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 نوترون حاصل از اندرکنش میون با آشکارساز سوسوزن پالستیک 
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 :چکیده

های تولید شده در آشکارساز سوسوزن نوترونهستند. ها در آشکارسازی مهمی ، منبع تابش زمینههای حاصل از اندرکنش میون نوترون
سازی شد و طیف انرژی و شدت شبیه MCNPXکد  با استفاده از، photo-nuclear واکنش ای میون وپالستیک حاصل از اندرکنش هسته

ای میون با آشکارساز سوسوزن پالستیک های حاصل از اندرکنش هستهشدت نوترون دهد،نتایج نشان می های تولید شده مقایسه شد.ونرنوت
ای میون در آشکارساز سوسوزن های حاصل از اندرکنش هستهاست و انرژی نوترون photo-nuclearواکنش های حاصل ازبیشتر از نوترون

  باشد.می MeV 43 پالستیک تا 

 MCNPXسوسوزن پالستیک،  ،photo-nuclearواکنش  ای،: نوترون، میون، اندرکنش هستهکلید واژه

Muon induced neutron in the plastic scintillator detector 
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Abstract: 

Muon induced neutrons are important background sources in the detectors. Using MCNPX code, the neutron 

production via nuclear interaction of muon and photo-nuclear reaction was simulated in the plastic scintillator 

detector.  The energy spectrum and intensity of the produced neutrons were obtained. The results show that the 

intensity of neutron via muon nuclear interaction is higher than neutrons from photo-nuclear reaction and also 

muon nuclear interaction can produce neutron with energy up to 43 MeV in the plastic scintillator detector.   
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شود. میون یک اندرکنش پرتوهای کیهانی، که اغلب پروتون هستند، در اتمسفر زمین تولید می از طریقمیون کیهانی  پرتو

منجر به تولید پوزیترون، نوترینو   μ+واپاشی میون  است. 2MeV/c 105.6583و جرم   sμ 2.1969لپتون با عمر متوسط 

. [1،2،3] شودنوترینو الکترونی و نوترینو میونی میمنجر به تولید الکترون، آنتی μ-الکترونی و آنتی نوترینو میونی و واپاشی 

 :[4]ها ناشی از فرآیندهای زیر می باشنداین نوترون مهم هستند.منبع تابش زمینه های حاصل از میون به عنوان نوترون

  شوندتولید می هستهمیون با که در اثر اندرکنش  He8و  Li9 همچون  های اکتیوواپاشی رادیوایزوتوپ  -1

 های هسته پراکندگی االستیک میون با نوترون -2

 ناشی از آبشار الکترومغناطیس بوجود آمده از میون photo-nuclearاندرکنش  -3

 های ثانویه حاصل از نوترون های فرآیندهای ذکر شدهنوترون -4

نوترینو، به عنوان محیط آشکارسازی نظیر آشکارسازی آنتیآشکارسازهای سوسوزن پالستیک و یا سوسوزن مایع غالبا 

و قابلیت بکارگیری در های پایش مواد رادیواکتیو، به دلیل مقرون به صرفه بودن سیستم همچنین در .[5،6،7]شونداستفاده می

  .[8]گردداز آشکارسازهای سوسوزن پالستیک استفاده میابعاد بزرگ، 

هیدروژن و کربن  هایاتمها مقید توانند همانند الکترونشوند، میمتوقف می پالستیک های منفی که در سوسوزنمیون

میون  . [9] دهدشوند. از آنجاییکه میون، الکترون نیست، اصل طرد پائولی اجازه اشغال مدار اتمی که الکترون پر کرده را نمی

تر از الکترون است، قطر میون سنگین کند. به دلیل اینکهال میمدار اوربیتال الکترون اطراف هسته را اشغ ،منفی با ورود به اتم

 شود.گیرد و در هسته گیراندازی میباشد و در مدار منحصر به خود قرار میتر از قطر مدار الکترون میمدار آن کوچک

ها اندرکنش کنند. از آنجاییکه د پیش از واپاشی، از طریق واکنش زیر با پروتوننتوانمی ،های منفی مقیداین میون

های مثبت که اندرکنش با شوند، عمر آنها از میونهای منفی از دو طریق واپاشی و اندرکنش با پروتون، نابود میمیون

 ، شماتیک اتم میونی نشان داده شده است. 1در شکل پروتون ندارد، کمتر است. 

های شود. در رابطهکند و نوترون و نوترینوی میون گسیل می(، میون منفی در هسته با پروتون اندرکنش می1رابطه )در 

گردد. هسته گردد و یک نوترینوی میون گسیل میکند و هسته برانگیخته می( میون منفی با هسته اندرکنش می3( و )2)

 .  [10]نماید میبرانگیخته پروتون، نوترون و سایر ذرات را گسیل 
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𝜇− + 𝑝 → 𝑛 + 𝑣𝜇                                                               (1)  

𝜇− + 𝐴 → 𝐴∗ + 𝑣𝜇                                                               (2)  

𝐴∗ → 𝑝 + 𝑛 +⋯                                                                 (3)  

 

 شماتیک اتم میونی.. 1شکل 

 

های حاصل و الکترون [11] بوده MeV53دارای حداکثر انرژی که الکترون حاصل از واپاشی چنانچه میون واپاشی نماید، 

حاصل از  هایدر این تحقیق نوترون د.نگرد photo-nuclearاندرکنش  توانند سببونش میون در محیط آشکارساز، میاز ی

 گیرد.مورد بررسی قرار می photo-nuclearای میون و اندرکنش هسته

 

  :روش کار

چشمه میون با انرژی ، و ذرات حاصل از واپاشی میون با آشکارساز سوسوزن پالستیک به منظور بررسی اندرکنش میون

keV 1 با ابعاد  سوسوزن پالستیکبیرون از آشکارساز  ،در فاصله بسیار کم cm  15× cm  12× cm 12  تا ذرات تعریف شد

از لبه  mm 1/0و در حالت بعد چشمه میون در فاصله د نثانویه بوجود آمده تا حد ممکن ذرات حاصل از واپاشی میون باش

در   photo-nuclear فوتون، بخشدر کارت فیزیک در هر ورودی  .و درون آن تعریف شد سوسوزن پالستیکآشکارساز 

، F4تالی  با استفاده ازغیر فعال بررسی شد. طیف انرژی نوترون حاصل از اندرکنش میون با پالستیک  وفعال دو حالت 

  شود.مشاهده میkeV  1سازی شده برای بررسی میونهندسه شبیه 2شکل محاسبه شد. در  
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 ای اریانکنفرانس هستهبیست و پنجمین 
گاه آزا -۱۳۹۷اسفندماه  ۲و  ۱  د اسالمی )واحد بوشهر(دانش

آشکارساز عبور  cm  100در نظر گرفته شد. بطوریکه میون از  cm  15× cm  100× cm 12در مرحله بعد، ابعاد آشکارساز 

در کارت فیزیک فوتون انجام شد و   photo-nuclearها برای دو حالت فعال و غیرفعال بودن بخش سازیکند. شبیهمی

  از این آشکارساز محاسبه شد. MeV 200و   MeV 100 نوترون حاصل از عبور میون با انرژی

 

 

 سازی شده بر اساس تعریف مکان چشمه میون. هندسه شبیه2شکل 
  

  :نتایج

  cm  15× cm هنگام عبور از یک آشکارساز به ابعاد keV1  وقایع مختلف برای یک ذره میون با انرژی 1جدول در 

12× cm 12 میون شود. اعداد ذکر شده در جداول مربوط به اتالف و تولید ذرات، به ازای یک ذره فرودی مشاهده می

 . باشدمی

 cm  12 به ضخامت پالستیک سوسوزن آشکارسازدر  keV 1. اتالف میون 1جدول 

 از دست رفتن میون )به ازای یک ذره چشمه(

 چشمه میون بیرون آشکارساز چشمه میون داخل آشکارساز 

 (MeV)انرژی  وزنی (MeV)انرژی  وزنی 

 0 0 10-5×6/3784 10-2×6/3784 ایاندرکنش هسته

 10-3×1 1 10-4×9/3622 10-1×9/3622 واپاشی ذره

 



 

 

 

 

 

5 
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مطابق جدول فوق، در حالتیکه چشمه میون بیرون از آشکارساز قرار دارد، میون با آشکارساز اندرکنش نداشته و تنها 

نوترون در اثر اندرکنش میون کم انرژی با  ر به تولیدکه منجذکر شده است هایی اندرکنش  2جدول در نماید. واپاشی می

 د.نباشبیرون و داخل سوسوزن پالستیک میدر چشمه تعریف این نتایج برای دو حالت  شوند.می آشکارساز

 photo-nuclearها، حاصل از ، در حالتیکه چشمه بیرون از آشکارساز قرار دارد، تمامی نوترون2با توجه به جدول

 گردد. فیزیک فوتون، نوترونی تولید نمی photo-nuclearباشد. در صورت غیر فعال بودن بخش می

 

 با آشکارساز سوسوزن پالستیک keV 1 اندرکنش میوننوترون حاصل از واپاشی و  . تولید2جدول 

 تولید نوترون )به ازای یک ذره چشمه( 

 چشمه میون بیرون آشکارساز چشمه میون داخل آشکارساز 

 
 Photonuclearکارت 

 فعال

 Photonuclearکارت 

 غیر فعال

 Photonuclearکارت 

 فعال

 Photonuclearکارت 

 غیر فعال

 10-2×6/6485 ایاندرکنش هسته

 
6/6485×2-10 9/1667×9-10 0 

Photonuclear 1/4286×5-10 0 1/4447×5-10 0 

 

با آشکارساز پالستیک مشاهده  keV 1تولید شده حاصل از اندرکنش و واپاشی میون  طیف انرژی نوترون .الف،3شکل در 

سازی شبیه حالتی از شود، تفاوت چندانی بین نوترون تولید شده دروقتی چشمه میون داخل آشکارساز تعریف می شود.می

میزان نوترون ، 2شده در جدول  ذکرمطابق نتایج  شود. زیرافعال یا غیر فعال است مشاهده نمی photo-nuclearکه کارت 

.الف و 3شکل مطابق  همچنین.باشدمی photo-nuclearای، حدود هزار برابر نوترون حاصل از اندرکنش هستهحاصل از 

 باشد هیچ نوترونی تولید نخواهد شد. غیر فعال photo-nuclearوقتی چشمه میون بیرون آشکارساز باشد و کارت ، 2جدول 

ب، .3شکل  ، در photonuclearای میون با آشکارساز و نوترون حاصل از تفاوت بین نوترون حاصل از اندرکنش هسته

ای، دارای انرژی بیشتری نسبت گردد، طیف انرژی نوترون حاصل از اندرکنش هستهرسم شده است. همانطورکه مشاهده می

 باشد.می photo-nuclearبه طیف انرژی نوترون حاصل از 
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سازی. : الف. طیف انرژی نوترون در حالت مختلف شبیهسوسوزن پالستیک آشکارسازدر keV 1حاصل از میون نوترون . 3شکل 

 photo-nuclearای میون و ب. مقایسه طیف نوترون حاصل از اندرکنش هسته

 

مطابق  است.ذکر شده هنگام عبور از آشکارساز  MeV 200و   MeV 100میون با انرژیوقایع مختلف برای   3جدول در  

، فرار کمتری داشته و در نتیجه اندرکنش و واپاشی MeV 200های ، نسبت به میونMeV 100های با انرژی میون ،جدول

 .در آشکارساز بیشتر خواهد بود هاآن

 cm 100 به ضخامت سوسوزن پالستیک آشکارسازدر . اتالف میون 3جدول 

 از دست رفتن میون )به ازای یک ذره چشمه(

 MeV 100 MeV  200 

 (MeV)انرژی  وزنی (MeV)انرژی  وزنی 

282/10 10-1×2/1543 فرار  4/6437×1-10 42/423 

 10-3×3/8376 10-2×3/4079 10-3×5/6282 10-2×4/998 ایاندرکنش هسته

 10-1×1/6937 10-1×5/0155 10-1×1/2661 10-1×7/3459 واپاشی ذره
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و  MeV100انرژیبرای دو  photo-nuclearای میون و از اندرکنش هستهحاصل میزان تولید نوترون  4در جدول 

MeV200 .گردد، سهم مشاهده می ذکر شده استphoto-nuclear ای بسیار کم نسبت به اندرکنش هسته، در تولید نوترون

 باشد.می

 

 در آشکارساز سوسوزن پالستیک . تولید  نوترون حاصل از واپاشی و اندرکنش میون4جدول 

 ازای یک ذره چشمه(تولید نوترون )به  

 MeV 100 MeV 200 

 
 Photonuclearکارت 

 فعال

 Photonuclearکارت 

 غیر فعال

 Photonuclearکارت 

 فعال

 Photonuclearکارت 

 غیر فعال

 10-2×3/559 10-2×3/559 10-2×5/2205 10-2×5/2205 ایاندرکنش هسته

Photonuclear 2/8809×5-10 0 1/9693×5-10 0 

 

در آشکارساز پالستیک  MeV 200و  MeV 100انرژیطیف انرژی نوترون حاصل از اندرکنش و واپاشی میون با  4شکل در 

 photo-nuclearوترون بر اساس دو حالت فعال و غیر فعال بودن شود. در این شکل نتایج بدست آمده برای طیف انرژی نمشاهده می

 رسم شده است.
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 سوسوزن پالستیک آشکارساز cm 100 حاصل از واپاشی و اندرکنش میون با نوترون   . طیف انرژی4شکل 

 

 :گیرینتیجه

ه دلیل انرژی کند، بحرکت می آشکارسازبه سمت  آشکارساز، وقتی میون کم انرژی از بیرون 1جدول بر اساس نتایج 

داخل در شود. اما وقتی چشمه میون می آشکارسازکند و ذرات حاصل از واپاشی وارد ، فقط واپاشی میبسیار پایین

کند و بخشی از اتالف میون مربوط به اندرکنش اندرکنش می آشکارسازمیون عالوه بر واپاشی، با   ،تعریف شود ازشکارسآ

 ،کندمیشود و فقط واپاشی وارد آن می آشکارساز، در حالتیکه که میون از بیرون 2 بر اساس جدول باشد.ای میهسته

 کارت  MCNPدر این حالت در ورودی  چنانچهخواهد بود و منبع اصلی تولید نوترون   photo-nuclearواکنش 

photo-nuclear  در حالت off  تعریف  آشکارسازباشد هیچ نوترونی تولید نخواهد شد. در حالتیکه چشمه میون در داخل

انجام  ایاندرکنش هستهکه  ییهااز میون درصد 6 م می دهد،انجامیون واپاشی درصد  93شود، با وجود آنکه حدود 

 به خوبی قابل مشاهده است.  3شکل این تفاوت در مقدار نوترون تولید شده در  هستند.منبع اصلی تولید نوترون دهند، می

 .کنندفرار میاز آشکارساز ای یا واپاشی ها به دلیل انرژی باال بدون هیچ اندرکنش هستهبخشی از میون  3جدول با توجه به 

هایی ن درصد میونرسند و همچنیبه مرحله واپاشی میهنگام عبور از آشکارساز هایی که درصد میون ،با افزایش انرژی میون
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شود درصد مشاهده می ،4جدول و   3جدول با مقایسه  یابد.دهند، کاهش میای انجام میاندرکنش هسته آشکارسازکه با 

خواهد بود.   MeV 200میون با انرژی های حاصل از نوترونبیشتر از  MeV 100های تولید شده از میون با انرژی نوترون

 . استبیشتر  MeV 100 ای میون با انرژی درصد احتمال اندرکنش هسته زیرا

ای میون دریافت که طیف انرژی نوترون حاصل از اندرکنش هسته ،توان بر اساس طیف انرژی نوترون محاسبه شدهمی

این محاسبات با فرض عدم وجود سایر مواد در اطراف آشکارساز انجام شده  .دباشمی MeV 43 تا انرژی آشکارسازبا 

گیری در محیط آزمایشگاهی صورت گیرد، الزم است اندرکنش میون با مواد مورد مطالعه قرار گرفته است. چنانچه اندازه

 و طیف انرژی و شار نوترون حاصل از میون بررسی شود.
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