
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


575پوستر-مدلسازیوشبیهسازیدرپزشکی
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چکیده

مقدمه: ترابرد پرتوهای گاما در ماده در بس��یاری از حوزه ها نظیر آشکارس��ازی، دزیمتری و طراحی درمان کاربرد 

دارد. کدهای محاسباتی مختلفی که عمدتا بر پایه روش مونت کارلو بنا نهاده شده اند، در دسترس می باشد. فقدان 

وجود یک کد بومی که دست ما را در شبیه سازی ها به منظور گرفتن خروجی هایی مطلوب باز نگه دارد و امکان توسعه 

آن وجود داشته باشد ما را بر آن داشت که الگوریتمی را در محیط MATLAB برای ترابرد پرتوهای گاما ارائه کنیم. 

مـوادوروشها:در ابتدا س��طح مقطع ها مربوط به برهمکنش پرتوه��ای گاما با انرژی ها و اعداد اتمی مختلف از 

س��ایت NIST در ماتریس��هایی دو بعدی بارگذاری و در محیط MATLAB ذخیره شد. در ادامه توابع توزیع احتمال 

و س��پس توابع توزیع جمعی مربوط به تعریف چش��مه، محل ورود فوتون ها به ماده، مس��افت اولین برخورد در ماده، 

نوع برهمکنش فوتون ها با ماده)فوتوالکتریک، کامپتون، تامس��ون، تولید جفت و تولید سه گانه(، زاویه پراکندگی در 

برهمکنش های کامپتون و یا تامسون وهمچنین زوایای گسیل گاماهای 511keV مربوط به نابودی پوزیترون ها بدست 

آمد.تغییرات انرژی در هر برهمکنش و محل به جای گذاشتن انرژی نیز بدست آورده شد و در آرایه هایی مرتبط با محل 

مش ها تعریفی در ماده ذخیره شد. در انتها برای تایید صحت عملکرد الگوریتم، نتایج محاسباتی مربوط به کرما برای 

فوتون های با انرژی 1MeV در فانتوم اس��توانه ای از جنس آب به ش��عاع 10cm و طول 50cm بدس��ت آمد و با داده ها 

مقاله مرجع و نیز MCNPX مقایسه شد. 

نتایج: نتایج مربوط به محاسبات کرما در فواصل محوری ثابت بازای فواصل شعاعی مختلف و نیز فواصل شعاعی 

ثابت بازای فواصل محوری مختلف، مقایسه گردید.

بحثونتیجهگیری: نتایج نه تنها از موافقت بسیار خوب الگوریتم ما با مقاله مرجع حکایت می کند بلکه در توافق 

بسیار بهتری با MCNPX نیز هست، که صحت عملکرد الگوریتم را برای محاسبات آشکارسازی ونیزدزیمتری)درصورت 

برقراری تعادل الکترونی در مش ها تعریفی( تایید می کند. 

مونت کارلو، الگوریتم مونت کارلو، ترابرد پرتوهای گاما، MATLABکلمات کلیدی
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