ساخت آشکارساز اتاقک یونش  03ccو بررسی عملکرد این آشکارساز در برابر پرتو
ایکس مرجع
2

احسان ،معصومی گودرزی*1؛ حسین ،زمانی زینلی2؛ ارژنگ ،شاهور
.1دانشگاه علمی کاربردی واحد دورود

.2سازمان انرژی اتمی ،پژوهشگاه علوم وفنون هسته ای ،پژوهشکده تحقیقات کشاورزی ،پزشکی وصنعتی

چکیده :
در این مقاله مطابق با دستورالعمل ها و استانداردهای آژانس بین المللی انرژی اتمی ،مقایسه وبررسی نتایج ساخت
آشکارساز اتاقک یونش گازی هوای آزاد با حجم  ، 03 ccنسبت به نمونه های خارجی مشابه انجام شده است.
ساخت اتاقک

یونشcc

 03برای نخستین بار درکشور انجام میگیرد و قبل از آن تحقیقی در این زمینه صورت نگرفته

است .کالیبراسیون آشکار ساز اتاقک یونش ساخته شده در برابر پرتو ایکس مرجع و مقایسه با نمونه های خارجی
وتعیین محدوده ولتاژ کار آشکارساز از جمله اقدامات انجام گرفته در این مقاله است .فاکتور کالیبراسیون برای این
آشکارساز به عنوان یک شاخص قابل مقایسه نسبت به سایر آشکارسازها ،ارائه شده است.

کلیدواژگان:
اتاقک یونش  ،آشکارساز ،الکترونγ ، X ،

مقدمه:
برای درمان بعضی از سلولهای بدخیم سرطانی از اشعه ایکس وگاما  ،تشعشعات حاصل از مواد رادیواکتیو
ورادیوایزوتوپها استفاده میشود که کلیه این تشعشعات وذرات ،همگی دارای خاصیت یون سازی بوده
ومقدار معینی انرژی هنگام عبورشان از ماده یا سلول به ماده یا سلول مورد نظر منتقل میشوند که
مقدارانرژی انتقال یافته از نظر بیولوژیکی نقش بسیارحساسی در انهدام سلول ها دارد [1].اتاقک های یونش
 ،وسایل عملی واستاندارد برای دزیمتری باریکه های فوتون والکترون در پرتودرمانی به شمار می روند .بر
این اساس  ،دستورالعمل هایی توسط نهادهای ملی وبین المللی  ،در زمینه نحوه استفاده از اتاقک های
یونش مناسب برای تعیین دز جذبی باریکه های الکترون وفوتون تدوین شده است .تولید باریکه های ایکس
مرجع شامل انتخاب ولتاژ  ،انتخاب فیلتر اضافی مناسب  ،تعیین کیفیت باریکه در نقطه کالیبراسیون میشود.
انتخاب ولتاژ وفیلتر اضافی اصوال براساس استاندارد ها صورت میگیرد  .فیلتر اضافی عبارت است از
ضخامتی از یک یا چ ند فلز معین است که در مسیر پرتو قرار گرفته وبا توجه به ولتاژ انتخاب شده ،باریکه
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ایکس با کیفیت مشخص را تولید میکند .کیفیت باریکه ایکس را با کمیتی به نام الیه نیم مقدار  HVL 1می-
سنجند.

در هرنوعی از اتاقک یونش  ،باید عایق هایی با مقاومت باال بین دوالکترود فراهم شود واین به علت جریان
های یونیزاسیون فوق العاده کوچک (از مرتبه پیکوآمپر و یا کمتر) می باشد .بنابراین جریان نشتی از میان این
عایق ها باید بسیار ناچیز وکمتر از یک درصد جریان اصلی باشد که که حدودا مقاومت عایق باید بزرگتر از
Ω

01

 01در نظر گرفته شود .جریان نشتی عایق در صورتی که زیاد باشد باجریانهای یونیزاسیون اصلی

جمع شده وسبب خطا در سیگنال بدست امده از اتاقک میگردد].[1

روش کار:
در داخل کشور ساخت آشکارساز اتاقک یونش گازی با حجم  03ccبرای اولین بار توسط نگارنده انجام
شده وقبل از آن تحقیقی در این زمینه انجام نشده است .قبل از این تحقیق به منظور استفاده درمراکز
رادیوتراپی وهمچنین سازمان انرژی اتمی از آشکارسازهای ساخته شده توسط کشورهای خارجی استفاده
میشد.
از آنجا که برای ساختاین نوع آشکارساز ،نمونه از پیش ساخته شده ای در داخل کشور وجود نداشت و
امکان بازکردن نمونه های خارجی نیز مقدور نبود ،بنابر این فرایند تحقیق را وارونه کرده وازتابش پرتو به
منظور مطالعه ساختارداخلی این آشکارساز استفاده شد  .همانطور که درشکل  1دیده می شود ،یک
آشکارساز اتاقک یونش نمونه خارجی را در معرض پرتو  Xقرار داده و با استفاده از دستگاه رادیوگرافی
دیجیتال ساخته شده در مرکز دزیمتری و مونیتورینگ پرتوهای سازمان انرژی اتمی کرج از آن تصویر تهیه
شد .بدین منظورپرتو  Xبا انرژی های متفاوت را به آشکارساز اتاقک یونش تاباندیم واز آن عکس های
متفاوتی تهیه شد که یکی از عکسهای با وضوح باالتر در شکل 1مشاهده می شود .جدول 1توضیحات کلی
در مورد این آشکارساز وکاربرد آن وهمچنین
چند متغیر مهم در مورد آشکارساز معرفی شده است که از جمله اینها میتوان به حجم اسمی و همچنین
کمیت های اندازه گیری توسط آشکارساز را نام برد .

0-Half Value Layer
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حجم اسمی درواقع فضای موثر بین دو الکترود مرکزی و الکترود داخلی آشکارساز می باشد که فرایند
یونش گازها در این منطقه اتفاق می افتد .در هنگام ساخت مطابق نقشه طراحی شده دقت بسیار باالیی
صورت گرفته شد تا حجم ساخته شده داخلی بین الکترود ها بطور دقیق همین مقدار  03ccباشد.

(شکل  )1عکس از آشکارساز اتاقک یونش نمونه خارجی با استفاده از پرتو  xدر مرکز  SSDLسازمان
انرژی اتمی کرج

(جدول  )1کاربردهاو ویژگی های آشکارساز03 cc
نوع اتاقک

اتاقک یونش هوای آزاد

کاربرد

آشکارسازی پرتو های ایکس وگاما

کمیت های اندازه گیری

دز جذب شده وآهنگ دز جذب شده
پرتو دهی وآهنگ پرتو دهی

03 cc

حجم اسمی

به منظور ساخت آشکارساز  ،دو الکترود محافظ درفاصله کمی از الکترود آلومینیومی قراردارد .بنابراین عایق
تفلون را بااستفاده از دستگاه قالویز بین الکترودها پیچ کرده ایم.دوالکترود محافظ از طریق یک سیم افشان که
از داخل الکترود مرکزی عبور کرده به یکدیگر متصل ودر یک پتانسیل قرار گرفته اند.
جنس ماده ارتباط دهنده بین ساقه چمبرو استوانه اتاقک یونش از جنس پلکسی گالس انتخاب شده است
.فضای داخل این عایق طوری تراش داده شده است که یک استوانه کوچکتر ازجنس تفلون وبا روکش
داخلی آلومینیوم در داخل آن قرارگرفته است .علت طراحی این روکش داخلی این است که اگر از ساقه
چمبر برای اتصال به یکی از الکترودها استفاده شود ،این ارتباط از طریق این استوانه داخلی برقرارشود .برای
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ساخت ساقه چمبر از میله های آلومینیومی با قطر خارجی  1 cmاستفاده شده است که در شکل2ساقه چمبر
نشان داده شده است .در ساخت اتاقک های یونش هوای آزاد یک پیچ هوا برای تخلیه ویا ورود هوای آزاد
تعبیه می شود که در ساخت این سه آشکارساز سعی شده است که انتقال هوا از طریق انتهای باز ساقه چمبر
انجام شود.

(شکل )2سه نمونه آشکارساز اتاقک یونش  03ccساخته شده

نتایج:
درفاصله  03سانتی متری از چشمه پرتودرمانی  Co -03نوع  picker v9میزان دزتابش جذب شده در هر
دقیقه برابر است با :

mGy
min

133/03

فاکتور تصحیح فشار ودما ازرابطه زیر بدست آمده است :
)(1

0102/32

)× P(mbar

T( oC)+372/01
392/01

= 𝐾TP

ضرایب نرماالیز شده از تقسیم دز تابش جذب شده در یک ثانیه ،بر میانگین بار جمع آوری شده توسط
آشکارساز در مدت یک ثانیه که در فاکتور تصحیح فشار ودما نیز ضرب شده اند بدست آمده است  .است.
حال میتوان نمودار مقادیر نرماالیز شده و ولتاژ را رسم نمود  .در نمودار یک محور افقی ولتاژ اعمال شده
به اتاقک یونش ساخته شده توسط الکترومتر ومحور عمودی مقادیر نرماالیز شده بار جمع آوری شده توسط
آشکار ساز می باشد.
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نمودار– 1تعیین ولتاژ کاری آشکار ساز
جدول -4فاکتورهای کالیبراسیون با
µGy
nC

9.241

mGy
nC

939

چشمه Cs – 101

فاکتور کالیبراسیون اتاقک مرجع
فاکتور کالیبراسیون اتاقک یونش ساخته
شده

بحث ونتیجه گیری :
استفاده از اتاقک های استوانه ای ،برای دزیمتری پرتوهای فوتون بسیار مناسب بوده ونتایج کالیبراسیون
مقادیر قابل رقابت با استانداردهای بین المللی می باشد.هزینه مناسب ساخت نسبت به خریداین گونه
آشکارسازها  ،شرایط تحریم که امکان ورود قطعات را با مشکل مواجه کرده است ،توسعه دانش فنی
وهمچنین بازده خوب بارجمع آوری شده حاصل از یونش توسط اتاقک یونش ازجمله دالبل منطقی برای
ساخت آشکارساز های اتاقک یونش هستند .بنابراین اگر در پروژه های دیگری ساخت انبوه اینگونه اتاقک
ها مورد توجه قراربگیرد قطعا نتیجه رضایت بخش خواهد بود.
درطی مراحل ساخت یکی از مشکالتی که موجب تعویق آزمایش های اتاقک شد میزان جریان نشتی
بود.رطوبت وچربی موجود روی دست هنگام کار با آشکارساز ازجمله عوامل تاثیر گذار جریان نشتی می
باشند .به منظور کاهش اثر جریان نشتی باید حتی االمکان ازتماس مستقیم قطعات با دست جلوگیری کرد
مثال می توان از ماشین تمام اتوماتیک ودر شرایط استریل به منظور اتصال قطعات به یکدیگر استفاده
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کرد.ازدیگر مشکالت می توان به ضخامت پوشش گرافیتی که درون آشکارساز قرارگرفته اشاره نمود که اگر
این ضخامت بصورت یکنواخت در داخل الکترود قرار نگیرد حجم حساس آشکارساز را تغییر می دهد.
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