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ویفیتکرویشدهشناختهرایجفیلترهایانواعبررسیبهتحقیق،ایندر
عهمطالیکقالبدرایکساشعهالمپدرترمزیایکسپرتوهایکمیت
یلترفوتنگستنآندباایکساشعهالمپ.استشدهپرداختهایمقایسه

وFLUKAسازشبیهکدهایدرآلومینیوممترمیلی1.6ذاتی
SPEKTRرتوپالمپ،آندبهالکترونیبیمتاباندنباگردیده،طراحی

یلترفازغیر.شودمیتولیدآنواقعیانرژیطیفبامشابهترمزیایکس
140انرژیدرنیزقلعومسرایجفیلتردوکارخانه،آلومینیومی
مهبانتایجوشدبررسیمختلفضخامتسهدروولتکیلوالکترون

.گردیدندمقایسه

چکیده

برخوردوالکترونهابهدادنشنابباایکساشعهتولیدروشترینرایجامروزه
دررونهاالکتانرژیاتالفازکسریکهباشدمیباالاتمیعددباهدفیباآنها
درفوقفرایند.باشدمیترمزیایکساشعهتولیدقالبدرهدفماده

مادهآناطرافکهافتدمیاتفاقایکساشعهتیوبیاالمپنامبهسیستمی
والکترونهادهیشتابدرراخالکهداردقرارپیرکسشیشهجنسازای

.[1].کندمیایجادایکساشعهتولید
یفیطدارایایکساشعهالمپدرتولیدیایکسپرتوهایاستذکربهالزم

یفوتونهاانرژیطیفوباشندمیزیادتاکمانرژیهایمحدودهازانرژیاز
هبکهداردباالییولتاژبهوابسته(KeV)ولتکیلوالکترونحسببرایکس

یانرژیانفوذعمقبه.شودمیاعمالایکساشعهالمپکاتدوآندسردو
ایکسوهایپرتشدتیاتعداددومپارامتر.گویندپرتوکیفیتایکسپرتوهای
االیبولتاژبهنیزپارامتراینکهباشدمیایکساشعهالمپدرتولیدی
.داردبستگیایکساشعهالمپبهاعمالی

جنسبهباالولتاژبرعالوهکهگویندپرتوکمیتفوتونهاتعدادیاشدتبه
.داردبستگینیزتیوبجریانوآند

شعهاالمپدرشدهتولیدترمزیایکسپرتوهایخصوصدرکهمهمینکته
رداریتصویزبدر.باشدمیپرتوهااینانرژیطیفاستاهمیتحائزایکس

بدندرعمدتاوندارندتصویرتولیددرسهمیانرژیکمپرتوهایپزشکی
.ردندگمیبیماردریافتیدزافزایشبهمنجبروشوندمیتضعیفبیمار

رسدمیرنظبهمناسبیراهکارانرژیکمپرتوهایاینکردنفیلتربنابراین
قلعومسیاآلومینیومعمدتافلزاتازنازکیهایالیهایجادباکاراینکه
اگفتهن.گیردمیصورتایکساشعهالمپازخروجیایکسپرتوهایبرابردر

اثرانرژیپرومتوسطانرژیباپرتوهایکمیترویناگزیرفیلتراعمالنماند
انقدرفیلترازعبورازبعدپرتوهاشدتولینیستمامطلوبکهگذاردمی
شیشهستاذکربهالزم.شودتولیدمناسبیکیفیتباتصویرکههستباال

فیلتربهکهکندمیعملفیلترعنوانبهخودنیزایکساشعهالمپبدنه
میارقرفیلترعنوانبهالمپزیرماکهنازکیهایالیهواستمعروفذاتی
.معروفنداضافیفیلتربهدهیم

میتکوکیفیترویاضافیفیلترهایانواعاثربررسیبهتحقیقایندر
انواعردعملکمقایسهشاملنهایینتایج.استشدهپرداختهایکسپرتوهای

بررسیکهآنجااز.باشدمیایکساشعهطیفرویرایجفیلترهای
ابمختلففیلترهایاعمالباپرتوهاانرژیطیفتغییراتآزمایشگاهی
ردفوقفرایندتحقیقایندراستبرهزینهوسختمختلفضخامتهای

ونتمسازشبیهکدازکاراینبرای.استگرفتهانجامسازیشبیهمحیط
کدخروجیباکارنتایجهمچنینوشدهاستفادهFLUKAکارلویی

SPEKTR[3-2].استگردیدهمقایسه.
ایکسوپرتانرژیطیفسازیشبیهرویمتنوعیتحقیقاتیکارهایتاکنون

کارهاپرتواینانرژیطیفبرفیلتراسیوناثربررسیهمچنینوالمپدر
فیلترهایاعمالوآندزاویهباال،ولتاژاثرهدف،جنسبررسی.استشده

.[9-4]باشندمیکارهااینجملهازمولیبدنوآلومینیوم
80ژیانردودرایکساشعهالمپعملکردسازیشبیهازبعدتحقیقایندر
ترفیلبهکهآلومینیومیفیلترکناردر،(KeV)ولتکیلوالکترون140و

اشعهتکیفیوکمیتروینیزمسوقلعفیلتردواثراستمعروفکارخانه
.استگرفتهقراربررسیموردایکس

مقدمه

FLUKAسازشبیهکد

شعهاالمپسازیشبیهبرایفلوکاسازشبیهکدازتحقیقبخشایندر
بیهشکد.استشدهاستفادهمختلفهایضخامتبافیلترهاانواعوایکس

شاروانرژیاتالفردیابی،امکاناستکارلوییمونتکدیککهفلوکاساز
وباردارذراتنوترونها،گاما،وایکسفوتونهایهمچونیونیزانپرتوهای
ازلوکافمونت کارلویکداستذکربهالزم.می نمایدفراهمراسنگینیونهای

سیاربزمینهایندرکهباشدمیپزشکیزمینهدرکدهاترینشدهشناخته
رسیوبرذراتترابردمحاسبهبرایمنظورهچندکداین.استیافتهتوسعه
کیپزشوتراپیرادیوورادیولوژیمختلفمسائلدرایهستههایواکنش
یگرافیکرابط،کداینهایویژگیاز.شودمیفراواناستفادهایهسته
رسایویابیعیب،هندسهتعریف.باشدمیFlairنامبهآنمناسببسیار

نرمباارتباطقابلیتکداین.شودمیانجامFlairطریقازهانویسیکد
جانبیهایافزارنرمازپیچیدههایهندسهدریافتجملهازدیگرهایافزار

یهشببرایماتحقیقایندر.داردرااسکنتیسیهایعکسکردنواردیا
FLUKAVerکدازایکساشعهطیفسازی استشدهاستفاده2011

ینادرایکساشعهالمپسازیشبیهفرایندازشماتیکیزیرشکل.[2]
.دهدمینشانراتحقیق

تومزیایکستوپرتنگستنیآندبهاکترونیبیمتاباندنباسازیشبیهایندر
هستهیکینزدازآنهاازبرخیتنگستنباالکترونهابرخورددر.استشدهتولید

ازیکساپرتوتولیدقالبدرراخودانرژیازمقداریوکردهعبورتنگستناتم
بهوخودمسیرازالکترونانحرافمیزانبهپرتوهااینانرژی.دهندمیدست

.داردبستگیهستهبهالکتروننزدیکیعبارتی
دررایجضخامتهایباقلعومسآلومینیوم،ازشدهتشکیلفلزیالیهنوعسه

.استشدهاستفادهسازیشبیهایندرعمل

SPEKTRکد

ودهمحددرایکساشعهطیفتحلیلوتجزیهومحاسبهبرایSPEKTRکد
لکردعمسازیمدلمانند،تصویربرداریهایبرنامهانواعدرتشخیصیانرژی

صویربرداریتدوگانه،انرژیطیفیتصویربرداریتحلیلوتجزیهتصویربرداری،
ایکسهاشعپراکندگیسازیمدل،ایکاشعهآشکارسازهایتوسعهکنتراست،

این.استشدهاستفادهتابشدوزوکاهشپرتوشدنسختاصالحاتو
بهینهالگوریتمدارایواستMatabدرعملکردکتابخانهیکشاملمجموعه

تولیدتواناییاسپکتر.باشدمیشدهمحاسبهپرتوهایمطابقتبرایسازی
و150تا20رنجدرو(KV)ولتکیلویکفواصلدرایکساشعهطیف

محاسبهتواناییبرنامهاین.داردراولتکیلو640تاافزایشقابلیت
کسایاشعهتیوبخروجیبهترنتیجهجهتبهراشدهاضافهفیلتراسیون

هایمدلگیریاندازهدراسپکترمحاسباتیابزارمجموعه.کندمیفراهم
.[3]باشدمیدسترسدربازمنبعصورتبهواستداشتهاعتبارموجود

ولتکیلوالکترون140و80،100،120انرژیهایدرتولیدیایکسپرتوهای
(KeV)باشندمیخودماکزیمممقداردر.

بحث و نتیجه گیری

مراجع

ایکسپرتورویرامیلیمتر1.0و0.5،0.8ضخامتسهدرقلعومسفیلترهایاثر2و1شکل
نشانراKeV80انرژیرویراآلومینیومیفیلتراثرشکلایندر.دهدمینشان140انرژیبا

ازمسئلهاین.دهدنشانراضخامتافزایشباKeV140انرژیطیفجابجاییاثرتادهدمی
.استمشهودانرژیدودرهامنحنیافتادگیهمرویمیزانروی

توهایپرتضعیفضخامت،افزایشباشودمیمشاهدهنتایجازکههمانطور
بنابراین.رکمتپرانرژیپرتوهایتضعیفوافتدمیاتفاقبیشترانرژیکم

مقایسهرد.شودمیزیادپرتوهاانرژیکیفیتورفتهباالترانرژیمیانگین
الانتقمیزانفیلترنوعدوهرضخامتافزایشبا،KeV80انرژیطیفبا

میبیشترباالترانرژیهایسمتبهKeV140درایکسپرتوانرژیطیف
دهشکاستهطیفدوهمپوشانیمیزانشودمیدیدهکههمانطوروگردد
رکدجهتمقایسههمینانجامترپایینانرژیازاستفادهدلیلکهاست
سجنبافیلترهایتوانمیآیندهتحقیقهایدر.باشدمیموضوعبهتر

انرژیطیفهایدیگررویرامختلفضخامتهایدربرنزهمچونمتفاوت
.دادقراربررسیموردایکسپرتو
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