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دسگاا

السسیات کایویی یوع مهار بها ایهرژت  1/7 kJتها حها 2 mCi

پجود دارد.

واژههااای کدیاادی الرتویاههارت یسههیز الههوزیگرپیی )(PETا
السسیات کایوییا طیف دپترپوا اکگیویگها یر تکرار.
 .3مقدمه

رادیوایوپتو هات با عیر کوتا از قبیز  11C,13N,15Oپ  18Fمعیوال در کاربردهات الوشهکی
به پیژ در الرتویاارت یسیز الوزیگرپیی اسگفاد میشویا .این رادیوایوپتهو هها از بیبهاراو

هافهات مناسب توسط الرتوهات یوییات که در شگاباهنا هها تولیها مهیشهویاا بهه دسهت
می آینا .به علت یییه عیر کوتا این رادیوایوپتو ها تولیا آیهها بایها در محلهی باشها کهه
قرار است مورد اسگفاد قرار ییریا .به هیین منظور بایا در بییارسگاوها شگاباهنا هها مهورد

اسگفاد قرار ییریا .تصویربردارت  PET3با اسگفاد از سیکلوترپو رپش یراو قییگی اسهت.
بنابراین شگاباهنا السسیایی مورد توجه جات قرار یرفگه است .دسگاا السسهیات کهایویی
به دلیز سادییا هوینه بسیار کما امکاو تعییهر پ یاههاارت آسهاوتهر یکهی از سیسهگمههات
مناسب برات تولیا رادیوایوپتو هات با عیر کوتا است.
در دسگاا السسیات کایویی با بسگه شاو ی

سوئیچ سریعا پلگاژ چنا د کیلو پلگهی بهه

الکگرپدهات هم محور آیا پ کاتا اعیال مهیشهود .بهر اثهر شکسهت الکگریکهی یهاز درپو
محفظها الیه جریاو سطح عایق را باردار میکنا پ بر اثر اعیال ییرپت لوریگسا الیه جریهاو
با سرعت باال به سیت ایگهات الکگرپدها شگاب میییرد .در فاز یهایی بخشی از الیهه جریهاو
به طور مگقارو به سیت مرکو آیا حرکت میکنا پ سگویی از السسیات بسیار چاهالا دا پ
با طول عیر بسیار کوتا تشکیز میشود که چشیه تولیا یهووا الکگهرپوا اشهعه  xپ یهوترپو
است.
Positron Emission Tomography
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پلگاژِ بای

خازیی بهرات یه

پجود این پلگاژهات کوچ

دسهگاا السسهیات کهایویی معیهوال  10-30 kVاسهت بها

یگایج آزمای

هات بسیارت یشاو داد اسهت کهه باریکهه ههات

دپترپیی یسیز شا از الیهنچا دارات طیهف پسهیعی از ایهرژت یبهاالت چنها  )MeVهسهگنا.
شگاب یوو با چنین ایرژت باالیی یکی از غیر منگظر ترین جنبههات دسگاا السسیات کایویی
است .چناین عامز برات شگاب یووها از قبیز یاالایاارتهاا مقاپمت غیر عادتا موج السسیا
پ موج شوک الیشن هاد شا است .با این پجهود سهاز پ کها ِر شهگاب یهوو در الیهنچ السسهیات
کهایویی بهه خهوبی درک یشها اسهت .مهیگههرین عامهز در شهگاب یهووهها یاالایههاارت m=0

ییاالایاارت سوسیسی) است .رشا این قبیز یاالایاارت ها به علت اغگشاشهات شهعاعی مگقهارو
مییابها پ از ایهن رپ

در یقاطی معین در سگوو السسیا است .در این یقاط سطح مقطع کاه

میااو مغناطیسی سهیگی در سهطح السسهیا یسهگرش الیهاا مهیکنها .ایهن یقهاط دارات فشهار
مغناطیسی باالترت هسگنا پ یسبت به یقاط دیار با سرعت بیشگرت منقبض میشویا .تغییرات
سریع میااو مغناطیسی در هر ایقباض باعث ایجاد ی

میااو الکگریکی بورگ طولی ایجهاد

میکنا که باعث شگاب یووهات داخز سگوو السسیا در ایرژتهات باال مییردد.
ی

یوینه مناسب بهرات مطالعهه تولیها رادیوایوپتهو در السسهیات کهایوییا پاکهن

هسگهات  12C(d,n)13Nاست .مویت این پاکن

سطح مقطع بهاالا ایهرژت آسهگایه کهما یییهه

عیر کوتا پ در دسگرس بودو مواد هاف میباشا ].[1

با بیباراو هاف یرافیت توسط دپترپو هات الرایرژتا ییگرپژو –  31از طریهق پاکهن
زیر تولیا می شود:
ایرژت آسگایه این پاکن

 328 keVمی باشا .ییگرپژو 31 -ی

کوتا است پ با یییه عیر تقریبا  31دقیقها پاالاشهی پ یه

N+n+Q

13

12

C+d

رادیوایوپتو بها عیهر

الهوزیگرپو

𝛽𝛽 تولیها مهیکنها.

الوزیگرپو در داخز یرافیت مگوقف یسرعت الوزیگرپو دریرافیت کم مهیشهود) پ بها یه

الکگرپو یهابود مهیشهود .بهر اثهر یهابودت ههر زپج الکگهرپو-الهوزیگرپوا دپ فوتهوو یامهات
 511 keVتولیا میشود که در دپ جهت مگقابز حرکت میکننا.
تولیا رادیوایوپتو در السسیات کایویی از مهات هها قبهز مهورد توجهه محققهین قهرار

یرفگه است .از جیله این محققین میتواو به یرپ برزسکو ] [2در آمریکاا آیجلهی ] [3در
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ایگالیاا رپشن ] [4در سنااالور اشار کرد .از ایهن میهاو میهواو اکگیویگهه تولیها شها توسهط

رپشن پ هیکارای ] [4به میواو قابز توجهی افوای

ههات خهود

یافگه است .آوها آزمای

دسههگاا السسههیات کههایویی  NX2ایجههام داد ایهها .آیههها هههاف یرافیههت

را بههر رپت ی ه

) (15×15×0/7را به فاصله  100 mmدر مقابز باریکه دپترپو در دسگاا  NX2قرار دادیا
بود.

به طورت که زاپیه فضایی دپترپو ها با هاف یرافیت sr

اکگیویگه یوارش شا توسط یرپ رپشن در دسهگاا  NX2بها یهر تکهرار  1 Hzبعها
از 11ثاییه بیباراو یرافیتا برابر با  5/2 kBqبود .ایهن مقهاار در ایهن دسهگاا کوچه

در

مقایسه با اکگیویگه یوارش شا در دسگاا هات بوریگر ی )1/7 kJبیشگر است .امها ایهن مقهاار
اکگیویگه ییو هیچناو برات اسگفاد هات الوشکی اهییت زیادت یاارد.
داد هههات

در ایههن کههار ابگههاا اکگیویگههه رادیوایوپتههو ییگههرپژو  31-را بههه کیهه

آزمایشااهی  12طیف دپتهرپو تولیها شها توسهط دسهگاا السسهیات کهایویی  NX2کهه
توسط طیف سنج مغناطیسی ایااز ییرت شا بودا محاسبه میکنیم یاین داد هها در مرجهع
 1موجود است) پ سپس بهه بررسهی تهأثیر یهر تکهرار بهر مقهاار اکگیویگهه بهه دسهت آمها
میالردازیم.
 .2محاسبه اکتیویته در دستگاه پالسمای کانونی

از رابطه زیر به دست میآیا ].[4

در دسگاا السسیات کایوییا
ی )3

که در آو

بازد هاف ضخیم است پ یر پاکن

ییگههرپژو 31بههر  cm3ا

سههطح مقطههع پاکههن

دپترپوها در هاف یرافیت پ
برات محاسبه

|

⁄

را یشاو میدهاا تعااد هسگهههات
 12C(d,n)13Nا

ایرژت دپترپوهات فرپدت است.

ا داد هات سطح مقطهع پاکهن

|

∫

⁄

تههواو توقههف

 12C(d,n)13Nرا از الایاها داد ههات

 [5] EXFORبههه دسههت آپرد از کهها  [6] SRIMبههرات محاسههبه تههواو توقههف پاکههن
اسگفاد می کنیم.
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تعااد هسگههات ییگرپژو 31از حاصز ضرب تعهااد یهووههات دپتهرپو در بهازد ههاف
ضخیم به دست میآیا.
ی )2
طیف دپترپو از قایوو تجربی تواو به شکز زیر الیرپت میکنا[4,7,8] :

∫

ی )1
در این رابطه  nپ  Kثابتهات تجربی هسگنا .از میاو  32طیف تجربهی دپتهرپوا موجهود در

مرجع ] [9که در دسگاا السسیات کهایویی  NX2تولیهاا پ توسهط طیهف سهنج مغناطیسهی
ایااز ییرت شا است یکی را بریویا پ با تابع باال برازش میکنیم یرابطه .)4
ی )4
1.6E+13
1.4E+13
1.2E+13
8E+12
6E+12

dN/dE

1E+13

4E+12
2E+12
0
1

0.8

0.6

0.4

0.2

)E(MeV

شکز : 3طیف دپترپو تولیا شا در دسگاا السسیات کایویی NX2ا
ییقطهها داد هات آزمایشااهی ] [9پ خط چین منحنی برازش شا با یقاط آزمایشااهی توسط رابطه .)4

با جایاذارت رابطه  4در رابطه  2پ قرار دادو مقاار کیینه پ بیشینه ایرژت طیف دپترپو
از شکز 3ا میتواو تعااد هسگه هات ییگرپژو 31-را محاسبه کرد .مقاار اکگیویگه ییگهرپژو-
 31با اسگفاد از طیف دپترپو یدر شکز)3ا به مقاار  A=0/616 kBqمحاسبه شا .اکگیویگه
یوارش شا در آزمایشاا با دسگاا  NX2برابر با  Aexp=5/2 kBqبهود ] .[4دلیهز تفهاپت
اکگیویگه محاسبه شا با اکگیویگه آزمایشااهی در مرجع ] [12توضیح داد شا است.
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 .1بهینهسازی تولید رادیو ایزوتوپهای کوتاه عمر

مقاار اکگیویگه تولیات توسط دسگاا السسیات کایویی تابعی از ایرژت دسگاا پ یر تکرار

میباشا .با افوای
با افوای

ایرژت دسگاا پ یر تکرار تعااد دپترپوهات فرپدت افوای

مییابها پ

تعااد دپترپوهات فرپدت مقاار اکگیویگه به طور قابهز تهوجهی افهوای

مهییابها.

بنابراین اکگیویگه به طیف دپترپو پابسگه است در یگیجه با توجه به الیرپت توزیع طیف ایرژت
ا بها کهاه

دپترپو از قهایوو تهواو

 nتعهااد دپتهرپو ههات فهرپدت افهوای

مییابا .بنابراین ابگاا به بررسی رابطه بین تواو در تابع ییهایی )  (nپ اکگیویگهه مهیالهردازیم پ
سپس دربار ت بهینهسازت رادیوایوپتو هات با عیر کوتا بحث میکنیم.
با محاسبه اکگیویگه ییگرپژو  31-بها اسهگفاد از  1مجیوعهه از طیهف ههات آزمایشهااهی
دپترپو یدر فشارهات  [9])4,6,8 mbarیشاو داد شها کهه تعهااد دپتهرپوههات فهرپدت پ
 nتعههااد

ایههرژت دپتههرپوههها هههر دپ یقشههی اساسههی در مقههاار اکگیویگههه داریهها پ بهها افههوای
دپترپوها پ ایرژت دپترپوهات فرپدت کاه

یافگه پ مقاار اکگیویگه ییو کاه

مییابا .بهه

هیین منظور با بهرازش داد ههات آزمایشهااهی ] [9بها تهابع ییهاییا تغییهرات  nیتهواو تهابع
ییایی) را بر حسب ایرژت بیشینه طیفهات تجربی دپترپو رسم میکنیم یشکز .)2با توجهه
ایرژت بیشینه دپترپو مقاار  nافهوای

به شکز2ا با کاه

طیفهات تجربی با افوای

 nا مقاار اکگیویگه کاه

مهییابها پ بها بررسهی اکگیویگهه

مییابا.
6

5

)n(a.u.

4

3
2

1

1.5

0.5

)Emax(MeV

شکز  :2منحنی تغییرات  nدررابطه ییایی

9/30/2014 12:10:46 AM

با ایرژت بیشینهت طیف دپترپو.

PH 3 [ed 4].indd 58

مجلة فیزیک کاربردی دانشگاه الزهرا (س) 59 /

به عسپ بررسی طیفهات تجربی ] [9یشهاو مهیدهها بها افهوای
فهرپدت مقهاار  nکهاه ا پ اکگیویگهه افهوای

مهییابها .بنهابراین بها بررسهی  1مجیوعهه از
 nتعهااد ررات پ ایهرژت؛ پ در یگیجهه

طیف هات دپترپو به این یگیجه رسیایم که با کهاه
اکگیویگه افوای

تعهااد دپتهرپوههات

مییابا .این یگیجه را از طریق تئورت یرابطه  )5ییو یشاو میدهیم.

رابطه بین  nپ  Aاز فرمول زیر به دست میآیا ].[10
ی )5
که در آو

∫

تعااد دپترپوهات خرپجی از الینچ پ

زاپیه فضهایی دپتهرپوههات خهارج

شا از الینچ است .برات اینکه احگیال برخورد هیهه دپتهرپوهها بها ههاف یرافیهت در یظهر
یرفگه شود مقاار ا  01درجه در یظر یرفگه شا است ] .[10,7,8برات محاسهبه هیهاو

شرایط آزمایشاا ] [4یی

هاف یرافیت با ابعهاد ) (15 15 0/7بهه فاصهله  100 cmاز

الینچ) را در یظر میییهریم .بها جایاهذارت داد ههات موجهود در رابطهه  5منحنهی تغییهرات
اکگیویگه بر حسب  nیتواو تابع ییایی) را رسم میکنیم یشکز.)1
7E+03

6E+03
)A (kBq

5E+03

4E+03
9

7

8

6

شکز  :1افوای

5

n

4

3

2

اکگیویگه با بوریگرشاو .n

این منحنی با اسگفاد از رابطه  5باست آما است.

هیاوطور که در شکز  1یشاو داد ایم با کاه
یگایج به دست آما از طیفهات دپترپوا با کاه

 nاکگیویگه افوای
 nتعااد ررات افوای

مییابا پ با توجه بهه
مییابها الهس بهه

منظور بهینهسازت اکگیویگه بایا تعااد دپترپوها را بیفواییم .یکی از رپشهات افوای
رراتا افوای
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به منظور بررسی اثر یر تکرار دسگاا السسیات کایویی بهر میهواو اکگیویگهه ییگهرپژو –
 31تولیات از فرمول زیر اسگفاد میکنیم.
(

)

ی )6

(

)

این رابطه اکگیویگه را بعا از  kشات مگوالی یشاو میدها ].[11

تاثیر یر تکرار بر میهواو اکگیویگهه در فرکهایسههات  1 Hz , 5 Hz ,10 Hz ,16 Hzدر
زماو بیباراو  11ثاییه یزماو در یظر یرفگهه شها در آزمایشهاا ])[4ا 111ثاییهه ی 3/2یییهه
عیر رادیو ایوپتو )  611ثاییه ی3یییه عیر)ا 3211ثاییه ی 2یییهه عیهر)ا 3011ثاییهه ی 1یییهه
عیر) از طریق رابطه  6بررسی کرد پ ییودار مربوطه یشکز  )4را رسم میکنیم.
8E+03

)A(30s
)A(300s

6E+03

)A(600s

)A(1800s

)A(kBq

)A(1200s

4E+03

2E+03

0E+00
20

15

5 rep rate(Hz) 10

0

شکز  :4اکگیویگه بر حسب یر تکرار.

هیاوطورکه در شکز 4مشخص است با افوای
بهطورت که در یر تکرار  1 Hzاکگیویگه بعا از ی

یر تکرار اکگیویگهه افهوای

مهی یابها

یییه عیهر ی 611ثاییهه) بیبهاراو ههاف

برابر است با  0/2 MBqدر حالی که در هیاو زمهاو بیبهاراو ی 3یییهه عیهر) در یهر تکهرار
 16 Hzاکگیویگه برابر با  4 MBqاست .بنابراین یهر تکهرار عهاملی بسهیار مهرثر در افهوای
اکگیویگه میباشا.
اکگیویگه مورد ییاز برات تصویربردارت  PETبیشگر از  1 GBqمیباشا .اکگیویگه محاسهبه
شا برات یکی از طیفهات تجربی دپترپو در یر تکرار  16 Hzپ زماو بیباراو  611ثاییه
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ی (Acal=8 MBqاز مقاار الزم برات تصویربردارت کیگر است .برات بررسی قابلیت دسهگاا
السسیات کایویی برات تولیا مقهاار اکگیویگهه مهورد ییهاز بهرات تصهویربردارت بها اسهگفاد از
افوای

یر تکرارا اکگیویگه در فرکایسهات باالتر محاسبه میشهود .از ایهن رپ اکگیویگهه در

فرکایسهات  50Hz, 100 Hz, 500 Hz, 1 kHبررسی شاا پ ییودار مربوطه رسم یردیا.

1E+06
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400
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شکز  :5اکگیویگه بر حسب یر تکرار در فرکایسهات باال.

هیاو طور که در شکز 5دیا میشود اکگیویگه در یر تکرار  1 kHzبعا از  3011ثاییهه
برابر با  0/9 GBqمعادل  2 mCiاست .البگه الزم به رکر است که رسیاو به این یهر تکهرار
باال به دلیز محاپدیتهات فنی در دسگاا هات السسیات کایویی موجود دشوار است.
 .4نتیجهگیری

با بررسی اکگیویگه ییگرپژو –  31توسط مجیوعهات از طیفههات تجربهی دپتهرپو مشهخص
شا که اکگیویگه به طیف دپترپو پابسگه است پ بها کهاه

تعااد دپترپوهات فرپدت افوای
که افوای

مییابا که منجر به افوای

یر تکرار دسگاا عاملی بهرات افهوای

منظور بهینهسازت اکگیویگه میتواییم از افوای
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 nیتهواو تهابع ییهایی)ا ایهرژت پ
اکگیویگه میشهود .از آیجهایی

تعهااد دپتهرپوههات فهرپدت اسهت بهه

یر تکرار اسگفاد کنیم.
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یییهه عیهر

 بعها از یه1 Hz یگایج بررسیهات ایجام شا یشاو داد که در یهر تکهرار

 درحهالی کهه در هیهاو زمهاو. مهیشهود0/2 MBq ( بیباراو هافا اکگیویگه برابر با600 s)
 الهس اکگیویگهه پ یهر تکهرار بها. بود2 MBq  اکگیویگه برابر با10 Hz بیباراو در یر تکرار
یهر تکهرارا

 به طور کلی میتواو ادعا کهرد کهه بها افهوای.یکایار رابطهات خطی داریا

دسگاا السسیات کایویی یوع مار پجود خواها داشهت کهه

اکگیویگه در ی

.بسیار قابز توجه است
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 منابع.5

[1] R.L. Gulickson, W.L. Pickles, D.F. Price, H.L. Salhin, and T.E.
Wainwright, “The Second International Conference on Energy Storage,
Compression, and Switching”, Venice, Italy, December 5-8, 1978.
[2] J.S. Brzosko, K. Melzacki, C. Powell, M. Gai, “Application of
Accelerators in Research and Industry”, Sixteenth Int’l. Conf., CP576, 2001.
[3] E. Angeli, A. Tartari, M. Frignani, V. Molinari, D. Mostacci, F. Rocchi,
M. Sumini, Nucl. Technol. Radiat. Protection, XX, No. 1 (2005) 33 - 37.
[4] M.V. Roshan, S.V. Springham, R.S. Rawat, P. Lee, IEEE Trans. Plasma
Sci. 38, No.12, (2010) 3393-3397.
[5] V. Zerkin, (2014), “Experimental Nuclear Reaction Data (EXFOR)”,
Available at: https://www-nds.iaea.org/exfor/exfor.htm. Last accessed 22th
April 2013.
[6] J.F. Ziegler, (2013), “SRIM - The Stopping and Range of Ions in
Matter”, Available at: http://www.srim.org/. Last accessed 22th April 2013.
[7] M. Sadowski, A. Szydlowski, M. Scholz, H. Kelly, A. Marquez, A.
Lepone, Radiation Measurements 31 (1999) 185-190.
[8] M. Sadowski, M. Moroso, R. Pouzo, J. Nukleonika. 45, No. 3 (2000)
179-184.
[9] M.V. Roshan, S.V. Springham, A. Talebitaher, R.S. Rawat, P. Lee,
Plasma Phys. Control. Fusion, 52 (2010) 085007.
[10] B. Bienkowska, S. Jednorog, I.M. Ivanova-Stanik, M. Scholz, A.
Szydlowski, Acta physica slovaca 54, No. 4 (2004) 401 – 407.

PH 3 [ed 4].indd 62

9/30/2014 12:10:47 AM

مجلة فیزیک کاربردی دانشگاه الزهرا (س) 63 /

[11] B. Shirani and F. Abbasi, J. Fusion Energy, 32, No. 2 (2013) 235-241.

[ ]32ساعاا م .الایاویامه کارشناسی ارشاا "بهینهسازت تولیها رادیوایوپتهو ههات کوتها عیهر در

سامایهت السسیات کایویی"ا دایشاا آزاد اسسمی پاحا تهراو مرکوت ی.)3112

9/30/2014 12:10:47 AM

PH 3 [ed 4].indd 63

