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521سخنرانی-مدلسازیوشبیهسازیدرپزشکی

بررسـیاثرکامپوزیتپلیاتیلنـیبهعنوانیکشـیلدنوترونیپرتوهایکیهانیبااسـتفادهازکد
 MCNPX

فاطمه جمالی*1،سیدمحمدجوادمرتضوی1و2،محمدامین مصلح شیرازی3و4،صدیقه سینا 5،ژیال راهپیما1،آرش صفری1 

1-دانشکده پزشکی، گروه  فیزیک و مهندسی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2- مرکز 

تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونس��از و غیر یونس��از دانشگاه علوم پزشکی شیراز 3-گروه رادیوتراپی آنکولوژی، 

دانشگاه علوم پزشکی شیراز 4- گروه رادیولوژی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز  5- مرکز تحقیقات 

تابش دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز
)*jamali.iti@gmail.com(

چکیده:

مقدمه: باتوجه به  خطرات قابل مالحظه مواجهه فضانوردان و تجهیزات حساس با پرتوهای کیهانی، طراحی یک شیلد  

مناسب در برابر این پرتوها ضرورت پیدا می کند. با شناخت دقیق واکنش های  هسته ای که در اثر برخورد پرتوهای  کیهانی با 

اتم های  مواد سازنده یک حفاظ ایجاد –می شود، برتری کارایی کامپوزیت های پلیمری نسبت به حفاظ های فلزی مورد  توجه 

قرار  می گیرد. بنابراین یکی از مهمترین چالشها، کشف مواد جدید جایگزین مواد  مرسوم مورد استفاده در شیلد های فضایی 

مانند آلومینیم، و ارایه یک حفاظ سبک با خواص حفاظتی افزایش یافته برای ماموریت های فضایی می باشد. 

موادوروشها: در این پژوهش با اس��تفاده از شبیه سازی با کد  مونت کارلو MCNPX میزان کاهش شدت پرتوهای 

نوترونی در چندین شیلد مختلف با استفاده از یک دزیمتر مناسب در گستره انرژی های مربوط به نوترون ها در فضا بررسی 

شد. این حفاظ ها شامل کامپوزیتی متشکل از  پلی اتیلن، کاربید بور و  فیبر کربنی و حفاظ مرجعی که تنها از پلی اتیلن تشکیل 

شده بود، است. در شیلد اول تاثیر افزایش درصد کاربید بور از 5% به 10%، 20% و 30%  بررسی شد. شار ناشی از طیف نوترونی 

با ثابت بودن موقعیت چشمه نسبت به آشکارساز  توسط تالیF4 محاسبه گردید.  دراین فرایند، شبیه سازی ها یک بار بدون 

حفاظ و بار دیگر با حفاظ هایی با ضخامت 6سانتیمتر مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج: دراین پژوهش مش��اهده ش��د که دریک گستره انرژی مش��خص)0MeV≥ E≥1MeV( برای چشمه های 

نوترون کم انرژی، کاهش بس��یار ش��دید ش��ار کل نوترونی پس از حفاظ کامپوزیتی حاوی %5 کاربید بور نسبت به شار 

نوترونی پس از پلی اتیلن قابل مالحظه اس��ت اما در انرژی های باالتر از MeV 10، کامپوزیت تغییر چندانی را در ش��ار 

کل نوترونها در مقایسه با پلی اتیلن ایجاد نکرد. همچنین مقایسه توانایی تضعیف نوترونی کامپوزیت با درصدهای وزنی 

مختلف کاربید بور نسبت به پلی اتیلن، نشان داد که افزایش درصد کربید بور، تاثیر چندانی در کاهش شار نوترون ها در 

گستره انرژی مورد نظر ندارد.

بحثونتیجهگیری: در مجموع یافته های این مطالعه نشان می دهد که کامپوزیت پیشنهاد  شده با کاربید بور %5 

تضعیف قابل قبولی را به همراه دارد،  اما افزایش درصدکربید بور تا بیش��ینه30%، تاثیر چندانی در کاهش شار  نوترون ها 

در گستره انرژی مورد نظر ندارد. برای توجیه این پدیده باید توجه داشت که سطح  مقطع برخورد نوترون ها با بور برای 

نوترون های کم انرژی، خصوصا نوترون های حرارتی زیاد است، درحالیکه برای چشمه های پرانرژی سطح  مقطع برخورد 

نوترون با بور کم  می باش��د. بدین ترتیب به نظر می رس��د می توان نوترون های پرانرژی را در ابتدا با یک الیه پلی اتیلن 

خالص کند  نموده و سپس از یک الیه پلی اتیلن بوردار استفاده نمود.

کامپوزیت پلیمری، شیلد، شبیه سازی کد MCNPX،شارنوترونیکلمات کلیدی
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