
 

 

همراه  یرادیوگراف با استفاده از فیلمتگاه پالسماي کانونی ایکس پالسی دس تابش نگاريطیف
 شبکه عصبیبکار بردن تکنیک  تضعیفی و فیلترهاي با
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ایکس سخت این دستگاه  تابش فی استفاده شود.به عنوان یک مولد اشعه ایکس در کاربردهاي رادیوگرا تواندمیدستگاه پالسماي کانونی  :چکیده
پالسی بودن گسیل تابش ایکس در این . دشویمگسیل  ،ns 150-100ي زمانی ، در بازهپینچ وقوع يلحظهپس از چند ده نانو ثانیه نسبت به 

 اله از روشدر این مق .، جهت مشخصه یابی تابش ایکس چندان مفید نباشدنگاريطیفآشکارسازي و  هاي مرسومکه روش شودمیدستگاه باعث 
گاه پالسماي ایکس پالسی دست تابش نگاريطیفتضعیفی آلومینیومی، براي  فیلترهايپسیو، با استفاده از فیلم رادیوگرافی به همراه  نگاريطیف

یدن براي رس. ها براي تعیین طیف تابش ایکس استفاده شده استبر روي فیلم مقادیر دز ثبت شده در این روش، ازاستفاده شد.  UIPF-1کانونی 
. نتایج انجام شد MCNPXبا کد  سازيشبیههاي به دست آمده از از تکنیک شبکه عصبی استفاده و آموزش شبکه مذکور توسط داده به این هدف،

ر در شرایطی که آند مرکزي داراي غالف و تونهاده ي مسی است و هر شات د UIPF-1ایکس پالسی گسیلی از دستگاه  نشان داد که طیف تابش
داراي مقدار  keV 8است که تقریباً در  keV 50-6اي بین شود، داراي بازه، انجام میmbar 9/0و با تزریق گاز هوا تا فشار  kV 21ولتاژ کاري 
 به دست آمد. keV 5/17باشد. انرژي میانگین طیف نیز برابر بیشینه می
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Spectroscopy of pulsed X-ray emitted from plasma focus device using the 
radiographic film attached with attenuation filters and applying neural 

network technique 
 
 

Abstract: The plasma focus device can be used as an X-ray generator in radiographic applications. A few 
tens of nanoseconds after the pinch moment, the hard X-ray of this device is emitted in a time interval of 
100-150 ns. The pulsed form of X-ray emitted from this device makes the common method of detection and 
spectrometry not useful for characterizing them. In this article, the method of passive spectrometry, using 
radiographic film with Al attenuation filters, was used to determine the spectrum of pulsed X-ray emitted 
from the UIPF-1. In order to determine the spectrum according to the recorded doses, neural network 
technology was used. The neural network was trained by using MCNPX code simulation results. The results 
showed that the X-ray spectrum extends from 6 keV to 50 keV with a maximum value of 8 keV when the 
UIPF-1 device is operated with the copper anode, the copper insert, the working voltage of 21 kV, and 0.9 
mbar air gas injection. The average energy of spectrum was also obtained as 17.5 keV. 
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 دمهمق. 1

ي ایکس گسیلی از دستگاه پالسماي هاتابشمطالعات بر روي 
دستگاه، همواره مد ي ابتدایی اختراع این هاسالکانونی از همان 

ه توان بعات را مینظر بسیاري از پژوهشگران بوده است. این مطال
مطالعات تئوري مبتنی بر دینامیک دستگاه  يسه بخش عمده

هاي ایکس پالسماي کانونی و گسیل تابش ایکس، مشخصه
ش ي تابکاربردهاو در نهایت  بر آن مؤثرتولیدي دستگاه و عوامل 
ه کرد. الزم به ذکر است ک بنديتقسیمه ایکس گسیلی از دستگا

ي مطالعات صورت گرفته توسط محققین مختلف، در بخش عمده
هاي گیرد، زیرا در مطالعات کاربردي تابشبخش دوم قرار می

هاي طیف ایکس تولیدي ایکس نیز الزم است ابتدا مشخصه
 و سپس مورد استفاده قرار گیرند.  شده سازيبهینه
اه هاي ایکس در دستگبراي تولید تابش مؤثر هايمکانیسم 1شکل 

هاي ایکس گسیلی از تابش. دهدمیپالسماي کانونی را نشان 
-شي تابعمده يتوان به دو دستهدستگاه پالسماي کانونی را می

ترون ي الکهاي گسیلی از پالسما و تابش ناشی از برخورد باریکه
ین ب هاالکترونگذار  عمدتاًکرد. در پالسما،  بنديتقسیمبا آند 
اند تویمي انرژي و یا بازترکیب یک یون با یک الکترون ترازها

-منجر به تولید تابش ایکس شود. از این رو سه گذار الکترونی آزاد
مقید به عنوان تابش گرمایی پالسما در -مقید و مقید-، آزادآزاد

. دو گذار اول داراي اندشدهدستگاه پالسماي کانونی مطرح 
مقید داراي -ي ایکس با طیف پیوسته و گذار مقیدهاتابش
باشند. شدت نسبی طیف یمي خطی ایکس مشخصه هاتابش

دارد  این بستگی بههاي خطی ایکس مشخصه یلگسپیوسته و یا 
براي پالسمایی که از  مثالًکه پالسما چطور شکل گرفته است. 

باال شکل گرفته، گسیل طیفی غالب است در  عدد اتمیموادي با 
تواند یمکم، گسیل خطی  عدد اتمیحالی که براي موادي با 

ها به دلیل وجود میدان مغناطیسی ینایدتر باشد. عالوه بر شد
پینچ بسیار اهمیت دارد،  گیريشکلکه در  قوي در داخل پالسما
 هاي سینکروترونی هم در پالسما وجود دارد. احتمال گسیل تابش

                                                                                                                               
1 Soft X-ray 
2 Hard X-ray 

 
در  کسیتابش ا لیگس يعمده هايمکانیسم بنديدسته. 1شکل 

  ]1[ یکانون يدستگاه پالسما
ي گسیلی از سه گذار الکترونی، به علت هاتابشدر این بین 

به  توانندمی) SXR 1 -ي نرمهاکسیاانرژي کمی که دارند (
 ي گسیلیهاتابشي سینکروترون و هاتابش. شوند یلترفراحتی 

ي با سطح آند داراي انرژي الکترونی پر کهیباردر اثر برخورد 
 توانیم هاآنو از  )HXR 2( ي انرژي باالتري هستندهامحدوده

ادهمرادیوگرافی استفاده کرد. با توجه به جنس  کاربردهاي براي
ي گسیلی از آند مشخصهي آند، طیف تابش ترمزي و ایکس 

متفاوت است. طیف انرژي الکترون برخوردي نیز در این رابطه از 
ي لحظهدر  هاالکتروناهمیت باالیی برخوردار است. هر چه انرژي 

ي هايانرژ ي ایکس تولیدي دارايهاتابشبیشتر باشد،  نچیپ
 باعث که ییهاسمیمکانجزئیات عملکرد . ]1[باالتري هستند

گردند همچنان یم پالسماي کانونی در دستگاه یکسا گسیل
دارد.  بیشتري آزمایشگاهی نیاز به تحقیقات و است داراي ابهاماتی

ي روگوفسکی و چهیپ ثبت شده توسط يهاگنالیس با توجه به
، که به طور میانگین نتیجه گرفت توانمیسوسوزن پالستیک 

چند ده نانو ي زمانی میانگین فاصلهي ایکس سخت به هاتابش
. همچنین طول شوندیمي پینچ گسیل لحظهنسبت به  ثانیه

که نماینده  زن پالستیکي مربوط به سوسوهاگنالیسزمانی 
به طور  که این زمان دهدمینشان  گسیل تابش ایکس است

آنچه در مشخصه  .]2[باشدمی ns 150-100 يبازهدر میانگین 
باشد هاي تولیدي در دستگاه پالسماي کانونی واضح مییابی تابش
وند شي زمانی کوتاهی گسیل میها در بازهاین تابش کهاین است 

ی ابیمشخصه هاي معمول آشکارسازي و و از این رو روش
 باشند. هاي ایکس چندان مفید نمیتابش

با  اي راآنالیز طیفی ساده 2004در سال  حسین و همکاران
و فیلترهاي راس، (چیدمانی از  PIN 3استفاده از آشکارسازهاي 

Cu ،Co ،Ag  وPb  55و  50، 40، 32ي هاضخامتبه ترتیب با 
براي تخمین توزیع ایکس نرم در  هاآن) انجام دادند. میکرومتر
ها یگنالس، از تفاوت بین شدت keV 9- 5ي انرژي محدوده

و  Cuشامل  4راسو فیلتر  PINسطح زیر منحنی) آشکارساز (

3 PIN photodiode 
4 Ross filters 
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Ag  استفاده کردند. همچنین اختالف بین شدت سیگنال
 keVتابش ایکس در رنج  Co و Cuیلترهاي فبا  PINآشکارساز 

با دو  PINو اختالف سطح زیر منحنی آشکارسازهاي  9-7/7
را تعیین  keV 25-13هایی با انرژي یکسا Pbو  Agفیلتر 

 به بردن پی براي ،2009در سال  همکاران راسپا و .]3[ کندمی
 kJ 7/4کانونی  پالسماي دستگاه یک سخت ایکس پیوستار طیف

 ،نیکل مس، يهانمونهاز  هاآناستفاده کردند.  رادیوگرافی از روش
به  mm 10 – 1/0گستره  در ییهاضخامت باو نقره  تیتانیوم
 یکسا ي جذبی دیفرانسیلی استفاده نمودند. تابشلترهایفعنوان 

ارسازي آشک فیلم، با رادیوگرافی استاندارد سیستم از استفاده با
 به keV 75نزدیکی  در غالب قله وجود دهندهنشان شد. نتایج

. ]4[ است keV 200-40 يگسترهدر  مهم طیفی اجزاء همراه
ایکس  هايتابش مؤثرانرژي  2017در سال  میرعماد و همکاران

را به روش  kJ 3-2گسیلی از دستگاه پالسماي کانونی با انرژي 
 که بسته به شرایط کاري نتایج نشان دادپسیو اندازه گرفتند. 

-keV 3/17د بین توانمیدستگاه پالسماي کانونی این انرژي 
 . ]5[ تغییر کند 9/10

در این مقاله تالش شد تا به روش پسیو با استفاده از فیلم 
پالسی  ایکس تابشتضعیفی، طیف  فیلترهايبه همراه  رادیوگرافی

تخمین زده شود. ، UIPF 1-1گسیلی از دستگاه پالسماي کانونی 
 توسطآموزش دیده عصبی  يشبکهطیف از  يمحاسبهبراي 

استفاده  MCNPX 2با کد  سازيشبیهبه دست آمده از  هايداده
 2021توسط سهرابی و همکاران در سال  قبالًاین تکنیک شد. 

اي ی از دستگاه پالسمبراي محاسبه طیف باریکه الکترون گسیل
الزم به ذکر است که براي . ]6[ کانونی مورد استفاده قرار گرفت

ایکس دستگاه پالسماي کانونی به جاي  يهاتابشدز  یريگاندازه
ترمولومینسانس نیز  يآشکارسازهااز  توانیمفیلم رادیوگرافی 

 ].7استفاده کرد [

 مواد و تجهیزات. 2

 UIPF-1دستگاه پالسماي کانونی . 1,2
از سه بخش کلی که شامل  UIPF-1 دستگاه پالسماي کانونی

و ساختارهاي  انرژي، بخش تخلیه و بخش محفظه نیتأمبخش 
 . )2شکل ، تشکیل شده است (باشندیمتشکیل پالسما 

                                                                                                                               
1 University of Isfahan plasma focus device no.1 
2 Monte Carlo N-Particle code  version X (2.6) 

 
  ]UIPF-1 ]1 یکانون ياز دستگاه پالسما یکیشمات. 2شکل 

) است که با اتصال kV 20ولتاژ باال ( ترانسبخش اول شامل یک 
و د -کننده کسوبه برق شهري، ولتاژ مورد نیاز براي یک مدار ی

 کسو. خروجی مدار یکندیم نیتأمي ولتاژ باال را کننده برابر
متصل شده است.  μF 4/11به یک خازن  کننده دو برابر -کننده

ولتاژهاي اعمالی به این دستگاه، براي تشکیل پینچ و گسیل تابش 
انتخاب شود. بخش دوم،  kV 23-19 يبازهد در توانمیایکس، 

تجهیزات مربوط به تخلیه است. این تجهیزات شامل مدار تریگر، 
کلید اسپارك گپ و کلید تخلیه است. مدار تریگر با تغذیه از برق 
شهري، توسط مدار داخلی خود و یک تایروترون که در این مدار 

 را در خروجی خود kV 2الی  kV 1حدود  DCقرار گرفته، ولتاژ 
شود. وصل می 3 گپ اسپاركکند. خروجی تریگر به کلید ایجاد می

ي باالیی صفحهبا زدن کلید تخلیه، ولتاژ خروجی تریگر در 
کند. این جرقه موجب یونیزه کردن گپ ایجاد جرقه می اسپارك

ي هیتخلشود و مسیر ي اسپارك گپ میصفحههواي بین دو 
ه شده در خود را بر و خازن انرژي ذخیر دیآیمخازن به وجود 

 ي این مراحلکند. به مجموعهي دستگاه تخلیه میالکترودهاروي 
بخش سوم دستگاه از  شود.در اصطالح یک شات گفته می

ي هاتونهادهو تزریق گاز، آند و  خألي تخلیه، سیستم محفظه
آندي، کاتدها، عایق، صفحات کاتدي باال و پایین، صفحات پلکسی 

ي تخلیه که محفظهي آندي تشکیل شده است. صفحهگالس و 
گیرد یک استوانه از جنس و عایق را در بر می کاتدها مجموعه آند،

باشد. این محفظه داري می mm 3به ضخامت  استیل ضد زنگ
 mm 10یک پنجره خروجی از جنس پلکسی گالس به ضخامت 

سه ورودي  باشد.است که ناظر بر نوك آند می mm 108و شعاع 
، تزریق گاز و اتصال فشارسنج روي محفظه تعبیه خألاي پمپ بر

ي مسی اصلی، غالف و آند دستگاه از سه بخش میله اند.شده
تگاه کار رفته در دسي اصلی آند به تونهاده تشکیل شده است. میله

3  Spark gap 
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و شعاع  cm13 مؤثري با طول ااستوانهاز جنس مس و به شکل 
cm 3/1 .يکه به شکل میله استتعداد کاتدها شش عدد  است 

و از جنس مس  cm 1و قطر  cm 15ي تو پر با طول ااستوانه
 cm 4ها برابر ي محور آند تا محور کاتد. فاصلهاندشدهساخته 

، قطر cm 6 مؤثربا طول  کوارتزباشد. عایق دستگاه از جنس می
براي تشکیل پینچ و . باشدمی mm 2و ضخامت  cm 3داخلی 

گاه به دست مشخصی فشار تا مورد نظرگسیل تابش ایکس، گاز 
 .شودمیتزریق 

و چگالی ظهور و ثبوت  تجهیزات، فیلم رادیوگرافی. 2,2
 سنج نوري
 هاي داخل دهانی هستند.رادیوگرافی، فیلم هايفیلمیکی از انواع 

کیفیت هاي موجود در بازار ایران، فیلم کداك از بین فیلمدر 
و  Eسرعت  یدندان هايمدلمناسبی برخوردار است که 

Insight  ]8[ هاي این یشآزمادر  .راحت تر در دسترس هستند
نمونه 3شکل فیلم کداك استفاده شد.  Eمقاله، از مدل سرعت 

دهد. را نشان می Eي فیلم داخل دهانی کداك سرعت شدهي باز 
فحهصي مختلفی مانند پاکت، کاغذ، فیلم و هابخشاین فیلم از 

ي سربی تشکیل شده است. پوشش کاغذي سطح فیلم را به طور 
تا اثرات نور شدید را کاهش دهد و مانع از گیرد کامل در بر می

سبز است که از دو  رنگ به فیلم،. مه آلودگی بیش از حد شود
 .استري ساخته شده استي پلیالیه امولسیون در پشت و روي پایه

فیلم و بعد از پوشش کاغذي  پشت سربی معموالً نازك ورقه
به  دهپراکن تابش رسیدن از مانع الیه این. گیردمی قرار رنگسیاه
 شود.می آلودمه تصویر ایجاد و فیلم

 
 دندان کداك یوگرافیراد لمیمختلف ف يهابخش. 3شکل 

ک ی ایکس، هايتابش رادیوگرافی توسط در اثر پرتودهی فیلم
 خواهد شد. تشکیل دز جذبی در فیلم، اساس بر پنهان تصویر

ظهور شیمیایی ( فرایند یک تحت باید فیلم در شده ثبت اطالعات
احل مر. شود یدائم و رؤیت قابل تصویر یک به تبدیل ثبوت) و

ي ظهور، شستشوي کم، مرحلهپردازش فیلم به ترتیب شامل 

                                                                                                                               
1 Blackening 

از . ]9[ باشدثبوت، شستشوي پایانی و در نهایت خشک کردن می
هاي رادیوگرافی به نور نیز حساس آنجایی که امولسیون فیلم

ها باید در تاریکخانه انجام یلمفمام مراحل پردازش باشند، تمی
هاي ظهور و ثبوت انتخابی ساخت شرکت طیف پرداز محلول شود.

ي دماي کنندهپایش  دماسنجبودند که همراه تاریکخانه، 
 ي فلزيیرهگ، ساعت براي کنترل زمان پردازش فیلم و هامحلول

مورد استفاده براي حرکت یکنواخت و مداوم فیلم رادیوگرافی در 
 .اندشدهنشان داده  4شکل ي ظهور و ثبوت درهامحلول

 
 فیظهور و ثبوت (شرکت ط يهابه همراه محلول کخانهیتار. 4شکل 

 لمیپردازش ف زاتیتجه ریپرداز) و سا

ي منفی است بدان کنندهفیلم رادیوگرافی پرتو ایکس یک تثبیت 
جه . درشودشدن فیلم می تریرهتابش باعث معنی که افزایش ت

یري گفیلم با چگالی اپتیکی که با چگالی سنج اندازه 1تیرگی
ي تیرگی درجه بررسیبه منظور  گردد.یمشود برآورد می

 در نشان داده شدهچگالی سنج  ازهاي رادیوگرافی دندان، یلمف
لی چگا گیرياندازهخطاي این دستگاه براي . استفاده شد 5شکل 

 درصد است. 3/0نوري، کمتر از 
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 سنج ينور یچگال يدهنده لیتشک ياز اجزا یکیشمات. 5شکل 

 تضعیفی و آرایش دز سنجی فیلترهاي. 3,2
ینیوم، با آلوم فویل این مقاله، از جنسفیلترهاي استفاده شده در 

که با روي هم  باشندمی mm 001/0± 064/0 ياولیه ضخامت
، مشخص هايهندسهبا  هاقرار دادن تعداد مختلفی از این فویل

هر فیلتر ). 6شکل ( دشهاي مختلف آماده فیلترهاي با ضخامت
 .است 2cm 1×1با سطح  داراي شکل مربعی

 
با  لتریساخت ف يبرا از فویل آلومینیوم برش الزم . شش6شکل 

 الیه (تصویر پایین) 24تا  1 فیلترهاي(تصویر باال) و  1-6 يهاهیال

به همراه فیلم رادیوگرافی در قاب ساخته شده از جنس  فیلترها
نشان  7شکل و طی ساختاري که در ثابت شدند پلکسی گالس 

 . گرفتندقرار  PFدستگاه  يمحفظهداده شده است در داخل 

 
 يدر داخل محفظه ب)قرارگیري هاقاب يدارندهنگه الف). 7شکل 

 یکانون يدستگاه پالسما

ي قفس سنجابی میله 6به صورت به این دلیل که ساختار کاتد، 
هاي قاب استفاده نمود زیرا توان از تمامی پنجرهمتقارن است، نمی

اب بنابراین در هر ق؛ افتدها میهاي کاتد بر روي فیلمتصویر میله
امالً ي که کاگونهبه  گرفتتنها یک فیلم به همراه فیلترش قرار 

ند واصل مرکز آ در راستاي سطح آند قرار گیرد و فیلم بین خطوط
، عالوه بر فیلم فیلتر دار، یک ياپنجرهدر هر قاب و کاتدها باشد. 

 فیلم مرجع بدون فیلتر نیز قرار داده شد. 

 روش کار. 3
فیلم  زبر حسب د ينور یچگالتعیین منحنی . 1,3

 رادیوگرافی
هاي یلمف، در آزمایشگاه دزیمتري استاندارد ثانویه البرز

پرتودهی  %1کداك با دزهایی با خطاي کمتر از رادیوگرافی دندان 
 انتخاب شد.  mSv 50تا  μSv 01/0ي دز بین محدوده شدند.

فیلم رادیوگرافی دندان کداك سه عدد ، مد نظردز  متناسب با
فاصله، در برابر چشمه و در براي مدت زمانی مشخص Eسرعت 

 2ایش دز معین، آزممقدار ي معین از آن قرار داده شد. براي هر 
ها، عملیات ظهور و یلمفساعت پس از پرتودهی  24بار تکرار شد. 

پس سدر تاریکخانه انجام شد.  ،بهینه پارامترهاي، بر اساس ثبوت
حنی من وچگالی سنج خوانده شد  توسط دستگاه هاهر یک از فیلم

 .رسم شدچگالی نوري بر حسب دز 

 شرایط انجام آزمایش و  UIPF-1. تنظیم دستگاه 2,3
ي دستگاه پالسماي کانونی تا فشار محفظهدر هر آزمایش ابتدا 

mbar 04/0 يبهینهتا فشار  هواشد و گاز  خأل mbar 9/0  به
در نظر گرفته شد. غالف  kV 21ولتاژ کاري  محفظه تزریق شد.

شات پینچ دار،  3بعد از  و تونهاده از جنس مس انتخاب شدند.
ها ظاهر شدند. هر یلمفو  از محفظه خارج شد دز سنجی چیدمان

فیلم توسط دستگاه چگالی سنج خوانده شد و براي هر ضخامت 
 گیري شد. مقدار چگالی نوري اندازه

 یتضعیف هايپسیو با استفاده از فیلتر نگاريطیف. 3,3
 مجهول ایکس با طیف انرژي هايفوتونفرض کنید در هر شات 

S(E)  اراي د این طیف .دنشواز دستگاه پالسماي کانونی گسیل
ي انرژي بیشینه bحد پایین و  aکه  است bو  aي انرژي بین بازه

ي انرژي بازه Nبه  توانمی باشند. این چشمه راطیف ایکس می
ی هر بازه داراي فراواندر اي که انرژي میانگین تقسیم کرد به گونه

فیلتر  Mپسیو  نگاريطیفدر  باشد. 1X ،2X ،... ،NXمجهول 
 دتوانمیهاي مختلف ها و ضخامتنده از مواد با جنستضعیف کن

، زمانی که یک فیلتر تضعیفی همراه 8شکل . مطابق استفاده شود
ي مجهول ایکس قرار آشکارساز انتخابی (فیلم) در برابر چشمه

در ؛ شودشود، مقدار دز مشخصی در آشکارساز ثبت میداده می
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به ثبت  1D ،2D ،... ،MDي دزهافیلتر تضعیفی  Mبه ازاي  واقع
 خواهند شد.

 

چشمه الف) پسیو  نگاريطیف حیتوض يبرا یکیشمات. 8شکل 
با  فیلترهاي تضعیفی ب) S(E)با طیف  گسیلنده تابش ایکس مجهول

با  یوگرافیراد لمیف ج)  NISTمنحنی تضعیف مشخص بر گرفته از 
 ] NIST ]10امولسیون رادیوگرافی با منحنی جذب معلوم بر گرفته از 

دار دز بر جاي مانده در آشکارساز به ازاي هر فیلتر تضعیفی، مق
و متناسب  جداگانه طوربهیی است که هر انرژي دزهامجموع  برابر

 توان نوشت:گذارد. از این رو میدر آن برجاي می با شدتش

)1( �

𝐷𝐷1 = 𝐴𝐴11𝑋𝑋1 + 𝐴𝐴12𝑋𝑋2 + ⋯+ 𝐴𝐴1𝑁𝑁𝑋𝑋𝑁𝑁
𝐷𝐷2 = 𝐴𝐴21𝑋𝑋1 + 𝐴𝐴22𝑋𝑋2 + ⋯+ 𝐴𝐴2𝑁𝑁𝑋𝑋𝑁𝑁

…
𝐷𝐷𝑀𝑀 = 𝐴𝐴𝑀𝑀1𝑋𝑋1 + 𝐴𝐴𝑀𝑀2𝑋𝑋2 + ⋯+ 𝐴𝐴𝑀𝑀𝑁𝑁𝑋𝑋𝑁𝑁

 

-j باشد که توسطام می– iفیلتر برابر دز فیلم به ازاي  ijAمقادیر 
تا  1از  i) ایجاد شده است. اندیس 1ي انرژي (با فراوانی امین بازه

M  و اندیسj  تا  1ازN معادالت  توانمی .تغییر کنند توانندمی
 نوشت: )2(یسی ماتررا به فرم ) 1(

)2( 𝐷𝐷 = 𝐴𝐴𝑋𝑋 

ماتریس ضرایب  M×1 ،(Aماتریس ستونی دز ( Dکه در آن 
)M×N و (X  ماتریس ستونی فراوانی طیف ایکس مجهول در هر

 Mداراي  )2( دستگاه معادالت) است. N×1انرژي انتخابی (
باشد دستگاه را همواره  M=Nمجهول است. اگر  Nمعادله و 

مخالف صفر  Aینان ماتریس دترمنامند که در آن اگر می 1معین
باشد دستگاه معادالت سازگار بوده و یک جواب منحصر به فرد 

در حل دستگاه معادالت  Aدارد. عالوه بر این وضعیت ماتریس 
هاي معادالت نسبت به بسیار مهم است زیرا برخی از دستگاه

حاسباتی و گرد کردن اعداد بسیار حساس خطاهاي کوچک م
که باید به صورت  Dباشند و تغییرات بسیار کوچک در بردار می

تواند تجربی به دست آید و حتماً همراه خطا است، به شدت می
باشد.  تأثیرگذارخروجی ناشی از حل معادله خطی  Xبر مقادیر 

                                                                                                                               
1 Ever determined 
2 Matrix condition number 

 تریکنزد 1و به  ترکوچک A 2هر چه مقدار وضعیت ماتریس
تر است و جواب با دقت باشد، دستگاه معادالت خوش وضعیت

آید. طبق تعریف، عدد باالتري از روش معکوس به دست می
وضعیت ماتریس ضرایب در این دستگاه معادالت، برابر نسبت 

 )4(ي باشد که از رابطهیم Dبه خطاي نسبی  Xخطاي نسبی در 
 آید.یمبه دست 

)3( 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 (𝐴𝐴) = ‖𝐴𝐴‖.‖𝐴𝐴−1‖ 

ماتریس  .باشندیم Aمعکوس ماتریس  A-1و  3نرم ‖𝐴𝐴‖که
به دست  MCNPXیی کارلومونتتواند توسط کد می Aضرایب 

انرژي و فیلترهاي متفاوتی  هاآنآید. براي شرایط مختلفی که در 
به دست آمده از  Aهاي ضرایب یسماترانتخاب شده بودند، 

وان تنتیجه نمی، داراي عدد وضعیت باالیی بودند. در سازيشبیه
براي تعیین طیف تابش ایکس  D1-X=Aي خطی از معادله

ف انرژي تر طیاستفاده کرد. الزم به ذکر است که براي تعیین دقیق
هاي بیشتري انتخاب شود. يانرژهاي ایکس باید تعداد تابش

هاي انتخابی موجب افزایش ابعاد ماتریس يانرژافزایش تعداد 
ایکس گسیلی  تابشي دقیق طیف محاسبهاز این رو براي  شد.یم

 ردونی از روش شبکه عصبی استفاده شد. از دستگاه پالسماي کان
و مدل ماشینی آن  یک نرون طبیعی بیولوژیکیساختار  9شکل 

 يها(ارتباط سیناپساطالعات از طریق است. نشان داده شده 
وارد نرون  متصل هستند دندریتکه به  )الکترومغناطیسی

) x1,…,xmبا مقادیر (مدل ماشینی ها در ، همان وروديشوندیم
قابل مشاهده هستند. شبکه عصبی به هر ورودي وزن 

)w1,…,wm ویژگی ورودي در اهمیت هر  .می هد) اختصاص
واقع از ضرب داخلی مقدار ورودي گره در ماتریس وزن به دست 

) شده و به صورت Σها با هم جمع (سپس تمامی ورودي می آید. 
 4يسازتابع فعال. در مرحله بعد شوندیالیه به آکسون وارد میک

در واقع نسبت به  سازيتابع فعال .شودمیها اعمال بر روي داده
امل یک ش تابع. این شودیو نوع شبکه عصبی تعریف م نیاز مسئله

 ها در شبکه است.وزن یروزرسانفرمول ریاضی براي به

3 Norm 
4 Activation Function 
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 کی یاضینورون ب) مدل ر کی يدهنده لیتشک ياجزا. 9شکل 
 یشبکه عصب

اطالعات از طریق  ،س از انجام محاسبات در این مرحلهپ
شوند و این مرحله تا خروجی وارد نرون دیگر می هايیناپسس

 .به اندازه کافی آموزش ببیندکند که شبکه جایی ادامه پیدا می
ر ها اگشبکه این مزیت استفاده از شبکه عصبی آن است که در

ا جبران نبود آن ر توانندیها مسلول يیهیک سلول آسیب ببیند بق
یند تعیین طیف انرژي فرآ. کرده و در بازسازي آن سهیم باشند

عصبی  ه از شبکهتابش ایکس دستگاه پالسماي کانونی با استفاد
 مرحله است که عبارتند از: 6شامل 

الکترون دستگاه  هايطیف انواع مختلفی از سازيمدل -1
. تجربی هايگیرياندازه، استخراج شده از پالسماي کانونی

طیف الکترونی  گیرياندازهبا  2017شمسیان و همکاران در سال 
به روش غیر مستقیم، زمانی  UIPF-1دستگاه پالسماي کانونی 

 kV 22و ولتاژ کاري  mbar 6/0که از گاز تزریقی آرگون با فشار 
 keV 500یتاً نهاي انرژي مجزا تا بازه 4استفاده شده بود، در 

ي محدودهي ساطع شده در هاالکتروننتیجه گرفتند که اکثر 
هاي يانرژي طیف براي دامنههستند و  keV 375-125انرژي 

به عالوه در  .]11[ قابل چشم پوشی است keV 375باالتر از 
ه ي گسیلی از دستگاهاالکترون نگاريطیفتحقیقات مربوط به 

که از گاز  UIPF1پالسماي کانونی با انرژي نزدیک به دستگاه 
در سال  1ي پاترانمقالهتوان به یمي استفاده کرده باشند ترسبک
از دستگاه پالسماي کانونی نوع مدر  هاآن .]12[ اشاره کرد 2005

kJ 3  کرد، استفاده کردند. همچنین از یک یمکه با گاز نئون کار
-keV 660ي محدودهکه در  2آنالیزور مغناطیسی انرژي الکترون

استفاده کردند.  هاالکترونکرد براي بررسی انرژي یمکار  30
ش نتیجه گرفتند که در طیف انرژي الکترون اکثر پاتران و همکاران

                                                                                                                               
1 Patran 

و گسیل  اندشدهمتمرکز  keV 200ي گسیلی زیر هاالکترون
نیز در آن وجود دارد. با توجه  keV 350ناچیزي با انرژي باالي 

 ي گسیلی ازهاالکتروننتایج تحقیقات صورت گرفته بر روي 
، به منظور در kJ 3ي محدودهي پالسماي کانونی در هادستگاه

ی هاي الکترونیکهبارهاي احتمالی براي یفطنظر گرفتن تمامی 
ا بولتزمن ب-توان از تابع ماکسولیمدستگاه پالسماي کانونی، 

استفاده کرد. این  keV 300-20ي محدودهانرژي میانگین در 
همخوانی بسیار خوبی با نتایج  keV 262تابع با انرژي میانگین 

ي در ابرنامه. بر این اساس ]11[انش داشتشمسیان و همکار
تواند هر تعداد دلخواه طیف الکترون را با یممتلب نوشته شد که 

بولتزمن تولید کند. -توجه به مقادیر میانگین تابع ماکسول
پارامترهایی همچون نوع گاز تزریقی، فشار گاز، ولتاژ عملکردي 

 .باشد تأثیرگذارد بر طیف الکترونی توانمیو ... 
 ) تولیدي در اثرترمزي و مشخصه( ایکس تابشطیف خمین ت -2

 سازيشبیهآند مرکزي دستگاه توسط برخورد طیف الکترون به 
MCNPX .یکسا يهاتابش يانرژ یفط هاسازيشبیه یندر ا 

، 9، 8، 6 ي میانگینهايدر اثر برخورد الکترون با انرژ یديتول
10 ،12 ،15 ،20 ،30 ،40 ،50 ،60 ،70 ،80 ،90 ،100 ،120 ،

 یلوک 500و  450، 400، 350، 300، 250، 200، 150
که در  یبه طور مجزا، در همان محل ی،مس آندولت با الکترون

، به دست شدیقرار داده م یوگرافیراد یلمف یتجرب يهاشیآزما
  .آمد

 تا 1 يهاهیال پشت ،رادیوگرافی فیلم در ثبتی دز يمحاسبه -3
و به ازاي  MCNPXبا کد  سازيشبیهتوسط  آلومینیوم 24

فیلم رادیوگرافی دندان کداك از . مختلف تابش ایکس هايطیف
ي فیلم هندسه 10شکل ي مختلفی تشکیل شده است. هابخش

مختلف، مورد  هايضخامتبا  Al یفیتضع فیلترهايبه همراه 
، هاسازيشبیهدهد. در این یمها را نشان سازيشبیهاستفاده در 

پر شد. دز  mbar 9/0ي بین فیلم و چشمه با هوا در فشار فاصله
 که پشت ثبت شده در هر بخش از امولسیون فیلم رادیوگرافی
در هر  F8*ضخامت خاصی از فیلتر نوعی قرار داشت، توسط تالی 

یلم ف استريپلیي یهپادو سلول امولسیون موجود در باال و پایین 
 به دست آمد. 

 

2 Magnetic electron energy analyser 
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با  Al فیلترهايو  دندان کداك لمیف ياز هندسه یکیشمات. 10شکل 

 MCNPX يهاسازيشبیهمورد استفاده در  مختلف هايضخامت

به دست آمده از  هايدادهبا   عصبی شبکه آموزش -4
 .هاسازيشبیه

یک ماتریس . بدین منظور دیده آموزش يشبکه سنجی اعتبار -5
در مقادیر دز ناشی از طیف  % 5-10تصادفی براي ایجاد خطاي 

نشان داده شده است)، به  13شکل مشابه آنچه در ایکس معلوم (
استفاده شد و سپس طیف ایکس به  ،هاسازيشبیهدست آمده از 

عصبی به دست آمد.  يشبکهازاي مقادیر دز جدید با استفاده از 
 طیف محاسباتی با طیف ایکس معلوم انتخابی مقایسه شد. 

 انونیک پالسماي دستگاه از گسیلی ایکس تابش طیف تعیین -6
 بر اساس مقادیر دز تجربی به دست آمده

 نتایج. 4
هاي ایکس نرم در مواد بسیار کمتر است. یک عمق نفوذ تابش

که در این مقاله به عنوان  cm 0064/0الیه آلومینیوم با ضخامت 
-تواند شدت تابشیمفیلتر استفاده شده است کمترین ضخامت 

 درصد کاهش دهد. 90تا حدود  را keV 8/5هاي ایکس با انرژي 
حد پایین انرژي  به عنوان ،keV 6انرژي  ز این رو در این مقالها

 منحنی چگالی نوري بر حسب .در نظر گرفته شد قابل آشکارسازي
 نشان داده شده است. 11شکل در  Eفیلم دندان کداك سرعت دز 

در  این منحنی با پرتودهی فیلم ها تحت دزهاي مشخص
) توسط ODو قرائت چگالی نوري ( آزمایشگاه استاندارد ثانویه
 بدست آمده است.  دستگاه چگالی سنج نوري

 

بر حسب دز استاندارد  ينور یچگال ونیبراسیکال یمنحن. 11شکل 
 ]E ]1دندان کداك سرعت  لمیف يبرا

تواند به عنوان که می فرضی از چند طیف هایینمونه 12شکل در 
انتخاب  UIPF-1طیف باریکه الکترونی دستگاه پالسماي کانونی 

ها با استفاده از توزیع این طیفشوند، نشان داده شده است. 
تا  keV 20هاي میانگین در محدوده بولتزمن و با انرژي-ماکسول

keV 300 اند. ساخته شده 

 
از  یلیالکترون گس يکهیبار یاحتمال يانرژ فیچند ط. 12شکل 

 یکانون يدستگاه پالسما

هاي الکترونی را هاي تابش ایکس متناظر با طیفطیف 13شکل 
-و با اعمال طیف MCNPها توسط کد این طیفدهد. نشان می

در هندسه دستگاه پالسماي کانونی  12هاي الکترون شکل 
هاي میانگین طیفشود که انرژي مشاهده میاند. محاسبه شده

بولتزمن انتخابی، -هاي ماکسولینایکس تولیدي به ازاي طیف
 رار دارد.ق keV 116تا  keV 11 يدر محدوده تقریباً
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 یالکترون يهافیمتناظر با ط کسیتابش ا فیچند ط. 13شکل 
نتیجه شده از شبیه سازي با کد  یدر اثر برخورد با آند مس یاحتمال

MCNPX 

در اثر  ومینیآلوم یفیتضع یلترف یهپشت هر ال یلمدر ف یدز ثبت
ست به د سازيشبیهبا استفاده از  یکسمختلف تابش ا يهافیط

اول آن  يهیکه ال یاصل يهیال دو با عصبی يشبکه یکآمد. 
نورون است مشابه  24 يدوم دارا يهیو ال یمخف يهیال 10 يدارا

  .شد گرفته نظر در 14شکل 

 

 يانرژ فیط يمحاسبه يمورد استفاده برا یشبکه عصب. 14شکل 
 یکانون يدستگاه پالسما کسیتابش ا

-keV 500ي بازههر طیف تابش ایکس با مقادیر انرژي معلوم در 
 هايمولفهضرایب (ضرایب تبدیل به عنوان ورودي و ماتریس  6

یف به عنوان هدف براي متناظر با آن ط) مقادیر دزبه طیف ایکس 
، از آنجایی که اولیه هايبررسی در. شد شبکه عصبی تعریف

براي آموزش، اعتبار سنجی و تست شبکه  هاداده بنديتقسیم
درصد تعریف شده  10و  10، 80ي هانسبتعصبی به ترتیب با 

ي هر بخش را انتخاب هادادهو شبکه به صورت تصادفی  نددبو
ییر با تغکرد، پاسخ شبکه در هر بار اجراي برنامه متفاوت بود. یم

عملکرد آموزش شبکه شبکه بهینه به دست آمد.  پارامترهااین 
  نشان داده شده است. 15شکل بهینه شده در 

 
 ی بهینهشبکه عصب آموزش عملکرد یمنحن. 15شکل 

تر اندکی (کماختالف  تنها اعتبار سنجی نشان داد که هايبررسی
دز  هايماتریسبه ازاي شبکه  یخروج هايطیفبین  درصد) 8از 

بهتر است براي از این رو  .داردجود و % 5-10با خطاي تصادفی 
ي برنامه، یجهنتدستیابی به جواب با دقت باالتر، از چندین 

 هاونهنمبا افزایش تعداد این اختالف  شود. در واقع گیريمیانگین
ها یوجخراز تعداد بیشتري از  گیريمیانگینبراي آموزش شبکه و 

 . یابدیمکاهش 
ز د یرآن، مقاد یو اعتبار سنج یاز آموزش کامل شبکه عصب پس

 یفط یینتع يبرا یکانون يپالسما یشگاهشده در آزما گیرياندازه
 16شکل در نتیجه . شد اعمال شبکه به ایکس يهاتابش يانرژ

 keV 5/17این طیف داراي انرژي میانگین . نشان داده شده است
 است.

 
 UIPF-1از  یلیگس کسیا تابش فیط. 16شکل 

شامل وجود  16هاي اصلی طیف بدست آمده در شکل مشخصه
و همچنین گیري شده محدوده انرژي اندازه ،قله در این طیف یک

متناظر با  keV 8قله طیف در انرژي  است.طیف  میانگینانرژي 
یک باشد. می) جنس آند دستگاه (فلز مس  αKایکس مشخصه 

-مشاهده می keV 20-30نیز در محدوده  یا قله بیشینه ناحیه
قله تابش ترمزي ناشی از طیف الکترونی است. این شود که 

ده انرژي توسط شکل طیف باریکه الکترونی دستگاه تعیین محدو
 شود. می
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 6/14است که با انرژي  keV 5/17برابر نیز انرژي میانگین طیف 
در همین  ]5[بدست آمده توسط روش فیلترهاي تضعیفی 

 اختالف دارد.  %16دستگاه، حدود 

 گیرينتیجه. بحث و 5
د به عنوان یک مولد اشعه ایکس توانمیدستگاه پالسماي کانونی 

 يبازهدر  هاتابشرادیوگرافی استفاده شود. این  کاربردهايدر 
از این رو  و شوندمی) گسیل nsزمانی کوتاهی (چند صد 

معمول با چالش همراه است. در  هايبه روش هاآن نگاريطیف
ه از فیلم رادیوگرافی ب گیريبهرهپسیو با  نگاريطیفاین مقاله 

لی از ایکس گسی تابشاه فیلتر تضعیفی، جهت تعیین طیف همر
 مورد بررسی قرار گرفت.  UIPF-1دستگاه پالسماي کانونی 

نوع و ضخامت  ایکس و همچنیني بازه بندي انرژي چشمهتعداد 
خواهد بود.  تأثیرگذار Aفیلترهاي انتخابی، بر وضعیت ماتریس 

 وضعیت ماتریس ،که افزایش ابعاد ماتریس دهدمینشان  هابررسی
در این شرایط به ازاي یک خطاي اندك  .دهدیمبدتري را نتیجه 

ایکس در هر بازه انرژي به شدت  هايتابشدر تخمین دز، فراوانی 
چندان قابل اعتماد نخواهند بود.  یجنتاتغییر خواهد کرد و 

 این مواردکه استفاده از شبکه عصبی در  دهدمیمطالعات نشان 
عادلهمد مفید باشد. برتري روش شبکه عصبی بر روش حل توانمی

ي تحلیلی، از این جنبه است که با هاروشي ماتریسی و یا سایر 
توان مجموعه یمداشتن شناخت کلی از شکل واقعی هدف، 

ي آموزش را تا حد ممکن شبیه هدف واقعی انتخاب کرد و هاداده
 شود.یمبه همین دلیل امکان تعیین طیف با دقت باالتري فراهم 

توانایی تنظیم پارامترهاي شبکه (اوزان شبکه عصبی باید 
وارد  و کندیکه محیط شبکه تغییر م یزمان طیسیناپتیکی)، 

ین کار این است . هدف از ارا داشته باشد شودیشرایط جدیدي م
که اگر شبکه براي یک وضعیت خاص آموزش دید و تغییر کوچکی 
در شرایط محیطی شبکه رخ داد، شبکه بتواند با آموزش مختصر، 

  براي شرایط جدید نیز کارآمد باشد.
ایکس پالسی گسیلی از  تابشنشان داد که طیف  هايبررسی

و  فدر شرایطی که آند مرکزي داراي غال UIPF-1دستگاه 
تزریق  و kV 21 ولتاژ کاري درمسی است و هر شات  يتونهاده

 keVبین  ايبازه، داراي شودمیانجام ، mbar 9/0 گاز هوا با فشار
. باشدمیداراي مقدار بیشینه  keV 8در  تقریباًاست که  50-6

از جمله  به دست آمد. keV 5/17انرژي میانگین طیف نیز برابر 
 ،سازيمدلمسائل  مورد که در این استي عصبی هاشبکهمعایب 

 پیله مسئ فیزیک به عصبی شبکه از استفاده با صرفاً تواننمی
د و دار آموزش میزان به زیادي بستگی نتایج همچنین دقت؛ برد

 ادگیس به آن) یافتن عمومیت( شبکه آینده عملکرد بینیپیش
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