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یازدهمینکنفرانسفیزیکپزشکیایران 508

طراحیحفاظهایچندالیهسـبکتوسـطکدمونتکارلویMCNP5جهتاسـتفادهدر
رادیولوژیتشخیصی

مهدی زه تابیان1، االم گیوه کش 1، زهرا موالیی منش1*، زینب شفاهی1، مریم پاپی1، محسن زهرایی مقدم1، صدیقه 
سینا1و2 

1- بخش مهندسی هسته ای دانشگاه شیراز،شیراز،ایران، 2- مرکز تحقیقات تابش دانشگاه شیراز،شیراز،ایران 
)*solid.mehr@gmail.com(

چکیده:

مقدمه: یکی از مهمترین مسائل در طراحی شیلد پرتوها، خصوصا در مورد ساخت اپرون ها، سبک بودن آن هاست. 

هدف از این تحقیق، طراحی حفاظ های چند الیه ای می باشد که عالوه بر تضعیف مناسب پرتوها، از وزن کمتری نسبت 

به حفاظ های سربی نیز برخوردار باشند. 

موادوروشها: در این پژوهش، تعداد 6 عدد حفاظ چند الیه )ش��امل س��رب، بیسموت، تنگستن،گادولینیوم، 

 X شبیه سازی گردید و تضعیف اشعه ی MCNP5 باریم و قلع( با ضخامت کل 0.5 میلیمتر توسط کد مونت کارلوی

این حفاظ ها با تضعیف ناشی از یک حفاظ سربی 0.5 میلیمتری مقایسه گردید. چشمه ی اشعه ی ایکس شبیه سازی 

شده در واقع طیف مربوط به یک تیوب اشعه ی ایکس با ولتاژ kVp 80، فیلتراسیون 1.5 میلیمتر آلومینیوم و زاویه ی 

آند 12 درجه ای می باشد. برای به دست آوردن میزان تضعیف اشعه ایکس از تالی F4 استفاده گردید. در نهایت میزان 

اشعه ی ایکس عبوری از حفاظ های طراحی شده با حفاظ سربی مقایسه گردید. 

نتایج: با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق، بهترین تضعیف اشعه ی ایکس توسط این حفاظ ها مربوط 

به حفاظی متش��کل از 8 الیه با ضخامت مساوی از جنس تنگستن، گادولونیوم، سولفات باریوم و قلع می باشد که با 

وزنی برابر 75% حفاظ سربی 0.5 میلیمتری، تضعیفی برابر با 76% آن را دارد.

بحثونتیجهگیری: با اس��تفاده از موادی که انرژی لبه ی K  آنها با انرژی اش��عه ایکس برابر اس��ت، می توان 

حفاظ هائی را طراحی نمود که عالوه بر تضعیف مناسب پرتوها، از وزن کمتری نیز نسبت به حفاظ های سربی برخوردار 

باشند.

اپرون، حفاظ چند الیه، MCNP5کلمات کلیدی
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