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 :چکیده

ای گذاشته جمیزان انرژی بر. مختلف در آشکارساز سوسوزن پالستیک محاسبه شد های، برد ذره میون با انرژیMCNPXبا استفاه از کد 

های کم انرژی ، میونمحاسبه شده شکارساز سوسوزن پالستیک بدست آمد. بر اساس نتایجهای مختلف آدر ضخامتو طیف پالس میون میون 

 MeV 2متر، های پر انرژی به طور میانگین در هر سانتیدهند و میونمتر آشکارساز سوسوزن پالستیک انرژی بیشتری از دست میدر هر سانتی

 گذارند. انرژی به جای می

 MCNPX: میون، سوسوزن پالستیک، کلمات کلیدی
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Abstract: 

Using MCNPX code, the stopping range of muon particles with different energies were calculated in the plastic 

scintillator detector. The energy loss and pulse height distribution for muons were obtained in different thicknesses of 

the plastic scintillator detector. According to the calculation results, energy loss of low energy muons in 1 cm of 

plastic scintillator is more than 2 MeV while high energy muons (GeV) deposit about 2 MeV in 1 cm plastic scintillator 

detector.  
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 :مقدمه

جو زمین در  km 15ها در ارتفاع حدود برابر الکترون جرم دارند. میون 107ها ذرات بارداری هستند که حدود میون

ها دارای بار مثبت و منفی گردند. میونهای پر انرژی کیهانی، تولید میاثر اندرکنش پرتوهای کیهانی، اغلب توسط پروتون

ها با عبور از جو به سطح زمین رسیده و طیف انرژی آنها میون .باشدمی µs 2/2بوده که به طور متوسط میانگین عمر آنها 

عالوه بر اندرکنش با مواد مختلف در محیط آزمایشگاه، در  ،این ذرات باردار پر انرژی. [1] رسدنیز می GeVتا چند 

ه دلیل پر انرژی بودن آنها، ب خواهند شد. زمینهنرژی به جای گذاشته و سبب افزایش طیف ناخواسته آشکارساز نیز ا

آنها نیاز است. همچنین استفاده از مواد حفاظ سبب تولید ذرات ثانویه نظیر، کاهش اثر برای سازی بسیار پیچیده حفاظ

 در طیف آشکارساز اتدهند. لذا الزم است اثر این ذرافزایش میطیف زمینه را گردند که الکترون، گاما، نوترون و ... می

نوترینو که سطح مقطع اندرکنش بسیار پایینی آنتی یهایی نظیر آشکارسازموضوع در پژوهشمورد توجه قرار گیرد. این 

ستیک و یا سوسوزن د. در آشکارسازی آنتی نوترینو، غالبا از آشکارسازهای سوسوزن پالباشاهمیت باالیی می دارایدارند، 

، به دلیل رادیواکتیوهای پایش مواد همچنین در سیستم. [ 4 ، 3 ، 2 ] شوندمایع به عنوان محیط آشکارسازی استفاده می

اندرکنش میون با سوسوزن [.  5 ] گرددهای سوسوزن پالستیک بزرگ استفاده میمقرون به صرفه بودن از آشکارساز

بنابراین الزم  د. گردطیف ارتفاع پالس  سبب ایجاد زمینه درتواند عالوه بر تولید ذرات ثانویه، می ) یا مایع(  پالستیک

، MCNPXاست سهم انرژی به جای گذاشته شده این ذره در طیف مورد توجه قرار گیرد. در این تحقیق با استفاده از کد 

، در آشکارساز سوسوزن پالستیک محاسبه گردید و نانرژی میو های تک انرژی و طیفانرژی به جای گذاشته شده میون

  .شدو انرژی به جای گذاشته شده میون در محیط این آشکارساز تعیین [ 6] برون یابی شده برد

  

 :کار روش

ون در عبور از  اتالف انرژی میشد و  برای انجام محاسبات استفاده MCNPXسازی مونت کارلو کد شبیهاز 

سوسوزن بلوک  یکسازی مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله اول، شبیه روشدو بر اساس شکارسازهای پالستیک آ
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. ضخامت هر سازی شدشبیه کل از چندین الیه با ضخامت یکسانمتش cm 10 ×cm 10طول و عرض به  پالستیک بوشهر(

 با کندمیکه از هر الیه عبور  ذرات میونو تعداد طیف انرژی  ذکر شده است. 1جدول سازی، در سوسوزن مورد شبیه

سپس اختالف آن با میانگین انرژی الیه بعد و در نتیجه مقدار  .و میانگین انرژی هر الیه بدست آمد محاسبه شد  F1تالی

پالستیک برای توقف سوسوزن ضخامت  با استفاده از این محاسبات، .ر هر الیه از دست داده محاسبه شدانرژی که میون د

با ضخامت سوسوزن پالستیک در مرحله دوم، چندین بلوک  بدست آمد.به عنوان برد میون  ا انرژی مشخصکامل میون ب

پالس حاصل ارتفاع طیف  ،  F8تالی و با استفاده از( 1شکل )سازی شد شبیه cm 10 ×cm 10با طول و عرض مختلف 

 نتایج محاسبات با خطای کمتر از یک درصد گزارش شده است.ن از هر بلوک آشکارساز بدست آمد. از عبور میو

 

 های مختلف آشکارساز سوسوزن پالستیکشده برای محاسبه ارتفاع پالس در ضخامتسازی شبیه. هندسه1شکل 

 

[ به عنوان چشمه تعریف 7برای بررسی تاثیر انرژی میون فرودی بر نتایج، عالوه بر آنکه طیف انرژی میون در سطح دریا ]

انتخاب شد تا تفاوت رفتار میون بر اساس  مختلفهای ذره فرودی به صورت میون تک انرژی با انرژی(، 2شکل شد)

ازی ذرات پر سبرای شبیه چشمه میون به صورت موازی به سطح آشکارساز تابانده شد. .انرژی فرودی آن بررسی شود

 انرژی، کارت فیزیک ذرات نظیر میون، تغییر داده شده تا امکان ترابرد آنها میسر گردد. 
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 [7] سطح زمین. طیف انرژی میون در 2شکل 

 :نتایج

 شود.مشاهده می 3شکل  پالستیک درسوسوزن بلوک  یک های مختلفروند کاهش تعداد ذرات عبوری میون از الیه

های است. در حالیکه برد میون cm 9/8حدود سوسوزن پالستیک ،  در MeV 40های با انرژی ، برد میون3شکل مطابق 

 .باشدمی cm 500، در این آشکارساز حدود MeV 1000با انرژی 

 

 MeV 40 ب( با انرژی   MeV 1000 های مختلف سوسوزن پالستیک الف( با انرژی ضخامت. تعداد میون در 3شکل 
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های مختلف انرژی محاسبه تعداد میون عبوری از هر الیه پالستیک بر اساس نتایج بدست آمده بر اساس  1در جدول  بوشهر(

 . شودمیون مشاهده می

 های سوسوزن پالستیکمختلف در الیهها با انرژی برد میون. 1جدول 

 انرژی میون فرودی

(MeV) 

 ضخامت کل پالستیک

(cm) 

 اتالف انرژی در هر الیه ضخامت هر الیه

(MeV) 

اتالف انرژی میون در 

 پالستیک cm 1هر 

(MeV) 

الزم برای ضخامت 

 (cm) توقف میون

40 10 1 mm 0.4551 4.49 8.9 

80 75 5 mm 1.622 3.193 25 
120 75 5 mm 1.352 2.69 44 
500 600 1 cm 2.037 2.037 245 

1000 600 1 cm 2 2 500 

 

 یساز سوسوزن پالستیک انرژی بیشترآشکار cm  1های کم انرژی به ازای ، میون1در جدول مطابق نتایج ارائه شده 

افزایش انرژی میون ضخامت شوند و با دهند و در ضخامت کمتری از آشکارساز سوسوزن پالستیک متوقف میاز دست می

آشکارساز سوسوزن  cm  1انرژی به ازای های پریابد. میونالزم برای توقف میون در آشکارساز پالستیک افزایش می

 دهندانرژی از دست می MeV 2پالستیک 

به  شود.مشاهده می 4شکل های مختلف در از آشکارسازهای پالستیک با ضخامتعبوری پالس میون ارتفاع طیف 

و طیف انرژی در سطح  MeV 200 فرودی طیف انرژی به جای گذاشته شده میون با انرژیقله عنوان مقایسه بین نتایج، 

   .باشدمی MeV 5/79و  MeV 58/84انرژی دارای به ترتیب  ، cm 40، در سوسوزن با ضخامت دریا
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 ب( با انرژی طیف میون در سطح دریا  MeV 200 های مختلف پالستیک الف( با انرژیدر ضخامت  . انرژی از دست رفته میون4شکل 

 

، میانگین انرژی از دست رفته میون و همچنین انرژی آشکارساز پالستیکهای مختلف بر اساس ضخامت 2جدول در 

ستون دوم مربوط به هر انرژی میون فرودی،  ،در این جدول قله پالس بر جای گذاشته در آشکارساز ذکر شده است.

  باشد.نگین انرژی به جای گذاشته شده در سوسوزن پالستیک میمیا

 

 انرژی به جای گذاشته شده میون در ضخامت های مختلف 2جدول 

 (MeV)انرژی میون فرودی 

ضخامت آشکارساز 

 (cm)پالستیک

 طیف میون  در سطح دریا 200 20

قله ارتفاع پالس 

(MeV) 

 انرژی ازمیانیگن 

   دست رفته میون

(MeV) 

قله ارتفاع 

 (MeV)پالس 

انرژی از میانیگن 

   دست رفته میون

(MeV) 

قله ارتفاع پالس 

(MeV) 

انرژی از دست میانگین 

 (MeV)   رفته میون

1 5.42 5.55 1.8 2.132 1.67 2.2 
2 13.397 13.642 3.65 4.177 3.51 4.34 
3 20 20 5.57 6.247 5.35 6.46 
10 20 20 19.67 20.8 18.79 21.38 
20 20 20 40.67 41.488 38.71 42.05 
40 20 20 84.58 84.43 79.5 81.84 
60 20 20 131.55 131.61 120.94 119.5 
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های مختلف آشکارساز سوسوزن پالستیک ، قله ارتفاع پالس حاصل از عبور میون از ضخامت2جدول بر اساس نتایج   بوشهر(

آید. به عنوان مقایسه بین آشکارساز سوسوزن پالستیک بدست می cm  1 بر اساس انرژی از دست رفته میون  در هر

عبور کند  cm 40 و  cm 2 وزن پالستیک به ضخامتکیهانی موجود در سطح دریا، از یک آشکارساز سوسنتایج، میون 

 خواهد بود.   MeV5/79و MeV5/3 به ترتیب  انرژی قله طیف

 :نتیجه گیری

سوسوزن متر سانتیهر با افزایش انرژی میون فرودی، به ازای  ،2جدول و  1بر اساس نتایج ذکر شده در جدول 

 .[8 ] به دست آمده توسط دیگران تطابق داردکه با نتایج  دهدانرژی از دست می MeV 2میون به طور میانگین  ،پالستیک

آشکارساز رسد، میون در عبور از برای طیف انرژی میون کیهانی که به سطح دریا میهمچنین بر اساس نتایج بدست آمده، 

نتایج حاصل از این بررسی در تعیین مکان قله انرژی میون در  .دهدمتر از دست میانرژی در هر سانتی MeV 2پالستیک 

بر اساس روش ، مورد استفاده قرار خواهد گرفت. سوسوزن پالستیک طیف ارتفاع پالس با توجه به ضخامت آشکارساز

 توان قله انتظاری میون را در طیف ارتفاع پالس سایر آشکارسازها نیز به دست آورد.می ،این تحقیق
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