تحقیق پارامترهای بهینه در شبیه سازی تولید اشعه ایکس ترمزی حاصل از الکترون های
تولید شده لیزری به عنوان چشمه های فوتونوترونی
3

لیدا ،نیک زاد *1؛ زعفر ،ریاضی2؛ سعیده ،نجفی

 .1پژوهشگاه علوم وفنون هسته ای ،پژوهشکده اپتیک ولیزر
 .2پژوهشگاه علوم وفنون هسته ای ،پژوهشکده کاربرد پرتوها
 .3دانشگاه ازاد تهران ،واحد مرکزی ،دانشکده فیزیک

چکیده:
در این مقاله با استفاده از طیف های شبه تکفام الکترونی حاصل از بر هم کنش لیزر-پالسما تولید اشعه ایکس تابش
ترمزی ،و به دنبال آن تولید فوتونوترون ها در هدف های مختلف با استفاده از کد  MCNPXشبیه سازی شده اند .طیف
الکترونی بهینه جهت تولید اشعه ایکس با بیشترین شار ،ضخامت و جنس بهینه هدفهای مختلف و زاویه بهینه گسیل
فوتون محاسبه گردیده اند .نتایج نشان می دهند که با افزایش انرژی ماکزیمم الکترون ،بازدهی تولید فوتون ها در راستای
الکترون فرودی ،و همچنین ضخامت بهینه هدف افزایش می یابند .همچنین برای هدف های با چگالی بیشتر ،افزایش
گسیل فوتون های ترمزی ،و تولید شار بیشتری از نوترون ها مشاهده می شود.
کلید واژه :شتابدهنده لیزری ،الکترون های شبه تکفام ،فوتون ترمزی ،تولید نوترون

مقدمه:
در سالهای اخیر از برخورد پالس لیزرهای توان باال با پالسما برای شتاب ذرات از جمله الکترون ها استفاده
شده است .از برخورد الکترون های پر انرژی با هدف جامد با  Zباال می توان برای تهیه منابعی از ذرات مانند
پروتون ،پوزیترون ،فوتون های با انرژی در حد مگا الکترون ولت استفاده نمود [ . ]1شتاب دهنده های ذرات
کاربردهای بسیار گسترده ای در زمینه های مختلف از جمله در علوم پزشکی ،بیولوژی ،مواد ،و فیزیک پرانرژی
دارند .در شتاب دهنده های متداول ،میدان های شتاب دهنده محدود به چند  MeVm-1هستند .بنابراین ،تولید
طیف های الکترونی پرانرژی معموالً نیازمند شتاب دهنده های بزرگ و گران قیمت است [ .]2شتاب دهنده
های لیزر-پالسمایی بعنوان نسل بعدی شتاب دهنده های کم حجم مطرح شده اند ،و این امر به دلیل قابلیت
تحمل میدان های الکتریکی بسیار بزرگ توسط آنهاست (بزرگتر از  .]3[ )111 GeVm-1برای بیشتر کاربردها ،به
طیف های الکترونی با کیفیت باال و توزیع تک انرژی نیاز است .طیفی که فاقد این شرایط باشد به سختی قابل
استفاده می باشد ،زیرا انتقال و یا کانونی کردن آن دشوار خواهد بود .به تازگی سه گروه تحقیقاتی از کالج
سلطنتی لندن ،البراتوار ملی برکلی الرنس ) (LBNLو  ، LOAبه طور مستقل به تولید طیف های شبه تک
انرژی الکترون با انرژی باال پرداخته اند ،آنها این کار را مستقیماً با کانونی کردن یک پالس لیزر بر روی یک
پالسمای همگن ،یا بر روی یک کانال پالسما انجام دادند [.]6،5،4
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هنگامی که الکترون های پر انرژی بر روی هدف جامد با  Zباال برخورد می کنند ،فوتون های ایکس شامل
طیف گسسته مشخصه (انرژی در حد  )keVو پیوسته تابش ترمزی تولید می شوند .در این کار ،مطالعه ما بر
روی تابش ترمزی با انرژی باال متمرکز می شود .نشان داده می شود که شدت تابش ترمزی به طور حساسی
به طیف الکترون ،جنس و ضخامت هدف و زاویه پراکندگی بستگی دارد [ .]7این فوتون های تابش ترمزی با
هسته های ماده هدف ثانویه واکنش نشان داده در اثر واکنش فوتوهسته ای تابش هسته ای تولید می کنند .در
شکل  1تولید فوتونوترون از برخورد طیف ترمزی حاصل از الکترونهای لیزری به صورت شماتیک نشان داده
شده است .در طی این فرآیند ،فوتون جذب هسته هدف شده به عنوان یک تعامل فوتو-نوکلئونی منجر به
تولید نوکلئون می شود [ .]8مکانیسم فیزیکی آن را می توان اینگونه شرح داد که وقتی فوتون فرودی به هدف
جامد برخورد می کند ،انرژی فوتون به هسته منتقل شده و باعث تحریک هسته می شود و آن را به یک حالت
گسسته با انرژی باالتر می برد و منجر به تغییر انرژی نوترون مرز و پروتون داخل هسته شده و انرژی اضافی
به فرم نوترون ساطع می شود .این واکنش یک واکنش آستانه ایست زیرا انرژی فوتون می باید حداقل برابر
انرژی پیوندی یک نوکلئون باشد و چون انرژی پیوندی نوکلئون به نوع هسته بستگی دارد ،بنابراین انرژی
آستانه معموالً باالست .احتمال وقوع اثر واپاشی در انرژی های باالی  11 MeVبیشتر است .در واکنش های
فوتو -نوکلئون انتشار نوترون محتمل تر از پروتون می باشد.

شکل  :1شمایی از تولید فوتونوترون از طیف ترمزی حاصل از الکترونهای لیزری

روش کار:
در این کار برای شبیه سازی تولید تابش ترمزی ،از طیف های تجربی شبه تک انرژی الکترون که از برهم کنش
لیزر -پالسما تولید می شوند استفاده شده است .برای تولید چشمه های فوتونوترنی ،طیف های شبه تکفام
الکترونی با انرژی باالی  11MeVانتخاب شده اند .هدفها هم به شکل استوانه توپر انتخاب شده اند .در جدول
 1مشخصات لیزر و پالسمای مولد طیف های الکترونی و شعاع هدف برای تولید تابش ترمزی آمده است. .
شعاع هدف ها متناسب با ابعاد چشمه الکترونی انتخاب شده است.
جدول  :1مشخصات لیزر و پالسمای مولد طیف های الکترونی و شعاع هدف
شعاع هدف()mm

انرژی پیک

چگالی پالسما

الکترون ()MeV

) (𝑐𝑚−3
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قدرت لیزر ()TW

11
1×1111
11
8
11
1111
10×11
01
11118
11
51
2×11
55
1110
21
1×1118
1.5
111.2
برای شبیه سازی با کد  MCNPXکه از تقریب بورن برای نمونهبرداری فوتونهای تابش ترمزی استفاده نموده
است ] ،[9ابتدا مشخصات چشمه و هدف به عنوان ورودی به کد داده شده و بعد از اجرا ،خروجی به صورت
تعداد کل فوتونهای تولید شده حاصل می شود .داده های طیف های تجربی چشمه الکترونی را به کمک نرم
افزار  digxyاستخراج شده و به کد معرفی می شوند .هدف های بررسی شده در این تحقیق شامل استوانه
های حجمی از جنس سرب ( ،)z=82, ρ=11130g/cm3تنگستن ) )z=.0, ρ=1113g/cm3و تانتالیم z=73, ρ=1464

) )g/cm3هستند .ضخامت هدف (همان ارتفاع استوانه) ،از  111میکرون تا  3111میکرون در نظر گرفته شده و
ضخامت بهینه برای هر طیف و هر ماده بدست آورده شده است .بعد از بدست آوردن ضخامت و جنس بهینه
برای هدف ،توزیع زاویه ای پراکندگی طیف ترمزی ،و در نهایت تولید نوترون از فوتون های ترمزی شبیه
سازی شده اند.

نتایج :الف) یافتن طیف ترمزی بهینه
برای مقایسه طیف ها و یافتن بهترین ضخامت ها از پارامتری به نام کسر موثر استفاده میکنیم .این پارامتر به
صورت زیر تعریف میشود:
تعداد فوتونها با انرژی بیش از𝐸

)(1

تعداد کل فوتونها

= کسر موثر

که انرژی  ،Eحداقل انرژی الزم فوتونها برای شرکت در فرایند فوتونوترونی می باشد .مقادیر Eبرای انجام
فرایند فوتونوترونی برای هدف های تنگستن،سرب وتانتالیم در جدول  2آمده اند:
جدول :2مقادیر Eبرای انجام فرایند فوتونوترونی برای هدف های تنگستن ،سرب وتانتالیم
فراوانی()%

کمترینانرژی (MeV) E

ایزوتوپ

52661

7637

Pb-212

99699

7652

Ta-121

31671

7661

W-126

در شکل  2نمودار کسرموثر با استفاده از چهار طیف الکترونی مذکور ،برای ضخامت های مختلف تنگستن
رسم شده است.
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0/35
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0/25
0/2
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0/1
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کسر موثر

11 MeV
40 MeV
55 MeV
175 MeV

1/2 1/4

0/2 0/4 0/6 0/8 1
ضخامت)(mm

0

شکل:2نمودار کسر موثر برای ضخامت های مختلف تنگستن با استفاده از طیف های الکترونی

همانطور که در شکل مشاهده می شود برای طیف الکترونی با انرژی پیک بیشتر ،کسر موثر بیشتری به دست
می آید ،یعنی با استفاده از الکترونهای پر انرژی تر ،تعداد فوتون های بیشتری با قابلیت تولید فوتونوترون تولید
می شود.
برای بررسی تاثیرجنس هدف در تولید تابش ترمزی ،سه ماده سرب ،تنگستن ،تانتالیم مورد بررسی قرار گرفته
اند؛ نتایج حاصله کسر موثر بر حسب ضخامت ،با بکارگیری طیف الکترونی  ،175MeVدر شکل 3نشان داده
شده اند .همان گونه که از شکل مشاهده می شود ،در بین سه ماده ،استفاده از تنگستن با چگالی بزرگتر،
فوتونهای با کسر موثر بیشتری تولید می کند.
0/35

pb
w
ta

0/33
0/29

کسر موثر

0/31
0/27
0/25
0 0/20/40/60/8 1 1/21/41/61/8 2
ضخامت()mm

شکل  :3نمودار کسر موثر برای ضخامت های مختلف هدف های سرب ،تنگستن ،تانتالیم

ب) بررسی توزیع زاویه ای تابش ترمزی
بر طبق رابطه زیر برای زاویه انتشارتابش ترمزی ،برای الکترون های با انرژی های کمتر ،توزیع زاویه ای فوتون
ترمزی در جهت عمودی پرتو فرودی ،ماکزیمم است .هرچقدر که انرژی الکترون افزایش یابد ،ماکزیمم توزیع
زاویه ای در راستای پرتو فرودی قرار می گیرد:
)(2

𝑚𝑒 𝑐 2⁄
𝑒𝐸
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≈ 𝑛𝑜𝑡𝑜𝜃𝑝ℎ

که  meجرم الکترون Ee ،انرژی الکترون ،و  cسرعت نور است ،و  Өزاویه گسیل فوتون نسبت به راستای
فرود باریکه الکترونی می باشد .نتایج شبیه سازی تعداد فوتون های حاصله بر حسب زاویه  ،Өبرای چهار
طیف الکترونی ،با استفاده از کد  MCNPXدر شکل  5ارائه شده اند.
40 MeV

0/1

55 Mev

0/01

175 MeV

0/001

تعداد فوتون

11 MeV

1

0/0001
0/00001
90

60

0

30

زاویه (درجه)
شکل :5توزیع زاویه ای تابش ترمزی برای طیف های مختلف الکترونی و هدف تنگستن

همانطور که مالحظه می شود ،بیشترین تولید فوتون تابش ترمزی در حوالی راستای فرود باریکه الکترون یعنی
 Ө=1است و هر چقدر انرژی الکترون فرودی بیشتر می شود ،پراکندگی کمتری مشاهده می شود و فوتون ها
متمرکزتر شده و در راستای الکترون فرودی قرار می گیرند.

ج) تولید فوتونوترون
در این مرحله به بررسی تولید نوترون از فوتونهای ترمزی می پردازیم .بر طبق شکل  ،1ابتدا در تولید تابش
ترمزی از هدف اولیه با جنس بهینه تنگستن ،و طیف الکترونی  61MeVاستفاده می کنیم .سپس برای تولید
نوترون ،فوتونهای حاصله به هدف ثانویه از جنس های مختلف تابانیده می شوند .به عنوان مثال ،نتایج شبیه
سازی تولید نوترون به صورت نمودار شار نوترون بر حسب انرژی آن .،با استفاده از هدف های دوم از جنس
سرب و تاتنالیم با ضخامت 2میلی متر و تنگستن با ضخامت  165میلی متر در شکل  6نشان داده شده اند.
0/01
pb

0/008

Ta
w

0/004

شار نوترون

0/006

0/002
0
6

 4انرژی)2 (MeV

0

شکل 6نتایج شبیه سازی تولید نوترون برای هدف دوم از جنس سرب و تاتنالیم در ضخامت 2میلی متر و تنگستن در  165میلی متر و انرژی
الکترون فرودی 61MeV
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همانطور که مشاهده می شود ،ماکزیمم انرژی نوترون در  1MeVاست ،و بهترین بازدهی تولید نوترون با
بکارگیری تنگستن با ضخامت ک متر ،به دست می آید .مابین دو جنس دیگر با ضخامت یکسان ،تاتنالیم از
سرب بهتر عمل می کند .به این ترتیب ،استفاده از ماده با چگالی بزرگتر ،منجر به تولید نوترون بیشتری شده
است.

بحث و نتیجه گیری:
با توجه به نقش اشعه ایکس در درمان تومورها و همچنین نیاز به چشمه های فوتونوترونی جهت کاربردهای
پزشکی و صنعتی ،تولید یک چشمه اشعه ایکس کم حجم و کم هزینه دارای اهمیت است .در این مقاله ،نتایج
شبیه سازی های انجام شده بوسیله کد  MCNPXبرای تولید فوتونهای تابش ترمزی از برهمکنش الکترونهای
لیزری با سه جنس مختلف هدف ارائه شده اند .عالوه بر تاثیر نحوه توزیع انرژی الکترونهای شبه تکفام ،اثر
ابعاد هدف و جنس هدف بر روی نتایج خاصله نیز بررسی شده اند .همچنین ،توزیع زاویه ای پراکندگی
فوتونهای تولید شده در تابش ترمزی مورد مطالعه قرار گرفته اند .نتایج شبیه سازیها نشان میدهند که طیف
الکترونی با انرژی پیک بیشتر ،فوتون های بیشتری تولید می کند و بیشترین تولید فوتون تابش ترمزی در
راستای فرود باریکه الکترون است .همچنین شبیه سازی تولید نوترون از برخورد فوتونهای ترمزی با هدف
ثانویه با کد مذکور انجام شده اند .نشان داده شده است که با استفاده از هدف های با چگالی باالتر ،بازدهی
تولید فوتون و نوترون افزایش می یابد.
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