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 ای اریانکنفرانس هسته ششمینبیست و 
گاه  -۱۳۹۸اسفندماه  ۸و۷  تهران- ه نصیرالدین طوسیصنعتی خواجدانش

با  ییآزما یو راست MCNPکد  یساز هیفانتوم با استفاده از شب یفاکتور پراکندگ زانیم نییتع

  اندازه گیری تجربی
 

  (2) *صالحی باروق،مهدی -(1) صدریه خواجو،غزاله

، گروه  مرکزی ، دانشکده فنی و مهندسی آیت اهلل هاشمی رفسنجانیدانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران  

 مهندسی هسته ای

 

 :دهيچک
ستقل، فاکتور پراکندگی فانتوم را که به  صورت کامالً م سازی به  شبیه  ضوع از این رو مورد اهمیت قرار گرفته که از طریق  این مو

به منظور شبیه سازی شتاب  MCNPXدر این بررسی از کد محاسباتی . صورت واقعی قادر به اندازه گیری آن نیستند به دست آورد

هاده شتتتده استتتت یدان  .دهنده خطی زیمنس برای تعیین میزان فاکتور پراکندگی استتتت ، cS=8907/0 فاکتورها 2cm 3×3برای م

9398/0=pS  8370/0و=c,pS 2برای میدان  وcm20×20  0259/1فاکتورها=cS ،0230/1=pS  0494/1و=c,pS  الکترون  مگا 6با انرژی
سانتی متر مربع به علت بهم خوردن تعادل الکترونی افت شدیدی در فاکتورهای  5×5در میدان های کوچک تر از  .می باشد ولت

 .ایجاد می شود پراکندگی

 MCNPXشتابدهنده خطی، دزیمتری، فاکتور پراکندگی فانتوم، کد شبیه سازی  :کلمات کليدي  

 

 : مقدمه

های اخیر، کدهای مختلهی همچون کدهای مونت کارلو زیادی برای کاربردهای پزشتتتکی و تحقیقاتی در  هت در دهه 

 . یکی از ویژگی های این روش، محاسبه کامل ترابرد ذره تولید شده در شتابدهنده[1]بهبود و دقت درمان مطرح شده اند

میالدی  1970ز اواخر دهه خطی با  زئیات دقیق است. این تکنیک های مونت کارلو، در زمینه فیزیک پزشکی و درمان ا

 .[2]آغاز شد

صورت پراکند کیدر  ی، کل پراکندگ(MeV) الکترون ولت ی مگافوتون یها کهیدر بار فانتوم  گینقطه به طور مرتب به 

ستگاه )کولیماتور(  سر د شود  داو  سبه دز در م یکه در وهله اول برا ،[3]می  ست. نا یها دانیمحا سترن منظم ا و  گا

( cS) دستگاه سر یو پراکندگ (pS، فانتوم )(c,pSکل ) یفاکتورها فیکار را با تعر نیکه ا ندبود انیکس نیاول [4]همکاران 

 شدند:  مرتبطبه هم  (1رابطه )شده و توسط نرمالیزه متر مربع  یسانت 10×10مر ع  دانیم به یکه همگ ندانجام داد

(1)                                                p× Sc = Sc,p S 
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هدف از انجام شبیه سازی فاکتور پراکندگی فانتوم این است که بتوان فاکتور پراکندگی فانتوم را به صورت کامالً مستقل 

ست آورد این در  ستقلحالیبه د صورت م نمی توان اندازه گیری نمود  ست که فاکتور پراکندگی فانتوم را در واقعیت به 

شبیه سازی شده آ سه کرده (1رابطه )از طریق  با مقدار به دست آمده ن ها راپس از به دست آوردن مقادیر  تا مورد  مقای

 قبول بودن آن بررسی شود و در صورت قابل قبول بودن بتوان در فرآیندهای درمانی از آن استهاده کرد.

 : روش کار

سانتی متر  40×40، 30×30، 20×20، 15×15، 10×10، 8×8، 5×5، 4×4، 3×3، 2×2، 1×1میدان های مورد مطالعه شامل 

 ا کردن فک های کولیماتور ثانویه ه ب شبیه سازی شده اند و با  ا MCNPXمربع که با استهاده از کد مونت کارلوی 

برای اندازه گیری هر یک از فاکتورهای مربوطه شرایطی اعمال شده که به  میدان های مذکور مورد بررسی قرار گرفتند.

 شرح زیر است:

 سانتی متر 5/1( به ضخامت build-up capبیلد آپ کپ ) الکترون ولت مگا 6فاکتور پراکندگی کولیماتور: برای انرژی 

 ( اندازه گیری شد.SADسانتی متری در هوا ) 100دز در فاصله  شبیه سازی و

 فانتوم اندازه گیری شد.سانتی متری از سطح  6/1، دز در نقطه الکترون ولت مگا 6فاکتور پراکندگی کل: برای انرژی 

فاکتور پراکندگی فانتوم: همانند فاکتور پراکندگی کل می باشد با این تهاوت که پرتو در هنگام عبور از کولیماتور ثانویه 

پراکندگی الکترونی نداشته باشد یعنی در هنگام شبیه سازی اهمیت الکترون در فک های کولیماتور ثانویه صهر در نظر 

 در همان نقاط گهته شده در فاکتور پراکندگی کل اندازه گیری شده است.  گرفته شده و دز

های تجربی از مقادیر آماده و مو ود در بخش رادیوتراپی بیمارستان پارس استخراج شده که تحت عنوان نتایج داده 

 تجربی در این مقاله استهاده شده است.

 : جينتا

فانتوم هوا و در  F8* که با استهاده از تالی MCNPXکد نتایج حاصل از شبیه سازی انجام مراحل شبیه سازی، بعد از 

نرمالیزه گشته به این ترتیب داده های به دست آمده  سانتی متر مربع 10×10میدان آب به دست آمده بودند، نسبت به 

 ( نشان داده شده است.1نتایج داده ها فاکتور پراکندگی کل در نمودار ) .شده انددارای مقداری بدون بعد 
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 الکترون ولت مگا 6فاکتور پراکندگی کل برای انرژی  -1نمودار 

کامالً روی نمودار داده های  MCNPXدیده می شتتود مقادیر شتتبیه ستتازی شتتده توستتط کد  (1همانطور که در نمودار )

تجربی فاکتور پراکندگی کل منطبق شده اند. هرچه میدان اندازه گیری کوچکتر شود نمودار شیب مالیم نزولی را طی می 

، 5×5، 3×3( درصتتد خطاهای بین مقادیر تجربی و شتتبیه ستتازی فاکتور پراکندگی کل را در میدان های 1 دول ) کند.

را نشتتتان می دهد. درصتتتد خطاهای  الکترون ولت مگا 6در انرژی  40×40و  30×30، 20×20، 15×15، 10×10، 8×8

درصد خطاهای مو ود بین مقادیر تجربی  -1 دول  می باشد. %1/1مو ود بین نتایج تجربی و شبیه سازی همگی زیر 

 الکترون ولت مگا 6و شبیه سازی فاکتور پراکندگی کل برای انرژی 

 MeV6نرژی فاکتور پراکندگی کل با ا

 )%( درصد خطا (2cm) ابعاد میدان

3×3 1179/0 

5×5 0999/1 

8×8 2831/0 

10×10 00/0 

15×15 3938/0 

20×20 1975/0 

30×30 4349/0 

40×40 0962/0 

 

 را نشان می دهد. فاکتور پراکندگی کولیماتور ( نتایج حاصل از شبیه سازی و نتایج تجربی2مودار )ن
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 الکترون ولت مگا 6فاکتور پراکندگی کولیماتور برای انرژی  -2نمودار 

سانتی متر مربع قادر به اندازه  1×1( به علت و ود بیلدآپ کپ در میدان های خیلی کوچک به ویژه میدان 2در نمودار )

( روند آن 2که در نمودار ) هگیری دقیق تجربی نبوده و به کمک شتتبیه ستتازی توانستتته اندازه مو ود را استتتخراج کرد

شود. همانطور که در نمودار ) شاهده می  سط کد 2م شده تو سازی  شبیه  شود مقادیر  کامالً روی  MCNPX( دیده می 

 نمودار داده های تجربی فاکتور پراکندگی کولیماتور منطبق شده اند.

صد خطاهای فاکتور پراکندگی کولیماتور را در میدان هایی که در  دول )2 دول ) شده بود را  ( هم به1( در شاره  آن ا

 می باشد. %3/2نشان می دهد. درصد خطاهای مو ود همگی زیر 

 الکترون ولت مگا 6درصد خطا بین مقادیر تجربی و شبیه سازی فاکتور پراکندگی کولیماتور برای انرژی  -2 دول 

 MeV6فاکتور پراکندگی کولیماتور با انرژی 

 )%( درصد خطا (2cm) ابعاد میدان

3×3 1049/0 

5×5 3759/0 

8×8 6078/0 

10×10 00/0 

15×15 4723/0 

20×20 1408/1 

30×30 2621/2 

40×40 2283/0 
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 ( نشان داده شده است. 3روند تغییرات فاکتور پراکندگی فانتوم در داده های نمودار )

 
 الکترون ولت مگا 6فاکتور پراکندگی فانتوم برای انرژی  -3نمودار 

روی نمودار داده های تجربی انطباق قابل قبولی بر مقادیر شبیه سازی شده  مشاهده می شود( 3در نمودار )همانگونه که 

( نیز مشاهده می شود 3دیده شد در نمودار ) (2( و )1ور پراکندگی فانتوم دارند. با تو ه به آنچه که در نمودارهای )فاکت

 .مالیم نزولی را طی می کندمیدان اندازه گیری کوچکتر شود نمودار شیب که هرچه 

صد خطاهای مو ود بین نتایج تجربی و 3 دول ) شد. در صد خطاهای فاکتور پراکندگی فانتوم می با شان دهنده در ( ن

 می باشد. %1شبیه سازی زیر 

سازی فاکتور پراکندگی فانتوم برای انرژی  -3 دول  شبیه  صد خطاهای مو ود بین مقادیر تجربی و  الکترون  مگا 6در

 لتو

 MeV6فاکتور پراکندگی فانتوم با انرژی 

 )%( درصدخطا (2cm) ابعاد میدان

3×3 6032/0 

5×5 3443/0 

8×8 0062/0 

10×10 00/0 

15×15 1096/0 

20×20 5993/0 

30×30 0814/0 

40×40 0864/0 
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انجام این تحقیق به دست آوردن فاکتور پراکندگی فانتوم به صورت مستقل از رابطه و با استهاده از شبیه سازی  هدف از

 نیست و وابسته به رابطه می باشد. بطور کامالً مستقل قابل اندازه گیریبوده که بصورت تجربی  MCNPXمونت کارلو 

 : بحث ونتيجه گيري 

اثر گذار می باشد. از نمودارهای فاکتورهای پراکندگی کل،  pSو ابعاد میدان تابش بر میدان تغییرات  اانرژی پرتوه

سانتی متر  3×3فاکتورهای پراکندگی کولیماتور و فاکتورهای پراکندگی فانتوم دریافت شد که در میدان های کوچکتر از 

ر نمودار بر  ای گذاشته است این افت ناشی از برهم خوردن مربع افت قابل مالحظه ای دیده می شود که انحنا زیادی را د

سانتی متر مربع( به علت برهم خوردن تعادل الکترونی بهتر است درمان  3≥)در میدان های  تعادل الکترونی می باشد.

خواهد  سطحی باشد تا پراکندگی کمتری رخ دهد. هرچه درمان عمیق تر باشد میزان پراکندگی از سطح فانتوم بیشتر رخ

 داد.
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