mittaukset suoritetaan seuraavan 1-2 kk sisällä

 Varmistetaan kyky tunnistaa kemialliset aseet ja räjähteet nopeasti ja 
tarkasti.

 Simulantit ammuksen täytteeksi toimittaa VERIFIN.



Päätelmät
 Neutronitykki on operatiivinen ja toimii oletetulla tavalla.

 Neutronitykin karateeriset ominaisuudet on kartoitettu.

 Simulaatiotulokset näyttävät lupaavilta.

 Nykyisellä laitteistolla havainnointi nopeaa.

 Eri räjähteiden ja kemiallisten aseiden tunnistaminen pitäisi olla 
mahdollista nopeasti.

 Nopeiden neutronien ja termisten neutronien aiheuttama vaste 
eroteltavissa.

 Mittaukset vielä kesken, gammaspektrin mittaus ammuksesta 
suorittamatta.



Mitä seuraavaksi
 Vedenalaiset mittaukset ensi vuoden alussa.( EU rahoittama 

DAIMON projekti)

 Ensimmäiset mittaukset laboratorio-olosuhteissa altaassa.

 Rahoitus haussa laitteiston muokkaamiseksi kenttätesteihin 
sopivaksi. Testeissä konsepti todistetaan toimivaksi matalissa 
rannikko vesissä. Operaattorina toimii merivoimien sukeltaja.

 Operatiivinen järjestelmä, jossa neutronitykki pienennetty 
kannettavaan muotoon. (ROV, ihminen, ajoneuvo)

 Uusi neutroni-ilmaisinteknologia, joka pystyy mittaamaan 
neutronienergian.

  mahdollistaa erittäin tehokkaat kuvantavat läpivalaisulaitteet

 Muokkaa neutronitykkiä niin, että D(t,2n)He reaktio 
käytettävissä.

 50-100 kertaa enemmän neutroneita.

 Korkeampi neutronienergia mahdollistaa nopean neutronin 
herätteen hyödyntämisen.

 Käyttää radioaktiivista polttoainetta.

Lahjakkaan taiteilijan näkemys 
vedenalaisesta järjestelmästä



Kiitoksia, kun ette nukahtaneet…
Kysymyksiä?
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