تدوین برنامهی کامپیوتری به روش کرنل نقطهای جهت محاسبهی آهنگ
دز جذبی به منظور پرتودهی ساکن محصوالت مختلف در سامانهی
پرتودهی IR-136

فاطمه حسینی-1وحیده عطائی نیا -2سید محسن صالح کوتاهی - 1غالمرضا رئیس علی
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 -1دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ،دانشکدهی علوم ،گروه فیزیک
 -2سازمان انرژی اتمی ایران ،پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ،پژوهشکده ی کاربرد پرتوها

چکیده
سامامه پرتودهی

IR-136

ایگیرد .در شارنطیی ام

در ساممام نهری نتیی ب انظور پرتودهی احصوالت اختلفی اورد بهره بردنر قرنر

ب دلیل برای احدودطتهم ،نم فضم امرج نم سیستم جمبجمطی احصول برن پرتوده ی

نساتفمده ایشاود .در نطن تحقیق ب انظور نهجمم احمسبمت سرطع طک برهما

کماپیوتر ب مبم فرتر ب روش کرهل

هقی ن تدوطن و برن سنجش نعتبمر ،هتمطج حمصل نم آ بم هتمطج بدست آاده نم روش اوهت کمرلو اقمطس شده نست .
در صد ناتالف هتمطج دو روش کیتر نم  11%نست ک تیمبق قمبل قبولی رن هشم ایدهد.

کلید واژه :آهنگ دم جذبی ،روش کرهل هقی ن  ،کد  ،MCNPسمامه

پرتودهی IR-136

 -1مقدمه
سمامه پرتودهی  IR-136بم نتمقی شمال سیستم جمبجمطی احصول و چشی  ،60Coدر سممام نهری نتیی
اورد بهره بردنر نسات و ب انظور پرتودهی اوند غذنطی ،گیمهم دنروطی ،احصوالت طکبمر اصرف پزشکی
و  ...اورد نساتفمده قرنر ایگیرد .نطن سیستم بم نستفمده نم برهما هم کماپیوتر اتعدد نم قبیل ،]1[ MCNP
 ]2[ GEANT4و روش کرهل هقی ن [ ]3شابی سمم شده و اقمدطر دم بیشین و کیین در احصوالت اورد
پرتودهی بم هتمطج حمصل نم نهدنمه گیر هم تجربی اقمطس شده نست [ .]4 ،1ب دلیل احدودطتهم سیستم
جمبجمطی احصاول سامامه

پرتودهی  ،IR-136حدنکثر وم کمرتنهم اورد پرتودهی  22 kgایبمشاد و نم
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طرفی پرتودهی احصاااوالت بام دم کیتر نم  5 kGyهیز بام توجا با حدنقل مام ایکن برن جمبجمطی
احصاوالت در نطن سایستم ناکم پذطر هیست .در برای اونرد ،دراونست پرتودهی احصوالتی امهند ارام بم
چگملی بیشاتر نم احدوده چگملی قمبل پرتودهی در سایساتم جمبجمطی احصاول و طم بم دم کیتر نم حدنقل دم
ایکن در سمامه پرتودهی ایشود .رنه حل انمسب ،پرتودهی نطن احصوالت امرج نم سیستم جمبجمطی و در
کنمر جدنره دنالی حفمظ نتمق پرتودهی  IR-136تشاخی

دنده شاده نسات .در طک تحقیق پیشاین توس

رئیسعلی و هیکمرن [ ،]1برن احمساب آهنگ دم جذبی کنمر جدنره دنالی نتمق سیستم پرتودهی ،IR-136
برهما ن بم نساتفمده نم کد  MCNPهوشات شاده و دم جذبی در هقمط اشاخصی نم احصولی بم نبعمد امبت بر
چیدام اعینی کنمر جدنر دنالی دطونر شایملی نتمق پرتودهی احمسب شده نست .در تحقیق حمضر بم

نسام

نستفمده نم روش کرهل هقی ن برهما ن ب مبم فرتر ب انظور احمسب آهنگ دم جذبی در هقمط اورد هظر
تدوطن شاده نسات .نطن برهما دم جذبی در هر هقی دلخونه نم احصوالت بم نبعمد و چگملیهم اختلف و بم
هر چیدامهی رن امرج نم ساامم و کمر جمبجمطی احصااول احمسااب ایهیمطد ،ازطت دطگر نطن برهما بمال بود
سارعت احمسابمت بم مام نجرن چند امهی (بم کماپیوترهم اتعمرف) و بم دقت انمسب ایبمشد .هتمطج برهما
هوشت شده ب نطن روش بم هتمطج حمصل نم شبی سمم بم کد  MCNPتیمبق رن هشم ای دهد.
 -2محاسبات دزیمتری به روش کرنل نقطهای
چشی سمامه پرتودهی  IR-136در حمل حمضر شمال  184چشی
ک ایمبق بم آارطن بمرگذنر چشی  ،نکتیوطت
چشی

ایل ن ب صورت تعدند چشی

ایل ن  60Coادل  C-188نست []5

هر طک نم ایل هم در برهما ونرد شده نست .در نطن برهما هر
هقی ن در هظر گرفت شده نست .تعدند بهین چشی هم هقی ن

برن هر کدنم نم چشاای هم ایل ن بم توج ب فمصاال

چشاای نم جعب هم چیده شااده در کنمر دطونر ،بم

ایمطی در حدود  2/1 %برنبر بم  8هقی در هظر گرفت شده نست .برن احمسب آهنگ دم جذبی در طک هقی ،
آهنگ دم جذب شده همشی نم هر طک نم چشی هم هقی ن احمسب شده و بم هم جیع ایشوهد ک در اعمدل
( )1آورده شده نست.
()1

μ
Ḋ = ∑ 1.6 × 10−10 × ψ̇ × ( ρen ) × e−μr ́ × B(E, μr ́ ) × fself−absorption

در نطن رنبی  Ḋ ،آهنگ دم جذبی ( ψ̇ ،)Gy/sآهنگ شاامر نهری ( r ́ ، )MeV/cm2-sاساامفت طی شااده
توسا پرتو نم درو اونهع اقمبل آ  µ ،ضارطب تضعیف ایی نهری  fself−absorption ،ضرطب اود جذبی
چشای  μρen ،ضارطب جذب نهری جرای ( )cm2/gنسات[ ]6ک اقدنر آ بم توج ب نهری پرتو سمطع شده
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برن آب ونرد ایشود و ) B(E, μrضرطب نهبمشت برن انظور هیود پرتوهم پرنکنده شده نست ک بم توج
ب فراول برگر بم نستفمده نم اعمدل ( )2احمسب ای شود[.]7
B(E, μr) ≅ 1 + aμrebμr
() 2
امبتهم  aو  bبم توج ب هوع امدهن ک پرتو نم آ عبور ایکند و هیچنین نهری پرتو تعیین ایشوهد[.]8
سایساتم جمبجمطی احصول دنرن  66حمال احصول ( )Carrierنست و حمالهم احصول در  6ردطف
در دو طرف چشای قرنر دنرهد (سا ردطف در هر طرف چشی ) .هر حمال احصول 4 ،طبق دنرد ک در هر
طبق طک کمرتن احصاول در نبعمد  44×44×44 cm3قرنر ایگیرد ،سیستم جمبجمطی احصول ب انظور سمده
سمم ب صورت دو تیغ اکعب استییلی اتقمر در دو طرف چشی ب نبعمد  511×155/5×162 cm3در هظر
گرفت شااد و چگملی آ بم اعمدل گیر نم چگملی احصااوالت دنال کمرتنهم و اوند ب کمر رفت در ساامات
حمالهم احصاول تعیین ایشاود ک بم ورود چگملی احصول اورد هظر ب برهما احمسب ایشود .نم طرفی
جعب هم ارام ک امرج نم سایستم جمبجمطی احصول و در کنمر دطونر قرنر ایگیرهد هیز ب صورت تیغ ن
اشبک در هظر گرفت شد ک هر شبک دنرن نبعمد  16×6/6×5/6 cm3نست و ایتونهد چگملیهم اتفموتی رن
ب اود ناتصم دهد.
پرتوهم عبور برن رساید ب هقی دمطیتر نم درو سیستم جمبجمطی احصول و احصوالت کنمر
جدنره دنالی حفمظ نتمق پرتودهی عبور ایکنند .بم توج ب احصاااوالت اوجود در کمرتنهم سااایساااتم
جمبجمطی و هیز بم توج ب هوع احصاااوالت قرنر گرفت در کنمر دطونر و چیدام آ هم ،ب احمساااب آهنگ دم
جذب شده در دو سماتمر اتفموت پردنات شد و هتمطج حمصل بم هتمطج کد  MCNPاقمطس شد:
3
 )1جعب هم ارام در چیدام استییلی شکل  13×6هشم دنده شده در شکل ن -نلف و بم چگملی 2/7 g/cm
و احصوالت دنال کمرتن هم در سیستم جمبجمطی دنرن چگملی  2/12 g/cm3نست.
 )2جعب هم ارام در چیدام  Uشاااکل هشااام دنده شاااده در شاااکل  -1ب و بم چگملی  2/61 g/cm3و
احصوالت دنال کمرتن هم در سیستم جمبجمطی دنرن چگملی  2/11 g/cm3نست.

(ب)

(نلف)

شککل  -1چیدمان جعبه های خرما در کنار دیوار حفاظ اتاق پرتودهی سامانه  ، IR-136الف :چیدمان مستطیلی شکل  11×9که مرکز
چشمه در مقابل جعبه ی موجود در ردیف  7و ستون  5قرار دارد ،ب :چیدمان  Uشکل که مرکز چشمه بین جعبه شماره 21
و  22و روی صفحه گذرنده از وجه سمت راست این دو جعبه است.
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 -1نتایج
در تحقیق نهجمم شاده توسا رئیس علی و هیکمرن [ ]1دم جذبی ب دست آاده بم کد  MCNPبم هتمطج
نهدنمه گیر تجربی اقمطس شده بود تم نعتبمر سنجی آ صورت گیرد و بم توج ب تونفق قمبل قبول بین هتمطج،
در نطن تحقیق ب اقمطس هتمطج آهنگ دم جذب شده حمصل نم احمسبمت بم روش کرهل هقی ن

و کد MCNP

پردنات شد .اقمدطر آهنگ دم جذب شده در صفحمت جلو و پشت جعب هم ارام ونقع در کنمر جدنر دنالی
دطونر شیملی نتمق پرتودهی حمصل نم برهما

هوشت شده ب مبم فرتر و کد  ،MCNPدر ردطف  7و ستو

 5چیدام اساتییلی در شاکل هم  -2نلف و  -2ب ،هم چنین در ضالع سیت رنست ،ضلع سیت چ

و

ضاالع نفقی چیدام  Uشااکل ب ترتیب در شااکلهم  -3نلف -3 ،ب و  -3ج هشاام دنده شاادهنهد .درصااد
ناتالف بین هتمطج حمصل نم دو روش ،در چیدام استییلی برن صفحمت جلو کیتر نم  8%و برن صفحمت
پشات کیتر نم  5%ای بمشاد ،و در چیدام  Uشکل برن صفحمت جلو کیتر نم  11%و برن صفحمت پشت
کیتر نم  7%ای بمشد.

( -2نلف)

( -2ب)
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شکل  -2مقادیر آهنگ دز جذب شده بدست آمده از برنامه فرترن و کد  MCNPبرای صفحات جلو و پشت جعبه های خرما در چیدمان
مستطیلی شکل برای الف :ستون  ،5ب :ردیف .7

( -3نلف)

( -3ب)

( -1ج)

شکل  -1مقادیر آهنگ دز جذب شده بدست آمده از برنامه فرترن و کد  MCNPبرای صفحات جلو و پشت جعبه های خرما در
چیدمان  Uشکل برای الف :ضلع سمت راست ،ب :ضلع سمت چپ ،ج :ضلع افقی.
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 -2نتیجه گیری
در نطن تحقیق ،بم نستفمده نم روش کرهل هقی ن ب احمسب

آهنگ دم جذب شده در دو چیدام

اختلف نم جعب هم ارام ،قرنر گرفت در کنمر دطونر حفمظ نتمق پرتودهی پردنات شد و بم اقمطس هتمطج آ بم
اروجی کد  ،MCNPدرکل درصد ناتالفی کیتر نم  11%اشمهده شد .تیمبق قمبل قبول بین روش احمسب بم
کد  MCNPو کرهل هقی ن  ،نستفمده نم روش کرهل هقی ن رن تأطید و ب عنون روشی سرطع برن احمسب
آهنگ دم جذبی اعرفی ای هیمطد .در شرنطیی ک پرتودهی ب احصوالت در سیستم جمبجمطی احصول اقدور
هیسات ،ای تون بم احمسابمت سرطع نستفمده نم فضم امرج نم سیستم جمبجمطی رن ناکم سنجی هیوده و در
صاورتی ک ایزن دم اورد هیمم توسا احصاول قمبل درطمفت بود ،احصوالت رن در کنمر جدنر دنالی دطونر
نتمق قرنردنده و ب پرتودهی احصوالت اورد هظر نقدنم هیود.
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