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چکیده
تعیین طیف اشعه ایكس در مراکز مختلف رادیولوژی بهلحاظ کنترل کیفی دستگاه امری مهم است .بهدلیل اثر همپوشی و زمان مرگ ،این عمل بااا
روشهای ساده و با قرار دادن آشكارساز در مقابل پرتوهای ایكس تیوب میسر نیست .بنابراین برای بهدست آوردن طیف اشعهی ایكس ،میتااوان
از روشهای غیرمستقیم چون طیفنگاری پرتوهای کامپتون تحت زاویه  90درجه استفاده کرد .طیف اصلی پرتو ایكس توسط ماتریس پاسااخ ،بااه
ماتریس طیف کامپتون ،بهصورت یك دستگاه معادله مرتبط میشود .در این تحقیق بهعلت بدحالت بااودن ماااتریس ضاارای  ،از روش ریاضاایاتی

بهدست آمده را با طیف تئوری  IPEM78مقایسه شد .برای مقایسهی میزان نزدیكی طیف بازیابیشده به طیااف تئااوری ،از پااارامتر خطااای جااذر
میانگین مربعات برای طیفهای بازیابیشده و از پارامتر درصد خطای نسبی برای الیهی نیمهکنندهی اول طیفها استفاده شد .طبق نتااایب بهدساات
آمده در این تحقیق روش غیرمستقیم کامپتون با دقت بسیار خوبی (کمتر از  )5%قادر به بازیابی طیف اشعه ایكس میباشد و خطای ایاان روش در
بهدست آوردن الیهی نیمهکننده نیز کمتر از  2%بهدست آمد.
کلیدواژگان :بازیابی طیف ،اثر همپوشی ،طیفنگاری کامپتون ،روش مونتکارلو ،معادالت بدحالت ،روش منظمسازی .MTSVD

 .1مقدمه
تولیدشده یك امر مهاام در بساایاری از کاربردهااا در زمینااههای

مهم کنترل کیفیت آن دستگاه محسوب میشود [ .]1بااه دالیاال

مختلف تحقیقاااتی و کاااربردی در خمااوع مطالعااهی عملاای

اثر همپوشی و زمان مرگ ،برای تعیین طیف فوتونهای تولیدی

تابشهاااای یاااونیزان در علااام هسااتهای  ،فیزیكپزشاااكی و

از المپهای اشعهی ایكس نمیتوان با قراردادن آشكارساااز در

حفاظسازی میباشد .در حال حاضاار باارای هاار منبااع اشااعهی

میدان اولیهی بیم فوتونی استفاده کرد .لذا اسااپكترومتری اشااعه

] [ DOI: 10.22052/8.6.19

برای هر تیوب اشعهی ایكس دانستن توزیع انرژی فوتونهااای

ایكس تشخیمی نمودار طیف انرژی آن یكاای از شاخمااههای

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

منظمسازی تجزیه مقادیر منفرد برشیافتهی اصالحشده استفاده شد و طیفهای اشعه ایكس بازیااابی دردیاد و درنهایاات دقاات شااكل طیفهااای
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ایكااس از روشهااای غیرمسااتقیم ماننااد روشهااای مبتنیباار

[ .]6هاادا از ایاان تحقیااق ،بررساای کااارایی روش ریاضاایاتی

طیفنگاری پراکنددی کااامپتون و روش مبتنیباار و( (دااوه) و

منظمسازی تجزیه مقااادیر منفاارد برشیافتااهی اصالحشااده یااا

آشكارساز فلتپناال اسااتفاده میشااود .ایاان روشهااا بااهمنظور

 MTSVDدر بازیااابی طیااف اشااعهی ایكااس توسااط روش

کاهش شار فوتونی بسیار باالی رسیده به آشكارساز و غلبه باار

کامپتون دقیق میباشد.

مشكالت طیفنگاری مستقیم پیشنهاد میشوند.
در این روشهای غیرمستقیم میتوان طیف پرتوی  Xرا بااا

 .2مواد و روشها

بااهکار بااردن مااواد پراکندهکننااده یااا ت ااعیفکننده در جلااوی

این پااهوهش در چنااد مرحلااه و باارای بهدساات آوردن طیااف

آشكارساز ،شااار پرتوهااای رساایده بااه آن را کاااهش داد و بااا

اشعهی ایكس توسط روش کامپتون دقیق انجام درفت.

شبیهسازی مونتکارلو و استفاده از روشهای بازیابی ،از طیف

* در مرحلااهی اول توسااط کااد مونتکااارلو یااك سیسااتم

ثبت شده در آشكارساز به طیف اولیه رسید .بهاین منظور تااابع

طیفنگار شامل تیوب اشعهی ایكس و اتاقك کامپتون ،میلااهی

پاسخ آشكارسازهای مورد استفاده در روشهای غیرمسااتقیم را

پراکندهکننااده و یااك آشكارساااز ژرمااانیوم بااا خلااوع باااال

باید با شبیهسااازیهای مونتکااارلو بهدساات آورد و سااپس بااا

شبیهسازی شد .اشااعهی ایكااس خار(شااده از تیااوب اشااعهی

روش غیرمستقیم به بازیابی طیف اشعهی ایكس پرداخت.

ایكس پس از ورود به اتاقك و برخورد به میله ،پراکنده شده و

ت عیفکنندهی دوهای از جنس  PMMAبرای دسااتیابی بااه

* در مرحلهی دوم بااا شبیهسااازی چشاامههای تااكانرژی،

منحنی دز مربوط به یك المپ اشعه  Xرادیوتشخیمی اسااتفاده

طیف مربوط به هر انرژی در آشكارساز ثباات شااد و ماااتریس

شده است .این دروه با استفاده از کد مونتکااارلوی MCNP5

پاسخ آشكارساز  Rبه دست آمد.

تابع پاسخ آشكارساز را بهدست آوردند و بااا اسااتفاده از روش

* در مرحلهی سوم با داشتن تابع پاسااخ آشكارساااز ( )Rو

طیااف پرتوهااای پراکنااده (  ) mو بااا اسااتفاده از رابطااهی

 
 Rs = mمیتاااوان طیاااف اشاااعهی ایكاااس  sرا باااهطور

پراکندهکننده با قطر کاام در مقاباال پرتااوی  Xقاارار میدیاارد و

غیرمستقیم و با روشهای تجزیه به مقادیر منفرد بازیابی کرد.

باریكااهای از پرتوهااای پراکندهشااده بااه آشكارساااز رساایده و

شرح مراحل اول تا سوم در بخشهای  1.2تااا  3.2آورده شااده

شمارش میشوند.

است.

 2014توسااط داااالردو و همكااارانش پیشاانهاد شااد ،از یااك

بازیابی طیف  ،MTSVDطیف اشعه  Xرا بازیابی نمودند [.]2
در روش دیگری به نام روش طیفنگاری کامپتون ،یك میلااهی

کارایی روش کامپتون توسط چند دروه از محققین بررساای

بهبررسااای سااه روش کاماااپتون ،و(-فلاااتپنل و و(CR-

در این تحقیق یك هندسه جهت بازیااابی طیااف اشااعه ایكااس

پرداختند و برای اولین بار استفاده از فیلمهای رادیولااوژی CR

بااهروش کااامپتون دقیااق شااامل یااك سیسااتم کالیماساایون و

را در بازیابی طیف پیشنهاد دادند و جهاات بازیااابی طیااف نیااز

پراکندهکننده مطابق شكل  1شبیهسازی شد .هندسااهی شااكل 1

روشهای  MTSVD ،TSVDو  Tikhonovرا مقایسه کردند

توسط کد مونتکارلوی  MCNPXطراحی شد [ .]7شكاا A

] [ DOI: 10.22052/8.6.19

شااده اساات [ .]3-5در سااال  2018شاافاهی و همكااارانش

 .1.2شبیهسازی سیستم کامپتون دقیق

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

روش مبتنیبر و( (دوه) و آشكارساز فلتپنل کااه در سااال

وارد آشكارساز میشااود .آشكارساااز طیااف پرتوهااای پراکنااده

(  ) mرا ثبت میکند.
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در شكل  ،1همخطسازی 1اولیه تا میلهی پراکندهکننده و D ،C

ضرای

و  Eنیااز همخطسااازی اولیااه تااا آشكارساااز اساات .علاات

آشكارساز نیز لحاظ دردید .طیف ثبت شده در آشكار ساااز ،در

شكااهای  Gو  Fکاهش نویز ناشی از پرتوهای بازدشااتی 2از

واقع طیف فوتونهای پراکندهشده با زاویهی  90درجه است که

دیواره و یا کف اتاقك کالیماتور است ،بهاینصورت که ممكاان

از آن میتوان بهطور غیرمستقیم طیف رسیده بااه آشكارساااز را

است فوتونی در فرود اولیه از میله عبااور کاارده و در دیااوارهی

بهدست آورد .در انرژی  50کیلوولتاژ تعداد  2میلیارد تاریخچه،

پااایینی کااامپتون بازدشااتی انجااام دهااد .ابعاااد کلاای اتاقااك

در انرژی  70کیلوولتاااژ تعااداد  4میلیااارد تاریخچااه و در 120

و قطاار میلااهی پراکندهکننااده از

کیلوولتاژ  7میلیارد تاریخچه بااهمنظور شبیهسااازی درنظردرفتااه

 11×11×22سااانتیمترمكع

جنس پلكسیدالس 0/5 ،سانتیمتر است و رنگ مشكی معرا

 GEB3نیااز باارای درنظرداارفتن پهنشااددی قلااهها در

شد.

سرب ،رنگ خاکسااتری تیااره معاارا آشكارساااز ژرمااانیوم بااا
خلوع باال  HPGeو نگهدارندهی چااوبی و همچنااین میلااهی
پراکندهکننده بهرنگ خاکستری روشن نشان داده شدهاند .مساایر
پرتو بهاینصورت است که فوتونها از حفرهی  Aبه شعاع 0/4
سااانتیمتر وارد شااده و در نقطااهی  Bبااه وساایلهی میلااهی
پلكسیدالس پراکنااده شااده و حفرههااای  D ،Cو  Eبااهعنوان
کالیماتورهای ثانویه فوتونهای ورودی به آشكارساز  HPGeرا

شکل ( :)1شمای هندسهی طراحیشده برای بازیابی طیف بهروش

محدود به فوتونهایی میکننااد کااه تحاات زاویااهی  90درجااه

کامپتون دقیق.

پراکنده شدهاند .در این طرحها ،فاصلهی بین چشمهی اشااعهی

آشكارساز  20سانتیمتر درنظردرفته شده است.

تااابع پاسااخ آشكارسااازها میتوانااد بااا اسااتفاده از کاادهای

ایكس با انرژیهای  70 ،50و  120کیلوولاات قلااه شبیهسااازی

شد و طیف ارتفاع پالس مربوط به هر طیااف واقعاای (  ) mبااا

استفاده از تااالی  F8و کااارت  E8بهدساات آمااد m .در واقااع

ارتفاع پالس PHD ،4بهدست آمده در آشكارساز و طیف اولیااه

پس از طراحی هندسهی آزمااایش توسااط کااد ،MCNPX

همان ماتریس واکاانش کلاای آشكارساااز  HPGeبااه طیااف یااا

ماتریس پاسخ آشكارساز  ،Rبا شبیهسازی چشاامههای فوتااونی

ماتریس معلومات میباشد .در این مرحله در واقع طیفنگاااری

تكانرژی (با باازهی  )1keVو بهدساات آوردن طیااف ارتفاااع

پرتوهااای کااامپتون انجااام شااد .باارای بهدساات آوردن طیااف

پالس مربوط بااه هاار یااك از آنهااا بهدساات آمااد .کتابخانااهی

پرتوهای پراکندهکننده ،دامهای انرژی از 1کیلوالكترونولت تااا

 MCPLIBبرای ترانسااپورت فوتااون و  ELباارای کتابخانااهی

بیشترین اناارژی موجااود در طیااف اولیااه درنظردرفتااه شااد و

الكترون در کد  MCNPXاستفاده شد.

Collimation
Backscatter

1
2

را نشان میدهد.

Gaussian Energy Broadening
Pulse height distribution

3
4

] [ DOI: 10.22052/8.6.19

در این مرحله چشمههای فوتونی با طیااف واقعاای اشااعهی

مونتکارلو بهدست آید .این ماتریس پاسخ ،رابطهی بین توزیااع

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

ایكس تا میلهی پراکندهکننده  16سانتیمتر و فاصاالهی میلااه تااا

 .2.2بهدست آوردن ماتریس پاسخ آشکارساز

امیرحسین محجوب ،صدیقه سینا* و رضا فقیهی
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 .3.2بازیابی طیف

 ،MCNPXطیف ارتفاع پالس با استفاده از تااالی  F8و کااارت

پس از بهدست آوردن ماااتریس  ،Rمیتااوان بااا داشااتن طیااف

ثبتشااده در آشكارسااااز (  ) mو بااا اساااتفاده از معادلاااهی

بهدست آمد .رابطهی زیر بااین تااابع پاسااخ آشكارساااز ،طیااف

 ، Rs = mماتریس طیف اولیهی مجهول ساطعشااده از تیااوب

اشااعهی ایكااس  sرا بهدساات آورد .بااهعلت بادحالت بااودن

ماتریس پاسخ آشكارساز ،طیف مجهول  sنمیتواند بااهراحتی

 E8باارای انرژیهااای مختلااف و بااا دامهااای اناارژی مساااوی

اولیهی اشااعهی ایكااس و توزیااع ارتفاااع پااالس در آشكارساااز
وجود دارد:
 
Rs = m

()1


کااه  s = ( s1 , s2 ,..., s N )Tطیااف اولیااهی اشااعهی ایكااس،



و با استفاده از معكوس ماتریس پاسخ بهدست آید .علاات ایاان
امر بدحالت بودن ماتریس پاسخ  Rمیباشد.


 mتوزیاااع ارتفااااع پاااالس یاااا PHD5
= (m1 , m2 ,..., mM )T

ثبتشده در آشكارساز و  Rماتریس پاسااخ میباشااد .ماااتریس



پارامتری بهنام عدد حالت 6یا کاپا  بهصورت زیاار باارای
تشخیص بدحالت بودن یك ماتریس  Aتعریف میشود.
 = A A−1 ,   1

پاسخ  Rمیتوانااد توسااط محاساابه  PHDتولیدشااده بهوساایله

()4

تعداد زیادی شبیهسازی با بیمهااای تااكانرژی بهصااورت زیاار

ادر عاادد حالاات (  یااا کاپااا) ،کوچااك باشااد ماااتریس  Aو

محاسبه شود .با استفاده از یك طیف اولیه تك انرژی با اناارژی

 s ،Ei=1بهوساایله بااردار  [0, …., 1, …, 0]Tنمااایش داده
 
میشود .با بازنویسی معادله  ، Rs = mرابطااهی زیاار حاصاال

دستگاه معادالت ،خوشحالت 7است و بزرگبودن عدد حالاات

اساات .خطااای محاسااباتی در معكااوس کااردن ماتریسهااای

میشود:

بدحالت زیاد است .در صورت بدحالت بودن سیسااتم ،Ax=b
m1   a11  a1i
 
a2 i
  
 mi  = 

  

0
  
 0  a N 1  a Ni

آشكارساز  ،Rبرای بهدست آوردن طیف اشعه  Xباید رابطااهی

رابطهی  ،2ستون ارائهشده در رابطهی زیاار تعیااین

زیاار را بهحااداقل رساااند و بااا اسااتفاده از یكاای از روشهااای

میشود:

این سیسااتم بااه کااوچكترین تغییاارات در بااردار  bنیااز بساایار
حساااس میشااود .بااه علاات باادحالت بااودن ماااتریس پاسااخ

غیرمستقیم بازیابی ،طیف اشعه  Xمجهول را پیدا کرد.





 
min RS − m

a1i  m1 
 
   
 aii  = mi 
   
0 0
 0   0 

ثبتشده توسط آشكارساز  HPGeمیتوان از روشهای تجزیه

این رویه برای تمااام شبیهسااازیهای انجامشااده باارای همااهی

به مقادیر منفرد ماننااد  DSVD10 ،MTSVD9 ،TSVD8و یااا

بیمهای تكانرژی تكرار میشود و با تغییر طیف بیم تااكانرژی

روش تنظیم  Tikhonovاسااتفاده کاارد .در ایاان تحقیااق روش

اولیه  Eiبرای  ،i=1,…,Nمیتوانیم ماتریس پاسااخ آشكارساااز

 MTSVDبرای بازیابی طیف استفاده شد.

()3

برای بهدست آوردن یك طیف مجهول از طیف ارتفاااع پااالس

6

Condition Number
Well Condition
8
Truncated Single Value Decomposition
9
Modified Truncated Single Value Decomposition
10
Dump Singular Value Decomposition
7

Pulse Height Distribution

5.

] [ DOI: 10.22052/8.6.19

 Rرا بهدست آوریم.
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2
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a1M  0
 
 
 1 
 
 
a NM  0
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بهاین ترتی
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مقدار بهینهی پارامتر برش  ،kنزدیكتاارین مقاادار بااه نقطااه

روش تجزیااه مقااادیر منفاارد برشیافتااه یااا  TSVDمیتوانااد

انحنای ماکزیمم منحنی  Lیا دوشهی  Lشكل منحنی میباشااد،

بهمنظور بهدست آوردن ماتریس جدید  Rkاستفاده شود:

چاارا کااه ایاان نقطااه دو بااردار کرشااده را همزمااان بهحااداقل

T
k 
Rk = i=1 u i i i

میرساند .با انتخاب پارامتر بهینهی دوشهی منحنی  ،Lمیتااوان

که  kبهعنوان تعداد مقادیر منفرد غیرصفر ماتریس  ( Rیا رتبااه

معادلهی  5را مینیمم کاارده و بااهاین ترتیا

طیااف مجهااول را

 )Rدرنظردرفتااه میشااود .بنااابراین ماااتریس شاابهمعكوس

بهدست آورد.

برشیافته بهصورت زیر تعریف میشود.

 .3نتایج

()6

()7


~ بهصورت زیر میباشد:
و جواب sk
()8

k 
#
−1  T
Rk = i=1 i i ui


# 
~
sk = Rk m



در این روش ،ادر قرار باشد  Rk ~s − mمینیمم باشد،
2


~
s

 .1.3ماتریس پاسخ R
نمونه ماتریس پاسخ آشكارساز  Rدر شكل  2نشااان داده شااده
است .ماتریس پاسخ برای انرژیهای پایینتر از  120کیلوولتاااژ
را میتوان از ماتریس  120کیلوولتاژ استخرا( کرد.

2

نیز مینیمم است یعنی:
()9
در روش  ،MTSVDنرم دو
2


~ LP
s


~
s
2

 ،بهوسیله شبهنرم یا نیمااهنرم

بهصورت زیر جایگزین میشود که  LPتقری

دسسته

نسبت به اپراتور مشتق pام است.

لااذا پااارامتر باارش  kبایااد طااوری انتخ ااب دااردد کااه طیااف

شکل ( :)2ماتریس پاسخ برای روش کامپتون دقیق در انرژی 120

بازیابیشده بیشترین تطابق را با طیف اصلی اولیه داشااته باشااد.

کیلوولتاژ.

پارامتر اساسی و بحرانی در روش  ،MTSVDپااارامتر باارش k

است و تعیین دقیق این پارامتر تأثیر زیادی بر بازده طیفسنجی


 .2.3طیف ارتفاع پالس m

ماتریس توزیع ارتفاع پالس ( ، mکه در واقااع طیااف ثبتشااده

دارد .پارامتر برش  kدر واقع معیار هدفی را تعیین میکنااد کااه

در آشكارساز  HPGeناشی از پراکنددی اشااعههای ایكااس بااا

چه تعداد از مقادیر منفرد نادیده درفتااه شااوند .باارای بهدساات

طیف واقعی است) ،برحس

اناارژی باارای انرژیهااای مااذکور

آوردن این پارامتر میتوان از معیااار دوشااهمنحنی  L11اسااتفاده

بهدست آمده مطابق شكل  3بهدست آمااد .دو قلااه ابتاادای ایاان

کرد .منحنی  Lیا  L-curveشااامل یااك بخااش یااا تكااه نساابتا

نمودار مربوط به لبهی  kژرمااانیوم اساات کااه در واقااع همااان

عمودی و یك خط نسبتا افقی در یك تنظیم ایاادهآل اساات .در

 9/8و

این منحنی ،نرم  2بردار جواب (

2

 10/9کیلوالكترونولت هستند .در طیف کامپتون  120کیلوولتاژ
قلههای مربوط به اشعه ایكس مشخمهی تنگستن و سرب نیااز

) برای مقادیر مختلف  kترسیم میشود.

در طیف دیده میشود.
L-curve

11
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باقیمانده (

2

 
~ Rk
s −m


~
s

) نسبت بااه ناارم  2بااردار

قسمت حساس آشكارساز میباشد .این دو عدد بهترتی

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

()10

امیرحسین محجوب ،صدیقه سینا* و رضا فقیهی

24

جلد هشتم ،شماره 6

 .4.3بازیابی طیف
چنانچااه کاار شااد ،طیااف بازیابیشااده بهشاادت بااه پااارامتر
منظمسازی بستگی دارد .بااا انتخاااب پااارامتر بهینااهی دوشاهی
منحنیهای  Lدر شكل ،4طیفهای بازیابیشااده بااا اسااتفاده از
روش  MTSVDباااارای  70 ،50و  120کیلوالكترونولاااات
شکل ( :)3نمودار طیف کامپتون برای انرژیهای  70 ،50و 120

بهدست آمد .شكل  ،5مقایسه ی طیفهای بازیابیشده در ایاان

کیلوولتاژ.

تحقیق با طیفهای تئوری استخرا(شده از دزارش IPEM 78

 .3.3تعیین نقاط بهینهی منظمسازی

را نشان میدهد [.]10

با استفاده از تابع  MTSVDموجود در جعبه ابزار جباار خطاای
در نرمافاازار متل ا

[ ،]9منحنیهااای  Lبهدساات آمااده باارای

بهدست آوردن نقاط بهینه منظمسازی برای طیفهای  70 ،50و
 120کیلوالكترونولت در شكل  4نشان داده شده است.
)a

)c

شکل ( :)5طیفهای بازیابیشده بهروش  MTSVDبرای انرژی قلههای
c

 70 )b ،50 )aو  120 )cکیلوولتاژ.

کیلوولتاژ.

بازیابیشده بهروش  MTSVDنسبت به طیااف مرجااع (طیااف

] [ DOI: 10.22052/8.6.19

شکل ( :)4منحنیهای  Lبرای انرژیهای  70 ،)b ،50 )aو 120 )c

باارای ارزیااابی ،مقایسااه و درک کماای انحااراا طیااف
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تئااوری) از پارامترهااای خطااای جااذر میااانگین مربعااات 12و

اشاره کرد.جنس و ابعاااد میلااهی پراکندهکننااده بایااد بهدونااهای

همچنااین خطااای نساابی در الیااهی نیمهکننااده  HVLطیااف

انتخاب شود که خودجذبی فوتونهای کامپتون پراکندهشااده در

استفادهشده که مقادیر آن در جدول  1قابل مشاهده میباشد.

آن بهحداقل برسد .لااذا در ایاان تحقیااق باارای پراکندهکننااده از

جدول ( :)1بررسی خطا برای شکل طیفهای بازیابیشده.

پلكسیدالس استفاده شد که دارای ضری

ت ااعیف اناادک در

انرژی

RMSD

50

%5/0

%1/6

70

%3/6

%1/1

کیلوالكترونولت) که بااهمعنی اتااالا کمتاار اطالعااات اساات.

120

%2/6

%0/8

پرتوهای نشتی از تیوب و شمارش آنها در آشكارساز نیز یكی

خطای نسبی 1'th

انرژیهااای مااذبور و همچنااین دارای اناارژی لبااهی  Kپااایین

HVL

میباشد (کربن ~  ،0/28هیدروژن ~  ،0/014اکسیهن ~ 0/53

از عوامل خطاساات .ورود هاار نااوع پرتااوی اضااافه ،از جملااه

 .4بحث در نتایج

قلااههای مشخمااه عناصاار مختلااف بااه آشكارساااز در روش

 .1.4دقت بازیابی طیف

کامپتون دقیق میتواند تأثیر عكس در مجهوالت بهدساات آمااده

چنانچه از نتایب بازسازی طیف در شكل  5و مقایسهی طیااف
بازیابیشااده توسااط روش  MTSVDو طیفهااای واقعاای
بهدست آمده در دزارش  IPEMمشاااهده میشااود ،بااا اعمااال
روش  MTSVDبهروش کامپتون دقیق ،میتوان با دقت خوبی
بهبازیابی شكل طیف اشعهی ایكس پرداخت.

بازیابیشده مشاهده نشدند اما ح ورشان باعث ایجاااد نااویز و
خطاهای جزئی در طیف بازیابی شده است .عامل دیگر خطا به
انرژی مد نظر ما برای بازیابی بستگی دارد .میدانیم که تا انرژی
 10مگاالكترونولت ،برهمکنش غال

به منظور بررسی کمی دقاات ایاان روش از پااارامتر خطااای

کیلوولتاژهای  70 ،50و  120با دقاات کمتاار از  %5امكانپااذیر
است .در مرحلهی بعد الیهی نیمهکننده برای طیف بازیابیشااده
و طیف اصلی با یكدیگر مقایسه شااد و درصااد خطااای نساابی
ناشی از تخمااین ایاان پااارامتر کمتاار از  %2بهدساات آمااد .لااذا
بااا روش بازیااابی

فوتونها کااامپتون اساات

اما با توجه به رابطهی کالین نیشینا ،زاویااه ایاان پراکنااددیهای
تابع انرژی است .بهاین صورت کااه بااهازای انرژیهااای باااالتر
فوتونها بهسمت جلو پراکنده میشوند [ .]11همانطور کااه در
شكل  6قابل مشاهده اساات ،بااا افاازایش اناارژی سااط مقطااع
پراکنددی کامپتون در زاویهی  90درجااه کاااهش میابااد و ایاان
مسأله منجر به عدم قطعیت در بهدست آوردن پاسخ سیستم بااه
انرژیهای باال در طیف میشود.

 MTSVDمیتوانااد بااا دقاات قاباال قبااولی در بازیااابی طیااف
اشعهی ایكس مورد استفاده قرار بگیرد .دقت بازیابی طیااف در
واقع تأییدی بر کار شبیهسازی انجامشده نیز میباشد.
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جااذر میااانگین مربعااات اسااتفاده شااد کااه بازیااابی طیااف در

میتااوان روش کااامپتون دقیااق در ترکیاا

داشته باشد مانند تأثیر قلههای مشخمهی ساارب کااه در طیااف

 .2.4عوامل خطا در بازیابی طیف
میتوان به جنس و قطرمیلهی پراکندهکننااده و ابعاااد کالیماااتور

شکل ( :)6توزیع زاویهای فوتون پس از برخورد کامپتون بهازای چندین
انرژی اولیه نوعی [.]11

)root-mean-square deviation (RMSD

12

] [ DOI: 10.22052/8.6.19

از عواماال خطااا در سیسااتم طیفنگاااری غیرمسااتقیم کااامپتون

6  شماره،جلد هشتم

 صدیقه سینا* و رضا فقیهی،امیرحسین محجوب

26

 نتیجهگیری.5

 مقایسه با تحقیقات پیشین.3.4

طیفنگاری دقیق اشعهی ایكس بااهروش مساتقیم بااهعلت اثاار

 بهدساات آمااده در ایاان تحقیااق را باااRMS  مقایسهی2جدول

 لذا برای این کار. عمال غیرممكن است،همپوشی و زمان مرگ

2018 نتایب بهدست آمده توسط شفاهی و همكارانش در سااال

 در روش کامپتون کااه.از روشهای غیرمستقیم استفاده میشود

 باارای روش2011 و دااالردو و همكااارانش مربااوط بااه سااال

 بااا بهدساات آوردن ماااتریس،یك طیفسنجی غیرمستقیم است

 تفاوت تحقیق حاضر با تحقیقااات.کامپتون ساده مقایسه میکند

پاسخ آشكارساز و حل یك دسااتگاه معااادالت طیااف اشااعهی

بررسیشده در جدول زیاار ایاان اساات کااه در تحقیااق حاضاار

.ایكس بهدست میآید

هندسهای دقیق جهت شبیهسااازی سیسااتم طیفنگااار کااامپتون

، باادحالت،دسااتگاه معااادالت در ایاان روش غیرمسااتقیم

شبیهسازی شااده و در دو تحقیااق دیگاار یااك هندسااهی ساااده

ناسازدار و وابستهی خطاای اساات کااه بااهمنظور حاال دسااتگاه

.درنظردرفته شده است

.مذکور از روشهای مختلف بازیابی استفاده میشود

 مقایسهی خطا برای شکل طیفهای بازیابیشده در تحقیقات:)2( جدول
.مختلف

 که یكMTSVD نتایب این تحقیق نشان میدهد که روش
 کااارایی مناساابی در،روش مبتنیبر تجزیه مقادیر منفاارد اساات
بازیابی طیف فوتونهای خروجی از المپهای اشااعهی ایكااس
.دارد

رفرنس

روش

RMSD

انرژی

2011 داالردو

کامپتون ساده

%3/16

30

2018 شفاهی

کامپتون ساده

%2.1

40

تحقیق حاضر

کامپتون دقیق

%5

50
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