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  عبوريي سازي پارامترهاي موثر در تعیین چگالی مواد با استفاده از  پرتو گاما بهینه
    2امیدرضا، کاکویی ؛1ابراهیم نژاد، سیده فاطمه

  واحد تهران مرکز ،آزاد اسالمی دانشگاهدانشکده فیزیک، 1
  اي هسته علوم پژوهشکده ،يا هسته فنون و علوم هشگاه پژو2

  

    چکیده
یکی :براي اندازه گیري چگالی با استفاده از چشمه گاما دو مدل وجود دارد . با تحلیل میزان تضعیف پرتو گاما امکان ارزیابی چگالی محیط اطراف ممکن خواهد شد

ضریب  این مدلبا استفاده از.  ه است در این پژوهش از مدل گاماي عبوري استفاده شد. استفاده از گاماي پس پراکنده از مواد و دیگري استفاده از گاماي عبوري

الزم به . گیري شده است با ضخامت و جرم حجمی متفاوت اندازه ضدزنگ هاي مختلف شامل پلکسی گالس، شیشه، آلومینیوم، آهن و استیل تضعیف جرم ، نمونه

. می باشند  in 3.1و آشکارساز یدور سدیم فعال شده با تالیم  ciμ 5.7با اکتیویته  Cs 137ذکر است، چشمه و آشکارساز گاماي بکاررفته در این پژوهش به ترتیب ،

که نتایج اندازه گیري هاي بعمل آمده تطابق خوبی را بین . استفاده شده است  Geant4همچنین براي اعتبارسنجی به این پژوهش از کد شبیه سازي مونت کارلوي 

  .د مقادیر بدست آمده از روش تجربی و شبیه سازي نشان می ده

 Geant4،چگالی سنج هسته اي،ضریب تضعیف، پرتو گاما: واژگان کلیدي

  

Optimizing effective parameters in density measurement of materials  
by gamma-ray transmission  
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Abstract  
 
Gamma-ray interaction with the surroundings is used to determine the material density of nearby environment. 
To measure material density using gamma-ray source, two models could be proposed: using backscattered 
gamma-ray and using transmitted gamma-ray.  In this research work, transmitted gamma-ray is employed.  By 
applying this technique, mass attenuation coefficients of different samples with different thicknesses and 
different densities including  plexiglass, glass, aluminum, iron and stainless-steel are determined.  The gamma-
ray source and gamma-ray detector employed in this work are 137Cs with activity of 5.7 µCi and 3.1 inch 
NaI(Tl) detector, respectively.  To validate the results of this work, Geant4 Monte-Carlo simulation code is 
used.  A good accordance is observed between the measured and simulated values. 
PACS No. 29 
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   قدمهم
تواند اطالعات  اي می تعیین چگالی با استفاده از فناوري هسته     

 صنایع پتروشیمی، گاز، نفت، مانند صنعت یموثري را براي صنایع

 متالوژي معدن، سیمان، رنگ، صنعت خودرو، ،کاغذ  وچوب 

 دالر نها میلیو سقف تا هزینه کاهش باعث که ،.وغیره فراهم کند 

 سرعت ، می تواند بهروش  اینبه همین خاطر . است شده

 بر وهزینه گیر وقت آنالیز هاي روش براي مناسبی بسیار جایگزین

با توجه به اینکه تعیین چگالی، با استفاده از  .]1[شود شیمیایی
می فناوري هسته اي از بر هم کنش فوتون با ماده استفاده می شود، 

امکان ارزیابی چگالی  ،با تحلیل میزان تضعیف پرتو گاماتوان 
تضعیف پرتو گاما به دو روش  .]2[فراهم کردرا محیط اطراف 

یکی استفاده از گاماي پس پراکنده از مواد و :امکان پذیر است
  .]3[دیگري استفاده از گاماي عبوري

اي چگالی بر پایه جذب پرتو گاما در ماده یا  اندازه گیري هسته
این روش به عنوان یک روش غیر . روش عبور پرتو گاما می باشد

مطالعه را در امتداد عبور فوتون نشان  مخرب ، چگالی ماده  مورد
با توجه به چیدمان ابزار اندازه گیري  پژوهش،در این  .]4[می دهد

چگالی و امکان دسترسی به دو طرف نمونه از روش گاماي عبوري 
چشمه و آشکار ساز در دو طرف  حالتدر این  .استفاده شده است

هاي چشمه  گیرند و میزان جذب فوتون جسم و مقابل هم قرار می
طرح چنین تجربیاتی باید همراه با . شود  در ماده اندازه گیري می

قرار  "هندسی خوب"وسایل آزمایش را باید با نظم  و دقت باشد
بدین معنی که حفاظ و آشکارساز طوري قرار بگیرند که اشعه  .داد

  .]5[گاماي پراکنده شده وارد آشکاساز نشود
    روش

گیري جذب فوتون توسط مـاده ، پرتـو عبـوري از    در طول اندازه 
ماده بسته به ، ترکیب عناصر، ضخامت و چگالی ماده در مسیر پرتو 

که رابطه زیر این تضعیف را اینگونـه بیـان مـی    . تضعیف می شود 
  .کند

 퐼 = 퐼  exp (−휇. 푙)    
:داریم 휇 =   با بکار بردن ضریب جرمی ، 

 
  

퐼 = 퐼  exp (−휇  휌 푙)    

  
به ترتیب شدت پرتو   I0و  I،  چگالی بر حسب  ρکه در آن 

تضعیف شده عبوري از نمونه و شدت اولیه پرتو ساطع شده از 
مطابق رابطه باال  .می باشد cmضخامت نمونه برحسب  푙چشمه و 

جذب تابش براي ترکیب ماده ثابت با حاصلضرب ضخامت و 
استفاده از پیکر بندي مناسب واحد هاي با . چگالی معین می شود

اندازه گیري در کنار هم ، می توان از جذب ثابت طول مسیر پرتو 
در ماده اطمینان پیدا کرد ، لذا شدت پرتو اندازه گیري شده 

  .]6[بصورت نمائی فقط به ضخامت ماده بستگی خواهد داشت
از رابطه اصلی بـر حسـب   ضریب تضعیف جرم براي تعیین مقدار 

:خواهیم داشت  퐼با جاگذاري مقدار . ضخامت  مشتق می گیریم 
 

  
= −휇 휌 퐼  

از رابطه باال اینگونه بر داشت می شود که در صورت جذب پرتو، 
به . تغییرات ضخامت موجب تغییر بزرگی در شدت خواهد شد 

این ترتیب کامال طبیعی است که براي تعیین چگالی کل نمونه ، از 
بررسی گسترده براي .]7[استفاده شود GRA(1(تضعیف پرتو گاما  

تر موضوع  از نمونه هاي مختلف با اعداد اتمی متفاوت بکار 
همچنین براي افزایش دقت اندازه گیري و کاهش . گرفته شده است

ضریب انباشت ، هریک از نمونه ها بصورت ورقه هائی با 
ضخامت کل نمونه هاي که  .تهیه شده اند 2mmتقریبا  ضخامت

  .شدمی با 1بکار رفته مطابق جدول 
  

 ضخامت و جنس نمونه هاي بکاررفته: 1جدول

  
با پذیرش و ثبت طرح اولیه آزمایش، با استفاده از وسایل و   

امکانات موجود بصورت تجربی نیز چشمه، آشکارساز، نمونه ها، 
کلیماتورها و سیستم گاما اسپکتروسکوپی با چینش مناسب در کنار 

تا با بیشترین دقت، کمترین خطاي آماري . هم قرار داده شده اند

                                                
1 Gamma Ray Attenuatin 

پلکسی   نمونه
  گالس

استیل   آلومینیوم  آهن
  زنگ ضد

  شیشه

  mm 46  mm20  mm30  mm17.6  mm68  ضخامت

)1( 

)2( 

)3( 
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قرار گرفتن و تنظیمات استفاده  در شکل زیر نحوه ي. بدست آید
  .شده در کارتجربی انجام شده، نمایش داده شده است

  
  نمایی از چگالی سنج پرتو عبوري .1شکل 

پرتوهاي گاماي تضعیف شده پس از عبور از نمونه ها در مدت 
یف طکه  .ثانیه شمارش و طیف نگاري شده اند 1500زمان 

  .داده شده استنشان  2حاصل از این شمارش ها در شکل 
  

 
 

طیف گاماي حاصل از طیف نگاري نمونه هاي  پلکسی . 2شکل 
  و شیشه  ضدزنگ گالس،آلومینیوم ،آهن ، استیل

  

با توجه به اینکه از آشکارساز یدورسدیم به خاطر قدرت تفکیک 
مقدار دقیق  براي بدست آوردن. انرژي باالي آن استفاده شده است

طیف سزیم مربوط پیک فوتوسطح زیر  شدت پرتو تضعیف شده،
 fitzاز نرم افزار تحلیل داده ي با استفاده  ،ها هر یک از نمونهبه 

peaks  برازش فوتوپیک، با استفاده از  3شکل . شده است محاسبه
  .می باشد fitz peak NaIنرم افزار 

 

  
  fitz peaks NaIبرازش فوتوپیک با استفاده از نرم افزار  .3شکل

 

  ژوهش از کد شبیه سازيپبراي اعتبارسنجی این همچنین 
Geant4 8[ستفاده شده استا[  .Geant4 براي شبیه  ي نرم افزار

عبور ذرات از میان مواد  و برهمکنش هاي هندسه و ردیابی سازي 
ذرات در محیط هاي گوناگون با استفاده از روشهاي مونت کارلو 

فایل هاي ، از Geant4موجود در  فایل هاياز بین  .]9[می باشد
Low-Energy یامواج الکترومغناطیس )EM ( استفاده شده

از میان کالسهاي  مطالعههمچنین با توجه به نیاز این .  است
 Data.hh  ،  Detector هاي    در کالس مختلف آن

Construction.cc  ،Run Action .hh  وPrimary Generator 
Action .cc تا مدل فیزیکی ایجاد شده است،  اتیتوسعه و تغییر

 ،مقادیر داده ایجاد تغییرات الزم در کد و با. آزمایش برآورده شود
   .تجربی بدست آمده است مدلدر راستاي  4شکل 
        

با پارامترهاي تعریف  Geant4تصویر بدست آمده از شبیه سازي . 4شکل   
  نمایش قرار گرفتن چشمه و آشکار ساز در یک راستاو  شده

  
در هر ) ابعاد نمونه در مسیر ذره تابشی (نمونه  Z ي با تغییر مولفه

ي ناشی از فوتونهاي دز جذب شده ،براساس آزمایش مرحله 
  .وریمآ بدست می )جاذب(نمونه در  تابشی را

  نتایج
زیـر  براي بدست آوردن مقدار ضریب تضعیف جرم از رابطه       

  :استفاده می کنیم
퐼 = 퐼  푒            ln = 휇 휌푥  

به ترتیب شدت فوتونهـاي عبـوري از نمونـه     퐼و  퐼 که در آن    
  .وشدت فوتونهاي بدون نمونه است

  lnبا توجه به رابطه باال به این نتیجه مـی رسـیم کـه نمـودار     
که شیب این خـط همـان    .باید بصورت خطی باشد 휌푥 برحسب 

)4( 

          

 چشمه

 آشکارساز

 کلیماتور

 نمونه
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نتایج این اندازه کیـري هـا    .ضریب تضعیف جرم نمونه خواهد بود
  .مشاهده می شود 5در شکل

  
  نمودار ضریب تضعیف جرم براي نمونه هاي متفاوت .5شکل  

با استفاده از مدل طراحی شده در شبیه سازي و مقادیر همچنین  
، دز تضعیف شده از هر نمونه Geant4پارامترهاي تعریف شده در 

  .بدست می آوریم )4(را نیز طبق رابطه ي 
  

 نتایج حاصل از مطالعات تجربی و مونت کارلو. 3جدول

 
نتایج حاصل از  ،که مشاهده می شود 3با توجه به مقادیر جدول 

تطابق  Geant4سازي مونت کارلوي  تجربی و شبیه مطالعات
 .خوبی دارند

  نتیجه گیري
 فیتضع بیضر يریاندازه گ تیحساس یابیارز با توجه به    

 100keV, ,يها يبا انرژ ی، با استفاده از چشمه هائجرم
122keV  ،400keV, 200 keV  800وkeV دهد که ،  ینشان م

 يکوچکتر ،استفاده از چشمه ها یبا اعداد اتم ينمونه ها يبرا
حالت به  نیچون در ا. تر مطلوب تر است نیپائ يبا انرژ يگاما

و تفکیک پذیري کمتر  ،آهنگ شمارش مشخص  خطا کی يااز
و  یدر نظر داشت که با توجه به چگال دیالبته با. خواهد بود بیشتر 

باشد تا  یزانیم دیگاما با يضخامت نمونه انتخاب شده ، انرژ
را داشته  يآشکارساز ستمیعبور از نمونه و ثبت شدن در س یتوانائ
با کاهش عدد اتمی عدم می شود که  مشاهده همچنین .باشد

 .یابد قطعیت افزایش می

   جعامر
، طراحی چگالی سنج هسته ) 1390(بیک زاده ، امیر محمد  و همکاران  ] 1[

    اي براي کنترل سیاالت در صنایع نفتی
[2 ] Maucec.M , Denijs.I,” Development and calibration of –ray density- 
meter for sediment-like materials”. , (2009) 
[3 ] pires .L.F etal  , Gamma –ray attenuation method as an efficient tool 
to investigate soil bulk density spatial variability,(2009) 
[4] Ranjit. K etal, "Measurement of spatial distribution of total and 
accessible porosity in sedimentary rocks using isotopic radiation 
transmission: Device design and testing", (2009) 

،  ترجمه دکتر " آشکارسازي تابش هاي هسته اي"ازف ، پی جی ،  ]5 [
  1358محمدرضا رحیمیان ،انتشارات دانشگاه تهران،

،ترجمه دکتر محمد فرهاد    "مبانی فیزیک هسته اي"می یرهوف ،والتر،]6 [
  1367رحیمی ،انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد،

[7] Pires .Luiz F etal,"Application of gamma –ray computed tomography 
to analysis of soil structure before density evaluation" , (2005) 
[8] Lenti.M , Veltri.M, "Monte carlo study of 3D Compton imaging device 
with Geant4",(2011). 
[9] “Geant4 User,s Guide for Application Developers’, Version geant4 
10.0, publication date 6 Desember 2013 
 

     
 

استیل  آلومینیوم آهن  نمونه
 ضدزنگ

پلکسی 
 گالس

 شیشه

 0.0671 0.0812 0.0664 0.0707 0.0694 تجربی 

روش 
مونت 
 کارلو 

0.0064 0.0065 0.00648 0.0065 0.00647 

درصد 
  خطا

3.45 3.36 1.20 6.28 5.22 
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