
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

244 

 

شبیه سازی تابش چرنکوفی بتای تولیدی از یک واکنش شکافت هسته ای از یک مخزن 

 Geant4آب توسط نرم افزار 

 2 ظریف ،هادی ؛1 فیروزآبادی ،محمد مهدی؛  *1زرقی ،نادیا
 دانشگاه بیرجند، دانشکده علوم -1

 دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم -2

یدهچک  

امکان بررسی وسنجش فعالیت از فاصله دور مراکزی که درآن ها واکنش زنجیره ای شکافت صورت می گیرد همواره 

به  در ثانیهآنتی نوترینو 0200در حدود  ،توانگیگا وات  یکدر هرتقریبا، هسته ای  یرآکتورهامورد نظر بوده است. 

 وان چشمهبه عن،استمواداز پوزیترون که حاصل واکنش آنتی نوترینو با پروتون ر این تحقیق .د[7]اطراف منتشر می کنند

 ،ونآنتی نوترینو با پروتبرهمکنش طیف پوزیترون در با تعیین  در راکتورهسته ای.استاستفاده شده  مولد پرتو چرنکوف

  Geant4بااستفاده از نرم افزار  الزم چرنکوف آشکار ساز..گردید محاسبهبتا از ذرهیجاد شده ا فوتونهای چرنکوف

حد  در نظری تعداد فوتونهای چرنکوف تولید شده توسط کد با تعداد فوتونهای بدست آمده از رابطه. طراحی شد

 .دارندهمخوانی  خطاهای موجود درسیستم

 واژگان کلیدی :

4 نتاسازی،آشکارسازی،جی ،آنتی نوترینو،شبیهتابش چرنکوف  

:مقدمه  

 راکتور در محیط منتشر میشود و طبقشکافت هسته ای نتی نوترینوی حاصل از آرآکتورها،در زمان فعالیت 

ولید تمعادله واپاشی بتای معکوس آنتی نوترینو به پروتونهای آب برخورد میکند و دو ذره پوزیترون و نوترون 

تولید فوتونهای چرنکوف می کنند و  ،سرعت نور در آبتراز. تعدادی از پوزیترونها با سرعت باالمی شود

 [0]مایندنگاما میید پرتولتو ی محیط از طریق فرایند نابودی،با الکترونها از این پوزیترونها یتعدادی دیگر

ی:آببه روش چرنکوف از راه دور اندازه گیری فعالیت راکتور   

رابطه بین )به عنوان رابطه اصلی فرایند چرنکوف(،  [2]0 با آگاهی از نحوه تولید نور در فرایند چرنکوف، معادله

نور  و همچنین سرعت ذره بار دار عبوری درمحیط شفاف دی زاویه فضایی نور چرنکوف و ضریب شکست 

 . الکتریک را نشان می دهد

 0          cos 𝜃 =
0

𝑛𝛽
 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

244 

 

 .و دماست نور موج شکست ماده تابع طولضریب ضریب شکست محیط است.   nو v/cبرابربا   βکه در آن  

توسط در طول مسیر عبور از محیط دی الکتریک  پوزیترون 0تعداد فوتونهای چرنکوف ایجاد شده توسط 

 [2]داده می شود. 2 معادله

2             









21

2 11
sin2




dx
dN 

زاویه  𝜃  ،، الفا ثابت ساختار ریز مسافتی که ذره باردار طی کرده xتعداد فوتون های تولیدی،  Nدر این رابطه 

    λ2تولید و
 0زاویه چرنکوف برای آب از رابطه  حداکثر محدوده طول موج پرتو چرنکوف می باشد.  λ0و

تعداد فوتونهای حاصل از یک  2 هی مساله در رابطپس از قرار دادن پارامترها آید.درجه به دست می 40مقدار 

 آید. عدد به دست می 823پوزیترون حدود 

درون یک نیروگاه هسته ای وابسته به پارامتر های آن راکتور است. انرژی متوسط  یآنتی نوترینوطیف انرژی 

.سپس آنتی به ماده برخورد میکند که[7] است مگا الکترون ولت 4حدود آنتی نوترینوها در یک راکتور نوعی 

 ،واکنش می کند 8معادله و همچنین نوترون مطابق پوزیترون  ماده برخورد و  با پروتون موجود در آننوترینو 

�̅�𝑒 + 𝑝 → 𝑒+ + 𝑛                                              8           

بعضی از پوزیترونها با سرعت بیشتر از سرعت نور  .هستندها انویه واکنش در این انرژی پوزیترون ثذرات    

ام تی ها  پیسپس .می نمایندتا بنفش تولید قرمزدر محدوده حرکت میکنند و تابش چرنکوف در محیط مادی 

اکنش با الکترونها و پس از کند شدننها آبعضی از  .ثبت میکنندهای چرنکوف را فوتونروی ظرف آشکارساز 

شکارساز آمیکند که در این قسمت نیز MeV 0/100ی با نرژی حدودتولید گاما جاز طریق نابودی زوداده و

 شکار سازی کنند.آانند این گاما را وپی ام تی ها میت درون آشکار ساز به کمک سوسوزن مایع

این توزیع به  ]4[.را نزدیک یک راکتور در نظر میگیریم IBD0طیف انرژی پوزیترون در واکنش 0شکل  مطابق

 . ذره ثانویه )پوزیترون( شبیه سازی میشود داده شده و تابش چرنکوف GEANT4کد

 

 

 

 

                                                           
1 Ibd inverse beta decay 
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 [4]در راکتور  ibdطیف پوزیترون حاصل از واکنش  0شکل 

 درس اشی بتای معکوپانرژی پوزیترون است که از معادله واکه با نقاط مربعی شکل دیده می شودطیف نمودار 

نمودار طیف انرژی  (سمت راستمت گذاری شده،)نمودار ی که با مثلث عال رآکتور ایجاد میشود و نمودار

تقل من نسبت به طیف پوزیترون  (انرژی آستانه واکنش )مگا الکترون ولت  0/3حدودآنتی نوترینو است که 

  داده شد.به عنوان ورودی این طیف  بعد از نوشتن برنامه اصلی  به کد . شده است

 :روش انجام کار

ابعاد ظرف تنها به علت نزدیک بودن به واقعیت این اعداد  است،متر پر از آب 6یک مکعب با ابعاد ظرف شمارنده، 

فته قرار گر با ضخامت الزم)بعلت حذف تابش زمینه(مناسبیک حفاظ  آناطراف  در نظر گرفته شده است. 

هنگامی که پوزیترونی با  .پراکنده شده است یکنواختبه طور ظرف شمارنده چشمه پوزیترون داخل  .است

را به عنوان آن ایجاد شود ( در محیط 8)طبق معادله  pناشی از برهمکنش آنتی نوترینو با طیف انرژی مشخص 

 کرد.میتوان شمارش فوتونهای چرنکوف حاصل از آنرا و  در نظر گرفتهچشمه درون ظرف 

برای ]7[آنتی نوترینو در ثانیه  به اطراف منتشر می کنند. 0200در حدود  ،توان گیگا وات  0ه ازای هرب رآکتورها 

بدست آوردن تعداد نوترینوهایی که در یک فاصله معین به یک سطح می رسند  به طور تقریبی نسبت سطح 

از یک متری  21لهاگر شمارنده در فاص[7]فاصله مورد نظر است  با مورد نظر به مساحت کره ای با شعاع برابر

171027.1منبع شکافت قرار داشته باشد، تعداد آنتی نوترینو ها بر واحد سطح در حدود    و در کل سطح

18106.4شمارنده در حدود  .می باشد 

مطابق رابطه آهنگ [3]ستا 83𝑐𝑚2/𝐺𝑒𝑉−00زمرتبه ا8معادله واکنشسطح مقطع برای آنتی نوترینو در 

𝐹برهمکنش   = 𝑁𝜎𝜑 یعنی  شود عدد بسیار کوچکی بدست می آیداگر این عدد در سطح مقطع ضرب.
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یعنی تعداد ملکولهای متر مکعب است  206حجم ظرف آشکارساز. تولید پوزیترون نیز کم خواهد بودآهنگ 

25107224آب در این ظرف برابر با    همانطور که مشاهده میگردد در واکنش واپاشی بتای خواهد بود .عدد

 معکوس تعداد پوزیترونهای حاصله نیز بسیار اندک است .

قیقت میدهد و درح فهمید هر پوزیترون چند فوتونمیتوان ها  با در درست داشتن تعداد و انرژی این فوتون     

راکتور  تفعالی پوزیترون اولیه که از واکنش مبنا ایجاد شده است اطالعاتی را درباره انتی نوترینوی حاصل از

  به ما میدهد.

 اجرای برنامه 

)به متر است  6این برنامه همانطور که قبال اشاره شدشامل یک چشمه پوزیترون در یک ظرف مکعبی به ابعاد 

که یک محافظ سربی اطراف این ظرف قرار گرفته است  دردو سطح طرف آشکار بودن به واقعیت(دلیل نزدیک 

کنددر این قسمت فرآیندهای آن بررسی شده ونتایج زیر ساز پی ام تی قرار گرفته است و فوتونها را آشکار می

 .گرفته شده است

ذره   ،فوتونهای حاصل از فرآیند چرنکوفالزم به ذکر است در این تحقیق منظور از اجرای اصلی این است که 

مادر برای بررسی آنتی نوترینوی واکنش در نظر گرفته میشود و اجراهای بعدی در اصل تغییر دادن پارامترهاست 

 رد. را بررسی ک انرژی فوتونهای نوری حاصل از فرآیندهای چرنکوف طیفکه با این متغیرها میتوان 

 دقیقتر وپوزیترون در ظرف آشکارساز شلیک میشوند( 0000)رویداد  0000ی همچنین نمودارها در اجرا       

رویداد خطای تصادفی کمتر بوده  0000علمی تر بررسی میگردند زیرا همانطور که مالحظه میشود در اجرای 

 0000برای  .برنامه رویداد مقایسه میشوند 0000و نتایج دقیقترند به همین علت بقیه نمودارها با اجرای 

 0میگردد تا تعداد فوتونهای چرنکوف حاصل از  0000اجرا میشود و تعداد به دست آمده تقسیم بر رویداد

 نتایج با بررسی پارامترهای زیرگرفته شده است. .به دست آیدپوزیترون 

ا ر تمام ذرات یعنی پوزیترون اولیه و ذرات ثانویهب( اگر فوتونهای چرنکوف  الف (شکل چشمه کروی باشد.

ه وجه روی هر سپی ام تی ( اگر ه د(تغییر ماده درون آشکارساز در نظر بگیریم ج( تغییر ابعاد ظرف آشکارساز

 ()در این آزمایش پی ام تی ها روی دو وجه مقابل قرار گرفته اند.داشته باشد.آشکار ساز قرار 

 

 

 بحث و نتیجه گیری:
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نمودار این  ،میدهدنشان پوزیترون را  0000از حاصل چرنکوف خروجیهاتعدادفوتونهای،برنامه ازاجراکردن پس

نمودارهای متفاوتی با اجرای برنامه و  .رسم شده و اعداد آن بررسی می شود   qi plotاعداد در نرم افزار 

  آمده است. 2شکل در تغییر پارامترها توسط نرم افزار رسم شد که در اینجا نمودار اجرای اصلی برنامه 

 

 

 

 

 رویداد 0000حاصل از برحسب انرژی  فوتونهای چرنکوف تعداد نمودار 2شکل 

 :ر این نمودار مشخص است کهد

طول موجهای محدوده طیف آبی و الکترون ولت است  4تا  2محدوده انرژی این فوتونهای چرنکوفی از  -0

 4تا  2قرار میگیرند انرژی آنها بین  8وقتی در رابطه  [2]بنفش که بیشتر مخصوص فوتونهای چرنکوفی است

  .الکترون ولت بدست می آید

                           8                                   

محور عمودی تعداد این فوتونها را مشخص میکند که با تغییر این پارامترها اعداد روی محور عمودی تغییر  -2

 .می کند

 .و آبی طیف مریی هستند انرژی فوتونها در محدوده بنفش بیشتر -8

دارند نتایج  دپوزیترون در ظرف آشکارساز وجو 0000یعنی وقتی  رویداد 0000برای اجرای  با تغییر پارامترها

 به صورت زیر بدست آمد.

ای ه سانتیمتر و چشمه پراکنده در ظرف آشکارسازنتیجه میشود که فوتون 10برای چشمه کروی به قطر الف( 

.بدین دلیل که در پراکنده در مکعب استصله از چشمه چرنکوف از چشمه کروی زیادتر از فوتونهای حا

چشمه پراکنده ممکن است پوزیترون در لبه آشکارساز باشد و با آب واکنش ندهد که فوتون چرنکوف تولید 

یک پوزیترون متری که بزرگ است 6سانتیمتر نسبت به ظرف آشکارساز  10با شعاع کند اما در چشمه کروی 

 شمارش کند . فوتون حاصل از آنراو پی ام تی  کامال فرصت دارد که با آب واکنش داده



hc
E 
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اگر فوتونهای چرنکوف حاصل از تمام ذرات را در نظر بگیریم این تعداد قطعا باید افزایش یابد که طبق  ب(

 اجرا تعداد فوتونها هم زیاد میشود.

 لید شده اند. فوتونهای نوری بیشتری توبرابر شده است  ومشاهده شد  00 برابر و 1 تغییر ابعاد ظرف  ج(

درصد گادولینیوم تغییر پیدا کرد  0درصد آب و  99در مرحله بعدی نیز ماده درون آشکارساز از آب به ماده د(

این  یراز قابل توجهی در نتیجه بدست نیامد.و در مرحله بعدی نیز درصد گادولینیوم افزایش یافت که تغییر 

 فوتونهای چرنکوفی شمارش شد.در این تحقیق ماده در فرآیند سوسوزنی نقش دارد و 

 وجه ظرف آشکارساز پی ام تی قرار داده شد و مشاهده شد تعداد فوتونهای شش(در مرحله بعدی روی هر ه

 .از فرآیند چرنکوف بیشتر شد ثبت شده
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