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 : چکیده

های اخیر استفاده از اشعه ایکس در کاربردهای پزشکی مانند تصویربرداری و رادیولوژی تشخیصی افزایش داشته در دهه

است لذا آگاهی دقیق از سیستم و طیف تیوپ اشعه ایکس از اهمیت باالیی برخوردار است. روش تجربی برای رسیدن  

پیچیدگی و دشواریبه این آگاهی  ت کارلو برای تولید طیف اشعه ایکس، طراحی و  های زیادی دارد ولی روش مون ، 

اشعه ایکس   طیف خروجی از تیوپ  بر کیفیت  فیلترسازی فیلتر مناسب است. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر  بهینه

با مقایسه با طیف    MCNPXشده با کد  سازی تأیید صحت مدل شبیه  1باشد. تحقیق در دو فاز انجام شد. در فاز  می

طیف اشعه   بر   ها آن  های مختلفاثر دو فیلتر مولیبدن و آلومینیوم و ضخامت   2ه انجام شد و در فاز  تجربی منتشرشد

شده سبب و فیلترهای استفاده  داردشده با طیف تجربی توافق خوبی  سازی ایکس بررسی شد. نتایج نشان داد طیف شبیه

 گردد.انرژی مضر برای بیمار و کاهش پرتوگیری آنها میهای کمقله حذف
 

 MCNPXکد اثر فیلتر، ، طیف اشعه ایکس :هاواژهکلید
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Abstract: 

In recent decades, the use of X-rays has increasedin medical applications like diagnostic 

radiology. Therefore, it is important to know the X-ray based systems and output X-ray 

spectrum. Using the Monte Carlo method is less complicated than experimental methods 

for examining X-ray based systems. On the other hand, it is a good option for studying 

X-ray spectra to design and optimizethe filters. The purpose of this study is to investigate 

the filters effect on X-ray quality. The study was conducted in two steps. In the first step, 

the simulated model with MCNPX code was validated by comparison with the obtained 

experimental spectrum. In the second step, the molybdenum and aluminum filters and 

effect of their thickness was investigated on the X-ray spectrum. The good agreement 

was observed between the simulated and experimental spectra. Also, these filters cause 

removal of low energy peak harmful reduction of exposure to patients. 
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 مقدمه .  1

، اهمیت کاربرد اشعه انسان  و یک سال بعد از آن با اولین تصویربرداری از دست  1895با کشف اشعه ایکس در سال  

بود   فناوریتیوپ اشعه ایکس توسط هابرت جکسون اولین    طراحیدر این راستا  ایکس در پزشکی سریعاً آشکار گردید.  

صورت این فناوری  برای بهبود    بسیاریها و کارهای  که تصاویر شفاف رادیوگرافی را ایجاد کرد. از آن زمان تاکنون فعالیت

ای با عدد اتمی باال  بر ماده  انرژیهای پرای از الکترونترین روش تولید اشعه ایکس تاباندن باریکهمتداول  گرفته است.

. تعداد  [1]  شده است  داخل آن خأل  و  قرار داردای از جنس شیشه پیرکس  نامند که درون محفظهاست که هدف می 

کند  مان( به سمت آند تیوپ )هدف( حرکت میهایی که از کاتد )فیالهای اشعه ایکس تولیدی به تعداد الکترونفوتون

را بودن تابش اختصاصی  وبی هستند با عدد اتمی باال و دابستگی دارد. تنگستن و تانتالیوم که هادی الکتریکی و حرارتی خ

K    برایانرژی تشخیصی گزینه  محدودهدر از  را دارندآند    ایفای نقش  های مناسب  ایکس بخشی  اشعه  . شیشه المپ 

های کم انرژی که قابلیت دهد )فیلتر ذاتی( اما برای حذف اکثر فوتونکم انرژی طیف اشعه ایکس را کاهش می  هایتابش 

قرار دادن فیلتر اضافی    ، شودهای بدن را جهت تصویربرداری ندارند و فقط باعث پرتوگیری بیشتر بیمار مینفوذ به بافت

است که این فیلتر اضافی باعث سختتر شدن انرژی اشعه ایکس و افزایش قدرت نفوذ مؤثر اشعه ایکس در  امری ضروری

 . [2]  شودبدن می

به نسبت  آگاهی  و  د  علم  بررسی  منظور  به  ایکس  اشعه  رادیولوژی  طیف  در  تصویر  و کیفیت  بیمار  دریافتی  پرتویی  ز 

بر بودن نیازمند تجهیزات بر زمانبررسی تجربی طیف اشعه ایکس عالوهتشخیصی از اهمیت باالیی برخوردار است ولی  

سازی مونت کارلو روش شبیه  رو استفاده ازاز اینهستند    به آن مجهزهای محدودی  یژه و متعددی است که آزمایشگاهو

 شود.یابی طیف اشعه ایکس محسوب میزمناسب برای ار

Ng Kee Peng   د استفاده در ماموگرافی را به کمک کد مونت کارلو  طیف اشعه ایکس مور  و همکارانشITS  سازی  شبیه

های  ها و طیف تولیدشده به روشهای مختلف را مورد استفاده قرار دادند که اختالف اندک بین نتایج آنکردند و هدف 

  کارآمد روش مونت کارلو در بررسی طیف اشعه ایکس مورد استفاده در ماموگرافی    که   ها نتیجه بگیرند دیگر سبب شد آن

 .[3] است

Ay  به اثر ولتاژ تیوپ و زاویه مناسب آند بر طیف اشعه ایکس به روش مونت   ،بر بررسی اثر ماده هدف عالوه  ش و همکاران

های تجربی و طیف محاسبه شده گیریاندازهها با  سازی شده توسط آنکارلو پرداختند. مقایسه طیف اشعه ایکس شبیه

 . [4] اختالف چندانی نداشت IPEMمربوط به  78بوسیله گزارش شماره 

Bonifacio  طیف اشعه ایکس را در رادیولوژی تشخیصی و ماموگرافی با استفاده از کد    شو همکارانGeant  سازی  شبیه

ها نیز توافق خوب در شدت تابش ترمزی طیف  پرداختند که نتایج آنکردند و به بررسی پارامترهای مهم در این زمینه  

 . [5] سازی شده با طیف تجربی را نشان دادشبیه

توان به  ها با نتایج تجربی میسازی طیف اشعه ایکس و توافق آناز تحقیقات و کارهای انجام شده دیگر در زمینه شبیه

 اشاره کرد.  [ و همکارانشان9] Park [6،] Omar [7،]  Bootsma [8،] Baekتحقیقات 

همچنین   اشعه ایکس و   های قلهبر شدت    (Alآلومینیوم )و    (Moمولیبدن )هدف از این تحقیق بررسی تأثیر دو فیلتر  

  MCNPXباشد که با استفاده از روش مونت کارلو با کد  فیلتر بر کیفیت اشعه ایکس می های مختلف  اثر ضخامتبررسی  

 سازی مدنظر انجام خواهد شد. شده و انجام شبیهدر دو فاز تأیید برنامه نوشته
 

 روش کار .  2

ــترش دارد.   وـلتالکترون مـگا  100  ـتا  وـلتکیلوالکترون  1 از  MCNPمـحدوده انرژی ترابرد الکترون و فوتون در ـکد   گسـ

ــتردگی در   ــحیی و دقیق برگسـ ـها، الکترونالکترـیک، اثر فوتوـهای فوتوهمکنشمـحدوده انرژی ـپایین اـجازه طراحی صـ

  ه ارتقا یافته کد ک MCNPX.2.4.0  دهد. برای شـبیه سـازی از کدهای ایکس مشـخصـه را میهای اوژه و تابشالکترون

MCNP ت د. اـس تفاده ـش ل MCNPXقابلیت بارز  ، اـس اختن وکـس ت که حـس ورت  هایی اـس جم بزرگتر مورد نظر را به ـص
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ــایی در  ــل  3فض ــیم بندی میبعد به وکس ــلهای کوچکتر تقس ــتوانه و کروی و مکعبی  کند. این وکس ــورت اس ها به ص

ند.  می حی مقح  فوتون، از کتابخانه  MCNPXباـش تفاده م MCPLIB02  برای ـس . تعداد ذرات برای این [10]  کندیاـس

 این تعداد زیاد ذرات برای رسیدن به خحای زیر پنج درصد است.ذره بود که   4-5×710  محاسبات،

  باـشد. های انرژی و غیره می، چـشمه الکترونی، تعریف مواد، محدودهـشامل هندـسه دـستگاه اـشعه ایکس  ـسازیبرنامه ـشبیه

ــبیه ــل از ش ــعه ایکس حاص ــده، طیف اش ــته ش ــحت برنامه نوش ــازی برای در فاز اول به منظور تأیید ص  140انرژی  س

شود. در فاز بعدی به منظور  مقایسه میHarding  [11  ]ولت با طیف اشعه ایکس تحقیق انجام شده بوسیله  کیلوالکترون

عه ایکس دت و کیفیت طیف اـش عه ایکس بر ـش افی در تیوپ اـش خامت فیلتر اـض ی اثر نو  و ـض ه و مواد بکار    بررـس هندـس

. آند یک طرفه شودمی( در نظر گرفته Taجنس تانتالیوم )از    ایکس  دستگاه اشعهآند  رفته در برنامه به صورت زیر است.  

اســت و پنجره بریلیومی به   مورب به صــورت مکعب مســتحیلی که ضــل  پایین آن یک صــفحه  درجه 45 زاویه  بات خت

گیرد، ـشبیه ـسازی ، که در این نو  طراحی زیر آند قرار میمترمیلی 5/0 ـصورت یک ـصفحه مکعب مـستحیل به ـضخامت

ود.می فحه  ـش ورت ـص مه به ـص عا   ی دایرهچـش انتی  5/0ای ـشکل و به ـش کیلو الکترون ولت در نظر  140و با انرژی  متر  ـس

در فاصـله کمی از فیلتر بریلیوم و زیر آن یک فیلتر دیگر   حذف فوتون های کم انرژی، منظوربه سـسس   شـود.گرفته می

ده،   Alو  Mo  یعنی افی( قرار داده ـش سس )فیلتر اـض ط  ـس ار متوـس به  روی ها  فوتونـش افی محاـس حی خروجی فیلتر اـض ـس

 گردد.می

 
 MCNPXسازی شده با استفاده از کد طرحی از هندسه شبیه  .1شکل 

 

میکرومتر و برای فیلتر آلومینیوم بدلیل   100تا   10های  برای بررســی اثر ضــخامت فیلتر، برای فیلتر مولیبدن ضــخامت

ـشود.  ـسازی در مد الکترون و فوتون اجرا میـشبیهمتر در نظر گرفته ـشد.  میلی 5تا   1های  تر ـضخامتـضریب جذب پایین

مه به گونهدر کلیه  ترینحاالت، مکان چـش ده که بیـش ود. تالی انتخاب  ای انتخاب ـش ل ـش دت ممکن حاـص ده در این ـش ـش

 باشد.می F2شبیه سازی 

 

 نتایج و بحث  .3

مربوط به کار تجربی انجام    با طیفکیلوالکترون ولتی برای تیوپی با آند مس و فیلتر تانتالیوم    140طیف اشعه ایکس  

 کند. برنامه نوشته شده را تأیید میصحت د نتایج،  ده نشان می 1مقایسه گردید. همانحور که شکل  [ 11]شده 
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 [ )سمت راست( 11سازی شده در این تحقیق )سمت چپ( و طیف تجربی ]طیف اشعه ایکس شبیه .2شکل 

 

ولت کیلوالکترون  67و    65،  57،  56های با انرژی  قلهاشعه ایکس  تجربی  دهند در طیف  ها نشان می همانحور که این شکل

سازی شده قابل مشاهده هستند. از توافق خوب بین دو طیف تجربی و  طیف شبیهها در  وجود دارند که همین انرژی

های دیگر )اثر ان به بررسیتوشود که برنامه نوشته شده قابل اعتماد است و میسازی شده این نتیجه حاصل میشبیه

 تیوپ اشعه ایکس با اطمینان خاطر پرداخت.   (فیلتر اضافی

  42)عدد اتمی    اشعه ایکس به صورت جداگانه فیلتر مولیبدنبه منظور بررسی اثر فیلتر اضافی بر اشعه ایکس، در مسیر 

قرار داده    (متر مکعبگرم بر سانتی  7/2و چگالی    13)عدد اتمی    و آلومینیوم  (متر مکعبگرم بر سانتی   28/10و چگالی  

 دهد. طیف اشعه ایکس قبل و بعد از فیلتر اضافه مولیبدن را نشان می 2شد که شکل 

 
 طیف اشعه ایکس قبل و بعد از قرار دادن فیلتر اضافی مولیبدن  .3شکل 

 

های اشعه  قلههرچند شدت  توان مشاهد کرد که  از مقایسه طیف اشعه ایکس قبل و بعد از گذاشتن فیلتر مولیبدن می

پایین حذف شده است  قلهایکس کاهش داشته است ولیکن   انرژی  ز این موضو  است که ددهنده  و این نشانهای با 

 کند. جذبی بیمار کاهش پیدا می

 دهد.  طیف اشعه ایکس قبل و بعد از فیلتر اضافه آلومینیوم را نشان می 3شکل 
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 طیف اشعه ایکس قبل و بعد از قرار دادن فیلتر اضافی آلومینیوم .4شکل 

 

ز جذبی بیمار با انرژی پایین که سبب افزایش د  مضر  هایفیلتر آلومینیوم پیکشود  در شکل باال دیده میهمانحور که  

 کند. شود را حذف میمی

ولت حذف کیلوالکترون  10تابش مشخصه تانتالیوم با انرژی حدود    وچکترینشود کزمانیکه از فیلتر آلومینیوم استفاده می

  مولیبدن استفاده شود   کند ولی زمانیکه از فیلترای به طیف اشعه ایکس اضافه نمیشود و خود آن تابش مشخصه می

ولتی به طیف اشعه الکترون  20و    17مشخصه    قلهشود اما این فیلتر دو  اشعه ایکس مشخصه تانتالیوم حذف می  هرچند

کند که درصورتیکه این دو مزاحم باشند باید از یک فیلتر دیگری عالوه بر مولیبدن به صورت ترکیبی  ایکس تحمیل می

 استفاده کرد. 

میکرومتر برای    100تا   10ضخامت  ها(  قلهبه منظور بررسی میزان اثر ضخامت فیلتر بر کیفیت طیف اشعه ایکس )شدت  

های مختلف بر شدت اشعه ایکس را نشان اثر ضخامت  4انتخاب شد که شکل  متر برای آلومینیوم  میلی   5تا    1مولیبدن و  

 دهد. می

 

  
 های مختلف طیف اشعه ایکس به ازای ضخامت قله کاهش شدت   .5شکل 

 

 گیری . نتیجه4
سازی تیوپ اشعه ای روش دقیق و مورد تأیید است که برای شبیهاستفاده از روش مونت کارلو جهت ترابرد ذرات هسته

باشد زیرا عوامل متعددی بر کیفیت و شدت طیف اشعه  ایکس و بررسی طیف حاصل از آن بسیار مفید و کارگشا می 
استفاده از روش   کمک و  بر و پیچیده است. بابر، زمانها هزینهبررسی تجربی همه آن  که به طوریایکس اثرگذار هستند  

لتاژهای  ها، فیلترهای گوناگون و وهای پیچیده، انوا  هدفتوان به بررسی طیف تیوپ اشعه ایکس با هندسهسازی میشبیه
سازی طیف اشعه ایکس مورد استفاده در رادیولوژی تشخیصی از  مختلف تیوپ پرداخت. در این تحقیق به منظور شبیه

سازی، تأثیر دو فیلتر مولیبدن و شده برای شبیهپس از تأیید کد و برنامه نوشته  استفاده شد. در این کار  MCNPxکد  
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سازی،  سرراه اشعه ایکس بر کیفیت تابش مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج شبیههای مختلف در  آلومینیوم و سسس ضخامت
توان نتیجه گرفت روش مونت کارلو به طور صحت و توافق خوب با طیف تجربی را نشان دادند. از نتایج این تحقیق می

اربرد داشته باشد و همچنین تواند کوسیعی در کاربردهای تصویربرداری، ارزیابی کیفیت تصویر و محاسبات دوز جذبی می
های با انرژی قلهولی با حذف    شودطیف تیوپ اشعه ایکس هرچند سبب کاهش شدت طیف میفیلترهای اضافی بر سرراه  

هایی از طیف که مورد  ز دریافتی بیمار از قسمتگردد و این سبب خواهد شد که دمیتر شدن طیف  کم سبب سخت
  گیرد کاهش یابد.استفاده در تصویربرداری قرار نمی 

 
 . تشکر و قدردانی5

یابی  نویسندگان بر خود الزم می دانند مراتب تشکر صمیمانه خود را از رئیس و پرسنل آزمایشگاه شناسایی و مشخصه
ای که ما را در ارتقاء کیفی این پژوهش یاری دادند،  ای سابق( پژوهشکده چرخه سوخت هستهرادیونوکلیدها )آنالیز هسته
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