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بررسی فرآیندها و ذرات باردار موثردر تشکیل حباب در آشکارسازهای قطرهی فوقگرم با استفاده از
Geant4 ابزار شبیهسازی
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: چکیده
 برای محاسبهی پاسخ آشکارسازهای قطرهیGeant4 در پژوهش حاضر یک برنامهی کاربردی که با استفاده از ابزار شبیهسازی
. برای بررسی برهمکنشها و ذرات باردار موثر در تشکیل حباب مورد استفاده قرار گرفت،فوقگرم تدوین و اعتبارسنجی شده است
 جهت تعریف فرآیندهایQGSP_BERT_HP  با استفاده از مدل12 ترابرد ذرات در آشکارساز قطرهی فوق گرم با مایع فریون
 بدین ترتیب پس از اجرای برنامه ذرات باردار. و چشمههای تک انرژی شبیهسازی شد241Am-Be فیزیکی برنامه و چشمهی نوترونی
 فرآیندهای غیرکشسان در تشکیل،موثر در تشکیل حبابها شناسایی شدند و مشخص شد که عالوه بر برهمکنشهای کشسان
 همچنین از این برنامهی کاربردی میتوان. این سهم بیشتر میشود،حبابها نقش به سزایی دارند و هرچه انرژی نوترون افزایش یابد
.برای بررسی سایر موارد فیزیکی و فرآیندهای مربوط به آشکارساز قطرهی فوقگرم نیز استفاده نمود
Geant4 ، برهمکنش غیرکشسان، برهمکنش کشسان، آشکارساز قطرهی فوقگرم:کلیدواژهها

Investigation of processes and effective charged particles for bubble formation
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Abstract:
In this research, an application program was utilized for investigation of interactions and effective
charged particles for bubble formation, which was developed and validated using Geant4
simulation toolkit for the calculation of the response of Superheated Drop Detectors. Radiation
transport in Superheated Drop Detectors with Freon-12 was simulated using QGSP_BERT_HP
model for defining the physical processes of the program and 241Am-Be and mono energetic neutron
sources. Consequently, after the simulation the effective charged particles for bubble formation were

identified and it was observed that non-elastic interactions play an important role in bubble
formation as well as elastic interactions and their contribution increase when the neutron energy
increases. Also, the developed application can be used for investigation of other physical
processes related to Superheated Drop Detectors.
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 .1مقدمه
آشکارسازهای قطرهی فوقگرم ،یکی از ابزارهای آشکارسازی نوترون میباشند که متشکل از قطرات ریز فوقگرمی هستند که در یک
محیط میزبان پلیمری پراکنده شدهاند .یک مایع زمانی که در دمایی بیشتر از نقطهی جوش خود در حالت مایع باشد فوقگرم نامیده
میشود .در اثر برهمکنش نوترون با این قطرات حبابهایی در محیط میزبان تشکیل میشود ،که تعداد آنها متناسب با تعداد
نوترونهای فرودی میباشد .شرط آستانهای برای تشکیل حباب در این آشکارسازها به صورت زیر نوشته می شود[:]1
4𝜋 𝛾(𝑇)2
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در این رابطه توانتوقف هستههای پس زده شده در اثر برهمکنش نوترون با هسته ماده فوقگرم 𝛾(𝑇) ،تنش سطحی مایع فوق
𝑥𝑑
گرم 𝑃𝑣 ،و  𝑃0به ترتیب فشار اشباع مایع فوق گرم و فشار جو و 𝑇𝜂 بازدهی ترمودینامیکی است .سمت راست رابطهی ( )1تابع شرایط
فیزیکی و نوع مادهی فوقگرم می باشد که برای هر آشکارساز در شرایط خاص فیزیکی ،کمینهی توانتوقف هستههای پسزده شده
و در نتیجه کمینهی انرژی هستهها جهت تشکیل حباب را مشخص میکند.
درنتیجه برای یک شار نوترون مشخص تعداد حبابهای تشکیل شده به انرژی نوترون فرودی ،جنس مایع فوقگرم ،فشار اعمالی بر
سطح آشکارساز و دما وابسته است [ .]1از ویژگیهای اصلی این آشکارسازها عدم حساسیت آنها به پرتوهای گاما ،قابلیت شمارش
حبابها بدون نیاز به تجهیزات جانبی ،اندازهی کوچک و قابل حمل بودن آنها میباشد .این خصوصیات ،آشکارسازهای قطره فوقگرم
را به ابزاری مناسب جهت آشکارسازی و بینابنمایی نوترونهای سریع تبدیل میکند .علت عدم حساسیت به پرتوهای گاما این است
که الکترونها و ذرات ثانویهی ناشی از برهمکنشهای پرتو گاما ،توان توقف کافی برای ایجاد حباب در آشکارسازهایی که در شرایط
فیزیکی متداول به کار گرفته میشوند را ندارند .همچنین ذرات باردار بوجود آمده از برهمکنش نوترونهای کند نیز انرژی و توان
توقف مورد نیاز برای ایجاد حباب را ندارند .درنتیجه این ابزار برای آشکارسازی نوترونهای سریع بیشترین کاربرد را دارد .شکل ()1
تصویری از آشکارساز قطرهی فوقگرم قبل و بعد ازپرتودهی در میدان نوترونی را نشان میدهد.

شکل  .1آشکارساز قطرهی فوقگرم قبل و بعد از پرتودهی در میدان نوترونی.

در طی سه دههی اخیر از این آشکارسازها به طور وسیع در بینابنمایی نوترونها استفاده شده است [.]5-2
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برهمکنش نوترون با مواد به دو دستهی کشسان 2و غیرکشسان 3تقسیم میشود .در برهمکنش کشسان ،هستهی پسزده شده 4از
نظر انرژی داخلی و ترکیب ایزوتوپی تغییر نمیکند و بخشی از انرژی جنبشی نوترون اولیه را کسب میکند .برهمکنشهای غیرکشسان
به اندرکنشهای جذب ،پراکندگی ناکشسان ،5مولد ذرات باردار ،واکنشهای نوترونزا و شکافت طبقهبندی میشوند .در یک
برهمکنش ناکشسان ) ،(n,n′هستهی اتم که از نظر ایزوتوپی تغییر نکرده در حالت تحریک باقی میماند که با گسیل پرتو گاما انرژی
خود را از دست میدهد .برهمکنش جذب ) (n,γبرای نوترونهای حرارتی در مواجهه با اغلب هستهها رخ میدهد و هستهی برانگیخته
با گسیل پرتو گاما به حالت پایه بازمیگردد .از برهمکنشهای مولد ذرات باردار میتوان به ) (n,pو ) (n,αاشاره کرد .در برهمکنشهای
نوترونزا مانند ) (n,2nو) (n,3nپس از برخورد نوترون با هسته یک یا چند نوترون آزاد می شود.
در یکی از پژوهشهای انجام شدهی قبلی یک برنامهی کاربردی با استفاده از ابزار شبیهسازی  ]6[ Geant4برای محاسبهی پاسخ
آشکارسازهای قطرهی فوقگرم تدوین و اعتبارسنجی شد [ .]7درکنار خروجی اصلی برنامه که تعداد حبابهای تشکیل شده یا همان
پاسخ آشکارسازهای قطرهی فوقگرم است اطالعات مهم دیگری قابل استحصال است .اطالعاتی نظیر عدد جرمی و اتمی هستههای
موثر در تشکیل حباب ،طول مسیری که این هستهها درون قطره طی میکنند و انرژی آنها در ابتدا وانتهای مسیر در حین اجرای
برنامه قابل رویت است .در مقالهی حاضر این برنامهی کاربردی برای بررسی هستهها و فرآیندهای دخیل در فرآیند تشکیل حباب
مورد استفاده قرار گرفته است.
 .2روش کار
در اثر برهمکنش نوترونها با هستهی اتمهای مایع فوقگرم ،ذرات باردار تولید میشوند و اگر توانتوقف این ذرات از یک حد آستانه
بیشـتر باشـد (سـمت راسـت رابطهی ( ))1قطرهی فوقگرم را تبخیر میکنند .توان توقف آسـتانه ،تابع نوع مایع فوقگرم ،دما و فشـار
خارجی بر ســطح آشــکارســاز اســت و همچنین به بازدهی ترمودینامیکی بســتگی دارد .بازدهی ترمودینامیکی به نوع مایع فوقگرم
بستگی دارد و مقدار آن برای هر آشکارساز خاص با آزمایش تجربی مشخص میشود [.]7
در تحقیق حاضـر ،آشـکارسـاز با مایع فوقگرم فریون  (CCl2F2) 12شـبیهسـازی شـده اسـت .برای معرفی شـرط تشـکیل حباب به
برنامه ،از کد  SRIMنیز بهرهبرداری شـده است [ .]8با استفاده از این کد نمودارهای تغییرات توان توقف بر حسب انرژی برای ذرات
باردار تولید شـده درون قطرات مایع فوقگرم ،به دسـت آمدهاند .عالوه بر هسـتههای  C، Clو  Fکه هسـتههای سـازنده فریون 12
هسـتند ،شـرط انرژی نظیر توان توقف برای هسـتههای  S ، P ،O ،Nو سـایر هسـتههای با عدد اتمی کمتر از  17حاصـل از محاسـبات
کد  SRIMبه کد وارد میشـود .اگر ذرات باردار تولید شـده درون قطرات فوقگرم ،انرژی بیشـتر از حد آسـتانه داشته باشند ،آن قطره
تبخیر شده در نظر گرفته میشود.
در این تحقیق ازمدل  QGSP_BERT_HPبرای معرفی فرآیندهای فیزیکی در بخش  PhysicsListبرنامه ،اسـتفاده شـده اسـت که
برای نوترونهای با انرژی کمتر از  20 MeVمناسب میباشد.
چشـمهی نوترونی  241Am-Beو چشـمههای نوترون تک انرژی برای شـبیهسـازی انتخاب شـدند که به شـکل صـفحهی دایره ای به
شـعاع  0/6سـانتیمتر زیر آشـکارسـاز قرار گرفته اسـت و ذرات گسـیلیاش در جهت مثبت محور  Zها میباشـد (محور  Zها به عنوان
محور تقارن آشـکارسـاز در نظر گرفته شـد) .علت انتخاب این شـعاع ،این اسـت که ذرات گسـیلی دقیقا سـطح مقطع آشـکارسـاز را

2

Elastic
Non-elastic
4 Recoil nucleus
5 Inelastic
3

3

 11الی  14اسفند  -1399دانشگاه فردوسی مشهد (مجازی)

بپوشـانند و ذرهای به هدر نرود و زمان اجرای شـبیهسـازی کاهش یابد .در شـکل ( )2چشـمه به همراه ذرات گسـیلی و آشـکارسـاز
شبیهسازی شده مشاهده میشود.
 .3نتایج و بحث
ترابرد ذرات در آشـکارسـاز با مایع فوق گرم فریون  12در دمای  28درجه سـلسـیوب با فشـار خارجی جو تحت پرتودهی با چشـمهی
نوترونی  241Am-Beشـبیه سـازی شـد و ذرات باردار موثر در تشـکیل حباب مشـخص شـدند .درصـد مشـارکت این ذرات در هیسـتوگرام
شـکل ( )3مشـخص شـده اسـت .همانطور که در این نمودار مشـخص اسـت ذرات باردار بوجود آمده از برهمکنشهای کشـسـان و
غیرکشـسـان در تشـکیل حباب سـهم دارند .هسـتههای  37Cl ،35Cl ،19Fو  12Cنتیجهی برهمکنش کشـسـان نوترونها با هسـتهی
اتمهای فوقگرم و هســـتههای  8Be ،15N ،16N ،35S ،32Pو  16Oنتیجهی برهمکنشهای غیرکشـــســـانی نظیر ،35Cl (n,α) 32P
 19F (n,α)16N ،35Cl (n, p) 35Sو  19F (n, nα)15Nمیباشـند .همچنین مشـخص میشـود که فلووور مهمترین هسـته در تشـکیل
حبابها میباشـد %84 .حبابها از برهمکنشهای کشـسـان و باقی از برهمکنشهای غیرکشـسـان ایجاد شـدهاند .علت این امر این
اسـت که سـطح مقطع برهمکنشهای کشـسـان از برهمکنشهای غیرکشـسـان در بازهی انرژی چشـمهی نوترونی  241Am-Beبیشـتر
اسـت .برای نمونه در شـکلهای ( )4تا ( )6سـطح مقطع برهمکنشهای کشـسـان و غیرکشـسـان برای فلووور در بازهی انرژی چشـمهی
نوترونی  241Am-Beترسیم شده است [.]9

شکل  .2آشکارساز قطرهی فوقگرم و چشمهی تعریف شده در شبیه سازی به همراه ذرات گسیلی آن.

4

 11الی  14اسفند  -1399دانشگاه فردوسی مشهد (مجازی)

0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
16O

8Be

15N

16N

35S

32P

12C

37Cl

35Cl

19F

Contribution of each Nucleus in bubble formation

0.35

Nucleus

شکل  .3درصد مشارکت ذرات باردار موثر در تشکیل حباب در آشکارساز با مایع فوقگرم فریون  12در دمای  28درجه سلسیوب با فشار خارجی جو تحت
پرتودهی با چشمهی نوترونی . 241Am-Be

همان طور که در نمودار شکلهای ( )4تا ( )6مشخص است سطح مقطع برهمکنش کشسان چندین برابر سطح مقطعهای غیرکشسان
برای هستهی فلووور میباشد .این نتیجه از این جهت قابلتوجه است که در بسیاری از پژوهشهای پیشین تصور بر این بود که تنها
ذرات باردار ناشی از برهمکنش کشسان نوترون با هستهی اتمهای مایع فوقگرم میتواند منجر به تشکیل حباب شود [10و ،]11در
حالی که بنا بر دادههای حاصل از شبیهسازی مشخص میشود که هستههای ناشی از برهمکنشهای غیرکشسان سهم بهسزایی در
تشکیل حبابها دارند .هرچه انرژی نوترونهای فرودی بیشتر شود ،سهم برهمکنشهای غیرکشسان افزایش مییابد .برای بررسی
بیشتر این موضوع ،ترابرد ذرات در آشکارساز با مایع فوق گرم فریون  12در دمای  28درجه سلسیوب با فشار خارجی جو تحت
پرتودهی با چشمههای نوترون تک انرژی تا انرژی  40 MeVشبیهسازی شد که نتیجهی آن در نمودار شکل ( )7منعکس شده است.

شکل .4سطح مقطع برهمکنش کشسان  19Fبرحسب انرژی [.]9
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شکل  .5سطح مقطع برهمکنش  19F (n,α)16Nبرحسب انرژی [.]9

شکل  .6سطح مقطع برهمکنش  19F (n, nα)15Nبرحسب انرژی [.]9
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شکل .7درصد مشارکت فرآیندهای غیرکشسان برحسب انرژی نوترون در تشکیل حباب در آشکارساز با مایع فوق گرم فریون  12در دمای  28درجه
سلسیوب تحت فشار خارجی جو.
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 با افزایش انرژی نوترون فرودی سهم اندرکنشهای غیرکشسان در پاسخ آشکارساز افزایش پیدا،) مشخص است7( همان طور که در نمودار شکل
 برای چشمهی نوترون تقریبا تمام هستههای با عدد اتمی مساوی80 MeV  همچنین نتایج شبیهسازی نشان داد که در انرژیهای باالی.میکند
. در تشکیل حباب نقش دارند17 و کمتر از

 نتیجهگیری.4
 برای محاسبهی پاسخ آشکارسازهای قطرهیGeant4  از یک برنامهی کاربردی که با استفاده از ابزار شبیهسازی،در پژوهش حاضر
 مشخص شد که. برای بررسی برهمکنشها و ذرات باردار موثر در تشکیل حباب استفاده شد،فوقگرم تدوین و اعتبارسنجی شده
 این سهم بیشتر، فرآیندهای غیرکشسان نیز در تشکیل حبابها نقش دارند و با افزایش انرژی نوترون،عالوه بر برهمکنش کشسان
 همچنین از این برنامهی کاربردی میتوان برای بررسی سایر موارد فیزیکی و فرآیندهای مربوط به آشکارساز قطرهی فوقگرم.میشود
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