بررسی اثر تنظیمات  RangeCutشبیهساز  Geant4در بهینه سازی برآورد محصوالت ناشی
از بمباران هدف گالیمی با باریکه پروتونی 03 MeV
حامد نیکو * -علی اکبر مهمان دوست خواجه داد
دانشگاه سیستان و بلوچستان ،دانشکده علوم ،گروه فیزیک

چکیده:
در این مقاله مقادیر مختلف  RangeCutدر شبیهسازی تولید محصوالت ناشی ازبمباران هدف Gaبا باریکه پروتونی با انرژی  03 MeVتوسط
شبیهساز  Geant4و تغییراتی که در شکل تابع توزیع انرژی بهنجار پروتون ایجاد میکند مورد بررسی قرار می گیرد .مالحظه میشود که تغییر
در تابع توزیع انرژی پروتون توسط مقادیر مختلف  RangeCutمیتواند در بهینه سازی نتایج شبیهسازی این مساله خاص مورد استفاده قرار
گیرد.

کلید واژه:
 –Geant4-RangeCutشبیهسازی – باریکه پروتونی

مقدمه:
در شبیهسازی به منظور تخمین محصوالت ناشی از بمباران یک هدف با باریکهپروتونبا انرژی
کمتراز  053مگا الکترون ولت ،بدلیل نبود دادههای سطح مقطع با قالببندی مناسب جهت استفاده در
شبیهساز و همچنین دقت پایین مدلهای فیزیکی در این انرژیها ،از روشهای جایگزین استفاده میشود .یکی
از این روشها ،استفاده همزمان مدلهای فیزیکی و دادههای تجربی بصورت سطحمقطع واکنش در شبیهسازی
است[ .]0یکی از کاربردهای این روش در شبیهسازی تولید محصولی نظیر ،22Naانتخاب هدف مناسب برای
بمباران و همچنین امکانسنجی تولید این محصول با استفاده از باریکههای پروتونی یا دوترونی است [.]2
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قدرت باال و ویژگیهایی خاص ،شبیهساز  MCNPXرا گزینه مناسبی برای این منظور معرفی می کند [ ،]0اما
با توجه به محدودیتهای موجود در کشور و عدم دسترسی قانونی به این شبیهساز ،استفاده از
شبیهساز  Geant4جایگزین شایستهای است که برخالف  ،MCNPXمحدودیتهایی همچون ممنوعیت
فروش ،عدم شفافیت در نحوه طراحی کد و غیره را ندارد .عالوه بر این ،با توجه به ویژگیهای زبان
برنامه نویسی  C++که در طراحی شبیهساز  Geant4استفاده شده و همچنین ،متن باز بودن  Geant4امکان
تولید کدهایی با کاربریهای تخصصیتر و رابط کاربری با پیچیدگی کمتر نیز وجود دارد[ ]4که این امر،
اهمیت تالش برای تکمیل و تحقیق در مورد کاربریهای مختلف شبیهساز  Geant4و بررسی تاثیر آن بر
خروجی شبیه ساز را افزایش میدهد .نمونهای از این تالشها بررسی تنظیمات  ،Geant4از جمله ،RangeCut
در بهینهسازی نتایج بدست آمده از نرمافزارهای مشتق شده از  Geant4میباشد[ .]5در این مقاله تاثیر
تنظیمات  RangeCutدر تابع توزیع انرژی پروتون ) P(Eو متعاقبا در برآورد محصوالت ناشی از
واکنشهای natGa(p,x)68Geو  natGa(p,x)65Znبررسی میشود .هدف گالیمی توسط باریکه پروتون با انرژی
 03مگا الکترون ولت مورد تابش قرار می گیرد .این انرژی از این جهت انتخاب شده که اوال داده های تجربی
آن قبال چاپ شده و ثانیا امکان انجام و تکرار واکنش با استفاده از شتابدهنده پروتونی داخل کشور وجود
دارد .تولید ایزوتوپ پوزیترون دهنده مورد نیاز تحقیقات کشور ،از اولویت خاصی برخوردار است .در فرایند
شبیه سازی ،هرگاه انرژی ذرات اولیه به اندازه کافی نباشد تا ذرات ثانویهای تولید کنند که ،حداقل فاصلهای
به اندازه  RangeCutرا سیر کنند ،ذرات ثانویه تولید نمی شوند (پایان کاهش گسسته انرژی ذره اولیه) و در
هر حال ذرات اولیه تا انرژی صفر دنبال میشوند (کاهش پیوسته انرژی ذره)[ .]6معموال تنظیمات RangeCut
توسط کاربر و با توجه به مساله مورد تحقیق ،مقدار دهی میشود .مقدار پیشفرض  RangeCutدر Geant4

برابر 0 mmاست.

روش کار:
در این آزمایش ،هدفهای  ،Gaپوستههای  Nbو موازیساز گرافیتی بصورت دیسکهایی هم مرکز قرار
گرفتهاند[ .]7قسمت تحتانی هدف به شکل دیسک با ارتفاع  3/05 cmو شعاع  ،0/27 cmدر
صفحه  z = -7/22 cmبه مرکز x =3

و  y=3واقع شده است .شبیهسازی مساله توسط

شبیهساز MCNPXانجام شده است .تابع توزیع انرژی ) P(Eدر کد  MCNPXبا استفاده از دادههای خروجی
تالی«  f4و  »f4/e4محاسبه شد و با توجه به رابطه ( )0فعالیت محصوالت مورد نظر ،محاسبه شده است.
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در این رابطه )  A(tتعداد هسته محصول  ،چگالی ماده هدف d ،ضخامت استوانه هدف،

 Lثابت

آووگادرو M ،جرم مولی ماده هدف ،و  ثابت واپاشی است .تابع محصول )  P( E ) ( Eاز نتایج تالی  f4و
سطوح مقاطع تجربی محاسبه میشود .این رابطه بصورت عددی انتگرالگیری میشود .هدف تحقیق حاضر،
برآورد محصوالت با استفاده از شبیه ساز  Geant4در RangeCutهای مختلف است .همچنین کلیه محاسبات
 MCNPXانجام شده در مرجع [ ]7بازتولید شدهاند .در شبیهساز  Geant4از آشکارساز G4PSCellFlux
برای بدست آوردن شارش پروتون درون هدف گالیومی در گستره انرژی ،استفاده شده است .مقادیرRangeCut

به روش  Bisection Searchتعقیب شده و مقدار اولیه آن برابر 0 mmقرار داده شد که مقدار
پیشفرض Geant4است .شبیهسازی برهمکنش پروتون و هسته ،توسط مدل  Bertiniاعمال شدو بعالوه
مدلهای دیگری برای برخورد ناکشسان پروتون نیز بکار رفته اند .ذرات اولیه برابر پانصد هزار ذره در نظر
گرفته شد است.

نتایج:
برای  RangeCutبین  0 mmتا  3/33335 mmنمودار توزیع انرژی شار ذرات پروتون در هدف Gaتوسط
شبیهساز Geant4انجام شده است .شکل ( )0این نتایج را در قیاس با نتیجه به دست آمده از شبیه ساز MCNPX
نشان می دهد .در این شکل نتیجه شبیه سازها به تعداد ذرات اولیه ،بهنجار شده است .همچنین برای درک بهتر،
مساحت زیر نمودارهای شکل ( )0محاسبه و درشکل( )0نشان داده شده است .در مرجع [ ]7نتایج پیشبینی تئوری تابع

توزیع پروتون با نتایج تجربی بهره تولید محصوالت برای باریکه پروتون 04/3 ±3/2 mAhحاصل از تخمین
شیمیایی مقادیر محصوالت درج نشده بود که با توجه به نتایج موجود در مرجع [ ]7این مقادیر محاسبه و در
 )Error! Unknown switch argument.درج شد .همانطور که از شکل( )0با کاهش مقادیر RangeCut

از 0 mmتا 3/3275 mmنمودار برای مقادیر بدون تغییر باقی میماند یعنی ذرات ثانویهای که بتوانند حداقل
این فاصله را طی کنند ،تولید نمیشوند ،اما همچنان برهمکنشهای کشسان و ناکشسان وجود دارند و کاهش
پیوسته انرژی ذره نیز ادامه پیدا میکند .باکاهش  RangeCutتولید ذرات ثانویه افزایش مییابد ،تا اینکه تولید
متوقف میشود.
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شکل( :)2شارش پروتون درگستره انرژی در هدف  Gaبه ازای  RangeCutهایی از  3/33335 mmتا  0 mmدر شبیه سازGeant4رسم
شده است .نتیجه شبیه سازی با شبیه ساز  MCNPXنیز رسم شده است.

شکل( .)0مساحت زیر نمودارهای  )Error! Unknown switch argument.برای شبیه ساز  ،Geant4در این شکل نشان داده شده است.
ثابت شدن مساحت از یک  RangeCutبه بعد ،بیانگر توقف تولید ذرات ثانویه میباشد.
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 وMCNPX های مختلف و همچنین نتایجRangeCut  درGeant4 مقایسه تابع توزیع انرژی بهنجارپروتون بدست آمده از نتایج.)4(شکل
.]7[نتایج تجربی مرجع
 های مختلف و مقایسه آن با برآورد شبیهRangeCut  درGeant4 مقادیر محاسبه شده و برآورد محصوالت با استفاده از شبیه ساز.)0(جدول
.]7[  و مقایسه هردو شبیه سازی با نتایج تجربی مرجعMCNPXساز
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:بحث و نتیجهگیری
) مشاهده میشود که توزیع انرژی شار پروتونError! Unknown switch argument. با بررسی نتایج
Error!  همانطور که در. داردMCNPX  تفاوت فراوانی با نتایج3/33275 mm  تا0 mm مربوط به فواصل

به بعد روند تغییر این3/3335 mm برابرRangeCut از،) دیده میشودUnknown switch argument.
مساحت کند و به تدریج نمودار ثابت میشود که به نوعی نشان دهنده عدم تولید ذرات ثانویه اضافی نسبت
Error! Unknown  نتایج گزارش شده در. های بزرگتر و یکسان شدن شکل نمودارهاستRangeCutبه

 تطابق،]7[  درصدی موجود در نتایج تجربی مرجع5  تا0  با توجه به عدم قطعیت،)switch argument.
 بنابراین با توجه به گستره انرژی و. نشان می دهدMCNPX  وGeant4 خوبی بین نتایج شبیه سازهای
 البته. تغییر چندانی در نتایج ایجاد نمیکند3/3335 mm  ازRangeCut  کاهش،سطح مقطعهای بکار رفته
. نوع و ترکیب ماده هدف و سطح مقطع های بکار رفته است،نتایج به دست آمده شدیدا تابع هندسه
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