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 يدهنده پروتون با استفاده از روش تداخل سنجشتاب  MeV 40 کهيدز بار عيتوز يبررس
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 :دهيچک

توجه ها منجر به انحراف قابلدز و برد پروتون نيهرگونه خطا در تخم رايبرخوردار استتت ز ياژهيو تياز اهم يدز در پروتون تراپ قيدق نييتع
س يشده که برا يسرطان يهادز در مجاورت بافت عياز توز سالم اطراف ب ستفاده از مدل نيمخرب خواهد بود. در ا اريبافت   يسازکار با ا
س تاليجيد ينگارتمام يسنجداخلروش ت شد. طرح تداخلابشت  MeV 40 کهيدز بار عيتوز يبه برر  ندهينما يدهنده پروتون پرداخته خواهد 

 يدر داخل ماده از رو کهيبار يپراکندگ زانيبه دستتتت خواهد .مد. م يتداخل ينوارها يدر ماده از رو يهم دز و درصتتتد دز  م  يهايمنحن
 شد. سهيم ا يتابش دانيبه دست .مد و با اندازه مافزار متلب حاصل از نرم  يتداخل ينوارها

 هم دز  يهايمنحن ،يمتريدز ،ينگارتمام يتداخل سنج ،يپروتون تراپ  :کلمات کليدي 

 

 : مقدمه

دز  يابي، محاسبه و ارز يريگاشعه ، اندازهحفاظت در برابر و  بهداشت کيزيف يهانهيرنده زميتابش دربرگ يمتريدز

زان دز جذب شده يم يريگبر اساس اندازه يمتري، معمواًل بدن انسان است.  دز در موادجذب شده  سازيونتابش 

استنباط  يولوژيحفاظت راد يابزارها ريانجام شده توسط سا يهايريگاز اندازه اياستوار است ،  متريدز کي در

سودمند  يهااز روش يکي هاآنان يدز جذب شده وجود دارد و در م يابيارز يبرا يمختلف يابزارها شود.يم

زر ينور همدوس ل يهاکهيها از باردستگاه گونهايندز است .  يابيارز يبرا يتداخل سنج يهااز دستگاه يريگبهره

ر ين روش نسبت به سايا شناخته شده است. يسنجتداخل ينگارتمام يمترين روش با نام کالريکنند. اياستفاده م

دز به وجود آمده داخل ماده به هم يهايمنحنز يرخ دز و نميهمچون ن يباارزشاطالعات  يمتريکالر يهاروش

ستم يک سي يخروج يسازمدل ين مطالعه براي.در ا]4-1[دهديرا م سازيون يپرتوها يسبب جذب انرژ

ولت استفاده خواهد شد و مگا الکترون 40 يبا انرژ يهاتال از پروتونيجيد ينگارتمام يسنجتداخل يمتريکالر

 خواهد شد. ياده جاذب از جنس آب بررسکه در داخل ميع دز باريتوز
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 :روش کار

تا  2×2از  بيبه ترت يتابش دانيم زينشان داده شده است. سا 1در شکل  يسازمورد استفاده در مدل دمانيچ

 در نظر گرفته شد. مترمربع يليم 20×20

 

 يپرتوده ستميطرح س. 1شکل                                                             

 

 يسازها در داخل سلول آب مدلپروتون يمتريدز يبرا يسنجستم تداخليس عنوانبه ]1[زندر -دمان ماخيک چي

 .نشان داده شده است 1شکل  دمان درين چيشد. ا

 

 يتداخل سنج دماني.  چ2شکل                                                
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بخش اول از  شوديم ميشکن به دو قسمت تقس کهيبار کيبا استفاده از  زرياز ل يخروج کهيابتدا بار 2طبق شکل 

شکن وارد به سطح  کهيبار قيمرجع  از طر کهيعنوان بارت بهيشده و درنها تيهدا 2 نهيبه سمت آ 1 نهيآ قيطر

 40 يپروتون با انرژ يجسم جاذب که تحت تابش پرتوها کيپس از عبور از  کهيبار گريبخش د تابديم نيدورب

. شدت حاصل از شوديم تيهدا نيبه سمت دورب ميولت قرار گرفته است عبور نموده و مستقمگا الکترون

 صورت زير خواهد بود:به IO يئيو ش IRمرجع  کهينهي اين دو موج باربرهم

 

(1) I = |IR + IO|
2 = (IR + IO)(IR + IO)

∗ = 𝑎1
2 + 𝑎2

2 + 2𝑎1𝑎2 cos(φ1 − φ2)

= I1 + I2 + 2√I1I2 cos∆φ 

I1 وI2  و هاموجمربوط به هر يک از  فردمنحصربهشدت ∆φ = (φ1 − φ2) استبين دو جبهه موج  فازاختالف .

که تداخل  شوديم( زماني بيشينه 1ي هر يک از دو موج است؛. بخش تداخلي رابطه )هاشدت( جمع 1معادله )

 سازنده باشد يعني:

n=0, 1, 2… ∆φبراي      (2) = 2nπ 

 که تداخل مخرب )ويرانگر( باشد يعني: شوديماين بخش زماني کمينه 

n=0, 1, 2… ∆φبراي     (3) = (2n + 1)π 

ن ييا اختالف طول مسير نوري بين دو جبهه موج است و ا فازاختالفي نوارهاي تداخلي و وابسته به مرتبه nکه 

جاد شده در داخل ماده جاذب تابش است. استخراج دز از يدز ا-هم يهايک معادل با منحنيتار روشن و ينوارها

 سازيون يبخش پرتوده يطراح يان شده است. برايب ]4-1[مفصل در مراجع  صورتبهدز -هم يهايمنحن يرو

 ياهسته ترابرد يکارلومونتداخل ماده از کد  درجاد دز يو اولت مگاالکترون 40با انرژي که پروتون يبار

MCNPX در  يتم مناسبي. الگور]5[استفاده شد يبراMATLAB و  يمتريدز روابطجاد فصل مشترک يا يبرا

عنوان به ارزهم يبه نوارهاي تداخل يـابيجاد شده در ماده براي دستيل دز ايت پروفايدرنهانوشته شد.  يمتريکالر

متر تداخل يکالر يسازاز در مدليمورد ن يثوابت محاسبات .ديمنتقل گرد  تم نوشـته شده دريورودي به الگور

 داده شد.  MATLABو  MCNPX يبه کدها يعنوان ورودبه يسنج

 ج و بحثينتا
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نده دز که با استفاده از روابط ينما يو طرح تداخل MCNPXع دز بر حسب عمق که با استفاده از کد يرخ توزمين

و  12×12، 6×6 يدان تابشياندازه م يده، و براياستخراج گرد  MATLABکه در باال اشاره شد با برنامه  يتئور

با استفاده از  يمترينشان داده شده است. در روش دز  شکلدر  18×18دان يم يبه دست آمد و برا 18×18

-1 [است مشـاهده قابل کيتار يتداخل نوار نيآخر يمکـان ـتيموقع بـا هاالکترون برد يسنجتداخل ينگارتمام

 شده ثبت يتداخل نه پروتون در ماده است. طرحيشيمعرف برد ب ين نوار تداخلياست که لبه آخر ين در حالي. ا]4

 40انرژي  با يهادان پروتونيش اندازه مياست. با افزا ماده در شده جاديدز ا هم يهايمنحن ندهينما

 يهادر طرح شده جاديا دز هم ينواح يپهنا ،دانيز ميش سايبا افزا يها ثابت بوده ول، برد پروتونولتمگاالکترون

دان يز ميو سا يتداخل يهاطرح يتفاوت پهنا يکه در داخل ماده از رويبار يزان پراکندگي. مشوديشتر ميب يتداخل

 .بودسه خواهد يمقاقابل يتابش

 

  

 ب الف

دان ياندازه م يبرا MCNPX کد از استفاده با عمق حسب بر دز عيتوز رخمين الف( طرح تداخلي ب( .3 شکل

 .18×18 يتابش
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 دان مختلفيدر اندازه م يدرصد دز عمق .4 شکل

 

حرکت خود در ماده بر جاي  ريدر انتهاي مس نهيشيکند، محل دز بيکنش مپروتون با ماده برهم کههنگامي. 

کند. مکان دز يم ليبه صفر م ادييز بيو با ش کبارهيدز  زانيشود و پس از آن ميم دهيبراگ نام کيگذارد که پيم

از سطح سلول قرار دارد و کامالً  متريميلي ~13 صلهولت در فامگا الکترون 40 يبا انرژ يهاپروتون يبرا نهيشيب

 است. يتابش دانيمستقل از ابعاد م

 جاديا هاآن نيب ياسهيمقا کيدهد ينشان م دانيمختلف از م يزهايرا در سا يدرصد دز عمق رييتغ 5شکل  نمودار

 دانيم زيکه در سا شوديمشاهده م متريليم 16و  متريليم 2 دانيم زيدر سا يدرصد دز عمق نيب يسهي. با مقاکنديم

به سمت صفر  يتند بيبا ش هيناح نيدز پس از ا راتييتغ وداشته  يترهم دوز اندازه کوچک هيناح متريليم 2

 ينوار تداخل نيآخر يشدگپهن زاني. مشوديم شتريهم دز ب هيناح يپهنا متريليم 16 دانيم زياما در سا روديم

 براگ در ماده است. هيناح يمعادل با پهنا
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 که(يبار ي)اثر پراکندگيطرح تداخل يبا اندازه به دست .مده از رو يدان واقعيسه اندازه ميم ا .5 شکل

 يپراکندگ(کهيبار ي)اثر پراکندگيطرح تداخل يبا اندازه به دست آمده از رو ،يواقع دانياندازه متفاوت  5شکل 

 18×18دان يم يو برا 1.6برابر با  12×12و  6×6 يهادانيم يدهد که برايکه پس از ورود به ماده را نشان ميبار

ار يالکترون بس يبه وجود آمده برا يزان پراکندگيبا م يزان پراکندگين ميرسد. ايممتر ميلي 2زان يشتر شده و به ميب

  .]4-1[به آن پرداخته شده است يقبل يکمتر است که در کارها

 يريگجهينت

مگا  40 يپروتون با انرژ يمختلف پرتوها يهادانياز م يدز جذب شده ناش زانيم يمطالعه جهت بررس نيا در

طرح  يمنحن ياستفاده شد. از رو تاليجيد ينگارتمام يسنجتداخل متريدهنده از کالرولت حاصل از شتابالکترون

از تابش پروتون در  يشده ناش جاديدز ا نهيشيمحل ب اردار،برد ذره ب رينظ يمهم اريثبت شده اطالعات بس يتداخل

متر يکالر يعال يهاتيکه از مز استخراج استهم دز قابل يمختلف و نواح دانيم يزهايسا يداخل ماده برا

 يتداخل ينوارها يپهنا يتابش دانياندازه م شينشان داد که با افزا يسازمدل جي. نتااست يتداخل سنج ينگارتمام

هم دز در جسم تحت تابش  يهاهيگسترش ناح هندهدکه نشان ابدييم شيهم دز هستند افزا يهايمنحن ندهيکه نما

جاد شده در يا يزان پراکندگيم ينوار تداخل ياز رو نکته مهم توجه گردد. نيدرمان به ا يهادر طرح دياست، که با

هم دز در ماده به  يهاينده منحنينما يطرح تداخل يتوان آن را از پهناياست که م نييتعقابلبه ماده  يتابش ورود

-1[اندبه دست آمده يقات قبلير بوده که در تحقيالکترون چشمگ يهاکهيبار يبرا يزان پراکندگين ميدست آورد ا

که پروتون کمتر است و لذا يبار يبرا ين پراکندگيدهد که اينشان من موضوع را يج کار حاضر اياما نتا ]4
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 يتداخل سنج يهادستگاه رد و به کمکيتواند مورد استفاده قرار گيدر بحث درمان م ييبا دقت باال يپروتون تراپ

 اريفاکتور بس ،يتابش دانيم زيدرمان تومور انتخاب سا يلذا برا ر است.يپذآن امکان يريگاندازه يابيدست ينگارتمام

رد. يموردتوجه قرار بگ ديدز در بافت سالم در مجاورت تومور، با عياز انحراف توز يريجلوگ ياست که برا يمهم

قرار دارد که مستقل  ينوار تداخل نيپروتون در ماده در لبه آخر نهيشيبرد ب تيموقع ينگاربا استفاده از روش تمام

 .است يتابش دانياز م
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