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از طریق تجربی و شبیه  های مشکوکبارها و محموله یبان یدهد سامانه بررسی حفاظ

 سازی با کد مونت کارلو
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  راکتور و ایمنی هسته ایپژوهشکده  ای، هسته فنون و علوم پژوهشگاه اتمی، انرژی سازمان-1

 دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم و فناوری های نوین، گروه مهندسی هسته ای -2

 

 چکیده
 فرودگاه ،مرزها در مورد نیاز یتیامن امکانات از و اشیاء مواد از یعیوس گستره ییشناسا براي ها محموله یبازرسسامانه 

 و یطراح مشکوك محموله هاي ییشناسا براي یبان دهید ستمیس یک  منظور نیبد .[1-3]است ا و مراکز هسته ايه

 وحداکثر ولتاژ اعمالی  mA 5چشمه مورد استفاده در این سیستم تیوب اشعه ایکس با جریان فیالمان  .د .[4]دش ساخته

Vk022 .به منظور حفاظ سازي از یک اتاقک حفاظ است ساخته شده سیستمحفاظ بررسی هدف از این پژوهش  میباشد .

مقادیر دوز . ه استاستفاده شدمیلیمتر  4و  5با ضخامت  و سرب از آهن ییها و دیواره 3cm 022×022×102 با ابعاد
که در تطابق خوبی  ،محاسبه شد MCNPبا کد  سازيو شبیه  با آشکارساز گایگر مولر در پشت اتاقک از طریق تجربی

 .باشد کمتر می µSv/hr12 مجاز دوز حداکثر دوز از آهنگمقادیرهستند. 

 .MCNPکد آشکارساز گایگر مولر، سیستم دیده بانی، تیوب اشعه ایکس، حفاظ ، : کلید واژه

 

Investigating shielding of a X-ray inspection system by measurement and 

Monte Carlo simulation 
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Abstract: 
X-ray inspection system is widely used nowadays in places like borders, airports and nuclear sites to ensure 

safe transportation of materials and goods. Recently an X-ray inspection system was constructed for 

inspection at the gate of nuclear sites. The radiation source which was used was an X-ray tube with a 

filament current of 5 mA and maximum voltage of 200 kV. The purpose of this work is to investigate the 

shielding of the inspection system. To shield the inspection system a cabin with dimensions 120×200×200 

cm3and iron and lead wall thickness of 5 and 4 cm were used. Dose rate measurements made outside of 

cabin walls using Geiger-Mueller meter and also calculated with MCNP code. The experimental and 

calculated results agree very well. Dose rates are less than dose rate limit of 10 µSv/hr. 
 

Keywords: Inspection system, X-ray tube, Shielding, Geiger-Mueller detector, MCNP code. 

 

 مقدمه .1
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ارها دیده بانی براي شناسایی ب سامانهدین منظور ب هاي امنیتی است.ها از امکانات سیستمبازرسی موثر محموله

 از چشمه هاي یونیزان استفاده در سیستم هاي بازرسیاز آنجاییکه  .هاي مشکوك طراحی و ساخته شدو محموله

دیده حفاظ سیستم بررسی هدف از این پژوهش  .[5-6]نیاز به حفاظ سازي سیستم هاي فوق می باشد، میگردد

 mSv/yr 02پرتوکار  مجاز رسیده بهزان دوز از میدوز اطراف سیستم به صورتیکه ، می باشد بانی ساخته شده

(µSv/hr12 )[.7]کمتر باشد 

 ها مواد و روش .2

می تواند  مناسب دیواره ضخامت با اتاقک این دارد، را سیستم در حال کار با افراد از حفاظت وظیفه سربی اتاقک

 قرار سیستم این طرف دو در درب دو .کند جلوگیري مطلوب حد تا اتاقک از خارج به ایکس اشعه از خروج

 می دهد. نشان را اتاقک این از نمایی 1 شکلشده،  ساخته سربی هاي ورقه از آن داخل و آهن جنس از کهدارد، 

 

 
 نمایی از اتاقک حفاظ سیستم دیده بانی ساخته شده. 1شکل 

 سیستم  اپتیکي و اي هسته اجزاي سازي شبیه .2-1

 شبیه سازي گردید. MCNPبه منظور دزیمتري در نقاط پشت دیواره اتاقک، سیستم دیده بانی با کد مونت کارلو 

 شبیه سازي تیوب اشعه ايکس .2-1-1

 .باشدمی kV022 حداکثر ولتاژ اعمالی  و mA 5با جریان فیالمان  ایکساشعه  تیوبچشمه مورد استفاده، 

 تیوب اشعه ایکس شامل اتاقک. در سیستم را نمایش می دهد کار رفته بهنمایی از تیوب اشعه ایکس  0شکل 

شبیه  MCNPاز طریق کد که است هاي آزاد شده ، تنگستن، فیلتر آلومینیومی و چشمه اي از الکترونءخال

ف انرژي خروجی یط. ]8[استفاده شد E5و   E4کارت با  F5 و تالی F4سازي گردید. در شبیه سازي از تالی 

 نشان داده شده است.  3 محاسبه و در شکل MCNP ، از طریق کداز تیوب
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 به کار رفته در سیستم دیده بانی . تیوب اشعه ایکس0شکل

 
 . طیف اشعه ایکس خروجی از تیوب اشعه ایکس3شکل

 keV 022است. ماکزیمم انرژي طیف  keV 022صفر تا  این طیف به صورت یک توزیع هیستوگرام از انرژي

( می keV62)  انرژي ماکزیمم انرژي درحدود یک سوم هاي ایکس خروجی دارايتعداد فوتونو ماکزیمم 

  باشند.

 سیستم ديده باني ساخته شده شبیه سازي اتاقک حفاظ .2-1-2

. شبیه سازي شد  cm  022مقابل دیوار تا فاصله چشمه و 3cm 022×022×102 هندسه کلی جعبه اي به ابعاد

آهن ساخته شده  هايهاي اتاقک از جنس آهن و سرب به صورت ساندویچ کردن الیه سربی بین الیهدیواره

آهن به کار  05/1ت سرب و در نهای mm  0آهن، mm  5/0سرب، mm  0آهن، سپس mm  05/1در ابتدااست. 

ر است که الزم بهذکر سرب به کار رفته است. میلیمت 4میلیمتر آهن و  5ها در مجموع براي دیواره رفته که

ر دین ابعاد توسط گروه طراحی و با استفاده از محاسبات دستی انجام گرفته است. طراحی اولیه حفاطظ و تعی

ري یمی باشد. ترتیب قرارگ 2cm 82×82وجه جلویی یک شیشه سربی هم مرکز با وجه مقابل چشمه و به ابعاد 

زي شد. شبیه سادر کد ها به همین ترتیب متفاوت ذرات مهم است، بنابراین طراحی الیهها به علت ترابرد الیه

نمایی از ترتیب الیه  4شکل  و  MCNPبا کد  يساز یهطبق شبکناري  نمایی از ترتیب الیه هاي دیواره 3شکل 

  دهد.را نشان می MCNP از طریق شبیه سازي باي جلویی ها در دیواره
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 MCNP طبق شبیه سازي با کدي کناري دیواره ي. نمایی از ترتیب الیه ها 4شکل

 
 MCNP از طریق شبیه سازي باي جلویی .  نمایی از ترتیب الیه ها در شبیه سازي دیواره5شکل

 مشخصات چشمه در شبیه سازي  .2-1-3

است، بنابراین چشمه در مرکز  cm02بوده و قطر کل تیوب  cm32فاصله تیوب اشعه ایکس تا دیوار پشتی 

از دیواره جلویی قرار گرفته است. چشمه با طیف انرژي به  cm162از دیواره پشتی و  cm42تیوب به فاصله 

( keV 022)به صورت یک توزیع هیستوگرام از انرژي هاي مختلف از صفر تا  1-1-0دست آمده در قسمت 

 45خروجی از چشمه به صورت مخروطی با زاویه رأس ایکس  . تابش اشعهشد شبیه سازي SDEFدر کارت 

هاي  درجه از کارت 45خروجی چشمه به صورت مخروط  اشعه درجه از آن خارج می شود. براي شبیه سازي

Vector ،Direction  هاي و کارتSi ،Sp  وSb .تصویري از اتاقک با ابعاد کلی و تابش  5 در شکل استفاده شد

 دهد. درجه را نشان می 45خروجی ایکس با زاویه 
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 درجه 45شده با زاویه  همسوسازي. تصویري از اتاقک با ابعاد کلی و چشمه ایکس 6شکل

 مشخصات نقاط دزيمتري در شبیه سازي  .2-1-4

مکان است. این نقاط شامل سه نقطه در پشت دیواره  11هدف از این قسمت از پژوهش محاسبه دوز رسیده در 

دیواره جلویی تیوب، سه نقطه در پشت دیواره کناري تیوب، تکرار در نقاط پشتی تیوب، سه نقطه در پشت 

اي در مرکز صفحه چرخان داخل اتاقک به منظور محاسبه متر از اتاقک و در نهایت نقطهسانتی 52فوق به فاصله 

 برداري داخل جعبه در مرکز یک میز چرخان در فاصله تحت تصویر جسمباشد. به جسم میدوز رسیده 

cm5/101  از چشمه وcm5/38  از وجه مقابل درمعرض تابش اشعه ایکس قرار می گیرند. در شبیه سازي، دوز

هایی حاوي آب محاسبه شده است، دلیل انتخاب آب اینست که  هنشان داده شده در کر 6نقطه که در شکل  11

  دهند. در هنگام دزیمتري، ماده معادل بافت نرم بدن را آب قرار می

 
 . نقاط دزیمتري در شبیه سازي7شکل

استفاده گردید. این تالی مقدار انرژي به جامانده از  F6براي محاسبه دوز حاصل ازتیوب اشعه ایکس از تالی 

بنامیم، براي بدست آوردن دوز   Dآن را می دهد که اگر  MeV/grهاي مربوطه با واحد  اشعه ایکس را در سلول

 هاي مورد نظر بدست آورد : ت زیر می توان مقدار دوز را در محلبا استفاده از تبدیال Svبر حسب 

1MeV/gr = 1/6× 12-12  J/kg      &     1 J/kg = 1Gy  

1Sv = 1 Gy × 15/2   )براي تابش فوتونی و بدن انسان( 

 D(MeV/gr( × 1/6× 12-12 (J/Kg) / (MeV/gr) ×1 )(Gy/ J/Kg) × 2/15 )(Sv/Gy) = دوز 

 محاسبه نمود. ناحیه راتوان دوز در آن ها می در هر یک از سلولبا بدست آوردن انرژي به جا مانده  در نهایت
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 دزيمتري از طريق تجربي .2-2

در پژوهش حاضر، براي ایمنی بیشتر و اعتبارسنجی داده هاي شبیه سازي، دوز در اکثر نقاط مربوطه با دزیمتر 

به جسم داخل اتاقک و بر روي میز چرخان از طریق تجربی  رسیده. دوز شد ینیتعگایگر مولر از طریق تجربی 

 دزیمتري این نقطه توسط دزیمتر گاما واقع در داخل اتاقک دزیمتري انجام شد. ، به صورتیکهشد تعییننیز 

 نتايج .3

به  حفاظ مرکز اتاقک است. نشان داده 0شبیه سازي و تجربی در جدول دزیمتري حاصل از نتایج مربوط به 

 ن مبدا مختصات در نظر گرفته شده است.عنوا

 و تجربی با دزیمتر گایگرمولر MCNP. نتایج حاصل از دزیمتري به طریق شبیه سازي با کد 1جدول

 موقعیت مکانی 
دوز حاصل از نتایج شبیه 

 (µSv/hrسازي )

دوز حاصل از نتایج 

 1%±-(µSv/hrتجربی )

درصد خطاي 

 نسبی

1 116 110 5.2 

2 1.042 1.12 7.5 

3 1.422 1.84 22.7 

4 1.279 1.30 1.6 

5 1.68 1.52 9.5 

6 20 18.50 7.5 

7 27.30 25.80 5.5 

8 22.05 20.1 9.1 

 نداردامکان اندازه گیري  11.4 9

 ندارد

- 
10 22.03 19.3 12.3 

11 0.371 0.45 17.5 

12 1.093 1.23 11.1 

13 0.842 0.90 6.5 

14 1.36 1.52 10.5 

15 2.23 2.18 2.2 

16 3.43 4.10 16.3 

17 6.063 7.23 16 

18 3.43 3.01 12.2 

19 6.053 7.03 16.1 

 

 

 با خوبی یباتقر تطابق در سازي شبیه نتایج سازي، شبیه و تجربی طریق از آمده دست به هاي با توجه به داده

  رفته ارک به مواد ضخامت و ابعاد با اتاقک ساخت که دهند می نشان نتایج چنین هم. باشد می تجربی نتایج

ر نقاط مقادیر ، به طوریکه در اکثدارد بانی ثیر بسزایی در حفاظ سازي سیستم دیدهتا قبلی توضیحات با مطابق

 [.1]باشد کمتر می µSv/hr12 شده تعیین مجاز دوزآهنگ  حداکثراز  دوزآهنگ 
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 بحث و نتیجه گیري .4

 تعیین ازمج دوزآهنگ  حداکثر از وهستند تجربی و شبیه سازي در تطابق با یکدیگر  نتایج از حاصل هاي داده

 زمان رد کاري ریزي برنامه با هستند، بیشتر کمی مجاز حد مقدار از که نقاطی. دنباش کمتر می µSv/hr12 شده

 .باشد می بانی قابل کنترل ن سیستم دیدهتوردهی از راه دور ایدس امکانات به دسترسی دلیل به نیز و کمتر هاي

مربوط به کنترل از راه دور به منظور اجراي و سخت افزار یکی از نکات مهم این دستگاه وجود نرم افزار 

عملیات دستوري از اپراتور به سیستم است. با استفاده از این سیستم تصویربرداري ساخته شده این امکان به 

ار گیرد و تمامی امور مانند کنترل دوربین هاي بکار رفته در سیستم، اپراتورداده میشود که در اتاقی دیگر قر

کنترل تیوب اشعه ایکس، کنترل چرخش جسم، کنترل حرکت رو به جلو و عقب جسم، کنترل زمان پرتودهی 

و بسیاري از امور دیگر را در دست گیرد. به همین دلیل اپراتور کمترین میزان ممکن پرتوگیري را داشته و این 

 .است قابل اطمینان اي از نظر حفاظت و ایمنی هسته تم کامالسسی
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