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:چکیده
 این برهمکنش میتواند به دو. و باعث آسیب در مواد و تاسیسات هستهای میشود، نقش مهمی در جابجایی اتم های ماده دارد،برهمکنش االستیک نوترون
 بر روی سطح مقطع،56Fe  بررسی تاثیر نوع پراکندگی االستیک نوترون از ایزوتوپ، هدف از این پژوهش.صورت همسانگرد و غی رهمسانگرد صورت گیرد
 از روش شبیهسازی برخورد دو جسمی، در این محاسبات. در آن استفاده شده استrpa  وarc-dpa ،NRT  که از مدلهای جابجایی،آسیب جابجایی است
، دادههای هستهای نظیر سطح مقطع برهمکنش االستیک و ضرایب لژاندر الزم است، برای محاسبه سطح مقطع آسیب جابجایی نوترون.استفاده شده ا ست
 سطح، در انرژیهای باال، نتایج نشان میدهد. فراخوانی شدهاندFORTRAN 90  توسط زبان برنامهنویسیENDF/B-VI که این دادهها از کتابخانه
. برای همه مدلهای جابجایی کاهش یافته است،مقطع آس یب جابجایی پراکندگی غیرهمسانگرد نسبت به پراکندگی همسانگرد

 آهن، برهمکنش االستیک، سطح مقطع آسیب، غیرهمسانگرد، همسانگرد، پراکندگی:کلمات کلیدی

Evaluation of the Isotropic and Anisotropic Scattering Effects in the Damage
Cross Section of Elastic Neutron Interaction with 56Fe Isotope
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Abstract: The elastic interaction plays an important role in displacing atoms from their lattice
position. This interaction is considered as isotropic and anisotropic. The purpose of this study is
evaluation of two types of elastic scattering effects in neutron damage cross section using several
displacing models (NRT, arc-dpa and rpa).The Binary Collision Approximation (BCA) method
is used in the calculations. The nuclear data from ENDF/B-VI library such as elastic cross
section and Legendre coefficient are also used in these calculations by Fortran 90. The result
shows that, neutron anisotropic scattering from the iron target is reduced at the higher energy for
all of the models.
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 .1مقدمه
برهمکنش االستیک نوترون ،نقش بسیار مهمی در جابجایی اتمها از شبکه اتمی خود دارد ،این جابجاییها ،باعث بوجود آمدن
آسیب در مواد و تاسیسات هستهای میگردد[ .]1آسیب تابش نوترون در ماده ،اغلب توسط پارامتری به نام جابجایی به ازای هر اتم
یا  dpa1اندازهگیری می شود .یعنی میانگین تعداد دفعاتی که یک اتم ،در طول تابش از محل شبکه خود جابجا میشود .سطح
مقطع آسیب

 ،کمیت اساسی در محاسبه  dpaبوجود آمده در ماده میباشد [.]2
()1

) dE ( E )  Dt ( E

Emax

DPA = t 

Emin

رابطه ( )1نشان میدهد ،تعداد اتمهای جابجا شده با میزان سطح مقطع آسیب رابطه مستقیم دارد .که در آن )   ( Eشار نوترون
و  tمدت زمان تابش است .از آنجایی که شار فرودی نوترون ،شامل تعداد بسیار زیادی ذره نوترون است ،بنابراین تغییرات بسیار
کوچک در محاسبه سطح مقطع باعث بوجود آمدن خطا بسیار بزرگی در محاسبه آسیب میشود .از این رو ،در نظر گرفتن نوع
برهمکنش و مدلهای جابجایی مختلف در دقت محاسبه آسیب بسیار تاثیرگذار است .در برهمکنش االستیک ،دو نوع پراکندگی
همسانگرد و غیرهمسانگرد برای پراکندگی نوترون از اتمهای هدف وجود دارد [ .]1نوع پراکندگی نوترون از اتمهای ماده هدف با
جرم اتمی سبک و متوسط با یکدیگر متفاوت است ،و در دقت محاسبه سطح مقطع آسیب بسیار تاثیرگذار است.
محاسبه آسیب از روشهای مختلفی نظیر روش برخورد دوجسمی ،2روش مونت کارلو 3و روش دینامیک 4مولکولی صورت می-
گیرد .در ای ن پژوهش ،از روش برخورد دوجسمی استفاده شده است .برای محاسبه سطح مقطع آسیب در روش شبیهسازی برخورد
دوجسمی ،از مدلهای جابجایی مختلفی نظیر arc-dpa ،NRT6 ،KP 5و  rpa7استفاده میشود .بعضی از این مدلها معایبی دارند
که به مرور زمان ،توسط مدلهای جدیدتر اصالح شدهاند .به عنوان مثال ،مدل NRTنمیتواند تعداد اتمهای منتقل شده از
موقعیت اولیه در یک شبکه اتمی ،به شبکه جدید و جابجا شدن با سایر اتمهای کریستال را پیشبینی کند .تعداد این جابجاییها
توسط آزمایشهای تابش ترکیبی نوترون و یون به صورت تجربی اندازهگیری میکنند .آنالیز دادههای ترکیبی پرتوهای نوترون و
یون ،تعداد جابجاییهای واقعی را بیشتر از مقدار پیشبینی شده توسط مدل  NRTنشان داده است [ .]3-6دو مدل  arc-dpaو
 rpaبه دلیل آن که در روابط خود از ضرایبی استفاده میکنند که از روش دینامیک مولکولی برگرفته شده است ،مقدار دقیقتری
از مقدار آسیبها و تعداد جابجاییها را در ماده ،به دست میدهند[.]3
آهن ،یکی از مواد اصلی در ساختار تاسیسات هستهای ،محسوب میشود .در یک نمونه طبیعی آهن درصد فراوانی ایزوتوپهای
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بیشترین درصد فراوانی را دارد .بنابراین ،بررسی میزان سطح مقطع این ایزوتوپ درک بسیار خوبی از میزان آسیب در یک نمونه
طبیعی آهن به دست میدهد[ .]7همچنین با توجه به اینکه بیشترین آسیب ایجاد شده در ماده ناشی از برهمکنش االستیک است
] ،[2این واکنش برای انجام محاسبات انتخاب شده است.
تفاوت در ماهیت پراکندگیهای همسانگرد و غیرهمسانگرد ،در ایجاد اختالف میان جابجاییهایاتمی و اختالف میان سطح مقطع
آسیب جابجایی ،تاثیرگذار است .از این رو ،هدف اصلی در این پژوهش ،محاسبه و بررسی اختالف بین سطح مقطع آسیب
پراکندگی همسانگرد و غیرهمسانگرد برهمکنش االستیک نوترون با آهن ،در مدلهای جابجایی  arc-dpa ،NRTو  rpaاست.
 .2روش کار
در این پژوهش ،سطح مقطع آسیب ،پراکندگی همسانگرد و غیرهمسانگرد نوترون با استفاده از دادههای هستهای کتابخانه
 ENDF/B-VIو سه مدل جابجای  arc-dpa ،NRTو  rpaمحاسبه شده است .شکل  1نحوه محاسبه سطح مقطع آسیب و گردش
دادهها در برنامه را نمایش می دهد .همانطور که در نمودار مشاهده میشود ،فایل  3کتابخانه  ،ENDF/B-VIحاوی دادههای سطح
مقطع برهمکنش االستیک نوترون است .که این دادهها در محاسبه سطح مقطع آسیب پراکندگی همسانگرد و غیرهمسانگرد
استفاده شده است ،اما دادههای فایل  4که حاوی ضرایب مربوط به پراکندگی غیرهمسانگرد است ،تنها برای محاسبه سطح مقطع
آسیب پراکندگی غیرهمسانگرد استفاده شده است.

شکل  :1نمودار گردش دادهها برای محاسبه سطح مقطع آسیب جابجایی در پراکندگی همسانگرد و غیرهمسانگرد
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 .1 .2محاسبه مدلهای جابجایی ثانویه
در محاسبه آسیب سطح مقطع االستیک ،سه مدل جابجایی ثانویه  arc-dpa ،NRTو  rpaبکار رفتهاند .تابع  تعداد جابجاییهای
ثانویه را تخمین میزند و به صورت زیر تعریف شده است:


 0

v(T ) =  1
)   T  (T

 2 Ed

T  Ed
Ed  T  2 E d / 

()2

T  2 Ed / 

که درآن )  Ed ( eVانرژی جابجایی T ( eV ) ،انرژی آسیب و )   (Tبرای مدل  NRTصورت زیر تعریف شده است:

 NRT (T ) = 1

()3

)   (Tبرای مدل  arc-dpaصورت زیر تعریف شده است:

+ Carc −dpa

()4

barc−dpa

T

1 − Carc − dpa
barc−dpa

)



2 Ed

(

= )  arc − dpa (T

 Carc −dpaو  barc − dpaپارامترهای ثابت هستند ،که در جدول  1آورده شده است .همچنین )   (Tبرای مدل  rpaبه صورت زیر بیان
میشود:

 bCrpa
 T Crpa
rpa
 rpa (T ) = 
+ 1 Crpa d Crpa
Crpa
2
E
)( d
 brpa + Td



()5

 Crpaو  brpaپارامترهای ثابت هستند (جدول .]3[)1
جدول  :1پارامترهای ثابت در مدل  arc-dpaو  rpaبرای آهن[]3
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 .2 .2محاسبه سطح مقطع آسیب برهمکنش االستیک نوترون
در پراکندگی همسانگرد نوترون ،احتمال توزیع پراکندگی در همه زوایا یکسان است ،اما در پراکندگی غیر همسانگرد احتمال پراکندگی در
همه زوایا یکسان نیست .معادله سطح مقطع آسیب پراکندگی همسانگرد برای نوترون فرودی با انرژی  Eبه صورت زیر تعریف شده است[:]1

) s (E

d   T ER (  )
()6
2 −1
)   s ( Eسطح مقطع برهمکنش االستیک نوترون با اتم ماده هدف است که در فایل  3کتابخانه  ENDF/B-VIداده شده
1

= )  DIsotropic ( E

است  .کسینوس زاویه پراکندگی در سیستم مرکز جرم است .تابع  بر حسب انرژی پسزنی  E Rو انرژی آسیب  Tتعریف شده
است[ ،]6و تعداد جابجاییهای ثانویه را بدست میدهد .این تابع در مدلهای مختلفی نظیر  arc-dpa ،NRTو  rpaبیان شده
است[.]3
سطح مقطع آسیب برای پراکندگی غیرهمسانگرد به صورت زیر تعریف شده است[:]1

2 +1
) a ( E ) P (μ
2
=0

NL



()7

 DAnisotropic ( E ) =  s ( E )  d   T ER (  )
1

−1

)  P ( μتوابع لژاندر ،پارامتر )  a ( Eضرایب لژاندر است که از فایل  4کتابخانه  ENDF/B-VIفراخوانی شده است .پارامتر  NLنیز
ماکزیمم مرتبه لژاندر میباشد.
 .3نتایج و بحث
 .1 .3مقایسه سطح مقطع آسیب همسانگرد و غیرهمسانگرد برهمکنش االستیک
سطح مقطع آسیب پراکندگی همسانگرد و غیرهمسانگرد نوترون با ایزوتوپ  ،56Feبه ترتیب برای سه مدل مختلف جابجایی
ثانویه  arc-dpa ،NRTو  rpaمحاسبه شده است .نتایج به ترتیب در شکلهای  4 ،3و  5نمایش داده شده است .در جدول ،2
محاسبات برای سه انرژی مختلف  2MeV ،10KeVو  20MeVآورده شده است.
جدول  : 2نتایج محاسبه سطح مقطع آسیب برهمکنش االستیک نوترون با  56Feبرای سه انرژی مختلف
اختالف

سطح مقطع آسیب

سطح مقطع آسیب

مدل جابجایی

انرژی نوترون

(بارن)

همسانگرد (بارن)

غیرهمسانگرد (بارن)

ثانویه

(الکترون ولت)

0/073

12/1

12/027

NRT

0/0081

7/8674

7/8755

arc-dpa

0/366

33/560

33/194

rpa

258/09

694/38

436/29

NRT

76/92

213/53

136/61

arc-dpa

2577

6803/4

4226/4

rpa

1999/71

2563/7

563/99

NRT

583/18

753/56

170/38

arc-dpa

20096/5

25671/9

5575/4

rpa
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1×104

2×106

20×106

همانطور که مشاهده میشود ،سطح مقطع آسیب پراکندگی غیرهمسانگرد ،برای همه مدلهای جابجایی ،نسبت به پراکندگی
همسانگرد ،کمتر است .اختالف سطح مقطع آسیب در این دو پراکندگی ،در انرژیهای کم ،نظیر 10KeVبسیار کم است ،ولی در
انرژیهای حدود  2MeVبه میزان قابل مالحظه ای افزایش یافته است ،و در انرژیهای باالتر این اختالف بسیار زیاد است ،به
عنوان مثال اختالف در انرژی  20MeVبرای مدلهای جابجایی  NRT ،arc-dpaو  ،rpaبه ترتیب 1999/71 ،583/18و
 20096/5بارن است .دلیل افت سطح مقطع آسیب جابجایی در انرژیهای باال ،کاهش احتمال برهمکنش ،و افزایش احتمال
پراکندگی در زوایای رو به جلو میباشد[.]1

شکل : 3مقایسه سطح مقطع آسیب جابجایی در پراکندگی همسانگرد و غیرهمسانگرد نوترون
از اتم  56Feبا استفاده از مدل جابجایی NRT
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شکل :4مقایسه سطح مقطع آسیب جابجایی در پراکندگی همسانگرد و غیرهمسانگرد نوترون
از اتم  56Feبا استفاده از مدل جابجایی arc-dpa

شکل : 5مقایسه سطح مقطع آسیب جابجایی در پراکندگی همسانگرد و غیرهمسانگرد نوترون
از اتم  56Feبا استفاده از مدل جابجایی rpa

 .2 .3مقایسه محاسبات سطح مقطع آسیب جابجایی در برهمکنش االستیک با کدهای  CRaDو NJOY

سطح مقطع آسیب جابجایی ،در اثر پراکندگی غیرهمسانگرد نوترون با ایزوتوپ  ،56Feتوسط کدهای  CRaDو  NJOYدر
شکل  2نشان داده شده است[ .]6 , 8از آنجایی که کد  NJOYسطح مقطع آسیب را با استفاده از مدل جابجایی  NRTمحاسبه
میکند[ .]8بنابراین ،ابتدا محاسبات سطح مقطع آسیب با مدل جابجایی ،NRTبرای مقایسه درنظر گرفته شده است .شکل  2نشان
7

می دهد که محاسبات سطح مقطع آسیب برهمکنش االستیک در این پژوهش با نتایج این دو کد تطابق بسیار خوبی دارد و نتایج
حاصل از محاسبات سطح مقطع آسیب ،معتبر است.

شکل  :2مقایسه سطح مقطع آسیب جابجایی مدل  NRTبرای برهمکنش االستیک نوترون
با فلز  56Feبا کدهای  CRaDو ]6 , 8[ NJOY

 .4نتیجهگیری
دقت محاسبات سطح مقطع آسیب به پارامترهای مختلفی بستگی دارد .در نظر گرفتن نوع پراکندگی (همسانگرد و
غیرهمسانگرد) نوترون از اتمهای ماده هدف ،و محاسبه تعداد جابجاییهای ثانویه ،در دقت محاسبات سطح مقطع آسیب بسیار
تاثیرگذار است .در این پژوهش ،با استفاده از زبان برنامه نویسی  ،FORTRAN 90دادههای هستهای کتابخانه ENDF/B-VI

فراخوانی شدهاند ،سپس با استفاده از روابط سطح مقطع آسیب جابجایی ،در دو پراکندگی مختلف برای مدلهای جابجایی ثانویه
 arc-dpa ،NRTو  rpaمحاسبه شده است .در انرژی  ،10KeVبرای مدلهای جابجایی  NRT ،arc-dpaو  ،rpaسطح مقطع
آسیب جابجایی پراکندگی غیر همسانگرد ،نسبت به پراکندگی همسانگرد ،به ترتیب  0/6 ،0/1و  1درصد ،کاهش یافته است .در
انرژی  20MeVاین نسبت برای مدلهای جابجایی  NRT ،arc-dpaو  ،rpaبه ترتیب  77 ،76و  78درصد ،کاهش یافته است.
نتایج نشان میدهد ،اختالف سطح مقطع آسیب پراکندگی همسانگرد و غیر همسانگرد نوترون ،در ایزوتوپ  ، 56 Feبرای هر سه
مدل جابجایی با افزایش انرژی ،افزایش یافته است .بنابراین ،در انرژیهای باال به دلیل اینکه پراکندگی غیرهمسانگرد است ،اختالف
دو سطح مقطع آسیب پراکندگیهای همسانگرد و غیرهمسانگرد ،در مدلهای مختلف جابجایی با یکدیگر بسیار زیاد است.
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