محاسبهی بازدهي يك شمارندهی كل بدن با هندسهی صندلي بهوسيلهی
شبيه سازی مونت كارلو
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 .1دانشگاه اصفهان ،دانشکده علوم و فناوریهای نوین ،گروه مهندسی هستهای
 .2سازمان انرژی اتمی ،پژوهشگاه علوم و فنون هستهای ،پژوهشکده كاربرد پرتوها

 -1چکیده
از شمارندههای كلبدن برای تعيين آلودگي داخلي و آشکارسازی پرتوهای گامای ساطع شده از بدن ،استفاده ميشود.
در این تحقيق شبيهسازی مونت كارلو یک سامانهی شمارنده با هندسه صندلي كه شامل فانتوم نيمتنه و چشمهی نقطهای
كه در موقعيت كل بدن در فانتوم قرار گرفته است بهوسيلهی كد

MCNPX

انجام گرفت .اثر تضعيف پرتو گامای با

انرژی باالتر از  022كيلوالکترون ولت در فانتوم نيمتنه و نيز اثر موازیساز سربي طراحي شده كه نقش كاهندهای را در
مقدار بازدهي دارد ،مورد ارزیابي قرار گرفت.

 -2کلید واژه  :شمارندهی كل بدن ،بازدهي  ،مونت كارلو  ،فانتوم نيمتنه

 -3مقدمه
برای ارزیابي دقيق دز داخلي افراد و كاركنان الزم است كه از ميزان ورود مواد پرتوزا به داخل بدن تخميني
داشته باشيم .عموماً از شمارندههای كل بدن جهت آشکارسازی پرتوهای گاما با انرژی باالتر از  022كيلوالکترون
ولت كه از بدن ساطع شده ،استفاده ميشود .این ابزار نميتواند بهطور مستقيم آلودگي داخلي را اندازهگيری
كند لذا كاربر باید بتواند ارتباط بين مقدار اندازهگيری شده و مقدار ماده پرتوزا وارد شده به بدن را تعيين كند.
بنابراین از فانتوم نيمتنه بهطور گسترده برای مقياسبندی انرژی و بازدهي آشکارسازی با قرار دادن چشمه
تركيبي استاندارد در حفرههایي كه نمایانگر تيروئيد ،ششها ،دستگاه گوارش و كل بدن است ،استفاده ميشود.
آشکارساز یدور سدیم ) NaI(Tlدر سامانههای شمارندهی كل بدن كاربرد وسيعي دارد[.]1
در این تحقيق شبيهسازی مونت كارلو برای محاسبهی بازدهي یک سامانهی شمارنده بدن با هندسه صندلي،
كه آشکارساز آن از نوع ) NaI(Tlميباشد ،موردنظر است .البته برای اعتبار سنجي سامانهی شمارنده ،در ابتدا
محاسبات تعيين بازدهي مطلق برای یک چشمه نقطهای با انرژیهای مختلف در فاصلهی معيني از آشکارساز
) NaI(Tlدر محيط بررسي ميشود .سپس برای انجام محاسبات مونت كارلو یک فانتوم نيمتنه بهوسيله كد
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 MCNPXمدلسازی ميشود .در نهایت بازده یک سامانهی شمارنده با هندسهی صندلي كه شامل فانتوم نيم
تنه و چشمهی نقطهای كه در موقعيت كل بدن در فانتوم قرار گرفته است ،ارزیابي ميشود.

 -4روش کار
 -1-4بازده آشکارساز
معمو ًال ذراتي كه وارد آشکارساز ميشوند ،بهطور كامل شمرده نميشوند و در مواردی بسته به نوع و
انرژی ذره ،نوع و اندازهی آشکارساز ،ممکن است بيهيچ برهمكنشي از آشکارساز بگذرند و یا عالمتي كه
توليد ميكنند ،آنقدر كوچک باشد كه نتوان با دستگاههای الکترونيکي در دسترس آنها را ثبت كرد ،لذا بازدهی
ذاتي آشکارساز عمالً كمتر از یک است .بازدهی آشکارساز به چگالي و اندازهی مادهی آشکارساز ،نوع و انرژی
تابش و سامانهی الکترونيک متصل به آشکارساز ،وابسته است .با افزایش احتمال برهمكنش بين تابش فرودی
و مادهی آشکارساز ،بازدهی آشکارساز افزایش ميیابد كه این احتمال متناسب با سطح مقطع برهمكنشها با
آشکارساز ،چگالي ماده و ابعاد آشکارساز است[.]0
 -2-4محاسبه بازده ذاتی آشکارساز
یکي از روشهای مرسوم برای محاسبه بازدهی آشکارساز استفاده از روش مونت كارلو و كد MCNPX

است كه دقت خوبي دارد[ .]3شبيهسازی برای آشکارساز ) NaI(Tlبه ابعاد  0اینچ در  0اینچ با یک موازیساز
سربي كه بر روی یک فانتوم نيمه تنه قرار گرفته است ،انجام ميگيرد و از درخواست (تالي)  F8برای تعيين
تعداد شمارشها در ناحيه فوتوپيک استفاده ميشود.
برای اطمينان از صحت محاسبات نتایج حاصل از شبيهسازی ،نخست یک چشمه همسانگرد در یک
فاصلهی معين (12سانتيمتری) از یک آشکارساز با ابعاد مورد نظر شبيهسازی ميشود و سپس كميت نسبت
شمارش فوتوپيک به شمارش كل بيناب همراه با نتایج تجربي مرجع [ ،]0در نمودار شکل ( )1آورده و مقایسه
شده است.
 -3-4مدلسازی فانتوم نیمتنه
شمارندهی كل بدن با هندسه صندلي یکي از انواع هندسههای به شکل قوسي ميباشد كه توسط گروه
 Evansبرای اندازهگيری آلودگي داخلي معرفي شد[ .]4شمارندهی كل بدن در این تحقيق شامل آشکارساز
) 0 NaI(Tlاینچ در  0اینچ ،موازیساز سربي و فانتوم نيمتنه است كه این فانتوم بر روی صندلي قرار گرفته و
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چشمه در موقعيت كل بدن جایگذاری شده است .شکل( )0نمایي از آشکارساز و موازیساز مدلسازی شده
كه در فاصلهی  12سانتيمتری از سطح فانتوم نيم تنه قرار دارد را نشان ميدهد.

شکل  : 1نمودار تغييرات بازدهي (شمارشهای فوتوپيک به كل طيف) نسبت به انرژی برای آشکارساز ) NaI(Tlبا ابعاد
مختلف كه در فاصله  12سانتيمتر در محيط هوا قرار گرفته است[.]0

شکل :0مدلسازی آشکارساز ) 0 NaI(Tlاینچ در  0اینچ ،موازیساز سربي و فانتوم نيمتنه بهوسيله كد  MCNPXكه چشمه
در موقعيت كل بدن جایگذاری شده است.
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 -5نتایج
نتيجهی محاسبات بازدهي در حالتي كه بر حسب فوتوپيک به كل شمارش) (Peak-to-total ratioوقتي
كه یک چشمهی نقطهای در فاصلهی  12سانتيمتری از آشکارساز  0×0اینچ قرار گرفته و همچنين پيک به كل
شمارش هندسهای كه در شکل (فانتوم) آورده شده را ميتوان در نمودار شکل ( )3دید ،كه با نتایج نمودار
شکل( )1مطابقت دارد .نتایج محاسبات بازدهي برای سامانهی طراحي شده در این تحقيق نيز در نمودار شکل
( )3آورده شده است.
1
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شکل  :3نتایج محاسبات بازدهي بر حسب فوتوپيک به كل شمارش ) (Peak-to-total ratioدر دو حالت الف) چشمه نقطهای
درفاصلهی  12سانتيمتری از آشکارساز  0×0اینچ ،ب)سيستم طراحي شده در این تحقيق.

 -6بحث و نتیجهگیری
در نمودار شکل ( ) 3اثر تضعيف پرتو گامای با انرژی باالتر از  022كيلوالکترون ولت در فانتوم نيمتنه كه
از جنس بافت معادل بدن است و نيز اثر موازی ساز سربي طراحي شده كه نقش كاهش دهنده در مقدار بازدهي
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دارد ،قابل رؤیت است .نتایج حاكي از آن است كه در محدودهی انرژی گامای پيشگفته ،با افزایش انرژی
مقدار بازدهي كاهش مي یابد .در این تحقيق نشان داده شد كه تغييرات بازدهي بر اثر تغيير فاصلهی بين
آشکارساز و چشمه و نيز اثر ماده تضعيف كننده (فانتوم) به طور كمي قابل محاسبه است .لذا بر اساس نتایج
این تحقيق ما قادر خواهيم بود كه موازیساز سربي با ابعاد بهينه و نيز فاصلهی بهينه آن از سطح بدن (فانتوم)
را در تحقيقات بعدی مطالعه كنيم و برای ساخت و توسعه شمارندهی كل بدن برای تعيين آلودگي داخلي در
بدن اقدام موثری را انجام دهيم.
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