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به منظور کاربرد در رادیوتراپی و  MeV01 فوتونوترونی بهینه برای شتابدهنده خطی  طراحی هدف

 رادیوگرافی 
 0توکلی عنبران ، حسین ؛ 2قاسمی ، فرشاد  ؛ 2فائزه،  رحمانی ؛ 0سیفی ، سمانه

 شاهرود  ،  صنعتی شاهروده فیزیک دانشگا دانشکدهای، گروه فیزیک هسته1

 تهران ،ای دانشگاه شهید بهشتیدانشکده مهندسی هسته، توهاکاربرد پر گروه  2

 

 چكیده
ها را توسعه داد. دهندههای  نوترونی  مبتنی بر این شتابتوان چشمهالکترونی و توانمندی ساخت آنها داخل کشور ، می هایدهندهتوسعه کاربردی شتاب با توجه به 

اب شده است. برای این هدف اولین گام طراحی چشمه نوترون شامل چشمه فوتون و چشمه فوتونوترون با انتخ MeV 11 دهنده الکتروندر این پژوهش شتاب

فوتونوترون اشاره  فوتون و توان به در دسترس بودن  مواد و تولید بیشینهشود. از  معیارهای طراحی میانرژی مناسب و شار کافی است که بسته به کاربری تعیین می
  کرد.
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Abstract  
 

According wide variety application of electron accelerators and it's construction capability in Iran, 

development of neutron source based on electron Linac can be possible. In this research, 10 MeV Linac has 

been selected for this purpose, depending on the application first step is the design of neutron source with 

sufficient flux and appropriate energy that includes photon converter and photoneutron target. Al calculations 

have been performed using Monte Carlo MCNP Code according to criteria such as maximum photon and 

photoneutron production and availability of material.  

 

PACS No.  28.00  
 

  قدمهم

یی که قابلیت تولید نوترون باا شاار بااا را دارناد در     هاچشمه     

امروزه پرتودرمانی با نوترون صنعت و پزشکی کاربرد زیادی دارند. 

مقااوم در برابار ساایر    هاای مزازی   برای درمان بسیاری از سارطان 

 BNCT هاا  یکای از ماوترترین ایان رو     .برد داردرکاا ها ماندر

شود و شاار  می استفادههای فوق حرارتی نوترون است که در آن از

 اسات  s2n/cm)811×3.نوترونی مورد نیاز در ایان رو  درماانی    

از این نوع درمان که از نوترون های حرارتی جابب شاده در   . ]1[

شود برای درمان تومور هاای بادخین ناحیاه سار و     بور استفاده می

، صاور   هاای مرساوم مقااوم اسات    گردن و پوست که به درماان 

 1اولاین درماان موفاز از سارطان مانوماا      1881گیرد. در ساا   می

                                                 
1 alignant melanomam 
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 2111تاا   1881و از ساا    ]2[گزار  شد  2توسط راکتور ماساشی

بیماار و همنناین    33 4اونبیماار و در بروکها   22 3در راکتور پاتن 

 و] 3 [مواردی در فناند و سوئد ....مورد درمان باالینی قرارگرفتناد  

  .هنوز در مراحال تققیقااتی اسات    BNCT درمان رو  در ایران

جایگزین مناسابی   مواردهمننین رادیوگرافی با نوترون در بسیاری 

رو  باه ناوترون    در ایان  است Xهای با پرتو برداریبرای عکس

 . های کند نیاز دارین و هر چه نوترون کن انرژی تر باشد بهتر است

از  .]4[ اسات  s2(n/cm111.(شار نوترونی مورد نیاز در این رو  

 ،ایتاوان باه راکتورهاای هساته    میهای تولید نوترون جمله چشمه

 های واکنش مبتنی برنوترون  مولد های ایزوتوپی،ی رادیو هاچشمه

D-D, D-T  های ذرا  و الکترون اشااره کارد. در   شتابدهندهنیز و

 هاای خیای الکترونای باا توجاه باه      ها شاتابدهنده میان این چشمه

 ،حجن کوچاک ، یدخر یا هزینه تمام شده تولید و له:مزایایی از جم

سادگی کار باا آنهاا و کان خیار باودن، بیشاتر ماورد توجاه قارار          

وجاود زیار    ،همننین در کشورمان عاوه بر مزایای فوق اند.گرفته

، توجاه باه ایان چشامه را     شتاب دهنده الکترونهای تولید ساخت

ف افازایش داده  هاای مختلا  بریربرای تولید نوترون به منظاور کاا  

ی خیای  هاا تولید ناوترون باا اساتفاده از شاتابدهنده     فراینداست. 

. برخاورد الکتارون فارودی از    1شاامل دو مرحلاه اسات:     الکترون

. برخاورد  2بش ترمازی.  شتابدهنده با هادف فوتاونی و تولیاد تاا    

های تولیدی از مبد  فوتونی با هدف فوتوناوترونی و تولیاد   فوتون

 [3]میالعااه بااا اسااتفاده از کااد مقاسااباتی  فوتونااوترون. در ایاان

MCNPX    به شبیه سازی هدف فوتونی و هدف فوتاونرونی بهیناه

 پردازین.  می MeV 11برای شتابدهنده خیی الکترونی با انرژی 

 هامواد و روش
 هدف فوتونی .0

ی گسیل شده از شتابدهنده خیی الکترون در برخورد با هاالکترون

درصد از انرژی خود را  81بیش از  ،نفلزا  سنگیهدف منایبی از 

                                                 
2 11, 100 kW)-Musashi reactor (TRIGA 

3  High flux reactor, Petten, the Netherlands 
4  eBrookhaven medical research reactor, united stat 

 طیف پیوستهبا این تابش  .کنندمیبه صور  تابش ترمزی گسیل 

الکترون فرودی دارد. با انرژی معاد  با انرژی بیشینه بیشینه انرژی 

( که شد  گسیل تابش ترمزی در برخورد 1توجه به رابیه  

د، هرچه کنمیرا بیان  Zو عدد اتمی  Mالکترون با هدف با جرم 

 تعداد فوتون تولیدی بیشتر ،تر باشدماده مورد استفاده سنگین

 و هادر شعاعتانتالین و پاتین  تنگستن، خواهد بود. بنابراین 

 .[2] ن مورد بررسی قرار گرفتندی گوناگوهاضخامت

  1                              )                              2

2
ZI

M
 

 هدف فوتونوترونی .2

برای انجام واکنش فتونوترونی، باید از فوتون هایی با حداقل 

این  انرژی معاد  انرژی آستانه اندرکنش واکنش استفاده کرد که

برای  MeV1-3  :عبارتند ازهای مختلف برای هسته هاآستانه

سبک. متوسط و ی هابرای هسته MeV21-13 ،ی سنگین هاهسته

 Giant Dipole Resonanceای عبارتند از فوتوهستهی هاواکنش

(GDR), Quasi-Deuteron (QD), intranuclear cascade. 

 غالباً MeV33ی فرودی با انرژی کمتر ازهاتولید نوترون با فوتون

 .]1[است GDRنتیجه 

( 3ها از رابیه  ( و انرژی فوتونوترون2از رابیه  ها تعداد نوترون

الکترون  آهنگe،جرم اتمی Mدر این رابیه . استقابل مقاسبه 

 ضخامت هدفt چگالی،عدد آووگادرو،e/s،)0Nفرودی 

 :     ]8و 8[سیح مقیع کل تولید فوتونوترونی استTو
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  ،انرژی فوتون فرودیM هدف، عدد اتمی
( , )s nE  انرژی

لکترون زاویه گسیل فوتونوترون نسبت به ا Ɵآستانه واکنش، 

بیشینه (، MeV11  با توجه به انرژی الکترون فرودی فرودی است.

بنابراین  ،خواهد بود MeV11انرژی فوتون تولیدی از مبد  فوتونی

در  MeV11 از کمترژی آستانه تولید فوتونوترون انر بافلزاتی 

 سازیهای مختلف، با استفاده از کد شبیهها و شعاعضخامت

مورد ارزیابی  فتونوترونیهدف  نوانبه ع MCNPXای هسته
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Be, O, W, Pb, Bi, Ta2D , عبارتند از این عناصرقرارگرفتند. 

2BeD.  
 نتایج

در گام او  برای انتخاب مبد  فوتونی بهینه، فوتون تولیادی از       

ی مختلاف  هاا و ضاخامت  هاا تنگستن و پاتین و تانتالین در شعاع

 و ی و حرارتای ی مکاانیک هاا مقاسبه شاد و باا توجاه باه ویژگای     

 cm31تنگساتن در ابعاادی باا طاو       همننین در دسترس باودن،  

و  cm2 عاار  کنااد(،ماایرا اسااکن  cm31 زیاارا باریکااه مساایر

فوتون تولیدی از فلزا   1ل انتخاب شد. در شک mm 1.3ضخامت

قلاه  . ی مختلاف نماایش داده شاده اسات    هاا مختلف در ضخامت

. اسات بهره فوتونی  مربوط به بیشترین 2و 1مشاهده شده در شکل 

 1.11 حادود  اشتراانگ در تنگستنطو  تابشی  برم( 4 طبز رابیه 

رود طولی که بیشینه بهاره  همانیور که انتظار می است وسانتی متر 

این مقدار به دست آماد زیارا در    حدوددهد فوتونی را به دست می

 گباشاته،  الکترون همه انرژی خود را باه جاای   فاصله طو  تابشی، 

 تولیاد اشاتراانگ   تاابش بارم   مقدار، ای کمتر از ایندر فاصله پس

          [6] شود.می

5

2 32
1

2 4

( 1)ln[1 ( 1)]
( ) ( )

1 ( 1)
a

aa
R kg m a

a a





 
 

 
   

1 1.209

2.335A
a

Z
 , 4

2 1.78 10a Z  , 4

3 0.9891 (3.01 10 )a Z   ,

2

4 1.468 (1.18 10 )a Z  
5 0.109

1.232
a

Z
                            )4    

 2با ابعاد بهینه در شکل  تنگستنیصل از هدف طیف فوتون حا

درصد  1خطای کلیه شبیه سازی ها کمتر از نمایش داده شده است. 

 . بنابراین بازوی خطاها قابل مشاهده در نمودار نیست ، بوده

 
 مقایسه بین فوتون تولیدی از پاتین و تنگستن و تانتالین در 1شکل.

 های مختلف.ضخامت         

 
  طیف فوتون تولیدی از هدف فوتونی از جنس تنگستن 2شکل. 

میزان فوتونوترون تولیدی از هر کدام از  مقایسه در گام بعدی

گزار  شده  1در جدو  انجام  شد که  نتایج فلزا  پیشنهادی 

  است. 
  لیست عناصر مناسب برای تولید فوتونوترون : 1جدو 

 چگالی عنصر
(g/cm3) 

 ابعاد

(H(cm) R(cm)) 

دیفوتونوترون تولی  

(n/e) 

BeD2 1.1 12 22 3.13 1-4 

Be 1.83 18 22 1.14 11-4 

D2O 1.1 12 22 1.4 11-4 

Pb 11.34 4 22 1.12 11-3 

Ta 12.28 2 22 1.1 11-2 

Bi 8.81 4 22 2.43 11-2 

W 18.23 2 22 3.41 11-2 
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تر است ولی به دلیل پایین Be, BeD2آستانه تولید فوتونوترون 

، از مبان گسترده برای استفادهدر دسترس نبودن  هزینه باا و نیز

طیف انرژی به بررسی بنابراین در ادامه  حبف شدند. گزینه ها

 .شده است پرداخته 3در شکل هاسایر گزینه

 
 ,Ta, Bi, Pbهای فوتونوترونی مختلف  مقایسه بین طیف انرژی هدف 3شکل.

          O,W2D)  
های نوترون تولیدی از هر کدام از هدفای فوتوتوزیع زاویه سپس

 ترسین شد. 4ترونی پیشنهادی در شکل فوتونو

 ,Ta, Biهای فوتونوترونی مختلف  ای هدفمقایسه بین توزیع زاویه 4شکل.

           W O,2Pb, D) 
 

 

  نتیجه گیریبحث و  
طو  و  cm31با انتخاب هدف فوتونی از جنس تنگستن و ابعاد 

cm2 عر  وmm 1.3 ای هر الکترون فرودی ضخامت ، به از

آید که بیشینه میبه دست  MeV 1.83فوتون با انرژی متوسط 1.38

. تابش ترمزی حاصل در برخورد با هدف هدف تولید فوتون است

فوتونوترونی که بر حسب نوع کاربری چشمه نوترونی یکی از 

 آب سنگین،  1شکل  بر اساس نتایجتواند باشد. می 1 موارد جدو 

 MeV2.2 دوترین با استانه اندرکنش فوتونوترونی به علت داشتن

 تولید (MeV 8.7)با حداکثر انرژی  هاای از نوترونطیف پیوسته

تعداد  ضمناً هستند، انرژیکند که بیشترین آنها در ناحیه کنمی

نظیر در مواردی  نبنابرای .کندتولید می فوتونوترون بیشتری

BNCT  های کن انرژی ز نوترونکه به شار زیادی او رادیوگرافی

با تعبیه کندکننده مناسب برحسب بازه انرژی مورد نیاز نیاز باشد 

به عنوان گزینه مناسب تواند میرای رسیدن به استاندارد های ازم ب

ولی باید به چگالی و مایع بودن  چشمه فتونوترون انتخاب شود.

نگستن و ت بیسمو  این ماده توجه شود. پس از آن سرب، تانتالین،

 به ترتیب در مراتب بعدی تولید نوترونرفتارهای تقریباً مشابه، 

تولید  MeV4 انرژی هایی تاها نوتروناین چشمهقرار  دارند. 

کنند و در ناحیه فوق حرارتی تولید نوترون نامقسوسی دارند می

نیز و های مکانیکی و حرارتی یژگیری، واپاید ،ولی چگالی باا

این فلزا  موجب شده بتوان از سریع در  عمدتاً نوترون های تولید

کاربردهای فعالسازی نوترونی برای تولید نوترون در  هااین هدف

 Prompt Gamma Neutron Activation)باگاماهای آنی 

Analysis)  .ی آنیگاماپرتو  رو  اساس اینزیرا استفاده کرد 

ناشی از  یآن گامای و نیزحرارتی های نوتروناندازی ناشی از گیر

است  MeVهای سریع با انرژی چند سان نوترونکشغیرپراکندگی 

مشابه در تولید نوترون در همه موارد نشان  ایتوزیع زاویه .[11]

قابل توجه درجه  21تولید نوترون در زوایای بیش از دهد که می

از همسوساز نیز  ،ولی در صور  نیاز به توزیع همگراتر نیست

 ماحظا باید  که بر اساس نوع استفادهد توان استفاده کرمی

 . قرار گیردتوجه  نیز موردتضعیف نوترونی در همسوساز 

 هامرجع
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