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بهینه سازی برآورد محصوالت ناشی  در Geant4ساز شبیه RangeCutبررسی اثر تنظیمات 

 MeV 03ی باریکه پروتون بابمباران هدف گالیمی از 

  مهمان دوست خواجه داد علی اکبر -* نیکو حامد

 دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده علوم، گروه فیزیک

 

 چکیده:

توسط  MeV 03 انرژی با باریکه پروتونی با Gaبمباران هدفناشی از تولید محصوالت سازیدر شبیه RangeCutمقادیر مختلف در این مقاله 

تغییر شود که د. مالحظه میریگمی مورد بررسی قرار کند انرژی بهنجار پروتون ایجاد می توزیع تابع شکل و تغییراتی که در Geant4ساز شبیه

قرار  استفادهمورد خاص  این مساله سازیتواند در بهینه سازی نتایج شبیهمی RangeCutمقادیر مختلف  در تابع توزیع انرژی پروتون توسط

 .گیرد

 کلید واژه:

RangeCut-Geant4– یباریکه پروتون –سازی شبیه 

 مقدمه:

 با انرژیروتونپباریکهیک هدف با  به منظور تخمین محصوالت ناشی از بمباران سازیشبیهدر 

در  بندی مناسب جهت استفادهبا قالب مقطع های سطح، بدلیل نبود دادهولت الکترون مگا 053 ازکمتر

کی ی .شوداستفاده میی جایگزین هااز روش ،هاهای فیزیکی در این انرژیمدلپایین دقت  همچنینو  سازشبیه

سازیدر شبیه مقطع واکنشهای تجربی بصورت سطحهای فیزیکی و دادهاستفاده همزمان مدل ،هااز این روش

برای  ، انتخاب هدف مناسبNa22نظیر محصولیسازی تولید شبیهدر این روش  هایکاربردیکی از  .[0]است

 .[2]است دوترونی  یاهای پروتونی باریکهاستفاده از تولید این محصول با  سنجیامکان همچنینبمباران و 
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اما  ،[0] مناسبی برای این منظور معرفی می کند گزینهرا MCNPX ساز شبیهخاص، ی یهاقدرت باال و ویژگی

استفاده از  ،سازشبیه اینبه قانونی  و عدم دسترسی ی موجود در کشورهامحدودیتبا توجه به 

 ممنوعیت همچونیی هامحدودیت ،MCNPXبرخالف  کهای است جایگزین شایستهGeant4  سازشبیه

های زبان ویژگی به با توجهعالوه بر این،  را ندارد.غیره  و نحوه طراحی کد شفافیت در ، عدمفروش

امکان  Geant4 متن باز بودن ،همچنینو  استفاده شده Geant4ساز که در طراحی شبیه ++Cنویسی  برنامه

 ،که این امر [4]وجود داردنیز با پیچیدگی کمتر  رابط کاربری و ترتخصصی هایکاربریبا  کدهایی تولید

و بررسی تاثیر آن بر  Geant4ساز شبیههای مختلف کاربریدر مورد  و تحقیق تکمیل تالش برایاهمیت 

، RangeCut از جمله ،Geant4 بررسی تنظیمات هاتالش ای از ایننمونه .دهدافزایش می راخروجی شبیه ساز 

 تاثیردر این مقاله  .[5]باشدمی Geant4های مشتق شده از افزاربدست آمده از نرم سازی نتایجدر بهینه

ناشی از ت برآورد محصوالدر  متعاقباو  P(E)تابع توزیع انرژی پروتون  در RangeCut تنظیمات

 با انرژی پروتونباریکه توسط  هدف گالیمیشود. بررسی می Zn65Ga(p,x)nat وGe68Ga(p,x)nat هایواکنش

گیرد. این انرژی از این جهت انتخاب شده که اوال داده های تجربی تابش قرار میمورد  ولت الکترون مگا 03

آن قبال چاپ شده و ثانیا امکان انجام و تکرار واکنش با استفاده از شتابدهنده پروتونی داخل کشور وجود 

ر فرایند د .تحقیقات کشور، از اولویت خاصی برخوردار استدارد. تولید ایزوتوپ پوزیترون دهنده مورد نیاز 

ای اصلهحداقل ف ،ای تولید کنند کهذرات ثانویه تاانرژی ذرات اولیه به اندازه کافی نباشد شبیه سازی، هرگاه 

شوند )پایان کاهش گسسته انرژی ذره اولیه( و در را سیر کنند، ذرات ثانویه تولید نمی RangeCutبه اندازه 

 RangeCut تنظیماتمعموال  .[6]کاهش پیوسته انرژی ذره() شوندلیه تا انرژی صفر دنبال میر حال ذرات اوه

 Geant4 در RangeCut فرضمقدار پیش .شودمقدار دهی می ،مورد تحقیق با توجه به مساله و وسط کاربرت

 .استmm 0برابر 

 روش کار:

ی هم مرکز قرار یهابصورت دیسک یساز گرافیتو موازی Nbهای ، پوستهGaهای هدف ،آزمایش در این

، در cm 27/0 و شعاع cm 05/3. قسمت تحتانی هدف به شکل دیسک با ارتفاع [7]اندگرفته

سازی مساله توسط شبیه .واقع شده است =3yو  = x 3 مرکز به= cm 22/7-  z صفحه

های خروجی از داده با استفاده MCNPX کددر  P(E)تابع توزیع انرژی  .ه استانجام شدMCNPX سازشبیه

 .محاسبه شده است( فعالیت محصوالت مورد نظر، 0با توجه به رابطه )و محاسبه شد « f4/e4و  f4» تالی

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

161 

 

(0) max

0
( ) ( ) ( ) (1 )

E p t
dN L

A t P E E dE d e
dt M

  
       

)در این رابطه  )A t   ،تعداد هسته محصول   ،چگالی ماده هدفd ،ضخامت استوانه هدفL ثابت

). تابع محصول استثابت واپاشی جرم مولی ماده هدف، و  Mآووگادرو،  ) ( )P E Eاز نتایج تالی f4  و

اضر، تحقیق ح هدف شود.گیری میاین رابطه بصورت عددی انتگرال شود.قاطع تجربی محاسبه میسطوح م

است. همچنین کلیه محاسبات  های مختلفRangeCutدر  Geant4 شبیه ساز با استفاده از برآورد محصوالت

MCNPX [ بازتولید شده7انجام شده در مرجع ]سازشبیه در. اند Geant4  آشکارسازاز  G4PSCellFlux 

 RangeCutمقادیر .ه است، استفاده شددف گالیومی در گستره انرژیشارش پروتون درون ه برای بدست آوردن

که مقدار  قرار داده شد mm 0برابرآن  و مقدار اولیهتعقیب شده  Bisection Search به روش

بعالوه  واعمال شد Bertini هسته، توسط مدل پروتون و سازی برهمکنششبیه .است Geant4فرضپیش

ذرات اولیه برابر پانصد هزار ذره در نظر  .رفته اندبکار نیز پروتون برخورد ناکشسان  برای دیگری هایمدل

 .است گرفته شد

 نتایج:

 توسطGaذرات پروتون در هدف  شار توزیع انرژی نمودار  mm 33335/3تا   mm 0بین  RangeCutبرای 

 MCNPXبه دست آمده از شبیه ساز هنتیج( این نتایج را در قیاس با 0انجام شده است. شکل ) Geant4سازشبیه

 ،بهتر درکبرای همچنین دهد. در این شکل نتیجه شبیه سازها به تعداد ذرات اولیه، بهنجار شده است. نشان می

 تابع پیشبینی تئوری نتایج [7در مرجع ] نشان داده شده است. (0شکل)و درمحاسبه  (0ی شکل )مساحت زیر نمودارها

تخمین حاصل از mAh 2/3± 3/04باریکه پروتون بهره تولید محصوالت برای  با نتایج تجربیتوزیع پروتون 

[ این مقادیر محاسبه و در 7مرجع ]درج نشده بود که با توجه به نتایج موجود در  شیمیایی مقادیر محصوالت

Error! Unknown switch argument.) مقادیر کاهشبا  ( 0شکل)همانطور که از  .درج شد RangeCut 

داقل حبتوانند ای که ذرات ثانویه یعنیماند بدون تغییر باقی میبرای مقادیر  نمودارmm 3275/3تا mm 0از 

اهش کو  های کشسان و ناکشسان وجود دارندبرهمکنش ، اما همچنانشوندتولید نمی ،کننداین فاصله را طی 

لید تو تا اینکه ،یابدتولید ذرات ثانویه افزایش می RangeCutکاهش با .کندپیوسته انرژی ذره نیز ادامه پیدا می

 .شودمتوقف  می
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رسم Geant4شبیه ساز در mm 0 تا mm 33335/3از ی یها RangeCut ازایه ب Gaانرژی در هدف  گسترهدرشارش پروتون : (2شکل)

 .نیز رسم شده است MCNPXشده است. نتیجه شبیه سازی با شبیه ساز 

 

ه شده است. در این شکل نشان داد، Geant4برای شبیه ساز ( .Error! Unknown switch argument هایمساحت زیر نمودار(. 0شکل)

 .باشدمیتولید ذرات ثانویه  توقفبه بعد، بیانگر  RangeCut ثابت شدن مساحت از یک
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 و MCNPXو همچنین نتایجمختلف  های RangeCutدر  Geant4نتایج بدست آمده ازتابع توزیع انرژی بهنجارپروتون مقایسه  (.4شکل)

 . [7]نتایج تجربی مرجع

برآورد شبیه  با آن مقایسهو های مختلف  RangeCutدر  Geant4شبیه ساز و برآورد محصوالت با استفاده از مقادیر محاسبه شده(. 0جدول)

 .[7]مقایسه هردو شبیه سازی با نتایج تجربی مرجع  و MCNPXساز
 

 Geant4 MCNPX [7]  مرجع
RangeCut[mm] 0.005 0.00275 0.0005 0.000275 0.00005 

( ) ( )

[ ]

P E E dE

mb




 
Ge68Ga(p,x)nat 

 
369.2 381 383.7 383.8 383.8 383.8 376.7 

Zn65Ga(p,x)nat 

 
103.7 103.5 103.2 103.2 103.2 101.1 98.4 

Activity(t=1h,1µA) 
[µCi] 

Ge68Ga(p,x)nat 

 
29.1 30 30.2 30.3 30.3 30.3 29.7 

Zn65Ga(p,x)nat 

 
10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.1 9.8 

aYield  

[mCi] 
Ge68 

 
406.9 419.9 422.9 423 423 423.6 415.2 

Zn65 

 
77.5 77.3 77.1 77.1 77.1 75.8 73.5 

is  % bRadiochemical

of theory 
Ge68 

 
78.9 76.4 75.9 75.9 75.9 75.8 77.3 

Zn65 

 
86.5 86.6 86.9 86.9 86.9 88.4 91.2 

a For 14±0.2mAh Integrated beam b Uncertainties for radiochemical assay were 3-5% ]7[ 
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 گیری:بحث و نتیجه

توزیع انرژی شار پروتون  شود کهمشاهده می( .Error! Unknown switch argument نتایج با بررسی

 !Errorهمانطور که در دارد.  MCNPXتفاوت فراوانی با نتایج  mm 33275/3 تا mm 0مربوط به فواصل 

Unknown switch argument.از ،شود( دیده میRangeCut برابرmm 3335/3روند تغییر این  به بعد

سبت اضافی نعدم تولید ذرات ثانویه نشان دهنده  که به نوعی شودکند و به تدریج نمودار ثابت می مساحت

 Error! Unknownدر  گزارش شدهنتایج  .ستهایکسان شدن شکل نمودارو  بزرگترهای  RangeCutبه

switch argument. ،) تطابق  ،[7مرجع ] تجربینتایج موجود در درصدی  5تا  0با توجه به عدم قطعیت

 و گستره انرژی با توجه به بنابرایننشان می دهد.  MCNPXو   Geant4ه سازهایشبی خوبی بین نتایج

البته  .کندتغییر چندانی در نتایج ایجاد نمی mm 3335/3از  RangeCutکاهش  رفته،های بکار مقطع سطح

 .های بکار رفته است هدف و سطح مقطعتابع هندسه، نوع و ترکیب ماده  ا  نتایج به دست آمده شدید

 مراجع:
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