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خالصه
در اثر برخورد الکترونهای فراری به محفظه توکامک ،پرتوهای ایکس با انرژیهای باال تولید میشود .دز جذبی این
پرتوهای ایکس تولید شده در فاصله  0/5mاز محفظه توکامک دماوند با کد  MCNPXشبیه سازی و محاسبه شد .همچنین
برای تأیید نتایج شبیهسازی ،دز جذبی در همان محل با استفاده از دزیمترهای  TLDاندازه گیری شد .نتایج نشان داد که

دز جذبی در فاصله  0/5mاز توکامک حدود  1/9 mSvاست.
کلید واژه :توکامک ،الکترونهای فراری ،دز جذبی

مقدمه
پرتوهای ایکس و گاما از جمله پرتوهای یونیزه کننده هستند .پرتوهای یونیزان متناسب با میزان انرژی بهداخل
بدن نفوذ میکند و صدماتی به بافتهای بدن می رسانند .آسیب حاصل از تابش به جذب انرژی بستگی دارد
و تقریبا با تراکم انرژی جذب شده در بافت متناسب است .از این رو یکاهای اصلی دز تابشی بر حسب انرژی
جذب شده در یکای جرم بافت بیان می شود [ .]1با توجه به این تعریف ،هدف اصلی قوانین حفاظت در برابر
پرتو کاهش دز دریافتی تا یک مقدار مشخص است .با توجه به حجم تحقیقات و مطالعاتی که بر روی توکامک
دماوند انجام میشود شناخت ومحاسبه پرتوها در محیط اطراف توکامک بسیار ضروری است.
پرتوهای ایکس در داخل محفظه توکامک تولید میشوند .اصلیترین عامل ایجاد پرتوهای ایکس در توکامک
دماوند الکترونهای فراری هستند [ .]1،1در این فرایند الکترونهای پالسمای تولید شده در توکامک تا مقادیر
باال انرژی گرفته و از میدانهایی محصور سازی فرار میکنند و با برخورد به دیواره و یا سایر اجزاء داخلی
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محفظه توکامک ،انرژی خود را از طریق تابش ترمزی از دست میدهند [ .]9پرتوهای ایکس تولید شده از
دیواره توکامک عبور کرده و در فضای اطراف پراکنده میشوند .مطالعات زیادی بر روی طیف انرژی ایکس
تولید شده بر اثر برخورد الکترونهای فراری به دیواره در توکامکهای مختلف انجام شده است [ .]8-9اخیراً
مطالعاتی نیز برای به دست آوردن طیف انرژی پرتوی ایکس حاصل از توکامک دماوند صورت گرفته است
[ .]3این تحقیقات نشان میدهند که پرتوهای ایکس تولید شده در توکامک دماوند یک طیف پیوسته دارند و
حداکثر انرژی آنها در حدود  9 MeVمی باشد.
ثابت شده است استفاده از دزیمترهای گرمالیانی )TLD( 1یکی از روشهای مناسب آشکارسازی در توکامکها
است [ .]10آشکارسازی پرتوی ایکس با استفاده از  ،TLDپیش از این در توکامکهای مختلف انجام شده
است[ .]19-11مطالعه یوهوآ و همکاران بر روی توکامک  HL-1نشان داد که تغییرات دز با تغییرات فاصله از
محفظه توکامک رابطه عکس دارد[ .]11طیف پرتوی ایکس در توکامکها یک طیف پیوسته است و شدت آن
به فاصله و جهت وابسته است [ .]19در این کار با استفاده از نرم افزار  MCNPدز ناشی از پرتوی ایکس
توکامک دماوند شبیهسازی شد و با نتایج تجربی حاصل از اندازهگیری با TLDها مقایسه شد.

شرح کار
توکامک دماوند یک دستگاه تحقیقاتی در زمینه فیزیک پالسما و گداخت هسته ایمی باشد که ویژگیهای آن در
جدول 1آورده شده است.
جدول  :1پارامتهای مهم توکامک دماوند

1

فشار هیدرژن

4  10-5torr

جریان پالسما

35 kA

میدان مغناطیسی

0.9 Tesla

عمر پالسما

22 ms

Thermoluminescent Dosimeters
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در این کار ،برای به دست آوردن دز جذبی پرتوی ایکس توکامک دماوند ،از TLDهای نوع  GR-200استفاده
شد .این نوع TLDها کاربرد زیادی در زمینه دزیمتری دارند و حدآستانه آشکارسازی آنها در هوا حدود μSv

 0/1است .دزیمترهای لیتیم فلوراید حساسیت باالیی دارند و پاسخ آنها تا  1 Svخطی است.
دزیمتر ها پیش از استفاده باید کالیبره شوند و پیش از کالیبراسیون ابتدا TLDها در یک کوره در دمای 190˚C
قرار داده می شوند .این عملیات به منظور صفر کردن آنها صورت می گیرد .دزیمترها سپس در میدان یکنواخت
137

یک چشمه گاما مانند Cs

پرتو دهی شده و دز جذب شده توسط دستگاه قرائت می شود .در این مرحله

ضریب حساسیت دزیمترها با استفاده از رابطه مشخصی بدست می آید .به منظور به دست آوردن ضریب
کالیبراسیون ،تعدادی از TLDها که ضریب حساسیت آنها به یک بسیار نزدیک است انتخاب و دسته بندی شده
و در میدان یکنواخت چشمه گاما بار دیگر با چند دز پیشنهادی مختلف پرتودهی می گردند .دزهای جذبی در
این مرحله نیز توسط دستگاه قرائت شده و با استفاده از نمودار قرائت بر حسب دز ضریب کالیبراسیون
دزیمترها به دست می آید.
در این تحقیق از چند دزیمتر GR_200برای اندازه گیری دز در فاصله  0/5 mاز محفظه توکامک استفاده شد.
به این منظور  1عدد  TLDدر کنار هم و در فاصله نیم متری در مقابل محدودکننده و در راستای صفحه استوایی
توکامک قرار گرفتند .به منظور کاهش خطا از  1عدد  TLDبه طور همزمان استفاده شد.با توجه به ابعاد کوچک
این دزیمترها و متغیر بودن پرتوهای ایکس خروجی در شات های مختلف توکامک دماوند ،از دزهای جمع
شده در طول  10شات میانگین گیری شد.
برای تحقیق داده های اندازه گیری شده باTLDها ،دز پرتوهای ایکس توکامک در فاصله نیم متری شبیه سازی
شد .به این منظور با استفاده از نرمافزار  ،MCNPXبرهمکنشهای الکترونهای پر انرژی با دیواره داخلی محفظه
توکامک و محدودکننده ،تابش های ترمزی و دز ناشی از این پرتوها در فاصله نیم متری (محل قرارگیری
TLDها) شبیهسازی و محاسبه شد .با توجه به موارد باال چشمه تعریف شده در کد ،الکترون با انرژی9/88 MeV
است که این انرژی حداکثر انرژی الکترونهای فراری در توکامک دماوند می باشد [ .]19چشمه الکترون
بهگونهای تعریف شده که الکترونها بهصورت مماس به بدنه محفظه و عمود بر محدودکننده توکامک برخورد
کنند.
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نتایج
با استفاده از نرمافزار  MCNPXطیف انرژی پرتوهای ایکس رسیده به محل TLDها بصورت شکل1بدست
آمد.همچنین دز ناشی از پرتوهای ایکس با کمک نرمافزار در محل TLDها حدود  1 mSvمحاسبه گردید.

شکل  :1طیف انرژی فوتونهای ایکس رسیده به TLD

بهمنظور به دست آوردن دز تجربی دزیمترها در محل مورد نظر قرار داده شدند .نتایج حاصل بعد از 10شات
نشان داد که دز جذبی برای هر شات برابر 1/9 mSvمیباشد.

بحث و نتیجهگیری
دز جذبی ناشی از پرتوی ایکس در محیط اطراف توکامک دماوند شبیهسازی و اندازهگیری شد .نتایج حاصل
از آزمایش های تجربی ،نتایج بدست آمده از شبیه سازی را تایید کرد .در هر دو روش دز جذبی در TLDها
در فاصله  0/5 mاز توکامک برای هر شات 1/9 mSv،محاسبه شد .این عدد نشان میدهد که دز در اطراف
توکامک بسیار زیاد است و افراد از قرار گرفتن در این مکانها باید پرهیز کنند .با توجه به نزدیک بودن نتایج
آزمایشهای تجربی و محاسبات انجام شده با کد  ،MCNPXمی توان از این کد در سایر محاسبات پرتویی
توکامک دماوند استفاده کرد.
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