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تاریخ دریافت مقاله ،9911/66/77 :تاریخ پذیرش مقاله9911/61/78 :

 0/1تا  10مگاالکترونولت بهمنظور تعیین آسیبهای جابهجایی در کربن و سیلیکون
پیمان رضاییان 1و سپیده

شفیعی*2

9پژوهشکده کاربرد پرتوها ،پژوهشگاه علوم و فنون هستهای ،سازمان انرژی اتمی ،تهران ،ایران.
7پژوهشکده فیزیک و شتابگرها ،پژوهشگاه علوم و فنون هستهای ،سازمان انرژی اتمی ،تهران ،ایران.
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چکیده
در این تحقیق آسیبهای جابهجایی ناشی از نوترونهای سریع با انرژی  6/99تا  96مگاالکترونولت در کربن و سیلیکون با استفاده از کد TRIM

محاسبهه شبده اسبت .در این محدوده انرژی برهمکنش غالب ،پراکندگی کشبسبان میباشد .برای استفاده از این کد اطالعاتی مانند انرژی هستهی
پسزدهشده ،زاویه پراکندگی و عمقی که در آن برهمکنش رخ داده ،ضروری است .بهدست آوردن انرژی و زاویه پراکندگی هستههای پسزدهشده،
مسبتلزم دراختیارداشبتن بیناب هسبتههای پراکندهشبده میباشد .بیناب هستههای پسپراکندهشده کربن و سیلیکون با استفاده از یک روش تحلیلی
برای ارتهاطدادن توابع توزیع آماری مختلف ولی مرتهط ،محاسبهه شد .مقایسه دادههای بهدست آمده با نتایج تجربی صحت بینابهای محاسههشده
را تأیید میکند .محاسبها

نشبان میدهد که آسبیبهای جابهجایی ایجادشده در کربن کمتر از میزان آسیبهای جابهجایی ایجادشده در سیلیکون

میباشد که ناشی از آستانه انرژی جابهجایی باالتر کربن میباشد.

کلیدواژگان :آسیب جابهجایی ،نوترونهای سریع ،کربن ،سیلیکون ،بیناب هسته پسزدهشده ،توزیع آماری.

 .1مقدمه
غیرمستقیم در

بهطور کلی واکنشهای نوترون به دو دسته واکنشهای کشسان

نوترونها ذرا

بدون بار هسبتند ،که بهصور

محیط یونسبببازی میکنند .در اثر برهمکنش نوترون با محیط،

و ناکشببسببان تقسببیم میشببود [ .]9در یک واکنش کشببسببان،

هسبببتههای پسزده و فوتون ایجاد میشبببود .فوتونها بهطور

هسبببتهی هدف از نظر انرژی داخلی و ترکیب ایزوتوپی دچار

معمول از طریق برهمکنشهای سبهگانه فوتوالکتریک ،کامپتون

تغییر نمیشبببود .واکنشهبای نبباکشبببسبببان نیز ببه دو گروه

و تولیببد زوب بببا محیط برهمکنش میکننببد کببه نتیجببهی این

واکنشهای غیرکشببسببان و جذبی تقسببیم میشببوند .در یک

برهمکنش تولیبد الکترون اسبببت .هسبببتههای پسزده در اثر

واکنش غیرکشبسان ،پس از برهمکنش ترکیب ایزوتوپی هسته

برهمکنشهببای نوترون ،نیز معموالً از طریق برهمکنش کولنی

هبدف تغییر نمیکنبد امبا هسبببتبه در بالت برانگیخته قرار

سهب ایجاد فرآیندهای یونش و برانگیزش در محیط میشوند.

میگیرد .در واکنشهای جذبی نیز نوترون فرودی ناپدید و در
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فوتون و هسبتههای پسزده ایجاد میشود .نوع و انرژی هسته

درمعرض نوترون نیز برای آن وجود دارد .همچنین در سبببال

ایجببادشبببده در اثر برهمکنش نوترون بببا محیط عالوهبر نوع

 7698با اسببتفاده از کد  SRIMجابهجایی ایجادشببده بر وا د

هدف به انرژی نوترون فرودی نیز بستگی دارد [.]9

اتم بلور  SiCدر اثر تابش نوترون بررسی شد [.]9

هسبببتبههای پسزده از لحظه برخورد با هدف ،با اتمهای

یکی از موادی کببه در آشبببکببارسبببازهببا بببهخصبببو

محیط برهمکنش کولنی انجام میدهند .در صبببورتیکه در اثر

آشببکارسببازهای سببد سببدحیس مورد اسببتفاده قرار میگیرد،

برخورد این هسببتهها با اتمهای شببهکه ،انرژی بیش از آسببتانه

سبیلیکون میباشبد .این آشکارسازها نیز ممکن است در ین

انرژی جبابهجایی اتم ،به اتم داده شبببود ،اتم از مکان خود در

استفاده درمعرض پرتوهای نوترون قرار گیرند .ازاینرو بررسی

شهکه بلوری جابجا میشود و بهاین ترتیب شهکه بلوری دچار

آسیبهای جابهجایی آن مورد توجه است .برایناسا

در این

آسبیب میشود .هستههای پسزده درنهایت در عمقی متناسب

مقبالبه ،آسبببیبهای جابه جایی ناشبببی از نوترونها در بلور

با بردشان متوقف خواهند شد .با توجه به اینکه در برهمکنش

سیلیکون و کربن در محدود انرژی  6/99تا  96مگاالکترونولت

نوترون با ماده معموالً هسبببتههای پسزده با توان توقف باال

بررسببی شببده اسببت .الزم به ذکر اسببت که در این محدوده،

ایجاد میشبببود ،درنتیجه امکان ایجاد آسبببیب جابهجایی در

برهمکنش غالب ،پراکندگی کشببسببان میباشد .محاسها

نرخ

مبادهای کبه درمعرض پرتوهای نوترون قرار میگیرد وجود

آسیب جابهجایی با استفاده از کد  TRIMانجام شد [.]6
محاسببها

دارد.
درخصبو

با اسببتفاده از کد  TRIM.DATانجام شببده

ایجاد آسبیبهای جابهجایی ناشی از نوترون

اسببت .بهمنظور انجام محاسببهه در این مد ،نیاز به آمادهسببازی

ذکر این نکته ضببروری اسببت که با توجه به اینکه نوترونها

یبک فبایبر ورودی شبببامر اطالعاتی ازقهیر نوع یون  ،محر

ببدون ببار هسبببتنبد ،میتواننبد تا عمق ماده بدون برهمکنش

برهمکنش ،زاویبه رکت و انرژی آن میباشبببد .هنگامیکه با

رکت کنند و سپس در اثر برهمکنش با محیط یک ذره باردار

نوترونها سببروکار داریم ،در اثر برهمکنش نوترون هسببتههای

سببنگین ایجاد کنند .درنتیجه در برهمکنش نوترون با یک ماده،

برای انجام

ذرا

باردار با انرژیهای مختلف و در عمقهای مختلف ماده

پسزده نیز ممکن اسببت تولید شببود .برایناسببا
محاسبببها

در کد  TRIMباید اطالعا

مربوط به این ذرا

ایجاد میشود .بنابراین هنگامیکه یک ماده درمعرض پرتوهای

وارد شببود .بهمنظور بهدسببت آوردن این اطالعا

نوترون قرار میگیرد این امکببان وجود دارد کببه آسبببیببب

محاسهاتی مرسبوم  FLUKA ،GEANT4 ،MCNPاسبتفاده

جابهجایی در عمقهای مختلف از ماده بهوجود آید [.]9 ،7
آسبیب جابهجایی نوترون بهویژه برای آشبکارسازهایی که

میشود [ .]9 ،3در این کدها اطالعا
جزئیبا

از کدهای

مورد نظر با درنظرگرفتن

برهم کنش ذره فرودی ببا اتمهبای محیط بهدسبببت

امکان اسببتفاده از آنها در میدانهای آمیخته وجود دارد ،ائز

میآیبد .برای محبدودههبایی از انرژی کبه کانالهای مختلف

در سال  ،7693با استفاده از کد

برهمکنش فعال هستند ،تنها روش ممکن ،استفاده از این کدها

محباسبببهاتی  FLUKAآسبببیبهای جابهجایی سببباختاری

میبباشبببد .امبا در محبدودههایی از انرژی که برهمکنشهای

ناشی از نوترون محاسهه شد [ .]3اگرچه

نوترونها محدود میباشبند بهعنوان مثال برهمکنش کشببسان

عموماً در هادرونتراپی و یا کاربردهای فضبایی استفاده

غالب باشبببد.س اسبببتفاده از این کدها علیرغم اینکه میتواند

اهمیت میباشبد .برایناسبا

ایجادشبده در الما
الما
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منجر به جوابهای قابر قهول شود ،اما زمانبر خواهد بود .در

این فایر اوی اطالعاتی در مورد یونهای تولیدشبببده در اثر

چنین مواردی میتوان با اسبببتفاده از روشهای تحلیلی بیناب

برخورد نوترون با ماده اسبببت .این اطالعا

شبببامر نوع یون

هسبببتههای پسزدهشبببده را محاسبببهه کرد .در این روش با

برهم کنشکننببده ،عببدد اتمی ،انرژی یون ،مختصبببا

ارتهاطدادن توابع توزیع آماری مختلف ولی مرتهط ،از سببدح

برهمکنش و زاویه فرودی یون اسبببت .در این مقاله اطالعا

مقدع دیفرانسبیلی پراکندگی کشبسبان نوترونها برای محاسهه

مربوط به یون تولیدشده شامر انرژی یون ،عمق برهمکنش در

باردار ایجادشببده اسببتفاده میشببود .از این روش

هببدف و زاویببه پراکنببدگی یون در اثر برهمکنش نوترون بببا

پیش از این برای محاسببهه آسببیبهای بیولوژیکی ناشببی از

اتمهای دو ماده کربن و سلیکون در محدود انرژی  6/99تا 96

پروتونها روی سبباختار  DNAبا اسببتفاده از کد GEANT4

مگاالکترونولت با اسبببتفاده از برنامهنویسبببی در محیط C++

استفاده شده است .بهرهگیری از این روش محاسهاتی در تعیین

بهدسبببت آمد .در محاسبببها

تنها برهمکنش غالب نوترون با

بیناب پروتونهای پسپراکندهشبده ناشی از برهمکنش نوترون

اتمهای دو ماده کربن و سلیکون درنظرگرفته شد.

سرعت محاسها

را افزایش داده است [.]2

ببا توجبه ببه ویژگیهبای این روش ،در این مقباله بیناب
هسببتههای پسپراکندهشببده کربن و سببیلیکون در برهمکنش

برای بررسبببی برهمکنش غبالبب با توجه به نوع هدف و
انرژی نوترون فرودی سدح مقدع کر واکنش درنظرگرفته شد.
شکر  9سدح مقدع کر و کشسان را نشان میدهد.

کشسان با نوترون با استفاده از این روش ،محاسهه شد .الزم به
ذکر اسبت که ابتدا صبحت بیناب محاسبهه با مقایسه دادهها با
نتایج تجربی سنجیده شد و سپس با استفاده از آن فایر ورودی
کبد  TRIMتهیه و نرخ آسبببیب جابه جایی ناشبببی از تابش
نوترون به نمونهها محاسهه شد.
الف

 .2مواد و روشها
در این تحقیق آسبببیب جابهجایی ناشبببی از تابش نوترون به
نمونهها با اسبتفاده از کد  TRIMمحاسبهه شد .این کد بر پایه
شهیهسازی برخوردهای اتم-یون میباشد .در این کد تاریخچه
هر برخورد تکی اتم-یون درنظرگرفته میشببود و در خروجی
جزئیا

برخوردها ازجمله مقدار انرژی که صرف یونش شده

ب

اسببت ،تعداد فونونهای تولیدشببده ،برد ذرا  ،پهنشببدگی
انرژی ،تعداد فرههای ایجادشببده در اثر برهمکنش یون و اتم

شکل ( :)1سطـح مقطـع برهمکنشهای غالـب نوترون با الف:

هدف و مقدار انرژی که صبرف یونش شده است در فایرهای

سیلیکون 22-و ب :کربن.]2[ 12-

جداگانه محاسببهه میشببود .محاسببها

در مد TRIM.DAT

انجام شد .اجرای برنامه در این مد نیازمند فایر ورودی است.

همانگونه که در شبکر  9مشاهده میشود ،برای سیلیکون
تببا انرژی  9مگبباالکترونولببت بیش از  %86از واکنشهببا را
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تا انرژی  8مگاالکترونولت دود  %86از واکنشها ،کشببسان

نوترون محاسبهه میشود .این روش تعیین بیناب انرژی ذرا

می ببباشبببنببد .بنببابراین می توان گفببت کببه تببا انرژی 96

پسپراکندهشبده در اثر برهمکنش کشبسان نوترونهای سریع،

برهمکنش را

روش اسبببتبانبدارد برای ارتهباطدادن تبابعهبای توزیع آماری

مگاالکترونولت سببهم عمده از کر محصببوال

یونهای سیلیکون و کربن تولیدهشده در اثر پراکندگی کشسان

متفاو

نوترون تشکیر میدهند.

ولی مرتهط به یکدیگر است.

با توجه به اینکه با یک پراکندگی کشبسبان سروکار داریم

بببا توجببه بببه این کببه در این مقببالببه بررسبببیهببا برای

و قوانین پایسببتگی انرژی جنهشببی و تکانه خدی بهصببور

برهمکنشهای کشبسبان انجام شده است ،میتوان گفت مقدار

همزمان معتهر هسبببتند ،ارتهاط ریاضبببی میان زاویه پراکندگی

آسبیبهای جابهجایی با یک تخمین رو به پایین محاسهه شده

نوترون و انرژی جنهشببی هسببته پراکندهشببده بهصببور

زیر

اسبت .معموالً سبدح مقدعهای دیفرانسیلی پراکندگی کشسان

نوشته میشود [:]96

𝜎𝑑

𝐴𝐸
= 𝐸𝑛 (1

نوترون از اهبداف مختلف ، 𝑑Ω(𝜑) ،در کتبابخبانبههایی نظیر
 ENDFکه امروزه بهصبور

هستند،

الکترونیک در دسببتر

موجود میباشد [ .]8این کمیت نشاندهنده تعداد نوترونهایی

)2 cos2 (𝜑) + 𝐴2 − 1 + 2 cos(𝜑)√cos2 (𝜑) + 𝐴2 − 1
(1 + 𝐴)2

−

9س

میباشد که در یک پراکندگی کشسان در زاویه فضایی )𝜑(Ω
در این رابده  Aجرم اتمی هسته هدف است .با توجه به رابده

تا )𝜑( Ω(𝜑) + 𝑑Ωپراکنده شدهاند.
با توجه به پایستگی تکانه زاویهای و انرژی جنهشی ،انتظار
میرود انرژی و زاویبه پراکنبدگی نوترونهبای پراکندهشبببده
مرتهط با انرژی و زاویه پراکندگی هستههای پراکندهشده باشد.
این ارتهاط را بهصور

ریاضی میتوان به شکر زیر نوشت:
)𝜑(𝑑Ω

𝜎𝑑

)𝜃(= 𝑑Ω(𝜑) 𝑑Ω

9س

𝑛𝐸𝑑 𝜎𝑑

7س

𝐴𝐸𝑑

𝑑σ
)𝜃(𝑑Ω
𝑑σ

𝐸𝑑 =

𝑛

𝐴𝐸𝑑

dσ

در روابط  9و  dΩ(θ) ،7سببدح مقدع دیفرانسببیلی زاویهایس
dσ

 dEسبدح مقدع دیفرانسبیلی انرژیس هستههای پراکندهشده

A

dσ

 7میتوان برای هر انرژی مشببخن نوترون ،بیناب هسببتههای
پراکندهشببده در یک پراکندگی کشببسببان را بهدسببت آورد.
برایناسببا

این بیناب برای هر نوترون فرودی ،انرژی هسببته

پسزدهشده را محاسهه کرد .پارامتر دیگری که برای محاسها
ببا کبد  TRIMمورد نیباز اسبببت ،زاویه رکت یون در ماده
میباشد .برای تعیین این زاویه از رابده زیر استفاده شد.
3س

2

𝑛𝐸𝐴4

𝜃 𝐸𝐴 = (𝐴+1)2 × cos
عالوهبراین پبارامتر دیگری که بهعنوان ورودی کد مد نظر

میباشبببد عمق برهمکنش اسبببت .نوترون به دلیر اینکه فاقد

در یک پراکندگی کشببسببان نوترون اسببت .همچنین  dEنیز

برهمکنش کولنی اسبت ،در مقایسه با ذرا

سببدح مقدع دیفرانسببیلی انرژیس نوترونهای فرودی اسببت.

عمق بیشتری از مباده نفوذ کند و با ماده در عمقهای بیشتر

مقادیر سبدح مقدعهای دیفرانسیلی در سمت چپ روابط  9و

برهمکنش کننبد .درنتیجبه زمانی که هدفی درمعرض پرتوهای

 7از کتابخانه  ENDFقابر اسببتخراب میباشببد .پارامتر کلیدی

نوترونی قرار میگیرد ،با توجه به اینکه امکان تولید هستههای

در تعیین مقادیر سبببدح مقدع برای هسبببتههای پسزدهشبببده

پسزده در هر عمقی از آن وجود دارد ،آسبببیبب جباببهجایی

)𝜃( 𝑑Ωو 𝑛𝐸𝑑 اسببت .این دو پارامتر کلیدی نیز ،با اسببتفاده از

ممکن اسبببت در تمبامی ضبببخبامت ماده رخ دهد .برخالف

n

)𝜑(𝑑Ω

𝐸𝑑

𝐴

باردار میتواند در
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باردار سببروکار داریم آسببیب جابهجایی در

غیرکشبببسبببان برهمکنشهای غالب نوترون برای این مسبب له

ماده تا یک عمق مشخن از آن بهوجود میآید .بنابراین تعیین

باشند ،تابع تجمعی ا تمال برهمکنش کشسان بهصور

رابده

عمق برهمکنش نوترون از اهمیبت برخوردار اسبببت .ا تمال

زیر تعریف میشود:
2س

𝑥 𝑡𝑃(𝑥) = Σ𝑡 𝑒 −Σ

که 𝑙𝑒 Σو 𝑛𝑖 Σبهترتیب سبببدح مقدع پراکندگی کشبببسبببان و

در این رابده 𝑡 Σسببدح مقدع ماکروسببکوپیک نوترون در ماده

غیرکشسان نوترون است .برای مشخنکردن نوع واکنش یک

هبدف و  xمکانی اسبببت که برهمکنش در آن رخ میدهد .با

عدد تصبادفی بین صبفر و یک تولید میشود .اگر این عدد از

تعیین تابع تجمعی با استفاده از رابده  ،3محر وقوع برهمکنش

کشسان و در غیر

9س

از رابده زیر تعیین شد:

مقدار رابده  6کمتر باشبد واکنش بهصور
این صبور

)𝜉 ln(1 −

1

ناکشسان درنظرگرفته میشود .سپس با استفاده از

𝑙=−

رابده  7و  9بهترتیب انرژی هسبببته پسزدهشبببده و با زاویه

در این رابده 𝜉 عدد تصبببادفی بین صبببفر و یک و با توزیع

پراکنبدگی آن محاسبببهه میشبببود .الگوریتم برنامه  C ++که

یکنواخت میباشببد .بنابراین با اسببتفاده از رابده  9ابتدا محر

مهتنیبر روش مونتکارلو میباشبد در شکر  7نشان داده شده

برهمکنش نوترون تعیین میشببود .در مر له بعد ،نوع واکنش

است.

6س

𝑡Σ

تعیین میشبببود .ببا فرض اینکبه واکنشهای کشبببسبببان و

شکل ( :)2الگوریتم مورد استفاده برای آمادهسازی فایل ورودی برنامه .TRIM

با انجام این مرا ر فایر ورودی کد  TRIMآماده میشود.
در این مقاله با اسبببتفاده از این روش فایرهای ورودی اوی

 Phonon.txtاستخراب شد [.]1
𝑃𝑖𝐸 𝑇𝑑𝑎𝑚 = 𝐸𝑇𝑃 −

2س

هسبته پراکندهشده سیلیکون و کربن برای نوترونهای

در این رابدبه 𝑚𝑎𝑑𝑇 انرژی آسبببیب جابهجایی 𝐸𝑖𝑃 ،و 𝑃𝑇𝐸

ببا انرژیهبای  6/99تبا  99مگاالکترونولت تعیین شبببد .برای

فرودی و انرژی اتمهای پسزدهشببده در

اطالعا

بهترتیب انرژی ذرا

اجرای برنامه از  966666نوترون اسببتفاده شببد .با اسببتفاده از

اثر برخورد ذرا

فبایبرهای ورودی برنامه  TRIMاجرا شبببد .انرژی آسبببیب

انرژی آسبببیب جابهجایی بهازای تعداد یونهای پسزدهشبببده

جابهجبایی از راببدبه زیبر و با اسبتفاده از اطبالعبا

فبایبر

فرودی اسبت که به فونون تهدیر شده است.

ببهدسبببت میآیبد .ببا توجه به اینکه تعداد سبببیلیکونهای
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پسزدهشبده به انرژی نوترون فرودی وابسبته است ،محاسها

اتمهای ماده را که در اثر برخورد ذرا

باید بر سب تعداد نوترون فرودی تهدیر شود .برای این منظور

نشبببان میدهد .بنابراین برای محاسبببهه آن کافی اسبببت تعداد

در هر انرژی نوترون ،تعبداد یونهببای پراکنببدهشبببده بببهازای،

جباببهجاییها را بهازای تعداد کر اتمهای ماده محاسبببهه کنیم.
جم ماده  6/69سانتیمترمکعب درنظرگرفته شده است.

جابهجایی بهازای تعداد یونهای پسزدهشببده ،به انرژی آسببیب
جبابهجایی بهازای نوترون فرودی تهدیر شبببد.در این پژوهش

 .3نتایج

تعداد جابهجاییها از مدل نورگت ،رابینسبببون ،تورنس 9که به

در این مقبالبه برای تعیین بیناب هسبببتههای پراکندهشبببده در

اختصبار  NRTنامیده میشبود ،محاسهه شد [ .]96در این مدل

برهمکنش کشسان نوترون از روشی متفاو

استفاده شده است،

آبشبارهایی از برخورد یون و اتم شبهیه سازی شده است که در

در ابتدا دادههای اصر از این روش با دادههای تجربی مقایسه

هر آبشببار توالی برخوردهای دوتایی اتم های جابجا شببده در

و ارزیابی شبد .با توجه به اینکه برای هسته سیلیکون دادههای

شهکه کریستالی دنهال می شود .در این مدل برهمکنش اتمها بر

بیناب هسبببتههای آهن

اسا

تجربی یافت نشبببد ،ارزیابی براسبببا

پتانسیر دو جسمی در نظر گرفته شده است .در صورتی

پراکندهشده در برهمکنش کشسان با نوترونهای سریع با انرژی

که انرژی یک اتم پس زده بیش از آستانه انرژی جابجایی باشد

 9/69مگاالکترونولت و بیناب هسبتههای کربن پسزدهشده در

آن اتم بهعنوان اتم جابجا شده در نظر گرفته میشود و همچنان

برهمکنش کشببسببان با نوترونهای  9/9مگاالکترونولت انجام

پرتابه آن دنهال میشود در غیر این صور

پیگیری پرتابه اتم از

آبشار ذف می شود.

شد.
نتایج محاسها

مربوط به بیناب هستههای آهن پراکندهشده

هنگامیکه انرژی اتمهای جابهجاشده کمتر از آستانه جابهجایی

در برهمکنش کشبببسبببان ببا نوترون ببههمراه مقادیر تجربی

میشود توالی جابهجاییها پایان مییابد .اثر گرمایی با دادن یک

اندازهگیریشببده در مرجع [ ]97در شببکر  9نشببان داده شببده

جابهجایی گوسی رندوم به هر اتم براسا

مدل دیبای تقریب

است.

زده میشببود .انرژی غیرکشببسببان نیز در این مدل درنظرگرفته
این مدل از

داده های تجربی

رابده زیر بهدست میآید [.]1
8س

200

مقدار محاسبه شده

𝑚𝑎𝑑𝑇×0.8
𝑑𝐸2

150

= 𝑇𝑅𝑁𝜐

100

در این رابده 𝑑𝐸 انرژی آسببتانه جابهجایی میباشببد .این انرژی

50

برای سببیلیکون و کربن بهترتیب  79و  26الکترونولت اسببت.

0

آسبببیبب جباببهجبایی ایجادشبببده در ماده با محاسبببهه تعداد
جابهجاییهای بهازای وا د اتم DPA ،بهدست میآید.

0

)Energy (MeV

شکل ( :)3بیناب هستههای آهن 65-پراکندهشده در اثر برهمکنش

تعداد جابهجاییها بهازای وا د اتم ،DPA ،درواقع تعداد

)Norgett, Robinson, Torrens (NRT

0.2

0.15

0.1

0.05

Dfiffrential Elastic Cross Section
)(br/MeV

شببده اسببت .درنهایت تعداد جابهجاییها براسببا

250

کشسان با نوترونهای  3/01مگاالکترونولت.

1
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شبببکر  9نشبببان میدهد که میان دادههای تجربی و مقادیر

00

شببکرهای  9و  3از مراجع [ ]97و [ ]99با اسببتفاده از نرمافزار

محاسببههشببده همخوانی وجود دارد .اندازهگیری سببدح مقدع

 SCAN ITاسبتخراب شبدهاند و برایناسا

دیفرانسببیلی هسببتههای آهن 96-در مرجع [ ]97با روش بیناب

دقت کمتر از  %96در مقادیر استخرابشده وجود داشته باشد .با

نمبایی نوترونهبای سبببریع با اسبببتفاده از زمان پرواز در یک

توجبه ببه ارزیابی انجامشبببده برای روش تحلیلی ،از آن برای

شببتابدهندهی واندگراف آلدرماسببتون  6مگاولت انجام شببده

تعیین بیناب هستههای سیلیکون و کربن استفاده شبد .در شکر

اسبت .نوترونهای پراکندهشده از یک هدف از آهن 96-که در

 9نمونهای از بیناب محاسبههشبده برای سیلیکون 78-تولیدشده

فاصببلهی  99/9سببانتیمتری از چشببمه قرار گرفته بود در زاویه

در برهمکنش ببا نوترونهبا ببا انرژی  6/9و  6مگاالکترونولت

 96تا  992درجه آشکارسازی و بیناب نمایی شدند.

نشان داده شده است.

ممکن است عدم

پسزدهشبببده در برهمکنش کشبببسبببان با نوترونهای 9/9
مگاالکترونولت و دادههای تجربی که از مرجع [ ]99اسببتخراب
شده است در شکر  3نشان داده شده است.
مقادیر محاسبه شده--------
مقادیر تجربی•

شکل ( :)4بیناب هستههای کربن 12-پراکندهشده در اثر برهمکنش
کشسان با نوترونهای  3/1مگاالکترونولت.
شکل ( :)6بیناب محاسبهشده هستههای سیلیکون 22-پراکندهشده در

تعیین سببدح مقدع دیفرانسببیلی هسببتههای کربن 97-در

برهمکنـش کشـسان با نوتـرونهای الف 0/1 :مگـاالکتـرونولت ،ب:
 5مگاالکترونولت.

مرجع مذکور با اسببتفاده از روش پسزنی هسببته انجام شببد.
ببباریکببه نوترونی بباصبببر از واکنش  T(p,n)3Heدر یببک

برایناسا

برای انرژیهای متفاو

برای هستههای کربن-

شبتابدهنده واندوگراف به یک شبمارنده تناسبهی تابیده شد و

 97و سبیلیکون 78-بیناب هسببتههای پس پراکنده محاسهه شد.

انرژی هستههای پسزده تعیین گردید.

در مر له بعد با اسبتفاده از الگوریتم نشباندادهشده در شکر 7

همانگونه که در شببکر  3مشبباهده میشببود ،میان مقادیر

فایر ورودی برای کد  TRIMآماده شد و آسیبهای جابهجایی

سدح مقدع دیفرانسیلی محاسههشده و مقادیر تجربی همخوانی

ناشببی از تابش نوترون بر روی یک الیه سببیلیکون و کربن به

وجود دارد .میزان اختالف نسببهی میان مقادیر محاسببههشببده و

ضبخامت  7666میکرومتر نیز محاسبهه شد .معیار درنظرگرفتن

مقادیر تجربی در شبکر های  9و  3کمتر از  %96میباشد .ذکر

ضببخامت نمونه کربن و سببیلیکون ،ضببخامت آشببکارسببازهای

این نکته ضبروری است که دادههای تجربی نشان داده شده در

سببیلیکونی و کربنی موجود اسببت .بیشترین انرژی نوترون در
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این مقاله  96مگاالکترونولت اسببت و انرژیهای  786و 996

قرار میگیرد و درنهایت این انرژی منجر به محاسبببهه آسبببیب

کیلوالکترون ولبت بیشترین مقبدار انرژی هبایی هسبببتنبد که

جابهجایی میشود ،میزان عدم قدعیت آسیبها نیز برابر با عدم

میتوانند بهترتیب به هسببته کربن و سببیلیکون پسزده منتقر

قدعیت توان توقف خواهد بود.

میکرومتر و برد ذرا

سببیلیکون در محیط سببیلیکون دود 3

مشببخن نوترون ،میزان آسببیب جابهجاییهای ایجادشببده بر

میکرومتر اسبت .این مقادیر بیشبترین بردهای ممکن است و با

وا د اتم ،در سببیلیکون بیشببتر از کربن میباشببد .این موضببوع

این وجود مشباهده میشبود که بسیار کمتر از ضخامت مد نظر

ناشی از آستانه انرژی جابهجایی این دو عنصر است .این انرژی

میباشبد .در شبکر  6مقایسه میان آسیب جابهجایی در کربن-

برای کربن در دود  26الکترونولت اسبت ،برای سیلیکون در

 97و سبیلیکون 78-نشبان داده شده است .مقادیر جابهجایی بر

دود  79الکترونولت می باشد.

وا د اتم ،همانگونه که پیش از این نیز بیان شببد ،با استفاده از
کد  TRIMتعیین شببده اسببت .برای تخمین میزان عدم قدعیت

 .4نتیجهگیری

محباسبببهبا  ،باید عدم قدعیتهای سبببیسبببتماتیک و آماری

بررسبی آسیب در مواد مختلف یکی از موضوعا

درنظرگرفتبه شبببونبد .عبدم قدعیبت آماری ،با توجه به تعداد

محققین مختلف میباشد .یکی از مواردی که بهعنوان آسیب مد

یونهای تابیدهشده به هدف تعیین میشود.

نظر میبباشبببد جباببهجبایی بر وا بد اتم اسبببت .این پارامتر

مورد عالقه

نشاندهندهی تعداد اتمهایی میباشد که در اثر برهمکنش تابش
فرودی با شببهکه اتمی ماده هدف ،از مکان مشببخن خود در
شهکه بلوری جابهجا شده است و تعداد آن متناسب با زوبهای
فرنکر تولیدشده میباشد .ازاینرو در این مقاله این روش برای
محاسهههای آسیبهای جابهجایی ناشی از پرتوهای نوترون در
شکل ( :)5آسیبهای جابهجایی ایجادشده در کربن و سیلیکون
بهصورت تابعی از انرژی نوترون فرودی.

کربن و سبیلیکون اسبتفاده شبده است .در این مقاله آسیبهای
جابهجایی نوترونها بر روی سبیلیکون و کربن محاسبهه شد .با
توجه به اینکه نوترونهای تولیدی در شبببتابدهندهها مد نظر

در این تحقیق تعببداد نوترونهبای فرودی بببهانببدازه کببافی

بود نا یه انرژی بررسی  6/9تا  96مگاالکترونولت درنظرگرفته

بزرگ درنظرگرفته شبد تا خدای آماری در دود  %9باشد .اما

شبد .برای محاسهه بیناب ذرا

باردار پراکندهشده از یک روش

برای تعیین خدای سبیستماتیک باید درنظر داشته باشیم ،که کد

تحلیلی برمهنببای مرتهطکردن دو توزیع آمبباری سبببدح مقدع

 TRIMاز جببداول  SRIMبرای تعیین توان توقف اسبببتفبباده

دیفرانسببیلی پراکندگی کشببسببان نوترون تعداد نوترونهای

دادههای موجود [ ]6در این کد ،میزان عدم

پراکندهشبببده در یک بازه زاویه فضببباییس و سبببدح مقدع

قدعیت توان توقف کربن در کربن  %9و توان توقف سببیلیکون

دیفرانسببیلی پراکندگی هسببتههای پسزده تعداد هسببتههای

در سبببیلیکون  %6میباشبببد .با توجه به اینکه این مقادیر توان

پسزدهشببده در یک بازه انرژیس اسببتفاده شببد .مقایسببه با

توقف در محاسبهه انرژی منتقرشده به ماده هدف مورد استفاده

اندازهگیریهای تجربی صحت بیناب محاسههشده به این روش

میکند .براسبببا
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از مرتهه  96-79و برای سببیلیکون از مرتهه  96-91بهدسببت آمد.

جابهجایی کمتری در آن ایجاد میشبببود .این اثر بهدلیر تفاو

مقادیر بهدست آمده با مقادیر محاسههشده توسط محققین دیگر

در آسبتانه انرژی جابهجایی کربن و سیلیکون است .این انرژی

[ ]3همخوانی دارد .الهتببه اختالفبباتی در اعببداد وجود دارد کببه

برای کربن و سیلیکون بهترتیب  26و  79الکترونولت است .با

بهدلیر اعمالنکردن برهمکنشهای ناکشسان نوترونها میباشد.

توجه به مقاومت پرتویی کربن در برابر میدانهای آمیخته برای

نتایج بهدست آمده نشان میدهد که درنتیجه پرتودهی سیلیکون

اهداف آشبکارسبازی در کاربردهای فضایی از این ماده استفاده

بببا نوترون بببهازای هر نوترون فرودی در هر  9691اتم یببک

میشبببود .الهته سبببیلیکون نیز بهدلیر ویژگیهایی که دارد برای

جبابهجایی رخ میدهد در الی که این عدد برای کربن در هر

بیناب نمایی در میدانهای پرتویی شبتابدهندهها مورد استفاده

 9679اتم میباشد.برایناسا

میتوان گفت که کربن در برابر

قرار میگیرد .ازاینرو بررسببی آسببیب پرتویی در هر دو ماده از
اهمیت برخوردار است.
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