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 یکی از مهمترین مواردي که در پرتودهی نمونهها براي مطالعات فعالسازي یا غیر آن در رآکتورهاي تحقیقاتی الزم است مدنظر قرار:چکیده
 پلیمر عالوه بر امکان تعیین توزیعهاي پیچیدهي دز به صورت سهبعدي- دزیمترهاي ژل.گیرد توزیع سهبعدي دز در فضاي اطراف قلب است
 تاکنون کمتر به کاربرد دزیمتر ژلی براي تعیین توزیع دز در.داراي ترکیبی مشابه با بافت بدن بوده و خود به صورت یک فانتوم عمل میکنند
 پس از تولید درPAGAT  پلیمر- در این مطالعه دزیمتر ژل.میدانهاي مخلوط پرتوهاي با چگالی خطی یونش مختلف توجه شده است
 قرار گرفت و پاسخ ژل با استفاده از، گاماي حاصل از شکافت در قلب رآکتور تحقیقاتی تهران- تحت تابش میدان مخلوط نوترون،آزمایشگاه
 پاسخ ژل نسبت به دز جذبی بهنجار.( به صورت تغییر در آهنگ بازگشت هسته ها مورد بررسی قرار گرفتMRI) تصویربرداري تشدید مغناطیسی
 برحسب دز بهنجار شده خطیR6  ناحیهاي از پاسخ که در آن تغییرات. به دست آمدR6 ،شده بررسی شد و از برازش یک دونمایی به دادههاي دز
 گاما در آن بازه به- پلیمر در میدان مخلوط نوترون-بود به عنوان بازهي دینامیکی انتخاب شد و شیب به عنوان معیاري از حساسیت دزیمتر ژل
 نتایج به. تقریب زده شد3/296 s-3  گاماي حاصل از شکافت برابر با- حساسیت دزیمتر به دز بهنجار شدهي حاصل از طیف نوترون.دست آمد
. گاما است- ابزار مناسبی براي تعیین توزیع دز در میدان مخلوط نوترونPAGAT  پلیمر-دست آمده نشان داد که دزیمتر ژل

 توزیع دز، گاما- میدان مخلوط نوترون، قلب رآکتور،PAGAT  پلیمر- دزیمتر ژل:کلیدواژهها

Feasibility Study of Using PAGAT Polymer Gel Dosimeter for 3D
Dosimetry Around the Reactor Core
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Abstract: An important problem for samples irradiation in research reactors is determination of three
dimensional dose distributions in the vicinity of reactor core. Polymer gel dosimeters can be used to
measure complex three dimensional dose distributions as well as the integrated dose accurately with no
dependency on the dose rate. Furthermore, as they are tissue-equivalent, they may be used as a phantom.
So far, polymer gel dosimeters have been used for photon, electron, proton, neutron and heavy ions, but
there is a lack of application of polymer gel dosimeters for dosimetry of the mixed field of radiation of
different linear ionization concentration. In this research, PAGAT polymer gel dosimeters are fabricated
in the laboratory and then were irradiated with the mixed neutron gamma field from the fission process
of the Tehran Research Reactor. The gel response was determined by the nuclear magnetic resonance
imaging technique as a change in the relaxation rate (R2) of the gel dosimeters. The gel response as a
function of normalized dose was investigated and a bi-exponential fitting was adjusted to the dose-R2
data. The region with a linear response, is called dynamic range. The slope of the region as the sensitivity
of PAGAT gels to the normalized dose resulted from the neutron-gamma mixed field, was estimated to
be 1.695 s-1. The results of this research showed that PAGAT polymer gel dosimeter is a useful tool for
3D dose distribution to determine the neutron gamma mixed field.

Keywords: PAGAT Polymer Gel Dosimeter, Reactor Core, Neutron-Gamma Mixed Field, Dose
Distribution
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دارد .این روشها عبارتاند از :توموگرافی کامپیوتري نوري

 .1مقدمه
یکی از مهمترین مواردي که در پرتودهی نمونهها براي مطالعات

] ،[3 ،2توموگرافی کامپیوتري ] ،[9 ،3تصویربرداري به روش

فعالسازي یا غیر آن در رآکتورهاي تحقیقاتی الزم است مدنظر

فراصوتی ] ،[39و تصویربرداري تشدید مغناطیسی ].[37 ،36 ،33

قرار گیرد توزیع سهبعدي دز در فضاي اطراف قلب است .این

در این مقاله از روش تصویربرداري تشدید مغناطیسی استفاده

کار را میتوان با تعیین دز از طریق قرار دادن دزیمترهاي رایج در

شده است .مبانی روش تصویربرداري مغناطیسی به طور مفصل در

نقاط مختلف در اطراف قلب و نهایتاً برونیابی پاسخ در نقاط بدون

متون مختلف بررسی شده است ] .[36 ،36تحرک پروتونهاي

دزیمتر تعیین نمود .واضح است در روش مذکور با افزایش تعداد

آب متصل به مونومرها با پلیمریزاسیون مونومرها کاهش مییابد.

دزیمترها پاسخ دقیقتري حاصل خواهد شد .اما براي تعیین نقطه

این کاهش بر آهنگ بازگشت اسپین -اسپین تأثیر گذاشته و

به نقطهي دز ،بینهایت دزیمتر الزم است که این ،امکان انجام

باعث افزایش آن میشود .بین استخرهاي پروتونی مختلف
()6

رخ میدهد که آهنگ تبادل پروتون بین

دزیمتري با روشهاي متعارف را ناممکن میسازد .مسئلهي تعیین

واهلش عرضی

نقطه به نقطهي دز در مواردي که گرادیان شدید دز وجود دارد،

استخرهاي پروتونی مختلف در تغییر آهنگ بازگشت مغناطیسی

بسیار مهم میشود .استفاده از دزیمترهاي ژل -پلیمر( )3عالوه بر

را مؤثر میسازد ] .[6تغییر در آهنگ بازگشت اسپین -اسپین را

امکان تعیین توزیعهاي پیچیدهي دز به صورت سهبعدي داراي

میتوان با تصویربرداري تشدید مغناطیسی به روش  T6وزندار

ترکیبی مشابه با بافت بدن بوده و خود به صورت یک فانتوم عمل

آشکار کرد ].[33 ،32

میکنند ] .[6 ،3از دیگر مزایاي دزیمترهاي ژل -پلیمر

فرایند ظهور و تکامل دزیمترهاي ژلی را میتوان به سه دوره

میتوان به امکان تعیین دز کامل و عدم وابستگی پاسخ آنها به

تقسیم کرد .دورهي اول ظهور دزیمترهاي ژلی فریک بود که در
7+

آنها پدیدهي پخش یونهاي  Feباعث عدم پایداري توزیع

آهنگ دز اشاره نمود ].[3
دزیمترهاي ژل -پلیمر در حقیقت مونومرهایی هستند که به

سه بعدي دز در زمانهاي پس از تابشدهی میشد ] .[33با ابداع

طور یکنواخت در شبکهي ژالتینی توزیع شدهاند و در اثر

دزیمترهاي ژل -پلیمر این مشکل برطرف شد اما به دلیل اثر

پرتودهی به پلیمر تبدیل شده و با اتصاالت عرضی یک شبکهي

منعکنندگی اکسیژن در فرایند پلیمریزاسیون مراحل تولید در

سهبعدي ژل -پلیمر تشکیل میدهند .میزان پلیمریزاسیون تابعی

محیط عاري از اکسیژن صورت میگرفت که کار تولید را مشکل

از مقدار دز جذب شده در دزیمتر ژل -پلیمر است ] .[7پرتو

میکرد ] .[39با ابداع دزیمترهاي نرم اکسیک این مشکل نیز

کافت مولکولهاي آب در اثر پرتودهی به تولید الکترون هیدراته

مرتفع شد ] [69و دزیمترهاي ژلی بر روي میز آزمایشگاه قابلیت

و رادیکالهاي فعال  Hو  OHمیانجامد ،این محصوالت پرتو

تولید پیدا کردند .پس از ابداع دزیمترهاي ژل -پلیمر مونومرهاي

کافت آب با مونومرهاي موجود در ژل وارد واکنش شده و

مختلفی براي تولید این نوع دزیمترها معرفی شد ] .[32پژوهشگران

ایجاد رادیکال مونومري مینمایند .این رادیکالهاي مونومري

مختلفی کاربردهاي دزیمترهاي ژلی را براي مقاصد مختلف مورد

گسترش پیدا کرده و تولید زنجیرههاي رادیکالی پلیمري با طول

ارزیابی قرار دادهاند ] .[3بالداک و ديدین مرور مفصلی را در

بلندتر میکنند ] .[6افزایش طول این زنجیرهها در نهایت با

زمینهي روند تکامل ژل دزیمتري انجام دادهاند ].[6





یکی از کاربردهایی که براي دزیمترهاي ژلی مطرح است

ترکیب رادیکالهاي مختلف و یا انتقال یک اتم هیدروژن از یک

استفاده از این دزیمترها براي تعیین مؤلفههاي مختلف دز در

رادیکال پلیمري به رادیکال پلیمري دیگر متوقف میشود].[6
در اثر پلیمریزاسیون برخی خواص دزیمتر مانند خواص

درمان از طریق گیراندازي نوترون ) (BNCTاست .سیموال و

نوري ،عدد هانسفیلد ،پارامترهاي فراصوتی مانند سرعت انتشار

همکارانش ] [63پاسخ دز نسبی دزیمتر ژل -پلیمر BANG-3

صوت ،تضعیف صوت و شدت عالمت عبوري و خواص

در نوترونهاي فوق گرمایی و در پژوهشی دیگر ] [66کاربرد

مغناطیسی مانند آهنگ بازگشت اسپین -اسپین ،آهنگ بازگشت

دزیمتر ژل -پلیمر  MAGICدر  BNCTرا مورد ارزیابی قرار

پروتونی

دادند .گامبارینی و همکارانش ] [66 ،67با استفاده از دزیمتر ژلی

()6

اسپین -شبکه و انتقال مغناطیسی بین استخرهاي

()6

مختلف در آن تغییر میکند .با توجه به این تغییرات روشهاي

فریک که به آن بور اضافه شده بود مؤلفههاي مختلف دز در

مختلفی براي خواندن پاسخ دز در دزیمترهاي ژل -پلیمر وجود

 BNCTو همچنین افزایش دز به دلیل حضور بور ،در پژوهشی
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جدول  .1مواد الزم براي تولید دزیمتر ژل -پلیمر PAGAT

جداگانه ] [66توزیع دز در ستون حرارتی دو رآکتور مختلف را

ماده

با استفاده از دزیمتر ژلی فریک مورد بررسی قرار داده ،نتایج

ژالتین
بیس
آکریلآمید )(AA
تتراکیس فسفونیم )(THPC
هیدروکینون
آب دو بار تقطیر شده

حاصل را با محاسبات مونتکارلو و فعالسازي پولک مورد
مقایسه قرار دادند .در کاري که پیش از این انجام شد ،پاسخ
دزیمتر ژل -پلیمر  PAGATدر نوترونهاي گرمایی مورد
ارزیابی قرار گرفت ].[62
اگرچه کاربردهاي مختلف دزیمتر ژلی براي میدانهاي

مقدار
6%
7%
7%
6mM
3mM
39%

فوتون و الکترون به وسیلهي پژوهشگران مختلف مورد توجه

یکی پس از انحالل کامل دیگري اضافه شدند .آنگاه محلول در

بوده است و پژوهشگرانی نیز کاربردهاي دزیمتر ژلی براي

لولههاي آزمایشی از جنس پلیاتیلن به قطر و طول ،به ترتیب 6 ،و

پرتوهایی چون پروتون و یونهاي سنگینتر را مورد مطالعه قرار

 36cmریخته شد .سپس با یک الیهي پارافیلم سر لوله پوشانده و

دادهاند ،اما تاکنون به کاربرد دزیمتر ژلی در تعیین توریع دز در

در ظرف محکم بسته شد تا از ورود هوا به داخل آن جلوگیري به

میدانهاي مخلوط پرتوهاي با چگالی خطی یونش متفاوت کمتر

عمل آید .سپس لولههاي آزمایش به مدت یک شب در دماي 6˚C

توجه شده است .با توجه به ضرورت تعیین توزیع فضایی مؤلفههاي

در یخچال نگهداري شد تا شبکهي ژالتینی سفت شود ].[36

مختلف دز در موارد کار با میادین مخلوط نوترون -گاما،

نقش ژالتین ایجاد شبکهي ژالتینی براي نگهداري پلیمرها و

دزیمترهاي ژل -پلیمر با توجه به مشخصاتی که دارند میتوانند

حفظ مونومرها و پلیمرها در شبکهي سهبعدي و حفظ توزیع

کاندیداي مناسبی براي تعیین توزیع دز در این قبیل میدانها

سهبعدي دز با گذشت زمان پس از تابشدهی است .در آب

باشند .یکی از مواردي که در آن دزیمتري در میدان مخلوط

معمولی همیشه مقداري رادیکال آزاد وجود دارد که این

نوترون -گاما داراي اهمیت خاص است درمان از طریق

رادیکالهاي آزاد میتوانند باعث شروع واکنش پلیمریزاسیون یا

گیراندازي نوترون در بور است .مورد دیگر تعیین توزیع سهبعدي

در اصطالح پلیمریزاسیون خودبهخودي شوند .هیدروکینون با

دز در اطراف قلب رآکتورهاي تحقیقاتی براي کاربردهاي

رادیکالهاي آزاد پیوند ایجاد نموده و از خود پلیمریزاسیون

مختلف پرتودهی در قلب رآکتور است .در این پژوهش قابلیت

احتمالی جلوگیري میکند .در اثر برخورد پرتو با دزیمتر

استفاده از دزیمتر ژل -پلیمر  PAGATدر دزیمتري میدان

رادیکالهاي آزاد  OHو  Hو  eaqتشکیل میشود که آغازگر

مخلوط نوترون -گاما مورد بررسی قرار گرفته است.

واکنش پلیمریزاسیون هستند .آکریلآمید نقش مونومر را دارد

•

•

که با واسطهي بیس اتصال عرضی ایجاد نموده و شبکهي پلیمري را
 .2مواد و روشها

تشکیل میدهد .تتراکیس فسفونیم کلرید ) (THPCبه عنوان

 1.2تولید دزیمتر ژلی

آنتیاکسیدان است یعنی با اکسیژن پیوند ایجاد نموده و از اثر

مراحل تولید دزیمتر ژل -پلیمر در این پژوهش براساس کاري

ممانعت کنندهي اکسیژن در پلیمریزاسیون جلوگیري میکند ].[63

که ونینگ و همکارانش ] [36انجام دادند قرار داشت .مواد الزم
 2.2پرتودهی

براي تولید دزیمتر ژلی  PAGATدر جدول  3آورده شده است.
براي ساخت دزیمتر ژل -پلیمر پس از خیساندن ژالتین (تهیه

پرتودهی ژلها در اطراف قلب رآکتور تحقیقاتی تهران با استفاده

شده از شرکت سیگما -آلدریچ) در آب دوبار تقطیر شده به

از سیستم ربیت پژوهشکدهي تابش گاماي سازمان انرژي اتمی

مدت ده دقیقه دماي بشر حاوي ژالتین و آب بر روي گرمکنندهي

ایران انجام شد .بنابراین ژلها تحت تابش میدان مخلوط نوترون-

داراي همزن مغناطیسی تا  63˚Cافزایش داده شد .پس از انحالل

گاماي حاصل از شکافت قرار گرفتند .در سیستم ربیت مذکور

کامل ژالتین ،به ترتیب ،واسطهي اتصال عرضی بیس(( )2تهیه

نمونهها با استفاده از هوا با فشار  6Mbarمسافتی معادل  299متر

شده از شرکت سیگما -آلدریچ) ،مونومرآکریلآمید (تهیه شده

را تا درون استخر رآکتور (تا مجاورت قلب رآکتور) طی کرده و

(تهیه شده از شرکت

در میدان مخلوط نوترون و گاماي حاصل از شکافت اورانیم در

از شرکت مرک آلمان) ،هیدروکینون

()3

فلـوکـا) و تتـراکیس فسفونیم کلرید(( )3تهیه شده از شرکت مرک)

زمانهاي قابل تنظیم مورد تابشدهی قرار میگیرند .پس از اتمام
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جدول  .2پروتکل تصویربرداري بهینه از دزیمتر ژلی با سیستم انستیو پرتو

تابشدهی با همان فشار نمونهها به طرف نقطهي آغاز حرکت

پزشکی نوین

مکیده میشوند .در این آزمایش ابتدا نمونههاي  3گرمی از

میدان دید
اندازهي ماتریس
ضخامت برش
زمان تکرار
زمان اکو
فاصله زمانی بین اکوها
تعداد برشها
تعداد اکوها
تعداد میانگینگیري
زمان کل تصویربرداري

دزیمتر ژلی  PAGATدر سیستم فوق در سه توان  69 ،6و
 39kWمورد تابش قرار گرفتند تا برآوردي از توان مناسب براي
پرتودهی به دست آید .پس از به دست آمدن توان بهینهي
پرتودهی ،در توان ثابت زمان پرتودهی تغییر داده شد .در توان
ثابت ،دز جذب شده در دزیمتر ژل -پلیمر با یک ضریب ثابت
با زمان پرتودهی متناسب است.

662
662
6
3699
69
69
2
3
7
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 1.2تصویربرداری و تهیهی نقشهی R2

همانطورکه بیان شد ،براي خواندن پاسخ ژل ،از آشکارسازي
تغییر مغناطیسی پروتونها به روش تصویربرداري تشدید
مغناطیسی استفاده شد .تصویربرداري از ژلها با سیستم MRI

انستیتو پرتوپزشکی نوین انجام گرفت .براي تصویربرداري ،ژلها
در بوبینسر( )9قرار داده شدند ،چرا که نسبت عالمت به نوفه در
بوبینسر به مراتب از بوبین بدن( )39بیشتر است ].[63
براي تصویربرداري ،ژلها به وسیلهي یک نگهدارنده در
ظرف آب جا داده شدند چرا که تصویربرداري در آب باعث
حصول تصاویر با کیفیت بهتر میشود ] )3/R6( T6 .[69دزیمتر
ژلی بستگی به دماي آن در طول مدت تصویربرداري دارد ].[79
بنابراین الزم بود ظرف حاوي ژلها و آب قبل از تصویربرداري

شکل  .1تصویر شدت عالمت دزیمترهاي پرتو دیده در اطراف قلب رآکتور
( TRRسمت راست تصویر) و نقشهي  R6حاصل از آن (سمت چپ تصویر).

براي همدما شدن حداقل یک شب در اتاق  MRIقرار داده

مقدار  indexدر کادر نمایش داده شده مقدار  R6را براي پیکسل مشخص

میشدند .به دلیل جذب انرژي  RFافزایش دمایی به اندازهي

شده نشان میدهد.

 7˚Cدر حین تصویربرداري  MRIوجود داشت که الزم بود با
استفاده از نرمافزار اصالح شود ] .[79قرار دادن ژلها در این

همانطورکه در تصاویر فوق مشاهده میشود شکل سطح

مدت در اتاق  MRIعالوه بر همدما شدن فرصت تکمیل فرایند

مقطع ویالها از حالت دایرهاي خارج شده است .این موضوع به

پلیمریزاسیون را نیز فراهم میآورد .پروتکل تصویربرداري در

دلیل حرکت شتابدار ویالهاي ژل در طی مسیر ربیت و توقف

جدول  6داده شده است .در بسته نرمافزار  MATLABبراي به

ناگهانی ویالهاي پرتودیده است .این ضربات باعث صدمه به

دست آوردن نقشهي  R6از تصویر  MRIیک  M-Fileنوشته

بدنهي ویال میشود که الزم است در موقع برآورد مقدار  R6به

شده است .تصویر  MRIتک اسالیس دزیمتر ژلی و نقشهي R6

این نکات توجه ،و در صورت لزوم نقاط داراي خطا از محاسبات

حاصل از آن در شکل  3نشان داده شده است .همانطورکه در

حذف شود .موضوع دیگري که در تصاویر جلب توجه میکند

شکل  3مشاهده میشود در تصویر ویال میانی ردیف سمت

مسئلهي آرتیفکت رینگ ] [36است .این آرتیفکت به صورت

راست ناحیهاي سیاهرنگ دیده میشود که داراي مقدار  R6صفر

دوایر هممرکز در تصویر سمت راست شکل  3مشاهده میشود.

است .این ناحیه ممکن است به دلیل شکلگیري یک حباب هوا

چون میانگینگیري از  R6ویالها در سطح مقطع ویال انجام

در آن قسمت به وجود آمده باشد .در هنگام میانگینگیري  R6در

میشود این آرتیفکت رینگ میتواند باعث افزایش انحراف

ناحیهي موردنظر این نقاط حذف شدند.

معیار شود.
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 9.2محاسبهی خطای دز و کمترین دز قابل آشکارسازی

کمترین دز قابل تشخیص ) (MDDچنین تعریف میشود ][76

در روش چند نقطهاي ،نقشهي  R6با برازش شدت عالمتهاي

) MDD  lim D (Dp

() 2

عنصرهاي تصویر اکوهاي مختلف به معادلهي نمایی زیر به دست
میآید ][73

 .1نتایج
 1.1توان بهینهی پرتودهی

(S=S◦exp(-R6TE

()3

نتایج حاصل از پرتودهی  39نمونه دزیمتر ژل -پلیمر نوع
براي به دست آوردن نقشهي دز از تصویر  R6الزم است

 PAGATدر توانهاي مختلف رآکتور در جدول  7نمایش داده

درجهبندي انجام شود .پاسخ دزیمتر ژلی نسبت به دز دریافتی در

شده است .براساس اطالعات این جدول ،در توان  6kWبراي

بازههاي مشخص خطی بوده و از رابطهي زیر پیروي میکند

دریافت دز تا ناحیهي اشباع دزیمتر زمان زیادي الزم است ،لذا

R6=R6,◦+αDi

()6

حرارت در ناحیهي قلب رآکتور میتواند منجر به اختالل در
پاسخ شود ] .[77در توان  39kWخیلی سریع دزیمتر به ناحیهي

قدرت تفکیک دز  D pمیتواند به صورت کمترین فاصلهي

اشباع میرود ،بنابراین توان مناسب براي پرتودهی 69kW

جدایی بین دو مقدار دز جذبی قابل تشخیص در نقشهي دز با

تشخیص داده شد.

سطح اطمینان  Pتعریف شود .ديدین و بالداک رابطهي زیر را
براي قدرت تفکیک دز معرفی کردند ][33

()7

 2.1منحنی دز R2

R 2


Dp  k p 2

پس از تعیین توان بهینه براي پرتودهی ژلها ،پاسخ دزیمترهاي
ژل -پلیمر  PAGATبرحسب زمان پرتودهی به دست آمد.

که  k pدر آن ضریب پوشش بوده و براي سطوح اطمینان مختلف

نتایج عددي آهنگ بازگشت مغناطیسی برحسب زمان پرتودهی

در  ISO1995داده شده است ] [76و  αشیب خط برازش شده

در توان  69kWدر اطراف قلب رآکتور در جدول  6داده شده

در بازهي دینامیکی یا همان حساسیت دزیمتر است .تعریف

است و برازش دادههاي جدول  6با دونمایی با استفاده از بسته

دیگري که براي قدرت تفکیک وجود دارد ،قدرت تفکیک دز

نرمافزار  [76] MATLABدر شکلهاي  6و  7نشان داده

نسبت به بازهي دینامیکی است که چنین تعریف میشود ][6

شده است .خوبی برازش را میتوان با چهار کمیت ،R6 ،SSE

()6

D p
D
 k p . 2.
D max  D min
D max  D min

 Adjusted R6و  RMSEبررسی کرد ].[76
D p % 

انتظار میرود مقادیر  R6برحسب دز جذبی به صورت
دونمایی تغییر کند ] .[72برازش دونمایی با دادههاي مقادیر R6

برحسب زمان پرتودهی در شکل  6داده شده است .نمودار شکل

در مقالهي حاضر با توجه به اینکه از روش  MRIبراي
خواندن پاسخ استفاده شده است مقدار  Dp %با  R p %برابر است

 6با رابطهي زیر توصیف میشود

که به صورت زیر تعریف میشود ][6
Dp
R 2
 k p . 2.
( R p % )6
Dmax  Dmin
R 2 max  R 2 min

()3
Dp % 

(R6 = 7/339×e)9/97226×t(-6/236e)-3/363×t

که در آن t ،نشاندهندهي زمان کل پرتودهی است .خوبی
برازش در شکل  6نمایش داده شده است .پارامترهاي برازش
بیانکننده برازش جذب با دادههاي عددي است.

جدول  .1پاسخ دزیمتر ژل -پلیمر نوع  PAGATبرحسب توان رآکتور و زمان پرتودهی
P3
P3
P2
P6
P6
P7
P6
P3
نمونه
7/3933 7/6963 7/6962 7/6639 7/6293 7/6633 6/3762 6/7963
میانگین R6
9/9993 9/9933 9/9929 9/3973 9/9337 9/9339 9/3976 9/627
انحراف معیار
32
663
393
366
696
729
367
63
مدت تابشدهی )(s
39
69
69
69
6
6
6
6
توان رآکتور )(kW

63

P9
7/3996
9/9376
393
39
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جدول  .9نتایج پرتودهی دزیمترهاي ژل -پلیمر در قلب رآکتور تحقیقاتی تهران در توان 69kW
شماره ژل
-3

شاهد

6

3

6

7

6

3

2

میانگین )s ( R6

3/3963

6/7963

7/6239

7/6332

7/3296

6/3636

6/7633

6/6936

انحراف معیار

9/9966

9/3639

9/3333

9/3363

9/3963

9/9932

9/9966

9/9999

درصد خطاي نسبی ()%

3/3636

6/7963

7/2929

7/3933

6/3366

6/7336

6/3366

6/6623

زمان پرتودهی )(min

9

9/6

3

3/6

6

6/6

7

6

R p %

-

-

9/79

9/63

9/63

9/66

9/67

-

دینامیکی شناخته میشود در بر دارندهي بسیاري از خصوصیات
دزیمتر از قبیل حساسیت ،قدرت تفکیک و کمترین دز قابل
اندازهگیري است .در بازهي دینامیکی ،پاسخ دزیمتر ()R6
(R2)s-1

متناسب با مقدار دز جذب شده است و همین خاصیت امکان
استفاده از دزیمتر براي تعیین توزیعهاي پیچیدهي دز به صورت
سهبعدي را فراهم میآورد .این امکان در دزیمترهاي متعارف
وجود ندارد .براي برازش خطی با ناحیهي مذکور زمان پرتودهی
را به  3بهنجار میکنیم .چون پرتودهی تمام ویالها در یک توان
واحد صورت گرفت ،میتوان گفت که مقدار دز جذب شده در
تمام ویالها ضریب ثابتی از زمان پرتودهی است .بنابراین اگر دز

زمان کل پرتودهی (دقیقه)

مربوط به ویال پرتودیده در زمان بیشینه را برابر با  3واحد در نظر

شکل  .2برازش دادههاي  R6به دونمایی در زمانهاي مختلف پرتودهی در

بگیریم و دز بقیهي ویالها را به صورت زیر به دست آوریم

اطراف قلب رآکتور.

می توانیم نسبت تغییرات پاسخ دزیمتر را با توجه به نسبت تغییرات
دز جذب شده به دست آوریم
()3

زمان پرتودهی ویال موردنظر
بیشینه زمان پرتودهی

= مقدار بهنجاز شدهي دز

(R2)s-1

شکل  7و رابطهي ( )9نشاندهندهي برازش خطی با دادههاي
دز بهنجار شده R6 -در بازهي دینامیکی هستند .خوبی برازش
خطی با دادههاي مربوط به پاسخ دزیمتر ( )R6برحسب دز بهنجار
شده در بازهي دینامیکی در شکل  7نمایش داده شده است.
R6 = 3/296×ND+6/233

()9

دز بهنجار شده

شکل  .1برازش خطی دادههاي  R6به صورت تابعی از دز بهنجار شده در

مقادیر مربوط به  R p %براي سطح اطمینان  96%با استفاده از

بازهي دینامیکی.

رابطهي ( )6محاسبه شده و در جدول  6داده شده است .با توجه
به رابطهي ( )9شیب منحنی در بازهي دینامیکی که معیاري براي

از شکل  6به وضوح مشاهده میشود که دادههاي  R6مربوط

-3

حساسیت دزیمتر است برابر با  3/296 sبه دست آمد.

به زمان کل پرتودهی از  3دقیقه تا  7دقیقه از یک روند خطی
پیروي میکنند .این ناحیه که در دزیمترها به عنوان بازهي
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قدرت تفکیک دز که با رابطهي  7تعریف میشود ،در این
پژوهش به صورت کمترین فاصله بین دو مقدار دز بهنجار شده،
قابل محاسبه است .این کمیت به صورت تابعی از دز بهنجار شده
براي سطح اطمینان  96%در شکل  6نمایش داده شده و با رابطهي
 39توصیف میشود .با توجه به رابطههاي ( )2و ( )39کمترین دز
بهنجار شده براي به جا گذاشتن اثر قابل تشخیص نیز قابل محاسبه
است .در پژوهش حاضر با توجه به اینکه پاسخ دزیمتر براساس
زمان پرتودهی بررسی شده است ،با استفاده از رابطهي ()3
میتوان کمترین زمانی را که دزیمتر باید در توان 69kW
دز بهنجار شده

پرتودهی شود تا اثر قابل اندازهگیري ایجاد نماید میتوان محاسبه

p


شکل  .9تغییرات قدرت تفکیک دز )  (Dبرحسب دز بهنجار شده.

نمود .همچنین با استفاده از رابطهي ( )3میتوان کمترین زمان
پرتودهی الزم براي تفکیک دو مقدار دز را مشخص نمود .شکل
 6تغییرات  D pبرحسب زمان پرتودهی را نمایش میدهد .رابطهي

 .9بحث و بررسی
دزیمتر ژل -پلیمر از نوع  PAGATدر بازههاي زمانی مختلف

آورده شده است

تحت تابش طیف مخلوط نوترون -گاماي حاصل از شکافت در

زیر روند این تغییرات را نشان میدهد .خوبی برازش در شکل 6
()39

D p = -9/92732×ND + 9/6376

قلب رآکتور تهران قرار گرفت .با توجه به شکل  6مقادیر ،R6
که برحسب زمان پرتودهی ضریب ثابتی از دز جذبی به خوبی با

با استفاده از رابطههاي ( )2و ( )39کمترین دز بهنجار شده

تابع دونمایی بود ،برازش شد .این موضوع بیانگر پاسخ مناسب و

براي اثر قابل تشخیص در دزیمتر ژل -پلیمر ساخته شده  9/63به

مورد انتظار دزیمتر مذکور به طیف مخلوط حاصل از شکافت

دست آمد .با استفاده از شکل  7و رابطهي ( )9یک منحنی

است .برازش خطی دادههاي دز R6 -در بازهي دینامیکی بیانگر

درجهبندي براي دزیمترهاي تابش دیده در میدان مخلوط

قابلیت دزیمتر مذکور در تعیین توزیع دز در میدان مخلوط
6

نوترون -گاما به دست میآید که نسبت به دز بیشینه بهنجار شده

نوترون -گاما است .مقدار  9/933براي  Rتعدیل شده بیانگر

است .حال اگر شرایط پرتودهی فانتوم ژل مانند پرتودهی بافت

برازش بسیار عالی دادههاي مذکور است .شیب در بازهي

باشد میتوان توزیع دز در بافت را براي بازههاي مختلف

دینامیکی که معیاري از حساسیت دزیمتر است برابر با 3/296 s-3

پرتودهی تعیین نمود.

به دست آمد .قدرت تفکیک دز که براي سطح اطمینان 96%

با توجه به شکل  7و دادههاي مربوط به خوبی برازش این

دزهاي بهنجار شدهي مختلف به دست آمد ،با افزایش دز افت

نتیجه حاصل میشود که دزیمتر ژل -پلیمر از نوع  PAGATدر

کرد .دلیل این افت آن است که مقادیر دزهاي کمT6 ،هاي بلند

میدان مخلوط نوترون -گاما پاسخ خطی به دست میدهد.

در  MRIایجاد میکند .در پروتکلهاي  CMPGکه براي

براساس کاري که گوستاوسون و همکارانش ] [73انجام دادهاند

تصویربرداري از دزیمترهاي ژلی مورد استفاده قرار میگیرد ،در

پاسخ دزیمتر ژل -پلیمر به چگالی رادیکالهاي آزاد تشکیل

T6هاي بلند یک انتقال تپ صورت میگیرد که باعث تخمین

شده در مسیر پرتو یوننده در ژل وابسته است .در میدان مخلوط

کمتر از اندازه در محاسبهي  T6میشود .بنابراین در دزهاي پایین

نوترون -گاماي حاصل از شکافت ،ترکیبی از پرتوها با چگالی

یک تخمین بیش از اندازه در محاسبهي دز داریم .این اثر در

خطی یونش متفاوت وجود دارد .آنچه مشاهده شد این بود که

دزهاي پایین بیشتر است ] .[73بنابراین در دزهاي پایین در یک

پاسخ ژل به این میدان مخلوط نیز خطی است .این موضوع،

ناحیهي مورد توجه هرچه به سمت مرکز ویال پیش رویم خطا در

استفاده از این نوع دزیمتر براي تعیین توزیعهاي پیچیدهي دز

محاسبهي  T6بیشتر میشود .این افزایش خطا سبب افزایش

مجموع به صورت سهبعدي در قلب رآکتور را ،که با دزیمترهاي

انحراف معیار و متعاقب آن کاهش قدرت تفکیک دز میشود.

متعارف امکانپذیر نیست ،ممکن میسازد.

کمترین دز بهنجار شدهي قابل تشخیص براي سطح اطمینان ،96%
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 9/63برآورد شد .تمام موارد مذکور بیانگر این مطلب هستند که

پینوشتها:

میتوان دزیمتر ژل -پلیمر از نوع  PAGATرا براي تعیین توزیع

3. Polymer Gel Dosimeter

سهبعدي دز در میدان مخلوط نوترون -گاماي حاصل از شکافت

6. Proton Pools

مورد استفاده قرار داد .البته در این کار چون پرتودهی از طریق

7. Optical Computerized Tomography

سیستم ربیت صورت پذیرفت شوکهاي حرکتی به نمونهها وارد

6. Cross Relaxation

شد که باعث به هم ریختن توزیع سهبعدي شد .اما از طرفی به

6. Fricke

دلیل کوچک بودن نمونهها از تغییرات دز در ویال صرفنظر شد

)2. N,N'-Methylene-Bis-Acrylamide (Bis
3. Hydroquinone

و فرض شد که نمونهها تحت تابش یکنواخت میدان حاصل از

3. Tetrakis (Hydroxymethyl) Phosphonium Chloride

شکافت قرار گرفتهاند .بنابراین میتوان از سیستم ربیت براي

9. Head Coil

درجهبندي ژلها استفاده نمود ،اما براي تعیین توزیع سهبعدي دز

39. Body Coil

در اطراف قلب رآکتور الزم است فانتوم دزیمتر ژلی مستقیماً
وارد استخر شده در اطراف قلب رآکتور قرار گیرد .پژوهش
حاضر با کار سیموال و همکارانش در ارتباط با اثر نوترونهاي
فوق گرمایی بر دزیمتر ژلی نوع  [63] BANG-3و کاربرد
دزیمتر ژل -پلیمر از نوع  MAGICبراي دزیمتري BNCT
] [66قابل مقایسه است .آنها از دزیمتر  BANG-3و MAGIC

براي دزیمتري باریکهي حاصل از  BNCTاستفاده نمودند .در
پژوهش حاضر از دزیمتر  PAGATکه ساخت آن از
 BANG-3و  MAGICنسبتاً سادهتر بود براي تعیین توزیع دز
حاصل از شکافت ،در اطراف قلب رآکتور استفاده شد.
تقدیر و تشکر
با سالم و تحیت به روان شهید واال مقام دکتر مجید شهریاري ،از
جناب آقاي دکتر زحمتکش به خاطر بحثهاي مفیدي که در
زمینهي دزیمترهاي ژل -پلیمر داشتیم کمال تشکر و قدردانی به
عمل میآید .نویسندگان مقاله از پرسنل پژوهشکدهي تابش گاما
و همچنین پژوهشکدهي رآکتور و شتابدهندههاي سازمان
انرژي اتمی به جهت تأمین آزمایشگاهها و همکاريهاي بیدریغشان

کمال تقدیر و تشکر را دارند .از پرسنل انستیتو پرتو پزشکی نوین
نیز به خاطر همکاريهاي مفیدي که داشتند صمیمانه تشکر میشود.
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