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 اندازه گیری  پارامترهای آشکارسازهای سامانه مونیتورینگ برخط

 مرکز هادرون تراپی یک
 ،3جوردننگو. ، س3گارال.ا.، م 3دونتی. ، م2و1، روبرتو چیریو1،2،4،*الکاظم انصاری نژادعبد

 1،2ساکی. ، ر1،2پرونی. ، ک1مارکتو . ف 

 ایتالیادانشگاه تورینو، دپارتمان فیزیک، گروه فیزیک پزشکی، 1
 انستیتو ملی فیزیک هسته ای ایتالیا2

 مرکز ملی هادرون درمانی ایتالیا3
 سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده علوم هسته ای4

 چکیده

اوم در برابر پرتو که در کنار و یا در میان اعضای حیاتی و در معرض تومورهای مقین مرکز هادرون تراپی ایتالیا، بتازگی با استفاده از پروتون و یون های کربن، به درمان اول

آشکارساز اتاقک یونیزان با ساختار   5ریسک قرار دارند اقدام نموده است، این کلینیک مجهز به یک سیستم توزیع بیم،  شامل یک سامانه مونیتورینگ برخط است که از  تعداد 

سامانه مونیتورینگ بر خط جهت بهبود کارایی و افزایش دقت درمان، وظیفه . ین آشکارسازها در سه نوع متفاوت طراحی شده اندا. صفحات مسطح و موازی تشکیل شده است
د اندازه سامانه مورپارامترهای مهم آشکارسازهای این  .کنترل موقعیت مکانی، ابعاد هندسی و شدت باریکه خروجی از شتابدهنده سینکروترون را در طی درمان بعهده دارد

   .بدست آمده است٪ 2و حدود ٪ 1بترتیب کمتر از پاسخ  تکرارپذیری و یکنواختی خطای  ،مقدار آن در طی درمان بسیار کمتر از جریان زمینه و گیری قرار گرفته
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Abstract 
 

The Italian National Center of Oncological Hadron-therapy (CNAO) has been realized the first facility in Italy to treat 

very difficult tumours with protons and carbon ions. The Beam Delivery System (BDS) for CNAO has been developed 

by the Department of Physics of the University of Torino and Italian National Institute of Nuclear Physics (INFN). This 

system performs the on-line check of the beam intensity, dimension and beam position. The monitor system is based on 

parallel plate ionization chambers and composed of five ionization chambers with the anodes fully integrated or 

segmented in pixels or strips that are placed in two independent detectors.  

A series of measurements and X-ray preliminary tests has been performed to verify the efficiency of detectors: 

Background currents were five orders of magnitude smaller than the nominal treatment current, the reproducibility 

and uniformity were tested. A statistical analysis of the data confirmed the good performances of the detectors showing 

that the signal is reproducible to less than 1% and the spread of the gain uniformity is about 2%. 
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 مقدمه

برای ( پروتون و یونهای کربن)هاامروزه بکارگیری هادرون    

غلبه بر محدودیت های فیزیکی و بیولوژیکی پرتودرمانی 

سنتی، بعنوان پیشرفته ترین روش موثر دردرمان تومورهای 

در . [1]خاص سرطانی، بویژه در کودکان، رواج یافته است

اولین  (CNAO)این راستا، موسسه ملی درمان سرطان ایتالیا 

پروتون با انرژی بین را با استفاده از مرکز هادرون درمانی 

 تا    106و یونهای کربن با انرژی بین  MeV 056 تا 06

MeV/u 066 ،سیستم توزیع پرتو و  .راه اندازی کرده است

، با همکاری انستیتوی ملی فیزیک [3]،[0]سامانه پایش آن 

هسته ای ایتالیا و دپارتمان فیزیک دانشگاه تورینو ، طراحی و 

 قبالنمونه های اولیه این آشکارسازها . ساخته شده است

دردو مرکز مهم پروتون تراپی اروپا، در شهر اورسی فرانسه و 

سوئیس و نیز در مرکز تحقیقات هسته ای ایتالیا در  PSI در

 .[5]،[0]ا  با موفقیت مورد استفاده قرار گرفته اندکاتانی

 روش کار 
بیم با انرژی معین توسط شتابدهنده : سیستم توزیع دز   

مطابق طرح درمان، تومور به . سینکروترون تولید می شود

تقسیم و به هریک انرژی مشخصی  عمقی یبرش ها

 یک جفتدر با تنظیم جریان (. 1شکل)اختصاص می یابد

 برش یک از  هر روبش برای مناسب انرژی با بیم ، مغناطیس

تا تومور بطور کامل  می شودهدایت و توزیع  ،تعیین  ها

سیستم مونیتورینگ برخط، در طی درمان،  .[0]پرتودهی شود

بیم را، از نظر موقیت ، شکل، ابعاد و شدت، کنترل و با دقت 

 .باال اندازه گیری میکند

این : سیستم مونیتورینگ برخط و ساختار آشکارسازها   

سیستم از پنج اتاقک یونیزان با ساختار الکترودهای مسطح و 

و  BOX1موازی تشکیل شده است که در دو محفظه مجزا 

BOX2 مجموعه [3]نصب شده اند ،BOX1  شامل سه

، با آندی کامال   INT1یکی بنام انتگرال: اتاقک یونیزان

مع آوری بارها و دو اتاقک یونیزان دیگر، یکپارچه جهت ج

 و دیگری STPYدارای آند های استریپ یکی بصورت افقی

 .STPXعمودی 

z

     

        

                  

           

 

 سیستم توزیع بیم در مرکز هادرون تراپی ایتالیا: 1شکل

BOX2 انتگرال : شامل دو اتاقک یونیزانINT2  مشابه

INT1 و دیگریPXC شبکه بندی شده بصورت ، با آند

، ترتیب مونتاژ آشکارسازها و 0شکل .[0]،[5]،[0] پیکسل

 .   قرار گرفتن آنها را در مقابل بیم نشان میدهد نحوه

                       

  

اتاقک یونیزان مونتاژ شده در دو  5سیستم مونیتورینگ متشکل از : 0شکل

 BOX1, BOX2))مجموعه مجزا 

اندازه گیری ها ی : اندازه گیری ها و تست های مقدماتی   

 مقادیر جریان الکتریکی زمینه با  اعمال ولتاژ تغذیه بر سیستم

و تست های ارزیابی  انجام می گیرد باریکه پرتو بدون و

تکرار پذیری پاسخ آشکارسازها، در هر نقطه از سطح 
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 حساس و امتحان یکنواختی پاسخ در کل سطح حساس

 . [7]انجام می گیرد ه ایکسبااشع

تست های مربوطه بکمک یک دستگاه مولد : ابزار آرایی    

و  و اکتسابmAs106و توان  kV56اشعه ایکس با ولتاژ 

 National Instrument داده ها با یک سیستم پردازش 

 .، انجام می گیردLabVIEWمجهز به نرم افزار 

 نتایج

یان زمینه برای اتاقک های مقادیر جر نمودار: جریان زمینه   

، بصورت تابعی از شمارش نسبت به کانال های استریپ

/ ثانیه "بر حسب, fC  066استریپ و پیکسل با کوانتوم بار

نتایج نشان می  .نمایش داده شده 3در شکل "تعداد شمارش

است که کوچکتر  fA  066دهد که مقادیر جریان زمینه از

حدود )در ضمن درمان معمول نسبت به جریان  این مقدار

nA16)برای سایر  .حدود پنج مرتبه بزرگی، کمتر است  ،در

 .آشکارسازها نیز نتایج مشابه بدست آمده است

 کلیه بر روی برای تست تکرار پذیری پاسخ: تکرارپذیری   

از بین )، پنج نقطه آنها آشکارسازها، بر روی سطح حساس

انتخاب می شود و بر روی هر یک ( نقطه ناحیه مرکزی 50

نمودار  5و 0شکل از آنها ده بار پرتودهی تکرار میشود، 

شمارش نسبت به نوبت اندازه گیری، برای اتاقک های 

در پنج نقطه تعیین را  بصورت میانگین 0و انتگرال  استریپ

ز نمودارهای مشابه برای سایر اتاقک ها نی. نشان می دهد

خطای نسبی تکرارپذیری پاسخ برای هر . بدست آمده است

یک از اتاقک ها برحسب میانگین برای پنج نقطه انتخابی در 

تکرار پذیری پاسخ  ، آمده است در مجموع1جدول 

آشکارساز در هر یک از نقاط سطح حساس بعنوان 

 .میباشد% 1پاسخدهی ثابت نسبت به زمان بهتر از 

 

برای  ستال برحسب  شمارش بر ثانیهتوزیع میانگین پد: 3 شکل

StripX, StripY  ، ولت و شارژ کوانتوم  066ولتاژ تغذیهfC 066 

 

 

شمارش برحسب دفعات اندازه گیری، بر حسب میانگین در پنج : 0شکل

 .StripYبرای  نقطه

  

یری، بر حسب میانگین در پنج شمارش برحسب دفعات اندازه گ: 5شکل

 .Int2برای   نقطه
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 شمارش های پاسخ تست یکپارچگی در ناحیه متشکل از نقاط: 0شکل

 .بر روی سطح حساس 0×0ماتریس  شامل

 

  شمارش های پاسخ تست یکپارچگی در ناحیه متشکل از نقاط: 7شکل

 .بر روی سطح حساس 8×8ماتریس شامل 

میانگین ) خطای نسبی تکرارپذیری پاسخ برای آشکارسازها: 1جدول 

 (برای پنج نقطه انتخابی 

 پیکسل 0تگرالا ن   1انتگرال استریپY استریپX آشکارساز

0/6  % خطای میانگین  7/6  0/6  9/6  0/6  

 

حاصل بعنوان پاسخ ( شمارش های) مقادیر: یکنواختی   

بر  8×8در ناحیه متشکل از نقاط ماتریس  تست یکپارچگی

، 1روی سطح حساس آشکارساز برای اتاقک های انتگرال

و برای اتاقک های   0شکلدر  Y، استریپ Xاستریپ

نتایج  .نشان داده شده است 7و پیکسل در شکل  0انتگرال

مقادیر  .مشابه برای سایر آشکارسازها نیز بدست آمده است

خطای یکنواختی، برای هر یک از اتاقک های یونیزان در 

خطای نسبی را در تمام , آمده است و در مجموع ،0جدول 

 . عنوان کرد% 0سطح حساس آشکارساز می توان  حدود 

 خطای نسبی یکنواختی پاسخ برای آشکارسازها: 0جدول 

 پیکسل 0انتگرال  1انتگرال استریپY استریپX آشکارساز

7/6 % خطا  0/1  8/6  0/0  3/1  

 نتیجه گیری

در مجموع نتایج اندازه گیری ها و تست های انجام گرفته    

با توجه به ویژگی های طراحی این سیستم جهت کاربرد 

های درمانی با استفاده از پروتون و یونهای کربن، کارایی 

آشکارسازهای مربوطه را با توجه به تفاوت های فیزیکی بین 

 . هادرون ها و فوتو ن ها تائید می نماید
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