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کانونیسازی باریکهی نوترونهای سرد با استفاده از شش قطبی مغناطیسی
* سیدفرهاد مسعودی،مریم مکرمی
 تهران ـ ایران،15785-4414 : صندوق پستی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،گروه فیزیک

با استفاده از برهمكنش بین گشتاور مغناطیسي نوترون و میدان مغناطیسي شش قطبي كه منجر به يافتن معادلهي مسیر خاصي براي

:چکیده

 چگونگي حركت نوترون در میدان مغناطیسي شش قطبي مورد مطالعه قرار گرفته و با استفاده از آن شرايط كانونيسازي،حركت نوترون ميشود
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 نوع وابستگي طول موج، همچنین با بهرهگیري از نتايج حاصل از شبیهسازي.نوترونهاي سرد در انتهاي آهنرباي شش قطبي بررسي شد
 اثرات ابعاد چشمه بر روي میزان كانوني شدن نیز مورد.كانونيشونده به شرايط مختلف از قبیل ابعاد و قدرت آهنرباي شش قطبي به دست آمد
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Cold Neutron Beam Focusing by Magnetic Sextupole
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Abstract: By means of interaction between neutron magnetic moment and magnetic sextupole that
leads to a specific path equation for neutrons, the neutron motion in a sextupole magnetic field has been
obtained. By utilizing the result, the conditions for focusing the cold neutron beam on the end of the
magnet have been investigated. Also, using the simulated results, the focused wavelength has been
obtained for different conditions depending on the dimensions of the sextupole magnet and its strength.
The effect of the dimensions of the neutron source is also investigated on the focusing process.
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مغناطیسي بنا نهاده شده استفاده از هشت قطبيهاي مغناطیسي

 .1مقدمه
امروزه استفاده از باريكهي نوتروني يك روش كارآمد براي

براي موازيسازي باريكهي نوترون و سپس همگرايي آنها

بررسي ساختار و پويايي مواد است .پديدههايي مانند پراش و يا

است .در اين روش از دو هشت قطبي مغناطیسي به طور همزمان

بازتابش نوترون از نمونههاي مختلف ،اطالعات مهمي را در

استفاده ميشود كه در هشت قطبي مغناطیسي اولیه باريكهي

اختیار پژوهشگران قرار خواهد داد [ .]1 ،2از آنجا كه

نوتون سرد موازي شده و سپس اين باريكهي موازي شده در

ساختارهاي مورد مطالعه ،ابعادي در حدود چندين نانومتر دارند،

میدان هشت قطبي دوم همگرا ميشود ].[25 ،26

بنابراين در مطالعهي اين دسته از مواد بايد از طول موجهايي در

در اين مقاله ضمن معرفي میدانهاي مغناطیس شش قطبي،

محدودهي طول موج نوترونهاي سرد استفاده شود .با اين وجود،

معادله هاي حركت نوترون در اين میدان به دست آورده شده و با

مشكل اساسي كه در استفاده از اين نوترونها ديده

استفاده از آن شرايط متمركزسازي باريكهي نوترون پس از عبور

ميشود شار كم اين نوترونها است كه منجر به كاهش كارايي

از میدان قطبي شش قطبي مغناطیسي مورد بررسي قرار گرفته

اين دسته از آزمايشها شده است [ .]6از طرف ديگر ،طي انتقال

است .همچنین با بهرهگیري از محاسبات عددي ،طول موجهاي

باريكهي نوترون از چشمه به نقطهي آزمون ،به علت واگرايي

كانوني شونده براي شرايط خاص به دست آورده شده است .در

باريكه ،ذرات در فضا پخش شده و شار دريافتي در يك نقطهي

نهايت اثرهاي غیرنقطهاي بودن چشمهي نوتروني مورد بررسي

خاص با فاصله گرفتن از چشمه بسیار كم خواهد بود .به همین

قرار گرفته است.
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دلیل استفاده از ابزارهايي مانند عدسيهاي اپتیكي نوتروني كه
بتواند باريكهي نوترون را همانند باريكهي نور متمركز كرده و شار

 .2بررسی حرکت نوترون در میدان شش قطبی
مغناطیسی
با توجه به چگونگي حركت نوترون در میدان يك

را در نقطهي آزمايش افزايش دهد بسیار ضروري به نظر ميرسد.

o
e

مطالعهي طرحهاي اپتیكي مختلف براي غلبه بر مشكل شار
پايین نوترونهاي سرد داراي سابقهي ديرينهاي است ]،3 ،4 ،5

 .[7به عنوان نمونهاي از اين نوع طرحها ميتوان به روش استفاده
از بازتاب نوترون از سطوح مواد و ساخت عدسيهاي نوتروني

اشاره كرد ] .[1اين روش به طور تجربي با استفاده از اشكال مقعر
متقارن از جنس  MgF1توسط اسكیلدنس و همكاران ()2331
مورد مطالعه قرار گرفته است ].[3

آهنرباي شش قطبي ،ميتوانیم شرايطي را به دست آوريم كه
طي آن باريكهي نوترونهاي سرد پس از عبور از آهنربا كانوني

iv

شوند .بدين منظور ابتدا به چگونگي حركت اين ذرات در میدان

شش قطبي ميپردازيم.
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از آنجا كه نوترون ذرهاي بدون بار است ،تنها راه برهمكنش

آن با میدان مغناطیسي خارجي ،گشتاور دوقطبي مغناطیسي آن

r
A

است .نیروي وارد بر نوترون اين است

روش ديگري كه اخیراً به طور قابلمالحظهاي مورد توجه
قرار گرفته است اعمال نیرو بر نوترون (با توجه به بيبار بودن آن)


 
d2 r
2   
()2
)F  (.B)  2   (S.B
dt



كه در آن  rبردار مكان نوترون S ،اسپین نوترون B ،میدان

مغناطیسي خارجي و  .    / m  5/ 77 m2s2T 1اگر میدان

مكان ،مسیر حركت نوترون را مشخص ميكند .شش قطبيهاي

مغناطیسي خارجي به اندازهي كافي قوي باشد ،قطبش نوترون در

مغناطیسي به واسطهي نوع میداني كه ايجاد ميكنند و برهمكنش

امتداد میدان مغناطیسي به طور ناوردا انتقال يافته و تقريباً ثابت

اين میدان با اسپین نوترون ،ميتوانند به گونهاي بر حركت

باقي ميماند .در اين حالت معادلهي ( )2چنین خواهد بود

با استفاده از میدان مغناطیسي است .در صورت وجود میدان
مغناطیسي متغیر نسبت به مكان ،به واسطهي برهمكنش میدان
مغناطیسي با اسپین نوترون ،بر نوترون نیرو وارد خواهد شد .در
حالت كلي جهت میدان مغناطیسي و نوع تغییرات آن نسبت به

نوترون تأثیر گذارند كه همانند لنزهاي نوري ،باريكهي نوترون را
در منطقهاي خاص كانوني كرده و بدين ترتیب شار نوترون را در

() 1

آن منطقه افزايش دهند ] .[21 ،22 ،21از جملهي روشهاي ديگر
كه براساس برهمكنش گشتاور مغناطیسي نوترون و میدان
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dr
  B
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2

كانونيسازي باريكهي نوترونهاي سرد با استفاده از . . .

كه در آن عالمت منفي مربو به حالتي است كه اسپین نوترون با

اسپین مثبت ،با متحمل شدن نیرويي جانب مركز به سمت محور

میدان مغناطیسي هم جهت بوده و عالمت مثبت براي حالتي است

آهنربا متمايل ميشوند ،در حالي كه نوترونهاي با اسپین منفي

كه میدان مغناطیسي و اسپین نوترون غیرهمجهت باشند .در ادامهي

نسبت به محور واگرا شده و از آن دور ميشوند و در صورتيكه

محاسبات فرض بر اين است كه نوترونهاي فرودي غیرقطبیده

ديوارهي آهنربا از مواد جاذب نوترون ساخته شده باشد ،توسط

بوده و كوانتش آنها در امتداد میدان مغناطیسي موضعي در نظر

آن جذب ميشوند .بنابراين شش قطبي باريكهي ناقطبیدهي

گرفته ميشود ] .[22بدين ترتیب اسپین نیمي از نوترونها در

نوترون را قطبیده نیز ميكند ].[22

با در نظر گرفتن شرايط اولیه )  v(t  )  vx , vy , vzو

امتداد میدان مغناطیسي موضعي بوده و نیمي ديگر پادموازي


)  r (t  )  x , y , zو استفاده از رابطهي ( ،)5معادلههاي

هستند.
میدان مغناطیسي يك شش قطبي مغناطیسي كه طبق مدل

مكان و سرعت نوترون ،به صورت زير به دست ميآيند

هالباخ ] [21 ،27 ،23 ،24از چیدمان خاصي از آهنرباهاي دايمي

v

 
v
r   x  cos t  x sin t, y cos t  y sin t, vz t  z  





در داخل يك محفظهي استوانهاي به وجود ميآيند به صورت
زير است

()6

D
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()4

S
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G 2 2
̂(x  y )î  2xyj
2


v  vx cos t  xsin t, vy cos t  ysin t, vz 

B

()3

o
e

كه در آن محور  zموازي محور استوانه بوده و محورهاي  xو y

عمود بر آن در نظر گرفته شدهاند G .ثابت مشخصهي آهنرباي

شش قطبي است كه به عواملي از جمله شعاع داخلي و خارجي
آهنربا بستگي دارد ] .[23به عنوان مثال تجربي از شش قطبيهاي

ساخته شده براي همگرا كردن نوترونهاي سرد ميتوان به مراجع
] [21 ،22 ،21اشاره كرد كه در آن ثابت مشخصهي میدان شش
قطبي ساخته شده از مرتبهي  215 T m-1است .با توجه به شعاع

استوانهي استفاده شده در اين آهنرباي شش قطبي كه از مرتبهي

حال با استفاده از رابطههاي فوق ميتوانیم شرايطي را به دست

v
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كانوني كنیم .براي مثال هنگاميكه چشمهي نقطهاي به آهنربا
چسبیده باشد ،با صفر قرار دادن رابطهي ( ،)5شر كانوني شدن

باريكهي نوترون در انتهاي آهن رابايي به طول  lmبه صورت زير

c
r

به دست ميآيد (شكل )2

 2سانتيمتر است ،میدان مغناطیسي متوسط داخل اين آهنربا از

() 7

مرتبهي  2تسال است .با استفاده از رابطهي فوق ،نیروي وارد از
اين میدان بر نوترون ،به صورت زير به دست ميآيد

()5

بیاوريم كه تحت آن بتوانیم نوترونها را پس از عبور از آهنربا

A

lm

vz

اين رابطه نشان ميدهد كه براي يك آهنرباي شش قطبي با
مشخصات معلوم ( lmو  ،)Gيك طول موج خاص را ميتوان در



d2 r
 2 r ; 2  G
2
dt

انتهاي آهنربا كانوني كرد )  . ([A ]  3956طول موج به
]v[m / s

دست آمده در رابطهي ( )3در محدودهي انرژي نوترونهاي سرد
چنانكه ديده ميشود نكتهي اساسي در استفاده از شش قطبيهاي

قرار ميگیرد .همانطور كه مالحظه ميشود ،با افزايش طول

مغناطیسي ،برهمكنش خاص آنها (به واسطهي نوع وابستگي

آهنربا و نیز ثابت مشخصهي  Gآن ،طول موج كانوني شونده

میدان مغناطیسي شش قطبي به مكان كه در رابطه ( )6آمده است)

( )λfكاهش يافته و نوترونهاي با انرژي بیشتر در انتهاي آهنربا

با نوترون است كه منجر به حركت نوساني نوترون خواهد شد

كانوني ميشوند.

[ .]23همانطور كه رابطهي ( )5نشان ميدهد ،نوترونهاي با
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كادمیم ،در نظر گرفته شد .بدينترتیب پرتوهايي كه پس از ورود
چشمهی نوترون نقطهای

به آهنربا و طي عبور از آن به مرز ديوارهي داخلي ميرسیدند از
محاسبات حذف شده و يافتن مسیر حركت براي آنها ادامه پیدا
نكرد .در نهايت تعداد نوترونهايي كه در انتهاي آهنربا در
نقطهاي به شعاع  rdكانوني شده بودند برحسب طول موج رسم
شدند .نتايج مربو به دو منطقه به شعاعهاي  1/2و  1/4mmدر

معادلهي حركت در صفحهي  x-zدر حالت موازي:

شكلهاي  1و  6نشان داده شدهاند .تعداد كل نوترونهاي دنبال
چشمهی نوترون نقطهای

شده در محاسبات انجام شده  211میلیون بود .با توجه به اين

D
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تعداد و تعداد نوترونهاي همگرا شده ميتوان درصد همگرايي
را تع یین كرد .با اين وجود بايد بر اين نكته تأيید كرد كه براي
مشخص شدن اهمیت استفاده از میدان مغناطیسي ،بهتر است
میزان همگرايي با حالت عدم وجود میدان مقايسه شود .به عنوان

معادلهي حركت در صفحهي  x-zدر حالت پادموازي:

مثال در محاسبات مربو به شكل  ،1تعداد نوترونهايي كه از

S
f

شکل  .1نوع حركت نوترون در دو حالت اسپین موازي و پادموازي با میدان

مقطعي به شعاع  1/2میليمتر در فاصلهي  111میليمتري از چشمي

شش قطبي مغناطیسي موضعي.

ميگذرند تقريباً  2نوترون از هر  211میلیون نوترون است .اين در

 .3شبیهسازی

حالي است كه با اعمال میدان مغناطیسي شش قطبي اين تعداد براي

o
e

طول موج  25آنگستروم به بیش از  411هزار ميرسد.

روابط و شرايطي كه در بخش قبل بیان شد ،امكان استفاده از
شش قطبي مغناطیسي براي كانوني كردن باريكهي نوتروني را
نشان ميدهد .چنانكه مشخص شد ،شش قطبي مغناطیسي قادر
خواهد بود نوترونهاي با طول موج خاصي را كانوني كند .در

با توجه به اين دو شكل ،براي شعاع  ،rd=1/2 mmطول موج
 ،25/5 Åو همچنین براي شعاع  ،rd=1/4 mmبازهي طول موج

iv

 25>>25/1آنگستروم در انتهاي آهنربا كانوني شده است .اين
نتیجه نشان ميدهد كه با افزايش شعاع نقطهي تمركز ،بازهي طول

h
c

اين قسمت ،براي به دست آوردن طول موج كانونيشونده ( )λfبه

موجهايي كه ميتوانند به طور كامل در اين نقطه كانوني شوند

طور دقیقتر ،از شبیهسازي و نتايج آن استفاده شد( .الزم به ذكر

بزرگتر ميشود.

است كه در اين شبیهسازي از كد خاصي استفاده نشده است.
براي بررسي چگونگي همگرايي نوترون در يك آهنرباي شش
قطبي ،تعداد مشخصي از نوترون به طور كامالً كاتورهاي از فاصلهي
چشمه نیز محل گسیل نوترون به صورت كاتورهاي انتخاب ميشود.
همچنین زاويهي گسیل نوترون با استفاده از اعداد كاتورهاي در
محیط نرمافزار فرترن انتخاب ميشوند .اين اعداد كاتورهاي شرايط
اولیهي حركت نوترون را مشخص كرده و با استفاده از آنها مسیر
حركت نوترون داخل آهنربا محاسبه ميشود).

در مثال مورد بررسي ،آهنربايي به طول  lm=1mشعاع

)λ(Å

روزنهي  rm=4mmو  ω=561 rad/sدر نظر گرفته شد .همچنین

شکل  .2نمودار ) N(λبرحسب ( λ)Åبراي شش قطبي با مشخصات ،lm=1m

براي ديوارهي داخلي آهنربا يك مادهي جاذب نوترون ،مانند
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 ω=561s-2 ،rm=1/4mmو .rd=1/2mm
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N (λ)*105

خاصي از آهنربا گسیل ميشوند .در صورت غیرنقطهاي بودن

r
A

كانونيسازي باريكهي نوترونهاي سرد با استفاده از . . .

مربو به چشمهي نقطهاي ،تقسیم و حاصل برحسب شعاع چشمه
در شكل  4رسم شده است .قابل ذكر است كه شدت حاصل از
تمام اين چشمههاي به شعاعهاي متفاوت ،يكسان در نظر گرفته
N (λ)*105

شده است .چنانكه شكل  4نشان ميدهد ،براي يك شدت ثابت،
هر اندازه شعاع چشمه كوچكتر باشد ،شدت پرتو دريافت شده
در كانون عدسي مغناطیسي به همان اندازه بزرگتر است .اين
منحني (با توجه به شرايط ياد شده) براي شعاعهاي كوچكتر از
يك میليمتر بهترين نتیجه را نشان ميدهد.

)λ (Å

شکل  .3نمودار ) N(λبرحسب ) λ(Åبراي شش قطبي با مشخصات ،lm=1m

D
I

 ω=561s-2 ،rm=1/4mmو .rd=1/4mm

S
f

شدن چشمه

N (λ)*105

 .4بررسی اثرات حاصل از غیرنقطهای در نظر گرفته
در محاسبات انجام شدهي قبلي ،چشمه نقطهاي در نظر گرفته

o
e

شده است .براي بررسي تغییرات حاصل از غیرنقطهاي بودن
چشمه ،بار ديگر با استفاده از شبیهسازي ،نمودار ) N(λبراي دو
چشمهي نقطهاي و غیرنقطهاي به دست آورده و نتايج با هم
مقايسه شدهاند .همچنین در اين قسمت براي بررسي اثرات فاصله

داشتن چشمه از آهنربا ،فاصلهي موردنظر برابر  1سانتيمتر
انتخاب شد (در محاسبات گذشته چشمه در دهانهي آهنربا قرار
داشت) .همچنین منطقهي كانوني شدن نیز در فاصلهي 1

iv

)λ(Å

شکل  .4نمودار ) N(λبراي دو حالت چشمهي نقطهاي و غیرنقطهاي به شعاع

h
c

 2میليمتر.

نظر گرفتن مشخصات آهنربا مشابه با شكلهاي  1و  ،6براي دو
حالت چشمهي نقطهاي و چشمهي غیرنقطهاي به شعاع rs=2mm

نمودار ) N(λرسم شده است .همانطور كه مشاهده ميشود بازهي

 λfدر چشمهي غیرنقطهاي به يك نقطهي بیشینه تبديل شده است.
 λfدر حالت نقطهاي در بازهي  26/4تا  24آنگستروم و در حالت
غیرنقطهاي برابر  25/5آنگستروم است .همچنین با آنكه شدت
نوترونهاي هر دو چشمه يكسان در نظر گرفته شده است ،شدت
قلهي منحني در چشمهي غیرنقطهاي به طور قابلمالحظهاي
كاهش يافته است .براي مشاهدهي بهتر اين مطلب تعداد بیشینهي

شعاع چشمه ()mm

نوترونهاي مربو به طول موج  λfبراي چشمههايي به شعاعهاي

شکل  .5نمودار تغییرات ) N(λfچشمهي غیرنقطهاي /نقطهاي نسبت به شعاع

مختلف Nrs(λf) ،محاسبه شده و سپس اين مقدار بر )Nps(λf
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)Nrs(λf / Nps (λf
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سانتيمتري از انتهاي آهنربا در نظر گرفته شد .در شكل  5با در

2631 ،36 ،مجله علوم و فنون هستهاي

 طول موج كانوني، با استفاده از اين نمودار. رسم شدrd به شعاع

 بحث و نتیجهگیری.5

شده محاسبه و نیز اثر افزايش شعاع نقطهي كانوني بر روي میزان

چگونگي حركت نوترون در داخل شش قطبي مغناطیسي بررسي

 بدين ترتیب با استفاده از بررسيهاي انجام.كانوني شدن بررسي شد

 شرايط كانوني،و با استفاده از معادلههاي حركت به دست آمده

شده قادر خواهیم بود شرايط مناسب براي كانوني كردن يك طول

 طول موج.شدن نوترون در انتهاي آهنربا تعیین شده است

 براي.موج خاص به وسیله آهنرباي شش قطبي را به دست آوريم

كانوني شده در محدودهي نوترونهاي سرد قرار دارد كه مقدار

 شدت، هر چه شعاع چشمه كوچكتر باشد،چشمههايي با شار ثابت

 با.آن تابعي از ابعاد شش قطبي و ثابت مشخصهي آن است

.پرتو دريافت شده در كانون لنز بیشتر است

 نمودار شدت پرتوهاي كانوني شده در،بهرهگیري از شبیهسازي
انتهـاي يك آهنرباي شش قطبي (با مشخصات معلوم) و نقطهاي
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