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 چکيده:
سازی شده است. شبیه MCNPX  2.6.0با استفاده از کد MV 18ی با باریکه D  C2100/در این مطالعه شتابدهنده خطی واریان مدل

ستفاده از بررسی بای الکترونی فرودی بر سطح هدف میهدف این مطالعه تعیین دقیق پارامترهای انرژی و پهنای باریکه شد که با ا
ی درصددد اخت ف نیددبی بین نتایا مساسددبا  و تاثیر تغییر این دو پارامتر بر درصددد دزقی ی و دز پروفایا از یریق مساسددبه

برای انرژی و پهنای باریکه تعیین  cm 14/0و  MeV5/18 ر م ادیترتیب یبق نتایا بررسدددی بهگیری تجربی تعیین شدددد. براندازه
 .گردید

 ی الکترونی، درصد دز قی ی شتابدهنده خطی واریان، پهنای باریکه ،MCNPXکد  :کلمات کليدي

 

Determination of initial electron beam parameters of 18 MV Varian 2100C/D 

linear accelerator using MCNPX  
 

 Mehdi Mohammad, Firoozabadi ; Karimi Shahri, Keyhandokht ;Razghandi, Samira 
University of Birjand, Faculty of Science, Physics Department  

 

Abstract: 
In this study, an 18 MV Varian 2100C/D medical linear accelerator has been simulated by MCNPX 2.6.0 code. The 

aim of this study is to determine the mean energy and full width at half maximum (FWHM) of the primary electron 

beam incident on the target, by analysis of their effects on percent depth dose (PDD) and dose profile. Investigations 

were performed by comparison of Monte Carlo results with experimental measurements. According to our results, the 

values of energy and FWHM are obtained 18.5MeV and 0.14 cm. respectively  
Keywords: MCNPX code, Varian linear accelerator, full width at half maximum of electron beam, Percent Depth 

Dose 
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 مقدمه:

ستفاده از تابش باریکه سلولهای فوتونی به ناحیهدر روش درمانی رادیوتراپی، با ا شد  سریانی در این ی تومور، ر های 

شتابدار به های ترمزی و از برخورد الکترونی فوتونی معیوالً از یریق تابشهاشود. باریکهناحیه کند یا متوقف می های 

های فوتونی و الکترونی و در ی مختلفی مانند واریان، زیینس و الکتا در حالتهاشوند. شتابدهندهسطح هدف، تولید می

[. یکی از میددا ا مطرد در مورد رادیوتراپی 1گیرد ]در رادیوتراپی مورد اسددتفاده قرار می MeV 25تا  5های انرژی بازه

ست بهتنظیم یرد درمان سیب به بافتیوریهای دقیق ا سالم در مجاکه کیترین آ شود ]های  [. 2ور  بافت تومور وارد 

ستفاده از کد شتابدهنده با ا ییر یراحی  شد ]کارلو میهای مونتاولین گام در این م شبیه3با سی [. در فرایند  سازی برر

[. یکی از قواما 4دهد حا ز اهییت اسدددت ]هایی که توزیع دز رسدددیده به بییار را تست تاثیر قرار میتیامی پارامتر

ی . چشیه[6،5]باشد ی الکترونی شتاب داده شده قبا از برخورد به هدف میوزیع دز خصوصیا  باریکهتاثیرگذار بر ت

سی در نظر گرفته می صور  تابع توزیع گاو شعاقی شود که الکترونی معیوالً به  شد  توزیع  ، دو آنمیانگین انرژی و 

صیت صو شبیه خ شند ی فوتونی میسازی باریکهتاثیرگذار در  یته تعیین آنکه [ 7]با ستگاه واب شد  به نوع د ها به 

[ و 7یور مثال شیخ باقری و هیکاران ]به[. 8]باشند ی از یک نوع نیز متفاو  میهای شتابدهندهباشد و برای دستگاهمی

ستگاه ها یبرا بیبه ترت MeV 3/18ی باریکه را انرژ[ 9بیگی و هیکاران ] کردند. تعیین   C2100 و C2160واریان  ید

 و  MeV 2/18ترتیب انرژی و پهنای باریکه را به( C/D2300واریان ) وردی و هیکاران نیز برای مدل دیگر دستگاه اهلل

cm14/0 [ 10گزارش نیودند .]ی الکترونی و های باریکهپارامتری بین پارک و هیکاران رابطهتوسدد  ای دیگر در مطالعه

ستفاده از کد توزیع دز  ستگاه واریان  Geant4با ا شد که نتایا آن MV6 ی با باریکه IX2300برای د ها اهییت بررسی 

 [.11دهد ]ها را نشان میتعیین دقیق این پارامتر

با  MV 18ی باریکهواقع در بییارستان پارس تهران با  C/D2100واریان مدل ی خطی در این مطالعه دستگاه شتابدهنده

سازی شده است و تاثیر تغییر م دار انرژی و پهنای باریکه بر توزیع دز شبیه MCNPX 2.6کارلوی استفاده از کد مونت

سبه شی معیول ی با مسا صد دز قی ی و دز پروفایا در میدان تاب سی قرار گرفت و از یریق  2cm 10×10در مورد برر

 م اییه با نتایا تجربی م ادیر انرژی و پهنای باریکه تعیین گردید.

 روش کار:

  یخط يشتابدهنده دستگاه سر يسازهيشب
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 MCNPX با استفاده از کد مساسباتی MV18 ی با باریکه C/D 2100ی خطی واریان مدلبخش سر دستگاه شتابدهنده

های های ثانویه و کلییاتورکننده، کلییاتوراجزاء قییت سر شاما هدف، کلییاتور اولیه، فیلتر میطح شد. سازیشبیه 2.6

MLC سازی شده است. در ادامه فانتوم مکعبی از جنس آب باشند که براساس ای قا  کارخانه به صور  دقیق شبیهمی

سازی ی شبیه( نیایی دو بعدی از هندسه1از چشیه قرار گرفت. شکا ) cm 100ی در فاصله 3cm50×50×50با ابعاد 

 دهد.شده برای دستگاه را نشان می

 
 

  C2100سازی شده سر دستگاه شتابدهنده واریاننیایی دو بعدی از اجزاء شبیه (1شکا)
 

 

صور  توزیع گاوسی تعریف شده است که پهنا به Sdefدر کار   Ergانرژی چشیه از یریق پارامتر  MCNPX در کد

از  aگردد که در آن پارامتر در این کار  مشخص می  bو  aهایترتیب از یریق پارامترو انرژی میانگین مربوط به آن به

یابد. مساسبا  دز، با استفاده از مش تالی نوع با پهنای کاما در نیم بیشینه ارتباط می 2a(ln2=FWHM(5/0ییریق رابطه

های منظور افزایش تعداد فوتونصور  پذیرفت. به 3cm2/×0×11هایی مکعبی با ابعاد و ت ییم بندی فانتوم به سلول 3

برای کاهش زمان مساسبا  انرژی درنظر گرفته شد.  1میاوی  phys:eدر کار   bnumتابش ترمزی تولید شده پارامتر 

در  ctmeای در کار  ها به گونهانتخاب شد. زمان اجرای برنامه MeV  01/0و 5/0 قطع الکترون و فوتون به ترتیب برابر

 کاهش یابد.  %3چک آماری انجام شود و خطای مساسبا  به زیر  10نظر گرفته شد که 

 

  يسازهيشب یو اعتبار سنج یتجرب يريگاندازه

های تجربی مربوط به درصد دز قی ی و دز پروفایا با نتایا ی دادهسازی انجام شده براساس م اییهسنجش اقتبار شبیه

 ( صور  گرفت.1ی )صد اخت ف نیبی با استفاده از رابطهی درمساسبا  از یریق مساسبه
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(1)                                                       100 × 
𝑫𝐢(مرجع)−𝑫𝐢(

 مساسبه 

  شده
)

𝑫𝐢(مرجع)
 

در  XMCNP گیری و مساسبه شده با استفاده از کدترتیب درصد دز قی ی اندازهبه iD )مساسبه شده(و  iD)تجربی(که در آن 

صور  ( به2ی )کند، مطابق رابطهدرصد دز قی ی که توزیع دز در راستای مسور مرکزی را مشخص می باشند.می iقیق 

شود، درصد دز قی ی با تعریف می 0dDی مرجع )دز بیشینه( به دز در ن طه dDدرصد نیبت دز در هر قیق دلخواه 

 RFA-300)های مختلف درون فانتوم آب در قیق Scanditronix NACP chamberاستفاده از اتاقک یونی

Scanditronix Wellhofer AB, Sweden) Scanditronix  گیری شده است.اندازه 

(2                                                 )
0

100d

d

D
PDD

D
  

 کی( در Y ای X ی)در راستا یقیود بر مسور مرکز یدزجذب شده در فواصا مختلف در راستا زانیکه م ایدز پروفا

 شده است. یریگاندازه 2cm 10×10 یتابش دانی، در مcm 15در قیق ثابت   باشد،یقیق مشخص م

 نتايج:

یه2) شکا شده را با داده( م ای سبه  صد دز قی ی مسا  تا 17به ازاء م ادیر مختلف انرژی باریکه از های تجربی ی در

 MeV6/18  هایگامبا MeV 2/0 ی ثابت و پهنای باریکهcm 1/0 دهد.نشان می  

 

 
 های تجربیی الکترون فرودی با دادههای مختلف باریکهی نتایا درصد دز قی ی مساسبه شده به ازاء انرژیم اییه )2(شکا 
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دهد، که با توجه به آن های مختلف نشددان میها را برای هر انرژی در قیقدرصددد اخت ف نیددبی بین داده (3) شددکا

 دهد. های مورد بررسی نتیجه میکیترین درصد اخت ف نیبی را در اکثر قیق MeV 5/18 ی با انرژیباریکه

 

الف(

 

 ب(

 
  MeV 8/17-17ب(  MeV 6/18-18ی انرژی الف( هابرای بازه ( درصد اخت ف نیبی3شکا )

 

  .های مختلف برای هر انرژی ارا ه شده است( گزارشی از میزان درصد اخت ف نیبی در قیق1در جدول )
 

 های مختلف.( درصد اخت ف نیبی درصد دز قی ی برای انرژی1جدول )
 17 2/17 4/17 6/17 8/17 18 4/18 5/18 6/18 (MeVانرژی)

     نیبی خطای درصد    (cm)قیق 

3/0 7/3 6 5/3 3/6 1/5 1/5 5/4 6/0 2 

6/0 9/1 6/3 8/2 1/3 1/2 7/1 7/1 6/1 6/2 

1/2 9/0 2/0 8/0 006/0 2/0 2/0 6/0 3/0 2/0 

9 3/0 3/0 1/0 4/0 1/0 4/0 08/1 008/0 9/0 

15 7/0 6/0 2/0 2/0 5/0 7/0 5/0 2/0 4/0 

21 7/1 12/1 9/0 5/0 7/0 3/0 19/1 06/0 2/1 

27 4/1 6/0 6/1 0/1 09/0 4/0 9/0 03/0 1/0 

 

انرژی ء با م ادیر مساسددبه شددده به ازا cm15 ثابت گیری شددده در قیق الف( درصددد دز پروفایا اندازه-4در شددکا )

با هم م اییدده شددده  cm 02/0 هایبا گام cm 18/0تا  11/0از  FWHMو م ادیر مختلف  MeV 5/18 ی ثابتباریکه

شکا ) ست.  صا مختلف از مسور مرکزی را برای م ادیر مختلف -4ا شده در فوا سبه  یبی مسا صد اخت ف ن ب( در
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FWHM دهد که به ازاء دهد. بررسی نتایا نشان مینشان میFWHM  برابرcm 14/0  کیترین درصد اخت ف نیبی را

 توان مشاهده کرد.در اکثر فواصا می
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب(  FWHMم ادیر مختلف  کارلو درصد دز پروفایا، به ازاءهای تجربی و مساسبا  مونتم اییه نتایا داده( الف( 4شکا )

 اخت ف نیبی درصد دز پروفایا.

)انرژی  MeV 5/18)انرژی اسیی دستگاه( و  MeV 18های مختلف به ازاء انرژی ( میزان دز جذبی را در قیق2جدول )

 دهد. های تجربی( ارا ه میمنطبق بر داده

 .MeV5/18 و  18ی با انرژی های مختلف فانتوم برای باریکه( در قیقGy( دز جذبی )2جدول )

 انرژی

(MeV) 

 (Gy)دز جذبی 

  (cm) قیق  

2/1 6 15 24 30 

18 16-67×10/6 16-32×10/7 16-08×10/5 16-48×10/3 16-71×10/2 

5/18 16-87×10/6 16-45×10/7 16-19×10/5 16-58×10/3 16-76×10/2 

 

 بحث و نتيجه گيري:

خصددود در ی الکترونی، بهدهد که درصددد دز قی ی با افزایش انرژی باریکه( نشددان می3( و شددکا )1نتایا جدول )

سبه شده، بهینه م دار انرژی که به ازاء های باالتر از قیق مرجع افزایش میقیق یبی مسا ساس درصد اخت ف ن یابد. برا

  الف(

 

 ب(
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که حدود باشد، می MeV 5/18شود برابر د دز قی ی حاصا میهای تجربی و مساسباتی درصآن بهترین تطبیق بین داده

MeV 5/0 ( میزان دز جذبی به ازاء باریکه2با انرژی معرفی شدددده برای دسدددتگاه اخت ف دارد با توجه به جدول ) ی

MeV 5/18 شتر از باریکهدر قیق یهمی MeV 18ی های مختلف بی شد. نتایا م ای شکا )با شان می4های  دهد که ( ن

شود. بهترین تطابق با نتایا تجربی حاصا می cm 14/0برابر  FWHMبه ازاء  MeV 5/18ای با انرژی ثابت برای باریکه

سباتی و تجربی در تیام فاصلهیوریبه یبی بین نتایا مسا است. هیچنین نیودار درصد دز  10ها کیتر از %که اخت ف ن

گیرد فاصدددله می cm 14/0از م دار  FWHMکه م ادیر د زمانیدهنشدددان می FWHMپروفایا به ازاء م ادیر مختلف 

توان یابد اما روند افزایش یا کاهش دقی ی را نییگیری تجربی افزایش میهای اندازهاخت ف بین نتایا مساسددبا  و داده

 باشد.می cm 14/0برابر با  FWHMرو م دار بهینه مشاهده کرد، از این

ضود می صد دز قی ی و دز پروفایا به پارامترآنچه که از نتایا به و یتگی در ستنباط کرد واب های انرژی باریکه و توان ا

 دهد. ها را برای شتابدهنده نشان میباشد. این وابیتگی الزام تعیین این پارامترپهنای آن می
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