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چکیده
یکی از عوامل زیان آور وجود پرتوها ی یونساز می باشد که آسیب های جدی ،جبران ناپذیر و غیر قابل درمانی ،برای افراد در بردارد.
تماس با مقدار بیش از حد مجاز با این پرتوها می تواند اثراتی روی دستگاه خونساز ،دستگاه گوارش ،سیستم اعصاب مرکزی و در نهایت
کل بدن بگذارد .بیشتر تجهیزات تصویر برداری پزشکی از جمله رادیولوژی تشخیصی و ماموگرافی ،نیازمند یک دُزیمتر با دقت باال جهت
اندازه گیری میزان دُز جذب شده و همچنین تضعیف صورت گرفته بر روی بیم اشعهی ا یکس حین عبور از بافت بدن میباشند .در این
تحقیق ،شبیه سازی این نوع از آشکارسازهای اتاقک یونش ،با استفاده از شبیه ساز آشکارسازهای گازی ،Garfield ++ ،که توانایی پیش بینی
سیگنال های به دست آمده از آشکارسازها را بر خالف سایر برنامههای شبیه ساز دارد ،انجام شده است .اتاقک یونش استوانها ی مورد استفاده
در این تحقیق دارا ی حجم حساس 30سانتی متر مربع است .استفاده از ورقه ها ی پلکسی پوش یده شده با گرافیت مشکالت عدیده ای به بار
می آورد که از جمله ی آنها می توان به مشکل نحوه اتصال الکترود ها به پا یه ها ی پلکس ی و همچن ین شکنندگی و غیر یکنواختی سطوح
ورقه های پلکس ی اشاره کرد .عموماً آغشته نمودن یک ال یه از پلکسی گالس توسط اسپری گرافیت ،منجر به ا یجاد پستی و بلند ی های
ز یادی روی سطوح شده و این امر منجر به غیر ی کنواخت شدن خطوط میدان الکتریکی مابی ن الکترود ها شده و در نتیجه بر عملکر د مطلوب
اتاقک های یونش تأثی ر منفی م ی گذارد.
واژههای کلیدی :انرژی به جا گذاشته شده ،اتاقک یونش،پرتوهای یونیزان ،دوزیمتر
مشهد ،دانشگاه پیام نور مشهد ،دانشکده علوم ،گروه فیزیک
پست الکترونیکیh_d_ph@yahoo.com :
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مطلوب در اندازهگیری گستره وسیعی از نرخ دز جذب شده،

 .1مقدمه

نسبت به بقیه روش ها ارجحیت داشته و به همین دلیل به عنوان
آشکککارسککازی رات عبارتسککت از فرآیندی که در آن جرم،

یک سیستم دُزیمتری رایج مد نظر است .2

انرژی ،بار ،مسکککیر حر کت و نوع ره حا مل انرژی که در

کار یک دستگاه آشکارساز عبارت است از تولید یک سیگنال

واکنشهای هستهای بوجود میآید ،تعیین میشود .در اثر برخورد

به ازای هر ره ای که وارد آن می شود .هر آشکار ساز با استفاده

پرتوهای پرانرژی با ماده ،تغییرات فیزیکی و شککیمیایی خاصککی

از نوعی برهمکنش رات با ماده کار میک ند .خروجی اغ لب

در آن پد ید می آ ید .این تغییرات موقتی یا دائمی ،اسکککاس کار

آشکار سازها یک تپ ولتاژ است .هر ره ای که وارد آشکار ساز

آشکککارسککازی پرتوهای پرانرژی را تشکککیل میدهند .البته ،این

می شود ،می بای ست در محل خروجی شمارنده تولید تپی کند

تغییرات عموماً ناچیز و نامحسکککوس هسکککتند  .1این فرآیند

که از سطح نوفه الکترونیکی دستگاهی که آن را می پذیرد ،باالتر

متشکل از یک دستگاه آشکارساز است ،که این دستگاه بسته به

باشد .در چنین موردی تمامی رات یونیزانی که وارد آشکارساز

نوع ره تابشی و ماده آشکارسازی می تواند متفاوت باشد .سهم

می شوند ،آشکار خواهند شد و بازده آشکار ساز که به صورت

عمده در آ شکار سازی ره ،تو سط مادهای متنا سب با ره تاب شی

ن سبت رات آ شکار سازی شده به تعداد رات وارد شده به آن

در دستگاه آشکارساز انجام میشود که عبارت است از برهمکنش

تعریف می شککود 100 ،خواهد بود .زمان تولید تپ نیز باید کم

ره باردار حا مل انرژی مداری ماده آشک ک کارسکککازی که این

باشککد بطوری که ،راتی که یکی پس از دیگری به سککرعت وارد

برهم کنش به یک تپ الکتریکی توسکککط مدارهای الکترونیکی

آ شکار ساز می شوند ،تولید تپ جداگانهای نمایند .در واقع دوام

آشکارساز تبدیل میشود .الزم بذکر است که در روشهای آنالیز

تپ ،میزانی از زمان مردهی شمارنده ا ست که ممکن ا ست منجر

مواد ،فیزیک هستهای و شناسایی نواحی آلوده به مواد رادیواکتیو،

به افت شمارش در آهنگهای شمارش باالی پرتو های یونیزان

اطالع از میزان انرژی پرتو برای شناسایی عنصر ،یک نیاز اساسی

شود .اگر مق صود اندازه گیری انرژی ره با شد ،ارتفاع تپ تولید

است .2

شککده در آشکککارسککاز باید ارتباط مسککتقیمی با انرژی پرتوهای

امروزه به طور گسترده از آشکارسازهای مختلف ،برای اندازه

یونیزان داشککته باشککد .اگر دو ره و یا بیشککتر ،به یک اندازه در

گیری دُز جذبی و میزان تضعیف پرتو  Xدر بافت های بدن

آشکککار سککاز انرژی بر جای بگذارند ،تپهای همخوان با آنها

استفاده می شود  .3جهت اندازه گیری میزان تضعیف پرتوهای

باید ارتفاع یکسانی دا شته با شد .این ضرورت را بر حسب توان

الکترونی و پرتوهای  Xبا استفاده از دُزیمتر ها ،روش های

تفکیک انرژی آشکارساز بیان می کنند .2

بسیاری ازجمله سوسوزنی ،واکنش شیمیایی پرتو با ماده و
یونیزاسیون گازها وجود دارد ،که در این میان روش یونیزاسیون

اگر میدان تابشی ،متشکل از راتی با انرژیهای متفاوت باشد

گازی به علت سادگی و قابلیت اطمینان بهتر ،سرعت و دقت

و هدف ،اندازه گیری و تفکیک سککطح انرژی این پرتوها باشککد،
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توان تفکیک انرژی آشکککارسککاز از اهمیت باالیی برخوردار می

الکترون بر حسب  Cو  k1و  k2نیز به ترتیب بیانگر تحرک پذیری

شکککود  .4الزم به کر اسکککت که زمان مرده یا قدرت تفکیک

بارهای مثبت و منفی برحسب  cm2/V.sمیباشند .در هوا ،ضریب

زمانی یک د ستگاه آ شکار ساز ،به صورت زمان کمینه ای تعریف

بازترکیب  αدر حالتی که بارهای منفی شامل یونهای منفی باشد،

می شکود که باید بین ورود پی در پی رات به آشککارسکاز طی

در محدودهی  10-6 cm3/sتا  2×10-6 cm3/sو برای الکترونها

می شود تا دو تپ متمایز تولید شوند .بنابراین زمان مرده ،زمان

در محدوده  10-7 cm3/sتا  10-10 cm3/sاست [ .]4مقدار  αبرای

الزم بین لحظهی برخورد ره به آ شکار ساز و لحظه ای ا ست که

گاز نیتروژن در فشار پایین برابر  ]3[ 1/5×10-6 cm3/sو برای

تپ ولتاژ درون آ شکار ساز در حال شکل گیری ا ست .در واقع

آرگون در دمای  300 Kبرابر با  ]3[ 8/1 ×10-7 cm3/sاست.

پارامتری که دارای اهمیت ا ست زمان مرده ی شمارنده ا ست ،نه

مقادیر مربوط به تحرک پذیری بارهای مثبت و منفی نیز در

زمان مردهی آشکار ساز به تنهایی .2

گازهای مختلف در جدول  1آورده شده است.

.

در صورتی که زمان مردهی یک آ شکار ساز قابل توجه با شد،

جدول  .1مقادیر تحرک یونهای مثبت و منفی برای چند نوع گاز

این ام کان وجود دارد که بعضکککی از رات ثبت نشکککوند ،زیرا

مختلف []4

آ شکار ساز برای آن ها تپی ایجاد نکرده ا ست .در چنین حالتی
آشکار ساز مشغول تولید عالمتی است که از راتی که قبالً وارد

نوع گاز

آ شکار ساز شده اند ،تولید شده ا ست .از د ست دادن شمارش

K1
cm2.mmHg

ناشککی از پرتو های یونیزان ،بوی ه در آهنگ های شککمارش باال

(

s.Volt

)

K2

اهمیت پیدا می کند ،زیرا بایسکککتی آهنگ شکککمارش را برای از

cm2.mmHg

دست دادن شمارشهای ناشی از زمان مرده تصحیح نمود .2

(

بررسی بازترکیب حجمی در گازهای مختلف

s.Volt

)

هوا

آرگون

هیدروژن

نیتروژن

1070

1040

4300

980

1350

1290

6500

1380

دیاکسید
کربن
600

720

در راستای این تحقیق با توجه به مقادیر فوق ،ضرایب  mدر
سه گاز هوا ،نیتروژن و آرگون محاسبه و مورد مقایسه قرار گرفتند

در این تحقیق برای بررسکککی بازترکیب در گازهای مختلف،
پارامتر  ،mکه به شکل زیر و به صورت یک ضریب در رابطه

و نتایج حاصل در جدول  2آورده شدهاند .محاسبات در

بازترکیب وارد میشککود ،در گازهای مختلف مورد مقایسککه قرار

فشار  760 mmHgانجام شده است .با مقایسهی مقادیر مربوط به

گرفته است.

ضرایب  mدر سه گاز مذکور ،مشاهده می شود که میزان بازترکیب

()1

α

در هوا بیشترین و در آرگون کمترین مقدار است.
m = √ek

1 k2

در این رابطه α ،ضریب بازترکیب گازها بر حسب  e ،cm3/sبار
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جدول  .2مقادیر محاسبه شدهی  mدر سه گاز مختلف هوا،

یونیزان جهت استفاده در آزمایشگاههای استاندارد دُزیمتری داخل

نیتروژن و آرگون

کشور صورت گرفته است .استفاده از برنامههای شبیه ساز ،قبل از

نوع گاز

هوا

نیتروژن

آرگون

ساخت ،به منظور صرفه جویی در زمان و هزینه ،از اهمیت وی ه

ضریب m

2/23×107

1/79×107

1/48×107

ای برخوردار است .در این تحقیق ،شبیه سازی این نوع از
آشکارسازهای اتاقک یونش ،با استفاده از شبیه ساز آشکارسازهای
گازی ،Garfield++ ،که توانایی پیش بینی سیگنالهای به دست

جدول  .3مقادیر مختلف  Wدر گازهای مختلف []4

آمده از آشکارسازها را بر خالف سایر برنامههای شبیهساز دارد،
انجام شده است .آشکارسازهای رات یونیزان به این صورت
عمل می کنند که تشعشات مواد رادیو اکتیو مثل گاز رادون وارد
آنها شده و با اتمهای ماده آشکارساز برهمکنش میکنند .رات
ورودی بخشی از انرژی خود را صرف جدا سازی الکترونهای
کمانرژی ماده آشکارساز از مدارهای اتمی خود میکنند .این
الکترون ها و یونش های ایجاد شده ،جمعآوری و توسط یک
مدار الکترونیکی برای تحلیل به صورت یک تپ ولتاژ یا جریان
در میآید .حال از روی دامنهی سیگنال بهوجود آمده ،میتوان به
میزان مواد رادیواکتیو موجود در محل پی برد .لذا با دانستن مقدار
انرژی بر جای مانده در حجم حساس آشکارساز ،میتوان به

 .2مواد و روشها

اطالعات بسیار مهمی از میزان مواد رادیواکتیو موجود در محیط
دست یافت .

بدون شک اتاقک های یونش با هندسه ی استوانهای ،یکی از
مناسبترین ابزارها جهت آشکارسازی و دُزیمتری پرتوهای
یونیزان می باشند .ضریب اطمینان باال ،پاسخ سریع و به وی ه
هزینه ی ساخت نسبتاً پایین این گونه از آشکارسازها نسبت به

 .3نتایج و بحث

سایر آشکارسازهای اشاره شده در متن ،از جمله مواردی است که

بررسی انرژی بر جای مانده در حجم حساس آشکارساز و

توجه روز افزون به ساخت و بهبود عملکرد این نوع از

همچنین تاثیر پنجرههای ورودی و خروجی و به وی ه

آشکارسازها را موجب می شود .در سال های اخیر نیز تالش

الکترود مرکزی بر روی مسیر بیم اشعه ی  Xتابیده شده به

هایی در زمینهی ساخت این چنین آشکارسازهای پرتوهای
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آن ،یکی از مهمترین پارامتر هایی است که در روند شبیه-

 y-zرا نشان میدهد .هدف از رسم منحنی انرژی به جای مانده

سازی و عملکرد این آشکارساز ،مورد بررسی قرار گرفته

در آشکارساز اتاقک یونش ،اندازهگیری مقدار انرژی ایی است که

ساز Garfield++

در حجم حساس آشکارساز رها میشود .قلههایی که در شکل 1

است .برای بررسی این موضوع از کد شبیه

دیده می شوند ،ناشی از اثرات  Bragg-Peakهستند که در

استفاده گردید که در این قسمت به نتایج حاصل از آن

رات باردار دیده میشود.

پرداخته شده است.

شکل  -2منحنی سه بعدی انرژی بر جای مانده در آشکارساز
اتاقک یونش ناشی از چشمه  241Amبرای همه ذرات و گاماها

منحنی سه بعدی نمایانده شده در شکل ( ،)2انرژی برجای مانده
در آشکککارسککاز اتاقک یونش ناشککی از همه رات و گاماهای
شکل  -1منحنی انرژی بر جای مانده در آشکارساز اتاقک
یونش ناشی از همه ذرات و فوتون های گسیلی از چشمه Am

چشککمه Am

241

241

را به صککورت دقیق و شککفاف نمایش میدهد.

اثرات  Bragg-Peakبه این معنا اسککت که رات باردار و بهوی ه
رات باردار سنگین ،تمام انرژی خود را در ست در لحظه توقف

در سه راستای x-y-z

آزاد می کنند .از این خاصککیت رات سککنگین باردار بیشککتر در
رادیوتراپی جهت انتقال بیشتر انرژی به تومورها استفاده میشود.
شکل  1منحنی انرژی به جای مانده در آشکارساز اتاقک یونش
ناشی از همه رات و گاماهای چشمه Am

241

در سه راستای x-
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یونش یک صفحه از جنس مایالر با ضخامت چند میکرومتر قرار
داده می شود.

شکل  -4منحنی دو بعدی انرژی بر جای مانده در آشکارساز
اتاقک یونش ،ناشی از گاماهای چشمه Am

شکل  -3منحنی دو بعدی انرژی بر جای مانده در آشکارساز
اتاقک یونش ناشی از همه ذرات چشمه Am

241

241

 .4نتیجهگیری

شکل ( )3منحنی دو بعدی انرژی برجای مانده در آشکارساز
اتاقک یونش ناشی از همه رات چشمه  241Amرا نشان میدهد.

اتاقک یونش استوانهای مورد استفاده در این تحقیق دارای حجم

این نمودارها بهوسیله  ROOTکه یکی از ابزارهای جانبی نرم

حساس  30 cm3است .دیوارهی آن از  15 µmآلومینیوم با شعاع

افزار گارفیلد میباشد ،ترسیم شده است .شکل ( )4منحنی دو

داخلی  14/97 mmو روکشی از جنس پلیاستایرن (برای برقراری

بعدی انرژی برجای مانده در آشکارساز اتاقک یونش ناشی از

شرایط تعادل الکترونی) به ضخامت  3/35 mmساخته شده است.

را نشان میدهد .در بحث آشکارسازی

الکترود میانی آن میلهای از جنس آلومینیوم به شعاع  5 mmاست

گاما باید توجه کرد که در ابتدا گاما بایستی توسط پدیدهی

که با استفاده از تفلونی به ضخامت  ، 2 mmاز حلقهی محافظ

فوتوالکتریک به الکترون تبدیل شده و سپس این الکترون تولید

آلومینیومی به ضخامت  1 mmجدا شده است .عایق بهکار رفته

شده منجر به یونیزاسیون شده و مقداری انرژی در حجم حساس

برای جداسازی حلقهی محافظ آلومینیومی دیوارهی اتاقک نیز از

آشکارساز رها می نماید .به همین دلیل در جلوی آشکارساز اتاقک

جنس تفلون و به ضخامت  0/65 mmمیباشد .ترکیب عایق و

گاماهای چشمه Am

241

حلقهی محافظ برای هر دو سر اتاقک تعبیه شده است .این اتاقک،
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شبیه سازی آشکارساز اتاقک یونش برای محاسبه انرژی بهجا گذاشته شده .....

گاز را به صورت لوله-گازی ،1از خود عبور میدهد .دو سوراخ

یکنواخت شدن خطوط میدان الکتریکی مابین الکترود ها شده و

برای ورود و خروج گاز به درون اتاقک در انتهای آن تعبیه شده

در نتیجه بر عملکرد مطلوب اتاقک های یونش تأثیر منفی می

است .گازها با استفاده از لولههای پالستیکی به قطر  3 mmبه

گذارد.

اتاقک وارد و از آن خارج میشوند .در این تحقیق ،جهت
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ABSTRACT
One of the most harmful factors is the presence of ionizing radiation, which can lead to serious,
irreversible and non-therapeutic damage to people. Contact with excessive amounts of these beams can
have an effect on the hematopoietic system, the digestive system, the central nervous system, and
ultimately the entire body. Most medical imaging equipment, including diagnostic radiology and
mammography, requires a high precision dosimeter to measure the absorbed dose and also reduce the
risk of X-rays passing through the body's tissue. In this study, the simulation of this kind of ion chamber
detectors was carried out using the Garfield ++ gas detector simulator, which has the ability to predict
the signals obtained from detectors unlike other simulator programs. The cylindrical ion chamber used
in this research has a sensitive volume of 30 cm2 . The use of graphite-coated plexiglass plates has a
number of problems, including the problem of how to connect the electrodes to the plexus and also the
fragility and non-uniformity of the plexiglass surfaces. Generally, impregnating a layer of plexiglass with
graphite sprays has led to a lot of stains on the surfaces and this leads to the unevenness of the electric
field lines between the electrodes and thus negatively affects the performance of the ion chambers.
Keywords: Left energy, ion chamber, ionizing radiation, dosimeter
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