طراحی و ساخت اتاقک یونساز صفحه موازی جهت دزیمتری باریکههای فوتونی در پرتودرمانی
سیدمیالد وهابی* ( -)1مجتبی شمسایی ظفرقندی ( – )1محمدرضا قاسمی ( – )2آنیتا عالیپور (-)2
ارژنگ شاهور ( -)2سجاد بیات

()1

دانشگاه امیرکبیر ،دانشکده مهندسی هستهای و فیزیک ،گروه مهندسی هستهای
()2سازمان انرژی اتمی ایران ،پژوهشگاه علوم و فنون هستهای،پژوهشکده تحقیقات کشاورزی ،پزشکی و صنعتی

چکيده:
هتی یونسااتز جها دزیمتری در متده معتدل بتفا از اهمیا بساایایی بر ورداراسااا

امروزه طراحی وساات ا اقت

دراین مقتله چگونگی طراحی و سات ا نمونه اولیه اقت

صاحهه موازی در پژوهشکده کشتورزی ،پیشکی و صنعتی

کرج بیتن شاده و تبلیاهتی آن از طریق قعیین جریتن نشاتی و پتیداری کوقته مدت ارزیتبی شاده اسا نتتیج حتصله
حتکی از منتسب بودن این اقت

کلمات کليدي :اقت

جها دزیمتری در پرقودرمتنی میبتشد

یونستز ،پرقو گتمت ،دزیمتری ،پرقودرمتنی ،جریتن نشتی

مقدمه :
اقت

هتی یونستز بهطور وسیعی جها آشکترستزی پرقوهتی بتت و گتمت در صنعا انرژی هستهای مخصوصتً

در موارد پیشکی مورد استحتده رار میگیرند پتیداری این نوع اقت
دهنده و هندسه آن بستگی دارد از مهمقرین انواع این نوع اقت
کروی و صحهه-موازی اشتره کرد [ ]1اقت

هت به حجم حستس ،ست تتر متده قشکیل-

هت از لهتظ هندسی میقوان به نوع استوانهای،

هتی یونستز استوانهای به علا طر بیرگ ،پنجره ورودی ضخیم

و بیرگ بودن فتکتور ا تالل شتر الکترونهتی ثتنویه برای نواحی بیلدآپ هوا به آب منتسب نیستند [ ]2عالوه
بر این اقت

هتی یونستز به دلیل پتسخ طی نسبا به گستره وسیعی از انرژیهتی قتبشهتی گتمت و ایکس

(معموالً  11 keVقت  ،)11 MeVقوانتیی اندازهگیری سطوح بتال از قتبش و همچنین قوانتیی قحکی
مولحه هتی گتمت و بتتی ی

میدان قتبشی ابیاری ارزشمند در زمینه دزیمتری مهسوب میگردند [ ]3به این

دالیل و همچنین ست تتر نسبت ًت ستده اقت
اقت

بین

هتی صحهه-موازی ،در این مقتله به طراحی و ست ا این نوع

هت پردا ته شده اسا

به هنگتم عبور پرقو یوننده از حجم حستس اقت
اسا ،بنتبر پدیده قهری
بتردار هستند به کم

که معموالً در آشکترستزهتی گتزی از جنس گتز یت هوا

و یونییاسیون ،زوج-یونهت قشکیل میشوند که شتمل الکترونهتی آزاد و یونهتی
میدان الکتریکی نتشی از اعمتل ولتتژ مستقیم بین دو الکترود ولتتژ بتال و جمعکننده ،این

زوج-یونهت جمعآوری شده و پتسخ نهتیی (بتر یت جریتن) از طریق الکترومتر اندازهگیری میشوند به کم

636

الکترود مهتفظ که قوسط ی

شیتر نتزک از الکترود جمعکننده جدا شده و در پتتنسیلی ققریبتً برابر بت آن رار

دارد ،میدان الکتریکی در حجم حستس یکنوا ا شده و جریتن نشتی کتهش مییتبد در ضمن فضتی بین
الکترودهت بقدری کوچ
در این مقتله ی

اقت

اسا که شرایط براگ-گری بر رار اسا
یونستز صحهه-موازی در آزمتیشگته دزیمتری استتندارد ثتنویه ( )SSDLپژوهشکده

قهقیقتت کش تورزی ،پیشکی و صنعتی کرج جها اهداف پیشکی طراحی و ست ته شد هندسه این اقت

بر

استس قوصیههتیی که در دستورالعمل  IAEAذکر شده اسا ،بهینه و انتختب شده اسا هدف از این مقتله،
طراحی ،ست ا و ارزیتبی تبلیاهتی اقت

یونستز بومی از جمله جریتن نشتی ،پتیداری کوقته-مدت و مهتسبه

فتکتورسنجهبندی همراه بت قصهیهتت اثر دمت ،فشتر و رطوبا و اثر پالریته اسا

روش کار :
در این مقتله بدنه اقت

از جنس پلکسیگالس انتختب شده اسا و سطوح دا لی الکترودهت از گرافیا پوشیده

شده اسا که در اثر  5الی  6بتر الیه نشتنی کربن حتصل شده اسا علا انتختب این مواد این اسا که
قوان هتی قو حی و طی این مواد و آب (که بعنوان بهترین متده معتدل بتفا نرم اسا) ققریبتً برابر اسا و
همین امر بتعث میشود که اثرات ا تالل دیواره ،پراکندگی دا لی و پراکندگی از دیوارههتی جتنبی به حدا ل
ممکن برسد ضختما پنجره ورودی بتیستی بقدری نتزک بتشد که اثرات پالریته و ا تالل دیوارههت به حدا ل
برسد نظر به دالیل مذکور ،ضختما پنجره ورودی  1میلیمتر در نظر گرفته شد ابعتد ححره بتید بد ا انتختب
شود زیرا الزم اسا که شرایط براگ-گری برآورده شود ححره یت همتن حجم حستس به عمق  2میلیمتر انتختب
شد طر پنجره ورودی  31میلیمتر ،طر الکترود جمعکننده  21میلیمتر و عرض الکترود مهتفظ که از نظر
الکتریکی قوسط شیتر  1/5میلیمتری از الکترود جمعکننده جدا شده ،برابر  4/5میلیمتر اسا نمتیی از اقت
یونستز صحهه موازی در شکل ( )1نشتن داده شده اسا
در این مقتله الکترومتر  PTW-UNIDOSبرای اندازهگیری جریتن یونییاسیون بکتر رفته اسا چشمه گتمتی
مورداستحتده در اینجت کبتلا 61-بت اندازه میدان  11  11 cm 2اسا

نتايج :
مشخصتت اقت

یونستز ست ته شده در این مقتله از بیل جریتن نشتی ،پتیداری کوقته-مدت و اثر پالریته در

ادامه بت جیئیتت بیشتری بهث میشود
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(الف)

(ب)

(د)

(ج)
شکل شمتره ( -1الف) نمتیی کلی از اقت
از اقت

یونستز [( ]4ب) اقت

یونستز در حین قراشکتری (ج)نمونه ای

یونستز ست ته شده در پژوهشکده قهقیقتت کشتورزی ،پیشکی و صنعتی کرج (د) اقت
حین دزیمتری در مقتبل چشمه پرقو گتمت کبتلا61-
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یونستز در

 )1جریتن یونییاسیون :مقتدیر وانده شده از طریق الکترومتر در مقتبل چشمه گتمتی کبتلا 61-در مدت
زمتن جمعآوری بتر  31ثتنیه به ازای پالریتههتی مثبا و منحی و بت قصهیح فشتر و دمت در شکل شمتره
( )1نشتن داده شدهاند
 )2جریتن نشتی :یکی از چتلشهتی مهم در طراحی اقت

هتی یونستز ،جریتن نشتی اسا این جریتن همتن

سیگنتل اندازهگیری شده قوسط الکترومتر در حین اعمتل ولتتژ و بدون پرقودهی اسا این جریتن بتیستی
کمتر از  %1/1سیگنتل اندازهگیری شده در حین ی

پرقودهی معین بتشد در اکثر پروقکلهت ذکر شده اسا

که این جریتن بتید کمتر از  11-14آمپر بتشد
1.72

1.74

1.68

)Current (nC/30s

1.7

1.68
1.66
1.64

)Current (nC/30s

1.72

1.7

1.62

200
300
)Voltage (V

400

100

1.66

-400

-200
-300
)Voltage (V

(الف)

-100

(ب)

شکل شمتره  - 2نمودار جریتن ( )nC/31sبر حسب ولتتژ اعمتلی بین دو الکترود برای کبتلا 61-به ازای دو
پالریته (الف) مثبا و (ب) منحی
جریتن نشتی بل و بعد از پرقودهی اندازهگیری شدند و مقدار آنهت بهقرقیب برابر ( 5/51 )fAو (4/53 )fA
بودند
 )3پتیداری کوقته-مدت :قغییرات مقتدیر وانده شده در حین  8اندازهگیری پیدرپی از چشمه کبتلا 61-که
نشتندهنده پتیداری کوقته-مدت یت قکرارپذیری اسا ،در اکثر موارد کمتر از  %1/10بوده اسا بر طبق
 ،IECاین قغییرات در مقتدیر وانده شده نبتید از  %1/3قجتوز کند
 )4اثر پالریته :این اثر اغلب بعلا گیر افتتدن بر ی از الکترونهتی اولیه قوسااط الکترود جمعکننده اسااا
اگر این رویداد قوسااط ترج شاادن الکترونهتی پس زده شااده از الکترود جمعکننده نثی نشااود ،ی
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جریتن اضاتفی ممکن اساا به سایگنتل وا عی اضاتفه یت از آن کتساته شود [ ]5در صورقیکه ی
قصهیهی بتید به کم

اثری مشتهده شد ،ی

چنین

ولتتژ پالرییهکننده منحی برای جریتن اعمتل شود:
M  M

()1

2 M

pcorr 

که  M و  M به قرقیب مقتدیر وانده شده در اثر ولتتژهتی پالرییهکننده مثبا و منحی اسا عمالً
اثر پالریته در این مورد در بدقرین حتلا  %1/7بود در صورقیکه اثر پالریته از  %3بیشتر بتشد ،نمی قوان
از آن جها دزیمتری مطلق استحتده کرد
 )5مهتسبه فتکتور سنجه بندی اقت

برحسب کرمتی هوا در میدان پرقو گتمتی کبتلا :61-برای مهتسبه فتکتور

سنجهبندی کرمتی هوا از چشمه کبتلا )picker v0( 61-بت اندازه میدان  11  11 cm 2استحتده شد فتصله
چشمه قت سطح دزیمتر  81ستنتیمتر در نظر گرفته شد بنتبر معتدله زیر این فتکتور برابر واهد شد بت:
K air
mGy
)
nC
) (M .k TP .k d

()2
که

K air

نرخ کرمت برحسب ، mGy
min

ولا) بر حسب ، nC
min

kd

M

(NK

مقدار متوسط اندازهگیری شده (برای مثتل در اینجت در ولتتژ -211

فتکتور قصهیح فتصله و

k TP

فتکتور قصهیح دمت و فشتر اسا که از رابطه زیر

پیروی میکند:
T ( C )  273.16 1013.2

293.16
) p ( mb

()3
مقدار مهتسبه شده برای این اقت

برابر

mGy
nC

k TP 
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بحث ونتيجه گيري :
بت قوجه به افیایش روزافیون بتریکههتی الکترونی مخصاوصتً در انرژیهتی کمتر از  ،11 MeVلیوم ست ا و
طراحی اقت

یونساتز صاحهه موازی حس میشاود بر این اساتس طرح سات ا آن در آزمتیشگته دزیمتری

استتندارد ثتنویه ( )SSDLپژوهشکده قهقیقتت کشتورزی ،پیشکی و صنعتی کرج قصویب شد
جریتن نشاااتی همواره چه بل و چه بعد از پرقودهی در مهدوده فمتوآمپر گیارش شاااده اساااا اثر پالریته
همواره در حدود  %1/7بود دادههتی اندازهگیری شااده دارای پتیداری منتساابی بودند بهطوریکه انهراف معیتر
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 کمتر بوده اسا فتکتور سنجهبندی بر حسب کرمتی هوا بت در نظر گرفتن%1/10 نسبی برای کبتلا همواره از
 این نوع دستگته دارای نتیجه،فتکتور قصهیح فشتر و دمت و فتصله مهتسبه شد بت قوجه به پروقکلهتی موجود
تبل بول و رضتیتبخشی بوده اسا
علیرغم امکتنتت مهدود نتتیج امیدبخشی در این زمینه حتصل شد و همین امر کترآمد بودن روشهتی مختلف
را نشتن میدهد بنتبراین بهتر اسا کتر انجتم شده را به عنوان زمینهستز

و مورداستحتده در مسیر ست ا اقت

به سما قهقیقتت بیشتر و بومیستزی این نوع دزیمتر در نظر گرفا
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