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 قبل و بعد ازSVHI-Co-60-T محاسبهی توزیع دز در محفظهی تابش سیستم پرتودهی قابل حمل
PMMA  و مقایسهی آن با نتایج حاصل از دزیمترهایMCNP4C  با استفاده از کد،بارگذاری
برای استفاده از آن در پرتودهی گندم
 عباس مدبر، مهدی تقوی، آیت قانع،* میکائیل یگانه،نوید بالکانیان
 بناب ـ ایران،5555515-196 : صندوق پستی، پژوهشگاه علوم و فنون هستهای،پژوهشکدهی کاربرد پرتوها

 برای بهینهساازی و. برای پرتودهی پیاز مورد استفاده قرار گرفته استCo-60  با چشمهیSVHI-Co-60-T سیستم پرتودهی قابل حمل
 قبال از، محفظاهی تااب

:چکیده

 در ایا مااهاه دز جاذبی در نااا متتلا. شناخت کافی از دز جذبی محصاو هاا ضاروری اسات،تغییر کاربری سیستم

 آمبار و کلیار، محاسبه و با نتایج حاصل از اندازهگیری دز مذکور در امتداد خط مرکزی باا دزیمترهاای ردMCNP4C  با استفاده از کد،بارگذاری
 توزیار دز در داخال. ماادیر به دست آمده از دزیمترها و نتایج کد مطاباات خاوبی باا هام دارناد.در پژوهشکدهی کاربرد پرتوها ماایسه شده است
 بیشاینه و آهناد دز در ناحیاهی، آهناد دز کمیناه. محاسبه شده اساتMCNP4C  با کد60cm×30cm بر روی صفحهای به ابعاد

محفظهی تاب

، آهند دز اندازهگیری شده در ناحیهی هام دز مرکازی باا دزیمترهاای رد. به دست آمده است1/25 kGy/hr  و2/6 ،0/3 ، به ترتیب،همدز مرکزی
،8/7  برابار، باه ترتیاب، اختالف آهند دز مرکزی محاسبه شده با کد و دزیمترهاا. است1/30 kGy/hr  و1/30 ،1/37  برابر با، به ترتیب،آمبر و کلیر
 برای داشت نسبت یکنواختی دز مناسب برای تغییر کاربری سیستم از پرتودهی پیاز به گندم باا اساتفاده، همچنی بعد از بارگذاری. است3/8%  و3/8
. طراحی شده و نتایج با اندازهگیری تجربی ماایسه شده است، سپرهایی در جلوی چشمههای جدیدMCNP4C از کد
MCNP4C  کد،PMMA  دزیمترهای،SVHI-Co-60-T ، سیستم پرتودهی قابل حمل:کلیدواژهها

Calculation of Dose Distribution in Irradiation Chamber of the SVHI-Co-60-T
Portable Irradiation System Before and After Loading, Using MCNP4C Code and
Comparison with the Results of the PMMA Dosimeters to Use for Wheat Irradiation
N. Balkanian, M. Yeganeh*, A. Ghaneh, M. Taghavi, A. Modaber
Research School of Radiation Applications, Nuclear Science and Technology Research Institute, P.O.Box: 5555515-196, Bonab – Iran

Abstract: SVHI-Co-60-T irradiation system has been used as a portable one with Co-60 source for
onion irradiation. To optimize and for the change of the system application, sufficient knowledge of the
absorbed dose of the products is necessary. In this paper, the absorbed dose in the irradiation chamber is
calculated for different points using MCNP4C code and then the results are compared with the
measurements by the Red, Amber and Clear dosimeters of the Radiation Application Research School,
along the central line of the chamber. The values obtained from dosimeters are in good agreement with
the code results. The dose distribution in the irradiation chamber has been calculated on a plane with
dimensions of 60cm×30cm. The minimum and maximum dose rates and the dose rate at the center of the
same dose area of the isodose curve are 0.3kGy/hr, 2.6kGy/hr and 1.25kGy/hr, respectively. Also, the
dose rate measured in the central area of the chamber using Red, Amber and Clear dosimeters is
1.37kGy/hr, 1.303kGy/hr and 1.302kGy/hr, respectively. Differences between the calculated dose using
MCNP4C code and the measured dose emplaying three types of dosimeters are 8.7%, 3.8% and 3.8%,
respectively. After loading, the spacers have been designed in front of new sources with MCNP4C code
to have suitable dose with a uniform ratio to change its application from onion to wheat irradiation and
also to compare with the measurements.
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محاسبهی توزیر دز در محفظهی تاب

سیستم پرتودهی قابل حمل . . .

 .1مقدمه
 1.1توضیح کلی سیستم پرتودهی

سیسااتم پرتااودهی قاباال حماال  SVHI-Co-60-Tموجااود باارای
پرتودهی پیاز در دزهای پایی  50±20Gyبه منظور جلاوگیری از
جوانه زدن و افزای

زمان ذخیرهسازی آن ساخته شده است .ای

محفظهی تاب

سیستم شامل چشمههای تابشی کباهت 60-از نوع محفظهی خاود
حفاظ است .پیازهاا از متازن ورودی باه وسایلهی یا

نااهاه باه

گلوگاه در باالی سیستم حمل می شوند و سپس بر اثر نیروی وزن
خود از طریق ی

استوانهای تاب

حفاظ تابشی مارپیچ از جنس سرب باه محفظاهی

وارد میشوند (شکل  .)1محفظهی تاب

با حفاظ

سربی به ضتامت  26سانتیمتر احاطه شده است .محصوالت پرتو

شکل  .1سیستم پرتودهی  SVHI-CO-60-Tو هوههی  PVCقارار گرفتاه در

دیده از طریق دو مجرای خروجای روی نااهاههاا و ساپس داخال

داخل آن.

متزن خروجی ریتته میشوند.

هدف از ای کاار باه دسات آوردن آهنادهاای دز بیشاینه،

ایاا سیسااتم قباال از بارگااذاری دارای فعاهیاات پرتااوزایی

کمینه ،آهند دز مرکزی و توزیر دز در هماهی نااا محفظاهی

 3/7 kCiبوده است .برای اطمینان از پرتودهی مناسب و همچنای

قبل از بارگذاری سیستم بود .به دهیل محادودیتهاایی کاه

برای بهینهسازی و طراحی ای نوع از سیستمها ،شناخت کاافی از

تاب

دز جذبی محصوالت هنگام فرایناد پرتاودهی ضاروری اسات .از

در اندازهگیری تجربی دز وجود دارد ،امکان اندازهگیری دز فاط

ای رو ،انجام دزیمتری و اندازهگیاری دقیاق توزیار دز در داخال

در امتداد خاط مرکازی محفظاه وجاود داشات و در ساایر نااا

سیستم ضروری است .با توجه باه مشاکل هاهشادگی پیازهاا ،ایا

میباید از نتایج کد  MCNP4Cاستفاده کرد .ابتدا منحنی هم دز

سیستم برای پرتودهی گندم تغییر کااربری داده شاده اسات .ایا

با استفاده از کد  MCNP4Cمحاسبه شاده

داخل محفظهی تاب

آهناادهااای دز کمینااه و بیشااینهی درون محفظااهی

سیسااتم بااا  6میلااهی کباهاات 60-بارگااذاری شااده و فعاهیاات کاال

و براسااا

سیستم به  59kCiمیرسد .چون میلههاای بارگاذاری شاده دارای

پرتااودهی ،زمااان پرتااودهی دزیمترهااای رد  ،4034آمباار  3042و

فعاهیاات باااال هسااتند بنااابرای باارای داشاات نساابت یکنااواختی دز

کلیر مشتص شد .سپس دزیمترها در داخل سیستم قرار داده شده

مناسب الزم بود ،سپرهایی در جلوی میلههای جدید طراحی شود.

و ماادیر دز جذبی باا نتاایج باه دسات آماده از کاد MCNP4C

ماایسااه شاادند .بااا توجااه بااه مطابااات خااوب نتااایج محاساابه و
اندازهگیری میتوان از درستی نتایج به دست آمده از کد در سایر

 2.1دزیمترهای استفاده شده
()1

دزیمترهای پلیمتیل متااکریالت ) (PMMAباه طاور گساترده

ناا نیز اطمینان حاصل پیدا کرد .همچنی قطر سپر بارای داشات

در دزیمتری دز -باال در زمینهی فرآوری پرتوی صانعتی اساتفاده

نساابت یکنااواختی دز مناسااب باارای گناادم بااا اسااتفاده از کااد

می شاوند .مزیاتهاای اصالی ایا دزیمترهاا ،ساتتی ،پایاداری،

 MCNP4Cبعااد از بارگااذاری سیسااتم محاساابه شااده و نساابت

پرتاو یونناده باا

یکنواختی سیستم و سرعت خروجی گندم به صاورت تجربای باا

سادگی و قیمت ارزان آنهاا اسات .بارهمکان

پلیمتیلاکاریالت ،رادیکاا هاای آزاد توهیاد مایکناد کاه روی

نتایج حاصل از کد  MCNP4Cماایسه شد.

جذب نوری آن در نوارهای طو موج مشتص تأثیر میگاذارد.
از دزیمترهااای پلاایمتیاالاکااریالت ماایتااوان بااه دزیمترهااای

 .2شبیهسازی سیستم پرتودهی
در ای پژوه از کد  MCNP4Cاستفاده شد .ورودیهای الزم

با انادازهگیاری میازان جاذب ناوری ایا دزیمترهاا و اساتفاده از

در کااد  MCNP4Cاز ایاا قرارنااد ] .[4 ،3ایاا سیسااتم دارای

منحناایهااای مایااا بناادی ،ماایتااوان مااادار دز جااذب شااده را

 36کانا چشمه (از جنس فاوالد ضاد زناد) باه قطار  13mmو

اندازهگیری نمود ].[2 ،1

ارتفاع  628mmبا هندساهی دایارهای باه شاعاع  350mmاسات.

ردپرسپکس( ،)2آمبر پرسپکس( )3و کلیرپرسپکس( )4اشااره کارد.
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سیستم دارای  19میلهی چشمهای به ابعاد  11/1mm×452mmدر
وسط کانا ها است .همچنی میلهها دارای غالفهاایی از جانس
زیرکاونیم و فااوالد ضااد زنااد هسااتند .هاار میلااهی چشاامهای بااه
 4قسمت تاسیم شده که قسمتهای باالیی و پایینی میله ،غیرفعا
بوده و  2قسمت میانی فعا هستند .میلهها باه طاور یا

در میاان در

کانااا هااا قاارار گرفتااه و کانااا  36ام دارای میلااهی چشاامهای بااا
 3قسمت غیرفعا و یا

قسامت فعاا اسات .فعاهیات پرتاوزایی

سیستم در زمان اجرای برنامه ،قبل از بارگذاری  3/4 kCiو بعد از
بارگذاری  59 kCiبه دست آمد.
دستور  F4کد برای محاسابهی شاار در یا

حجام اساتفاده

شکل  .3هندسهی شبیهسازی شادهی محفظاهی تااب

شاااده اسااات و باااا اساااتفاده از ضاااریبهاااای ) DE(MeVو

سیساتم پرتاودهی قابال

حمل .SVHI-CO-60-T

rem / hr
)
photon / cm 2 .sec
مادار دز برحسب  rem h-1محاسبه شد .ضریب کیفیات )(WR

شکل  4ورودی کد  MCNP4Cبرای محاسبهی قطار ساپرها

برای فوتون برابر  1است و ای مادار معااد باا نارز دز برحساب

بعد از بارگذاری سیستم را نشان میدهد .جهات تعیای قطار بایاد

 rad h-1است ].[3

نسبت یکنواختی دز در داخل محصو کامتار از  2باشاد ].[6 ،5

( DFکه ضریب تبدیل شار باه دز هساتند،

ورودی کد  MCNP4Cبرای محاسبهی توزیار دز و مااادیر

در ای شکل قسمت زرد رند ،هوا ،خاکساتری رناد ،گنادم و

دز در امتداد محفظهی تاب  ،قبل از بارگذاری در شکلهای  2و

رند چشمههای سیستم هستند ،سپرها

دزیمترها ،بت های بنف

حفااظ

در جلوی  6میلهی جدید قرار گرفتهاند و قسمتهای سابز رناد

زیستشناختی سربی و قسمت زرد رند هاوا ،خاکساتری رناد

بت های فوالدی سیستماند .هامچنای بارای محاسابهی سارعت

آب (دزیمترها و ورقههای پرسپکس) ،خطو خاکستری اطراف

خروجی گندم ،دزیمترهایی در ابعاد گنادم در ناطاهی دز کمیناه

رند ،چشمهی

(دزیمتر شماره  1در شکل  ،)4واقر شدهاند .ای دزیمترها در کلِ

سیستم است .ترتیب قرارگیری دزیمترهاا از پاایی باه بااال اسات.

ارتفاااع سیسااتم پرتااودهی (از ورود ت اا خااروج محصااو ) چیااده

برای ترسیم منحنی هم دز تعداد دزیمترهای در نظار گرفتاه شاده

شده اند .مادار آهند دزی که گندم به هنگام طای مسایر جاذب

در راستای شعاعی  10و در راستای عمودی  12عدد بود.

می کند ،محاسابه شاده و سارعت بارای دزهاای کمیناهی جاذبی

 3نشان داده شده است .قسمت آبی رند شکلهاا بتا

ورقههای پرسپکس ،هوههی  PVCو بت

بنف

متتل

چنی محاسبه شد

()1

 t D
 t   D
 t
D(kGy)  D
1 1
2 2
n n

()2

x1
x
x
1 2  n 
, t 2  2 ,...,t n  n 
 
1
2
n
x
x
x
t1  1 , t 2  2 ,...,t n  n




t1 

()3
()4
شکل  .2هندسهی شبیهساازی شاده بارای محاسابهی ماادارهای دز در امتاداد
خط مرکزی محفظهی تاب

1 
 t  D
)  x
(D1x1  D
2 2
n n

 x D
 x  D
 x
D
2 2
n n
(cm / s)  1 1
D * 3600
D(kGy) 

که در آنها v ،سرعت ،
 Dآهند دز در سلو  tn ،nمدت زمان
n

سیستم پرتودهی قابل حمل .SVHI-CO-60-T

طی گندم از سلو  nو  xnارتفاع سلو nام است.
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سیستم پرتودهی قابل حمل . . .

1

شکل  .4ورودی کد  NCNP4Cبرای محاسبهی قطار و نسابت یکناواختی دز

شکل  .5چیدمان اندازهگیری برای برقراری تعاد اهکترونی (دزیمترها در بای

گندم بعد از بارگذاری سیستم پرتودهی قابل حمل .SVHI-CO-60-T

دو ورقه از جنس پرسپکس قرار گرفتهاند).
جدول  .1مشتصات دزیمترهای استفاده شده

 .3روش اندازهگیری
 1.3اندازهگیری قبل از بارگذاری سیستم

حفارهی دسترسای باه محفظاهی

سیستم مورد استفاده دارای ی

تاب  ،به قطر  8سانتیمتر است؛ به همی جهت تنها میتوان دز را
در امتداد خاط مرکازی محفظاهی تااب

نوع دزیمتر

رد پرسپکس

آمبر پرسپکس

کلیر پرسپکس

تغییر رند

قرمز← قرمز تیره

کهربایی← قهوهای

سفید← زرد کمرند

طو موج اندازهگیری (نانومتر)

640

603

314

محدودهی اندازهگیری دز جذبی (کیلوگری)

50- 5

30-500

50- 5

انادازهگیاری کارد .دو

 2.3اندازهگیری دز بعد از بارگذاری سیستم

ورقهی پرسپکس 10 ،و  8میلیمتری باه ابعااد 91/75cm×2/4cm

برای تعیی رابطهی سرعت -دز و همچنی نسابت یکناواختی دز،

برای برقراری تعاد اهکترونی در نظر گرفته شاده اسات .بار روی

کل سیستم پرتودهی با گندم پر شد ،هر دزیمتر آمبر به  12قسمت

ورقاااهی  10میلااایمتاااری بااارای قرارگیاااری دزیمترهاااا ،باااا

مساوی در حد گندم تاسیم شده و با  40 kgگنادم متلاو شاد.

اساااتفاده از دساااتگاه  12 CNCحفااارهی مساااتطیلی باااه ابعااااد

مارپیچ خروجی در کمتری سرعت تنظایم شاده و گنادم حااوی

 1/2cm×3/2cm×0/4cmایجاد میشود .ورقهی  8میلیمتری بعاد

دزیمترها به روی نااهه ریتته و در خروجی غربا شد .مدت زمان

از جایگذاری دزیمترها در داخل حفارههاا بار روی ورقاهی 10

خااروج دزیمترهااا از سیسااتم  22دقیاااه و  36ثانیااه و طااو مساایر

میلیمتری گذاشته میشاود .بارای اطمیناان از ایا کاه دزیمترهاا

 300سانتیمتر بود .ای روش نسبت یکنواختی دز دقیاق گنادم را

هوههی PVC

ارایه داد و برای اطمینان از دقت و صحت کار ،انادازهگیاری ساه

دقیااً در وسط محفظهی تاب

قرار میگیرند از ی

به طو  3متر و قطر خارجی  6/3ساانتیمتار اساتفاده شاده اسات.
ورقههای بههم چسبیده شده از ی

بار و هر بار با  100دزیمتر تکرار شد.

انتها به وسیلهی پیچ و مهره و

از طرف دیگر به وسیلهی کائوچو در وسط هوههی  PVCمحکام

 .4یافتهها و بحث

میشاوند .شاکل  5دزیمترهاای رِد پرساپکس در بای ورقاههاای

 1.4پیش از بارگذاری

پرسپکس را نشان میدهد .مشتصههای دزیمترهای استفاده شاده

همانطاور کاه در شاکل  6نشاان داده شاده اسات آهناد دز در

در جدو  1آورده شده است.

ناحیااهی هاام دز مرکاازی  1/25 kGy/hrو کمینااهی آهنااد دز

با توجه به ماادیر دز به دست آمده از شبیهسازی ،دزیمترهای

 0/3 kGy/hrبااود .از روی ماااادیر آهنااد دز و محاادودهی دز

رد و کلیاار بااه ماادت  24ساااعت و دزیمترهااای آمباار بااه ماادت 6

عملیاتی دزیمترها ،مدت زمان پرتاودهی دزیمترهاای رد و کلیار،

ساااعت در داخاال سیسااتم قاارار گرفتنااد .بعااد از خااارج شاادن

 24ساااعت و آمباار 6 ،ساااعت ب اه دساات آمااد .از منحناای هاامدز

دزیمترها ،با استفاده از دستگاه طی سانج ناوری ماد المبادا 45

میتوان دریافات کاه اساتفاده از میلاههاای چشامه باا دو قسامت

شرکت پرکی اهمیر مادار جذب نوری دزیمترها خواناده شاده و

غیرفعا در باال و پایی میلهی چشمه باعث میشود که آهند دز

از روی منحناایهااای مایااا بناادی دزیمترهااا ،دز جااذبی آنهااا

در قسمتهای باال و پایی محفظهی تاب

محاسبه شد.
28

تاریباً یکنواخت شاود.

مجلهی علوم و فنون هستهای1393 ،69 ،
300
400

30

اندازهگیری تجربی دارند .بیشینهی اختالف کد نسبت باه دزیمتار

25

آمبر در ناطهی  11برابر  19/5%است .اخاتالف در نااا ،10 ،12
 ،9به ترتیب 14 ،16 ،و  12%و در بایه ناطهها اختالف کد کامتار
از  10%است .مناابر ایجااد خطاا در محاسابات و انادازهگیاریهاا
عبارتاند از:
 اختالف مربو به دزیمترها در اندازهگیری دز؛ خطای مربو به دستگاه اندازهگیاری (طیا سانج ناوری وکوهیس رقمی)؛
 خطا به خاطر نبود نگهدارنادهی مناساب بارای انادازهگیاریدقیق دز در مکانهای یکسان از دزیمترها (یکی از مهمتری
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700

15
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1200

5
°
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2600

1700
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2200
-5
-10
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-

-15
700
-20

500

عاملهای ایجادکننده خطا است)؛
خطای شبیهسازی با کد که  4%است؛
خطای مربو به محاسبهی دز در ی سلو به وسیلهی کد؛
خطای مربو به ضریبهای تبدیل شار به دز در کد.

-25
300
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5

°

-5

-30
-10

-15

رد پرسپکس
کلیر پرسپکس
آمبر پرسپکس

شکل  .6منحنی همدز به دست آمده از کد ( MCNP4Cآهند دز برحساب

دز )(kGy

گری بر ساعت و طو  ،ارتفاع برحسب سانتیمتر است).

36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2

آهند دز در نزدیکی چشمه در سمت راسات  2/6 kGy/hrباود
که  400Gyبی تر از ناطهی متاابل بود ،ای امر به خااطر میلاهی
چشمهای  19بود که تاارن را بههم زده بود .در شکل  ،7مادار دز
جذبی از دزیمتر شماره  1شروع به افزای کرده و در ناطههای 6
و ( 7تاریباً مرکز محفظهی تاب ) به بیشینه مادار خاود رسایده و
سپس شروع به کاه نموده است .از روی ایا شاکل مایتاوان
فهمیااد کااه ناطااههااای  6و  7در ناحیااهی هاامدز مرکاازی قاارار
گرفتهاند .در شکل دیده میشود که بیشینهی اختالف اندازهگیری
آمبر نسبت به رد برای دزیمتر شماره  3و برابار  10%اسات ،بارای

12

10

8

6

شمارهی دزیمتر

4

2

°

شکل  .7ماایسهی مادار دز رد ،کلیر و آمبر.

35

کد MCNP4C
رد پرسپکس
کلیر پرسپکس
آمبر پرسپکس

سایر ناا اختالف بی اندازهگیری دزیمترهای رد و آمبر کامتار
از  10%است .در شکل  7به جز دو ناطهی  7و  8نتایج دزیمترهای
کلیر مطاباات خاوبی باا دزیمترهاای رد و آمبار دارناد .بیشاینهی
اختالف کلیار نسابت باه آمبار در دزیمتار شامارهی ( 12دزیمتار
شمارهی  12دقیااً در آستانهی محدودهی کاری کلیر اسات) 21%
و در بایهی ناطهها خطا کمتر از  10%است .علت اختالف فاح
در دزیمترهای  7و  8احتماالً به دهیل دقت کم دزیمترها است .در
شکل  8دیده میشود که با جایگذاری دزیمترهای کلیار جدیاد
در ای ناطهها خطای بی آمبر و کلیر کمتار از  10%مایشاود .در

30

دز )(kGy

25

20
15
10
5

14

12

10

8

6

شمارهی دزیمتر

4

2

°

°

شکل  .8ماایسه ی مادارهای دز محاسبه شده در امتداد خط مرکزی محفظهی

شکل  ،8نتایج کاد  MCNP4Cمطاباات بسایار خاوبی باا نتاایج

تاب

29

با مادارهای دز اندازهگیری شده با دزیمترهای .PMMA

محاسبهی توزیر دز در محفظهی تاب

سیستم پرتودهی قابل حمل . . .

 2.4بعد از بارگذاری

کمینهی آهند دز بارای سارعت ( 0/221 cm/sحاداقل سارعت

40%

دسااتگاه) براباار بااا  746 Gyو بیشااینهی دز براباار بااا 1307 Gy

35%

اندازهگیری شد .بنابرای نسبت یکنواختی سیستم پرتاودهی بارای

30%

سپرهایی به شعاع  1/75 ،1cmبه دست آماد .در شاکل  9نماودار

20%

فراوانی دز برحسب دز نشان داده شاده اسات .هماانطاور کاه در
شکل  9دیده مایشاود بای

15%

از  80%محصاو  ،دزی بای  850تاا

10%

 1050 Gyرا دریافت کرده است .با کاد  MCNPبارای سارعت

5%

 ،0/221 cm/sنتایج زیر حاصل شد.
-

1250

آهند دز کمینهای که گندم با سرعت ثابت در مسیر جذب

شکل  .9نمودار فراوانی دز اندازهگیری شده با دزیمترهای آمبر.

آهند دز بیشینهای که گندم با سرعت ثابت در مسیر جذب
میکند (دزیمتر  2در شکل 1921/04 kGy/hr :)5؛

-

آهند دز کمینه786 Gy :؛

-

آهند دز بیشینه1208 Gy :؛

-

نسبت یکنواختی دز.1/54 :

1150

1050

950

850

770

°%

گسترهی دز (گری)

میکند (دزیمتر  1در شکل 1251/7 kGy/hr :)5؛
-

فراوانی

25%

پینوشتها
1. Poly Methyl Meth Acrylate
2. Red Perspex
3. Amber Perspex
4. Clear Perspex

تطابق خوبی بی محاسبه و اندازهگیری تجربی سیستم وجاود

مرجعها

دارد .دز  400 Gyباارای گناادم کااافی اساات ،پااس بای اد ساارعت
سیستم روی  0/434سانتیمتر بر ثانیه تنظیم شود.

1. B. Whittaker, The Influence of Dose Rate,
Ambient Temperature and Time on the
Radiation Response of Harwell PMMA
Dosimeters, Radiation Physics and Chemistry,
60 (2001) 101-110.

 .5نتیجهگیری
در شکل  ،6آهند دز در ناحیهی همدز مرکازی1/25 kGy/hr ،
و هاامچناای آهنااد دز اناادازهگیااری شااده در ای ا ناحیااه باارای

2. S. O’Keeffe, C. Fitzpatrick, E. Lewis, A
Review of Optical Fibre Radiation Dosimeters,
Sensor Review, 28(2) (2008) 136–142.

کد و دزیمترها ،به ترتیب 3/8 ،8/7 ،و  3/8%است .بناابرای نتاایج

3. OAK Ridge National Laboratory, Monte Carlo
N-Particle Transport Code System, Los Alamos
National Laboratory (2000).

دزیمترهااای رد ،آمباار و کلیاار بااه ترتیااب براباار بااا  1/30 ،1/37و
 1/30 kGy/hrاست .خطا در محاسبهی آهناد دز مرکازی بای
کد و اندازهگیری تجربی در نااا انادازهگیاری مطاباات خیلای
خوبی با هم دارند ،هذا میتوان نتایج کد  MCNP4Cرا باه ساایر

4. J.K. Shultis, R.E. Faw, An Mcnp Primer, Dept.
of Mechanical and Nuclear Engineering Kansas
State University (2006).

ناااا تعماایم داد .بااا توجااه بااه نتااایج کااد ،آهنااد دز کمینااه
 0/3 kGy/hrوآهند دز بیشینه  2/6 kGy/hrاست که در تعیای
زمااان پرتااودهی محصااوالت و بهینااهسااازی ای ا سیسااتم الزم و

5. International Atomic Energy Agency (IAEA),
Gamma Irradiators for Radiation Processing,
Vienna (2002).

ضااروری اساات .هاامچناای بعااد از بارگااذاری سیسااتم نتااایج
اندازهگیری تجربی نشان داد که قرار دادن سپرهایی با قطار 1cm
نساابت یکنااواختی دز را بااه حااد معاااوهی باارای پرتااودهی گناادم

6. IAEA, Dosimetry for Food Irradiation,
Technical Reports Series No. 409 (2002) 40.

ماایرساااند .بااا کااد  MCNPنساابت یکنااواختی دز  1/54و از
اندازهگیری  1/75به دست آمد که مطابات خوبی با هم دارند.

30

