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ارزیابی و اعتبارسنجی کد  EGSnrcدر شبیه سازی دستگاه شتاب
شواره صفحه :دهنده ® Siemens Oncorبا انرژی  81مگاولتاژ
هيالد نجف ساده ،1ابوالفضل نيک فزجام*1و ،2کيواى جباری

3

هقاله پضوهشی
هقدههّ :ذف اص ایي هطالعِ اسصیاتی ٍ اعتثاس ػٌدی کذ  EGSnrcدس ؿثیِػاصی دػتگاُ ؿتاب دٌّذُ خطی ® Simens Oncorتا
اًشطی  18هگا ٍلتاط تَد.
روش بزرسی :ایي هطالعِ تِصَست هقایؼِای ٍ ؿثیِ ػاصی هثتٌی تش تدشتِ صَست پزیشفت .اص کذ  BEAMnrcتشای ؿثیِػاصی
ػش ؿتاب دٌّذُ خطی دسهاًی ® ٍ Oncorتَلیذ فایل فعای فاص اػتفادُ ؿذ .فایل فعای فاص دس اًذاصُ هیذاى 10 ×10
ػاًتیهتشهشتع ،دس اًشطیّای  14هگا الکتشٍى ٍلت تا  14/8هگا الکتشٍى ٍلت ٍ  0/12Full Width at Half of Maximumػاًتیهتش ٍ
فاصلِ چـوِ تا ػطح  100ػاًتیهتش تِدػت آهذ .ػپغ اص فایل فعای فاص تِعٌَاى ٍسٍدی دصیوتشی تشای اًدام دصیوتشی ،تَػط
کذ  DOSXYZnrcدس فاًتَم ّوگي آب تِ اتعاد

اػتفادُ ؿذ .ػپغ اص خشٍخی ایي کذ ،فایل  .3ddoseتشای

تِدػت آٍسدى هٌحٌیّای دص -عوق ٍ پشٍفایل دص اػتفادُ گشدیذ .دس ًْایت اص ؿاخص گاها تشای هقایؼِ تیي دادُّای ؿثیِػاصی ٍ
اًذاصُگیشی اػتفادُ ؿذ .آًالیض گاها تا اػتفادُ اص ًشم افضاس  gnu plotاًدام ؿذ.
نتایج :فشآیٌذ تٌظین اًشطی ًـاى داد کِ تْیٌِ اًشطی ٍ  FWHMتشای هذل ؿثیِػاصی تِتشتیة تشاتش تا  14/4 ،14/2 ،14هگا الکتشٍى
ٍلت ٍ  0.12ػاًتیهتش هیتاؿٌذ .هقادیش ؿاخص گاها تشای هٌحٌیّای دص-عوق ٍ پشٍفایل دص کوتش اص یک تِدػت آهذ.
نتيجهگيزی :دس ایي هطالعِ هذل هًَت کاسلَ ػش ؿتاب دٌّذُ خطی دسهاًی  Oncorؿثیِػاصی ؿذ ٍ ًتایح ًـاى داد کِ هقذاس تْیٌِ
اًشطی ٍ  FWHMتَصیع اًشطی تِ تشتیة تشاتش تا  14/4 ،14/2 ،14هگا الکتشٍى ٍلت ٍ  0/12ػاًتیهتش هیتاؿٌذ.
واصههای کليدی ،BEAMnrc :پشتَدسهاًی،ؿتاب دٌّذُ خطی ،ؿاخص گاها
ارجاع:

ًدف صادُ هیالدً ،یک فشخام اتَالفعل ،خثاسی کیَاى .ارسیابی و اػتبارسنجی کد  EGSnrcدر شبيه ساسی دستگاه شتاب دهنده Siemens
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هاًٌذ اًشطی اٍلیِ دػتِ پشتَ الکتشًٍی ٍ اًذاصُ ًقطِ کاًًَی

هقدهه

هیتایؼت دس طی فشایٌذ ؿثیِػاصی تِدػت هیآیٌذ.

پشتَدسهاًی خاسخی یکی اص هْنتشیي سٍؽّای دسهاى ػشطاى

هطالعات گزؿتِ اثش اًذاصُ ًقطِ کاًًَی ٍ اًشطی اٍلیِ دػتِ پشتَ

هیتاؿذ کِ دس آى اص چـوِّای تاتؾ یًَیضاى اػتفادُ هیؿَد(-3

الکتشًٍی سا تش سٍی ؿثیِػاصی ؿتاب دٌّذُ خطی تشسػی

 .)1تِطَس هتذاٍل دس پشتَدسهاًی اص فَتَىّا ،الکتشٍىّا ٍ رسات

کشدُ اًذ(.)4-7

تاسداس ػٌگیي تشای دسهاى تَهَسّا اػتفادُ هیؿَد .اًشطی

دس سٍؽّای هًَت کاسلَ ؿثیِ ػاصی دقیق ؿتاب

فَتَىّای هَسد اػتفادُ دس پشتَ دسهاًی دس هحذٍدُ  6تا  25هگا

دٌّذُ خطی تشای تِ دػت آٍسدى تیؾ  تشیي تطاتق دس

الکتشٍى ٍلت هیتاؿذ کِ تٍِػیلِ ؿتاب دٌّذُّای خطی دسهاًی

هٌحٌی ّ ای دسصذ دص عوقی ٍ پشٍفایل ّ ای دص تِ دػت

تاهیي هیؿَدّ .ذف اص پشتَدسهاًی اص تیي تشدى یا کٌتشل

آهذُ دس طی اًذاصُ گیشی ،صَست هیپزیشد .اػتفادُ اص

ػلَلّای تَهَسال هیتاؿذ دس حالی کِ عَاسض هوکي دس

کذّای هًَت کاسلَ تشای هحاػثِ دص دس تیواس ًیاصهٌذ

تافتّای ػالن تِ کویٌِ هقذاس هوکي خَد تشػذ (.)1

اسصیاتی دقیق تَصیع تاس ،اًشطی ٍ خْت رسات تاسداس دس

تٌاتشایي یکی اص هشاحل اػاػی دس پشتَ دسهاًی هحاػثِ صحیح

پٌدشُ خشٍخی ؿتاب دٌّذُ خطی هی تاؿذ.

تَصیع دص دس طی فشایٌذ طشاحی دسهاى هیتاؿذ .تِطَس هعوَل

ّوِ ایي اطالعات دس فایلی تحت عٌَاى فایل فعای فاص خوع

هحاػثِ دص ٍ هاًیتَس یًَیت دس ػیؼتنّای طشاحی دسهاى تا

آٍسی هیؿًَذ .تٌاتشایي ّذف اص ایي هطالعِ اسصیاتی ٍ

اػتفادُ اص کویتّای دصیوتشی ًؼثی تِ هاًٌذ دسصذ دص عوقی ٍ

اعتثاسػٌدی کذ  EGSnrcدس ؿثیِػاصی دػتگاُ ؿتاب دٌّذُ

ًؼثت تافت فاًتَم اًدام هیؿَد ( .)2تشای هحاػثِ ایي کویتّا

 ®Siemens Oncorتا اًشطی  18هگاٍلتاط هیتاؿذّ .نچٌیي

اص اتاقک یًَیضاػیَى ٍ یا دصیوتش دایَد فَتًَی ٍ فاًتَمّای آب

اص هذل ؿثیِػاصی ؿذُ تشای سػن هٌحٌیّایدص-

اػتفادُ هیؿَد .اص آىخایی کِ تذى اًؼاى اص هَاد هختلف تا

عوق ٍ Depth dose curveپشٍفایلّای دص

داًؼیتِّای هتفاٍت تـکیل ؿذُ اػت ٍ تشای هحاػثِ دص دس

Dose profile

 curvesدس اًشطیّای هختلف ٍ اًذاصُ هیذاى  10دس 10

ػیؼتنّای طشاحی دسهاى اص کویتّای دصیوتشی ًؼثی اػتفادُ

اػتفادُ هیؿَد.

هیؿَد تفاٍت تیي ایي دٍ دادُ هٌدش تِ ایداد خطا دس

روش بزرسی

ػیؼتنّای طشاحی دسهاى هیؿَد.
سٍؽّای هًَت کاسلَ تِ عٌَاى اػتاًذاسد طالیی دس هحاػثِ دص

شتاب دهنده

ایي هطالعِ تِ صَست هقایؼِای ٍ ؿثیِ ػاصی هثتٌی تش

ؿٌاختِ هیؿًَذ ٍ اػتفادُ اص آًْا دس طشاحی دسهاى تالیٌی
(.)3الگَسیتنّای هًَت کاسلَ فشایٌذّای فیضیکی حاکن دس

دسهاًی)ً Siemens Oncor®(Siemens AG, Germanyصة

تشخَسد پشتَّای یًَیضاى تا هادُ ٍ اًتقال اًشطی دس ایي تشخَسدّا سا

ؿذُ دس هشکض پشتَدسهاًی ؿْیذ سهعاىصاد ُ یضد اػتفادُ ؿذ

ؿثیِػاصی هیکٌٌذ .ؿثیِػاصی هًَت کاسلَ ؿتاب دٌّذُ خطی

(ؿکل .) 1اص ایي ؿتاب دٌّذُ تشای دسهاى دس دٍ هذ فَتًَی

ًیاصهٌذ دادُّای ٌّذػی ؿتاب دٌّذُ خطی هیتاؿذ کِ اص

ٍ الکتشًٍی اػتفادُ هیؿَد .اًشطی هَسد اػتفادُ دس دسهاى

کاسخاًِ ػاصًذُ تِدػت هیآیذ.

تا فَتَى  18 ٍ 6هگا ٍلتاط هی تاؿٌذ .دس حالی کِ دسهاى تا

ایي اطالعات توام پاساهتشّای هَسد ًیاص تشای ؿثیِػاصی

الکتشٍى اص اًشطی  18 ٍ 15، 12، 10، 8، 6هگا الکتشٍى
اػتفادُ هیؿَد.

ؿتاب دٌّذُ خطی سا فشاّن ًویکٌذ ،تٌاتشایي تشخی اص دادُّا
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خطاّای هحاػثِ دص سا تِ حذاقل هقذاس هوکي خَد هیسػاًذ

تدشتِ صَست پزیشفت .دس ایي هطالعِ اص ؿتاب دٌّذُ خطی

شبيه ساسی شتاب دهنده خطی®Oncor
شيوع چاقی در دانشجویاى دختز دانشگاههای ایزاى …

ؿکل  :1ؿتاب دٌّذُ خطی دسهاًی ®  Oncorدس هشکض پشتَدسهاًی ؿْیذ سهعاى صادُ یضد

دس اداهِ اص فایل فعای فاص تِ عٌَاى چـوِ تاتـی تشای

شبيه ساسی هونت کارلو

اص کذ هًَت کاسلَی  EGSnrcتشای ؿثیِػاصی ػش ؿتاب دٌّذُ

هحاػثِ دص تَػط کذ  DOXYZnrcاػتفادُ ؿذ .تعذ اص ایي

خطی دسهاًی ® ٍ Oncorهحاػثِ دص دس فاًتَم ّوگي آب اػتفادُ

کِ دصیوتشی تَػط کذ  DOSXYZnrcدس فاًتَم

ؿذ .ایي کذ تَػط ؿَسای هلی تحقیقات کاًادا تَػعِ یافتِ

ٍٍ کؼل تٌذی ؿذُ آب (ؿکل  ) 2اًدام ؿذ ،کذ هزکَس

اػت( .)8دس پکیح ًشم افضاسی  EGSnrcاص دٍ کذ ٍ BEAMnrc

فایلی تحت عٌَاى  3ddoseتَلیذ کشد .فایل  .3ddoseؿاهل

 DOSXYZnrcتشای ؿثیِػاصی ػش ؿتاب دٌّذُ خطی ٍ هحاػثِ

تعذاد ٍکؼلّ ا ،هکا ى ّش ٍکؼل ،هقادیش دص دس ّش ٍکؼل ٍ

فعای ػِ تعذ اػتفادُ هیؿَد .کذ  BEAMnrcاص

خطای دص هی تاؿذ .کذ  DOSXYZnrcتش اػاع کذ

کتابخاًِ اؿتشاکی  EGSnrcتشای دػتیاتی تِ دادُّای ػطح

ًَ EGSnrcؿتِ ؿذُ اػت ٍ تشای هحاػثِ دص دس فعای ػِ

هقطع هَاد ٍ فیضیک تشاتشد رسات اػتفادُ هیکٌذ . )9(تعذ اص

تعذی اػتفادُ هی  ؿَد .ایي کذ تشاتشد رسات سا دس حدن

ایيکِ ؿثیِػاصی ٌّذػِ ؿتاب دٌّذُ خطی تَػط کذ

کاستضیٌی ؿثیِ ػاصی هی  کٌذ ٍ دص ٍاگزاس ؿذُ دس ّش

 BEAMnrcکاهل ؿذ ،کذ هزکَس فایلی تحت عٌَاى فعای فاص

ٍکؼل سا دس فایلی تحت عٌَاى  3ddoseگضاسؽ

 Phase space fileتَلیذ کشد .ایي فایل دس فاصلِ  100ػاًتیهتشی

هیکٌذ(  . )10دس ًْایت هٌحٌیّ ای دسصذ دص ع وقی ٍ

چـوِ تا ػطح فاًتَم ثثت ؿذ .فایل فعای فاص ؿاهل اطالعاتی

پشٍفایل دص تا اػتفادُ اص ًشم افضاس هتلة اص فایل

دستاسُ هکاى رسُ،اًشطی ،تاس ٍ خْت رسات هیتاؿذ ٍ داسای فشهت

اػتخشاج ؿذُ ٍ هقایؼِ ایي هٌحٌیّ ا تا هٌحٌی ّای

تایٌشی اػت.

تِ دػت آهذُ دس ؿشایط اًذاصُ گیشی صَست پزیشفت.

دص دس

3ddose

هطاتق تا گضاسؽ کاسگشٍُ ؿواسُ  105اًدوي فیضیک پضؿکی

بزای شبيهساسی کد  BEAMnrcدر هطالؼه حال حاضز به قزار سیز

آهشیکا ؿثیِػاصی هًَت کاسلَ هیتایؼت دس ؿشایط هـاتِ تا

بود :دػتِ پشتَّای تک اًشطی دس هحذٍدُ اًشطی  14هگاٍلتاط

اًذاصُ گیشی اًدام ؿَد ( .)11تٌاتشایي پاساهتشّای هَسد ًیاص

تا  14/8هگا الکتشٍى ٍلت دس اًذاصُ هیذاى 10دس  10ػاًتیهتش
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ؿکل  :2قؼوتّای هختلف ػش ؿتاب دٌّذُ خطی دسهاًی ®  Oncorتِ ّوشاُ هکاى ثثت فایل فعای فاص

هيالد نجف ساده و هوکاراى

حاصل اص ایي قؼوتّای ؿتاب دٌّذُّای خطی هیتایؼت

هشتع اًتخاب ؿذًذ ،تعذاد تاسیخچِ رسات Historyتشای ثثت
فایل فیض اػپیغ

تِ طَس هؼتقین اص کاسخاًِ ػاصًذُ تِدػت آیذ.

تَد ،اًشطی قطع تشای

الکتشٍىّاenergy)ECUT(

Electron

cut-off

انداسهگيزی تجزبی

ٍ

فَتَىّا Photon cut-off energy)PCUT(تِ تشتیة 0/521

تِطَس هـاتِ اًذاصُگیشی تدشتی دس اًشطی  18هگا الکتشٍى

هگا الکتشٍى ٍلت ٍ  0/01هگا الکتشٍى ٍلت تٌطین ؿذًذٍ AE ،

ٍلت ؿتاب دٌّذُ خطی دسهاًی ® ٍ Oncorدس اًذاصُ هیذاى تاص

 APکِ آػتاًِ کن اًشطی تشای تَلیذ فَتَىّای تشهـتشالٌگ ٍ

10دس  10ػاًتیهتشهشتع اًدام ؿذ .دصیوتشی تدشتی دس فاًتَم

تشخَسد الکتشٍىّا هیتاؿذ تِ تشتیة  0/521هگا الکتشٍى ٍلت

آب تا اتعاد

ٍ ًوَداسّای دسصذ دص عوقی

ٍ  0/01هگا الکتشٍى ٍلت اًتخاب ؿذًذّ ،نچٌیي اص دادُّای

ٍ پشٍفایل دص تا اػتفادُ اص دصیوتش دایَد فَتًَی دس ساػتای

 icru.pegs4dat ،0/521تشای ؿثیِػاصی اػتفادُ ؿذ ٍ فایل

هحَس هشکضی ٍ دس ساػتای خط هتقاتل Cross lineتِدػت

فعای فاص دس فاصلِ  100ػاًتی اص چـوِ تش سٍی ػطح فاًتَم

آهذًذ .ػپغ تِهٌظَس اعتثاس ػٌدی ؿثیِػاصی هًَت کاسلَ،

آب ثثت recordؿذّ .نچٌیي اص دادُّای هَسد ًیاص صیش تشای

ًوَداسّای دسصذ دص عوقی ٍ پشٍفایل دص عوق  10ػاًتیهتش،

ؿثیِػاصی کذ  DOSXYZnrcاػتفادُ ؿذ :فاًتَم هکعثی

تا هٌحٌیّای تِدػت آهذُ دس اًذاصُگیشی هقایؼِ ؿذًذ.

دس اًذاصُ ٍکؼل

ؿکل تِ اتعاد
ػاختِ

ؿذ،

اًشطی

قطع

تجشیه و تحليل آهاری
هقایسه دادهها

تشای

الکتشٍىّا ٍ )ECUT(فَتَىّا )PCUT(تِ تشتیة 0/521

دس ایي هطالعِ هقایؼِ تیي دادُّای اًذاصُگیشی ؿذُ ٍ

هگا الکتشٍى ٍلت ٍ  0/01هگا الکتشٍى ٍلت تٌطین ؿذًذ ٍ

ؿثیِ ػاصی تا اػتفادُ اص ؿاخص گاها صَست پزیشفت .دس ایي

تعذاد تاسیخچِ رسات

هطالعِ هعیاسّای ًضدیکتشیي فاصلِ هوکيDistance )DTA(

اًتخاب ؿذ.

دصّاDose )DD(

فزآیند تنظين انزصی

 to agreementتشای تشسػی ٍ اختالف

فشآیٌذ تٌظین اًشطی تشای ساُاًذاصی کذّای هًَت کاسلَ

 differenceدس ایي تشاتش تا  3هیلیهتش تِ اصای ّش  3دسصذ دس

تَػط  )12( Verhagon ٍ Seuntjenتَصیف ؿذُ اػت .دس

ًظش گشفتِ ؿذ .هحاػثِ ؿاخص گاها تا اػتفادُ اص ًشم افضاس

ایي فشایٌذ اص دػتِ پشتَّای الکتشًٍی تک اًشطی تا اًشطیّای

 plotصَست پزیشفت.

هتفاٍت دس هیذاى  10دس  10ػاًتیهتش هشتع تشای تطاتق

هالحظات اخالقی

هٌحٌی دص عوق تِدػت آهذُ دس ؿثیِػاصی هًَت کاسلَ تا

پشٍپَصال ایي تحقیق تَػط داًـگاُ علَم پضؿکی ؿْیذ

هٌحٌیّای تِدػت آهذُ دس اًذاصُگیشی اػتفادُ هیؿَد ٍ

gnu

صذٍقی یضد تاییذ ؿذُ اػت.

فشاتش اص عوق دص هاکضیون تفاٍتّای تیي هقادیش دص کوتش اص 2

ایي هطالعِ تِ صَست هقایؼِ ای ٍ ؿثیِ ػاصی هثتٌی تش

دسصذ تاؿذ .دس اداهِ اص تَصیع ؿعاعی الکتشٍىّا تشای تطاتق

تدشتِ صَست پزیشفت .ؿکل  ،3هقایؼِ تیي هٌحٌیّای دص-

تیي پشٍفایلّای دص دس عوقّای ػطحی تشای هیذاىّای

عوق سا دس اًشطی  18هگاٍلتاط ٍ دس اًذاصُ هیذاى تاص  10دس 10

تضسگ اػتفادُ هیؿَد .اگش ًیاصی تِ تِ تغییش دس اًشطی اٍلیِ

ػاًتیهتشهشتع ًـاى هیدّذ .دس اًشطی  18هگا ٍلتاط تیؾتشیي

دػتِ پشتَّای الکتشًٍی تاؿذ کل فشآیٌذ رکش ؿذُ دٍتاسُ تکشاس

تطاتق تیي هٌحٌیّای اًذاصُگیشی ؿذُ ٍ ؿثیِ ػاصی دس اًشطی

هیؿَد .رکش ایي ًکتِ حائض اّویت اػت کِ اسصیاتی ٌّذػِ،

 14/2هگا الکتشٍى ٍلت تا تَصیع اًشطی گَػی)FWHM(

هَاد ٍ داًؼیتِ آىّا دس هَسد فیلتش هؼطح کٌٌذُ ٍ کَلیواتَس

Full

 0/12 width at half maximumػاًتیهتش تِدػت آهذ .هقادیش

اٍلیِ تخـی اص فشایٌذ تطاتق هٌحٌیّا ًویتاؿذ .دادُّای

اًذاصُگیشی ؿذُ ٍ ؿثیِػاصی ؿذُ دص-عوق تؼیاس ًضدیک تِ
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تْتشیي تطاتق هوکي صهاًی حاصل هیؿَد ،کِ دس عوق ّایی

نتایج

شبيه ساسی شتاب دهنده خطی®Oncor
ّن تَدًذ ٍ اختالف ًؼثی دس دصّا حذٍد  1دسصذ تشای

کاسلَ تشای هٌحٌیّای دص-عوق کوتش اص  1/42دسصذ

عوقّای کوتش اص عوق دص هاکضیون ٍ عوقّای فشاتش اص عوق دص

تَدّ.نچٌیي دس ؿکل ،5هٌحٌیّای دص پشٍفایل تِدػت

هاکضیون ثثت ؿذّ .نچٌیي ؿثیِػاصیّای دیگشی دس ؿشایط

آهذُ دس فاًتَم آب تشای اًذاصُ هیذاى  10دس  10ػاًتیهتش

هـاتِ تا اًشطی  14.2هگا الکتشٍى ٍلت ٍلی دس اًشطیّای 14

هشتع ٍ اًشطیّای  14هگا الکتشٍى ٍلت تا  14/8هگا الکتشٍى

 14/8 ٍ 14/6،14/4،هگا الکتشٍى ٍلت اًدام ؿذ .ؿکل  4هقایؼِ

ٍلت دس عوق  10ػاًتیهتش ً ،ـاى دادُ ؿذُ اػت.

تیي هٌحٌیّای دص-عوق دس اًشطیّای هختلف ٍ دص-عوق

ّواى  گًَِ کِ دس ؿکل دیذُ هی ؿَد تیؾ تشیي تطاتق

اًذاصُگیشی ؿذُ سا ًـاى هیدّذّ .واىگًَِ کِ هـاّذُ

تیي هٌحٌیّ ای پشٍفایل دص ؿثیِ ػاصی ٍ اًذاصُ  گیشی دس

هیؿَد ،تیؾتشیي تطاتق تیي هٌحٌیّای دص-عوق

 0/12 FWHMػاًتی هتش ٍ دس اًشطی ّای  14هگا الکتشٍى

ؿثیِػاصی ؿذُ ٍ اًذاصُگیشی ؿذُ دس اًشطیّای  14هگا

ٍلت تا  14/4هگا الکتشٍىٍ لت هی  تاؿذّ .ن چٌیي هعیاس

الکتشٍى ٍلت تا  14/8هگا الکتشٍى ٍلت اػت ٍ هقذاس ؿاخص

ؿاخص گاها تشای ایي اًشطیّا  % 3تِ اصا ی ّش  3هیلی هتش

گاها تِدػت آهذُ تشای ایي سًح اًشطی دس تواهی عوقّا(تِ

تَد ٍ دس ًتیدِ هقذاس ایي ؿاخص کوتش اص یک تِ دػت

اػتثٌای عوقّای تیـتش اص  40ػاًتیهتش) کوتش اص یک

آهذّ .ن چٌیي تیؾ  تشیي تفاٍت تیي هٌحٌی ّ ای پشٍفایل

تِدػت آهذ (ؿکلً.)4تایح ًاؿی اص ؿثیِػاصی ًـاى داد کِ

دص دس اًشطی  14 / 8هگا الکتشٍى ٍلت تِ  دػت آهذ خایی کِ

اًشطی  14هگا الکتشٍى ٍلت تا  14/8هگا الکتشٍى ٍلت

ؿاخص گاها هطاتق تا هعیاس رکش ؿذُ تیؾ تش اص یک

تیؾتشیي تطاتق سا دس هٌحٌیّای دص-عوق تا هٌحٌیّای

تِ دػت آهذ (ؿکل  .) 6عذم قطعیت آهاسی دس طی

دص-عوق اًذاصُگیشی ؿذُ ًـاى هیدّذ (ؿکلّ .)5نچٌیي

ؿثیِ ػاصی هًَت کاسلَ تشای تِ دػت آٍسدى پشٍفایل دص

عذم قطعیت آهاسی تِدػت آهذُ دس طی ؿثیِ ػاصی هًَت

کوتش اص  1دسصذ ثثت ؿذ0

شيوع چاقی در دانشجویاى دختز دانشگاههای ایزاى …

اًشطی  14/4هگا الکتشٍى ٍلت )d(،اًشطی  14/6هگا الکتشٍى ٍلت ٍ ( )eاًشطی  14/8هگا الکتشٍى ٍلت
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ؿکل  :3هٌحٌیّای دسصذ دص عوقی تشای دػتِ پشتَّای تا اًشطی  18هگا ٍلتاط ٍ اًذاصُ هیذاى  )a(،10×10اًشطی  14هگا الکتشٍى ٍلت )b(اًشطی )c( ،14/2

هيالد نجف ساده و هوکاراى

ؿکل :4هقادیش ؿاخص گاها تشای عوقّای هختلف دس هٌحٌیّای دسصذ دص عوقی تشای اًشطیّای ( 14 )aهگا الکتشٍى ٍلت،
( 14/2 )bهگا الکتشٍى ٍلت 14/8 )c(،هگا الکتشٍى ٍلت
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ؿکل  :5هٌحٌیّای پشٍفایل دص تشای دػتِ پشتَ تا اًشطی  18هگا ٍلتاط ٍ اًذاصُ هیذاى  10دس  )a( 0/12 FWHM ٍ 10اًشطی  14هگاالکتشٍى ٍلت)b(،
14/2هگا الکتشٍى ٍلت 14/4 )c( ،هگا الکتشٍى ٍلت 14/6 )d( ،هگا الکتشٍى ٍلت ٍ ( 14/8 )eهگا الکتشٍى ٍلت

شبيه ساسی شتاب دهنده خطی®Oncor
شيوع چاقی در دانشجویاى دختز دانشگاههای ایزاى …

ؿکل  : 6هقادیش ؿاخص گاها تشای هٌحٌیّای پشٍفایل دص تشای اًشطی ّای ( 14 )aهگا الکتشٍى ٍلت 14/2 )b(،هگا الکتشٍى ٍلت 14.8 )c(،هگا الکتشٍى ٍلت

هیکٌٌذ ّ ٍ Almberg.وکاساى ( )13تِهٌظَس اعتثاس ػٌدی

بحث

ؿثیِػاصی هًَت کاسلَی ؿتاب دٌّذُ خطی  Elektaدس

پاساهتشّای ٍسٍدی هٌاػة تشای دػتِ پشتَ الکتشًٍی ،تشای

اًشطیّای  6هگا ٍلتاط ٍ ٍ 15لتاط اص کذ  BEAMnrcاػتفادُ

ؿثیِػاصی صحیح ؿتاب دٌّذُّای خطی تِ ٍػیلِ کذّای

ًوَدُاًذ .آىّا دس اتتذا تشای اعتثاس ػٌدی ؿثیِػاصی

هًَت کاسلَ ظشٍسی ّؼتٌذ .ایي پاساهتشّا تِ خَتی ؿٌاختِ ؿذُ

ؿتابدٌّذُ خطی اص تغییش دس اًشطی اٍلیِ دػتِ پشتَ الکتشًٍی

ًیؼتٌذ ٍ تاثیش تِػضایی دس تَصیع دص داسًذ .دس ایي هطالعِ اًشطی

اػتفادُ کشدًذ تا صهاًی کِ تیؾتشیي تطاتق دس هٌحٌیّای دص-

اٍلیِ دػتِ پشتَ الکتشًٍی تِ گًَِای تغییش دادُ ؿذ تا صهاًی کِ

عوق تِدػت آهذ ٍ ػپغ تشای تطاتق دادى هٌحٌیّای

تیؾتشیي تطاتق دس هٌحٌیّای دص-عوق تِدػت آیذ ٍ تعذ اص

پشٍفایل دص اص تغییش دس تَصیع ؿعاعی دػتِ پشتَ الکتشًٍی اػتفادُ

آى تا تغییش دس هقذاس  FWHMتِ گًَِای ػعی ؿذ کِ

کشدًذ.تیؾ تشیي تطاتق دس هٌحٌیّای دص-عوق دس اًشطیّای

تیؾتشیي تطاتق دس هٌحٌیّای پشٍفایل دص تِدػت آیذ.

 6/45هگا الکتشٍى ٍ  13/35هگا الکتشٍى ٍلت تِدػت آهذ ٍ هقذاس

تیـتشیي تطاتق دس هٌحٌیّای دسصذ دص عوقی ٍ پشٍفایل دص دس

ؿاخص گاها تشای هعیاس  %3تِ اصای  3هیلیهتش دس عوقّای

 0/12ػاًتیهتش تِدػت آهذ .دس هٌحٌیّای

حاصل اص هٌحٌی دسصذ دص عوقی تِدػت آهذُ دس هطالعِ حال

پشٍفایل دص هقذاس ؿاخص گاها دس ساػتای هحَس هشکضی دػتِ

حاظش سا تشای اًشطی  14هگاالکتشٍى تا  14/8هگا الکتشٍى ٍلت

پشتَ کوتش اص ًین ٍ دس فاصلِ  4ػاًتیهتش اص هحَس هشکضی دػتِ

تاییذ هیکٌذ.

FWHM

ّنچٌیي تیؾتشیي تطاتق دس هٌحٌی پشٍفایل دص دس

پشتَ کوتش اص یک تخویي صدُ ؿذ.
ّنچٌیي هقذاس ؿاخص گاها دس ًاحیِ ًین ػایِ تیؾ تش اص یک

 0/1 FWHMهیلیهتش تشای اًشطی  6هگا ٍلتاط ٍ 0/ 5FWHM

تِدػت آهذ .هطالعات گزؿتِ سٍؽ اسائِ ؿذُ دس ایي هطالعِ سا

هیلیهتش تشای اًشطی  15هگا ٍلتاط تخویي صدُ ؿذ ٍ هعیاس

تشای اعتثاس ػٌدی ؿثیِ ػاصی ؿتاب دٌّذُ خطی تاییذ

ؿاخص گاها دس ساػتای هحَس هشکضی کوتش اص یک تِدػت آهذ
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اًشطیّای  14هگا الکتشٍى ٍلت تا  14/4هگا الکتشٍى ٍلت ٍ

کوتش اص دص هاکضیون،کوتش اص یک تِدػت آهذ کِ یافتِّای

هيالد نجف ساده و هوکاراى

کِ تطاتق کاهل تا دادُّای تِدػت آهذُ تشای ؿاخص گاها

 6هگا الکتشٍى ٍلت تِدػت آهذ ٍ ّنچٌیي هٌحٌیّای

دس ؿکل  6داسدّ .نچٌیي هقذاس ؿاخص گاها دس ًاحیِ ًین

پشٍفایل دص دس  0/35 FWHMػاًتیهتش تا ّن تطاتق یافتٌذ.

ػایِ ًیض کوتش اص یک تِدػت آهذ کِ ّواىگًَِ کِ اص ؿکل

ؿاخص گاهای دس ایي هطالعِ  2 %2هیلیهتش2% 3 ،هیلیهتش

 6پیذاػت تطاتق کاهل تا هقذاس ؿاخص گاها دس ایي هطالعِ

ٍ  2 % 1هیلیهتش دس ایي هطالعِ اػتفادُ ؿذ ٍ ّنچٌیي ًتایح

داسد (تِ اػتثٌای اًشطی  14.8هگا الکتشٍى ٍلت) .رکش ایي ًکتِ

ًـاى داد کِ تا افضایؾ هعیاس ؿاخص گاها تعذاد ًقاطی کِ

ظشٍسی اػت کِ پشٍفایل دص ًؼثت تِ هٌحٌیّای دص-عوق

هعیاس ؿاخص گاها سا تا هَفقیت هیگزاسًٌذ افضایؾ هییاتذ کِ

حؼاػیت تیؾتشی ًؼثت تِ تغییش اًشطی داسا هیتاؿذ ٍ ایي

دس هطالعِ حال حاظش تا افضایؾ هعیاس ؿاخص گاها تعذاد

ٍاتؼتگی پشٍفایل دص ،تِ افضایؾ اًشطی دس هطالعِ حاظش دس

ًقاطی کِ ایي ؿاخص سا قثَل هیکٌٌذ ،افضایؾ یافت.

اًشطیّای  14/6هگا الکتشٍى ٍلت ٍ  14/8هگا الکتشٍى ٍلت تِ

ّن چٌیي تشای ًقاطی کِ دس قؼوت هحَس هشکضی دػتِ پشتَ

ٍظَح هـاّذُ گشدیذ.

تَدًذ ایي ؿاخص کوتش اص یک تَد کِ هطاتق تا ؿکل 6

ّنچٌیي ّ ٍ Javier Penaوکاساى ( )14اص کذ  BEAMnrcتشای

دادُّای حاصل اص ایي هطالعِ سا ًقط هیکٌذ .تا افضایؾ

اعتثاس ػٌدی ؿثیِػاصی هًَت کاسلَ ؿتاب دٌّذُّای خطی

فاصلِ اص هحَس هشکضی دػتِ پشتَ ؿاخص هذ ًظش تِ یک

 Varian ٍ Primusاػتفادُ کشدًذ .آىّا دس هطالعِ خَد اص اًذاصُ

ًضدیک ؿذُ ٍ دسًْایت دس ًاحیِ ًینػایِ ؿاخص گاها

هیذاىّای  10 ×10 ٍ 5 ×5، 2 ×2ػاًتیهشتع ٍ تغییش دس

تضسگتش اص یک ؿذُ کِ ًـاى دٌّذُ ًیاص تِ افضایؾ دس

پاساهتشّای اًشطی اٍلیِ دػتِ پشتَ الکتشًٍی ٍ تَصیع ؿعاعی اٍلیِ

هعیاسّای ؿاخص گاها اػت کِ تا تَخِ تِ ؿکل 6تا افضایؾ

دػتِ پشتَ اػتفادُ ًوَدًذً .تایح هطالعِ آىّا ًـاى داد کِ تشای

فاصلِ اص هحَس هشکضی (فاصلِ  40ػاًتیهتش) هقذاس ؿاخص

هیذاىّای تضسگ تِ اػتثٌای ًاحیِ ًینػایِ ًویتَاى تفاٍتی دس

گاها تِ یک ًضدیک ؿذُ ٍ دس فاصلِ  80ػاًتیهتش اص هحَس

تغییش دس اًشطی اٍلیِ دػتِ پشتَی ٍ تغییش  FWHMتشای تیؾتشیي

هشکضی ایي هقذاس تضسگ تش اص یک هیتاؿذ ،کِ ًیاص تِ افضایؾ

تطاتق دس هٌحٌیّای دص عوق ٍ پشٍفایل دص یافت ٍ تشای

دس هعیاس ؿاخص گاها سا تاییذ هیکٌذ.

یک  FWHMثاتت هؼتقل اص اًشطی هیتاؿذ .تشای تواهی عوقّا

اسصیاتی پاساهتشّای هختلف تاثیشگزاس دس ؿثیِػاصی

دس هٌحٌیّای دص-عوق هقذاس ؿاخص گاها تشای هعیاس  %1تِ اصای

ؿتابدٌّذُّای خطی( )primusتٍِػیلِ کذّای هًَت

ّش  1هیلیهتش کوتش اص یک تِدػت آهذ کِ هطاتق تا هقذاس ؿاخص

کاسلَ()BEAMnrc/DOSXYZnrc

هْنتشیي

گاهای تِدػت آهذُ دس هطالعِ حال حاظش ،هیتاؿذّ .نچٌیي دس

پاساهتشّایی کِ دس ایي هطالعِ تشسػی ؿذًذ ،ؿاهل :اًشطی اٍلیِ

عوقّای فشاتش اص  40ػاًتیهتش هعیاس ؿاخص گاها تیؾ تش اص یک

دػتِ پشتَ الکتشًٍی ،تَصیع اًشطی دػتِ الکتشًٍی( ،)FWHMاًذاصُ

تِدػت آهذ کِ تِ دلیل تک اًشطی تَدى ،اًشطی اػوی دس هحاػثات

ًقطِ کاًًَی الکتشٍى ٍ صاٍیِ اٍلیِ دػتِ پشتَ الکتشًٍی تَدًذ .تشسػی

هًَت کاسلَ هیتاؿذ دس حالی کِ الکتشٍىّای ؿتاب گشفتِ دس

ًتایح ایي هطالعِ ًـاى داد کِ  5دسصذ تغییش دس هقذاس اٍلیِ اًشطی

هحفظِ ؿتاب دٌّذُ خطی ّوگی داسای اًشطی یکؼاى ًویتاؿٌذ

هشکضی دػتِ پشتَ الکتشًٍی هٌدش تِ تغییشات  1/5تا  4/3دسصذ دس

تٌاتشایي طیف اًشطی داسًذ.

قؼوت ؿاًِ هٌحٌی پشٍفایل دص هیؿَد کِ دس هطالعِ حال حاظش

اًدام

دادًذ.

BEAMnrc /

ایي تغییش چـنگیش دس هٌحٌی پشٍفایل دص تِ تذسیح دس افضایؾ

 DOSXYZnrcتشای اعتثاس ػٌدی ؿثیِػاصی هًَت کاسلَ دس

اًشطی هـاّذُ ؿذ ٍ دس اًشطی  14/8هگا الکتشٍى ٍلت تِ حذاکثش

اًشطی  6هگا ٍلتاط ؿتاب دٌّذُ خطی ® Elektaاػتفادُ کشدًذ.

هقذاس خَد سػیذ ٍ ؿاًِ هٌحٌی پشٍفایل دص تطاتق کوتشی تا

دس ایي هطالعِ تیؾتشیي تطاتق دس هٌحٌی دص-عوق دس اًشطی

پشٍفایل دص اًذاصُگیشی ًـاى داد.

ّ ٍ A. Toutaouiوکاساى ( )15اص کذ
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هیذاىّای کَچک تطاتق دس هٌحٌیّای دص-عوق ٍ پشٍفایل دص دس

ّ ٍ Faddegonوکاساى ( )16هطالعِای گؼتشدُ تِهٌظَس

شبيه ساسی شتاب دهنده خطی®Oncor
اختالف…دس ؿاخص گاها کوتش
داسًذ ٍ
الکتشًٍی
در دػتِ پشتَ
اٍلیِ
های ایزاى
دانشگاه
دانشجویاى دختز
ّن چٌیي دس اثش ایي تغییش یکٌَاختی هٌحٌی پشٍفایل دصشيوع چاقی
حذٍد  1/8دسصذ تغییش هیکٌذ .اها تغییش دس اًشطی هشکضی

اص  %1تَدّ .نچٌیي هٌحٌیّای پشٍفایل دص تِ ّش ػِ پاسهتش

هیؿَد کِ

اًشطی اٍلیِ دػتِ پشتَ الکتشًٍی ٍ FWHM ،تَصیع صاٍیِای

ٍاتؼتگی کوتش هٌحٌیّای دص-عوق سا تِ تغییشات اًشطی ًـاى

اٍلیِ دػتِ پشتَ حؼاػیت داسًذ ٍ تغییشات دس ایي پاساهتشّا

هیدّذ ٍ هٌدش تِ تطاتق هٌحٌیّای دص-عوق دس

تاعث تغییشات عوذُ دس هٌحٌیّای پشٍفایل دص ٍ دس ؿاخص

هحذٍدُای اص اًشطیّای اػوی هیؿَد ٍ دس هطالعِ حال

گاها هیؿَد.

هٌدش تِ تغییش دس دص ػطحی دس حذٍد

حاظش ایي ٍاتؼتگی دس اًشطیّای  14تا  14/8هگا

نتيجهگيزی

الکتشٍىٍلت هـاّذُ ؿذ.

دس ایي هطالعِ اص کذ  BEAMnrc/DOSXYZnrcتشای

اص آى خایی کِ ؿتاب دٌّذُّ ای تالیٌی اغلة % 10- 5

اعتثاس ػٌدی ؿثیِ ػاصی اًشطی  18هگاٍلتاط ػش ؿتاب دٌّذُ

دسگیش تٌظیوات اًشطی تشای تطاتق خشٍخی ؿاى تا دیگش

خطی دسهاًی ®ً Oncorصة ؿذُ دس هشکض پشتَدسهاًی

ؿتاب دٌّذ ّا هی ؿًَذ اثشات تغییش دس اًشطی تش سٍی

ؿْیذسهعاىصادُ یضد اػتفادُ ؿذ .هقذاس تْیٌِ تشای اًشطی

پشٍفایل دص هی تایؼت دس ًظش گشفتِ ؿَدّ .ن چٌیي دس

اٍلیِ دػتِ پشتَ الکتشًٍی ٍ  FWHMتَصیع گَػی چـوِ 14

ایي هطالعِ تا تغییش دس هقذاس  FWHMتغییش چـن گیشی

هگا الکتشٍى ٍلت تا  14/4هگا الکتشٍى ٍلت ٍ  0/12ػاًتیهتش

تش سٍی هٌحٌی پشٍفایل دص دیذُ ًـذ ٍ هقذاس تغییش دیذُ

تخویي صدُ ؿذ .تیؾتشیي تطاتق تیي هٌحٌیّای دص -عوق

ؿذُ حذٍد  % 1تَد .دس ایي هطالعِ پیـٌْاد ؿذ کِ تشای

ؿثیِػاصی ٍ اًذاصُگیشیّا دس اًشطی  14تا  14/8هگا

اعتثاس ػٌدی صحیح ؿثیِ ػاصی هًَت کاسلَ ػش ؿتاب

الکتشٍىٍلت تِدػت آهذ ٍ هقذاس ؿاخص گاها کوتش یک اص

دٌّذُ خطی  ، دس اتتذا اًشطی اٍلیِ دػتِ پشتَ الکتشًٍی تِ

ثثت ؿذ.
ّنچٌیي تیؾتشیي تطاتق تیي هٌحٌیّای پشٍفایل دص دس

گًَِ ای تغییش دادُ ؿَد تا صهاًی کِ تیؾ تشیي تطاتق دس
هٌحٌی ّ ای دص -عوق تِ دػت آیذ ٍ ػپغ تا تغییش دس

اًشطیّای  14هگا الکتشٍى ٍلت تا  14/4هگا الکتشٍى ٍلت

هقذاس  FWHMتِگًَِ ای ؿَد کِ تیؾ تشیي تطاتق دس

تشآٍسد ؿذ ٍ هقذاس ؿاخص گاها تشای هعیاس  3دسصذ3 ،

هٌحٌی ّ ای پشٍفایل دص ایداد ؿَد.

هیلیهتش کوتش اص یک تِدػت آهذّ .نچٌیي یافتِّا ًـاى

ّ ٍ Mohammedوکاساى( )17هطالعِای تِ هٌظَس اسصیاتی

داد کِ تغییش دس اًشطی اٍلیِ دػتِ پشتَ الکتشًٍی تاثیش

پاساهتشّای ؿثیِػاصی اًشطی  6هگاٍلتاط ؿتاب دٌّذُ خطی

تیؾتشی تش سٍی هٌحٌیّای پشٍفایل دص ٍ هٌحٌیّای دص-

 Varian clinac 2100اًدام دادًذ .پاساهتشّایی کِ دس ایي

عوق ًؼثت تِ تغییش دس هقذاس  FWHMداسد ٍ هٌحٌیّای

هطالعِ تشسػی ؿذ ؿاهل اًشطی اٍلیِ دػتِ پشتَ الکتشًٍی،

پشٍفایل دص حؼاػیت تیؾتشی تِ اًشطی اٍلیِ دػتِ

 ٍ FWHMتَصیع صاٍیِای اٍلیِ دػتِ پشتَ تَد .دس ایي هطالعِ

پشتَالکتشًٍی ًؼثت تِ هٌحٌیّای دص-عوق داسًذ.

ایي هطالعِ ًـاى داد کِ تغییشات کن دس اًشطی اٍلیِ دػتِ پشتَ
تاعث اختالف دس ؿاخص گاها دس ًاحیِ اًثاؿت دص دس

ایي هقالِ تشگشفتِ اص پایاى ًاهِ تحقیقاتی هیالد ًدفصادُ

هٌحٌیّای دسصذ دص عوقی تِ حذٍد %1.2هیؿَد .دس

داًـدَی کاسؿٌاػی اسؿذ فیضیک پضؿکی داًـگاُ علَم

ًتیدِ حؼاػیت ایي هٌحٌیّا ًؼثت تِ اًشطی اٍلیِ دػتِپشتَ

پضؿکی ؿْیذ صذٍقی یضد هیتاؿذ .اص ّوکاسی پشػٌل هشکض

قاتل رکش هیتاؿذّ .نچٌیي دس ایي هطالعِ ًـاى دادُ ؿذ کِ

پشتَدسهاًی ؿْیذ سهعاى صادُ دس ایي تحقیق ػپاػگضاسین.

هٌحٌیّای دسصذ دص عوقی کوتشیي حؼاػیت سا تِ

تؼارض در هنافغٍ :خَدًذاسد

FWHM
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اص آًالیض ؿاخص گاها تشای هقایؼِ دادُّا اػتفادُ ؿذً .تایح
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Evaluation and benchmarking of EGSnrc code in the simulation of 18
MV photon beam produced by Siemens Oncor® linear accelerator
Milad Najafzadeh1 , Abolfzal Nickfarjam*1,2 , Keyvan Jabbari3

Original Article
Introdution: The aim of this study was to evaluate and benchmark EGSnrc code in the simulation of 18 MV

photon beam produced by Siemens Oncor® linear accelerator.
Methods:

This study was conducted in a comparative and simulation based on experience method.

The Beamnrc code was used to model the accelerator head and generate phase space files. The phase space
files were obtained with the following parameters: field size of 10×10

, the energy of 14 Mev up to 14.8

Mev, and Full Width at Hall of Maximun of 0.12 cm. The phase space files were then used as input to the
Dosexyznrc code to do dosimetry in the homogeneous water phantom with 50×50×50

size. Then, the

output of DOSXYZnrc code, 3ddose files were used to obtain depth-dose curves and dose profile curves.
Finally, Simulations were compared with experimental data by using gamma index.
Results: The energy tuning procedure have shown that the optimum energy and FWHM for the simulation

model, were 14 Mev, 14.2 Mev , 14.4 Mev and 0.12 cm, respectively. The gamma index values, for depthdose curves and dose-profile curve, were obtained less than 1.
Conclusion: In this study, Monte Carlo model of Oncor® linac treatment head was simulated and the results

have shown that the optimum nominal energy and FWHM were 14 Mev, 14.2 Mev, 14.4 Mev and 0.12 cm,
respectively.
Keywords: BEAMnrc, radiotherapy, linear accelerator, Gamma index
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