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یک مدل پویاییشناسی سیستم برای تنظیم تصمیمهای موجودی در مولدهای رادیونوکلید
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 تهران ـ ایران،1411311131 : صندوق پستی، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی صنایع.1
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 در. برای شبیهسازی تصمیم های مدیریت موجودی مولدهای رادیونوکلید ارایه شده است، یک مدل پویاییشناسی سیستم، در این پژوهش:چکیده
) تولید می شود و پس از هر بار استخراج (دوشیدن، رادیودارو به مرور زمان از رادیونوکلید دیگری به نام رادیونوکلید مادر،مولدهای رادیونوکلید
 تابع توزیع، تأثیر متقابل متغیرها، وابستگی تولید به زمان. تولید میشود، رادیودارو به تناسب مقدار رادیونوکلید مادر باقیمانده،رادیوداروی تولید شده
 باعث پیچیدگی فزایندهی مدلهای ریاضی شده و مدلسازی را در روشهای متداول،غیرخطی و بازتولید با توجه به مقدار باقیماندهی رادیونوکلید مادر
 عاملهای پیشگفته مدل شده است و با توجه به ماهیت توسعهیابندهی مدلهای پویاییشناسی، در مدل ارایه شده. مشکل میسازد،پژوهش در عملیات
 آزمونهای بازتولید رفتار مدل. امکان استفاده از مدل به عنوان مدل پایه در مدلسازیهای پیچیدهتر فراهم شده است،سیستم و امکان توسعهی مرز مدل
، در انتها چند سناریو برای افزایش بهرهوری ارایه شده و بهرهوری حاصل. حکایت از اعتبار مدل ارایه شده دارد،و شرایط حدی پویایی شناسی سیستم
. درصد نسبت به شرایط متداول بهبود یافته است88 به مقدار

99m- تکنسیم، مولد رادیو نوکلید، رادیودارو، مدل پویاییشناسی سیستم:کلیدواژهها
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Abstract: A system dynamics model for simulating radionuclide generators inventory management
decisions is presented in this research report. The radiopharmaceutical is generated gradually from another
radioactive element, so called mother element in the radionuclide generators, and after each extraction of the
produced radioactive material, so called elution, the radiopharmaceutical is produced in the proportion of the
residue from the mother element. Based on the remained mother element, production time dependence,
mutual interaction of variables, nonlinear distribution function, and reproduction, lead to the incremental
complexity of the mathematical model and cause the model making affair harder in common place operation
research methods. In the proposed model appeared in this report, the above-mentioned factors are modeled
and due to the nature of system dynamics models' development and the possibility of developing the
boundary of the model, the feasibility of utilizing the model, as a basic one, in more complex modeling
affairs is presented. The model behavior re-production tests and the system dynamics' extreme conditions,
illustrate the validity of the proposed model. Ultimately, in this paper, several scenarios for the productivity
raise are illustrated and twenty five percent improvement has been shown compared to the conventional
models.
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 .1مقدمه

موجودی است .در پژوهش حاضر ،مدل پویاییشناسی سیستم

تحلیل عملکرد اندامها ،نظیر فعالیت بیش از اندازهی سلولهای

مدیریت موجودی مولد رادیونوکلیدهای دارویی ارایه شده است.

سرطانی ،تنها با پویش هستهای و با استفاده از رادیوداروها که نقش

این مدل قابلیت شبیهسازی تصمیمهای گرفته شده را دارد و عالوه

بیبدیلی در تأمین سالمت بشر دارند میسّر است ] .[9مولدهای

بر بهرهگیری از دیدگاه کلنگر( ،)9امکان شبیهسازی سناریوهای

رادیونوکلید ،نقش مهمی را در تأمین رادیوداروی مورد نیاز دارند.

مختلف را میسّر میسازد .همچنین با استفاده از روش شبیهسازی

مولد رادیونوکلید ،سیستمی است که داخل خود ،مخلوطی از دو

سناریوهای ارایه شده در نرمافزار پاورسیم استودیو( )8نسخهی ،90

رادیونوکلید مادر و دختر را در خود دارد .سیستم طوری طراحی

کارایی سناریوها شبیهسازی شده است .در ادامهی مقاله ،در بخش

شده است که هستهی دختر که به مرور با واپاشی مادر -هسته تولید

دوم به مرور ادبیات پرداخته شده است .سپس در بخش سوم ،مسأله

میشود ،قابل تفکیک از آن باشد .فرایند تفکیک دختر از مادر

تبیین شده است و در بخش چهارم ،روش شناسی پویایی سیستم،

دوشیدن نامیده میشود ] .[8یکی از مهمترین مولدها ،مولد

مدلسازی ،شبیهسازی و اعتبارسنجی مدل انجام شده است .در

تکنسیم 11m-است .طبق گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی،

بخش پنجم سناریوهای مختلف شبیهسازی و نتیجههای عددی آن

در بیش از  50درصد تصویرگیریهای انجام شده در جهان ،از

تحلیل شده است و در بخش ششم ،جمعبندی و نتیجهگیری شده

مولد تکنسیم 11m-استفاده میشود .در سال  ،8005حدود 88

است.

میلیون تصویرگیری در جهان با این رادیودارو انجام شده است .با
احتساب افزایش ساالنه ،در سال  8097به حدود  55میلیون مورد

 .2مرور ادبیات

افزایش مییابد ] .[3با توجه به جایگزین ناپذیر بودن این

پژوهشهای متعددی در خصوص مواد زوالپذیر انجام شده است؛

رادیودارو ،افزایش بهرهوری استفاده از مواد اولیه در آنها از

زوالپذیری را کاهش سودمندی کاالی اولیه به علت خرابی،

اهمیت باالیی برخوردار است .بسیاری از کاالهای موردنیاز بشر از

واپاشی ،فساد ،تبخیر ،کهنه شدن ،کاهش مطلوبیت و یا ارزش

نظر تولید و نگهداری ،ماهیتی حساس به زمان دارند .رادیوداروها

حاشیهای محصول تعریف کردهاند ] .[3در پژوهش دیگری،

نیز ازجمله مواردی هستند که عالوه بر زوالپذیری ،برای تحقق

برحسب نوع و ماهیت محصولهای فسادپذیر ،آنها به سه دسته

بسیاری از فرایندهای تشخیصی یا درمانی ،ضروری هستند .با توجه

تقسیم شدهاند؛ دستهی نخست ،مواد فسادپذیری هستند نظیر داروها

به ماهیت مشابه مولدها ،با حفظ کلیت ،به منظور ملموس بودن

که حداکثر عمر مشخصی دارند که بر اساس قانونها یا استانداردها

متغیرها و واژگان ،از مثال مولد تکنسیم 11m-در کل متن استفاده

مشخص است .در بسیاری از مقالهها ،فسادپذیری معادل

شده است.

زوالپذیری به کار رفته است ].[8
دستهی دوم ،آنهایی هستند مثل میوهها ،سبزیها و لبنیات که

به علت ماهیت مولد ،موجودی آن را به یک باره نمیتوان

با گذشت زمان ،کاربرد خود را از دست میدهند.

مصرف نمود و باید بهمرور زمان که تکنسیم 11m-تولید میشود،
با دوشیدن از آن بهره جست .با هر بار دوشیدن مولد ،مقدار

دستهی سوم ،ماهیت حساس به زمان نداشته و با گذشت زمان،

موجودی تکنسیم 11m-در آن صفر شده و مجدداً ،با توجه به

ماهیت خود را از دست نمیدهند ،اما در طول زمان مطلوبیت خود

مقدار باقیماندهی مولیبدن 11-در داخل مولد ،سطح موجودی

را از دست میدهند ،نظیر محصولهای رایانهای ،محصولهای مد

تدریجاً افزایش مییابد .ماهیت پویای مولد و وابستگی پرتوزایی

و یا محصولهای مبتنی بر اطالعات نظیر روزنامه.

حاصل به دفعهها و زمانبندی دوشیدن ،به کل مسأله ماهیت پویا

از منظر وابستگی به زمان ،زوالپذیری برخی از مواد بهصورت

میدهد .این ماهیت و تطابق تقاضا با میزان پرتوزایی بهدست آمده،

زمان ثابت ،یا پنجرهای در نظر گرفته میشود؛ خون و مواد لبنی از

در پژوهشهای پیشین بررسی نشده و خأل پژوهشی در این فضا،

این دسته هستند .دستهای دیگر ،بهصورت تابعی احتمالی از زمان

در نظر گرفتن این مسأله بهصورت یکپارچه با تصمیمهای مدیریت

هستند ،نظیر محصولهای تازهی کشاورزی و دادههای پرتوزا که
با گذشت زمان ،مطلوبیت خود را از دست میدهند ].[6
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رادیودارو ،کاالیی است که در ساختار شیمیایی آن از

گرفت ] .[95وو تقاضا را بر حسب زمان ،متغیر ،و کمبود و

هستههای پرتوزا استفاده شده است .برای کاهش مقدار تابش

تعویق بخشی( )8را نیز مجاز در نظر گرفته ،واپاشی را با تابع ویبول

دریافتی در بیماران ،در پزشکی هستهای از رادیونوکلیدهای دارای

مدل کرد ] .[91وی در کار بعدی خود شروع با کمبود موجودی

نیم -عمر کوتاه استفاده میکنند ] .[7بنابراین ،ازنظر دستهبندی که

را نیز به فرضها اضافه نمود ] .[80گیری و همکاران ] ،[89یک

پیشتر ارایه شد ،مولد رادیونوکلید بهصورت پیوسته در زمان،

مدل تعیین نقطهی بهینهی سفارش برای حالت تک محصولی تک

دچار واپاشی شده و در دستهی دوم قرار میگیرد.

دورهای را ،با تابع واپاشی ویبول و تقاضا را با تابع رمپ توسعه

در تعدادی مقالهی مروری ،محصولهای زوالپذیر به صورت

داده ،و سپس مدل را در افق برنامهریزی نامحدود ،حل و نقطهی

جامع مرور و نوعهای آنها با جزییات دستهبندی شده است

بهینه را محاسبه کردند ] .[89اسکوری و پاپاچریستوس ] [88با

] .[90-1 ،5 ،6رأفت ] ،[6دستهی دیگری به مواد حساس به زمان

فرض نامحدود بودن افق برنامهریزی ،با در نظر گرفتن منحنی

اختصاص داده است که با دیگر اثرها متفاوتاند ،آنانی که نظیر

تقاضا بر حسب زمان به صورت مقعر لگاریتمی( ،)6و با فرض مجاز

برخی نوشیدنیها و غذاها و محصولهای عتیقه و کلکسیونی با

بودن کمبود ،عقبافتادگی تحویل و زوالپذیری محصول ،مدلی

گذشت زمان ،به مطلوبیت آنها افزوده میشود.

را ارایه دادند .آنها هزینهی عقبافتادگی را به صورت نمایی منفی

محصولهای زوالپذیر مدل شده بهصورت پیوسته ،نظیر تابع

برحسب زمان تأخیر محاسبه نمودند .گوش و چادهوری ] [83با

ویبول( )3دو و سه پارامتری و همچنین تابع نمایی منفی که حالت

فرضهای تأمین فوری ،تقاضا متغیر مرتبهی دوم از زمان و واپاشی

خاصی از توزیع ویبول است را میتوان در اثرهای نویسندگان زیر

ویبول دو پارامتری ،یک مدل سطح موجودی ارایه کردند .آنها

مشاهده نمود .قاره و شرادر ] [99معادلهی دیفرانسیل واپاشی و

همچنین ،یک مدل نقطهی بهینهی سفارش برای افق برنامهریزی

اولین مدل نمایی منفی را ارایه کردند .کوورت و فیلیپ ][98

نامحدود ،برای تقاضای مرتبهی دوم بر حسب زمان ،مجاز بودن

مدیریت موجودی مواد با نرخ زوال متغیر را با استفاده از تابع ویبول

کمبود و زوالپذیری طبق تابع کسری زمان ،ارایه و میزان و

دو پارامتری مدلسازی نمودند .فیلیپ ،مدل قبلی خود را برای تابع

نقطههای بهینهی سفارش را محاسبه نمودند ] .[83موخوپدهیای و

ویبول سه پارامتری توسعه داد ].[93

همکاران ] [88مدل خود را که در آن زوالپذیری با تابع ویبول دو

جاالن و همکاران ] [93فرضهای افزایش خطی تقاضا و مجاز

پارمتری در نظر گرفته شده است ،با فرض تقاضای متغیر بر حسب

بودن کمبود را به مدل ویبول دو پارامتری اضافه کردند.

قیمت ارایه نمودهاند .شاووها دنگ ] [86تقاضا را به صورت تابع

چاکرابرتی و همکاران ] [98تقاضا را برحسب زمان به صورت

رمپ بر حسب زمان در نظر گرفته و زوالپذیری را با ویبول

متغیر در نظر گرفته و با مجاز دانستن کمبود ،از تابع ویبول سه

مدلسازی کرد .وی برخی فرضهای زاید مرجع ] [96را حذف و

پارامتری بهره جستند .وو و همکاران ] [96عالوه بر در نظر گرفتن

با نامحدود در نظر نگرفتن افق برنامهریزی مدل عمومیتری را ارایه

رمپ()3

نمود .وی و همکاران ] [87با در نظر گرفتن بهینگی همزمان در

در نظر گرفتند .وو و همکاران با ارایهی مدلی کلیتر عالوه بر

همکاری تولیدکننده و خردهفروش با فرضهای تقاضای ثابت و

زوالپذیری بر حسب تابع ویبول ،متغیر بودن تقاضا بر حسب زمان،

زوال موجودی برحسب تابع ویبول ،محدودیت انبار خردهفروش و

هزینهی نگهداری را نیز به صورت پیوسته در نظر گرفتند و با توجه

چند بار تحویل به ازای یک سفارش ،مدل یکپارچهی تولید-

به عدم امکان ارایهی حل بهینه به صورت تحلیلی ،مسأله را به

موجودی را ارایه دادند .الخدهایری و تادج ] [85مدل کنترل

کمک رایانه حل نمودند ] .[97آنها برخی از مواد از قبیل داروها،

بهینهی تولید و موجودی مواد زوالپذیر را بر حسب تابع ویبول دو

فیلمهای عکاسی ،قطعههای الکترونیکی و مواد پرتوزا را که امکان

پارمتری ارایه کردند .لو و همکاران ] [81یک مدل یکپارچهی

به کارگیری مدلشان در آنها متصور بود نام بردند .وو ،عالوه بر

مدیریت تولید و موجودی ارایه کردند که همزمان دیدگاه

زوالپذیری بر حسب تابع ویبول ،متغیر بودن تقاضا بر حسب زمان

تولیدکننده و خردهفروش را در نظر میگیرد .تغییر نرخ زوال،

را به صورت رمپ و هزینهی کمبود را نیز بر حسب زمان در نظر

تعویق بخشی ،تورم ،عیبهای فرایند تولید و چند بار تحویلی از

تابع ویبول برای زوالپذیری ،تابع تقاضا را به صورت تابع
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فرضهای این مدل است .اسکوری و همکاران یک مدل موجودی

گرفته و با تابع توزیع نمایی منفی مدل کرده و مدل بهینهی اقتصادی

را با فرض نرخ تقاضای رمپ ،نرخ زوال موجودی به صورت تابع

سفارش()7

ویبول ،تعویق بخشی و تقاضای پاسخ داده نشده ارایه کردند که هر

مراجعهی بیماران برای بهینهسازی مصرف رادیودارو ارایه کرده

دو حالتِ شروع بدون کمبود دوره و شروع با کمبود دوره منظور

که با توجه به زمان متفاوت انواع عملیات تصویرگیری هستهای،

شده است ] .[30روی و چادهوری ] [39در پژوهش خود ،نرخ

کاهش زمان بیکاری دستگاه و کاهش زمان انتظار بیماران را

تعویق وابسته به زمان ،تابع زوال ویبول دو پارامتری ،و تقاضا را

برنامهریزی نموده است .با توجه به نیم -عمر بسیار کوتاه (در حدود

تابعی از قیمت در طول زمان در نظر گرفتند و قیمت را بر حسب

دو ساعت) رادیوداروهای مقطعنگاری گسیل پوزیترون (پت) ،وی

میزان تعویق تعیین و هزینهی کل را بهینه کردند .بگوم و ساهو ][3

زوالپذیری را بهصورت پنجرهای در نظر گرفته است .او مدیریت

بیان کردند که تابع عمر بسیاری از مواد را میتوان برحسب توزیع

موجودی را مدنظر قرار نداده است.

را ارایه دادهاند .آلس ] [36یک مدل زمانبندی

ویبول نمایش داد .نمایش تقاضا نیز برحسب تابعی از زمان ممکن

اکروتیریاناکیس و چاکرابورتی ] [37یک مدل مسیریابی برای

است ،بر این اساس مدل موجودی اقتصادی درجه دومی را از

بهینهسازی مسیریابی رادیوداروهای مقطع نگاری گسیل پوزیترون

موجودی و تقاضا با فرض مجاز بودن کمبود ارایه دادند .مولونه و

ارایه کردهاند ،با توجه به نیم -عمر بسیار کوتاه (کمتر از دو

همکاران ] [38با تغییر در مدل سنتی نقطهی بهینهی سفارش ،نرخ

ساعت) رادیودارو و استانداردهای سختگیرانه ،آنها زوالپذیری

تولید ثابت برحسب میزان موجودی ،و تقاضا را نیز تابعی از قیمت

را بهصورت پنجرهی زمانی در نظر گرفته و پس از گذشت زمان

در نظر گرفتند .همچنین آنها ،عمر محصولها را نیز به صورت

انقضا ،محصول را از دست رفته بهحساب آوردند.

تصادفی با تابع توزیع ویبول سه پارامتری در نظر گرفتند .بهونیا و

از معدود پژوهشهایی که مطابق واقع کار شده ،پژوهشی است

شیخ ] [33دو مدل برای موجودی اقالم زوالپذیر با تقاضای متغیر

که امانس ] [35انجام داده است .وی روشی را برای بهینهسازی

برحسب قیمت فروش و نرخ تبلیغها ارایه دادند .تنها در دو مرجع

مدیریت موجودی مولدهای رادیونوکلید ارایه کرده است .وی به

] [97و ] [38کاربرد عملی از مدل ذکر شده است :کاربرد مدل در

نوبهی خود به خوبی سعی بر حل این مسأله نموده است ،اما با توجه

فیلمهای عکاسی ،قطعههای الکترونیکی و مواد پرتوزا و همچنین

به امکانات محدود محاسباتی زمان نگارش ،فرضهای وی برای

داروها ،مواد غذایی ،سبزیها و میوهها در نظر گرفته شده است .اما

امکانپذیر شدن مدلسازی و حل این مسأله ،نظیر پیوستگی،

ناهمیاس ] ،[33در کتاب خود با عنوان مدلهای موجودی

مشتقپذیری و استفاده از موجودی رادیونوکلید مادر بهجای مقدار

فسادپذیر ،عنوان کرده است که در نظر گرفتن تابع نمایی منفی

موجودی قابل استفاده (مقدار موجودی رادیونوکلید دختر در

برای اکثر محصولها ،واقعی نیست و به دلیل گیرایی ابعاد ریاضی

مولد) باعث فاصلهی شایان توجه از واقعیت شده است .به عالوه،

و مدلسازی آن است که برخی نویسندگان برای مدلسازی

پیچیدگی روش ارایه شده باعث شده که بهرغم گذشت پنجاه

محصولهای غذایی و تازه از آن استفاده کردهاند .بهعنوان نمونه

سال ،در مدیریت موجودی رادیونوکلیدها از این روش استفاده

در زنجیرهی تأمین موز ،اگر تابعنمایی منفی در نظر گرفته شود ،به

نشود؛ امانس خود نیز در توسعههای آتی ،ساده کردن مدل و

این معنی است که کسری از موجودی بهصورت روزانه از بین

افزایش دقت را پیشنهاد داده است.
در مقالهی حاضر ،بهعلت انعطافپذیری روششناسی مورد

میرود ،در حالیکه در عمل اینگونه نیست .تنها کاربرد واقعی

استفاده ،فرضهای غیرواقعی «استفاده از موجودی رادیونوکلید

مدل پیوسته نمایی منفی ،در مواد پرتوزا است.

مادر بهجای دختر»« ،پیوستگی» و «مشتقپذیری» به شرایط واقعی

پژوهشگران محدودی بهصورت خاص به بهینهسازی

تغییر یافته است .سادگی و دقت باالی مدل نیز از دیگر مزیتها

موجودی رادیوداروها ،بهویژه مولدها پرداختهاند؛ از جمله باکر و

هستند .همچنین با توجه به ماهیت مدلهای شبیهسازی،

یوربان ] [38با توجه به نیم -عمر باالی چشمهی استریلکنندههای

اعتبارسنجی با مقایسهی شرایط واقعی قابل انجام است و برای

هستهای با رادیونوکلید کبالت  ،60تقاضا را مشابه موجودی در نظر

توسعهی مدل و اضافه کردن فرضهای جدید -برخالف
39

یک مدل پویاییشناسی سیستم برای تنظیم تصمیمهای . . .
9

مدلسازی ریاضی متداول در پژوهش در عملیات -نیازی به
بازتولید مدل از ابتدا نیست و توسعهی مرز مدل به سادگی قابل

مولیبدن11-

0/5

انجام است.
همچنین میتوان مدلهای توسعه یافته را با استفاده از نرمافزار
متنوعی نظیر انیالجیک( ،)5آیتینک -ای-

0/3

استال( ،)1پاورسیم()90

درصد پرتوزایی

تکنسیم11m-

0/6

0/8

و ونسیم( )99حل نمود ].[31
برخالف تمامی پژوهشهایی که تابع عمر محصول را نمایی

980

800

منفی یا ویبول در نظر گرفتهاند و تمامی موجودی ،همانگونه که

900
زمان (ساعت)

در شکل  9مشخص شده ،در صورت وجود تقاضا قابلمصرف

°

80

°

شکل  .1مقدار پرتوزایی در طول زمان ].[8

است .در مولدهای رادیونوکلید ،عمر مادهی اولیهی مولد نمایی
منفی بوده و محصول نهایی ،با واپاشی مادهی اولیه تولید میشود و

واپاشی مولیبدن 11 -نیم -عمر

مصرف یکبارهی آن ممکن نیست.

9

 66/7ساعت

بر اساس دستهبندی رأفت ] ،[6مطابق شکل  ،9میتوان برای
مولد رادیونوکلید ،دو مرحله در نظر گرفت :مرحلهی تولید

0/8

محصول ،که در آن محصول نهایی (تکنسیم )11m-در مولد

پرتوزایی

دوشیدن
جزیی

افزایش یافته و به بیشینه مقدار خود میرسد ،در این مرحله با

تکنسیم11m-

گذشت زمان ،مقدار مادهی مؤثر و کاربردپذیری محصول افزایش

0/8

مییابد؛ و مرحله ای که در آن محصول شروع به نزول کرده و در
زمرهی زوالپذیرها درمیآید .البته با تکرار فرایند دوشیدن ،پس

0/9

از هر بار دوشیدن ،موجودی تکنسیم 11m-تقریباً صفر شده و

80

60

30

30

80

90

°

زمان (ساعت)

مجدداً رشد و نزول آن رخ میدهد.
بهرغم مصرف بیش از  50%تکنسیم 11m-در بین رادیوداروها،

شکل  .2دوشیدن جزیی ].[39

پژوهشهای اندکی برای بهینهسازی موجودی آن انجام شده است
و غیر از پژوهش امانس ،پژوهشی در خصوص بهینهسازی

همانگونه که در مرور ادبیات مشاهده میشود ،پژوهشهای

موجودی یا تعیین نقطهی سفارش مولدهای رادیونوکلید مشاهده

محدودی برای بهینهسازی موجودی مولدهای رادیونوکلید انجام

نمیشود .بنابراین ،نیاز به این مهم را در اثرهای مرتبط میتوان

شده که بهرغم صراحت برخی منبعها بر امکان بهینهسازی و

یافت .بهعنوانمثال بهرغم افزایش تقاضای تصویرگیری هستهای،

کاهش تقاضای مواد اولیه ،برای افزایش بهرهوری مولدهای

تقاضای مولدها در سالهای اخیر کاهش یافته و یکی از دلیلهای

رادیونوکلید ،پژوهشی ویژه انجام نشده است .با توجه به غیرخطی

این کاهش در مقالهی فیلزن و همکاران ] [30افزایش دفعههای

بودن تابعها ،آمیخته بودن آن با عددهای درست و غیرمحدب بودن

دوشیدن مولد در یک روز بیان شده است.

فضای مسأله ،امکان حل مسأله به صورت دقیق میسّر نیست ،بنابراین

در منبعهای پزشکی هستهای ،با توجه به تابع عمر تکنسیم11m-

در پژوهش حاضر ،مدل پویاییشناسی سیستم ارایه شده است که

که تقریباً پس از  83ساعت به بیشینه مقدار خود میرسد ،دوشیدن

تمامی این مسایل را به صورت همزمان در مدل لحاظ کرده و با

بهینه روزانه در نظر گرفته میشود .همانگونه که در شکل 8

انجام شبیهسازی ،قابلیت پیشبینی تصمیمها و اتخاذ تصمیمهای

مشخص است ،ناسم( )98نیز یکی از دلیلهای کاهش تقاضای مولد

بهینه را فراهم کرده است؛ در این مدل با توجه به ماهیت مولد هر

تکنسیم 11m-را دوشیدن جزیی( )93عنوان کرده است.

متغیر ،بسته به ماهیت آن ،پیوسته یا گسسته در نظر گرفته شده است
].[39
38

مجلهی علوم و فنون هستهای9317 ،58 ،

 .4تعریف مسأله

9800

مولیبدن11-
تکنسیم11m-

500

هستههای پرتوزا با تابع نمایی منفی واپاشیده میشوند؛ زمانی که

600

پس از گذشت آن تعداد هستههای پرتوزا به نصف تعداد هستههای

300

اولیه میرسند ،نیم -عمر نامیده میشود ].[38

پرتوزایی (مگابکرل)

 1.4ساختار و عملکرد مولد

9000

800

در مولدهای رادیونوکلید ،از واپاشی یک رادیونوکلید با
8

نیم -عمر نسبتاً کوتاه یا متوسط ،که رادیونوکلید مادر نامیده
میشود ،یک رادیونووکلید با نیم -عمر کوتاهتر که رادیونوکلید

3

3
8
زمان (روز)

9

°

°

شکل  .4دوشیدن مولد و کاهش پرتوزایی رادیونوکلید دختر ].[38

دختر نامیده میشود ،به وجود میآید .رادیونوکلید دختر بهعنوان
رادیودارو استفاده میشود .بهمنظور کاهش اثرهای پرتوزایی

با توجه به تغییر موجودی قابل حصول تکنسیم 11m-در طول

رادیودارو بر بیمار ،هستههای پرتوزا با مشخصههای ویژهای انتخاب

زمان ،در عرضه این ،برحسب «ظرفیت اسمی» در «زمان
درجهبندی»()93

میشوند ،نیم -عمر کوتاه و پرتوزایی نسبتاً کم ،از موارد مهم

مولد معین میشود .زمانی که توسط تأمینکننده،

تولید مقدار مشخصی از رادیودارو تضمین شده است« ،زمان

هستند .نیم -عمر کوتاه ،شرایط نگهداری و مدیریت موجودی را

درجهبندی» نامیده میشود ] [33و مقدار قابل حصول در این

بسیار مشکل میکند .شرایط آرمانی این است که یک هستهی

دوشیدن« ،ظرفیت اسمی» مولد نامیده میشود.

پرتوزا با نیم -عمر نسبتاً بلند وجود داشته باشد که پس از واپاشی،
هستهی دختر آن نیز ناپایدار باشد و نیمه -عمر کوتاهتری داشته

ظرفیت اسمی مولد ،برحسب مقدار پرتوزایی آن مشخص

باشد .تکنسیم 11m-با استفاده از مولد تکنسیم 11m-تولید

میشود؛ مثالً در یک مولد  9000میلیکوری درجهبندی شده برای

میشود .مولیبدن ،11-با نیم -عمر  66/7ساعت و هستهی دختر آن،

ساعت  5صبح شنبه ،مقدار مشخصی مولیبدن 11-قرار گرفته است

تکنسیم 11m-با نیم -عمر شش ساعت ،دارای شرایط آرمانی هستند

که در ساعت  5صبح روز شنبه ،به تعادل گذرا رسیده باشد و 9000

که باعث شده است ،بیش از  50درصد کاربرد رادیوداروهای

میلیکوری رادیوداروی تکنسیم 11m-در اولین دوشیدن تولید

تشخیصی مورد استفاده در دنیا را به خود اختصاص دهد.

کند .مطابق شکل  ،8در دوشیدن مرتبهی اول 9000 ،میلیکوری

اتمهای مولیبدن 11-ترکیبی پایدار با هستهی آلومینیمی مولد

رادیودارو تولید میشود و در روزهای بعد ،بهتدریج کاهش مییابد.

تشکیل میدهند ،اما ترکیب تکنسیم حاصل از واپاشی با هستهی

برای بهینهسازی و کاهش مصرف مولیبدن ،11-زمان

آلومینیمی ناپایدار بوده و در محلول آبنمک اطراف هسته ،رها

درجهبندی ،مطابق شکل  9معادل نقطهی بیشینهی موجودی

میشوند .برای دوشیدن مولد ،با استفاده از یک محفظهی خأل

رادیودارو در نظر گرفته میشود؛ براساس محاسبههای دقیق ،با

استریل شده ،محلول آبنمک از مولد تخلیه شده و آبنمک

تنظیم مقدار اولیهی مولیبدن 11-داخل مولد این امر انجام میشود.

استریل جدید وارد آن میشود .پس از گذشت حدود  83ساعت،
مقدار تکنسیم 11m-به بیشینه مقدار خود میرسد و با گذشت

 2.4فرایند تعیین تقاضا

زمان ،نسبت تعداد اتمهای مولیبدن 11-و تکنسیم 11m-ثابت

مولد با توجه به نیم -عمر کوتاهش ،در اکثر مرکزهای تشخیصی،

میماند که در شکل  9مشاهده میشود .این مرحله تعادل گذرا

بهصورت هفتگی جایگزین میشود .در هر سفارش ،تعداد مولد

نامیده میشود .همانگونه که در شکل  3مشخص است ،اغلب،

و مقدار پرتوزایی اسمی برحسب بکرل یا میلیکوری مشخص

شروع تعادل گذرا ،زمان آرمانی برای دوشیدن در نظر گرفته

میشود .متخصصهای پزشکی هستهای ،با توجه به شرایط هر بیمار

میشود.

و نوع پویش مورد نیاز ،مقدار پرتوزایی مشخصی از رادیودارو را
تجویز میکنند ،مثالً برای پویش قلب ،حدود  60میلی کوری در
دو مرحله به بیمار تزریق میشود .براساس اطالعات آماری یک

33

یک مدل پویاییشناسی سیستم برای تنظیم تصمیمهای . . .

مرکز پزشکی هستهای در تهران ،تعداد متوسط پویشها و متوسط

رابطهی  9بیان تعداد اتمهای پرتوزای مادر ،در هر زمان است.

دز مورد نیاز تعیین و تقاضای متوسط روزانه مشخص میشود.

رابطهی  8فعالیت پرتوزایی اتمهای پرتوزای مادر در زمان  ،tاست.
رابطهی  3تعداد واپاشیهای اتمهای پرتوزای مادر در یکای زمان

 4.4مفروضات مسأله و تصمیمهای امکانپذیر

است .فعالیت پرتوزایی اتمهای دختر ،توسط رابطهی  3بیان شده

اگر با دوشیدن لحظهبهلحظه ،پرتوزایی تک-تک اتمهای

است .رابطههای  8و  6رابطههای بین کوری و بکرل هستند.

تکنسیم 11m-قابل بهرهبرداری باشد ،از یک مولد 9000

ثابت واپاشی هر ماده بر اساس نیم -عمر آن ،چنین به دست

میلیکوری ،در مدت شش روز ،مقدار 99/098میلیکوری

میآید

رادیودارو به دست میآید .اما در عمل چنین حالتی مقدور نیست

)ln(2
x 
(t1/2 ) x

و در دوشیدن متداول با فاصلههای بیستوچهارساعته ،مقدار

()7

 3/685میلیکوری رادیودارو به دست میآید .همچنین حداقل

زمان الزم برای رسیدن فعالیت هستههای دختر به بیشینه مقدار خود

پرتوزایی یکبار دوشیدن ،باید از دز مورد نیاز برای پویش یک

این است

مریض بیشتر باشد ،در غیر این صورت ،محلول دوشیده شده به
کار نمیآید؛ مثالً در صورتیکه در ساعات کاری به فاصلهی

) ln( P  D
) ( P   D

()5

یکساعت دوشیدن انجام شود ،حدود  6000میلیکوری به دست
خواهد آمد و محدودیت نیز نقض نمیشود.

 t max D 

برخی از پژوهشگران دریافتهاند که تمام تکنسیم11m-

ظرفیت اسمی مولد ،تناسب مستقیم با تعداد اتمهای مولیبدن11-

محاسبه شده بر اساس رابطههای باال ،از مولد قابل دوشیدن نیست،

دارد .بنابراین با کمینه کردن ظرفیت اسمی مولدهای مصرفی در

به عنوان مثال ،بنا به اظهارات ساها ] 57 [33درصد اتمهای

یک بازهی زمانی ،میتوان نیاز کشور به تأمین مادهی اولیه را

مولیبدن 11-به تکنسیم 11m-تبدیل و  93درصد به صورت

کاهش داد .بنابراین با تعیین زمان سفارش ،میزان سفارش و تعیین

مستقیم به تکنسیم 11-واپاشیده میشوند .با توجه به پویایی مدل،

فاصلههای بین دوشیدن ،سناریوهای مختلف شبیهسازی شده و

این مسأله نیز اعمال شده است.

بهترین سناریو انتخاب میشود.

مدل ریاضی

 .3روششناسی

مدل ریاضی به شرح زیر ارایه میشود:

 1.3ارایهی مدل ریاضی
معادلههای فیزیک هستهای مورد استفاده

شاخصها

قاعدههای مبنایی فیزیک هستهای رادیوداروها ،این است ][38

 :nشاخص دوره؛

()9
()8
()3
()3

 :dشاخص روز؛

NP  t   NP ( )  eP t

  ePt

P

 t   P NP  t   P NP   ePt 
P

( 

t 

D
) )(eP t  eD t
D  P

P

 :Catزمان درجهبندی؛

P

)dN P (t

dt

t

 :eشاخص فراوانی دوشیدن در یک روز؛
 : DeTزمان تحویل.

D

()8

1 Ci  3 / 7  1010 s1

()6

1 Bq  1 s1

متغیرها

 :TOزمان بین سفارشها (برحسب روز)؛
 :Edeدوشیدن مرتبهی  eام در روز  dام؛
 :GNCمقدار ظرفیت اسمی مولد (فعالیت در لحظهی آغاز)؛
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D
()(eP t  eD t ) )93
D  P

) :𝒜D (tمقدار فعالیت تکنسیم 11m-در زمان t؛
)  :𝒜D (Edeمقدار فعالیت تکنسیم 11m-به دست آمده در

( 

P

 Ede  



D

دوشیدن مرتبهی  eام روز  dام؛

که در آن  ،tزمان سپری شده از آخرین دوشیدن ،و

 :mEکمینهی قابل استفاده در هر بار دوشیدن؛

مقدار فعالیت مولیبدن 11-در زمان آخرین دوشیدن است .بنابراین،

 :ACمتوسط هزینهی روزانهی یک دوره؛

این رابطه بهصورت بازگشتی،



به  Ede1 

D

P

،

وابسته است و

پارامترها

متغیرهای  TOو

 :DWHتعداد ساعتهای کاری در روز؛

رادیوداروی بهدستآمده مؤثر هستند و بر همین اساس ،ابعاد

 :λDثابت واپاشی دختر (تکنسیم)11m-؛

ماتریس محدودیتها تغییر خواهد کرد.

 :λPثابت واپاشی مادر (مولیبدن) 11-؛

P

در تعیین تعداد دوشیدن و مقدار

رابطههای  99و  ،98غیرخطی آمیخته با عدد درست هستند،

 :MANبیشترین پرتوزایی مورد نیاز برای انجام یک

بنابراین با توجه به رابطههای پیچیدهی مسأله ،تغییرهای پویای

تصویرگیری؛

متغیرها در طول زمان و غیرمحدب بودن فضای حل ،روش

 :DNAتقاضای روزانه (برحسب میلیکوری) برای انجام

شبیهسازی مدل پویاییشناسی سیستم انتخاب شده و بررسی چند

تصویرگیری؛

سناریوی محتمل استفاده شده است.

 :TSافق برنامهریزی؛

 2.3روششناسی پویایی سیستم

 :CFهزینهی ثابت برای هر بار سفارشدهی؛

در این پژوهش از روششناسی پویایی سیستم استفاده شده است.

 :CVهزینهی متغیر هر میلیکوری ظرفیت اسمی مولد.

براساس مرجع ] ،[38این گامها عبارتاند از:

با توجه به نیم -عمر تکنسیم ،11m-در صورت استفاده نشدن

 .9تعریف مسألهی پویا و دامنهی آن؛

رادیوداروی دوشیده شده ،در ساعت  93یعنی پس از گذشت 6

 .8تعیین متغیرها و ارتباط بین آنها؛

ساعت تنها  800میلیکوری از پرتوزایی دارو باقیمانده است.

 .3ترسیم نمودار علت و معلول؛

Min AC  (VC*GNC  FC) / TO

()1
()90
()99

s.t :

d

()98

 .3ساختن مدل موجودی و جریان؛
 .8شبیهسازی مدل؛

Min TS/TO
GNC
n

 E de   DAN

D

 .6اعتبارسنجی مدل به کمک دادههای کمی.

/TE
eDWH
1

 E de   MAN

متغیرهای درونزا از سه نوع حالت ،جریان و متغیرهای کمکی

D

هستند .متغیرهای حالت یا انباشت ،وضعیت سیستم را مشخص
میکنند و دارای حافظه بوده و با آزمون تصویر لحظهای مشخص

در رابطهی  ،1متوسط هزینهی یک دورهی سفارشدهی کمینه

میشوند و در هر لحظه ،مقدار معینی دارند ].[38

میشود ،برای هممقیاس نمودن دورههای مختلف سفارشدهی،
متوسط هزینهی روزانهی یک دوره منظور شده است .در رابطهی

 4.3ترسیم نمودار مرز مدل

 90مجموع ظرفیتهای اولیه کمینه میشود .رابطهی  ،99برآورده

مسألهی پویا و دامنهی آن در بخش  ،3تعریف مسأله ،بیان شده

شدن تقاضای روزانه را تضمین میکند و در رابطهی  ،98بیشتر

است .بهمنظور نمایش شفافتر متغیرها ،نمودار مرز مدل در

بودن پرتوزایی هر بار دوشیدن از مقدار پرتوزایی مورد نیاز برای

جدول  9داده شده است.

یک فرایند الزام میشود.
برای بسط رابطههای  99و  ،98بسط مقدار پرتوزایی به دست
آمده در هر بار دوشیدن  - 𝒜D (Ede )-الزم است .براساس
رابطهی  ،3مقدار پرتوزایی در هر بار دوشیدن عبارت است از:
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جدول  .1نمودار مرز مدل
متغیرهای درونزا
تعداد اتمهای مولیبدن11-
تعداد اتمهای تکنسیم11m-
تعداد اتمهای تکنسیم11-
مقدار پرتوزایی حاصل از
هر بار دوشیدن
پرتوزایی تکنسیم 11m-و
مولیبدن11-
مقدار واپاشی مولیبدن11-
و تکنسیم11m-
فاصلههای بین دوشیدن مولد

متغیرهای برونزا
ظرفیت اسمی مولد
دورهی سفارش مولد
ضریب واپاشی مادر و دختر
متوسط تقاضای روزانه
حداقل پرتوزایی قابل قبول
هر بار دوشیدن
ضریب بهرهوری تبدیل
مولیبدن 11-به تکنسیم-
11m

متغیرهای خارج از مدل
نایقینی تقاضا
تغییر نرخ تقاضا
حداکثر مقدار پرتوگیری
ظرفیت دستگاههای
تصویرگیری
تناسب تعداد عملیات
تصویرگیری با پرسنل
تکنسیم11m-

واپاشی تکنسیم11m-

تکنسیم11m-

متغیرهای کمکی که در محاسبهها استفاده شده ،و بهمنظور
سادهسازی شکلها ،در آنها نمایش داده نشدهاند ،به شرح زیر
هستند .نیم -عمر مادر -هسته و دختر -هسته ،زمان شروع و پایان
ساعت کاری مرکز پزشکی هستهای ،متغیر صفر و یک برای اعمال

شکل  .3نمودار علت و معلول مدیریت موجودی مولد رادیونوکلید.

زمانهای کاری و غیرکاری ،متغیرهای کمکی برای محاسبههای
مدل نظیر پرتوزایی هر بار دوشیدن و پرتوزایی بهدست آمده در هر

در هر بار دوشیدن مولد ،با تقریب نسبتاً خوبی فرض میشود

روز .در جدول  ،9متغیرهای مهم در نمودار مرز مدل ،نوشته شده

که کل اتمهای تکنسیم از مولد تخلیه میشود ،رابطههای علّت

است .در مولد ،هر سه متغیر اتمهای مولیبدن ،11-تکنسیم11m-

 8-5و  7-5منفی است .از واپاشی مولیبدن ،11-تکنسیم 11m-به

و تکنسیم 11-در یک محفظه هستند و تفکیک این متغیرها به علت

وجود میآید و هر چه واپاشی بیشتر شود ،تکنسیم 11m-نیز

تفاوت ماهوی آنها از لحاظ شیمیایی ،پرتوزایی و دارویی است و

افزایش مییابد ،بنابراین ،رابطهی  8-3مثبت است .مشابه رابطهی

بدون این تفکیک ،امکان مدلسازی رفتار مولد میسّر نیست.

مولیبدن 11-و واپاشی آن ،رابطه حلقهی  8-6-8نیز منفی بوده و

عاملهای مشترک و عمومی در مدل ،بهعنوان متغیرهای درونزا

رفتاری هدفجو تولید میکند؛ تنها تفاوت آن با حلقهی قبلی،

که توسط مدل محاسبه و شبیهسازی میشوند ،در نظر گرفته

افزایش تدریجی تکنسیم 11m-است .همچنین براساس واپاشی

شدهاند.

مستقیم مولیبدن ،11-واپاشی این متغیر به تکنسیم 11-نیز متصل
است و درصدی از واپاشی به این متغیر اضافه میشود.

 3.3ترسیم نمودار علت و معلول

در شکل  ،3نمودار علت و معلول مدیریت موجودی مولد
 1.3ساختن مدل سطح و جریان

رادیونوکلید ترسیم شده است .با هر بار دریافت سفارش ،تعداد

1.1.3متغیرهای اصلی در مدل پایه

اتمهای مولیبدن 11-افزایش مییابد و رابطهی علت ( 3-9از متغیر

در شکل  ،8نمودار ساده شده و متغیرهای اصلی سطح و جریان

 9به  ،)3مثبت است .با هر بار از رده خارج شدن مولد ،کل اتمهای

سیستم ترسیم شده است .با دریافت هر سفارش ،تعداد اتمهای

مولیبدن 11-و تکنسیم از مدل خارج میشود و رابطههای علت

مولیبدن 11-به سطح اولیه خود میرسد که تناسب مستقیم با

 8-8 ،3-8و  7-8منفی هستند .رابطهی  3-3مثبت بوده و با افزایش

ظرفیت اسمی مولد ( )A°دارد .در انتهای هر دوره ،با از رده خارج

تعداد اتمهای مولیبدن ،11-تعداد اتمهای واپاشیده شده ()3

شدن مولد ،کل موجودی مولیبدن 11-و تکنسیم ،از رده خارج

افزایش مییابد .در رابطهی  9نسبت مستقیم این دو متغیر نمایش

میشود و سیستم پس از دریافت مولد بعدی ،به حالت نخست

داده شده است .با افزایش واپاشی ،تعداد اتمهای مولیبدن11-

بازمیگردد.

کاهش مییابد و رابطهی علت  3-3منفی است .بنابراین حلقهی
 ،3-3-3منفی است و براساس مرجع ] ،[38هدفجو است.
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شکل  .1نمودار خالصهی سطح و جریان مدیریت موجودی مولد رادیونوکلید.

در حلقهی منفی  ،3-3-3با توجه به تغییر نرخ ورود

مدت  88/16ساعت پس از آخرین دوشیدن به دست میآید؛ این

مولیبدن 11-دفعی و عدم تغییر آن تا دورهی بعد ،رفتار هدفجو

زمان در شرکت تأمینکننده محاسبه شده و برای افزایش بهرهوری،

بهصورت نمایی منفی از سیستم مشاهده خواهد شد ].[38

معموالً برای صبح روز تحویل برنامهریزی میشود .بنابراین برای

در حلقهی منفی  ،8-6-8نرخ ورودی متغیر تکنسیم ،11m-با

محاسبهی تعداد اتمهای مولیبدن 11-و تکنسیم 11m-در زمان

نرخ خروجی مولیبدن 11-تناسب مستقیم دارد ،نرخ خروجی نیز به

تحویل ،تعداد اتمهای اولیهی مولیبدن 11-در زمان پر کردن مولد

مقدار واپاشی تکنسیم 11m-وابسته است ،بنابراین ،براساس ]،[38

به دست آمده و سپس تعداد اتمهای زمان تحویل محاسبه میشود.

حلقهی منفی رفتار هدف جوی رشد بیش از حد سقوط دارد.

بنابراین ،از رابطهی  ،8رابطهی زیر به دست میآید و با توجه به

درصدی از خروجی متغیر نرخ  3نیز به صورت مستقیم به متغیر 7

تعریف ظرفیت اسمی ،مقدار پرتوزایی در زمان دوشیدن ،برابر

اضافه میشود.

ظرفیت اسمی است و از رابطهی  98به دست میآید.

با هر بار دوشیدن ،کل موجودی تکنسیم 11m-و  ،11از مولد
خارج و رفتار سیستم مجدداً تکرار میشود ،البته با این تفاوت که

()93

با کاهش تعداد اتمهای مولیبدن ،11-تعداد اتمهای تکنسیم11m-



  P . D  P t D t
e
 e
 D  P 



 EdeTmax   AP   

()98

ایجاد شده نیز افت میکند.

()96
 2.1.3معادلههای پایه و محاسبه متغیرهای کمکی

برای حفظ کلیت مدل برای تمامی مولدها ،تمامی محاسبههای پایه



D

 EdeTmax   GNC

  . 
  GNC /  P D  eP t max  eDt max
 D  P 



D

AP 

مطابق رابطهی  ،96از ترکیب رابطههای  93و  ،98متغیر کمکی

نیز در مدل برحسب پارامترهای رادیونوکلیدهای دختر و مادر

«تعداد اتمهای لحظهی تولید مولد» محاسبه میشود.

انجام شده است.

برای محاسبهی متغیر شماره  ،96تعداد اتمهای مولد در زمان

با توجه به بیان ظرفیت هر مولد برحسب مقدار فعالیت

تحویل ،براساس رابطهی  ،9رابطهی زیر به دست میآید:

رادیوداروی قابل دوشیدن در زمان درجهبندی ،برای مولد با

()97

ظرفیت اسمی  Aمیلیکوری ،طبق رابطهی  5حداکثر مقدار آن در
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 1.3شبیهسازی مدل

با شبیهسازی مدل بدون دوشیدن ،نمودار مقدار موجودی مولیبدن-

پرتوزایی تکنسیم11m-

9000

پرتوزایی (میلیکوری)

تکنسیم 11m-طبق شکل  6به دست میآید.
همچنین با تنظیم زمانهای بین دوشیدن بهصورت  83ساعته و
ثبت سفارش بهصورت هفتگی ،شکل  7به دست آمده است.

نیم -عمر

 1.3اعتبارسنجی مدل
 1.1.3آزمون شرایط حدی

°
°

آزمون دیگر ،بررسی عملکرد مدل در شرایط حدی است .در

زمان (ساعت)

فاصلهی زمانی دو بار دوشیدن ،تعدادی از اتمهای تکنسیم11m-

شکل  .1مقدار پرتوزایی شبیهسازیشده در مدل پویاییشناسی سیستم.

واپاشیده میشوند .بنابراین ،اگر دوشیدن هر لحظه انجام شود،
انتظار میرود که بهاندازهی کل تعداد اتمهای مولیبدن11-

پرتوزایی تکنسیم11m-

واپاشیده شده ،که به تکنسیم 11m-تبدیل شدهاند ،پرتوزایی

پرتوزایی مولیبدن11-

9.000
9000

رابطهی زیر منعکس شده است:
)) ) AD (t)d(t)  D (NP ( )  N P ( )(e( P *144

800

t 144 d

t  d

()95

پرتوزایی (میلیکوری)

بهدست آمده باشد .براساس رابطههای  9و  8این محاسبه در

°

°

زمان (ساعت)

براساس رابطهی فوق ،مقدار پرتوزایی در  933ساعت ،برابر 90900

شکل  .1خروجی شبیهسازیشدهی مدل با دوشیدن  83ساعته.

میلیکوری میشود.
با تنظیم فاصلههای دوشیدن به مقدار گام زمانی نرمافزار

 4.1.3آزمون بازتولید رفتار

شبیهسازی ،مقدار پرتوزایی به دست آمده برابر  1100میلیکوری

یکی از آزمونهای مهم در پویاییشناسی سیستم ،آزمون بازتولید

میشود که اختالف محاسبه نیز به علت تقریب فاصلهی زمانی

رفتار است .بنابراین ،انتظار میرود با تنظیم پارامترها مشابه

پیوسته با گامهایی در حدود صدم ساعت است که برای فاصلههای

مقالههای متناظر ،خروجی سیستم نیز مشابه خروجی آنها باشد.

دوشیدن حداقل یکساعته ،حدود دو درصد اختالف دارد.

همانگونه که در شکل  6نمایان است ،در صورت تنظیم مدل

شایان ذکر است که با استفاده از تابع تب شرطی( ،)98مدل به

برای دوشیدن  83ساعت یکبار و سفارش هفتگی ،خروجی مشابه

گونهای تنظیم شده است که به محض رسیدن به مقدار دز مورد

شکل  9میشود.

نظر ،عمل دوشیدن انجام میشود و از اینرو فاصلههای دوشیدن

همچنین همانگونه که در شکل  7مشخص است ،نمودار،

متغیر در نظر گرفته شده و توسط خود مدل تعیین میشود.

فارغ از معیار سنجش که میلیکوری در نظر گرفته شده است،

 2.1.3آزمون سازگاری بُعدهای متغیرها

آزمون دیگر ،سازگاری بُعد هر متغیر با متغیرهای دیگر است .با

تشابه کاملی با شکل  3دارد.

استفاده از قابلیت نرمافزار و الزام سازگاری یکاها ،سازگاری

بهمنظور مقایسهی دقیقتر و اعتبارسنجی ،شاخصهای ضریب

کلیهی متغیرها با هم بررسی شده و از این منظر نیز مدل اعتبارسنجی

تعیین( ،)96متوسط خطای

شده است.

خالص( ،)95به ترتیب براساس رابطههای  80 ،91و  ،89طبق روش

خالص()97

و درصد متوسط خطای

پویاییشناسی سیستم در مرجع ] ،[38محاسبه شده است و در
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مقایسه با اطالعات ارایه شده در مرجع ] ،[36نتیجههای جدول 8

در محور عمودی ،متوسط ظرفیت اولیهی مولد به ازای هر روز

بهدست آمده است که حاکی از اعتبار مدل ارایه شده است.
) 1 (x d  x d )(x m  x m

n
SdSm

()91

و در محور افقی ،متوسط هزینهی روزانه نمایش داده شده است.
همانگونه که در شکل مشخص است ،کمترین هزینه در دورهی

R 2  r2 , r 

سفارش پنج روزه محقق شده است ،دورههای سفارش شش روزه
و چهار روزه از نظر تابع هدف هزینه ،در جایگاه بعدی هستند،

1
 xm  xm
n
1 x  xm
MAPE   m
 100
n
Xd
MAE 

()80
()89

همچنین با افزایش دوازده درصدی هزینهها ،میتوان میانگین
پرتوزایی را به میزان  80%کاهش داد .با توجه به هزینهی ثابت
سفارشدهی ،متوسط هزینه دورههای سفارش یک و دو روزه ،به
مقدار قابلتوجهی از دیگر سناریوها بیشتر است.

 .1ساختن سناریوها و محاسبهی نتیجههای عددی
با استفاده از مقدار رادیوداروی مورد نیاز برای هر نوع تصویرگیری

با انجام تحلیل حساسیت نسبت به پارامترهای میزان تقاضای

براساس اطالعات مرجع ] ،[36مقدار حداقل دز رادیوداروی

روزانه و هزینههای ثابت و متغیر موجودی ،دورهی سفارش بهینه

مجاز ،معادل بیشترین دز مورد نیاز در انواع عملیات تصویرگیری،

تغییر میکند .به عنوان مثال ،با افزایش سه برابری هزینهی متغیر

 30میلیکوری در نظر گرفته شده است .با استفاده از اطالعات

سفارشدهی ،دورهی سفارش چهار روزه بهینه است و با افزایش

آماری تعداد و نوع پویشهای انجام شده در یک مرکز پزشکی

این مقدار به حدود چهار برابر ،دورهی سفارش سه روزه از نظر

هستهای ،تقاضای ماهانه  93800میلیکوری برآورد شده و برای

هزینه بهینه خواهد بود .ذکر این نکته حایز اهمیت است که در

مقایسهی نتیجههای شبیهسازی به کار رفته است .با تنظیم دو پارامتر

اغلب سناریوها و تحلیل حساسیت انجام شده ،دورهی سفارش سه

ظرفیت اسمی مولد و دورههای سفارشدهی بر اساس

روزه کمترین مقدار پرتوزایی مورد نیاز را کسب نمود .نتیجههای

شبیهسازیهای انجام شده ،میتوان استفاده از منبعها را حدود 88%

یکی از این سناریوها در شکل  1منعکس شده است.

نسبت سفارش هفتگی و دوشیدن  83ساعته بهبود داد.

همچنین نسبت مقدار تقاضای روزانه به مقدار کمترین دز

همچنین با بازسازی مثال عددی ارایه شده در مقالهی اماس،

مجاز نیز در نتیجههای سناریوها و حل بهینه تأثیرگذار است.

مشخص شد که میتوان با افزایش دقت محاسبهها و تنظیم

نتیجههای شبیهسازیهای انجام شده ،فرضهای پیوستگی،

زمانهای بین دوشیدن به صورت دقیق نسبت به مقاله وی ،با کاهش

مشتقپذیری و در نظر گرفتن موجودی رادیونوکلید مادر بهجای

حدود  90%از ظرفیت اولیه و سفارش  988میلیکوری بهجای 970

دختر را به وضوح به چالش میکشد.

میلیکوری ،به نتیجههای مشابه و برآورده شدن تقاضا دست یافت.
نتیجههای حاصل از اجرای  300سناریوی مختلف توسط مدل

 .1جمعبندی و نتیجهگیری

در شکل  5منعکس شده است .به منظور هم مقیاس کردن

در این مقاله ،یک مدل پایهی پویاییشناسی سیستم برای مدلسازی

دورههای سفارشدهی مختلف ،مقدار متوسط هزینه و ظرفیت

مولدهای رادیودارو ارایه شد .با توجه به ماهیت غیرخطی آمیخته

مولد به عنوان دو تابع هدف ،ترسیم شده است .سناریوها به گونهای

با عدد درست و غیرمحدب بودن فضای حل ،مدلسازی ریاضی

در نظر گرفته شده است که در هر دورهی سفارشدهی ،حلهای

این مسأله مشکل بوده و حل دقیق آن امکانپذیر نیست .همچنین

ناموجه نیز وجود داشته باشند ،تا بتوان حل بهینه را در شکل نمایش

در مدلسازی ریاضی ،فرضهای سادهسازی استفاده میشود که

داد .حلهای ناموجه با خط تیرهی همرنگ هر سناریو در شکل

استفاده از مدل در شرایط واقعی را محدود میکند .در مدل ارایه

نمایش داده شده است.

شده ،با توجه به ماهیت توسعهیابنده و قابل بسط مدلهای

جدول  .2نتیجههای آزمون بازتولید رفتار
R8

MAE

MAPE

0/089068708

0/033613351

0/03185099

پویاییشناسی سیستم ،مدل پایهای ارایه شده میتواند در شبیهسازی
شرایط واقعی ،کارآمد باشد.
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ا روزه موجه
ا روزه ناموجه

ظرفیت اولیهی متوسط (میلیکوری)

 8روزه موجه
 8روزه ناموجه
 3روزه موجه
 3روزه ناموجه
 3روزه موجه
 3روزه ناموجه
 8روزه موجه
 8روزه ناموجه
 6روزه موجه
 6روزه ناموجه
هزینهی متوسط (ریال)

شکل  .1هزینهی متوسط و پرتوزایی متوسط.

ا روزه موجه
ا روزه ناموجه

ظرفیت اولیهی متوسط (میلیکوری)

 8روزه موجه
 8روزه ناموجه
 3روزه موجه
 3روزه ناموجه
 3روزه موجه
 3روزه ناموجه
 8روزه موجه
 8روزه ناموجه
 6روزه موجه
 6روزه ناموجه

8300

هزینهی متوسط (ریال)

شکل  .9تحلیل حساسیت سناریوهای شبیهسازی شده.

با توجه به انعطافپذیری باال و قابلیت توسعهی مدلهای

تمایز این پژوهش است .اعتبارسنجی انجام شده و دقت 15

پویاییشناسی سیستم ،در نظر گرفتن پیچیدگیهای حاکم بر

درصدی آن حاکی از اعتبار مناسب مدل دارد و با مقایسهی نتیجههای

مسألهی واقعی از قبیل ،فرایندهای پیچیدهی تصویرگیری که هر

به دست آمده با ادبیات متداول ،مشخص میشود که امکان کاهش

کدام زمان عملیات خاصی دارند و بسته به شرایط بیمار ممکن

استفاده از منبعها به  78درصد حالت متداول ،ضمن دستیابی به

است زمان نیز تغییر کند ،برحسب تشخیص پزشک ممکن است

خروجی مشابه حاکی از کارایی سناریوهای ارایه شده است.

عملیات تصویرگیری تکرار شده و تصویرگیری مجدداً انجام شود.

استفاده از ترکیب شبیهسازی و بهینهسازی نیز از حوزههای به

همچنین با هر دستگاه تصویرگیری ،نوعهای مشخصی از عملیات

نسبت نوین در پژوهش در عملیات است که با توجه به مدل پویای

تصویرگیری قابل انجام است و تنظیم آشکارساز آن برای عملیات

ارایه شده ،این زمینه نیز یکی از فرصتهای توسعهی این مدل

مختلف مستلزم زمان و استهالک مشخصی برای دستگاه است.

است.

همچنین با توجه به استانداردهای تعریف شدهی آژانس بینالمللی
انرژی اتمی برای حداکثر پرتوکاری تکنسینها و کارکنان پزشکی

تشکر و قدردانی

هستهای ،برنامهریزی حضور ایشان نیز به بعدهای پیچیده مسأله

از کادر علمی ،کارکنان فنی و دیگر افرادی که در مرکز پزشکی

میافزاید .عدم حضور برخی بیماران و واپاشی رادیودارو و اتالف

هستهای در انجام این پژوهش راهنماییهای ارزشمند و سازندهای

آن ،از دیگر ابعاد مسأله است  .این بُعدها تنها در مدل شبیهسازی

را ارایه کردند ،کمال تقدیر و تشکر انجام میشود.

قابل توسعه است و ارایهی یک مدل پایه با قابلیت توسعه ،وجه
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پینوشتها
1. Holistic View
2. Powersim Studio 10
3. Weibull
4. Ramp
5. Partially Backordered
6. Logconcave
7. EOQ
8. AnyLogic
9. Ithink E Stella
10. PowerSim

11. Vensim
12. NASEM: National Academies of Sciences,
Engineering, and Medicine
13. Partial Elution
14. Calibration Time
15. Pulse If
16. Coefficient of Determination: R2
17. MAE: Mean Absolute Error
18. MAPE: Mean Absolute Percent Error
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