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 های ایکس دستگاه پالسمای کانونیرادیوگرافی با استفاده از تابش

 

 1جباری ایرج -2*بابک شیرانی -1ابوالفضل کنعانی

 ایهای نوین، گروه مهندسی هستهدانشگاه اصفهان، دانشکده علوم و فناوری1

 ای، گروه کاربرد پرتوهادانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی هسته2

 

 چکیده

های بشاز تاو با شدت باال ی پالسی ابه عنوان چشمه kJ 4/5 یک دستگاه پالسمای کانونیقابلیت در این پژوهش، 
 ی دستگاهایکس گسیل ابتدا مقدار دز تابشختلف مورد بررسی قرار گرفته است. های ماز نمونه ایکس برای رادیوگرافی

گیری شد. مقادیر دز اندازه GR-200A دزیمترهای گرمالیانیتوسط های مکانی متفاوت در شرایط مختلف و موقعیت

انو )حدود چند ده ن یریپرتو گی زمانی کوتاه دستگاه حتی در یک شات و دوره بدست آمده نشان داد که شدت تابش

های ز فیلمهای متنوع با استفاده ارادیوگرافی از نمونهبرای دستگاه  قابلیتهمچنین ؛ ثانیه( برای رادیوگرافی کافی است

 پذیری مناسب بدست آمد.همراه با تفکیک با وضوح باالبررسی شد که تصاویری پزشکی رادیوگرافی دندان

 دستگاه پالسمای کانونی، تابش ایکس، رادیوگرافی، دزیمتر گرمالیانی، فیلمکلید واژه: 

 

 مقدمه

ر دبین دو الکترود هم محور توسط تخلیه الکتریکی (، دستگاهی توان پالسی است که PFپالسمای کانونی )

 به یک مولد توان پالسی متشکل از یک بانک خازنیالکترودها در آن  که کندگال تولید مییک گاز، پالسمایی چ

تاب محور الکترودها شدر امتداد اند. نیروی لورنتس الیه جریان ایجاد شده را و یک کلید ولتاژ باال متصل شده

داغ و  و پالسمایی شدهالیه پالسما پس از رسیدن به انتهای الکترود مرکزی به صورت شعاعی فشرده  .دهدمی

های ها، طیف وسیعی از تابشها، یونای قوی از الکتروناین ناحیه به چشمه دهد.میتشکیل چگال 

مکانیزم عامل اصلی  سه. ]2، 1[ گردددوتریم( مبدل می گازصورت استفاده از ها )در و نوترون یسیالکترومغناط

ه سطح آند های پر انرژی باولین مکانیزم مربوط به برخورد بیم الکترون .های ایکس دستگاه هستندگسیل تابش
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)تابش ترمزی(. قسمت دوم مربوط  باشدمی keVصد د های چنتا انرژی (1HXRسخت ) هاییو تولید ایکس

( با 2SXRنرم ) هایای در ایکسباشد که سهم عمدهبه گسیل تابش ترمزی از نواحی داغ ستون پالسما می

در عناصر با عدد  Kمکانیزم سوم به تولید گسیل خطی سری  .دارند keV 1تا  1/0ی هایی در محدودهانرژی

رد و هم در مور ستون پالسما )خطوط مشخصه گاز آرگون و نئون( که این فرآیند هم دمربوط است اتمی باال 

شدت بسیار باال، مدت زمان بسیار کوتاه  شود.مشخصه جنس آند( مشاهده می خطوطبیم برخوردی به آند )

ه های ایکس این دستگاه هستند. تاکنون، قابلیت استفادهای بارز تابشاز مشخصهانرژی، پالس و طیف گسترده 

و  ]5[، میکروسکوپی ]4، 3[های متنوعی نظیر لیتوگرافی های ایکس دستگاه پالسمای کانونی در زمینهاز تابش

 مورد بررسی قرار گرفته است. ]6[رادیوگرافی 

گردد برمی 1796های ایکس پالسمای کانونی برای تصویربرداری رادیوگرافی به سال استفاده از تابشگرچه 

توجه و مطالعات زیادی را به خود معطوف کرده است.  ،ی جذابزمینه ، اما در حال حاضر نیز این]9[

برای  هایی بسیار خوبهای تولید شده توسط تابش برمشترالنگ و نقاط داغ پالسمای کانونی، گزینهایکس

 . ]10، 7[های کوچک دیگر هستند.یا نمونه ]8[های بیولوژیکی رادیوگرافی از نمونه

 kJ 2سخت گسیلی از یک دستگاه پالسمای کانونی  های ایکسقابلیت استفاده از تابشکاستیلو و همکارانش، 

 هانآهای بیولوژیکی مورد بررسی قرار دادند. برای رادیوگرافی از نمونهرا )در حین فعالیت با گاز دوتریم( 

ک ی با تفکیتواند تصاویر رادیوگرافای است که میگزارش کردند که شدت تابش در یک شات در محدوده

 kJ 9/4. مورنو و همکارانش با استفاده از یک دستگاه پالسمای کانونی با انرژی ]8[پذیری مناسب ارائه دهد 

ترین رادیوگرافی اما شاید جالب  .]11[هایی فلزی نظیر پیچ گرفتند تصاویری با تفکیک پذیری خوب از نمونه

ند انجام شده باشد. او و همکارانش توانست اپراسانجام شده با استفاده از یک دستگاه پالسمای کانونی، توسط 

 .]12[تصویری بسیار واضح از یک قفل در با تمام جزئیات بگیرند 

ست و پرداخته شده اگیری مقدار دز دستگاه پالسمای کانونی در شرایط مختلف در این پژوهش، ابتدا به اندازه

 برای رادیوگرافی نشان داده شده است. PFهای متنوع، قابلیت دستگاه سپس با تصویربرداری از نمونه

 

 روش کار

                                                             
1 Hard X-Ray 
2 Soft X-Ray 
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انرژی انجام شد.  (نوع مدر) UIPF1: آزمایشات با استفاده از دستگاه پالسمای کانونی دستگاه پالسمای کانونی

( تأمین kJ 4/5)معادل با انرژی  kV 30 ولتاژ و Fµ 12 با ظرفیت هم محور یک عدد خازن توسطدستگاه 

 است. sµ 76/8با دوره تناوب  kA 171، دامنه جریان nH 167شود. این دستگاه دارای اندوکتانس کل می

ی مشتق جریان و دریافت اطالعات از چگونگی تشکیل پینچ مورد استفاده پیچه روگوفسکی به منظور مشاهده

مشاهده شده در سیگنال است. افت شدید  kA/V 12قرار گرفته است. ضریب کالیبراسیون برای این پیچه حدود 

پرتو  و بش ایکس در هر شاتمشتق جریان، گواهی بر تشکیل ستون پالسما است. برای اطمینان از گسیل تا

( در فاصله یک اینچ 2 ، با طول و قطرBC-400ها و دزیمترها، یک آشکارساز سوسوزن پالستیکی )فیلم یریگ

 متری از آند )چشمه ایکس( قرار داده شد.

بودن  مناسباز و اطمینان ایکس دستگاه پالسمای کانونی  اشعهدز  برای بررسی مقداردز:  اندازه گیری مقدار

تمامی . داده شدداخل و بیرون از محفظه قرار  GR-200Aاز دزیمترهای تایی  6 دو آرایه، برای رادیوگرافیآن 

. بدست آمدند Cs137و  Co60 های استانداردمربوط به دزیمترها با استفاده از چشمهفاکتورهای کالیبراسیون 

تکرار شد تا خطای  مرتبه پنج، kV 25در ولتاژ ( mbar 3/1ا ت 5/0)از  گاز فهای مختلبرای فشار آزمایشات

 آماری ناشی از انجام آزمایشات کاهش یابد.

ها فیلم، مختلفهای مکانی رادیوگرافی در موقعیتانجام برای یی دستگاه ابررسی توانبه منظور  :رادیوگرافی

و درون  از آند cm 23در فاصله ای ی شیشهروی پنجرهعمود بر محور آند، در دو موقعیت خارج محفظه 

متصل  ها مستقیماً به فیلمنمونه. در همه موارد قرار گرفتندای تقریباً مشابه محفظه روی محور آند و با فاصله

 شدند.

 نتایج آزمایشگاهی

کل . ششدگیری مکانی ذکر شده در فشارهای مختلف اندازه هاییتدر موقعابتدا مقادیر دز دستگاه  مقدار دز:

ه دهد کدهد. نتایج نشان مینشان میدرون محفظه ، مقدار متوسط دز تابشی را در فشارهای متفاوت الف-2

توان دریافت که مقدار دز با افزایش فشار، دهد؛ همچنین میرخ می mbar 7/0( در فشار mGy 19بیشترین دز )

ین نتایج با اطالعات بدست آمده از کند. اشود و از فشار بهینه به بعد شروع به افت میبه تدریج زیاد می

، شدت تابش ایکس بدست آمده از ب-2شکل گیری شدت پرتو ایکس در سوسوزن مطابقت دارد. اندازه

 دهد.سوسوزن را بر حسب فشارهای مختلف نشان می
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بر حسب فشار گاز  HXRتغییرات شدت  )ب(:. 2 شکل   ،مقدار دز درون محفظه بر حسب فشار گاز آرگون :(الف) .2شکل 

      آرگون

 همانطور دهد.نمایش می های ایکس را در خارج از محفظه و چسبیده به پنجره محفظهمقدار دز تابش 1جدول 

دهد این جدول نشان مینتایج همچنین  .است mGy 43/0 ،در فشار بهینهبیشترین مقدار دز   شودمیمشاهده که 

 .]8[مقدار دز در تمامی فشارها برای انجام رادیوگرافی با فیلم مناسب است که 

 ای دستگاهی شیشهمقادیر دز در فشارهای متفاوت گاز آرگون در خارج محفظه روی پنجره: 1جدول 

 5/0 6/0 8/0 7/0 1/1 3/1 (mbarفشار )

 178/0 215/0 229/0 438/0 379/0 245/0 (mGyمقدار دز روی پنجره محفظه )

مدار نظیر های متنوعی رادیوگرافی، از نمونهبرای  PFبه منظور بررسی قابلیت استفاده از دستگاه رادیوگرافی: 

ای مجموعه 3شکل برای انجام رادیوگرافی استفاده گردید. فلش  USBکلید و  های فلزی مختلف،مجتمع، پیچ

الزم به یادآوری  دهد.نشان میدر خارج از محفظه را  UIPF1های انجام شده با استفاده از دستگاه از رادیوگرافی
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باشد که برخی از نقاط غیر فلش واقع در تصویر دارای مداری دو سویه با ساختاری بسیار ریز میاست که 

 واضح موجود در تصویر به علت همین دو سویه بودن مدار است.

 
انواع ، )ب(: )الف(: مدار مجتمع -در دو شات ای محفظهی شیشهروی پنجرهها تصاویر بدست آمده از قرارگیری نمونه .3شکل 

 فلش USB(: د(: کلید و )جها، )پیچ

در د. شپذیری تصاویر تفکیککاهش های ایکس دستگاه در باالی آند و داخل محفظه باعث تابشاستفاده از 

 هاالبته این تابش. گرددمکانی مشاهده میگرفته شده در این موقعیت مدار مجتمع ویر ای از تصنمونه 4شکل 

 تر خواهد بود.و یا ضخیم مناسب برای رادیوگرافی از اجسام چگال

 

 تصویر یک مدار مجتمع قرار گرفته در راستای محور آند و داخل محفظه در تک شات  .4شکل 

ورت پذیرفت ها نیز صفیلم در نهایت تأثیر عوامل مختلفی نظیر قرار گیری قرص سربی روی آند و فیلترگذاری 

 که در تصاویر گرفته شده توسط دستگاه تغییر محسوسی حاصل نشد.

 بحث و نتیجه گیری

به ترتیب  mGy  43/0و 19گیری شده توسط دزیمترها عالوه بر نشان دادن مقادیر دز بیشینه مقادیر دز اندازه

، گواه بر کافی بودن این مقادیر دز برای رادیوگرافی kV 25ولتاژ و  mbar 7/0در داخل و خارج محفظه در فشار 

 قابلیت استفاده دستگاه برای رادیوگرافی نیز، تصاویربا استفاده از دستگاه پالسمای کانونی است. در مورد 

بدست آمده، توانایی دستگاه را برای نشان دادن تصاویری با وضوح باال و جزئیات مناسب به خوبی نشان 

انجام شد که  PFاین پژوهش همچنین اثر آندهای با جنس مختلف برای رادیوگرافی با استفاده از دهد. در می
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با توجه به پهنای کوتاه پالس ایکس دستگاه )در حد چند ده نانو ثانیه(،  تأثیر خاصی در تصاویر مشاهده نشد.

 قرار داد.های متحرک مورد بررسی توان قابلیت دستگاه را در تصویربرداری از نمونهمی
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