
:چکیده
اشعه ایکس یکی از منابع تولید اشعه ایکس، تیوب های. دارد... اشعه ایکس کاربردهای فراوانی در صنعت، پزشکی و 

الزم اس ت . وندمی باشند که با تاباندن الکترون های شتاب یافته به سطح آند، باعث تولید اشعه ایکس مشخصه می ش 
اشعه ایکس در این کار، طیف. که انتخاب ماده آند و فیلتر تیوب با توجه به کاربرد خاص اشعه ایکس، صورت پذیرد

.مشخصه آندهای متداول بدون وجود فیلتر و با وجود فیلترهای مختلف بررسی شده است

:نتایجوکارروشمقدمه،
پرت و درک ساختار تیوب اشعه ایکس و ساز و کارهای دخیل در تولید طیف اشعه ایکس، مهم است زیرا ویژگی های

ای ن مقال ه ه د .اشعه ایکس به طور قابل مالحظه ای بر وضوح فضایی، کنتراست تصویر و دز بیمار تأثیر می گ ذارد
اش عه ایک س شبیه س ازی تی وب. بررسی نقش ماده آند و فیلتر استفاده شده در فرآیند تولید اشعه ایکس می باش د
مشخص ات هندس ه و پارامتره ای. شامل چشمه الکترونی، هد  و یک فیلتر است که در محفظه خالء ق رار دارن د

،(MG450)برای یک تیوب اشعه ایک س تولیدش ده توس ی فیلی  س [ 1]شبیه سازی طبق پارامترهای آمده در 
ب ا ان ر ی چشمه الکترونی، بدون دیمانسیون بوده و شامل یک نقطه در فضا می یاش د ک ه الکترون ه ایی. می باشند

عه ایک س شماتیک پیکربندی مورد استفاده در شبیه سازی تیوب اش. از آن گسیل می شوند،kVpثابت، متناسب با 
می باشد ک ه س طح mm2و شعاع mm5هد  به شکل استوانه  با ضخامت . نمایش داده شده است1در شکل 

cmدر فاص له cm1/1فیلتر یک دیسک با شعاع . درجه تشکیل می دهد22آن با الکترون های ساطع شده، زاویه 

cmله انر ی فوتون ها هنگام عبور از یک سطح که در فاص . از نقطه برخورد الکترون ها با هد  تعریف شده است1

ش ده اس ت، ب رای الکترون ه ایی ب ا ان ر ی مش خ  Detectorب ا عن وان 1از هد  قرار دارد و در ش کل 1/5
keV(=180 kVp) 180 طی  ف بدس  ت آم  ده از شبیه س  ازی هندس  ه مش  ابه ک  ه توس  ی . می ش  ودثب  ت

همانگون  ه ک  ه مش  اهده می ش  ود، ب  ا . آورده ش  ده اس  ت2ش  ده اس  ت، در ش  کل انج  ام MCNPXک  د
ت ک د طیف اشعه ایکس مشخصه هد  تنگستنی باز تولید شده است و از ای ن رو ص حنیز MCNPXشبیه سازی
69/8و keV9/47،58/2،60/3،67/7انر ی هایاین پیک ها با توجه به بازه بندی صورت گرفته  در . تایید می شود

[.2]تنگستن می باشند Kβ2و  L،Kα1،Kα2،Kβ1واقع شده که به ترتیب مربوط به لبه های 

د شده، عبارتن د مواد پرکاربرد در تولید اشعه ایکس در تیوب اشعه ایکس، با توجه به کاربرد انر ی اشعه ایکس تولی
و فیلترهای مورد ؛(Ag)و نقره(Fe)آهن،(Cr)کروم،(Cu)مس،(Rh)رودیوم،(Mo)مولیبدن،(W)تنگستن : از

-5همچنین از آلیا  تنگستن به همراه [. 3]می باشند(Al)آهن یا آلومینیوم،(Be)استفاده نیز غالبا از جنس برلیوم
ای ذکر شبیه سازی مونت کارلو برای آنده. به منظور کاهش خوردگی سطح آند نیز استفاده می شود(Re)رنیوم% 10

.آمده است10تا 3شده و با فیلترهای نام برده، با هندسه شرح داده شده، انجام پذیرفته و نتایج آن در شکل های 

گیرینتیجهوبحث
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یوب پیکربندی استفاده شده در شبیه سازی ت-1شکل
اشعه ایکس

وسی طیف اشعه ایکس مشخصه تنگستن  بدست آمده ت-2شکل 
MCNPبا کد keV180شبیه سازی الکترون های 

با فیلترهای Wطیف اشعه ایکس مشخصه-3شکل
مختلف

با فیلترهای Rhطیف اشعه ایکس مشخصه-4شکل
مختلف

با فیلترهای Feطیف اشعه ایکس مشخصه-5شکل
مختلف

با فیلترهای Crطیف اشعه ایکس مشخصه-6شکل
مختلف

با فیلترهای مختلفMoطیف اشعه ایکس مشخصه-8شکلW+10% Reطیف اشعه ایکس مشخصه -7شکل

با فیلترهای مختلفAgطیف اشعه ایکس مشخصه-10شکلبا فیلترهای مختلفCuطیف اشعه ایکس مشخصه -9شکل
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مقایسه طیف اشعه ایکس مشخصه مواد مختلف-11شکل


