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( را توسعهPEANUT)  اخیراً تیم فلوکا مدل موسوم به پینات. کاربردهایی در علوم و مهندسی دارد، آشکارسازی پادنوترینوهای کمانرژی:چکیده
 در این مقاله فلوکا با تأکید بر برهمکنشهای. را داردTeV داده است که توانایی شبیهسازی برهمکنشهای همهی طعمهای نوترینو از آستانه تا
 نتیجههای به دست آمده.پادنوترینوی الکترون کمانرژی (یعنی پادنوترینوهای حاصل از رآکتور) به عنوان یک مولّد رویداد نوترینو معرفی میشود
 نکتهی قابل توجه این است که فلوکا توانایی رضایت بخشی در ترابرد بسیاری دیگر از انواع ذرّهها در.اعتبار و توانایی کاربرد کد را نشان میدهد
. فلوکا را به ابزاری قدرتمند برای هدفهای مهندسی نوترینو تبدیل میکند،هندسههای پیچیدهتر را دارد که این

 فلوکا، نوترینوی کمانرژی، مولّد رویداد نوترینو:کلیدواژهها
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Abstract: Detection of low-energy anti-neutrino has certain applications in science and technology.
Recently, the FLUKA collaboration, so-called the PEANUT model, has been developed which is capable of
simulating all neutrino flavors from the threshold up to TeV. Here, the FLUKA code will be demonstrated
as a neutrino event generator, upon emphasizing the interaction of low-energy electron anti-neutrino (i.e.,
those coming from nuclear reactors). The results which are reported in this paper show the applicability and
capability of the code to be applied for such purposes. An important feature of the FLUKA code is its
potential to track several types of particles (here most of them are considered as secondaries), and also the
complicated geometries which imply that the present code is a powerful tool kit for neutrino engineering
applications.
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مولد رویداد نوترینوی کمانرژی بر پایهی فلوکا

با توجه به مطالب پیشگفته ،کد فلوکا در قوارهی یک کد

 .1مقدمه
کشف نوترینو ،از یک سو پیشرفتهایی را در فیزیک نظری

شبیهساز چند منظوره ،با توانمندی تولید رویداد نوترینو ،نه تنها

بهویژه در توسعهی مدل استاندارد به وجود آورد و از طرف دیگر

برای کاربردهای اولیهی خود مفید است ،بلکه برای جامعهی

در پاسخ به نیازهای روزمره نقش بهسزایی ایفا کرد .رآکتورهای

فیزیک و به خصوص برای طراحان آشکارسازها نیز سودمند است.

هستهای بهترین مولّدهای نوترینوی در کنترل بشر هستند .با چنین

بدین منظور ،ما در اینجا مدلی را مطالعه کردهایم که چهرهی

امکانی ،حداقّل دو آزمایش (پایش رآکتورهای هستهای از بیرون

دیگری از کد فلوکا را به عنوان مولد رویداد نوترینو ،با تأکید بر

ظرف آن و مطالعههای مربوط به نوسان نوترینو) را میتوان نام برد

برهمکنشهای پادنوترینوی الکترون در محیط پالستیک سوسوزن

که با نوترینوهای کمانرژی انجام میشود .آشکارسازی نوترینوهای

در بازهی انرژی  9تا  900 MeVنشان میدهد.

کمانرژی دانش بیشتری را از برهمکنشهای آن بهویژه با ناحیهی

در بخش بعد این نوشتار ،کد فلوکا به صورت خالصه معرفی

فعال آشکارساز میطلبد .براساس خواستههای آژانس بینالمللی

میشود .مسألهی مورد عالقه ،مطالعهی برهمکنش پادنوترینوی

انرژی اتمی ،توسعهی آشکارسازهای کوچکتر و مؤثرتر منجر به

الکترون در محیط پالستیک سوسوزن ،به منظور یافتن توزیع

تعریف پروژههایی مثل کرموراد( ،]9[ )9پاندا( ]2[ )2و غیره شد .در

وابسته به زاویه و انرژی برای

این رابطه این فرض قطعی به نظر میرسد که واپاشی بتای

آشکارسازی است .بخش  3نتیجههای شبیهسازیهای انجام شده با

بهرهی()5

ذرّههای خروجی قابل

معکوس( )3عالمتهای مورد نظر را فراهم میکند .طراحی دقیق

فلوکا برای این مسأله را ارایه مینماید .هرچند بحث ارایه شده

آشکارساز پادنوترینو بهشدّت به در دسترس بودن مولّد رویداد

مستقیماً به این مسألهی خاص اشاره دارد ولی روشن است که این

نوترینوی( )4مطمئن وابسته است .به همین منظور برای مدل کردن

کد برای هر طعم در هر بازهی انرژی و برای هر مادّهی

خروجی برهمکنش واپاشی بتای معکوس ،به توسعهی مولّد رویداد

آشکارسازی پاسخگو است .در نهایت ،بخش  4چند نتیجهی قابل

نوترینوی استانداردی نیاز داریم که دادههای مورد نیاز برای

توجه را که در خالل این کار بهدست آمده است ارایه میدهد.

طراحی آشکارساز مورد نظر را فراهم کند [ .]3در حالی که
مولّدهای رویداد نوترینو در این انرژیهای پایین ،اهمیت بهسزایی

 .2مبانی و روشها
در فلوکا از بستهی پینات استفاده میشود .این بسته برهمکنشهای

این موضوع میشود (برای رجوع به چنین کاربردهایی واژهی

نوترینو را در فرایندهای پراکندگی شبهکشسان( ،)6پراکندگی

((مهندسی نوترینو)) پیشنهاد میشود).

ناکشسان عمقی( )7و پراکندگی کشسان تشدیدی( ،)8شبیهسازی

در کاربردهای روزانه پیدا کرده است ،متأسفانه توجه کمی صرف

هرچند توسعههای اخیر مولدهای جدید مثل ژنی )(GENIE

میکند .شبیهسازی این شیوههای برهمکنش توسط مولّد رویداد

[ ،]3ژیبو ) ،]4[ (GiBUUنوآنس ) ]5[ (NUANCEو نوژن

کد فلوکا ،در هر سه طعم نوترینو ،برای جریان خنثی و جریان

) ]6[ (NEUGENنشان میدهد که فعالیت زیادی برای بهبود این

باردار در بازهی وسیعی از انرژی از صفر تا  TeVانجام میشود

کدها در جریان است ،ولی تا زمان حاضر نیاز موجود برطرف نشده

[.]90-7

است [ .]7دلیل این امر آن است که پروژههای جاری روی

بنا به دلیلهایی واپاشی بتای معکوس با پروتونها از اهمیت

اندازهگیریهای خاصی با بازهی انرژی مشخص تمرکز دارد که از

فوقالعادهای برخوردار است [ .]99نخست آنکه ،این واکنش در

کاربرد فیزیکی ویژهای ناشی شده است .بنابراین برخورداری از

انرژیهای پایین بهخصوص در آزمایشهای نوترینوهای رآکتور،

یک کد چند منظوره مثل فلوکا که توانایی شبیهسازی رویداد

برجسته است .دیگر اینکه ،ذرّههای محصول این واکنش در یک

نوترینو را داشته باشد مطلوب است .تالشهای زیادی شد تا در

محیط فعال مثل آشکارسازهای چرنکوف یا سوسوزن که از

فلوکا مدلهایی برای انرژیهای پایین نیز توسعه یابد ،ولی در

مادّههای غنی از پروتون ساخته شدهاند ،آشکار میشود .این

مطالب منتشر شده ،این کد به قدر کافی به عنوان مولّد پادنوترینو

واکنش چنین صورت میپذیرد:

مطالعه نشده است.
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در فرایندهای باال به طعمهای  µ ،eیا  τمربوط میشود .این یک

بررسی حاضر به این بازه گسترش داده شود .معموالً مرجعهای

واکنش شبهکشسان است .در خصوص واکنش شبهکشسان باید

مرتبط ،از حیث انطباق با دادههای تجربی خالی از اشکال نیستند،

افزود که منظور آن است که حالت نوکلئون از پروتون به نوترون

که در این نوشتار سعی بر جبران این کمبود شده است .از آنجا

و برعکس تغییر میکند (این فرض که این فرایند کامالً کشسان

که نشان دادن چنین کاربردهایی برای کدهایی مثل فلوکا که

نیست ،اشتباه است ولی با توجه به این حقیقت که هویت نوکلئون

هدفهای عمومی دارند ،از منظر کاربری در طراحی آشکارسازها

طی برهمکنش بدون تغییر میماند ،شاید این تعبیر قابل توجیه باشد

بسیار مفید است و مشخصاً میتواند برای توسعهی طرحهای جدید

[ .)]92به دلیل فراوانی پروتونهای آزاد ،واکنش با پروتون مورد

و با قابلیتهای بیشتر و همچنین ارزیابی عملکرد طرحها مورد

توجه است و میتوان آشکارسازهای متنوعتری برای کاربردهای

استفاده باشد ،در ادامه ،مدلی را برای مطالعهی برهمکنش نوترینو

مختلفی مثل طیفنگاری نوترینوی رآکتور و آزمایشهای مربوط

با پالستیک سوسوزن ارایه میدهیم.

به نوسان نوترینو ساخت .با اینحال در مادّههای موجود در دنیای
واقعی ،گزینهی پروتون آزاد واقعی وجود ندارد .در عوض اکثر

 .3یافتهها

مادّههای غنی از پروتون با عنصرهای دیگری مثل اکسیژن ،کربن

فلوکا به عنوان یک مولّد رویداد با توانمندی شایسته و با استفاده

و غیره ترکیب شده است .بنابراین باید برهمکنشهای دیگر

از شبیهسازی برهمکنشهای هستهای براساس روش مونتکارلو

نوترینو -نوکلئون ،به خصوص برای طراحی آشکارساز ،در نظر

عرضه شده است .کار حاضر برهمکنش نوترینو را در یک قطعهی

گرفته شود.

کوچک از ماده ،بدون ورود به پیچیدگیهای هندسی که معموالً

پیشرفته بودن آزمایشهای نوترینو ،کار کردن با کدهای

در آشکارسازهای واقعی نوترینو در نظر گرفته میشود ،ولی با

شبیهسازی را طلب میکند ،به خصوص وقتی پای طراحی

توجه کافی به فیزیک در برگرفته شده در برهمکنش ،مورد مطالعه

آشکارساز در میان باشد .در این راستا کدهایی بیشتر کاربرد

قرار میدهد .نسخههای موجود فلوکا برای بهبود زمان شبیهسازی،

دارند که از عمومیت بیشتری برخوردار باشند [ .]3بنابراین

واکنش واداشتهی( )90نوترینو را مورد نظر قرار دادهاند [ .]8 ،7برای

کدهای چند منظورهای مثل فلوکا با توان تولید رویداد نوترینو

هدف فعلی ،برهمکنشهای پادنوترینوی الکترون )  ( ν eدر مادّهی

مناسبتر هستند ،چون این کدها معموالً مدلهای رضایتبخشی

پالستیک سوسوزن (جدول  )9با ابعاد هندسی بسیار کوچک (مثالً

را برای کاربردهای طراحی آشکارساز ساخته و پرداخته کردهاند.

به صورت کرهای به شعاع  )0/009 cmمطالعه شده است؛

مسألهی بسیار مهم در شبیهسازیِ پاسخِ آشکارساز (سوسوزن/

بدینصورت که باریکهای تکانرژی در راستای مثبت محور  xدر

چرنکوف) به نوترینوهای ورودی ،ارزیابی دقیق دیفرانسیل

مبدأ مختصات به آن اصابت مینماید .عالوه براین ،خروجیهای

(یعنی؛ وابستگی انرژی -زاویه) برای بهرهی ذرّههای

قابل آشکارسازی برهمکنش نوترینو در محیط هیدروژنی که

خروجی ،به خصوص پوزیترونها و نوترونها است که برای

نوترون و پوزیترون هستند ،در نظر گرفته شده است .واضح است

بیشتر آشکارسازها حایز اهمیت است .هرچند در چنین

که این روش به آسانی به سایر مادّهها ،طعمهای نوترینو و هر ذرّهی

کاربردهایی فرایند مورد نظر برهمکنش شناختهشدهی واپاشی بتای

خروجی مورد انتظار قابل تعمیم است .تذکر این نکته خالی از

معکوس است ،ولی از تأثیرهای مداخلهگر اما غیر قابل اجتناب

لطف نیست که انتشارهای رسمی تیم فلوکا ،تنها در مورد

کربنهای مجاور نباید غفلت کرد.

برهمکنشهای پادنوترینوی میون( )99بحث میکند [ .]8در اینجا

دوگانه()1

طیف مؤثر پادنوترینوی رآکتور معموالً در بازهی حدود  9تا

بحث عمده به نوترینوهای کمانرژی (کمتر از حدود )900 MeV

 90 MeVاست؛ بیشتر نوترینوهای رآکتور زیر  4 MeVهستند.

برمیگردد ،ولی به انرژیهای رآکتور (یعنی طیف زیر ،)90 MeV

از آنجا که بازهی  9تا  900 MeVبرای کاربردهای دیگر مورد

با درنظر گرفتن  4 MeVبه عنوان انرژی شاخص ،بیشتر توجه

توجه است [ ،]90به منظور تکمیل بحث ،ترجیح داده شد که

شده است.
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چنانکه دیده میشود ،توزیع تقریباً مخروطی است ،ولی انحراف

جدول  .1خواص پالستیک سوسوزن
پارامتر

مقدار

نسبت H/C

9/9

چگالی

9/93

فزایندهای برای انرژیهای باالتر وجود دارد (شکل  9الف و ب
مقایسه شود) .این جنبه با توجه به توزیع زاویهای بهرهی
نوترونهای خروجی برای انرژیهای مختلف واضحتر نشان داده
میشود (شکل  3الف) .شکل  2دادههای مشابهی را ،بدون ارایهی
جزییات ،برای پوزیترونهای خروجی نشان میدهد .به نظر میرسد
یک توزیع یکنواخت در همهی جهتها وجود دارد .با اینحال
یک عدم تقارن در توزیع دیده میشود که به طور کمّی با مقایسه
با توزیع زاویهای بهرهی پوزیترون تأیید میشود (شکل  3ب).
بیشینه مقدار در توزیع زاویهای نوترونها ارتباط مشخصی با
انرژی نوترینوهای فرودی دارد که در شکل  4الف نشان داده شده
است .همچنین دادههای معیار ووگل و بیکام [ ]99ارایه شده است

یکا
-3

gr cm

برهمکنش مورد توجه در اینجا ،برهمکنش شبهکشسان است
که در کد توسط کارت  PHYSICSتنظیم میشود .برای بهدست
آوردن خروجیهای شارش( )92و بهره ،فلوکا چند گزینه (معموالً
آشکارساز نامیده میشود) دارد ،ما آشکارسازهای زیر را به کار
گرفتهایم:
  :USRBINبرای شبیهسازی توزیع فضایی ذرّههای خروجی؛ و  :USRYIELDبرای ارزیابی محصول ذرّهها و سطح مقطعبرهمکنشها.
شکل  9توزیع فضایی نوترونهای خروجی برهمکنش
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پینوشتها
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 .8جمعبندی
برهمکنشهای نوترینو با توانمندیهای موجود در کد فلوکا در
بازهی وسیعی از انرژیها (تا  )TeVقابل شبیهسازی است .استفاده
از این کد از چند جنبه مفید است ،به عنوان مثال فلوکا یک بستهی
چند منظوره با دیگر توانمندیها برای ترابرد ذرّه در محیط
آشکارساز است .به این ترتیب میتوان یک مدل ترکیبی را برای
آشکارسازهای پیچیده توسعه داد .براساس جنبههای جاسازی
شده ،چند نتیجه را در مورد برهمکنشهای نوترینوی کم انرژی با
تأکید بر نوترونها و پوزیترونها که برای تولید عالمتها در
سوسوزنها مهم هستند ،نشان دادهایم .جمعبندی نتیجهی مطالعهی
حاضر این است که فلوکا برای طراحی آشکارساز نوترینو مناسب
است.
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