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ِترمزی در هند هنای متتفنف

با استفاده از کد  MCNPXشبیهسازی میشود .هد
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آوردن طیفِ الکترونی بهیشه جهت ِتولید ِاشعه ایکس با شنارِ مشاسنب

جهت ِکاربردهای پزشکی وتولید ِنوترون است .نتایج نشان میدهشند
که با افزای ِ انرژی بیشیشه الکترون ،ضتامتِ بهیشه بازدهی خروجنی
را افزای

میدهد  .همچشنین بنرای منواد بنا یگنالی بیشنتر ،افنزای ِ

گسیل ِفوتونهای ترمزی در ضتامتهای کمتر روی میدهد و شنار
بیشتری از نوترون مشاهده میشود.
واژههای کلیددی :شنتا دهشنده لینزری ،طینفهنای الکتنرون،
فوتونِ ترمزی ،تولید ِنوترون
 .1مقدمه

در سالهای اخیر از برخورد پالس لیزرهای توان باال با پالسنما بنرای ینافتن شنتا ِذرّات از
جمفه الکترونها استفاده شده است .از برخوردِ الکترونهای پر انرژی با هند

جامند بنا Z

باال میتوان برای تهیه مشابعی از ذرّات مانشد ِپروتنون ،پنوزیترون ،فوتنونهنای بنا اننرژی در
حنند ِمگننا الکتننرون ولننت اسننتفاده نمننود [ .]1شننتا دهشنندههننای ذّرات کاربردهننای بسننیار
گستردهای در زمیشه های متتفف از جمفه عفوم پزشکی ،بیولوژی ،مّواد و فیزینکِ پراننرژی

دارند .در شتا دهشدههای متنداول ،میندانهنای شنتا دهشنده مدندود بنه یشند MeVm-1

هستشد .بشابراین ،تولید طیفهای الکترونی پرانرژی معموالً نیازمشد شتا دهشدههنای بنزر
و گننرانقیمننت اسننت [ .]2شننتا دهشنندههننای لیننزر-پالسننمایی بننه عشننوان نسننل جدینند
شتا دهشدههای کمحجم مطرح شندهانند و اینن امنر بنه دلینل قابفینت تدّمّنل میندان هنای
الکتریکننی بسننیار بننزر

توسّننط آنهاسننت زبزرگتننر از  .]3[ )100 GeVm-1در بیشننترِ

کاربردها ،به طیفهای الکترونی با کیفیت باال و توزیع تک انرژی نیاز است .طیفی که فاقد
این شرایط باشد به ستتی قابل استفاده میباشد ،زیرا انتقال و ینا کنانونی کنردن آن دشنوار
خواهد بود .به تازگی سه گنروه تدقیقناتی از کنالج سنفطشتی لشندن ،البراتنوار مفنی برکفنی
الرنس ) (LBNLو  ،LOAبه طور مستقل به تولید طیفهای شبه تنک اننرژی الکتنرون بنا
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انرژی باال پرداختهاند .آنها این کار را مستقیماً با کانونی کنردن ینک پنالس ِلینزر بنر روی
یک پالسمای همگن ،یا بر روی یک کانال پالسما انجام دادهاند [.]4,5,6
هشگامی که الکترونهای پر انرژی بنر روی هند

جامند بنا  Zبناال برخنورد منیکششند،

فوتونهای ایکس شامل طیف گسسته مشتصه زانرژی در حد  )keVو پیوسته تاب
تولید میشوند .در این کار ،مطالعه ما بر روی تاب
داده مننیشننود کننه شنندت تنناب
ضننتامت ِهنند
فوتونهای تاب
فوتوهستهای تاب

ترمزی

ترمزی با انرژی باال متمرکزاست .نشنان

ترمننزی بنه طننور مدسوسننی بننه طینفِ الکتننرون ،جننشس و

و زاویننه پراکشنندگی بسننتگی دارد [ .]7در اثننر واکننش
ترمزی با هستههای ماده هد ِ ثانوینه واکنش

هسننته ای ایننن

نشنان داده در اثنر واکنش ِ

هستهای تولید میکششد .در شکل  1تولید فوتوننوترون از برخنورد طینف

ترمزی حاصل از الکترونهای لیزری به صورت شماتیک نشان داده شده است .در طی اینن
فرآیشد ،فوتون جذ ِهسته هد

شده به عشوانِ یک تعامل ِفوتو-نوکفئونی مشجنر بنه تولیند

نوکفئون میشود [ .]8مکانیسمِ فیزیکی آن را میتوان این گونه شنرح داد کنه وقتنی فوتنونِ
فرودی به هد

جامد برخورد میکشد ،انرژی فوتون به هسنته مشتقنل شنده باعن ِ تدرینکِ

هسته میشود و آن را به یک حالت ِگسسته با انرژی باالتر میبنرد و مشجنر بنه تییینرِ اننرژی
نوترونِ مرز و پروتون داخل هسته شده و انرژی اضافی به فرم نوترون سناطع منیشنود .اینن
واکش

یک واکش ِ آستانه ای ست زیرا انرژی فوتون می باید حداقل برابر انرژی پیونندی

یک نوکفئون باشد و یون انرژی پیوندی نوکفئون به نوع هسته بستگی دارد ،بشابراین اننرژی
آستانه معموالً باالست .احتمالی وقنوع ِاثنر واپاشنی در اننرژیهنای بناالی  10 MeVبیشنتر
است .در واکش های فوتو -نوکفئون انتشار نوترون مدتمل تر از پروتون میباشد.
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شکل  :1شمایی از تولید فوتونوترون از طیف ترمزی حاصل از الکترونهای لیزری

 .2روش کار

در این کار برای شبیهسازی تولیند تناب
الکترون که از برهم کش

ترمنزی ،از طینفهنای تجربنی شنبه تنک اننرژی

لیزر -پالسما تولیند منیشنوند اسنتفاده شنده اسنت .بنرای تولیند

یشمههای فوتونوترنی ،طیفهای شبه تکفام الکتروننی بنا اننرژی بناالی  10MeVانتتنا
ها هم به شکلِ استوانه توپرهستشد .در جدول  1مشتّصناتِ لینزر و پالسنمای

شدهاند .هد

مّولد طیفهای الکترونی و شعاعِ هد

ترمزی آمده است .شعاع ِهد ها

برای تولیدِ تاب

متشاسب با ابعادِ یشمه الکترونی انتتا شده است.
جدول  :1مشتصات لیزر و پالسمای مولد طیفهای الکترونی و شعاع هد

شعاع هدف

انرژی قله

چگالی پالسما

قدرت لیزر

8

11

1×1019

10

0.018

40

0.04

55

0.072

175

()mm

()MeV

) 𝟑𝟑(𝒄𝒄𝒄𝒄−

14×1019

()TW

16.6

2×1019

50

6×10

20

18

برای شبیه سازی با کد  MCNPXکنه بنرای نموننهبنرداری فوتنونهنای تناب
تقریب بورن را به کار برده است ] ،[9ابتدا مشتّصات ِیشمه و هد
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کد داده شده بعد از اجرا ،خروجی به صورتِ تعنداد کنل فوتنونهنای تولیند شنده حاصنل
میشود .دادههای طیفهای تجربی یشمه الکترونی را به کمک ِنرمافزار  digxyاسنتترا
کرده به کُد معرفی میکشیم  .هد های بررسنی شنده در اینن تدقین شنامل ِاسنتوانه هنای

حجمی از جشسِ سر ( ،)z=82, ρ=11.34g/cm3تشگستن ) )z=74, ρ=19.3g/cm3و
تانتالیم ) )z=73, ρ=16.6 g/cm3هستشد .ضتامت هد

زهمنان ارتفناع اسنتوانه) ،از 100

میکرون تا  3000میکرون در نظر گرفته سپس ضتامتِ بهیشه برای هنر طینف و هنر منادّه را
تعیین میکشیم  .پس از به دست آوردن ضتامت و جشس بهیشه بنرای هند  ،توزینع یزاوینه
ای پراکشدگی طیف ِترمزی ،و در نهایت تولیدِ ننوترون از فوتنونهنای ترمنزی شنبیهسنازی
میشوند.
 .3بحث و نتایج

 .1-3یافتنِ طیف ِترمزی بهینه

برای مقایسه طیفها و یافتن ِبهترین ضتامتهنا از پنارامتری بنه ننام کسنری منوثّر اسنتفاده

میکشیم .این پارامتر یشین تعریف میشود:
)(1

تعداد فوتونها با انرژی بیش از𝐸𝐸
تعداد کل فوتونها

= کسر موثر

که انرژی  ،Eحداقل انرژی الزم فوتونها برای شرکت در فرایشد فوتونوترونی میباشد.

مقادیرِ  Eبرای انجنام فرایشند فوتوننوترونی بنرای هند هنای تشگسنتن ،سنر وتانتنالیم در
جدول  2آمدهاند:
جدول  :2مقادیر  Eبرای انجام فرایشد فوتونوترونی با هد
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های تشگستن ،سر وتانتالیم

فراوانی()%

کمترینانرژی (MeV) E

ایزوتوپ

52.40

7.37

Pb-208

99.99

7.58

Ta-181

30.70

7.41

W-184
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در شننکل  2نمننودار ِکس نرِ مننوثّر بننا اسننتفاده از یهننار طیننف الکترونننی مننذکور ،بننرای
ضتامتهای متتفف تشگستن رسم شده است.
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0

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 ضتامت های متتفف تشگستن با استفاده از طیفهای الکترونی

همانطور که مشاهده میشود بنرای طیفنی الکتروننی بنا اننرژی قفّنه بیشنتر ،کسنر ِمنوّثرِ
بیشتری به دست می آید ،یعشی با استفاده از الکترونهنای پنر اننرژیتنر ،تعنداد فوتنونهنای
بیشتری با قابفیت تولید فوتونوترون تولید میشود.
برای بررسی تاثیر جشس ِهد

در تولید تاب

ترمزی ،سه مادّه سر  ،تشگستن و تانتالیم

مورد بررسی قرار گرفتهاند .مقادیر کسر ِموثّر بر حسبِ ضتامت را بنا بنه کنارگیری طینف
الکترونی  ،175MeVنشان میدهد .همانگونه که از شکل مشناهده منیشنود از مینان اینن
سه ماده ،استفاده از تشگستن بنا یگنالی بزرگتنر ،فوتنونهنای بنا کسنر ِمنوثرِ بیشنتری تولیند
میکشد.
pb
w
ta

کسر موثر

0.35
0.33
0.31
0.29
0.27
0.25
0 0.20.40.60.8 1 1.21.41.61.8 2
ضخامت()mm

شکل  :3نمودار ِکسر ِموثّر برای ضتامت های متتفف هد های سر  ،تشگستن ،تانتالیم.
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 .2-3بررسی توزیع زاویهای تابش ترمزی
بر طب رابطه زیر برای زاویه انتشارتاب

ترمزی ،برای الکتنرونهنای بنا اننرژیهنای کمتنر،

توزیع ِزاویه ای فوتونِ ترمزی در جهت عمودبر پرتو فرودی ماکزیمم اسنت .هریقندر کنه
انرژی الکترون افزای

یابد ،ماکزیمم ِتوزیع ِزاویهای در راستای پرتو فرودی قرار میگیرد:
𝑚𝑚𝑒𝑒 𝑐𝑐 2⁄
𝑒𝑒𝐸𝐸

)(2

≈ 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝜃𝜃𝑝𝑝ℎ

که  meجرم الکترون Ee ،انرژی الکترون ،و  cسنرعت ننور و  Өزاوینه گسنیل فوتنون
نسبت به راستای فرود ِباریکه الکترونی میباشد .نتایج شبیهسازی تعداد فوتنونهنای حاصنفه
بر حسب زاویه  ،Өبرای یهار طیف الکتروننی ،بنا اسنتفاده از کند  MCNPXدر شنکل 5
ارائه شدهاند.
1

11 MeV
40 MeV

0.01

55 Mev

0.001

تعداد فوتون

0.1

0.0001

175 MeV

0.00001
90

شکل  :4توزیع زاویه ای تاب

60

زاویه (درجه)

30

0

ترمزی برای طیفهای متتفف الکترونی و هد

همانطور که مالحظه میشود ،بیشترین تولید فوتنون ِتناب

تشگستن

ِترمنزی در حنوالی راسنتای

فرود باریکه الکترون یعشی  Ө=0است و هنر یقندر اننرژی الکتنرون فنرودی بیشنتر شنود،
پراکشدگی کمتری مشاهده میشود و فوتون ها متمرکزتر شده در راستای الکتنرون فنرودی
قرار میگیرند.
 .3-3تولید ِفوتونوترون

در این مرحفه به بررسی تولید نوترون از فوتونهای ترمزی منیپنردازیم .بنر طبن شنکل ،1
ابتدا در تولید تاب
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در این پروژه داریم ،استفاده میکشیم .سپس برای تولید ننوترون ،فوتنونهنای حاصنل را بنه
هد ِ ثانویه از جشس های متتفف برخورد می دهیم  .هد ِ دوّم را نیز استوانه ای تنوپر بنا
همان شعاع ِانتتنا شنده در جندول  1بنرای هند ِ اوّل در نظنر منیگینریم .هند ِ دوّم را
ِاوّل قرار دادیم و در فاصفه  0.3میفیمتر به آن قنرار منیدهنیم .نتنایج

درست درمقابلِ هد

شبیهسازی تولید ِنوترون به صورت ِنمودار ِشار نوترون بنر حسنب اننرژی آن ،بنا اسنتفاده از
هد های دوم از جشس سر  ،تاتشالیم و تشگستن با ضتامتِ  2میفیمتر در شنکلهنای زینر
نشان داده شدهاند.
1.00E-06

pb
Ta

6.00E-07

w

4.00E-07
2.00E-07

شار نوترون

8.00E-07

0.00E+00
4

0

2

انرژی نوترون ()MeV
شکل  :5نتایج شبیهسازی تولید نوترون برای هد ِ دوّم از جشس ِسر و تاتشالیم وتشگستن
در ضتامت  2میفیمتر و انرژی الکترون فرودی11 MeV
3.00E-02

pb

W

2.00E-02
1.50E-02
1.00E-02

شار نوترون

Ta

2.50E-02

5.00E-03
0.00E+00
9

8

7

6

5

4

3

2

انرژی نوترون ()MeV

شکل  :6نتایج ِشبیهسازی تولید نوترون برای هد

1

0

ِدّوم از جشس سر و تاتشالیم تشگستن

در ضتامت  2میفیمتر و انرژی الکترون فرودی55 MeV
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دوم از جشس سر و تاتشالیم

و تشگستن در ضتامت و 2 40MeVمیفیمتر و انرژی الکترون فرودی
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شکل  :8نتایج شبیهسازی تولید نوترون برای هد

دوم از جشس سر و تاتشالیم

و تشگستن در ضتامت  2میفیمتر و انرژی الکترون فرودی175 MeV

مقایسه یهار طیف الکترونی برای تولیدِ نوترون وقتی که هند

ِدوّم ،یعشنی تشگسنتن بنا

ضتامت 2میفیمتر ،نشان میدهد که هر یقدر اننرژی طینفِ ورودی الکتنرون بیشنتر باشند
طیف نوترونی تولید شده نیز شار بیشتری خواهد داشت.
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 / 30بررسی پارامترهای بهینه در شبیهسازی تولید اشعه ایکس ترمزی حاصل از الکترونهای ...

 .4نتیجهگیری

با توجه به نق ِ اشعه ایکس در درمان تومورها و همچشین نیاز بنه یشنمههنای فوتوننوترونی
جهت کاربردهای پزشکی و صشعتی ،تولید یک یشمه اشعه ایکس ِکنمحجنم و کنمهزیشنه

دارای اهمیت است .در این مقاله ،نتایج شبیهسازیهای انجام شده به وسیفه کند MCNPX

برای تولید فوتونهای تاب

ترمزی از برهمکش

الکترونهای لیزری با سنه جنشس ِمتتفنف

هد

ارائه شدهاند .عالوه بر تاثیر ندوه توزیع اننرژی الکتنرونهنای شنبه تکفنام ،اثنر ابعناد

هد

بر روی نتایج حاصل نیز بررسنی شندهانند .همچشنین ،توزینع زاوینهای

و جشس هد

پراکشدگی فوتونهنای تولیند شنده در تناب

ترمنزی منورد مطالعنه قنرار گرفتنهانند .نتنایج

شننبیهسننازیهننا نشننان مننیدهشنند کننه طیننف الکترونننی بننا انننرژی قفننه بیشننتر ،فوتننونهننا و
فوتونوترونهای بیشتری تولید میکشد .بهکارگیری هد

با یگالی بناالتر بنه مشظنورِ تولیندِ

فوتونها و فوتونوترونهای بیشتر ،مشاسبتنر اسنت .بیشنترین فوتنونِ تناب ِ ترمنزی نینز در
راستای فرود باریکه الکترون است و هر یه انرژی الکترون فرودی بیشتر شنود پراکشندگی
کمتری مشاهده میشود و فوتونها در راستای الکترون فرودی یعشی  Ө=0قرار میگیرند.
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