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  دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه فیزیک -1

  پزشکی و صنعتی اي، پژوهشکده تحقیقات کشاورزي، یران، پژوهشگاه علوم و فنون هستهسازمان انرژي اتمی ا-2

  دانشکده علوم، گروه فیزیک، )ره(المللی امام خمینی  دانشگاه بین-3

  

  :چکیده

بینی شده  پیش TALYS-1.4هاي مدل اپتیکی در کد  با استفاده از مؤلفه124Te(p,n)124Iتابع برانگیختگی واکنش

بیشینه سطح مقطع و کمینه آلودگی ایزوتوپی و  حصول نظر گرفتني پرتابه، با در  بازه انرژي مناسب براي ذره. است

با . ه استگردیدو طراحی یابی هندسه هدف مشخصه هاي واپاشی دیگر، انتخاب شده سپس ایزوتوپی ناشی از کانال غیر

در طی واکنش 124Iنظري  استفاده ازنتایج تابع برانگیختگی ومحاسبات قدرت ایستانندگی، بهره تولید

124Te(p,n)شبیه  شده، کارلوي اختصاصی ا استفاده از یک روش مونتب،مسیر تولید آندر نهایت . استشده  محاسبه

شود که  ، مشاهده میج تجربینتای ونظري بهره  سازي با شبیهحاصل از از مقایسه مقادیربهره تولید .سازي شده است

  .توافق خوبی وجود دارد

  کارلو ، روش مونت124I، بهره تولید، تابع برانگیختگی، سطح مقطع :ها کلید واژه
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  مقدمه-1

تابش  +βصورت  ، تنها ایزوتوپ ید است که به)124I)25%=Iβ+ ،MeV 13/2=Eβ+ ،d 18/4=2/1Tرادیوایزوتوپ 

دارد  شناسیاست که کاربرد فراوانی در تحقیقات پزشکی و تومور ي ویژهها یکی از رادیوایزوتوپ 124I]. 1[کند  می

به دلیل دوز  این رادیوایزوتوپ چنین هم ].2[شود  اي تشخیصی و درمانی استفاده می پزشکی هستهدر هردوشاخه و 

  .کار رود به) PET(تواند در توموگرافی گسیل پوزیترون  می 131Iباالي تابش نسبت به 

واکنش دوترون ،تولید این رادیوایزوتوپ ارایه شده است که در این بین، روش معمولچندین روش براي 

، ي انرژي مناسب براي تولید و بازه] 3[است  MeV15ي انرژي  در محدوده 124Teي  شده هدف غنیالقاییدهروي 

MeV 6-16=Ed  4[گزارش شده است .[هاي  ها با ایزوتوپ کنش پروتون روش دیگر تولید، برهمTe  است]5 .[

واکنش امااند،  پیشنهاد داده MeV6/33-8/36=Epي انرژي  را در بازه126Te(p,3n)124Iواکنش ] 6[زیت و همکاران 

124Te(p,n)124I ،هاي کوچک، مناسب و مورد  یکلوترونجهت تولید در سپس از بررسی و تخمین میزان بهره تولید

توسط  ،گسسته هاي ي داده ، با ارائهي پروتون ي انرژي پرتابه سطح مقطع این واکنش در بازه .رسد به نظر می  عالقه

 MeVي انرژي  در بازه] 8[ها توسط تاکاس و همکاران  گیري شده و ارزیابی آن اندازه] 1، 7[دو گروه تحقیقاتی 

31-6=Ep صورت گرفته است.  

هاي ایزوتوپی و غیرایزوتوپی از  چنین ناخالصی و هم 124Iد منظور تعیین دقیق سطح مقطع تولی در کار حاضر، به

هایی با استفاده از تخصیص چند پارامتر  سازي و به همراه بهینه مبتنی بر مدل اپتیکی ]TALYS-1.4]9اي  کد هسته

ي ضخامت بهینه هدف، مسیر تولید بر  پس از بررسی تابع برانگیختگی واکنش و محاسبه. شود تاثیر گذاراستفاده می

سازي  شبیه GEANT4و MCNPXکارلوي  مونت هايبا استفاده از کد ]1، 7[مبناي کارهاي تجربی صورت گرفته 

  .شود می  تخمین زده محصول ي تولید بهرهو  شده

  روش کار -2

  TALYS-1.4کد  یلهوس بهسطح مقطع  ي محاسبه -2-1

 يها واکنشسطح مقطع  گویی به پیش بر اساس مدل اپتیکی است که یک برنامه کامپیوتريTALYS-1.4کد 

این کد قادر . نوترون، فوتون، پروتون، دوترون، تریتیون و آلفا باشد تواند یهام آنکه ذرات پرتابه  پردازد یماي  هسته

چنین سطح مقطع  همو  هاي مختلف در یک عنصر طبیعی کانالاز طریق است سطح مقطع کل تولید یک ایزوتوپ 

واکنش با استفاده از این کد تابع برانگیختگی . ]9[یک ایزوتوپ را انجام دهدایزومري هاي  تولید حالت

124Te(p,x)هاي  ي انرژي پروتون در بازهMeV 30-0  ي  با توجه به این شکل، در بازه ).1شکل (محاسبه گردید

ترین میزان تولید  در عین حال، در همین بازه شاهد کم. را داریم 124Iترین سطح مقطع تولید  بیش MeV14-7انرژي 
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، طی )124I(محصول اصلی  يِروز 18/4عمر  که با توجه به نیمههستیم  h 2/13عمر  با نیمه 123Iناخالصی ایزوتوپی 

تولید شده در این بازه، مقدار ناچیزي ناخالصی غیرایزوتوپی. واپاشی خواهد کرد، مشخص سازي یک زمان خنک

  .هاي شیمیایی قابل جداسازي است است که با استفاده از روش124Teاز

  

  .TALYS-1.4حاصل از کد124Te(p,x)واکنش تابع برانگیختگی  -1شکل

در ] EXFOR ]10اي  هاي هسته با نتایج تجربی بر گرفته از مرکز داده TALYS-1.4ي نتایج محاسبات کد  مقایسه

بینی کد، مقداري فراتر از نتایج تجربی است، براي حفظ دقت محاسبات در  که پیش از آنجایی. آمده است 2شکل 

قابل  2که در شکل ] 8[ي تاکاس وهمکاران  هاي ارزیابی شده ، از سطح مقطع سازي مراحل بعدي محاسبات و شبیه

  .کنیم مشاهده است، استفاده می

  

  
  .TALYSکد با نتایج124Te(p,n)124Iیواکنش  و ارزیابی شده ]13، 8، 5، 1[ ي سطح مقطع تجربی مقایسه-2شکل
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  محاسبات ضخامت هدف و قدرت ایستانندگی -2-2

در ) dE( روديفکاهش انرژي ذرات . ضخامت بهینه هدف است طراحی هدف، محاسبه یکی از مسائل مهم در

اي  به گونه]SRIM]11ضخامت مورد نیاز هدف با استفاده از کد. گویند میرا قدرت ایستانندگی )(dxیک بازه معین 

شود که پروتون ورودي با انرژي مشخص به هدف وارد شده و با افت انرژي مورد نظر از آن خارج  محاسبه می

 .گردیدمحاسبه  mμ 529مقدار با استفاده از این کد MeV14-7ي  بهینهضخامت بهینه هدف در بازه انرژي . شود

  .با استفاده از این کد محاسبه گردید ،ي فرودي عنوان تابعی از انرژي ذره چنین قدرت ایستانندگی به هم

  نظريبهره تولید  ي محاسبه -2-3

  ،بدست می آید) 1(در یک بازه مشخص از انرژي مطابق رابطه نظري بهره تولید 

)1                                                            (
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H ،M ،t،I،λ ،که در آن  E و PS Eهدف، زمان بمباران،  مولی ترتیب، درصد فراوانی ایزوتوپی هدف، جرم به

توان ایستانندگی با . ي فرودي، ثابت واپاشی محصول، سطح مقطعو توان ایستانندگی هدف هستند جریان باریکه

هاي تجربی ارزیابی شده  محاسبه و یا از داده TALYS-1.4، و سطح مقطع با استفاده از کد SRIMاستفاده از کد 

ي  ي فرودي، زمان بمباران و سطح مقطع واکنش، بهره افزایش جریان باریکهي باال، با  مطابق رابطه. شود استفاده می

محاسبه گردید ) 1(ي رابطهبااستفاده از 124Te(p,n)124Iواکنش  در طی 124Iنظري بهره تولید .یابد تولید افزایش می

  .)1جدول(

 GEANT4وMCNPXهايسازي تولید بوسیله کد شبیه -2-4

  ،از طریق فرمول انتگرالی زیر محاسبه می شود محصول با استفاده از خروجی کدها ي اکتیویته

)2                                                        (     
max
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1
E

tP A

E

dN N
Y P E E d e dE

dt M
        

PdNکه در آن

dt
 ،ρ،d،NA وP(E)ضخامت هدف، ثابت آووگادرو ،ي پروتونی، چگالی هدف ان باریکهترتیب، جری به

تابع توزیع انرژي با . شوند تعریف می) 1(ي  پارامترهاي دیگر مانند پارامترهاي رابطه .وتابع توزیع انرژي هستند

آید که متوسط شار ذره را در واحد  دست می انرژي به برحسب حجمی با عنوان تالیکدها کردن خروجی هنجار ب

  .کند حجم سلول محاسبه می

  نتایج -3

ي آن با  و مقایسه TALYS-1.4با استفاده از کد 124Te(p,n)124Iي تابع برانگیختگی واکنش  پس از محاسبه

انتخاب MeV14-7ي تولید،  ترین بهره ي انرژي پرتابه براي داشتن بیش ، بازه)2و  1هاي  شکل(نتایج تجربی 
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 µm 529ضخامت هدف براي پروتون ورودي با انرژي مورد نظر مقدار  SRIMبا استفاده از کد همچنین . دگرد می

آزمایشات با استفاده از مشخصات 124Teبمباران پروتونی هدف  از طریق 124Iسازي تولید  شبیه. دشو میمحاسبه 

ي طراحی شده از  چنین هندسه هاي خروجی و هم اع باریکه، انرژي و جریان پروتوناز جمله شع ]1، 7[تجربی 

و MCNPXهايوسیله کد به ،124Teبراي هدف  SRIMو TALYS-1.4طریق محاسبات کدهاي 

GEANT4صورت متوسط شار پروتون درون حجم هدف، بر حسب انرژي،  هسازي ب نتایج شبیه .صورت گرفت

بهنجار تابع توزیع  3شکل . شود می هنجاربدست آمده و به یک  هبG4PSCellFluxو آشکارساز F4/E4توسط تالی 

هاي ورودي،  توان مشاهده کرد که پروتون می.نشان می دهد124Teبر حسب انرژي درون هدف  را ي پروتون شده

بر درستی انتخاب  هانقاط اوج و نزول نمودارعالوه بر این . دهند تدریج درون هدف از دست می انرژي خود را به

ي  ي تولید نظري از طریق رابطه بهره. گذارد بدست آمد، صحه می TALYSبات کد بازه بهینه که قبالً از روي محاس

ها با نتایج تجربی در جدول  و مقایسه آن) 2( تحلیلی ي از طریق رابطه هاسازي کد ي تولید حاصل از شبیه ، بهره)1(

  .آمده است) 1(

  
 .124Teهدف ها درون  بهنجار شده پروتونتابع توزیع انرژي  -3شکل

  

در طی واکنش 124Teسازي و نتایج تجربی براي تولید  مقایسه محاسبات حاصل از شبیه -1جدول 

124Te(p,n)124I در بازه انرژي پرتابهMeV7-14.  

  )mCi/µAh(بهره تولیدتجربی 
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  ].8[  تجربی ارزیابی شدههاي  با استفاده از سطح مقطع 1
  

  گیري بحث و نتیجه -4

بررسی و سطح مقطع 124Teوسیله بمباران پروتونی هدف  هب 124Iرادیوایزوتوپ ی سیکلوترونتولید  کار،در این 

سطح مقطع و ي  ، که داراي بیشینهMeV7-14  بازه انرژي پرتابهپس از انتخاب . وقوع این واکنش محاسبه شد

 سازي شبیهکارلوي مختلف  مونتکد دو واکنش توسط این  ،بودهاي ایزوتوپی و غیرایزوتوپی  ي آلودگی کمینه

درصد  1کمتر از  آماري ذره اجرا گردید و خطاي 108 رابردسازي با ت براي کاهش خطاي محاسبات، شبیه .گردید

با رسد که  نظر می به، )1جدول ( سازي و نتایج تجربی افق بین نتایج بدست آمده از شبیهبا مشاهده تو .مشاهده شد

ي  تیویتهمفید از بهره و اک بینی و برآوردي ها، پیش زوتوپرادیوای بتوان قبل از تولیدکارلو سازي مونت استفاده از شبیه
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