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گیری و محاسبه میزان دز گامای موجود در محیط به هنگام تعیین غلظت نیتروژن اندازه

 MCNPXو با استفاده از کد  PGNAAمواد منفجره به روش 

  سارا امیدی *نصری نصرآبادی مهدی 
 های  نوین ، گروه مهندسی هسته ای دانشکده علوم و فناوریدانشگاه اصفهان ،  

 چکیده
. گیرندکه در آن افراد در معرض تابش قرار مياست از جمله مواردی  PGNAAآشکار سازی مواد منفجره به روش 

کنند، الزم و هايي که از اين روش برای آشکار سازی مواد منفجره استفاده ميگیری میزان دز در مکانبنابراين اندازه

حین آشکار سازی مواد در در محیط، موجود  یدز گاما MCNPXکد با استفاده از  باشد. در اين تحقیقضروری مي
ا بنتايج  و گیریاندازه میزان دز در محیطجهت راستي آزمائي اين شبیه سازی، محاسبه شد.  PGNAAمنفجره به روش 

برنامه مفید و مؤثری در  MCNPX اساس اين تحقیق معلوم گرديد که کد. بر مقايسه گرديدمقادير حاصل از شبیه سازی 
 باشد.های مختلف ميتعیین دز گاما برای محیط

 .MCNPX کدسازی نوتروني، مواد منفجره، حفاظت در برابر پرتوها، دزيمتری، تجزيه به روش فعال :هاکلید واژه

 . مقدمه1

های مختلف از جمله پزشکي، اکتیو و مواد قابل شکافت در زمینههای راديو های گاما، هستهاستفاده از تابش

دستاوردهای فراواني برای بشر به همراه آورده است. با اين حال اين دستاوردها، صنعت، تحقیقات و تولید انرژی 

یری گهای راديواکتیو است. از آنجا که هر نوع پرتوچشمهمتضمن پرتوگیری افراد هنگام تهیه و استفاده از اين 

رابر آن بش و حفاظت در بتعیین دز تادر زمینه استفاده از تابش، باشد، بنابراين دارای خطراتي برای افراد مي

های که در آن چشمهاز جمله مواردی است  (PGNAA) بسیار مهم است. تجزيه به روش فعال سازی نوتروني

 آورند.تابش يک میدان تابشي آمیخته از نوترون و گاما را به وجود مي

 در انيفراو مزايای بنابراين و رودمي شمار به عناصر آشکارسازی برای تخريبي غیر روش يک PGNAA روش

 و جرهمنف مواد سازی آشکار پزشکي، کاربردهای سنگ، ذغال و نفت صنعت شناسي، باستان مطالعات زمینه

 از يکي عنوان به منفجره مواد آشکارسازی در PGNAA روش کاربرد تحقیق اين در. [1-6]دارد مخدر مواد

 هاینمی آشکارسازی منظور به زمینه اين در زيادی تحقیقات. است شده گرفته نظر در دنیا در مهم مشکالت

اين روش تجزيه بر .[7-11]است گرفته صورت هافرودگاه در مسافران کیف بازرسي و تانک ضد و نفر ضد

وند، شهای هدف گسیل مياز گیر اندازی نوترون توسط هستههای گامای آني که پس گیری تابشاندازه اساس

يک هسته مرکب که های هدف منجر به تشکیل های حرارتي توسط هستهگیراندازی نوترون [.11] استوار است

را جذب کرده است، به طور آني  يای که نوترونشود. از اين رو هستهدارای يک انرژی اضافي است، مي

هدف اين تحقیق  .[11]کندباشد را گسیل ميمي ی انرژی و شدت معلومياای که دارهای گامای ويژهتابش
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 گیری دز گاما در شرايط آزمايشگاهي در حین تعیین غلظت نیتروژن مواد منفجره با استفاده از روشاندازه

PGNAA تايج آزمايش با نتايج به دست آمده از کدو مقايسه ن MCNPX اين تحقیق  تعیین دز گاما در باشد.مي

برای آشکار سازی مواد منفجره  PGNAA هايي که از روشهای مناسب در مکانتواند به طراحي حفاظمي

 کنند، کمک کند.استفاده مي

 . شبیه سازی2

های گاما و نوترون در مواد و محاسبه دز کنشبرای شبیه سازی برهم  MCNPX در اين تحقیق از نرم افزار

 تالي ،برای محاسبه شار به کار مي رود و برای محاسبه دز F5 دلخواه استفاده شده است. تاليگاما در هر نقطه 

F5 هایهمراه با تالي DE5 و DF5 هایتالي د.نروبه کار مي DE5  وDF5  با استفاده از ضرايب تبديل، شار را

 .[41] کنندبه دز تبديل مي

 

 . روش انجام آزمايش1
اين  مالمین مورد استفاده در .مالمین به عنوان يک ماده مشابه با مواد منفجره استفاده شددر اين تحقیق از پودر 

 بود. %8/99و درصد خلوص  3g/cm 55/4و چگالي 6N6H3C تحقیق به صورت پودری سفید رنگ با فرمول

از همچنین  ده و مورد آزمايش قرار گرفت.گرمي آما 511، و 311، 411پودر مالمین به صورت سه نمونه 

Cf252 ،سال،  65/2اين چشمه با نیمه عمر شد. نوتروني برای پرتودهي نمونه استفاده نقطه ای  به عنوان چشمه

حرارتي کردن کند. برای گسیل مي s2n/cm416×65/6.و شار  MeV318/2 میانگینهای سريع با انرژی نوترون

در ابتدا يک نقطه به عنوان مبدأ مختصات در نظر جهت انجام آزمايش گرديد. استفاده از آب ها، اين نوترون

ام میزان دز گاما در اين نقاط انجها بر روی گیریاندازهگرديد. گرفته و چند نقطه ديگر نسبت به مبدأ مشخص 

 (  قرار گرفت. 1در نقطه مرجع مطابق شکل )حاوی آب ظرف زير  های آماده شدهيکي از نمونهشد. 

 

 سیستم آزمايشگاهي ی. نمايي از هندسه1شکل 
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 برابر با که گیری شد، میزان دز زمینه اندازهظرفپیش از قرار گیری چشمه نوتروني درون لوله مرکزی 
µSv/h42/1 در حضور چشمه از مقدار به دست ديگری گیری به دست آمد که اين مقدار بايستي برای هر اندازه

منتقل شده و ظرف گیری میزان دز زمینه، چشمه نوتروني به درون لوله مرکزی بعد از اندازه شد.ميآمده کم 
های حرارتي به مدت يک ساعت همچنین پرتو دهي با نوترونشد. هر نمونه به مدت يک ساعت پرتو دهي 

 روی نقاطي که از قبل تعیین شدهو  میزان دز گاما در اطراف اين سیستمگرفت. صورت نیز نمونه غیاب در 
 اندازه گیری شد. µSv/h حسب بر بودند

 . بحث و نتیجه گیری4
 در اين تحقیق به بررسي تغییرات آهنگ دز بر حسب فاصله حین تعیین غلظت نیتروژن مواد منفجره به روش

PGNAA به صورت عملي و محاسباتي پرداخته شد و همچنین میزان دز مطلق با استفاده از کد ،MCNPX 
، دز گاما برای آن نقطه خاص در هر نقطه به دست آمدهمیزان دز پس از کم کردن دز زمینه از محاسبه گرديد.

 بدون حضوراز مالمین و يکبار  گرمي 511و  311، 411 یدر حضور سه نمونه يکبار آزمايش. گرديدمنظور 
 دهد.نشان ميد چهار مور دز گامای به دست آمده در هر نقطه را برای هر (4)جدول انجام گرفت.  مالمین

 
  µSv/h. آهنگ دز گامای به دست آمده در آزمايشگاه برای چهار حالت وزني مالمین بر حسب4جدول 

511g 311g 411g 1g R(cm) (x, y, z) 

1851/1  9511/3  8486/3  6285/3  91/26  ( 35/43 , 35/23 ,1) 

1541/2  3861/2  2311/2  1841/2  92/35  ( 35/43 , 35/33 ,1) 

8446/4  6811/4  6151/4  6211/4  54/11  ( 35/23- , 35/33 ,1) 

5551/4  3611/4  3361/4  2421/4  36/15  ( 35/43 , 35/13 ,1) 

6121/1  5551/1  5535/1  5228/1  64/54  ( 35/43 , 35/51- ,1) 

 

میزان دز گاما کاهش ميو کاهش مقدار گرم نمونه، با افزايش فاصله از چشمه شود طور که مشاهده ميهمان

شرايطي مشابه، شبیه سازی و میزان دز گاما برای  MCNPXهندسه اين سیستم آزمايشي با استفاده از کد  .يابد

های به دست آمده از کد در محاسبه شد. دادهچه به لحاظ مقدار نمونه و چه به لحاظ محل قرار گیری دزيمتر 

( مقايسه 4( تا )1در نمودارهای )های تجربي نتايج حاصل از محاسبات با داده ( خالصه شده است.1جدول )

 شده اند.

 . آهنگ دز گامای به دست آمده توسط کد برای چهار حالت وزني مالمین بر حسب2جدول 
.sec)2)/(particles/cmµSv/h( 

(x, y, z) R (cm) 1g 411g 311g 511g 

(35/43,35/23,1) 91/26 54336/5E-5 81525/5 E -5 14959/6 E -5 44641/6 E -5 

(35/43,35/33,1) 92/35 43196/3 E -5 49359/3 E -5 32521/3 E -5 35211/3 E -5 

(35/23-,35/33,1) 54/11 11458/2 E -5 18426/2 E -5 51114/2 E -5 59283/2 E -5 

(35/43,35/13,1) 36/15 98325/4 E -5 99416/4 E -5 15593/2 E -5 41554/2 E -5 

(35/43,35/51-,1) 64/54 96312/5 E -8 18653/8 E -8 31651/8 E -8 18158/8 E -8 
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گیری شده و میزان دز اندازهمقايسه . 4نمودار  

 محاسبه شده در غیاب مالمین
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گیری شده و میزان دز اندازهمقايسه . 1نمودار 

 مالمین g411محاسبه شده برای 
 

20 30 40 50 60 70 80

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

 

 

 Experimental

 Calculated

R
e

la
ti
v
e

 d
o

s
e

R (cm)

In the presence of 300 g Melamine

گیری شده و میزان دز اندازهمقایسه . 3 نمودار 

 مالمین g311 محاسبه شده برای
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In the presence of 500g Melamine

گیری شده و میزان دز اندازهمقایسه . 1 نمودار

 مالمین g511 محاسبه شده برای

 
 

های به دست آمده از آزمايش در توافق خوبي با دادهشود که دادهمشاهده مي ،(1) تا (4) یهانموداربه با توجه 

است.  %41خطای نسبي بین مقادير آزمايشگاهي و محاسباتي کمتر از هستند و های محاسبه شده توسط کد 

با قرار گرفت.  تأيیدمورد  %41با احتساب خطای  MCNPXبنابراين میزان دز گامای محاسبه شده توسط کد 

 .محاسبه کردديگری نیز توان مقدار آهنگ دز را در هر شرايط آمده از کد مي تأيید صحت اطالعات به دست

ها میزان خطای دهند. در اين جدولمیزان دز مطلق محاسبه شده توسط کد را نشان مي (6)تا  (3) هایجدول

 اند.های آزمايش و کد نیز محاسبه شدهنسبي بین داده
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 مالمین بر حسب در غیابگیری شده کد و مقايسه آن با دز اندازه میزان دز مطلق محاسبه شده توسط. 3 جدول
µSv/h 

Relative error Cal. dose Exp. dose R(cm) 

1512/1  1416/1±8418/3 6285/3 ± 36285/1  91/26  

1133/1  1881/2 ± 1435/1  1841/2 ± 21841/1  92/35  

1128/1  6285/4 ± 1434/1  6211/4 ± 14621/1  54/11  

1945/1  3228/4 ± 1425/1  2421/4 ± 14242/1  36/15  

1459/1  5342/1 ± 1425/1  15228/1±5228/1 64/54  

 

 مالمین بر حسب g411 گیری شده برای. میزان دز مطلق محاسبه شده توسط کد و مقايسه آن با دز اندازه1 جدول
µSv/h 

R(cm) Exp. dose Cal. dose Relative error 

91/26  8486/3 ± 63848/1  9114/3 ± 1419/1  1241/1  

92/35  2311/2 ± 12231/1  4314/2 ± 1436/1  1165/1  

54/11  6151/4 ± 14615/1  6551/4 ± 1434/1  1119/1  

36/15  3361/4 ± 14336/1  3281/4 ± 1425/1  1161/1  

64/54  5535/1 ± 15535/1  5391/1 ± 1426/1  1255/1  

 

 

 حسب مالمین بر g311 برای گیری شده. میزان دز مطلق محاسبه شده توسط کد و مقايسه آن با دز اندازه5 جدول
µSv/h 

R(cm) Exp. dose Cal. dose Relative error 

91/26  9511/3 ± 11395/1  1445/1 ± 1145/1  1465/1  

92/35  3861/2 ± 12386/1  2459/2 ± 1439/1  1511/1  

54/11  6811/4 ± 14681/1  6969/4 ± 1432/1  1156/1  

36/15  3611/4 ± 11436/1  3543/4 ± 1425/1  1183/1  

64/54  5551/1 ± 15551/1  5514/1 ± 1426/1  1111/1  
 

 

 مالمین بر حسب g511 گیری شده برایمیزان دز مطلق محاسبه شده توسط کد و مقايسه آن با دز اندازه. 6 جدول
µSv/h 

R(cm) Exp. dose Cal. dose Relative error 

91/26  1851/1 ± 11185/1  1595/1 ± 1411/1  1141/1  

92/35  1541/2 ± 12154/1  2192/2 ± 1436/1  1898/1  

54/11  8446/4 ± 48446/1  5291/4 ± 1143/1  1151/1  

36/15  5551/4 ± 14555/1  5811/4 ± 1426/1  1954/1  

64/54  6121/1 ± 11612/1  5655/1 ± 1426/1  1611/1  
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که طور انهمتوان دز مطلق را با استفاده از کد محاسبه کرد و بنابراين با مشخص بودن شار چشمه نوتروني مي

، میزان دز مطلق محاسبه شده توسط کد با میزان دز اندازه گیری شودمشاهده مي (41) تا (5) هایدر جدول

توان آهنگ دز را در هر نقطه دلخواه يا برای هر اندازه دلخواه از مي به اين ترتیب .شده در توافق خوبي هستند

های مختلف از دز را برای نمونه توان آهنگمحاسبه کرد. همچنین مي MCNPXبا استفاده از کد  ظرف نمونه 

 محاسبه کرد.که امکان استفاده از آنها در آزمايشگاه مقدور نبود،  جمله مواد منفجره 

 دانيقدر

اين انجام ما را در سازمان انرژی اتمي اصفهان که ی دست اندرکاران محترم کلیه ازم که یدانالزم ميبر خود 

شرکت پتروشیمي ارومیه که در تهیه مواد مورد نیاز آزمايش  مسئولین محترم و همچنینتحقیق ياری نمودند 

 م.يکمال تشکر و قدرداني را به عمل آور، داشتندنهايت همکاری را 
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