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چکیده
در این مقاله ،یک سیستم نوترونی برای  BNCTپیشنهاد شده است .سیستم مورد نظر شامل چشمه  ،252Cfمجموعه
ای از کند کننده و بازتابنده نوترون ،فیلتر ها و حفاظ بتونی می باشد .اندازه و تجهیزات این مجموعه برای تولید بیشینه
شار نوترون (فوق حرارتی) ،بهینه شده است .کد محاسباتی

MCNPX 4.2

برای شبیه سازی سیستم و محاسبه مؤلفه

های نوترون در خروجی سیستم ،استفاده شده است .توزیع شار نوترون و اشعه گاما ،در امتداد محور مرکزی گذرنده
از سر دستگاه و فانتوم سر انسان ،نیز بدست آمده است.
کلید واژه :چشمه  ،252 Cfشبیه سازی ،کند کننده ،فانتوم ،فیلتر ،نوترون فوق حرارتی

مقدمه
برای درمان موفقیت آمیز بیماران از طریق  ، BNCTشار باالی نوترون مورد نیاز است .بر این اساس ،قبل از
انتخاب تجهیزات جانبی و بهینه نمودن سیستم آرام کننده نوترون ،انتخاب چشمه نوترون یعنی راکتور
هسته ای ،شتابدهنده یا چشمه های کپسولی نوترون ،دارای اهمیت ویژه ای می باشد ] .[1برای کشورهای
در حال توسعه ،چشمه

Cf

252

با نیم عمر حدود  4..2سال یکی از بهترین چشمه های رادیو اکتیو می باشد؛

که به عنوان یک چشمه قابل حمل ،در تحقیقات صنعتی و پزشکی مورد استفاده قرار گرفته است .یک میلی
گرم کالیفرنیوم  ،454حدود  4.2119نوترون در ثانیه گسیل می نماید].[4
نوترون های شکافت به طور مستقیم نمی توانند برای  BNCTبه کار روند .برای قابلیت دسترسیی ییک
بیم نوترونی مناسب ،الزم است با کاهش انرژی ،نوترون های چشمه تا اندازه قابل توجهی به محدوده کمتیر
از حدود

 11 KeVکند شوند ] .[2در این تحقیق ،سیستمی دربرگیرنده کالیفرنیوم به منظور تولیید ییک بییم

نوترون فوق حرارتی

( 0.5eV  E  10keV

) شبیه سازی می شود .تیش

بیر ایین اسیت تعیداد نیوترون هیای

حرارتی ،سریع و شدت خروجی گاما نسبت به سایر سیستم های مشابه که تا به حال طراحی شده اند کمینیه
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شود .سیستم شامل کند کننده و بازتابنده نوترون ،فیلتر های نوترونی و گامیا میی باشید .بیه دلییل برخیی از
مسایل ایمنی ،یک حفاظ بتونی می بایست سیستم را احاطه نماید .به منظور ارزیابی سیاختار میواد و هندسیه
مسئله ،محاسبات انتقال نوترون و پرتوی گاما با استفاده از کد محاسباتی

MCNPX 2.2

انجام شده است.

روش کار
برای بدست آوردن یک بیم نوترون جهت بهینیه سیازی درمیان تومورهیای عمییق بیه رو
پیشنهاد نمودن یک سیستم آرام کننده نوترونی ،طیف نیوترون فیوق حرارتیی در محیدوده

 ، BNCTبیا

0.5eV  E  10keV

شبیه سازی و شار این نوترون ها محاسبه می شود .سیستم آرام کننده شامل کند کننیده ،بازتابنیده ،فیلترهیای
مختلف نوترونی و گاما و یک حفاظی از بتون می باشد .چشمه کالیفرنیوم در درون آن و فانتوم بیضیوی سیر
انسان روبروی دریچه خروجی دستگاه جاسازی می شوند .هندسه شبیه سازی شده سیستم ،در شکل  1نشان
داده شده است.

شکل :1هندسه شبیه سازی سیستم پیشنهادی (آرام کننده نوترونی).

ساختار هندسی (اصلی) این سیستم ،استوانه ای است Al2O3 .به عنیوان بازتابنیده در داخیل کیره ای بیه
شعاع  42سانتیمتر ،چشمه کالیفرنیوم را محاط کرده است و یک استوانه کند کننده بیه خیخامت 22 cm؛ کیه
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شامل  TiF3می باشد در امتداد محور واقع شده است .برای انعکاس نوترون ها به پشت کند کننده ،از بازتابنده
دیگری با همان جنس ( )Al2O3استفاده شده است .برای گیراندازی نوترون هیای سیریع ،فیلترهیای مختلیف
 Ni ،Pb ،Feو PbF2

با خخامت های معین حدود  1 cmمورد مطالعه و شبیه سازی قرار گرفته انید .از فیلتیر

 Liبه خخامت  1mmبه عنوان فیلتر نوترون حرارتی و از ماده  Biبه خخامت  1cmبرای کمینه نمیودن شیدت
اشعه گاما استفاده شده است .خمن اینکه  Biحفاظ بسیار مناسبی برای اشعه گاما اسیت؛ نیوترون هیای فیوق
حرارتی را با خریب انتقال بسیار باالیی از خود عبور می دهد] .[4فانتوم بیضوی سر انسان ( به قطیر بیزر
 11و کوچک  12سانتیمتر) جلوی پنجره خروجی سیسیتم قیراردارد؛ کیه شیامل  2بخیش پوسیت سیر بیه
خخامت  ،5 mmجمجمه و مغز می باشد .ترکیبات عناصر برای مغیز ،پوسیت سیر و جمجمیه از

ICRU 24

اتخاذ شده است ] .[ 2در شکل های  4و  ،2شار نوترون (بر حسب انرژی) برای ناحیه هیای سیریع ،فیوق
حرارتی و حرارتی نشان داده شده اند .شار نوترون فوق حرارتی در خروجی سیسیتم بیرای خیخامت هیای
مختلفی از فیلتر های متفاوت در شکل  2نشان داده شده است .توزیع شار نوترون های فوق حرارتیی ،سیریع
و حرارتی و اشعه گاما در فانتوم سر انسان در امتداد محور پرتو در جهیت  Yدر شیکل  5نشیان داده شیده
است .در شکل  ،.توزیع شار حرارتی و اشعه گاما ناشی از  01 Bبا غلظت  21 ppmدر مغز ،با فانتوم بیدون
بور مقایسه شده است.

شکل :4شار برحسب انرژی نوترون در خروجی سیستم برای فیلتر های مختلف.
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شکل :2شار خروجی سیستم بهینه برحسب انرژی نوترون.

شکل :2شار نوترون فوق حرارتی بر حسب خخامت فیلتر.

شکل :5توزیع شار حرارتی ،فوق حرارتی ،سرد و اشعه گاما در فانتوم سر انسان بر حسب مکان.
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شکل :.توزیع شار حرارتی و اشعه گاما در دو وخعیت حضور و عدم حضور  01 Bدر فانتوم سر انسان بر حسب مکان.

نتیجه گیری
در این کار ،برای تولید پرتویی از نوترون فوق حرارتی یک سیستم آرام کننده نیوترونی بیا اسیتفاده از کید
شبیه سازی  ،MCNPPX 2.2طراحی شده است .مؤلفه های مختلفیی از نیوترون و اشیعه گامیا در خروجیی
سیستم و درون فانتومی از سر انسان محاسبه شده است .مجموعیه ای از کنید کننیده ،بازتابنیده و فیلترهیای
نوترونی و گاما برای هدایت و کاهش انرژی نوترون ها به محدوده نوترون هیای فیوق حرارتیی بهینیه شیده
است .چندین فیلتر برای کاهش شدت نوترون های سریع ،مورد شیبیه سیازی و آزمیایش قیرار گرفتنید .در
شکل های  4و  ،2شار نوترون های سریع و حرارتی پایین هستند و از طرفی ،شار نوترون فوق حرارتیی بیاال
می باشد .شکل  2نشان می دهد بیشترین شار نوترون فوق حرارتی مربوط به فیلتر

Pb

می باشید .در شیکل

 ،5شار نوترون فوق حرارتی بیشترین مقدار را در ورودی (روی سطح) فانتوم دارد و با افزایش عمق کیاهش
پیدا می کند؛ در حالی که شار نوترون حرارتی کمترین مقدار را در ورودی دارد؛ اما با افزایش عمیق بیه حید
بیشینه می رسد و سپس کاهش می یابد .علت افزایش شار نوترون در نواحی مرکیزی فیانتوم ،بیه علیت کنید
شدن نوترون های فوق حرارتی می باشد .شار نوترون های سریع و اشعه گامیا نییز پیایین هسیتند .شیکل .
نشان می دهد حضور بور ( )01 Bدر بافت مغز ،توزیع نیوترون هیا و انتقیال ذرات نیوترون را بیه طیور قابیل
مشحظه ای تغییر می دهد؛ بطوریکه باعث پراکندگی بیشتر شیار نیوترون حرارتیی میی شیود .در مقایسیه بیا
سیستم های پیشنهادی اخیر ] ،[4طیف نوترون در خروجی سیستم حاخر ،دارای مؤلفه فیوق حرارتیی بسییار
بهتر می باشد.
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