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چکیده
هدف از مطالعه حاضر ،بررسی اثر نوسانات ولتاژ حاصل از دستگاههای تولیدکننده پرتوی ایکس بر کیفیت پرتوهای ایکسس مسیباشسد .بسرای

نتایج تجربی اندازهگیری شده ،صحتسنجی شود .آنالیز آماری انجام گرفته روی نتایج نشان میدهد که تفاوت معنیداری بین نتایج شسبیهسسازی و
نتایج تجربی وجود ندارد .سپس تاثیر ریپل ولتاژ روی طیف انرژی شبیهسازی و بررسی شد .برای بررسی اثر نوسانات ولتاژ بر میزان کیفیت پرتسو
محاسبات الیه نیم جذب ) (HVLانجام گرفت .نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که نوسانات ولتاژ میتواند تا حدود  %96مقسدار  HVLرا در
ولتاژ  111kVو در حدود  %19در ولتاژ  81kVکاهش دهد.
کلیدواژگان :الیه نیم جذب ،شبیهسازی مونتکارلو ،GATE ،نوسانات ولتاژ ،طیف انرژی.

 .1مقدمه
میباشد ،کسه در دو زمینسه تصسویربرداری و رادیسوتراپی مسورد

شناخته شود .از آنجایی که انسدازهگیسری طیسف پرتسو ایکسس

استفاده قرار مسیگیسرد .از جملسه کاربردهسای پرتسو ایکسس در

مشکل بوده و نیاز به تجهیزات خاصی دارد]  1و  .[1تالشهای

تصسسویربرداری را مسسیتسسوان بسسه دسسستگاههسسای رادیولسسوژی،

زیادی در جهت رسم طیف پرتو ایکس با استفاده از روشهای

سیتیاسکن و ماموگرافی اشاره کرد .تولید پرتو ایکس براساس

محاسباتی صورت گرفته است که این تسالشهسا از سسا 1319

تاباندن الکترونهای پر انرژی به هدفی با عدد اتمی باال که بسته

آغاز شسد .بسا پیشسرفت سسخت افزارهسا و توسسعه روشهسای

به نوع کاربرد از جنس تنگسستن ،مولیبسدن یسا آلیاژهسای آنهسا

کامپیوتری ،کارهای جدیدتری برای تولید طیفهسای دقیسقتسر

میباشد ،صورت میگیرد .طیف پرتو ایکسس شسامل پرتوهسای

صورت گرفت] .[9بهطورکلی روشهای محاسباتی را میتسوان

ناشی از تابش ترمزی وهمچنین قلههای ایکس مشخصه اسست

به سسه دسسته روشهسای تجربسی ،روشهسای نیمسه تجربسی و

که بر اثر پدیدههای یونش و برانگیزش ایجاد مسیگسردد .بسرای

شبیهسازی مونتکارلو تقسیم کرد .با وجود اینکسه روشهسای

] [ DOR: 20.1001.1.23225971.1399.8.4.35.1

پرتو ایکس مهمترین و پرکاربردترین ابزار در پزشکی بالینی

استفاده از پرتوهای ایکس الزم اسست کسه طیسف انسرژی آنهسا

] [ Downloaded from rsm.kashanu.ac.ir on 2023-01-09

رسیدن به این موضوع باید ابندا طیف انرژی حاصل از تیوبهای تولیدکننده پرتوی ایکس در محدوده رادیوگرافی تشخیصی شبیهسازی شده و با
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جلد  ،8شمارۀ  ،4ویژهنامه

تجربی و نیمه تجربی سریعترین روشهای مد سازی میباشند

اساساً کد کامپیوتری  GEANT4/GATEسسه مسد بسرای

ولی مد های پیشنهاد شده محدود بوده و توانسایی کساربری در

تولید برهمکنشهای فوتون با مواد را میتوانسد در نرسر بگیسرد؛

محدوده وسیعی از کاربردها را ندارند .به عالوه مد های ارائسه

مسسد اسسستاندارد ،مسسد انسسرژی پسسایین و  .PENELOPEمسسد

شده ترکیب هدف و فیلتر ثسابتی دارنسد و اجسازه بسه کسارگیری

 PENELOPEبسسرای شسسبیهسسسازی مونسست کسسارلوی بسسا توزیسسع

ترکیبات جدید در طراحی هدف و فیلتر و بررسی اثسر آن روی

فوتونهای کمانرژی متمرکز شسده اسست .در ایسن مسد سسط

کیفیست طیسف ایکسس خروجسی را نمسیدهنسد .شسبیهسسازی

مقطسسعهسسای کسسل فرآینسسد پراکنسسدگی کسسامپتون و ریلسسی از

مونتکارلو این محدودیتها را ندارد و تنها عیسب آن زمسانبسر

پارامترسازیهای تحلیلی بدست میآیسد .در شسبیه سسازیهسای

بودن این روش نسبت بسه مسد هسای تجربسی و نیمسه تجربسی

انجام گرفته در این تحقیق از مسد  PENELOPEدر فیزیسک

است].[9

لیسسسست و بسسسرای محاسسسسبه طیسسسف انسسسرژی از خروجسسسی

در این تحقیق ،برای شبیهسازی تیوب پرتو ایکس

 EnergySpectrumActorاستفاده شسده اسست] .[8نمونسه از

رادیولوژی تشخیصی با هدف پیشبینی طیف پرتو ایکس با

هندسه شبیهسازی شده در کسد  GATEدر شسکل ( )1نمسایش

ترکیب  W / Alبا استفاده از ولتاژهای مختلف تیوب (بین 61

داده شده است.

تا  111کیلوولت در رادیولوژی تشخیصی) و زاویه آند 18

استفاده از ژنراتورهای مختلف روی طیف پرتو ایکس و روی
میزان دز دریافتی توسط بیمار پرداخته شده است .اعتبار طیف
محاسبه شده شبیهسازی شده با کد  GATEبا دادههای
اندازهگیری شده مقایسه شده است.
شکل ( :)1نمایش از هندسه شبیهسازی شده در کد .GATE

 .2مواد و روشها
یافته کد شبیهسازی  GEANT4برای کاربردهای توموگرافی و

گروه تقسیمبندی میشوند :دستگاه تولیدکننده پرتسو ایکسس بسا

تصویربرداری پزشکی است که توسط انجمن فیزیک انرژی باال

فرکانس باال 9 ،فاز  ،تسک فساز و پتانسسیل ثابست .تفساوت ایسن

بسسه عنسسوان ابسسزاری قدرتمنسسد شسسبیهسسسازی مونسستکسسارلو بسسرای

گروهها در میزان و فرکانس نوسان در ولتساژ الکتریکسی اعمسا

بهینه سازی طراحی آشکارساز ،تست مد های تئوری ،پیشسبینی

شده در تیوب در زمسان پرتسودهی مسیباشسد .درصسد تیییسرات

کارایی آشکارسسازی و  ..توسسعه داده شسده اسست .از GATE

برای تولید فوتونها با انرژیهای مختلسف اسستفاده مسیشسود و
ترابسسرد و بسسرهمکسسنش آنهسسا را در مسسواد مختلسسف بررسسسی و
شبیهسازی میکند].[8

پتانسیل تیوب در طو زمان پرتودهی" ،ریپل پتانسسیل" نامیسده
میشود (شکل  )1مقدار ریپل ولتاژ از  1تا  ٪111میتواند تیییر
کند].[9
برای شبیه سازی نوسانات ولتاژ در شبیهسازی ،از رابطه ()1
برای عامل ریپل و ولتاژ تیوب استفاده شده است]:[4

] [ DOR: 20.1001.1.23225971.1399.8.4.35.1

بسته شبیه سازی مونتکسارلو  GATEاز کاربردهسای رشسد

انواع مختلف دستگاههای تولیدکننده پرتسو ایکسس در ننسد

] [ Downloaded from rsm.kashanu.ac.ir on 2023-01-09

درجه با کد  GATEشبیهسازی شده است .سپس به تاثیر

جلد  ،8شمارۀ  ،4ویژهنامه

Kv max  Kv min
Kv max

)1
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Ripple factor  100 

بنابراین ،انرژی یک الکترون قبل از گسیل به سمت هسدف،
به صورت یکنواخست از شسکل مسول ولتساژ تیسوب بسا مقسادیر
مختلف ریپل ،نمونهبرداری میشود:

)


 RF
KV (t )  Kv max 1 
(1  sin t
 100

مشخ
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میکند .اگر ننین حداقل مقادیری برای  HVLبدست

آمده باشد ،تصور میشود کسه فیلتسر کسل پرتسو در مطابقست بسا
استانداردهای  ICRPباشد] .[3بسدین منرسور و بسرای بررسسی
میزان تاثیر نوسانات ولتاژ بر فیلترگذاری و  ،HVLمقسدار الیسه
نیم جذب را در دو ولتساژ پرکساربرد در رادیولسوژی تشخیصسی
 81kVو  111 kVمحاسبه شد.

 .3نتایج

)1
حداکثر خطای آماری در مورد تعداد فوتونهای تولید شده

جهت صحتسنجی طیف انرژی محاسبه شده از طریق کسد

در هر بازه انرژی با عرض  1keVدر شبیهسازیها کمتر از ٪9

شبیهسسازی  ،GATEایسن نتسایج در انسرژی  111kVبسا نتسایج

است ،که مقدار آن به تعداد الکترونهای شبیه شده بستگی دارد

تجربی که توسط  Booneو همکسارانش منتشسر شسده مقایسسه

(تعداد الکترونهای شبیهسازی شده .)3×111

شده که در شکل ( )1نمایش داده شده اسست .بسازه محاسسبات

مرحله سوم تعیین تاثیر نوسانات ولتاژ بر میزان دز دریسافتی

انرژی  1کیلوالکترون ولت در نرر گرفته شده است.

بیمار توسط یک واحد رادیولوژی است .فیلتر کسردن پرتوهسای

بیمار میشود ،زیرا از این طریق فوتسونهسای کسمانسرژی بسرای
شسسکلگیسسری تصسسویر تشخیصسسی حسسذف مسسیشسسود .کمیسسسیون
بسسینالمللسسی حفاظسست رادیولوژیسسک ( )ICRPحسسداقل مقسسدار
ضخامت فیلتر را با پرتوهای ایکس نباید کمتر از 1/9میلسیمتسر
اعالم کرده اسست .تولیدکننسدگان تجهیسزات رادیسوگرافی بایسد
اطمینان حاصل کننسد کسه حسداقل الزامسات فیلتراسسیون ICRP

برآورده شده است.اغلب روش استفاده شسده بسرای اطمینسان از
کل فیلترکردن یک تجهیز به فیلترکردن کیفیست پرتسوی ایکسس
وابسته است ،همننین نفوذپذیری یا نفوذ انسرژی در مسواد ،بسه
صورت عددی با الیه نیمه جذب ( )HVLمشسخ

مسیشسود.

) (kVpو جسسنس فیلتسسر نشسسان مسسیدهنسسد ] .[3بسسا توجسسه بسسه
استانداردهای فنی در کشورهای مختلف ،حداقل مقادیر HVL

را برای نوسانات تیوب و تاثیر استفاده از ژنراتورهسای مختلسف

نتایج تجربی اندازهگیری شده ] [4در انرژی.111keV

در شکلهای ( 9تا  )1اثسر نوسسانات ولتساژ تیسوب را روی
طیف ایکس شبیهسازی شده نشان میدهد .در شسبیهسسازیهسا،
ریپل ولتاژ را در طو شبیهسسازی مونستکسارلو طیسف پرتسوی
ایکس با نمونهگیری یکنواخت از تسابع مسول ولتساژ (رابطسه )1
مد سازی شده است.

] [ DOR: 20.1001.1.23225971.1399.8.4.35.1

متون علمی مختلفسی ارتباطسات بسین  HVLو پتانسسیل تیسوب

شکل ( :)2مقایسه طیف انرژی شبیهسازی شده با کد  GATEو

] [ Downloaded from rsm.kashanu.ac.ir on 2023-01-09

تولید شده به وسیله تیوب اشعه ایکس موجب کاهش تابش بسه
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شکل ( :)3اثر نوسانات ولتاژ حاصل از استفاده از ژنراتورهای

جلد  ،8شمارۀ  ،4ویژهنامه

شکل ( :)0اثر نوسانات ولتاژ حاصل از استفاده از ژنراتورهای

مختلف روی طیف انرژی در .01kV

مختلف روی طیف انرژی در .01kV
.

مختلف روی طیف انرژی در .01kV

مختلف روی طیف انرژی در .111kV

با آنسالیز انجسام گرفتسه روی طیسفهسای محاسسبه شسده در
انرژیهای  61kVتا  111kVنشان میدهد که پیسک نمودارهسا
در ریپلهای مختلف تیییر محسوسی پیدا نکرده اسست و فقسط

] [ Downloaded from rsm.kashanu.ac.ir on 2023-01-09

شکل ( :)4اثر نوسانات ولتاژ حاصل از استفاده از ژنراتورهای

شکل ( :)0اثر نوسانات ولتاژ حاصل از استفاده از ژنراتورهای

شدت طیف کاهش یافته است .در جدو ( )1میتسوان انسرژی
موثر ریپلهای مختلف را در ولتاژهای متفاوت مشاهده نمود.

مختلف روی طیف انرژی در .01kV
.

] [ DOR: 20.1001.1.23225971.1399.8.4.35.1

شکل ( :)5اثر نوسانات ولتاژ حاصل از استفاده از ژنراتورهای

جلد  ،8شمارۀ  ،4ویژهنامه
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جدول ( :)1انرژی موثر طیف انرژی برای ولتاژهای متفاوت در
ریپلهای مختلف.

ولتاژ

طیفهای شبیهسازی شده در مقایسه با اندازهگیریهای تجربسی
انجام شد .اگر مقدار  p-valueمحاسبه شده بیشتر از مقسدار t

انرژی موثر طیف )(kV

نوسانات
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بحرانی باشد ،فرضیه صفر بسدون تفساوت آمساری معنسیدار (در

01kV

01kV

01kV

01kV

111kV

R0

32/00

30/51

41/32

43/21

40/25

R 10%

32/13

35/03

30/10

42/03

45/00

R 20%

31/20

34/02

30/13

41/02

44/04

R 30%

31/40

33/50

30/01

41/45

43/04

R 100%

20/00

33/22

30/41

30/30

42/20

بعد از تاثیر نوسانات ولتاژ بر طیف انرژی ،تساثیر نوسسانات
ولتاژ بر کیفیت باریکه پرتوی ایکسس توسسط الیسه نسیم جسذب
 HVLمحاسبه شد .اثر ریپل ولتاژ برحسب الیه نیم جسذب در
شکل  8آمده است.

سط اطمینان  )٪39رد می شود .بسه طسور کلسی ،آزمسون t-test

هیچ تفاوت آماری معنیداری بین طیسف شسبیهسسازی و نتسایج
تجربی برای تمام آزمایشات انجام شده در این کار نشان نسداد.
بنابراین میتوان از مد شبیهسازی شسده بسرای بررسسی اثسرات
مختلسسف بسسر طیسسف انسسرژی پرتسسوی ایکسسس اسسستفاده نمسسود .در
شکلهای ( )9تا ( )1تاثیر ریپل ولتاژ بسر طیسف انسرژی بسا کسد
شبیهسازی  GATEمحاسبه گردیسد .همسانطسور کسه مشساهده
می شود قله در ریپلهای مختلف تیییری نکرده است اما انرژی
موثر طیف مطابق با جدو  1تیییر نموده است.
جدول ( :)2درصد کاهش تغییرات انرژی موثر طیف.

ولتاژ

01kV

01kV

01kV

01kV

111kV

R 10%

00

00

00

00

00

R 20%

05

05

05

00

05

R 30%

03

02

03

04

03

R 100%

01

01

01

01

00

همانطور که در جدو  1نشان داده شده هر نه نوسسانات
شکل ( :)1نمودار تغییرات  HVLبرحسب نوسانات ولتاژ در
ولتاژهای  01kVو .111kV

ولتاژ افزایش پیدا کند انرژی موثر کاهش پیدا میکند .بیشترین
کسساهش در ولتسساژ  111kVحسسدود  %11در ریپسسل  %111انفسسا
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درصد تغییرات انرژی موثر طیف نسبت به ریپل صفر

میافتد.

 .4بحث و نتیجهگیری
استفاده از کد  GATEو نتایج اندازهگیری شسده بسا اسستفاده از
تحلیل آماری انجام شد .آزمون ( t-testآزمون دو طرفسه) بسرای

نفوذپذیری ،کیفیت و شدت باریکسه پرتوهسای ایکسس وابسسته
است که در جدو  9جمعبندی شده است.

] [ DOR: 20.1001.1.23225971.1399.8.4.35.1

ارزیابی کمی از تفاوت بین طیفهای شبیهسسازی شسده بسا

درصد تیییرات سط زیر نمودار طیف انرژی که بسه میسزان

 ویژهنامه،4  شمارۀ،8 جلد

 محمدرضا شجاعی و جمشید سلطانی نبیپور،حسین محمدی

تعیین میزان تاثیر نوسانات ولتساژ در کیفیست پرتسو در دو ولتساژ

 درصد کاهش تغییرات سطح زیر نمودار طیف انرژی:)3( جدول

پرکاربرد در رادیوگرافی تشخیصسی الیسه نسیم جسذب محاسسبه

.ولتاژهای مختلف برحسب نوسانات متفاوت

 نتایج نشان میدهد که نوسانات ولتاژ میتواند تا حسدود.گردید
 باع س111kV  در ولتسساژ%96  و81kV  درصسسد در ولتسساژ19
 شود که این موضوع نشاندهنده کساهش کیفیستHVL کاهش
.باریکه پرتوهای ایکس میباشد
نتایج این مطالعه اثر نوسانات دسستگاه تولیسدکننسده پرتسوی
ایکس در محدوده کاری رادیولوژی را بسر طیسف انسرژی ثبست
 با استفاده از یسک دسستگاه بسا.شده و کیفیت پرتو نشان میدهد
 درصسد19 نوسانات ولتاژ کمتر میتوان کیفیت بهتری تا حدود

[ DOR: 20.1001.1.23225971.1399.8.4.35.1 ]
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نوسانات
ولتاژ

111kV

01kV

01kV

01kV

01kV

00

00

00

00

01

R 10%

00

00

00

00

00

R 20%

01

00

01

04

00

R 30%

31

31

20

20

30

R 100%

هرنه نوسانات ولتاژ افزایش پیدا کند سط زیر نمسودار تسا
 درصد میتواند کاهش پیدا کند که ایسن موضسوع در11 حدود
 به منرسور.میزان کیفیت پرتو و کیفیت تصویر حاصل تاثیر دارد
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