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 ی گسیل اشعه ایکس یهناح توزیع فضاییبر  آندی هندسهاثر بررسی 

  دستگاه پالسمای کانونی
 

 *بابک ،شیرانی بید آبادی - سید میالد ،میرعماد

 )کاربرد پرتوها( یاهستهگروه مهندسی ، نوین یهایفناوردانشکده علوم و ، دانشگاه اصفهان

 

  :دهيچک
گسیل اشعهه  یهیناحخت، گنبدی، مخروطی بزرگ و مخروطی کوچک بر روی آندی ت یهندسه 4در این پژوهش اثر 

و  1/ 2و  mbar 3/0 ،6/0 ،9/0 هایفشعار بعرای ،kV 21، در ولتعا  ثابعت kJ 3 UIPFایکس دستگاه پالسمای کانونی 

وطعی ی مخرهاهندسعه مورد مطالهه قعرار گرفعت  23و kV 19 ،21 یولتا هابرای  ،mbar 9/0همچنین در فشار ثابت 
بیشترین دوز رسعیده  است  ترمناسبکم حجم بودند که برای کاربردهای رادیوگرافی گسیل اشهه ایکس  دارای نواحی

 یهاهندسعهبعه ترتیعب مربعوه بعه ، kV 21در ولتعا  ثابعت  ،تصاویر مقیاس خاکستری توجه به با به فیلم رادیوگرافی
  به دست آمد  mbar9/0ینهیبهدر فشار  گنبدی و تخت، مخروطی کوچک، mbar 2/1ینهیبهدر فشار  مخروطی بزرگ

 ، مقیاس خاکسترییاروزنه: دستگاه پالسمای کانونی، اشهه ایکس پالسی، دوربین کلمات کليدي 

 : مقدمه

کاربردهعای نعنهتی  و ایپایعه تحقیقعا  آموزشعی، یجنبه سه از توانیم را کانونی پالسمای دستگاه اهمیت

زمعانی  بعازه طول با ایکس تابش یهاپالس کانونی پالسمای دستگاه محصوال  از یکی داد  قرار مطالهه مورد

ی دستگاه پالسمای کانونی تهریع  هیتخلدر  ایکسانلی برای تولید تابش  سمیمکان  سه باشدیم کوتاه بسیار

دوم  سعمیمکان شعود از میدان یونی داخل پالسما مربوه معی هاالکتروناول به تابش ترمزی  سمیمکان  شودیم

ی الکترونی شتاب داده شده در سعتون هاکهیباری باالتر است که توسط برخورد هایانر با  ایکستولید تابش 

 K یهعایسعرمطابق با گسیل خطی از  ایکسسوم تولید تابش  سمیمکانهمچنین   شودیمپالسما با آند تولید 

ی نئون و آرگعون  گازهادر تخلیه با  مثالًتون پالسما )هم در س سمیمکان  این باشدیماتمی باال  عددعنانر با  

ی آند  دیده شده اسعت  مادهاز  Kα)گسیل  کنندیمی الکترونی به آن برخورد هاکهیبارو هم در ناحیه آند که 

انجعام  و اسعت زیبرانگبحعث هنعوز گردنعد،یم پالسعما در سخت یکسا گسیل باعث که واقهی یهاسمیمکان

 نیاز اسعت  مورد عملی کارهای برخی جهت ایکس تولید سازیینهبه منظور به بیشتری هیآزمایشگا تحقیقا 

 انعدیافته انکعاری قابعل غیر اهمیت و کاربرد پزشکی و مهندسی مواد، نظیر مختل ، علوم در ایکس یهاتابش

 kJ 8/1نونی ی سربی در داخل آند مسی دسعتگاه پالسعمای کعاتونهادهحسین و همکاران با قرار دادن   [2و1]

هعا ی مختل  انر ی را اندازه گیری کردند  آنهاپنجرهکه با گاز هیدرو ن پر شده بود، شد  تابش ایکس در 
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یلترهعای راس انجعام دادنعد  شعد  بیشعینه در فی پین دیود به همراه آشکارسازهاآنالیز طیفی را با استفاده از 

ی کانونی گسیلنده اشعهه ایکعس را چنین تصاویر ناحیهها همبه دست آمد  آن J 1/1 ± 3/27برابر  π4هندسه 

، به دست آوردند  برای ایعن کعار بعا قعرار دادن mbar 5/0ای اشهه ایکس در فشار بهینه توسط دوربین روزنه

های یلمفی دوربین، نواحی گسیل اشهه ایکس نرم و سخت را از هم جدا کرده و بر روی روزنهفیلتر بر روی 

ی مختلع  هعاپنجرهشفیق و همکاران نیز، گسیل اشهه ایکعس را در  [ 3] ا مشاهده کردندفوجی این نواحی ر

یلترهعای راس معورد مطالهعه قعرار فای فیلتر دار و آشکارساز پین دیود همراه بعا انر ی، توسط دوربین روزنه

هعا نتیجعه کردنعد  آنهای آندی با عدد اتمی باال )سرب، تنگسعتن و مولیبعدن  اسعتفاده ها از تونهادهدادند  آن

، J 2/0 ± 4/29به ترتیب برابعر  Moو  Pb ،Wبرای سه تونهاده ی  π4ی هندسهگرفتند که بیشترین انر ی در 

متفعاو  آنعدی )تخعت،  یهندسعهسه  ریتأث نیز محمدی و همکاران[  4] باشدمی 4 ± 02/0و  43/3 ± 05/0

ر فاز برخورد شهاعی، زمانی که از گاز نئون به عنعوان   را بر دینامیک غالف جریان دیاکرهسوراخ دار و نیم 

نتیجعه گرفتنعد کعه شعد   هاآنگاز کاری دستگاه پالسمای کانونی استفاده شده بود، مورد مطالهه قرار دادند  

بعه دلیعل  یترنییپعابیشینه است و برای دو آند دیگر در فشعار  mbar 4/0ایکس نرم برای آند تخت در فشار 

را چند پینچی  یدهیپد عمدتاً در آند نیمه کروی آنها   همچنینشودیمنص   باًیتقرپالسما  کاهش طول ستون

مهتاب و حبیبعی  [ 5دلیلی بر شد  بیشینه تابش ایکس سخت برای این آند باشد] تواندیمکه  مشاهده کردند

 kJ 4ای کعانونی ایکس گسیلی از یک دسعتگاه پالسعم یهاتابشمختل  آند را بر روی شد   یهندسه 5اثر 

مخروطعی  یهاهندسهنتیجه گرفتند که بیشترین شد  تابش ایکس به ترتیب در  هاآنمورد مطالهه قرار دادند  

تعابش ایکعس پالسعی  یهامشخصعهیکعی از  [ 6]دیعآیمعتخت، کروی محدب و مخروطی توخالی به دست 

از دستگاه پالسعمای کعانونی در تصعویر گسیلی از دستگاه پالسمای کانونی، به منظور شناخت بهتر و استفاده 

ایکس در این دستگاه است  هندسعه و  یهاتابش یلندهیگس یهیناحتوزیع فضایی برداری ننهتی و پزشکی، 

به کار رفته در تصویر برداری را در اختیار کاربر قرار  یچشمهایکس، اطالعا  مفیدی از  لیگسی ابهاد ناحیه

ی ایکعس به بررسی اثر شکل الکترود مرکزی بر ساختار پیعن  و گسعیل اشعههتالوکدار و همکارانش   دهدیم

ی ایکعس دسعتگاه مشاهده کردند کعه سعاختار پیعن  و گسعیل اشعهه هاآنکانونی پرداختند   دستگاه پالسمای

سعهی شعده کعه اثعر  پعژوهشدر ایعن  [ 7] پالسمای کانونی به شد  به طراحی تیزی نوک آند وابسته است

تونهعاده  4گسیل اشهه ایکس مورد بررسی قرار گیرد  بعه ایعن منظعور از  یهیناحی آندی بر هادهتون یهندسه

 یاروزنهاستفاده شد  با توجه به تصاویر به دست آمده از دوربین  مختل  یهاهندسهآندی از جنس مس و با 

ثبعت شعد و  ل اشهه ایکسگسی یهیناحها در شرایط عملکردی فشار و ولتا  مختل ، برای هر یک از تونهاده

 مورد مطالهه قرار گرفت 

 چيدمان آزمایشگاهی :
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بانک  استفاده شد  این دستگاه توسط یک -kJ 3 UIPFدر این پژوهش از دستگاه پالسمای کانونی نوع مدر 

باشد  قطر یمی تخت ااستوانهشود  آند مرکزی از جنس مس و به شکل شار  می µF 4/11ظرفیت  خازنی با

و عمق  cm 1ی به قطر ااستوانهی احفرهباشد  در انتهای باز آند می cm 13و طول مؤثر آن  cm 5/2ابر آند بر

cm 2  گذاری شوند  عایق بین آند و یساخته شده بتوانند در این محل جا یهاتونهادهایجاد شده است تا

 یهاشکلعدد تونهاده آندی به  3برای دستگاه پالسمای کانونی است   cm 2/6کاتد، از جنس کوارتز با طول 

باالتر از  cm 1دیگر با ارتفاع  مخروطی یتونهادهباالتر از آند و یک  cm 2با ارتفاع  مخروطیتخت، گنبدی، 

 cmچهارم دارای شهاع  یتونهاده وسطح آند  یاندازهبهاول  یتونهاده 3 زیرین سطح مقطعساخته شد  آند 

بود که در داخل  cm 1و قطر  cm 5/1به ارتفاع  یااستوانهتونهاده یک  4هر  یروندهبخش فرو   بود 2/1

   1شکل  )گرفتیمآند قرار  یحفره

 
 کوچک مخروطیبزرگ و د  مخروطیتخت، ب گنبدی، ج آند ال   یتونهادهمختل   یهاهندسه -1شکل  

اسعتفاده   یاروزنعهی گسیل اشهه ایکس پالسی دستگاه پالسمای کعانونی، از دوربعین ثبت تصویر ناحیهبرای 

توانعد ای مید  دوربعین روزنعهحفظه و هم سطح ارتفاع آند نصب شم ی کناریدیوارهشد  این وسیله بر روی 

تقریبی آن و نگرشعی کیفعی ی گسیل اشهه ایکس، سایز یی مانند، دید کلی از موقهیت مکانی ناحیههامشخصه

و  µm500قطعر روزنعه دوربعین برابعر  ی ایکعس را نتیجعه دهعد یلندهگسعاز چگالی تابشی ستون پالسعمای 

 E  تنظیم شد  برای ثبت تصاویر از فیلم رادیوگرافی دنعدان کعداک سعرعت unityبرابر واحد ) آنبزرگنمایی 

شعامل  یکعسکعداک بعه تعابش ادیوگرافی دنعدان را یلمف   پاسخ چگالی نوری بر حسب پرتودهیاستفاده شد

اسعتاندارد  یمتعریدوز یشعگاهدر آزما یباشد که به نور  تجربمی mSv 40تا  mSv 1/0 بین ای خطییهناح

ی تهبیه شده در سعر آنعد، در حفره ساخته شده ی آندیتونهادهدر هر مرحله با قرار دادن  به دست آمد  ثانویه

ابتعدا بعرای ولتعا   ،ی آندتونهادهی هندسه 4شرایط مختل  ثبت شدند  برای هر  ای درروزنه یندوربتصاویر 

ای ثبت شدند  تصاویر دوربین روزنه 2/1و  mbar 3/0 ،6/0 ،9/0فشار مختل   4، در kV 21عملکردی ثابت 

تکعرار شعد   23و  kV 19 ،21و در ولتا هعای عملکعردی  mbar 9/0سپس این آزمعایش بعرای فشعار ثابعت 

 باشد ی متوالی پین  دار دستگاه پالسمای کانونی مییهتخل 3ای مربوه به ی دوربین روزنهشدهویر ثبت تصا

 : جینتا
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ی آندی، تونهاده یهندسه 4ی مختل  کاری، برای فشارهای تابش ایکس دستگاه پالسمای کانونی در ناحیه

ترتیب مربوه به تصاویر ثبت از راست به چپ به  سطرهر ، اینجانشان داده شده است  در ال  -2شکل  در 

  اندآمدهبه دست  kV 21این تصاویر در ولتا  ثابت   دنباشمی 2/1و  mbar 3/0 ،6/0 ،9/0 یفشارهادر شده 

آندی را در  یهندسه 4برای این  گاه پالسمای کانونیی تابش ایکس دستناحیهب، -2شکل  همچنین 

ترتیب مربوه به از راست به چپ به  سطرهر ، در این شکل نیز   دهدیمنشان  مختل  کاری یولتا ها

 هاستون ،2شکل    در هر دو قسمت ال  و ب از باشدمی 23و  kV 19 ،21 یولتا هادر تصاویر ثبت شده 

با  باشد میکوچک  مخروطیو بزرگ  مخروطیتخت، گنبدی،  یهاتونهادهاز باال به پایین به ترتیب مربوه به 

نواحی گسیل اشهه ایکس برای  نیتریقو، kV 21نتیجه گرفت که در ولتا  ثابت  توانیم 2شکل   توجه به

ی مخروطی تونهاده  برای افتدیماتفاق  mbar 9/0ی تخت، گنبدی و مخروطی کوچک در فشار هادهتونهاسه 

ی گنبدی، مخروطی بزرگ و مخروطی هندسه سه  همچنین در ابدییمافزایش  mbar 2/1بزرگ این فشار به 

ی تخت افزایش هندسه  برای شودیمی گسیل اشهه ایکس هیناحشدن  تریقوکوچک افزایش ولتا  منجر به 

ی آندی شده و احتمال تشکیل نقاه داغ را تونهادهولتا  منجر به متمرکز سازی بخار گازی مس در باالی 

ی گسیل هیناحی تخت، هندسهی آندی با تونهادهنتیجه گرفت که در  توانیم  از سوی دیگر دهدیمافزایش 

 سه، نسبت به دیآیمتابش ترمزی به وجود  اشهه ایکس در نوک تونهاده که با برخورد الکترون و ایجاد

 است  ترکوچکی دیگر تونهاده

 
 ال 

 
 ب

از باال به پایین به ترتیب مربوه به  ستون)هر  یاروزنهگسیل اشهه ایکس، ثبت شده توسط دوربین  یهیناحتصاویر  -2شکل  

، mbar 3/0 ،6/0فشار به ترتیب  4و  kV21در ولتا  ثابت  کوچک  ال   مخروطیبزرگ و  خروطیمتخت، گنبدی،  یهاتونهاده

 از راست به چپ سطرهر  23و  kV 19 ،21 یولتا هاو  mbar 9/0از راست به چپ ب در فشار ثابت  سطرهر  2/1و  9/0
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ناحیه سطح  بخش است:دارای دو از لحاظ ساختاری توزیع فضایی ناحیه گسیل ایکس در پالسمای کانونی 

از این دستگاه در کاربردهای رادیوگرافی، الزم است که  به منظور استفاده آند و ناحیه پالسمای باالی آند 

در شرایط مختل  تهیین شده و حالت بهینه انتخاب  و شد  گسیل ایکس ابهاد چشمه، شکل سطح مقطع

شود  پیکسل تشکیل می 90×120کن، تصویر از است که پس از اس 2cm4×3، 2ابهاد هر فیلم در شکل شود  

در این تحقیق، شکل مقطع چشمه ایکس باشد  می 2mm34/0×34/0در اینصور  ابهاد هر پیکسل از تصویر، 

 ی مختل  آند ارائه شده است  ای بین چهار نوع هندسهدستگاه و شد  گسیل، به نور  مقایسه

، از امکان با آندهای مختل  ل اشهه ایکس در تصاویرکمی توزیع فضایی نواحی گسی مقایسهبه منظور 

های موجود در تصویر، نشان استفاده شد  سطح خاکستری پیکسل MATLABپردازش تصویر در نرم افزار 

چهار برای  ،خاکستری سطحنمودار هیستوگرام  دهنده میزان تاثیر چشمه ایکس بر آن نقطه از تصویر است 

 نشان داده شده است   3در شکل  هر کدام، ینهیبهفشار در و  kV 21در ولتا  ثابت  هندسه آند

که نوک تونهاده  پیکسل 50پیکسل در  60با ابهاد  ی سطح خاکستری، از یک مستطیلهاستوگرامیهبرای رسم 

ه نقطه ب 3000 برای ، استفاده شد  در این حالت سطح خاکستریدهدیمو باالی آن را به طور کامل پوشش 

خاکستری تصاویر اشهه ایکس، مهیاری از  سطح)سفید  مشخص شدند   255)سیاه  تا  0د بین اعدانور  

خاکستری به عدد نفر )رنگ سطح دوز رسیده به فیلم رادیوگرافی است  هر چه مقدار دوز بیشتر باشد، 

ی کاری هر تونهاده، بیشترین دوز نهیبهکه در فشار  شودیم مشاهده 3شکل  است  با توجه به  ترکینزدسیاه  

بزرگ رسیده به فیلم که به مهنی شد  بیشتر گسیل ایکس توسط چشمه است به ترتیب مربوه به مخروطی 

  باشدیم  9/137  و تخت )4/125 ، گنبدی )7/116 ، مخروطی کوچک )2/74)با میانگین سطح خاکستری 
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 ی هاتونهادهبرای  kV 21در ولتا  ثابت  یاروزنهشده توسط دوربین  ثبت ریتصاوخاکستری  سطحهیستوگرام  -3شکل  

 mbar 9/0-د مخروطی کوچک mbar 2/1-ج مخروطی بزرگ mbar 9/0-ب گنبدی mbar 9/0–ال   تخت

 : يريگجهيو نتبحث 

هندسه چهاربرای  -kJ 3 UIPFی کانونی نوع مدر دستگاه پالسما گسیل اشهه ایکس یهیناحدر این پژوهش 

مسی )تخت، گنبدی، مخروطی بزرگ و مخروطی کوچک ، بعا اسعتفاده از یعک  آندی یهاتونهاده مختل  ی

آنعدی  یتونهعاده، معورد مطالهعه قعرار گرفعت  µm 500 یروزنعهو قطعر  1 یینمعابزرگبا  یاروزنهدوربین 

دارای بیشعترین دوز رسعیده بعه فعیلم  mbar 2/1 ینهیبهو فشار  kV 21کاری  ثابت ولتا  مخروطی بزرگ در

خاکسعتری سعطح   kV 23بود  برای این تونهاده با افزایش ولتا  ) 90تا  0خاکستری بین سطح  رادیوگرافی با

که افعزایش ولتعا  منجعر بعه افعزایش دوز  دهدیم  این نشان به دست آمد 2/49با مقدار میانگین  68تا  0بین 

تخعت، گنبعدی و مخروطعی  یهندسعهدر سعه  mbar 9/0کعاری از  ینعهیبهفشار   شده استده به فیلم رسی

از تصاویر به دست آمده بعرای تونهعاده ی   کندیممخروطی بزرگ تغییر  یهندسهبرای  mbar 2/1کوچک به 

شده از سعطح تونهعاده ، بخار گازی کنده آنالکترون با  یکهیبارنتیجه گرفت که در اثر برخورد  توانیمتخت 

 یاهالعه یهیعناحگذرنده از این بخار منجر به ایجاد یک  یهاالکترون  تابش ترمزی ابدییمدر باالی آن تجمع 

  این ناحیه برای آند تخت به علت داشتن سطح مقطعع بیشعتر در برخعورد بعا شوندیمشکل در باالی تونهاده 

آنعدی  یتونهعادهاست  همچنعین مشعاهده شعد بعرای  ترعیوسدیگر  یهندسه 3الکترونی، نسبت به  یکهیبار

حالعت خعود در  نیتعربزرگشده تعا بعه  ترعیوسابری شکل گسیل اشهه ایکس  یهالهتخت با افزایش فشار، 

باالتر با متمرکز شدن بخعار گعازی در بعاالی تونهعاده،  یفشارها  در رسدیم kV 21و ولتا   mbar 9/0فشار 



 
 ای اریانبیست و سومین کنفرانس هسته

 

 دااگشنه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیقات 1395اسفند ماه  5و  4

 

23rd Iranian Nuclear Conference 24-25Feb 2017 Tehran- Science and Research Branch of Islamic Azad University 
 

7 

احتمعال  نیعز افزایش ولتا به عالوه   شودیمشده و احتمال تشکیل نقاه داغ بیشتر  ترکوچکهاله ابری شکل 

 یهیعناح نیعز مخروطعی یهعاتونهعادهبرای   بردیمگسیل اشهه ایکس باال  یهیناحنقاه داغ را در  یریگشکل

چشعمهاز  کلش  این دیآیمدر در نوک تیز تونهاده  مناطقی دایروی با حجم کمگسیل اشهه ایکس به نور  

  باشد  تواندیمرادیوگرافی  یکاربردهااشهه ایکس بهترین انتخاب برای  یلندهیگس ی
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