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24 kCi

MCNP4C 

  

  

  :چکیده

براي حصول نسبت یکنواختی دز مناسب و منحنی  C-198از نوع  60در این مقاله، ابتدا حداقل تعداد میله هاي کبالت 

اعم از هد، طوقی، کشوي  از جنس سرب سپس ضخامت قسمت هاي مختلف حفاظ. ایزودز یکنواخت تعیین شده است

همچنین آهنگ دز نشتی  براي  لقی هاي مختلف  . محاسبه شده است2.5µSv/hrمتحرك و درپوش باالیی براي آهنگ دز 

براي اطمینان از درستی محاسبات، نتایج بدست آمده با نتایج اندازه گیري . بین کشوي متحرك و هد نیز تعیین شده است

م مقایسه نشان می دهد که نتایج تطابق خوبی با ه. شده در گاماسل کاربرد پرتوها و نتایج شرکت نوردین مقایسه شده است

  . دارند

  سربی ضخامت حفاظ، نسبت یکنواختی دز ، MCNP، کدسیستم پرتودهی گاماسل:  واژهکلید

  

  مقدمه

دستگاه بطور اساسی شامل . براي استفاده در اتاق بدون حفاظ می باشد 60گاماسل  یک سیستم تابشی کبالت 

، طوقه براي حفاظ (drawer)اي استوانهقرار گرفته در بین حفاظ سربی، کشوی) راببینید 1شکل (چشمه حلقوي 

مکانیزم رانش براي حرکت باال و پایین کشو در امتداد خط مرکزي چشمه  کردن سیستم در حین حرکت نمونه و 

. باشد ها از بیرون حفاظ به طرف چشمه جهت تابش دهی می کشو داراي محفظه اي براي حمل نمونه. می باشد

جعبه از جنس فوالد ضد زنگ شامل  . ر درپوش درونی هد واقع شده استجعبه چشمه در مرکزهد مستقیماً زی

  .[1]مداد چشمه دو بار مهروموم شده با فوالد ضد زنگ است 48ماکزیمم 

شده  ترسیمC-198از نوع  60منحنی هاي هم دز براي پیدا کردن حداقل تعداد میله هاي کبالت در این کار، 

کمتر همچنین ضخامت قسمت هاي مختلف حفاظ طوري تعیین شده که آهنگ دز پشت حفاظ . است

  .میکروسیورت بر ساعت شود5/2از

  روش کار
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-Cمشخصات شبیه سازي شده میله. [2]براي انجام محاسبات استفاده شده است MCNP4Cدر این کار از کد 

  : عبارت است از 198

 براي هر میله کبالت cm54/2و  به ارتفاع  cm 635/0چشمه به قطر  slugهفت عدد  .1

 cm927/0و ارتفاع  cm 635/0دو عدد اسپیسر به قطر  .2

 است  L 314، که جنس غالف از فوالد ضد زنگ cm 169/0غالف ناحیه اکتیو به ضخامت  .3

 cm973/0و قطر  cm63  /0و پایینی چشمه با ارتفاع   cm73  /0درپوش باالیی با ارتفاع  .4

  KCi 24الیت چشمه، برابر با میزان فع .5

واقع ) فاصله از مرکز یک مداد(cm 5/10مختصات کانالهاي چشمه که بر روي حلقه اي به شعاع  .6

 .اند شده

احتمال . باشد می 1332و دیگري  KeV 1173که شامل دو انرژي گسسته یکی  60انرژي چشمه کبالت  .7

 .خروج فوتونها با هر یک از این انرژیها تقریباً یک است

)DF( و DE(MeV)براي محاسبه شار و از ضرایب  F4در این کار از دستور 
���

���

������
���.���

�
براي محاسبه 

، تعداد مختلفی از میله ها در نظر گرفته شده 60براي تعیین تعداد میله ها کبالت  .[2]آهنگ دز استفاده شده است

 حالتیاز روي منحنی ایزو دز نسبت یکنواختی دز تعیین شده و . و منحنی ایزو دز مربوط به آنها رسم شده است

میله را نشان  8چیدمان میله ها براي حالت  2شکل . باشد 2انتخاب شده که داراي نسبت یکنواختی دز کمتر از 

قسمت سبز رنگ هوا، قسمت هاي زرد رنگ آب و دزیمترها، خاکستري رنگ سرب، نیلی شکل در این . می دهد

براي .مشخص است کانالهاي خالی در شکل. می باشد رنگ آلومنیوم محفظه نمونه و بنفش میله هاي کبالت

 5/2الی  1بدست آوردن حفاظ مورد نظر باید ضخامت را آنقدر در نظر گرفت تا دز در پشت حفاظ 

رسند  باشد، تعداد ذراتی که به پشت حفاظ می ولی چون ضخامت حفاظ زیاد می. وسیورت بر ساعت شودمیکر

هاي طوالنی زیاد شود پس براي کم کردن خطا بایستی    runشود که خطا براي  باشند و این باعث می خیلی کم می

و  wwp، استفاده از کارت هاي مناسب به هر سلول impنظیر تکه بندي سلول، دادن از روشهاي کاهش واریانس 

wwg  ورودي کد  3شکل . کرداستفادهMCNP خطاي کد  .براي محاسبه ضخامت شعاعی هد را نشان می دهد

  .می باشد% 4در همه محاسبات زیر 
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  [1]گاماسل و جعبه چشمه سیستم پرتودهینمایی از : 1شکل

 
  

  نتایج

 

 
  

براي محاسبه ضخامت  MCNPورودي کد : 3شکل 

 شعاعی هد

رسم منحنی ایزو براي  MCNPورودي کد : 2شکل

 میله  8دز براي حالت 
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ضخامت قسمت  : 1جدول 

هاي مختلف 

 حفاظ

 میله 6منحنی ایزو دز براي حالت : 4شکل 

 آهنگ دز عبوري بر حسب ارتفاع لقی: 6شکل 
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 (µSv/hr)آهنگ دز   (cm)ضخامت   قسمت

  2/2  33  قسمت شعاعی هد

  3/1  37  هد قسمت عمودي

  3/1  37  ارتفاع قسمت باالي سربی کشو 

  5/2  90  ارتفاع قسمت پایینی سربی کشو

  05/0  19  قسمت شعاعی طوقه

  2/1  10  قسمت عمودي طوقه

  5/14  5  قسمت شعاعی درپوش باالیی 

  2/1  16  قسمت عمودي درپوش باالیی

  

 گیري بحث و نتیجه

می نیمم  ،کیلوگري بر ساعت 28آهنگ دز ماکزیمم میله اي  6براي حالت دیده می شود 4شکل همانطور که در 

نسبت یکنواختی دز در . کیلوگري بر ساعت می باشد 19کیلوگري بر ساعت و آهنگ دز مرکزي  5/13آهنگ دز 

پس نتیجه گرفته می شود که . باالتر می باشد 2این یکنواختی از . .محاسبه می شود 07/2الت برابر با این ح

که نمودار ایزو دز براي بارگذاري  5در شکل  .میله یکنواختی دز معقولی را ایجاد نمی کند 6بارگذاري گاماسل با 

 5/13کیلوگري، می نیمم آهنگ دز  5/26ماکزیمم آهنگ دز . را نشان می دهد 60میله کبالت  8گاماسل با 

می  95/1لت بت یکنواختی دز براي این حاسن. کیلوگري بر ساعت می باشد 19کیلوگري و آهنگ دز مرکزي 

عالوه بر این در این حالت منحنی هاي هم دز زمانیکه دزیمترها بین . باشد که نسبت به حالتهاي دیگر بهتر است 

دز جذبی دو میله مجاور یا بین دو میله روبرو قرار گرفته اند، به یکدیگر خیلی شبیه بوده و این نشان می دهد که 

براي اطمینان از  .میله بارگذاري شود 8س گاماسل حداقل بایستی با پ. مستقل می باشد از زاویه سمتی نمونه 

 kCi 24استفاده کرد در این مرجع آهنگ دز مرکزي گاماسل براي اکتیویته  3درستی محاسبات می توان از مرجع 

 ،20 kGy/hr  19بیان شده است که تطابق خوبی با آهنگ دز محاسبه شده که kGy/hr می باشد، دارد.  

دیده می شود آهنگ دز در ابتداي لقی بسرعت کاهش یافته و در انتهاي لقی این کاهش به 6در شکل همانطور که 

سانتیمتري ارتفاع لقی نمی  30یا  20پس نتیجه اي که گرفته می شود این است که با افزایش . آرامی اتفاق می افتد

اما کاهش آهنگ دز با کاهش  دادود لقی را کاهش خبایستیشعاع پس . توان آهنگ دز عبوري از آن  را کاهش داد

میلی متر آهنگ دز عبوري  5/0براي لقی . ضخامت خود لقی در انتهاي لقی مطابق نمودار به آرامی اتفاق می افتد

میلی سیورت بر ساعت با  9/2میلی متر برابر با  3/0و براي لقی % 8میلی سیورت بر ساعت با خطاي  5برابر 
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پس همیشه دزیدر حد میلی سیورت در باالي لقی وجود دارد و بایستی از . ه شده استمحاسب% 10خطاي 

دیده می شود ارتفاع  1همانطور که در جدول .مکانیزم خودکار براي قرار دادن و برداشتن نمونه استفاده شود

ت که قسمت این امر به این خاطر اس. قسمت سربی پایینی کشو بسیار بیشتر از قسمت باالیی کشو می باشد

  . ، شیلد کندسربی پایینی بایستی کل ارتفاع هد را زمانیکه نمونه بیرون از سیستم پرتودهی می باشد

سانتی متري براي دسترسی به محفظه تابش می باشد براي حفاظ  3قسمت سربی باالي کشو داراي حفره اي 

دیده می شود آهنگ دز شعاعی  1ل همانطور که در جدو. کردن این حفره از درپوش باالیی استفاده می شود

میکروسیورت بر ساعت در نظر گرفته شده است دلیل این است که درپوش باالیی در  5/2درپوش خیلی بیشتر از 

وش را تا حد دز زمینه کاهش می هنگام تابش دهی نمونه در داخل طوقه قرار می گیرد و طوقه دز نشتی از درپ

  . ه صرفه نمی باشددهد پس افزایش ضخامت درپوش مقرون ب

 18آهنگ دز در قسمت شعاعی گاماسل کاربرد پرتوها در اکتیویته  ،براي اطمینان از درستی محاسبات حفاظ

 24که براي اکتیویته  میکروسیورت بر ساعت اندازه گیري شد UMO ،6/1محیطی کیلوکوري با دزیمتر 

ضخامت قسمت شعاعی گاماسل کاربرد پرتوها . میکروسیورت بر ساعتمی شود 2/2کیلوکوري آهنگ دز برابر با 

 33که  قسمت شعاعی هد سانتی متر می باشد که تطابق خوبی با نتیجه محاسبات 31با آجر سربی اطراف آن 

  .دارد ،سانتی متر است

  مراجع

[1]  INSTRUCTION MANUAL OF GAMMACELL220, COBALT 60 IRRADIATION UNIT, ATOMIC 
ENERGY OF CANADA Edition No. 6, July, 1968 . 

[2]  OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY, Monte Carlo N-Particle Transport Code 
System, Los Alamos National Laboratory, New Mexico. 
[3]  www.Theratronics.ca, Research Irradiators (Cat. I)

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

