بررسی توزیع غیر یکنواخت نانوذرات تنگستن ( )Wو کلرید باریم (  )BaCl2برای
طراحی حفاظ فوتونی در مراکز پزشکی هستهای
روح اله صالی ،1منصور عسگری ،2عباس

قاسمی3و*

 1و  2دانشگاه امام حسین (ع) -دانشکده علوم پایه -گروه فیزیک
3عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمی واحد نکا

چكيده
در این تحقیق با استفاده از نانوذرات مختلف به طراحی حفاظهای فوتونی و شبیه سازی آن با کد  MCNP4Cپرداخته
شده است که در نهایت به طراحی لباسی مناسب برای محافظت از فوتونها می انجامد .همچنین در بین حالتهای
مختلف از نانوذرات تنگستن نتایج زیر بدست آمده است :برای ضخامت  5میلی متر و حالت شماره  4و اندازه 06
نانومتر بیشترین جذب فوتون را خواهیم داشت .که شار فوتونهای خروجی برابر  5445E-62 #/ cm2. Sبوده است .برای
ضخامت  1سانتی متر بیشترین جذب فوتون برای حالت شماره  5با اندازه  56نانو متر برای نانوذرات تنگستن بوده
است .شار فوتونهای خروجی برابر با  2464E-62 #/ cm2. Sبوده است.
کلمات کليدی :پزشکی هستهای ،نانوذرات ،جاذب فوتون ،حفاظ فوتون ،کد .MCNP4c

مقدمه:
نانومواد در مقایسه با نمونه های عادی خود ویژگیهای بهتر یا کامالً متفاوتی از خود بروز میدهند .این موواد
رایجترین عناصر در علم و فناوری بوده و خواص جالب توجه آنها باعو

گردیوده اسوت کاربردهوای بسویار

متنوعی درصنایع شیمیایی ،پزشکی و دارویی ] ،[5-1الکترونیکی و کشاورزی داشته باشند .وقتی انودازه ایون
مواد کاهش مییابد ،نسبت سطح مؤثر به حجم ذرات افزایش یافته و اثرات سطحی قویتوری از خوود نشوان
میدهند ،بنابراین ویژگیهای مرتبط با آنها عمدتاً بهبود مییابد .در نتیجه با مهندسی اندازه ریخوت و ترکیوب
نانو ذرات ،میتوان به صورت انتخابی ویژگیهای فیریکی ،شیمیایی ،بیولوژیکی و غیره را کنترل کرد .با توجه
به اهمیت موضوع سالمتی کاربران آزمایشگاهی و یا افرادی که در معرض تابشهای مستقیم و یا غیر مسوتقیم
هستهای قرار میگیرند ،بر آن شدیم تا در کاری جدید ،نانو حفاظهایی از این نانوذرات را مورد بررسوی قورار
دهیم ،حفاظهایی که با توجه به این فناوری ساخته میشوند دارای قابلیت هایی مانند انعطوا

پوذیری بسویار

باال ،وزن کمتر و همچنین جابه جایی بسیار آسان می باشند که در این مقاله به آنها اشاره شوده اسوت .نمونوه
حفاظهایی که تا قبل از این مورد بررسی قرار گرفتهاند بیشتر برای تجهیزات و مواردی که بوه صوورت ثابوت
در آزمایشگاه و یا مراکز درمانی در یك جا مستقر بوده اند مورد استقاده قرار می گرفته است .اما حفاظ هوایی
که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته اند عالوه بر قابلبت استفاده برای موارد فوق می توانند برای حفاظت
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از کاربران آزمایشگاهی و ....که بسیار مهم می باشند و جابه جایی آسانی دارند مورد اسوتفاده قورار گیورد .در
مورد طراحی حفاظها به روشهای مختلف و برای کاربردهای متفاوت تحقیقها و مطالعات زیوادی صوورت
گرفته است ] . [0-15اما در این تحقیق با استفاده از نانوذرات مختلف به طراحی حفاظ های فوتوونی و شوبیه
سازی آن با کد  MCNP4cپرداخته شده است و در نهایت به طراحی لباسی مناسب بورای اهودا

مختلوف

می انجامد که برای مقایسه با کارهای مشابه مقاالتی یافت نشده است.

روش کار:
برای انجام شبیه سازیهای فوق چشمه را میتوان در حالتهای مختلفی در برابر الیهی محافظ فوتوون قورار
داد ،که در این مطالعه چشمه فوتونی به صوورت شوکل شوماره  1در فاصوله  12cmدر برابور الیوه محوافظ
فوتونی قرار گرفته است .چشمه به صورت یك دیسك نازك در نظر گرفته شده است.
در ادامه برای انجام شبیه سازیهای فوق ،مراحل زیر انجام گرفته است:
 -1شبیه سازی 16الیه به ضخامت  5 mmو  1cmو بررسی انواع چیدمانهای آنها
 -2قرار دادن تنگستن و کلرید باریم به عنوان جاذب فوتون در الیههای شبیه سازی شده و تغییر اندازهی آنها
 -5بررسی نتایج خروجی حاصل از کد  MCNPدر تالی F2
مرحله اول:
در این مرحله الیهای به ابعاد  16 cm×16 cmو ضخامت  5mmو  1cmطراحی شد و سپس این الیه برای
هر دو ضخامت به  16قسمت مساوی تقسیم شد .این  16الیه به روشهای مختلفی میتواند در کنار یکودیگر
قرار گیرند که میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
الف) الیهها طوری کنار یکدیگر قرارگیرند که بیشترین هم پوشانی را با هم داشته باشند( .شوکل شوماره
)2
ب) الیهها به طور مایل در کنار یکدیگر قرار گیرند به طوری که کمی یکدیگر را بپوشانند( .شکل شماره )5
ج) الیهها طوری کنار یکدیگر قرارگیرند که با یکدیگر هم پوشانی نداشته باشند( .مرکز قرار گرفتن الیوه دوم
طوری تنظیم می شود که دو کره بر روی هم قرار نگیرند)
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الزم به ذکر است که موارد ب و ج خود شامل چندین چیدمان می باشد .برای اسوتفاده از هور یوك از مووارد
فوق باید انرژی چشمه و ضخامت حفاظ مورد توجه قرار گیرد ،در اینجا تمام موارد فوق مورد بررسوی قورار
گرفته است.
مرحله دوم:
در این مرحله بورای کواربردی کوردن طراحوی انجوام شوده ،صوفحات شوبیه سوازی شوده از مرحلوه قبول را
درون  DOPو  PVCکه به ترتیب نقش حالل و نرم کننده دارند قرار داده و سپس این الیههوا بوا نوانوذراتی
که نقش جاذب فوتون دارند پر شده است و با تغییر دادن اندازه این نانو مواد به بررسی قودرت هودایت و یوا
جذب این الیهها در اندازههای مختلف پرداخته شده است .مشخصات نانو ذرات و مواد به کار رفتوه در الیوه
محافظ فوتونی در جدول  1آمده است.
برای شبیه سازی الیه محافظ موارد زیر باید مورد توجه قرار گیرد:
 -1هر چقدر الیه محافظ انعطا

بیشتری داشته باشد کارایی آن بیشتر میباشد ،مخصوصوا اگور شوبیه سوازی

برای بررسی لباس محافظ برای کاربران دستگاهها و یا در مراکز درمانی باشد.
 -2داشتن وزن مناسب ،بطوری که برای کاربران قابل حمل باشد.
 -5حفاظت در برابر فوتونهای حاصل از چشمه و محیط اطرا
مرحله سوم:
در آخرین مرحله دادههای حاصل از کد  MCNPمورد بررسی قرار گرفته است که در آن نتایج برای هر یك
از مواد و اندازهها برای ضخامتهای  5mmو  1cmدر جدولهای  4 ،5 ،2و  5آورده شده است .با توجه به
اینکه هر چه تعداد هستهها در یك حجم ثابت بیشتر باشد تعداد برهمکنش فوتوونهوا بایود بیشوتر شوود ،در
نتیجه تعداد بیشتری از فوتونها باید جذب شود.
برای داده های به دست آمده ،درصد خطای آماری با استفاده از رابطه ( )1برای یك شمارش منفرد بوه دسوت
می آید:
)(1

 = ((√N) / N) ×166خطای آماری

که در آن  Nتعداد نوترون های عبوری از فیلتر نوترونی در انرژی معین و در  1 cm2می باشد که در قدرت
چشمه  Am-Beضرب شده است .مطالعات و بررسی های انجام شده بوا اسوتفاده از کود  MCNP4cشوبیه
سازی شده اند .کد محاسباتی  MCNPیکی از مشهورترین کدهای محاسباتی هسوتهای اسوت کوه بوه روش
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مونت کارلو محاسبات خود را انجام می دهد .با استفاده از این کد موی تووان یوك آزموایش را کوه بوه روش
تجربی در آزمایشگاههای هسته ای انجام می شود ،شبیه سازی نمود و مقودمات انجوام آزموایش و محاسوبات
الزم برای انجام آن به صورت آزمایشگاهی را فراهم خواهد ساخت .محاسبات به دست آمده با کد با در نظور
گرفتن شرایط و هندسه مناسب آزمایش ،اختال

ناچیزی با نتایج حاصل از آن به صورت تجربی دارد .واحود

هوایی کوه در کود  MCNPکواربرد دارنود عبارتنود از :طوول ( ،)cmانورژی ( ،)MeVزموان shak ( 1
) ، shake=16-8 sچگالی جرمی

( ،) gr/cm5چگالی اتموی ( 16-24 atoms/cm5=16-24 atoms/ cm.

 )Barnو سطح مقطع (.)Barn
شبیه سازی هایی که در این تحقیق صورت گرفته است شامل  5حالت می باشد که عبارتند از:
 -1در اولین حالت  16الیه طراحی شده به صورت کامل در پشت سر هم قرار دارند در نتیجه کامال یکودیگر
را پوشش می دهند ( هم پوشانی دارد).
 -2در دومین حالت  16الیه طوری طراحی شده اند که با یکدیگر کمی هم پوشانی داشته باشند تغییوری کوه
این هندسه نسبت به حالت  1دارد این است که محل قرار گرفتن نانوذرات را در الیه ها به صوورت یکوی در
میان تغییر داده ایم به طوری که الیه های  9 ،7 ،5 ،5 ،1و الیه های  8،16 ،0 ،4 ،2دارای نانوذراتی با موقعیت
مکانی یکسان هستند به طوری که کامال یکدیگر را می پوشانند ولی با الیه بعود از خوود هوم پوشوانی کموی
دارند یعنی الیه 1و  2یا  5و ( 4هم پوشانی به مرکز کره)
 -5در سومین حالت  16الیه طوری طراحی شده اند که با یکدیگر هیچ همپوشانی ندارنود .تغییوری کوه ایون
هندسه نسبت به حالت  1دارد این است که محل قرار گرفتن نانو ذرات را در الیه ها به صورت یکی در میان
تغییر داده ایم به طوری که الیه های  9 ،7 ،5 ،5 ،1و الیه هوای  16 ،8 ،0 ،4 ،2دارای نوانوذراتی بوا موقعیوت
مکانی یکسان هستند به طوری که کامال یکدیگر را می پوشانند ولی با الیوه بعود از خوود هویچ هوم پوشوانی
ندارند یعنی الیه 1و  2یا  5و 4با هم همپوشانی ندارند ( همپوشانی به مرکز مکعب).
 -4در چهارمین حالت ضخامت کل را به دو قسمت مساوی تقسیم کرده ایم که  5الیه اول به طوور کامول بوا
یکدیگر همپوشانی و  5الیه دیگر هم با هم همپوشانی دارند اما این دو قسمت در کل هیچ همپوشانی ندارنود
( نصف نصف مرکز استوانه)
 -5پنجمین حالت هم نمونه ای از حالت شماره  4می باشد (نصف نصف مرکز مکعب).
محدودیتهایی برای ساخت و استفاده از نانوذرات وجود دارد که استفاده از آن را مشکل میکند برای نمونه
نمیتوان نانو ذرات را به طور یکسان در تمام الیه قرار داد در نتیجه چگالی آن در نقاط مختلف متفاوت موی-
باشد .همان طور که در شکل  4دیده میشود نانو ذرات با چگالی یکسان در کل صفحه قرار نگرفتهاند.
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نتایج:
با توجه به داده های به دست آمده و جدولهای شوماره  4 ،5 ،2و  5بورای ضوخامت  5میلوی متور و حالوت
شماره  4و اندازه  06نانومتر بیشترین جذب فوتون را برای نانوذره تنگستن خواهیم داشت که برابور اسوت بوا
 .5445E-62 #/ cm2. Sبرای ضخامت  1سانتی متر بیشترین جذب فوتون را برای حالت شماره  5بوا انودازه
 56نانو متر و برای نانوذره تنگستن خواهیم داشت که برابر است با  .2464E-62 #/ cm2. Sبا توجه به نتوایج
بدست آمده از اجرای کد  ،MCNP4cنانوذرات تنگستن در همه حاالت و اندازههوا جواذب فوتوون بهتوری
نسبت به کلرید باریم هستند.
الزم به ذکر است که در تمام محاسبات فوق خطای محاسبه شده توسوط کود  MCNP4cکمتور از  5درصود
می باشد که خطای قابل قبولی است .اگر از الیه تنگستن خالص و بودون نوانومواد در شوبیه سوازی اسوتفاده
شود ،برای ضخامت  5mmفوتون های خروجی برابر  5408E-62 #/ cm2. Sو برای ضوخامت  1cmبرابور
 2460E-62 #/cm2. Sخواهند بود .در نتیجه استفاده از الیه های نانویی عالوه بور داشوتن حفاظوت فوتوونی
خوب دارای خواصی چون کم وزن بودن و انعطا

پذیری خوب هستند.

بحث و نتيجه گيری:
با جهت گیری علم به سمت نانوتکنولوژی و استفاده از این مواد در صنعت ،پزشکی ،دارویی و کشاورزی بور
آن شدیم که از مواد نانویی در صنعت هستهای به خصوص در طراحی لباسهایی برای کاربران آزمایشوگاهی
در آزمایشگاههای هستهای ،بیمارانی که برای درمان تحت پرتوهای هستهای قرار میگیرند ،پزشوکانی کوه بوه
طور مستقیم با پرتوهای هستهای سرو کار دارند و  ...برای کمترین دز دریافتی ،استفاده کنیم .در این مقالوه بوا
بررسی توزیع غیر یکنواخت نانومواد بهترین حالت و بهترین ضخامت مشخص شدهانود .بوا بررسوی موواد و
ترکیباتی دیگر که جاذب فوتون هستند و بررسی ضخامتهای بهینه برای آنها میتوان لبواس مناسوبی بوا ایون
نانومواد طراحی کرد .این مقاله حاوی نتایج بسیار مهمی می باشد به طووری کوه نوانوذرات اسوتفاده شوده در
حفاظ فوتونی نتایج بهتری نسبت به ماده خالص دارند که به این ترتیب با کاهش دادن وزن و افزایش انعطا
پذیری می توان ماده ای با جاذب فوتون بیشتری داشت .البته این پوروژه در مرحلوه شوبیه سوازی و انتخواب
بهترین نانوذرات میباشد که امید است در آیندهای نزدیك این شبیهسازیها به مرحلوه آزمایشوکاهی و تولیود
صنعتی برسد.
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