ترابرد پرتوهای گاما و محاسبه توزیع ارتفاع پالس با استفاده از روش قطعی و احتماالتی
آزاده اخوان * – ناصر وثوقی  -افروز عسگری
دانشگاه صنعتی شریف ،دانشکده مهندسی انرژی ،گروه مهندسی هسته ای

چکیده
در این بررسی عالوه بر روش احتماالتی ،رویکرد جدیدی از حل معادله ترابرد بولتزمن برای محاسبه کمیت غیر بولتزمن
توزیع ارتفاع پالس با استفاده از روش قطعی ارائه شده است .گام اول در ترابرد قطعی ذرات تولید کتابخانه گسسته گاما
است .با پسپردازش اطالعات حاصل از حل معادله ترابرد بولتزمن با استفاده از روش مؤلفههای برخوردی شار و کد
 ،ANISNتوزیع ارتفاع پالس در تیغه یک بعدی محاسبه میشود .به دلیل ماهیت تصادفی تخلیه انرژی ،تا کنون روشهای
مونتکارلویی برای محاسبه این کمیت مورد توجه بوده است .در روش مونت کارلویی از کدهای  MCNPXو

FLUKA

برای شبیهسازی ترابرد ذرات استفاده شده و تطابق نتایج حاصل از روش قطعی ومونت کارلویی نشان داده شده است.
کلمات کلیدی  :توزیع ارتفاع پالس ،کتابخانه گسسته گاما ،ترابرد قطعی و احتماالتی فوتون

مقدمه
با توسعه کاربردهای هستهای در ابعاد مختلف زندگی اهمیت مسئله آشکارسازی و بررسی میدانهای پرتویی
روز به روز در حال افزایش است .در شبیهسازی ترابرد ذرات ،توزیع ارتفاع پالس پارامتری مفید در شناسایی
میدان تابشی است .اطالعات حاصل از کمیت توزیع ارتفاع پالس در مسائل مربوط به اندازهگیری و آشکارسازی
پرتوها از قبیل بررسی گاماهای آنی ناشی از فعالسازی نوترونی ،1دزیمتری در پرتودرمانی ،تصویربرداری
پزشکی و تشخیصی و مسائل امنیتی دارای اهمیت فراوان است.
روشهای محاسبات عددی برای شبیهسازی ترابرد ذرات در محیط به دو گروه تقسیم میشوند :احتماالتی
(مونتکارلویی) و قطعی .انعطاف پذیری در تعریف هندسه ،استفاده از کتابخانه معتبر سطح مقطعهای گاما از
ویژگیهای کدهای مونتکارلویی میباشد .تخلیه انرژی به صورت ذاتی پدیدهای تصادفی است که به سطح
مقطع ماده آشکارساز در برابر پرتو و انرژی ذره فرودی و همچنین هندسهی آشکارساز وابسته است .در این
روش مستقیماً فیزیک ذرات ،هندسههای مختلف و محاسبات با دقت دلخواه قابل تعریف است [ .]9به همین
دلیل روش ترابرد مونتکارلو و به خصوص کد  MCNPدر  02سال اخیر متداولترین روش شبیهسازی
ترابرد ذرات و محاسبه توزیع ارتفاع پالس بوده است .در محیطهای با پراکندگی باال و مسائل نفوذ در تیغههای
ضخیم مانند کاربردهای حفاظسازی و مسائلی از قبیل چاهپیمایی هستهای زمان محاسبات بسیار طوالنی است
PGNAA
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در صورتی که در چنین شرایطی استفاده از روش قطعی راندمان زمانی بهتری را نشان میدهد .از دیگر
ضعفهای روش مونتکارلو فقدان یک حل عمومی است و به عنوان یک روش احتماالتی دارای خطای آماری
است.
اولین هدف این پژوهش ارائه یک روش قطعی در محاسبه توزیع ارتفاع پالس میباشد .برای حل عددی معادله
بولتزمن روش مؤلفههای برخوردی شار مورد استفاده قرار گرفته است .در این الگوریتم چشمه پراکندگی با
استفاده از مؤلفههای برخوردی شار و سطح مقطعهای پراکندگی گروهی تعریف میشود .در این قسمت ابتدا
برنامهای برای تولید کتابخانه سطح مقطعهای گاما در حالت گسسته نوشته شده و نهایتا توزیع ارتفاع پالس به
صورت غیر مستقیم با استفاده از روش مؤلفههای برخوردی و کد قطعی  ANISNمحاسبه شده است .در روش
مونتکارلویی کدهای  FLUKAو  MCNPXبرای شبیه سازی توزیع ارتفاع پالس مورد استفاده قرار گرفته
است .مسئله نمونه برای ماده ژرمانیوم در تیغه یک بعدی تعریف شده و اعتبارسنجی کتابخانه گسسته گاما و
مقایسه نتایج توزیع ارتفاع پالس حاصل از روشهای قطعی و مونتکارلویی در این مسئله نشان داده شده
است.

روش کار
برای حل عدددی معادلده ترابدرد بدولتزمن از گسستهسدازی در زاویده ،فضدا و اندرژی جهدت محاسدبه شدار
زاویددهای اسددتفاده میشددود .در ایددن روش بددا محاسددبه مؤلفددههای برخددوردی شددار زاویددهای و اسددکالر در
هددر مرحلدده ،چشددمه پراکندددگی مؤلفدده برخددورد بعدددی تولیددد میشددود .معادلدده ترابددرد بددولتزمن در حالددت
پایددا و پراکندددگی ناهمسددانگرد و زوایددای گسسددته ) 𝑛𝜇( در تیغدده یددک بعدددی بدده صددورت معادلدده ()1
نمایش داده مدیشدود .گسسدتهسدازی زاویدهای بدا اسدتفاده از روش  SN0و توزیدع زاویدهای پراکنددگی بدا
اسددتفاده از جمددالت بسددط لژاندددر نشددان داده شددده اسددت .رابطدده ( )0مربددوط بدده محاسددبه جمددالت بسددط
شددار نددردهای بددا اسددتفاده از شددار زاویددهای مددیباشددد و رابطدده ( )3جریددان نشددتی در تیغدده یددک بعدددی را
نشان میدهد.
()1
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Discrete Ordinate
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در معددادالت فددو 𝑔→ 𝜎𝑠,𝑙,𝑔′احتمددال پراکندددگی از گددروه انددرژی ' gبدده گددروه انددرژی  gرا بددرای جملدده l
⇀

ام بسددط لژاندددر و 𝑔 𝜎𝑡,سددطح مقطددع پراکندددگی کددل در گددروه انددرژی  gرا نشددان مددیدهددد𝑆𝑔 (𝑥 , 𝜇𝑛 ) .

معددرف چشددمه خددارجی و ) 𝑛𝜇( 𝑙𝑃 جملدده  lام بسددط لژاندددر را نشددان مددیدهددد .بددا اسددتفاده از معددادالت
فو میتوان شدار و جریدان نشدتی در تیغده را محاسدبه نمدود .همچندین ایدن کمیدتهدا بدا اسدتفاده از کدد
قطعی  ANISNدر هر گروه انرژی قابل محاسبه است.
معموال برای تولید سطح مقطعهای گروهی از نرمافزار  NJOYاستفاده میشود .ماژول  GAMINRسطح مقطع
پراکندگی گروهی فوتون را به طور مستقیم با استفاده از دادههای کتابخانه  ENDFتولید میکند .نسخه  99این
کد در دسترس است ،اما متأسفانه ماژول  GAMINRدر این نسخه به دلیل عدم تطابق با کتابخانه  ENDFموجود
در بسته نرمافزاری قابل اجرا نمیباشد .کد  CEPXSاز نرمافزارهای کاربردی در تولید سطح مقطعهای گروهی
است  .به دلیل عدم دسترسی به این کد در این پژوهش سطح مقطعهای گروهی به صورت مستقیم تولید شده
است .پراکندگی کامپتون از رابطه  Klein-Nishinaپیروی میکند که با معادله ( )4نشان داده میشود و جمالت
بسط سطح مقطع پراکندگی گروهی با رابطه ( )5محاسبه میشود .کد  CEPXSنیز از همین روابط در تولید
سطح مقطع پراکندگی گروهی استفاده میکند .به دلیل پیچیدگی در توزیع زاویهای رابطه  ،Klein-Nishinaبرای
تعریف پراکندگی ناهمسانگرد مجبور به استفاده از درجات باال در بسط لژاندر هستیم .سطح مقطعهای جذب
ناشی از برهمکنشهای فوتوالکتریک و تولید زوج مستقیما از پایگاه دادهای  XCOMاستخراج شده است.
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در رابطه فو 𝐻 تابع پلهای است .در این روش سطح مقطع پراکندگی گروهی به ازاء الکترون محاسبه شده و
برای محاسبه این کمیت در هر ماده خاص از ضریب شکل اتمی استفاده میشود.
با فرض پایداری زمانی در حل عددی مسئله ارتفاع پالس هر فوتون به صورت جداگانه در محیط انرژی تخلیه
کرده و در نهایت یا جذب و یا پراکنده میشود .در صورت پراکندگی فقط جهت و انرژی فوتون تغییر میکند
و تعادل بین تعداد فوتونهای اولیه و مجموع فوتونهای جذب و فرار برقرار است .تعداد ذراتی که در انرژی
مشخص از لبههای تیغه خارج میشوند نمایشگر وضعیت تخلیه انرژی در محیط آشکارساز میباشد .در ابتدا
فرض میکنیم چشمه تک انرژی و با انرژی  𝐸2در راستای عمود بر تیغه میتابد ،در این صورت تعداد ذراتی
که در گروه انرژی  gاز تیغه خارج میشوند ،نشان دهنده ذراتی هستند که انرژی 𝑔𝐸  𝐸2 −را در محیط تخلیه
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کردهاند .بنابراین توزیع ذراتی که انرژی مشخصی را در محیط بر جای گذاشتهاند قابل محاسبه است .مجموع
ذرات فرار و جذب در تعادل با تعداد ذرات ورودی است ،در نتیجه تعداد ذراتی که به طور کامل در محیط
جذب شدهاند سهم فوتوپیک را در توزیع ارتفاع پالس تشکیل میدهند .در این رابطه 𝑔𝐽 مجموع جریان نشتی
تیغه در گروه انرژی 𝑔 است.
𝑔𝐽 𝑔∑ ℎ𝑝ℎ.𝑒 = 1 −

()9

به این ترتیب با محاسبه جریان نشتی با استفاده از روش مؤلفههای برخوردی و کد  ANISNمیتوان توزیع
ارتفاع پالس را به صورت غیر مستقیم محاسبه نمود.

نتایج
مسئله نمونه برای تیغه یک بعدی از جنس ژرمانیوم به ضخامت  5سانتیمتر تعریف شده است .چشمه گاما به
صورت شار ذرات عمود بر لبه چپ تیغه و در انرژی  1مگاالکترونولت در نظر گرفته شده است .در این مسئله
 122گروه انرژی ،درجه  8پراکندگی و گسستهسازی زاویهای از درجه  16میباشد .در این پژوهش سطح
مقطعهای گروهی برای ماده  Geدر  122گروه انرژی و درجه  8پراکندگی تولید شده است .کد  MCNPاز
سطح مقطعهای پیوسته برای هر ماده استفاده میکند ،به این مفهوم که در برهمکنش کامپتون از رابطه Klein-

 Nishinaبه صورت مستقیم نمونه برداری کرده و توزیع زاویهای پراکندگی در این روش لحاظ میشود .جهت
راستی آزمایی نتایج سطح مقطعهای گروهی ،کتابخانه سطح مقطعی در کد قطعی  ANISNبا فرمت  DTFتولید
شده است و جریان نشتی در لبهی چپ تیغه (پراکندگی رو به عقب) و لبه راست تیغه (پراکندگی رو به جلو)
در کد قطعی  ANISNو کد مونتکارلویی  MCNPدر شکل  0مقایسه میشود.
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شکل  0جریان نشتی فوتون در تیغه با ضخامت  5cmدر کد  ANISNو  ،MCNPالف) در لبه سمت چپ ،ب) لبه سمت
راست

899

)right leakage current(#/cm2
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در روش مونتکارلویی کد  FLUKAاز کارت  DETECTو کد  MCNPاز تالی  F8در محاسبه توزیع ارتفاع
پالس استفاده میکند .با توجه به اینکه شکل توزیع ارتفاع پالس نسبت به تعداد کانالهای انرژی حساس است،
در تمام روشهای مورد نظر  122کانال انرژی در نظر گرفته شده است (کانالهای انرژی در روش قطعی وابسته
به ساختار بازههای انرژی در سطح مقطع گروهی میباشد) .نتایج حاصل از روش قطعی و مونتکارلویی در
شکل  3مقایسه شدهاند.
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شکل  0توزیع ارتفاع پالس چشمه  1MeVدر تیغه  5cmدر روشهای قطعی و مونتکارلویی

در روش قطعی پدیده فوتوالکتریک و تولید زوج به عنوان برهمکنش جذب در نظر گرفته میشود ،در شبیهسازی
مونتکارلویی نیز از ترابرد الکترون صرف نظر شده و الکترونها انرژی خود را در لحظه تولد تخلیه میکنند.
با توجه به ضخامت تیغه در مقایسه با برد الکترونها ،این فرض خیلی دور از واقعیت نمیباشد .در نتیجه انتظار
میرود توزیع ارتفاع پالس فقط شامل قلههای فوتوپیک و لبه کامپتون باشد .همچنین ذرات برخورد نکرده از
رابطه 𝑡)𝐸(𝛴 𝜑 = 𝜑2 𝑒 −پیروی کرده و در کانال انرژی صفر قلهای را تشکیل میدهند .در تمام این روشها سهم
ذرات بدون برخورد وابسته به سطح مقطع کل در انرژی ورودی ذرات میباشد .طیف پراکندگی در منحنی
فو ناشی از برهمکنش کامپتون است .در رابطه  ،Klein-Nishinaسطح مقطع پراکندگی در انرژی بیشینه
الکترون بیشترین مقدار را داراست ،این امر وجود لبه کامپتون را در این محدوده انرژی توجیه میکند.
منطقه بین لبه کامپتون و فوتوپیک ناحیه پراکندگیهای چندگانه نامیده میشود .ذراتی که در توزیع این منطقه
قرار گرفتهاند حتما باید چند پراکندگی را متحمل شوند .امکان حضور در این ناحیه برای مؤلفههایی با بیش از
 4برخورد امکانپذیر است .سهم برهمکنش پراکندگی در تخلیه انرژی در  4برخورد و بیشتر در مقایسه با 3
برخورد اول کمرنگتر است .در نمودار تابع توزیع ،کاهش سریع ارتفاع پالس در این محدوده انرژی مشاهده
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میشود . .در این محاسبات از شار ورودی بهنجار استفاده شده است و ارتفاع فوتوپیک طبق رابطه ( )9با
استفاده از تعادل تعداد فوتونهای جذب و فرار با شار فوتونهای فرودی در محیط محاسبه میشود.

نتیجهگیری
هدف از این پژوهش بررسی روش قطعی در محاسبه توزیع ارتفاع پالس در یک بعد میباشد .اولین قدم در
ترابرد قطعی تولید کتابخانه گسسته گاما است ،تطابق نتایج جریان نشتی در کدهای  ANISNو  MCNPصحت
دادههای سطح مقطع گروهی را تایید میکند .برای توسعه محاسبات ارتفاع پالس در سه بعد کدهای قطعی حل
معادله ترابرد برای شبیهسازی هندسههای پیچیدهتر موجود میباشند که با استفاده از روش مذکور میتوان توزیع
ارتفاع پالس از روش قطعی را به سه بعد تعمیم داد .روش معرفی شده در محاسبه ارتفاع پالس دارای
محدودیتهایی نیز میباشد .این روش برای پرتوهای گاما که تعادل بین تعداد فوتونهای اولیه و مجموع
فوتونهای جذب و فرار وجود دارد کاربردی است .همچنین در ترابرد قطعی ذرات در چشمههایی که تک
انرژی نیستند و یا در جهتهای مختلف تابش میکنند دارای پیچیدگیهایی است .در این صورت هر یک از
موقعیتهای تعریف چشمه مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت میانگین مجموعه اندازهگیریها پاسخ مورد
نظر است.
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