محاسبه و مقایسه پاسخ فیلم رادیوکرومیک  MD-55-2به چشمه کبالت06-
اکرم یحییآبادی* ،1علی اصغر مولوی ،2رضا ایزدی نجفآبادی ،3مهدی قربانی4
 -1دانشگاه محقق اردبیلی ،دانشکده علوم پایه ،گروه فیزیک
 -2دانشگاه حکیم سبزواری ،دانشکده علوم پایه ،گروه فیزیک
 -3دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکده علوم پایه ،گروه فیزیک
 -4دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،دانشکده پزشکی،گروه فبزیک پزشکی
چکیده

فیلم رادیوکرومیک  MD-55-2در دوزیمتری برای کاربردهای پزشکی استفاده میشود .در این
پژوهش ،حساسیت فیلم رادیوکرومیک  MD-55-2چند الیهای به چشمه گاما  06Coمحاسبه و
پاسخ آن با تالی *f8کد  MCNPXدر فانتومهای آب و پرسپکس مقایسه شده است .در شبیه-
سازی تابشدهی فیلم رادیوکرومیک با چشمه  06Coمشاهده شد که حساسیت فیلم سه و دو
الیهای  MD-55-2نسبت به فیلم تک الیهای  MD-55-2به ترتیب حدود  %295و  %194بیشتر
است .بنابراین با استفاده از تکنیک چند الیهای میتون حساسیت فیلم را باالبرد .نتایج این پژوهش
در توافق خوبی با نتایج تجربی است.
کلیدواژه :فیلم رادیوکرومیک ،حساسیت ،تکنیک چند الیهای ،چشمه کبالت ،06-شبیهسازی مونت کارلو.
 -1مقدمه

فیلم رادیوکرومیک اولین بار توسط مک الگلی برای اندازهگیری دوز مورد استفاده قرار گرفت .الیه
فعال این نوع فیلم ،از کریستالهای ریز مونومر حساس به اشعه تشکیل شده است که با دریافت
اشعه آبی رنگ میشود .در کاربردهای پزشکی از فیلم رادیوکرومیک  MD-55-2استفاده زیادی
میشود .حساسیت نه چندان باالی فیلم رادیوکرومیک  ،MD-55-2گستره کاربرد این فیلم را در
میدانهای تابش دوز پایین از جمله دوزیمتری اطراف چشمههای براکیتراپی محدود کرده است]-1
. [7
پوربیگی و همکارانش به طور تجربی حساسیت یعنی چگالی اپتیکی بخش بر دوز ،فیلم چند الیهای
 MD-55-2در فانتوم پرسپکس با چشمه  06Coرا بررسی نمودند .نتایج آنها حاکی از این است
که حساسیت این فیلم با افزایش تعداد الیههای آن ،افزایش مییابد؛ آنها در این کار از پروتکل
 TG-55استفاده نمودند ] .[3نظر به این که تا کنون در زمینه ،بررسی حساسیت فیلم رادیوکرومیک
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 MD-55-2به چشمه گاما  ،06Coبا استفاده از تکنیک چند الیهای آن هم با شبیه سازی مونت
کارلو مراجع محدودی وجود دارد؛ لذا این موضوع انگیزهای برای انجام این کار پژوهشی شد.
بنابراین ،در این پژوهش ،حساسیت فیلم رادیوکرومیک چند الیهای  MD-55-2به چشمه گاما
 06Coبا روش مونت کارلو به کمک کد  MCNPXمحاسبه شده است .در این کار ،کمیت مقدار
انرژی متوسط ذخیره شده در فیلم رادیوکرومیک بر حسب واحد  MeVبه ازاء یک ذره گسیل
شده از چشمه  06Coرا حساسیت فیلم نامیدهایم.
 -2مواد و روشها

 1-2مشخصات فیلم رادیوکرومیک
فیلم رادیوکرومیک  MD-55-2تشکیل شده از الیه فعال با ضخامت  13 µmکه با پایه
پلیاستر با ضخامت  25/4 µmپوشیده شده است .مجموعا" از هر طرف با پایه پلیاستر با
ضخامت  07 µmروکشدار شده است .عدد اتمی موثر فیلم  0/5و گستره مفید دوز -166
 3گری است].[ 5-1مشخصات فیلم رادیوکرومیک  MD-55-2و در صد اتمی ترکیبات آن
در وب سایت  www.ispcorp.comموجود است.
 2-2شبیه سازی مونت کارلو
روش مونت کارلو فرایند احتمالی است که شبیه سازی ترابرد ذره در هر هندسه دلخواه را
امکانپذیر میسازد و در مسائل پیچیدهای که نمیتواند توسط مدلهای قطعی به کار رود،
بسیارمفید است .توصیف روش به این صورت است که هر ذرهای که در مکانی از هندسه
سیستم تولید میشود تاریخچهاش از تولد تا مرگ (جذب یا فرار) و برهمکنشهایی که با
ذرات دیگر انجام میدهد ،دنبال میشود .چندین کد محاسباتی مبتنی براین روش وجود
دارد .در این مطالعه از کد محاسباتی مونت کارلو  MCNPX.2.4.6استفاده شده است
].[8
 3-2هندسه شبیه سازی
در هندسه شبیه سازی ،فیلم  MD-55-2در ابعاد  12 × 12 cm2در عمق  5 cmو 16 cm
از سطح فانتوم آب و در ابعاد  4 × 4 cm2در عمق  6/5 cmاز سطح فانتوم پرسپکس قرار
گرفت .چشمه  06Coبه صورت نقطهای و با توزیع همسانگرد در فاصله  86 cmاز فانتوم
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انتخاب شد .سپس با استفاده از تالی  *F8و با تعداد  2×169تاریخچه ذره مقدار انرژی
متوسط ذخیره شده بر حسب واحد  MeVبه ازای یک ذره گسیل شده از چشمه محاسبه
شد .به خاطر در نظر گرفتن ترابرد الکترون و تعادل الکترونی بهتر در تالی  ،*F8این تالی
برای دوزیمتری از تالیهای دیگر دقیقتر و مناسبتر است .از این رو ،برای بررسی شبیه
سازی فیلم از این تالی استفاده شد .در اجرای برنامهها خطای نسبی مربوط به شبیه سازی
در گستره  %0تا  %2بوده است.
فانتوم ایدهال باید ابعادی داشته باشد که در جوانب  5 cmحاشیه و در عمق  16 cmاز
نقطه سنجش بتواند شرایط پراکندگی مناسبی را فراهم نماید .ابعاد مناسب فانتوم برای
دوزیمتری در پروتکل مصوب ملی مشخص شده است ] .[0بنابراین در این پژوهش ،ابعاد
 46 × 56 × 56 cm3برای فانتوم آب در نظرگرفته شد .همچنین ابعاد 15 × 16 × 2 cm3
برای فانتوم پرسپکس در نظر گرفته شد که با دادههای تجربی پوربیگی وهمکارانش ]،[3
همخوانی داشته باشد.
 -3نتایج و بحث
در شکل ) )1و ) )2تغییرات تالی  *F8برحسب تعداد الیههای فعال فیلم  MD-55-2در عمق
 16 cmاز فانتوم آب و عمق  6/5 cmاز فانتوم پرسپکس نشان داده شده است .این دادهها نشان
میدهد که حساسیت فیلم با افزایش تعداد الیهها ،افزایش مییابد .حساسیت فیلم سه الیهای و دو
الیهای نسبت به فیلم تک الیهای به ترتیب حدود  %295و  %194بیشتر است .این نتیجه در توافق
خوبی با نتایج تجربی پوربیگی و همکارانش است .نتایج آنها حاکی از این است که حساسیت فیلم
رادیوکرومیک سه الیهای و دو الیهای  MD-55-2نسبت به فیلم تک الیهای  MD-55-2با چشمه
 06Coبه ترتیب  %296و  %266است؛ آنها در این کار از پروتکل TG-55استفاده نمودند] .[3در
شکل ) (3نتایج بدست آمده توسط پوربیگی و همکارانش با نتایج مونت کارلوی این تحقیق مقایسه
شده است؛ که همخوانی خوبی دارند .در این شکل دادههای مونت کارلو به بزرگترین داده تجربی
نرمالیزه شده و سپس در ضریب  168ضرب شده است .همچنین این شکل نشان میدهد ،حساسیت
این فیلم از ابعاد فیلم شبیه سازی شده و نوع فانتوم مستقل است .درصد خطای نسبی نتایج مونت
کارلو نسبت به نتایج تجربی پوربیگی و همکارانش در گستره  %6تا  %4است .الزم به ذکر است که
میتوان اختالف ناچیز مشاهده شده در محاسبات تئوری با نتایج تجربی را به الگوریتم هندسه شبیه
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سازی فیلم رادیوکرومیک و فانتوم نسبت داد .بنابراین نتایج این پژوهش در توافق خوبی با نتایج
تجربی است.
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شکل  :1تغییرات تالی  *F8برحسب

شکل  :2تغییرات تالی  *F8برحسب تعداد

تعداد الیههای فعال فیلم  MD-55-2در

الیههای فعال فیلم  MD-55-2در عمق

عمق  16 cmفانتوم آب.

 6/5cmفانتوم پرسپکس.

شکل : 3نمودار حساسیت نرمالیزه شده بر حسب تعداد الیههای فعال فیلم  .MD-55-2مقایسه نتایج
مونت کارلو با نتایج تجربی پوربیگی و همکارانش( .الف) ابعاد فیلم ( ،12 × 12 cm2ب) ابعاد فیلم
.4 × 4cm2
نتیجهگیری
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 بررسی حساسیت (مقدار تالی بخش بر متوسط انرژی فوتون) فیلم رادیوکرومیک،در این پژوهش
 با استفاده از تکنیک چند الیهای با شبیه سازی مونت کارلو کد، 06Co  به چشمه گاماMD-55-2
 حساسیت فیلم سه الیهای و دو الیهای،* مختلف ارائه شد و مشاهده شدf8 و با تالیMCNPX
 بنابراین با استفاده از تکنیک. بیشتر است%194  و%295 نسبت به فیلم تک الیهای به ترتیب حدود
چند الیهای میتوانیم حساسیت این فیلم را بطور چشمگیری افزایش داده و گستره کاربرد این فیلم
 این نتایج در توافق خوبی با نتایج تجربی.را به دوزیمتری تابش در گستره دوز پایین نیز بسط داد
 لذا این نتایج به کاربر امکان انتخاب یک دوزیمتر بسیار مناسب در.پوربیگی و همکارانش است
 در فیزیکMCNPX کاربردهای پزشکی را میدهد و این نتایج بیانگر این است که میتوان از کد
پزشکی در مواردی که اندازهگیری عملی برخی از پارامترهای دوزیمتری مشکل است؛ استفاده
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