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ای اریانبیست و پنجمین کنفرانس هسته  
گاه آزا -۱۳۹۷اسفندماه  ۲و  ۱ د اسالمی )واحد بوشهر(دانش  

 Pr139n)2Ce(p,140 از طریق واکنش Pr139سنجی تولید رادیوایزوتوپ امکان

 (2)رحیمی، محمد -(3)اسالمی، محمد -(2)میرزایی، محمد -(1)*کاکاوند، طیب -(1)مرضیهیکتائی، 

 ، گروه فیزیکخمینی )ره(، دانشکده علوم پایه المللی امامدانشگاه بین1

 مرکز تحقیقات سالمت و کشاورزی البرز، ایپژوهشگاه علوم و فنون هسته ،سازمان انرژی اتمی ایران2
 ده علوم، گروه فیزیک، دانشکزنجان دانشگاه3

 چکیده:

شده  محاسبه TALYS-1.8از کد استفاده  با Pr139n)2Ce(p,140 واکنش تابع برانگیختگی، 139-پراسئودیمیومبرای تولید 

مقطع بیشینه محصول سطح یابی بهمنظور دستی انرژی بهینه برای پرتابه پروتون بهازهباز تابع برانگیختگی، استفادهبااست. 

(Pr139) مقطع سییطحاز اسییتفادهتعیین گردید. با ،های واپاشییی دیگراز کانالو آلودگی ایزوتوپی و غیرایزوتوپی کمینه، ناشییی

شییده  محاسییبه  Pr139n)2Ce(p,140 در طی واکنش Pr139 تولید نظری یبهرهواکنش و محاسییباق ردرق ایاییتانندگی پرتابه، 

ست. ایر تولیدر ا ستفادهباد نهایت م شبیهروش مونت ازا ست.کارلو  شده ا اه سازی  صل از  یهمقادیر بهر یمقای تولید حا

 .دهدمی را نشان نظری و نتایج تجربی، توافق خوبی یهسازی با بهرشبیه

 کارلو ، روش مونتPr139 ، بهره تولید،مقطعسطحتابع برانگیختگی،  :کلمات کلیدی
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Abstract: 

In order to 139Pr production, the excitation function of 140Ce (p, 2n) 139Pr has been calculated using TALYS-1.8 

code. The optimum energy rang of the projectile for this production is prepared for analyzing the maximum 

cross section and minimum impurity due to other reaction channels by excitation function results. The 

production yield of 140Ce (p, 2n)139Pr reaction is calculated based on the result of the excitation function and 

stopping power calculation. Finally, the production route has been simulated using the Monte Carlo method. 

A good agreement is observed between the simulation, theoretical and experimental yields. 
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 مقدمه

از  یاوژه ناش یهاالکترون لیگا با ساعت 4ر41 عمرمهین با  )Pr139 (139-ومیمیئودسپرا زوتوپیوایراد

های کلی رادیوایزوتوپطوربه. [1] دارد یعیاربرد وسک  PETیربرداریدر تصوو تابش پوزیترون  نالکترو یاندازریگ

حضور در دسته النتانیدها  دلیلبه Pr139 پراسئودیمیوم نقش مهمی در رادیوتراپی و تشخیص دارند. بیشترین اهمیت

 Pr139 ،اینبرعالوه .متصل شوند )HSA(های آلبومین سرم اناان راحتی به بیومولکولتوانند بهاست. النتانیدها می

 h)  طوالنی آنعمر نابتاًنیمه است. PET ی پوزیترون است و در نتیجه یک عامل تشخیص در روشیک گایلنده

جذب  ا زمانی فرآیندهای متابولیک ببرای مطالعه مناسبی یاین رادیوایزوتوپ را گزینه (F18از دو برابر ، بیش4ر41

 همراه شود Prg142تشخیصی با رادیونوکلئید  هایکاربرد درتواند می Pr139چند ساعت کرده است. همچنین 

 زوتوپیوایادر.[2]
Pr139  دسترس -درکه واکنش بهینه از نظر مواد  کرد دیتول یمختلف یهاواکنش قیاز طرتوان میرا

باال  ایزوتوپی بودن و همچنین درصد فراوانی -به پایدارتوجهبا Ce140. است Pr139n)2Ce(p,140 ،مقطعو سطح

گیری اندازه حقیقاتی بر روی1ق 12ر57–32رMeV 22 ی پروتونی. در بازهاستمناسبی  هدفدرصد(  88ر8)

همچنین م شده است، انجا [3]و همکاران  (1)زیالرروش ررصی توسط به Pr139n)2Ce(p,140مقطع واکنش سطح

در را  Pr139n)2Ce(p,140واکنش  مقطعسطح 13ر28–14رMeV 58ی پروتونی در بازه [4]و همکاران  (2)فیوروکاوا

های و همچنین ناخالصی Pr139تولید  مقطعسطحمنظور تعیین دریق اند.در کار حاضر بهگیری کردهاندازه 1966سال 

. پس از بررسی تابع برانگیختگی واکنش [5] شوداستفاده می TALYS-1.8ای ایزوتوپی از کد هاتهایزوتوپی و غیر

 یسازی شده و بهرهشبیه MCNPX یِکارلومایر تولید با استفاده از کد مونت ،هدف یضخامت بهینه یو محاسبه

 شود.تولید تخمین زده می

 روش کار

  TALYS-1.8کد  ازمقطع بااستفادهمحاسبه سطح

                                                           
(1) : Zeisler 
(2) : Furukawa 
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نوترون، فوتون، پروتون، است که بر اساس مدل اپتیکی به محاسبه سطح ک برنامه کامپیوتری ی TALYS [5]کد 

از طریق مقطع کل تولید یک ایزوتوپ سطح. این کد رادر است پردازدآلفا باشد، میی ذرهو  He3دوترون، تریتیون، 

انجام های ایزومری یک ایزوتوپ را مقطع تولید حالتعی، و همچنین سطحهای مختلف در یک عنصر طبیکانال

محاسبه  MeV 30–0های در بازه انرژی پروتون Ce(p,x)401تابع برانگیختگی واکنش  ،دهد. با استفاده از این کد

حال، لید ماده محصول را داریم. درعینتو MeV 30–13 پروتون  به این شکل در بازه انرژی(. باتوجه1دید )شکل گر

دریقه  1ر42عمر با نیمه Pr138و  دریقه 3ر39عمر با نیمه Pr140در این بازه شاهد میزان تولید ناخالصی ایزوتوپی 

شوند. می دهواپاشیبا تخصیص زمان مناسب  ،(Pr139) محصول هدفساعتِی  4ر41 عمر به نیمههاتیم، که باتوجه

 غیرایزوتوپی ناخالصیایدار است. پ Ce140 تارگت، شده در این بازه مقدار ناچیزی ازایزوتوپی تولیدناخالصی غیر

Ce139 روز از انرژی  137ر63 عمر طوالنیبا نیمهMeV 19 یشود و همچنین ایزوتوپ دیگر مادهشروع به تولید می 

ایزوتوپی های غیرالبته ناخالصی شود.شروع به تولید می MeV 23از انرژی سال  0ر9 × 1410 عمربا نیمه Ce138هدف، 

 ازومینیومی پیشو روکش آل کنندهنکته حائز اهمیت دیگر، وجود خنک هاتند.های شیمیایی رابل جداسازی با روش

 SRIMشود، مقدار کاهش انرژی به کمک کد می که باعث کاهش انرژی فرودی است )Ce140( هدفحاوی  ررصِ

به باتوجه. کندکاهش پیدا می 19رMeV  7تا مقدار 28رMeV  5و انرژی پروتون فرودی از مقدار [6] محاسبه شده

با نتایج  TALYS-1.8مقایاه نتایج محاسباق کد  کنیم.اختیار می 13–19رMeV 7تولید را  بهینه بازه ،شرایطاین 

های آمده از دادهمقطع بدستتطبیق سطح آمده است. (2در شکل ) EXFORای های هاتهاز مرکز دادهگرفتهتجربی بر

 شود.وضوح مشاهده میبه Pr139n)2Ce(p,140درمورد واکنش  TALYS-1.8نتایج محاسباق کد تجربی با 
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 TALYSکد استفاده از با  xCe(p,140( واکنش در Pr139تولید  مقطع( سطح1شکل )

  
مقطع سطح .TALYSکد  با نتایجدر مقایاه  Pr139n)2Ce(p,140 واکنش [4، 3] تجربیِ هایمقطع( سطح2)شکل 

 اند.آورده شده نیز Pr139n)4Ce(p,214و  Pr139Ce(p,x)natهای نظری واکنش
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 محاسبه ضخامت هدف و قدرت ایستانندگی

در  (dE)یکی از ماائل مهم در طراحی هدف، محاسبه ضخامت بهینه هدف است. کاهش انرژی ذراق فرودی 

ای گونهبه SRIM [6]گویند. ضخامت مورد نیاز هدف با استفاده از کد را ردرق ایاتانندگی می (dx)یک بازه معین 

نظر از آن خارج شود که پروتون ورودی با انرژی مشخص به هدف وارد شده و با افت انرژی موردمحاسبه می

 mm) ی آبیک الیه و سپس 0رmm 6 ی به ضخامت آلومینیوم یدلیل وجود یک الیههشده ب. افت انرژی ذکرشود

از برخورد پرتو به ماده ربل  و که در شاتل ررار دارنداست  0رmm3 ی به ضخامت آلمینیوم ییک الیه و مجددا (2

 13–19رMeV 7ی بهینهپروتونی ضخامت بهینه هدف در بازه انرژی شوند. می پرتابهباعث کاهش انرژی  هدف

ی فرودی، با استفاده از این عنوان تابعی از انرژی ذرهچنین ردرق ایاتانندگی بهمحاسبه گردید. هم μm 647 مقدار

 محاسبه گردید.کد 

 محاسبه بهره تولید نظری

 آید،( بدست می1بهره تولید نظری در یک بازه مشخص از انرژی مطابق رابطه )
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AN ،isa ،cha ،I،M ،inE ،outE،  که در آن، E ، pS E ،  وt  به ترتیب، عدد آووگادرو، درصد

جرم مولی ماده هدف،  ی پروتون فرودی،فراوانی ایزوتوپی هدف، فراوانی شیمیایی عنصر هدف، جریان باریکه

و  محصول ، ثابت واپاشیتوان ایاتانندگی هدف ،واکنش مقطعانرژی باریکه فرودی، انرژی خروجی، سطح

 محاسبه TALYS-1.8مقطع با استفاده از کد و سطح SRIMستفاده از کد هاتند. توان ایاتانندگی با ا زمان بمباران

واکنش، بهره تولید  مقطعسطحی فرودی، زمان بمباران و د. مطابق رابطه باال، با افزایش جریان باریکهنشومی

 محاسبه شد( 1تفاده از رابطه )با اس Pr139n)2Ce(p,140در طی واکنش  Pr139یابد. بهره تولید نظری افزایش می

.(1)جدول 
 

  MCNPXاز کد سازی تولید بااستفادهشبیه

 شود:زیر محاسبه میی از طریق رابطه MCNPXبهره تولید محصول با استفاده از خروجی کد 



 

 

 

6 

 

ای اریانبیست و پنجمین کنفرانس هسته  
گاه آزا -۱۳۹۷اسفندماه  ۲و  ۱ د اسالمی )واحد بوشهر(دانش  

 و که در آن  E و تابع توزیع انرژی ذره فرودی درون هدف هاتند.  هدفماده ترتیب چگالی بهd  ضخامت

کردن -انرژی با بهنجار شوند. تابع توزیع( تعریف می1پارامترهای دیگر مانند پارامترهای رابطه ) .هدف است

آید که متوسط شار ذره را در واحد حجم سلول دست میهعنوان تالی حجمی برحاب انرژی ببا خروجی کد

 .دهددست میبه

 نتایج

 و مقایاه آن با نتایج تجربی، TALYS-1.8با استفاده از کد  Ce(p,x140(پس از محاسبه تابع برانگیختگی واکنش 

–19رMeV 7 از تارگت،پیش کنندهبا توجه به وجود خنکترین بهره تولید، ی انرژی پرتابه برای داشیییتن بیشبازه

نظر مقدار ضخامت هدف برای پروتون ورودی با انرژی مورد SRIM. همچنین با استفاده از کد شودانتخاب می 13

mμ 647 سییازی تولید شییود. شییبیهمحاسییبه میPr139  از طریق بمباران پروتونی هدفCe140  بوسیییله کدMCNPX 

شبیه شار پروتون درون حجم هدف، برسازی بهصورق گرفت. نتایج  حاب انرژی، توسط تالی صورق متوسط 

4E/4F ی پروتون را برحاییب انرژی درون هدف ( تابع توزیع بهنجارشییده3. شییکل )آیدبدسییت میCe140  نشییان

دهند. تدریج درون هدف از دسیییت میهای ورودی، انرژی خود را بهتوان مشیییاهده کرد که پروتوندهد. میمی

سباق کد مودار بههمچنین ن ستی بر انتخاب بازه بهینه که ربالً از روی محا ست آمده TALYSدر ست بد صحه  ا

 گذارد.می
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 Ce140 ها درون هدفپروتون یشده( تابع توزیع انرژی بهنجار3شکل )

 .MeV 20-13 در بازه انرژی پروتونی Pr139n)2Ce(p,140طی واکنش  Pr139 تولیدی ( مقایاه بهره1جدول )

 (SRIM) بهره تولید نظری (mCi/μAh)بهره تولید تجربی 

(mCi/μAh) 

 (MCNPX) سازیبهره تولید شبیه

(mCi/μAh) 
Dimitriev et al. (1983) 

(22–13 MeV) [7] 
Steyn et al. (2006) 
(20–13 MeV) [1] 

 34ر7 38ر6 32ر6 ± 0ر15 24ر8 ± 3ر51

 

 گیریبحث و نتیجه

 مقطعسطحبررسی و  Ce140وسیله بمباران پروتونی هدف به Pr139در این کار، تولید سیکلوترونی رادیوایزوتوپ 

مقطع و بیشینه سطح ، که دارای13–19رMeV7  پروتونی، این واکنش محاسبه شد. پس از انتخاب بازه انرژی پرتابه

 د.سازی ششبیه MCNPXی کارلوتوسط کد مونت ، این واکنشایزوتوپی بودهای ایزوتوپی و غیرکمینه آلودگی

که تولید رادیودارو نیازمند ورت، هزینه و انرژی زیادی است، با تکیه بر باالتر بودن درت محاسباق اینباتوجه به

سازی، نظری و تجربه آمده از شبیهبه کار تجربی، که از مشاهده توافق بین نتایج بدستنظری و کامپیوتری نابت
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کارلو بتوان ربل از تولید سازی مونترسد که با استفاده از شبیهنظر می( رابل استنباط است، به1)جدول 

 ها بدست آورد.برآورد باارزشی از مقادیر بهره و اکتیویته آنها، رادیوایزوتوپ
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