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طراحی هدف بریلیومی بهینه برای تولید شار نوترون مناسب در BNCT
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در این مطالعه به طراحی و شبیهسازی هدف برلیومی مورد استفاده در تولید شار باالی نوترون مورد نیاز در درمان به روش

BNCT

پرداختهایم .همچنین توزیعحرارتی حاصل از باریکهی چرخان روی هدف و نیز خنکسازی آن تحت تابش باریکه پر شدت پروتون

o
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 30MeVو جریان  1mAبررسی شده است .بهینهسازی ضخامت هدف برای تولید کمترین توان حرارتی در آن و در عین حال عدم
کاهش شار نوترون تولیدی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.
کلمات کليدي :چشمه نوترونی ،هدف بریلیومی ،توزیع حرارتی ،خنکسازی ،شار نوترونی

مقدمه:
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شتابدهندهها به عنوان یکی از گزینههای مورد استفاده در تولید شار باالی نوترون مورد نیاز در  BNCTبه شمار میآیند.
با ا ستفاده از شتابدهی ذرات و تابش آن روی هدفهایی با سطحمقطع باالی تولید نوترون سعی بر تولید شار نوترون

r
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منا سب در روشهای درمانی نوترونتراپی دارند] .[1-3یکی از واکنشهای ه ستهای در تولید نوترون  9Be(p,n)9Bا ست
که به دلیل ویژگی های حرارتی مناسبببب هدف برلیومی از اهمیت فراوانی برخوردار اسبببت] .[4در این روش به منظور
د ستیابی به شاری از مرتبه  109 cm-2 s-1نیازمند پروتونهایی با انرژی  30MeVو جریان  1mAه ستیم .این باریکه توان
حرارتی  30kWرا در هدف برلیومی برجای میگذارد که سببریعا من ر به ذوش شببدن هدف میگردد] .[5در این کار به
بررسی توزیع حرارتی هدف و دوران باریکه پروتون روی آن و سردسازی هدف به منظور جلوگیری از آسیب دیدن آن
پرداخته شده است].[6

توزیعحرارتی هدف برليومی
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با توجه به اینکه تنها راه انتقال حرارت برای یک هدف قرار گرفته در خال ،ر سانش و تابش ج سم سیاه آن ا ست این
هدف برلیومی به سببرعت داش شببده و آسببیب میبیند .شببکل 1توان حرارتی حاصببل از تابش باریکه پروتون با انرژی
 30MeVو شببدت  1mAو مقطع دایرهای به شببعاع  4cmرا روی هدف برلیومی نشببان میدهد که پس گذشببت زمان
کوتاهی سریعا من ر به باال رفتن دمای هدف و ذوش شدن آن میشود.
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شکل  :1الف) توزیعحرارتی ناشی از تابش باریکه پروتون با انرژی  30MeVو شدت  1mAو مقطع دایرهای به شعاع
 4cmپس از گذشت  50sاست .ش) نمودار افزایش دمای هدف در مرکز باریکه پروتون فرودی بر حسب زمان است.

دوران باریکه روي هدف و خنکسازي آن
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دوران باریکه فرودی با استفاده از اسکنرهای مغناطیسی به منظور توزیع توان اتالفی روی سطح وسیعی از هدف ،تا یر
بسزایی در خنکسازی هدف دارد .در این کار دوران باریکه فرودی با مقطعی به شعاع  4cmدر مسیر دایرهای به شعاع
 8cmو با فرکانس  0.5Hzدرنظر گرفته شده است.
(
m
)
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شکل  :2توزیعاتالفی باریکهی پروتون با انرژی  30MeVو شدت  1mAو سطح مقطع دایرهای به شعاع  4cmرا روی
)

o
e

نرم است
داده شده
 8cmو با
چرخانای به شعاع
در مسیر دایره
باریکه فرودی
برلیومی نشان
شکل 2توزیعحرارتی هدف
افزارکه COMSOL
دوراندر
 0.5Hzکه
فرکانسیدهد
نشان م
پروتون را
باریکه
حاصلمیازدهد.تابش
هدف
من ر به کنترل افزایش سریع دمایی هدف میشود.

 Muliphysicsطراحی و محاسبه گردیده است .شکل 3افزایش دمای یک نقطه از هدف در مرکز باریکه پروتون فرودی

v
i
h

را نسبت به زمان نشان میدهد که در ا ر چرخش باریکه روی هدف به شکل پلهای افزایش و کاهش یافته است .افزایش
دما ناشی از اتالف انرژی پروتونها در هدف و کاهش نمایی حاصل از تابش از سطح هدف است.
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شکل  :3افزایش دمای یک نقطه از هدف در مرکز باریکه فرودی را طی زمان  50sنشان میدهد .دما ،در ا ر چرخش
باریکه با فرکانس  0.5Hzروی هدف به شکل پلهای افزایش و کاهش یافته است و در نهایت من ر به کنترل بهتر
افزایش دما شده است.
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برد پروتون  30MeVدر هدف بریلیومی با استفاده از نرمافزار  LISE++بدست آمد که برابر با  5.84mmاست .محاسبه
نشان میدهد که توقف کامل پروتون در هدف بریلیومی میتواند توان حرارتی  30kWرا در هدف برجای گذارد .شکل 4
شار نوترون تولیدی از تابش باریکه پروتون با انرژی  30MeVو جریان  1mAبر روی هدف بریلیومی در ضخامتهای
مختلف را نشان میدهد که با استفاده از کد  MCNPXمحاسبه شده است .شار نوترون تولیدی در ضخامتهای بیش از

D
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 5.84mmکه پروتون کامال در هدف متوقفسازی میشود ،مقدار بیشینه و ابتی دارد.
به منظور انتخاش ضخامت بهینهی هدف بریلیومی برای  ،BNCTبررسی باریکهی پروتون عبوری از هدف بریلیومی و
همچنین بررسی توان حرارتی اتالفی تولید شده در هدف از اهمیت فراوانی برخوردار است .شکل  5و  6به ترتیب باریکه

S
f

پروتون عبوری از ضخامتهای مختلف هدف بریلیومی و همچنین توان اتالفی تولیدی در ضخامتهای مختلف هدف را
نشان میدهد.
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به منظور کاهش حرارت ای اد شده در هدف و عدم کاهش شار نوترون تولیدی ،با توجه به نتایج بدست آمده هدف
برلیومی به نحوی انتخاش میشود که ضخامت آن به مقدار ناچیزی کمتر از برد پروتون  30MeVدر آن باشد( )5mmو
پروتون قبل از توقف کامل در هدف از آن خارج گردد.
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شکل  :4شار نوترون تولیدی از تابش باریکه پروتون با انرژی  30MeVو جریان  1mAبر روی هدف
بریلیومی در ضخامتهای مختلف را نشان میدهد.
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شکل  :5شار پروتون عبوری از هدف بریلیومی به ضخامتهای مختلف
را نشان میدهد.
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شکل  :6توان حرارتی تولید شده در هدف بریلیومی تحت تابش باریکهی پروتون
با انرژی  30MeVو جریان  1mAبر حسب ضخامتهای مختلف هدف را
نشان میدهد.

o
e

توان حرارتی انتقال یافته به هدف برلیومی با ضخامت  5mmبا استفاده از نرمافزار  LISE++برآورد گردید که معادل توان
اتالفی  19.6kWاست .در نهایت به منظور کنترل کامل دمای ای اد شده روی هدف ،خنککننده آش با دمای  300درجه
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کلوین در نظر گرفته شد که به شکل جریان سریع آش در پشت هدف طراحی گردید.
ضخامت هدف برلیومی  5mmو پس از آن خنککنندهی آش به ضخامت  10mmو دیواره آلومنیومی به ضخامت 3mm

در نظر گرفته شد .شکل 7توزیعحرارت ای اد شده روی هدف را نشان میهد که با کنترل کامل دمای روی هدف برلیومی
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آن را مناسب تابشدهی باریکه پروتونی با انرژی  30MeVو جریان  1mAمینماید.
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شکل  :7الف) توزیعحرارتی هدف حاصل از تابش باریکهی پروتون چرخان با انرژی  30MeVو جریان  1mAو سطح مقطع
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دایرهای به شعاع  4cmدر هدف برلیومی که با استفاده از جریان سریع آش  300درجه کلوین در پشت آن خنکسازی میشود .ش)
تغییرات دمای هدف در مرکز یاریکه فرودی در ا ر دوان باریکه پروتون بر روی آن.

شار نوترون

o
e

در نهایت شار نوترون حاصل از واکنش  9Be(p,n)9Bو باریکه پروتون با انرژی  30MeVو جریان  1mAاز هدف برلیومی
به شعاع  16cmو ضخامت  5mmدر حضور جریان سریع خنککننده آش به ضخامت 10mm

v
i
h

c
r

شکل  :8هدف برلیومی ،خنککننده آش و دیواره آلومینیمی در پشت آن.

A

شکل  :9طیف نوترون سریع حاصل از واکنش  9Be(p,n)9Bبا استفاده از کد
 MCNPXاز هدف برلیومی.

و محفظه آلومینومی  3mmدر پشت آنها (شکل )8با استفاده از کد  MCNPXمحاسبه شد که شار  4.45*1014 n/sرا با
خطای زیر  2درصد را نشان میدهد  .این شار نوترون تولیدی ،مقدار مناسبی برای یک چشمه نوترونی به منظور کندسازی
در محدوده فوق گرمایی مورد استفاده در درمان  BNCTاست (شکل. [2])9
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نتيجهگيري
 باBNCT در این مطالعه یک هدف بریلیومی نمونه مورد استفاده در تولید شار مناسب نوترون برای درمان به روش
 طراحی و شبیهسازی گردید و توزیعحرارتی و خنکسازی آن مورد مطالعهMCNPX  وCOMSOL استفاده از نرمافزارهای
30kW  بر روی هدف میتواند توان گرمایی1mA  و جریان30MeV  تابش باریکه پر شدت پروتونی با انرژی.قرار گرفت
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 با توجه به تحلیلها و بررسیهای ان ام گرفته در مورد.را در آن تولید کند که سریعا من ر به ذوش شدن هدف میشود
 انتخاش،شار نوترون تولیدی و همچنین توان حرارتی تولید شده در هدف بریلیومی بر حسب ضخامتهای مختلف هدف
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 و دوران باریکه10mm  و جریان خنککننده سریع آش پشت آن به ضخامت5mm مناسب هدف برلیومی به ضحامت
 سعی بر خنکسازی0.5Hz  و با فرکانس8cm  بر روی مسیر دایرهای شکلی به شعاع4cm پروتون با مقطع دایرهای به قطر
 که به مقدار ناچیزی5mm  توان حرارتی تولید شده در هدف برلیومی به ضخامت.و کنترل افزایش دمای هدف گردید

o
e

 انتخاش. است19.6kW  برآورد گردید که برابر باLISE++  در آن است با استفاده از نرمافزار30MeV کمتر از برد پروتون
.این ضخامت هدف تا یر بسزایی در کاهش توان اتالفی در هدف و در عین حال حفظ شدت شار نوترون تولیدی داشت

v
i
h

BNCT  شبیهسازی گردید که در محدوده قابل قبول برای درمان به روشMCNPX شار نوترونی با استفاده از نرمافزار

c
r

.قرار دارد
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