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  MCNPXبا استفاده از كد  55-سازي توليد آهنشبيه
  

   2كي ، حسينذ ؛ 2 مهرنوش ، سروستاني؛ منصوري  1طيب، كاكاوند 
 34149- 16818:گروه فيزيك، صندوق پستي  ،دانشكده علومشگاه بين المللي امام خميني قزوين، ندا 1

  دانشگاه زنجان، دانشكده علوم پايه، گروه فيزيك 2
 

  چكيده
FenpMnاز طريق واكنش منگنز اكسيد ساعت با بمباران 73/2عمر  با نيمه 55-ايزوتوپ آهنراديو 5555 در اين تحقيق واكنش بيان شده با . شودتوليد مي  ),(

آمده از كد اي بدستهمقطعو مقادير سطح MCNPXمده از كد آهاي بدستا استفاده از شار پروتونب سازي شدشبيه MNNPXاستفاده از كد كامپيوتري 
ALICE/ASH تواند ما را ، ميتوافق بسيار خوبي كه در مقايسه نتايج تجربي و تئوري وجود دارد . بهره توليد واكنش محاسبه گرديد و با مقدار تجربي مقايسه شد

  . در بهينه سازي شرايط توليد بدون صرف وقت و انرژي و مواد آزمايشگاهي ياري كند
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Abstract  
 

Iron radioisotope with 2.73H Half-Life has been produced through FenpMn 5555 ),(  reaction. In the present 
investigation, we simulate the reaction using MCNPX computer codes. The production yield of above 
reaction has calculated by using the proton flux and cross-section value which obtained from the MCNP and 
ALICE/ASH codes, respectively. Finally the simulated results have compared with experimental values. Good 
agreements between the measured experimental yields and simulated values have been observed. 
  
PACS No.  25         

   قدمهم
اندازي الكترون سال به روش گير 73/2با نيمه عمر  55_آهن

با  αKكند كه مهمترين كانال واپاشي آن پرتو ايكس واپاشي مي
ي كه احتمال باشد و كانال ديگرمي كيلوالكترون ولت5 /89انرژي 

از . است اشعه گاماي ضعيف گسيل واپاشي از طريق آن كم است،
استفاده به عنوان چشمه استاندارد پ ن راديوايزوتوكاربردهاي اي

براي آشكارسازهاي پرتو ايكس است كه كاربردهاي متفاوتي 

در زمينه پزشكي در مطالعات جذب و متابوليسم آهن در . [1]دارد
، در زمينه صنعتي براي اندازه گيري شدت تابش  [2]بدن انسان

ي خاك در پراكنده و برانگيخته جهت تعيين محتوافلئورسان پس
زمينه كشاورزي براي بررسي جذب ودر [3] سنگ هاي زغالنمونه

  .[4]امالح در گياهان كاربرد دارد
FenpMnهاياز طريق واكنش 55- آهن 5555 ),( و  
FepnFe 5554 )2,( +αوFepnpFe 5556 -توليد مي),(
انجام گرفته با استفاده از توابع تحريك محاسبات با توجه به . شود
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موجود در كشور، و همچنين امكانات  كدهاي كامپيوتري

FenpMnواكنش 5555  55- ترين روش در توليد آهن مناسب ),(
اي و هاي فيزيك هستهآزمايشهاي باالي با توجه به هزينه .است

شبيه ه از كدهاي ها استفادعدم امكان عملي بعضي از اين آزمايش
. شوددر امور خدماتي، تحقيقاتي و آموزشي بسيار توصيه مي سازي

همچنين صرف وقت و هزينه زياد براي توليد راديوداروها و باال 
بودن  خطر  پرتوهاي دريافتي توسط مسئوالن آزمايشگاه ما را برآن 
داشت تا شرايط توليد يك راديو دارو را با استفاده از يك كد 

  .سازي كنيموتري شبيهكامپي
از طريق واكنش   55- آهندر اين تحقيق امكان سنجي توليد 

FenpMn 5555  MCNPX2.6با استفاده از كد كامپيوتري  ),(
شبيه سازي شد و  بررسي و به منظور محاسبه بهره توليد راديودارو
  .شودهاي تجربي مقايسه ميدر پايان نتايج بدست آمده با نتايج داده

.  
  هاي محاسباتيروش

 از مقطع سطح تابع تحريك با استفاده از تعيين محاسبه

  . ALICE/ASH كد طريق
توان به نحو مطلوبي بر ياي را ماحتمال وقوع يك واكنش هسته

مقطع معياري است كه درواقع سطح . حسب سطح مقطع بيان كرد
  .دهداحتمال نسبي وقوع واكنش را نشان مي

 گيرد كد در اين محاسبات مورد استفاده قرار مييكي از كدهايي كه 

اي هاي هستهاست كه به منظور بررسي و مطالعه واكنش آليس
آخرين ويرايش اين . توسط بالن و همكارانش عرضه شده است

بودرز و همكارانش  توسط 2006است كه در سال  اش-آليس كد
. فتاصالح شده است و در اين تحقيق نيز مورد استفاده قرار گر

رانسيلي براي ذرات خروجي مقطع ديفاين كد قادر به محاسبه سطح
 .باشد، دوترون، آلفا و محصوالت شكافت ميپروتون نوترون ،

الزم است يك  اش_آليسبوسيله كد براي محاسبه سطح مقطع 
اي را كه در گام اول پوشه. سري اطالعات براي كد تعريف كنيم

د جرمي هدف و پرتابه را شود و عدها در آن ذخيره ميداده
. كنيمبازه انرژي پرتابه را تعيين مي در گام دوم. كنيممشخص مي

برنامه سطح مقطع واكنش را در . كنيمدر گام آخر برنامه را اجرا مي

در اين كار . كندبازه انرژي تعيين شده در فايل خروجي ذخيره مي
FenpMn مقطع واكنشابتدا سطح 5555 ستفاده از كد با ا ),(

براي  تابع برانگيختگي محاسبه شد و پس از آن نموداراش - آليس
 )1نمودار(.هاي واپاشي پس از بمباران رسم شدتمامي كانال

 
 

 
 

FenpMnنمودار تابع برانگيختگي واكنش:  1شكل 5555 ),(  

 مگا الكترون ولت در نظر 18-2با توجه به نمودار بازه بهينه انرژي 
  .شد گرفته

    
  MCNPXكد
- يكي از جامع) MCNP )Monte Carlo N-Particleكد 

اي براي حل مسائل ترابرد ترين كدهايي است كه توانايي گسترده
اين . استفاده شده است MCNPX 2.6در اين تحقيق از كد . دارد

كد ترابرد پنجاه نوع ذره از قبيل پروتون، نوترون، فوتون و الكترون 
در كند و نتيجه را ها را در سه بعد دنبال ميو هر تركيبي از آن

 [6].دهدي نمايش ميژبر حسب انرتاليهاي مختلف قالب 

ها، هندسه، تعريف مواد، نوع تالي: شامل MCNPX فايل ورودي 
  .هاي كاهش واريانس استو تكنيك منبع

كنيم كه در سيكلوترون سازي ميدر اين تحقيق شرايطي را شبيه
به كار رفته   55-آهنآزمايشگاهي مركز تحقيقاتي كرج براي توليد 

اي نازك از اكسيد هدف مورد استفاده  بصورت اليه .[5]است
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متر كه بر روي دواليه مسي ميلي  097/0منيزيم به ضخامت 
نمونه با پرتو پروتوني با .شودرار دارد، درنظر گرفته ميق

درجه نسبت به 6مگا الكترون ولت تحت زاويه  18انرژي 
 3/3ميكروآمپر به مدت 20سطح هدف و با شدت جريان 

 .ساعت بمباران شده است
 خروجي از استفاده با واكنش توليد بهره محاسبه نحوه

MCNPX .  
 ديسك يك كه ،كرج پژوهشكده رد رفته بكار هدف تحقيق اين در

 چشمه. شبيه سازي شده است ،باشدمي شكل بيضي مقطع سطح با

 ،هدف به نسبت درجه 6 زاويه در شكل ايدايره مقطع سطح با
  .دارد قرار چشمه توسط هدف كامل پوشاندن منظورب

فايل ورودي برنامه را مطابق با مشخصات هدف، پرتابه، هندسه 
 .كنيمآماده مي سيستم و شرايط آزمايش

-آليس كد مقطع سطح هايداده از انرژي بازه بهترين تعيين براي
 به سازي شبيه از مدهبدست آ هايداده .استشده استفادهاش 

 ،انرژي برحسب ،هدف حجم درون پروتون، شار متوسط صورت
 شكل .شودمي نرماليزه يك بهو آمده بدست F4/E 4 تالي توسط

 درون انرژي حسب بر پروتون شار شده هنرماليز توزيع تابع ، 2

 .دهدمي نشان را 55- منگنز هدف
 

 
  تابع توزيع نرماليزه شده شار پروتون : 2شكل

  
براي محاسبه اكتيويته محصول با استفاده از خروجي 

MCNPX گيريماز فرمول انتگرالي زير كمك مي:  
  

    )1()()()(
0

t
E

P ed
M

L

dt

dN
dEEEPtA

Max

λρσ −−= ∫ )1       (  

 

، d، چگالي ماده هدف،ρكتيويته محصول، ، ا A(t)كه در آن 
، جرم مولي ماده هدف، M، عدد آووگادرو، Lضخامت هدف، 

λ ،ثابت واپاشي محصول ،t ،مدت زمان بمباران هدف ،

dt

dN
I P= ،جريان تابش پروتون ،)(Eσاكنش ، سطح مقطع و

، آيداش بدست مي- برحسب انرژي كه از خروجي كد آليس
P(E) تابع توزيع نرماليزه شده پروتون بر حسب انرژي است و از ،

كند ، كه متوسط شار ذره در حجم را محاسبه ميF4طريق تالي 
 .آيدبدست مي

 توسط MCNPXكد طريق از توليد بهره محاسبات ،1-جدول در

 به مربوط نتايج اين .استشده مقايسه تجربي نتايج با ،)1( رابطه

 اين بين خوبي همخواني كه ،باشدمي بيضوي مقطع سطح با ديسك
 .شودمي مشاهده مقادير

  
 داده هاي بهره توليد:  1جدول

 
  
  

   نتيجه گيري
واكنش  از طريق 55-آهن در اين تحقيق بهره توليد     

FenpMn 5555 كه در  مركز تحقيقات كشاورزي، پزشكي و  ),(
شرايط هدف و چشمه با . صنعتي كرج انجام شده، شبيه سازي شد

ازي شد و نتايج بدست آمده از همانندس MCNPXكد كمك 
محاسبات شبيه سازي با نتايج حاصل از كار تجربي و كار تئوري 

. نشان داده شده است 1نتايج كار در جدول . انجام شده مقايسه شد
توافق خوبي بين مقدار بهره توليد شبيه سازي شده، بهره توليد 

دهد ياين مقايسه نشان م. تئوري و بهره توليد تجربي وجود دارد

بهره توليد 
يساز هيشب

)(
Ah

MBq

µ

  

بهره توليد 
)(تجربي

Ah

MBq

µ
  

بهره توليد 
تئوري

Ah

MBq

µ
(

  
  واكنش

3/0  2/0  3/0  5555 ),( FenpMn
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يك ابزار مناسب براي امكان سنجي توليد راديو  MCNPXكه كد 
  .داروها بدون صرف وقت وهزينه زياد است
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