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 نوترونی سازیروش فعالبه مواد آنالیز برای گاما پرتوهای طیف تحلیلنوین  کدی ارائه
 

 فرد، مهدی؛رضوانی ؛*فرهاد، ستادیزدانافاضاتی، احسان؛  ؛حسینی، محمودرضاسیدی

 نظری، محمدنامی

 ، پژوهشکده راکتورایپژوهشگاه علوم و فنون هسته

 چكيده
سازی روش فعالتوسعه داده شده که تمام مراحل آنالیز عنصری مواد به MATLAB R2015a افزاردر این مقاله کدی تحت نرم

تواند انجام دهد. کد یاد شده ضمن برخورداری از توانایی بازخوانی اطالعات ( را با تأکید بر روش نسبی میNAAنوترونی )
اظر های متنیافتن قله، تخصیص رادیوایزوتوپها، دارای عملکردهای اصلی تحلیل و پردازش طیف گاما مانند طیفی نمونه

ی مساحت هر قله، انجام محاسبات آنالیز زمینه و محاسبهی جامع موجود در کد، حذف پسبرای هر قله با استفاده از کتابخانه
در  SPAN افزار آنالیزگر چینیباشد. اعتبارسنجی این کد با نرمو در نهایت برآورد غلظت عناصر موجود در نمونه نیز می

 دهد.دست میها نشان داد که کد نوشته شده نتایج قابل قبولی بهاز نمونه بسیاریمورد 

 .MATLAB ،SPANافزار نرم کد، ،(NAA) نوترونیسازی آنالیز به روش فعالتحلیل طیف گاما، : کلیدواژه

 قدمهم
با تابش نوترونی حاصل از  ،ی تهیه شدهمادهی طی آن نمونهفرآیندی است که ( NAAنوترونی )سازی آنالیز به روش فعال

تعداد خالص  ،اشدبهای پرتوزا تعداد اتم 𝑁های هدف واتمتعداد  𝑛 اگرد. شوپرتودهی میی ایزوتوپی یا یک چشمهراکتور 

 :آیدمی دستبه (1)دیفرانسیلی  یمعادلهاز  نمونهی های پرتوزااتم

(1) 
𝑑𝑁

𝑑𝑡
= 𝜑𝜎𝑛 − 𝜆𝑛 

-آهنگ واپاشی هسته 𝜆𝑛و سطح مقطع اندرکنش(  𝜎شار نوترونی و 𝜑)های نمونه آهنگ فعال شدن هسته 𝜑𝜎𝑛که در آن 

منجر خواهد نهایی زیر  فرمولبه  موثر ضرایبی عوامل و با در نظر گرفتن همه باال یحل معادله .باشدمی شدهای فعال ه

 :گیردبر مبنای آن صورت می NAA کار واقعکه در  شد

(2) 𝐴 = 𝑁𝑎
𝑐𝑊

𝑀𝜆
𝜃𝜑𝜎𝑃𝛾𝜀

𝑇𝑐
𝑇𝑡
𝑆𝐷𝐶 

غلظت عنصر  c(، mole-1عدد آووگادرو ) aNدر طیف،  Eی با انرژی مساحت خالص زیر قله Aدر این رابطه 

(ppm ،)W ( جرم نمونهgr ،)M ( وزن اتمی عنصر پرتودهی شدهgram/mole،)  نسبی ایزوتوپی هدف، فراوانی 

 E،بی یا فراوانی تابش گاما با انرژیشدت نس P (،2cmسازی )سطح مقطع فعال  (،s2-n.cm.-1شار نوترونی )

 dTو  iT، (sهای شمارش موثر و واقعی )ترتیب زمانبه tTو  cT (،s-1ثابت واپاشی ) E ،λبازده آشکارساز برای انرژی

iT،(sهای پرتودهی و واپاشی )ترتیب زمانبه
eS


1 ،فاکتور تصحیح اشباعdT

eD


  فاکتور تصحیح تأخیر در

tT شمارش،
eC


1 باشدمی ور تصحیح شمارشفاکت. 
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و روش  0Kاستانداردسازی  مطلق،نیمه مطلق، کارگیری فرمول حاصل، چهار روشبسته به چگونگی به NAAبرای کار 

-بهی برآورد غلظت عنصر مجهول رابطه باشد،مینیز  این پروژهی مورد استفادهکه  در روش نسبی وجود دارد.نسبی 

 :[2و1] صورت زیر است

(3) 𝑐𝑠𝑎𝑚 = 𝑐𝑠𝑡𝑑
𝐴𝑠𝑎𝑚
𝐴𝑠𝑡𝑑

𝑊𝑠𝑡𝑑

𝑊𝑠𝑎𝑚

𝑇𝑡𝑠𝑎𝑚
𝑇𝑡𝑠𝑡𝑑

𝑇𝑐𝑠𝑡𝑑
𝑇𝑐𝑠𝑎𝑚

𝜑𝑠𝑡𝑑
𝜑𝑠𝑎𝑚

(𝑆𝐷𝐶)𝑠𝑡𝑑
(𝑆𝐷𝐶)𝑠𝑎𝑚

 

 هایطیف .هستند ی مجهول و استانداردنمونههای مربوط به کمیت نشانگر ترتیببه 𝑠𝑡𝑑و  𝑠𝑎𝑚 هایشاخص در آن که

 CHN.صورت فایلی با پسوند ، بهMAESTRO IIنگار افزار طیفنرم بااستاندارد  ومجهول  یگرفته شده از نمونه
ی انجام محاسبات برآورد غلظت عناصر موجود در نمونه و های خامایلفاین  تحلیل حال پردازش وشود. ذخیره میجداگانه 

های هدف، انرژی که حاوی اطالعاتی نظیر فراوانی ایزوتوپ است SPANآنالیز مثل افزار نرمیک  نیازمند ،مجهول

طح ها و سعمر رادیوایزوتوپنیمهآنها،  های تولید شده و شدت نسبی )فراوانی(گاماهای مختلف گسیل شده از رادیوایزوتوپ

که از کشور چین خریداری در ایران  SPAN ی کنونینسخه .[1] های محتمل در پرتودهی نوترون باشدمقطع انواع واکنش

آشنا برای کاربران معمول محیط نامشکالتی از قبیل  دارای کند وکار می DOSفقط تحت سیستم عامل  ،شده است

Windowsقابل ) یابی به یک کد. بنابراین ضرورت دستباشددیمی و عدم یکپارچگی بانک اطالعاتی می، رابط کاربری ق

ری ویژه با هدف آنالیز عنصهبومی کارآمد مبتنی بر اصول و تئوری دقیق تحلیل و پردازش طیف گاما ب افزار(تبدیل به نرم

 SPANنسبت به  که بود SPANافزار آنالیز مجایگزین نربومی  کدیک ی ارائههدف در این کار  .شوداحساس می مواد

شایان ذکر است که در این پژوهش از راکتور مینیاتوری  .داشته باشد تریسریعو عملکردهای بهبودیافته  یهاتوانمندی

-( برای طیفHPGeها، از آشکارساز ژرمانیم فوق خالص )( اصفهان برای پرتودهی نمونهMNSRی نوترونی )چشمه

 وهای آمریکایی و کانادایی متعلق به شرکت ،های مشخصهای استاندارد حاوی عناصر با غلظتنمونه شد. گیری استفاده

 .[4و3] باشدمی IAEAمورد تأیید 

 کار روش
 مبانی نظری .1

 SPANز آنالی افزارنرم هایها و محدودیتقابلیت ابتدا درامکاناتی که کد باید داشته باشد  از عمیقبه دید  یابیدستمنظور به

 :شد ارزیابی و بررسی ا  دقیقهای نظری کار شامل موارد ذیل سپس پایهو 

زمینه و حذف آن ی پسمحاسبه، های جستجوی قلهالگوریتم( پردازش و تحلیل طیف شامل: 2، گاما نگاریطیف اصول( 1

د و ، خطای استاندارساحت زیر قله، مکانال-انرژیکالیبراسیون ی کانال مرکزی، محاسبههای چندجزئی، یافتن قله ،از طیف

بر اساس اطالعات محاسبات آنالیز نمونه ( 3. آنانرژی  طبققله به هر  ایزوتوپتخصیص  ،برای هر قله FWHM مقدار

شار نوترونی پرتودهی، زمان پرتودهی، در طیف ) پارامترهای موثر در نظر گرفتنبا طیف تابش گامای آن  از حاصل

های موجود درصد ایزوتوپ) برآورد غلظت عناصر مطلوب سرانجام و (گیری، بازده آشکارساززمان واپاشی، زمان طیف

 .[6و5و1] ه(از هر عنصر در نمون

 MATLABافزار ی کد در فضای نرمتوسعه وخانه مورد نياز های کتابو فایل یی بانک اطالعاتتهيه .2

ای هعی است که شامل مشخصات مورد نیاز تمام ایزوتوپی جامگیری از کتابخانهکد در گرو بهره درست و معتبرعملکرد 

جرم اتمی ( 1 عبارتند از:استخراج شدند،  [9و8و7]از منابع  که دهی نوترونی باشد. این مشخصاتقابل تولید به روش تابش

هدف به های ایزوتوپ )اشاره شده در مقدمه( های ممکن و محتملنوع واکنش( NAA ،2های هدف در فراوانی ایزوتوپو 

انرژی پرتوهای ( 4، های تولید شدهعمر رادیوایزوتوپنیمه( 3، هاهای مربوط به هر کدام از واکنشهمراه سطح مقطع

ترین مهم ازیکی رابط کاربری بهینه . آنها های تابشیفراوانی )شدت نسبی( فوتونبا گسیل شده از هر رادیوایزوتوپ  یگاما

یک  MATLABافزار نرم GUIدر قالب ، سازی کار با کدافزاری است. جهت سادهارزیابی کیفیت هر نرم هایویژگی

د در ک برداری باشد.د تا کد برای اهداف آموزشی نیز قابل بهرهیشامل زیرمنوهای کاربردی ایجاد گردرابط کاربری مناسب 
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یج با نتا مقایسه نتایج حاصل قاز طریین ارزیابی )اشد صورت مستقل از لحاظ خروجی مورد انتظار ارزیابی هر بخش به

 .گردیدها اعمال یابی و تصحیح مناسب در الگوریتم( و عیبشدانجام  SPANافزار نرم ازبدست آمده 

 تحليل طيف و محاسبات آناليز با کدفرآیند . 3

گیری موثر طیفزمان و  واقعیزمان گیری، دقیق شروع طیف زمان، گرفته شده عالوه بر مشخصات طیف CHN.فایل 

ی حاوی کد کپی شده و با ابتدا این فایل در پوشه دارد.در بر نیز دهد( را ی آشکارساز را می)که تفاضل آنها زمان مرده

( تصویری از محیط کاربری اصلی کد یاد شده را نشان 1شکل )شود. بارگذاری میخام ، طیف در کد وارد کردن اسم آن

کانال است. برای -انجام کالیبراسیون انرژی ی قله روی آن وجوی اولیه، جستی پردازش طیفمرحلهشروع دهد. می

 وبیخا تقریب دست آید. البته بی دوم بهی درجهصورت یک معادلهانرژی و کانال بهی بین الزم است رابطهکالیبراسیون 

رو سه از ایند. باشمی افیکالزم و ی دوم برازش درجه ،جهت پوشش دادن بیشترین تعداد نقاط این رابطه خطی است ولی

از  ی مختلفسه انرژی گامااین کار برای  .ی دوم مطلوب نیاز استی درجهبرای استخراج ضرایب معادلهنقطه 

-، در منوی کالیبراسیون به کد داده میی قله پیداست()که از روی جستجوی اولیه های موجود در طیف خامرادیوایزوتوپ

قابل  با حساسیتجستجوی قله  جهتالگوریتم  کد از دو شود.ای بار دوم جستجوی قله انجام میبعد از کالیبراسیون بر شود.

 تر باید مقدارهای ضعیفگفتنی است که برای یافتن قله .نداستخراج شد [6و1] از منابعگیرد که بهره میتنظیم توسط کاربر 

-یشی خطای قله در منوی پتواند با وارد کردن مقدار بیشینهبعالوه کاربر میتنظیمات باالتر برد. حساسیت را در منوی پیش

ی هر بخش از کل طیف امکان مشاهده پوشی کند.چشمبا خطای بیش از حد تعریف شده در طیف های نمایش قلهتنظیمات، از 

های کتابخانه ایلکد با رجوع به ف (.1نمایی شده در کد به انتخاب کاربر وجود دارد )پنجره زیرین در شکل صورت بزرگبه

را تخصیص  هاییشان رادیوایزوتوپنمایی شده از طیف، متناسب با انرژیی بزرگهای یافته شده در پنجرهخود، به قله

هر قله  ی انرژی تحت پوششتواند گسترهکانال با چه دقتی انجام پذیرد، کاربر می-بسته به اینکه کالیبراسیون انرژی دهد.می

های مطلوب به قله تنظیمات، برای شناسایی و تخصیص رادیوایزوتوپدر منوی پیش FWHMریبی از را با وارد کردن ض

 توسط کد تنظیم کند.

 
 تصویری از محیط کاربری اصلی کد :1شکل 
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ا باز طیف را مینه زپس محاسبه سطح زیر قله،منظور هبکد مساحت قله است.  ،غلظت برآورددر از طیف ترین پارامتر مهم

حال طیف جهت انجام محاسبات آنالیز توسط کد کامال  پردازش یافته . کندمیحذف  [5]های منبع مطابق با فرمولای مدل پله

و کد طی  شودمید داده به ک NAAدر منوی محاسبات  𝑊𝑠𝑎𝑚و  𝜑 ،𝑇𝑑 ،𝑇𝑖پارامترهایی چون در این مرحله و آماده است. 

ده دست آمنتایج به کند.اطالعات خروجی را ذخیره می ضمن نمایش نتایج آنالیز )غلظت عناصر موجود در نمونه( محاسباتی

 [5]کد برای هر قله یک خطا بر اساس روش مطرح شده در منبع  ی آنالیز مطلق است.در این مرحله نتایج مربوط به شیوه

زمینه است. برای هر عنصری متناظر با زمان وابسته به مساحت خالص قله و مقدار پسقدار آن همکند که مبرآورد می

سپس . شودمی نسبت دادهدر طیف، یک مقدار غلظت همراه با خطا  آن رادیوایزوتوپ مربوط به های گامای مختلفانرژی

یک مقدار نهایی برای غلظت عنصر مطلوب و این مقادیر را با هم ترکیب کرده و  [11]کد با روش مطرح شده در منبع 

شود به کد داده می EOI1دنبال غلظت آنهاست، در منوی عناصری که کاربر آنالیزگر بهکند. خطای برآورد آن گزارش می

 FWHMبرای انجام محاسباتی که نیازمند مقادیر بازده و شایان ذکر است که تا فقط غلظت آنها گزارش و ذخیره شود. 

در  های مختلف( از پیش)بیانگر توان تفکیک آشکارساز در انرژی FWHMی ی بازده آشکارساز و معادلهمعادلههستند، 

نها آ پارامترهایی مثل بازده آشکارساز که تعیین درست حذفبرای کاری است راه . آنالیز نسبیه استساختار کد گنجانده شد

-تأثیر مستقیم می روش مطلقبه و بر دقت آنالیز دقت کار باال دارد شرایط خاص )از نظر محیطی و ابزاری( و نیزنیازمند 

 یبا رجوع به فایل کتابخانههای استاندارد ی نمونهفایل ذخیره شدهاطالعات آنالیز از کد  ،آنالیز نسبی منظوربه .گذارد

های مجهول را با نمونه غلظتو  ساخته تصحیح ضریبهای مجهول نمونه آنالیزبرای ، های استاندارد برای هر نمونهغلظت

 د.کنمی برآورداعمال آن ضریب 

 نتایج
المللی تطابق خوبی دارد. البته اختالف های استاندارد بینو با غلظت SPANدهد که خروجی کد با نتایج نشان می 1 جدول

گر خطاهای ابزاری و آزمایشالمللی از عواملی چون های استاندارد بینبا مقادیر غلظت SPANاندک نتایج آنالیز کد و 

سازی نامناسب، عدم ی نمونهتواند در نتیجهباشد. این خطاها میناپذیر میدر هر کار تجربی اجتناب ناشی شده است که

های موجود در نمونه رخ عمر رادیوایزوتوپگیری با نیمهتوزین دقیق نمونه، عدم رعایت سازگاری زمان واپاشی و طیف

ها و پارامترهای آن با وارد کردن کارگیری صحیح کمیتی فرد آنالیزگر در تحلیل طیف و بهش و تجربهبعالوه دان دهد.

های مجهول ها بویژه برای نمونهضرایب مناسب در منوهای مربوطه به کد، نقش کلیدی در دقت و صحت برآورد غلظت

 ،زمینهحذف پس ویژهبهمراحل مختلف پردازش طیف  کد برایبهینه در  هایو الگوریتم هاهمچنین استفاده از روش دارد.

 )برآورد دقیق مقادیر غلظت( گردد.نتایج  هرچه بیشتر تواند باعث بهبودمی

الیز توسط کد بامقایسه: 1جدول  تایج خروجی آن الیز توسط غلظت ی ن های استاندارد گزارش شده و خروجی آن

SPAN ی استاندارد.از سه نمونه در مورد چهار عنصر 

عن

 صر

گزارش شده استاندارد غلظت 

 (ppmالمللی )بين

دست آمده از طریق غلظت به

SPAN (درصد خطا±ppm) 

دست آمده از طریق کد غلظت به

 (ppm±)درصد خطا

S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 

Al 
4e411/

6 

4e769/

5 

4e615/

6 

4e58/6 

%71/1

± 

4e17/6 

%81/1

± 

4e69/6 

%71/1± 

4e572/6 

%75/1± 

4e168/6 

%78/1± 

4e676/

6 

%73/1

± 

                                                 
1 Elements of Interest 
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Na 
4e111/

2 

4e111/

1 

4e716/

1 

4e93/1 

%4/13

± 

4e84/1 

%4/14

± 

4e19/2 

%12± 

4e12/2 

%65/12

± 

4e135/2 

%39/15

± 

4e364/

2 

%7/11

± 

Mn 3e52/1 3e73/2 3e44/1 

3e59/1 

%41/4

± 

3e88/2 

%81/2

± 

3e48/1 

%91/3± 

3e627/1 

%31/4± 

3e958/2 

%96/2± 

3e488/

1 

%34/4

± 

V 116 134 82 

1/98 

%3/11

± 

131 

%11/9

± 

66 

%61/14

± 

51/73 

%3/13± 

113 

%61/8± 

65 

%1/19

± 

با هدف اعتبارسنجی کد  SPANو نتایج  [4و3]از نتایج آنالیز کد با استانداردهای گزارش شده  1ای که در جدول در مقایسه

المللی انرژی مورد تأیید آژانس بین S3 (3-LKSD)2وS1 (4-STSD) ،S2 (3-STSD )های استاندارد ، نمونهآمده است

، 1جدول  موارد گزارش شده درعالوه بر  اند.روش نسبی آنالیز شدههای مجهول با استاندارد دیگری بهعنوان نمونهبهاتمی، 

مقایسه گردید که  SPAN های استاندارد در دسترس، خروجی آنالیز کد با نتایجهای مختلف دیگری از نمونهبرای طیف

پوشی شده از گزارش آنها چشممتنی علت محدودیت بهبخشی نشان داد. های رضایتنتایج حاصل از آنالیز با کد، غلظت

 است.

 گيرینتيجهبحث و 
های دیتمحدو کداین داشت.  بر در مطلوبی نتایج ،SPANهای آن با داده سنجیو اعتباربا کد یاد شده  ی مختلفهانمونه آنالیز

معادالت ریاضی الزم برای و  نظریهای پایه) از نظر پژوهشیبعالوه  کرد. رفع SPANدر مقایسه با  راایزوتوپی  آنالیز

لیز آناگاما و بهبود کیفی سنجی طیف یدربارهافزاری کامل نرم مهارت دانش عملی و) و کسب تجارب ارزشمند (کدنویسی

حائز اهمیت و برجسته نیز  0Kمثل روش  NAA و معتبر های نوینشیوهبرای ورود به  (آنهای گاما مواد بر اساس طیف تابش

 MATLAB Runtimeحجم کمتر با توجه به . است یافتهساده، یکپارچه و بهبود SPANنسبت به کد رابط کاربری  است.

به  با توجه .باشدمیسخگو پا کد ستم با پیکربندی معمول برای اجرا و کاربری، یک سیMATLAB افزارنرم نسبت به خود

 ا،هی آنالیز طیف، و مشکالت عدیده پیش رو در تهیه آنیافته در خارج از کشور در زمینهافزارهای توسعهوابستگی به نرم

بر  NAAی شیوهو آنالیز مواد به یسنجافزاری برای اهداف طیفخودکفایی و تأمین ارزان قیمت نرمدستاورد مهم این کار 

 است. ل طیف گاماتحلیاساس 
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