بهینه سازی شار نوترون های پر سرعت و حرارتی حاصل از چشمه های فوتو -نوترون
به منظور استفاده در BNCT
مونا ،ذوالفقاری *؛ محمود ،صداقتی زاده
تهران  ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی ،دانشکده فیزیک

چکیده:
مطالعات اخیر در امکان استفاده ی بالینی از شتاب دهنده های خطی الکترونی (لیناک) با انرژی باال ،متمرکز شده است،
که می تواند به عنوان چشمه ی الکترون-فوتو-نوترون مورد استفاده قرار گیرد .در این مقاله با استفاده از کد شبیه سازی
 ،MCNPXابتدا بهینه سازی چشمه ی فوتو-نوترون ،سپس طراحی و شبیه سازی مجموعه ی شکل دهنده ی طیف()BSA
مورد استفاده در  ،BNCTصورت گرفت .بر اساس نتایج به دست آمده ،چشمه ای متشکل از سه الیه ی سرب ،اورانیوم
طبیعی و  Bed2به عنوان چشمه ی فوتو-نوترون معرفی شد و شار نوترون های حرارتی بهینه شده از مرتبه

ی n/cm2.s

 01 8به دست آمد ،که می تواند برای درمان مالنومای پوست مناسب باشد.

کلید واژه :لیناک،BSA ،MCNPX ،

BNCT

مقدمه:
در سال های اخیر درمان به روش گیراندازی نوترون توسط بور ( )BNCTمورد توجه قرار گرفته است .اولین
آزمایش بالینی  BNCTدر ارتباط با امکان درمان مالنومای پوست ،در آرژانتین در  9اکتبر  3112توسط کمیته
ی ملی انرژی اتمی ( )CNEAو مرکز پزشکی هسته ای مؤسسه ی  Roffoانجام شد و حدود  21نفر از
بیماران مبتال به مالنومای پوستی در آرژانتین درمان شدند] .[3 , 0همچنین ،گزارش های اخیر ،در مجموعه
مقاالت سیزدهمین کنفرانس بین المللی  ،NCTامکان استفاده از  BNCTعالوه بر درمان تومورهای بدخیم
مغز ،درمان سرطان هایی مانند ریه  ،مزوتلیوما و تومورهای نخاعی ،مالنوما ،کبد  ،تیروئید و سرطان سینه مطرح
شد] BNCT .[2بر پایه ی گیراندازی نوترون و جزو واکنش های شکافت هسته ای است .زمانی که  01Bغیر
اکتیو ،که حدود  %31از بور طبیعی را تشکیل می دهد ،تحت تابش نوترون با انرژی مناسب ( )1/130 eVقرار
می گیرد 00B ،برانگیخته تولید می شود .نیمه عمر این ماده ی اکتیو حدودا
 01-03 Sبوده و به ذرات آلفا و لیتیوم با انرژی باال تبدیل می شود .این تبدیل در  %99موارد ذرات آلفا()9He
و لیتیوم( )7Liبا انرژی های 0/97 MeVو 1/89 MeVبه همراه گامای  1/98MeVبوده و در  %6موارد ذرات
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آلفا و لیتیوم با انرژی های0/78 MeVو  0/10MeVتولید می شود .موفقیت درمان به روش  BNCTبه
تحویل مقادیر کافی  01Bبه تومور و مقدار کم آن در بافت سالم اطراف ،وابسته است .تحمل بافت سالم،
توسط واکنشهای جذب هسته ای که توسط هیدروژن و نیتروژن بافت طبیعی رخ می دهد ،تعیین می شود].[9

روش کار:
با توجه به هزینه های باالی چشمه های نوترون طبیعی و راکتورها ،در این مقاله از شتاب دهنده ی خطی
الکترونی لیناک مدل  Varian 3211 C/Dبرای تولید الکترون های  31MeVو از تنگستن به عنوان چشمه
( )e,γبه صورت استوانه ای با شعاع  0 cmو ضخامت  1/36 cmاستفاده شد] ،[0و برای چشمه ی فوتو-
نوترون ،چهار ماده ی سرب ،اورانیوم طبیعی Bed2 ،و  D3Oبه دلیل داشتن سطح مقطع برهمکنش ()γ,n

مناسب انتخاب شدند .با استفاده از کد محاسباتی  ،MCNPXابتدا شبیه سازی چشمه های فوتو -نوترونی
صورت گرفت .در این شبیه سازی ها ،تنگستن در فاصله ی  01 cmاز شتابدهنده ی الکترونی لیناک قرار داده
شد و چشمه های فوتو -نوترونی به صورت استوانه هایی هر یک با شعاع

 6-03 cmو ضخامت های

مختلف  2-8 cmدر مقابل تنگستن قرار گرفتند .در نتیجه با قرار دادن الیه هایی با ضخامت های متفاوت از
چهار ماده ی انتخاب شده و اجرای برنامه های گوناگون ،شار بهینه سازی شده ی نوترون های پر سرعت امکان
پذیر گردید .همچنین ،با بررسی نمودار سطح مقطع انواع برهمکنش های نوترون با ماده ،با استفاده از کد
 MCNP4Cمانند برهمکنش های االستیک ،غیر االستیک و گیراندازی نوترون و با توجه به رابطه ی شماره
( ،)0مواد مناسب از نظر میزان کند کنندگی و حفظ شار نوترون های حرارتی از بین مواد گوناگون برای طراحی
BSAانتخاب شدند .این مواد به ترتیب میزان کند کنندگی و حفظ شار نوترون های حرارتی ،عبارتند از،BeO :
 ، Borated paraffin ،Plexyglass ،Bed2کربن  ،)PE(Polyethylene ،تفلون( ،)CF2آب
سنگین(.)D2O

رابطه ی شماره ()0

E'n=En (A2+2Acosθ+1) / (A+1)2

در این رابطه  Enو  E'nبه ترتیب انرژی نوترون فرودی و پراکنده شده A ،عدد جرمی ماده ی پراکنده شده و
 θزاویه ی بین نوترون فرودی و نوترون پراکنده شده می باشد.
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نتایج:
به دنبال شبیه سازی های انجام شده مربوط به طراحی چشمه ،شار بهینه سازی شده ی نوترون های پرسرعت
مربوط به سه چشمه تقریبا نزدیک به یکدیگر به دست آمد .ابعاد این سه چشمه در جداول زیر آورده شده
است.
جدول شماره :1شعاع و ضخامت چشمه ی حاوی Pb , Bed2 ، W
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جدول شماره  :2شعاع و ضخامت چشمه ی حاوی Bed3 , U , Pb ، W
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جدول شماره :3شعاع و ضخامت چشمه ی حاوی Bed3 , U , Pb, Bed3 ، W
Bed 2

+

U

+

Pb

+

Bed2

+

W

***

01

01

01

01

5

)Radius(cm

1

1

0

1

1210

)Thickness(cm

با توجه به نتایج حاصله از این سه چشمه ،که در شکل های ( )0و ( ، )3مشاهده می کنید ،شار نوترون حرارتی
مربوط به جدول شماره ( )3در قسمت جلو و پشت چشمه از دو چشمه ی دیگر باالتر بوده ،همچنین ماکزیمم
شار در انرژی کمتری نسبت به دو چشمه ی دیگر قرار دارد .در نتیجه این چشمه نسبت به چشمه های دیگر
برای  BNCTمناسب تر است.
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شکل شماره ( :)0مقایسه ی شار بهینه شده مربوط به سه چشمه بر حسب انرژی در مقابل چشمه

شکل شماره ( :)3مقایسه ی شار بهینه شده مربوط به سه چشمه بر حسب انرژی در پشت چشمه

در نتیجه ،نمودار''دو ستاره'' به عنوان بهترین چشمه ی طراحی شده انتخاب شد .بنابراین ،مجموع شار در مقابل
چشمه از مرتبه ی  018 n/cm2.sو در پشت چشمه از مرتبه ی  019 n/cm2.sبه دست آمد .همچنین ،در
طراحی  BeO ،BSAو Bed2به عنوان مناسب ترین کند کننده و بازتابنده Plexy glass ،به عنوان بازتابنده
و موازی ساز در اطراف دهانه ی خروجی  BSAو سرب به عنوان بازتابنده ،سپر نوترون و فیلتر گاما و
 Borated paraffinبه عنوان سپر نوترون در مقابل  BSAدر نظر گرفته شد .بنابراین ،شار نوترون های
حرارتی بهینه سازی شده با استفاده از  BSAمکعبی شکل با ابعاد  90 ×001 × 001 cm2که در شکل شماره
( )2مشاهده می کنید ،به دست آمد.
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شکل شماره ( BSA :)2طراحی شده

طیف نوترون حرارتی به دست آمده از طراحی  BSAنیز در شکل ( )9نشان داده شده است.

شکل شماره ( :)9نمودار شار نوترون در طول مسیر در واحد حجم

همانطور که مشاهده می کنیم ،شار نوترون حاصل از شبیه سازی در بازه ی انرژی نوترون های حرارتی
( )01 -8 - 01 -7 MeVو پیک شار در انرژی  0/0 × 01 -8 MeVقرار دارد.

بحث و نتیجه گیری:
در این مقاله با استفاده از شتابدهنده ی خطی الکترونی لیناک به عنوان چشمه ی تولید کننده ی نوترون طی
فرایند الکترون -فوتو -نوترون ،و استفاده از موادی که سطح مقطع برهمکنش فوتو -نوترون مناسبی دارند،
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 نرخ شار نوترون های حرارتی از، همچنین.یک شار تقریبا خالص از نوترون های پر سرعت به دست آمد
 شار، عموما. با حداقل نوترون های پر سرعت و گامای زمینه به دست آمد0/77 × 018 n/cm2.s مرتبه ی
 اما شار نوترونی در بازه ی. مورد استفاده قرار می گیردBNCT  برای019 n/cm2. s نوترون از مرتبه ی
 با این تفاوت که در شار نوع اول مدت زمان درمان، مورد استفاده قرار گرفتهBNCT [ برای7،6] 01 8 -019
 شار نوع دوم بیشتر استفاده شده و در درمان،کوتاه تر از شار نوع دوم بوده ولی از نظر حفظ سالمت بافت سالم
 شار نوترون حرارتی، بنابراین.[8]تومورهای سطحی مانند سرطان های پوست همیشه مورد توجه بوده است
حاصل از این شبیه سازی انجام شده می تواند برای درمان سرطان های سطحی مانند مالنومای پوست به روش
. کامال مفید و مورد استفاده قرار گیردBNCT
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