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  سنجی سیاالت به کمک پرتوهاي گاماطراحی یک الگوي بهینه براي چگالی

  

 ، فرهاد یعقوبیخباز رحیم

 دانشگاه گلستان، دانشکده علوم، گروه فیزیک

  

  :چکیده

روش غیرمخرب مستلزم این است که شامل یک تکنیک اندازه. شودهاي مختلفی انجام میگیري چگالی مواد به روشاندازه

مخرب سنجی با پرتو گاما یک تست غیرچگالی. ها و آسان براي انجام باشداي وسیع از چگالیبا پوشش محدودهگیري توانا 

کارلو در کار حاضر کد مونت. شودباشد که توسط دو اصل عبوري و پراکندگی انجام میبه خصوص در مورد مایعات می

MCNP سنجش چگالی بر اساس اصول مذکور استفاده شد، تا براي دو هاي مختلف از ابزارهاي سازي از پیکربنديبراي شبیه

  .محلول متفاوت سامانه بهینه تعیین گردد

  

  ، ضریب تضعیف جرمی، آشکارسازMCNPکارلو سازي، کدمونتشبیهپرتوگاما، : کلید واژه

  

  مقدمه

، سیمان و ]1[کارينگیري چگالی در صنایع مختلف کاربردهاي زیادي دارد از جمله در صنایع شیمی، معداندازه

هیدرومتریک،  هايهاي متفاوتی چون تکنیکروش .چنین در صنعت نفت خامو هم ]2[سرامیک و چوب و استیل

: هااي به دیگر روشمزیت روش هسته. سنجی سیال وجود دارنداي براي چگالیهیدرواستاتیک، فراصوتی و هسته

: سه مؤلفه دارد اي معموالًسنج بر اساس روش هستهیک چگالی. ]3[ باشدبودن براي استفاده میسریع، معتبر و آسان

انرژي تابش، عمر : که انتخاب چشمه تابش طبق معیارهایی چون .چشمه پرتو، آشکارساز تابش، سیستم الکترونیک

با هاي پرتو گاما جذب تابش گاما، در اثر برهمکنش فوتون .]4[ گیردمفید و طوالنی و قابلیت استفاده صورت می

- صورت می) هاي باالدر انرژي(و پراکندگی کامپتون ) هاي پائیندر انرژي(ها، تحت دو اثر فوتوالکتریک الکترون

در صورتی که ترکیب شیمیایی . البته قابلیت هر ماده براي جذب تابش گاما به ترکیب شیمیایی آن بستگی دارد. گیرد

. یجه ممکن است ضریب جذب محاسبه شده همراه با خطا باشدماده مورد بررسی به خوبی شناخته شده نباشد در نت

هاي با شدت اولیه مشخص پس از تضعیف در اثر عبور از موانعی مانند دیواره لوله حاوي اي فوتوندر روش هسته

تواند شامل یک آشکارساز می. کنندهاي الکترونیک تولید میسیال و سیال داخلی، در آشکارساز ثبت شده و پالس

که با تعیین نسبت شدت شمارش پرتوهاي گاما در حضور . کننده فوتون باشدو یک تکثیر NaIستال سوسوزن کری

  .]5[توان چگالی ماده را بدست آوردماده مورد مطالعه به شمارش بدون ماده، می
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  روش کار

ر روش عبوري، د. گیري چگالی سیال وجود دارد اي، جهت اندازهدو تکنیک عبوري و پراکندگی در روش هسته

بدیهی است که پرتو گاما در اثر عبور . چشمه در یک طرف ماده مورد بررسی و آشکارساز در طرف دیگر قرار دارد

  :شود، لذا با توجه به معادلهاز سیال و دیواره لوله محتوي آن، تضعیف می

I=I0e
-µx                       ln(I0/I)=µmρx)١                       ( 

  

ضریب تضعیف : mµضریب تضعیف خطی، : µهاي اولیه، شدت فوتون: I0هاي بدون برخورد، شدت فوتون: Iه ک

با توجه به نوع ماده و میزان انرژي پرتو  mµ. ]6[ باشدکننده میدر جذب طول مسیر باریکه: xچگالی، : ρجرمی، 

بندي مخصوص نرژي آسان است و جدولهاي تک ابراي چشمه mµکه پیدا کردن و محاسبه . شودگاما تعیین می

هاي گاماي با دو انرژي به باال کار مشکلی است و استفاده روش براي چشمه mµولی محاسبه . خود را دارند

پرتوهاي که در برابر  H2O=1 g/cm3ρبراي آب با چگالی  مثالً. زیادي همراه است گیري با خطاي نسبتاًمیانگین

برابر  MCNP4Cمحاسبه شده با استفاده از روش  mµرار دارد، مقدار ق  )E=1رMeV5( انرژي گاماتک

cm2/g05740ر=mµ باشد و مقدار میmµ ضعیف جرمی براي آب در همین انرژيحاصل از جدول ضرایب ت 

cm2/g 05750ر=mµ شود تکنیک باشد، که مالحظه میمیMCNP4C لذا . از دقت بسیار خوبی برخوردار است

که داراي دو  22Naمانند چشمه (براي آب در مقابل پرتوهاي گاما با بیش از یک انرژي  mµبراي محاسبه مقدار 

، MCNP4Cبا استفاده از همین روش ) باشدمی 1رMeV274) 170(%و  0رMeV511) 99ر94(%هايپرتو با انرژي

cm2/g 1050ر=mµ گیري، آید، ولی با استفاده از روش میانگینبدست میMeV80ر=E )انرژي میانگین (

در . باشدمی mµ=0رcm2/g 0856شود که با توجه به جدول ضرایب تضعیف جرمی در این انرژي محاسبه می

در . کارلو بدست آوردد از تکنیکی با کمک محاسبات مونترا بای 22Naمربوط به چشمه  mµنتیجه براي محاسبه 

حسب تغییر چگالی، توسط کد ها بربوري و پراکندگی در تضعیف فوتوناین مقاله براي تعیین رفتار دو روش ع

MCNP سازي یک لوله براي شبیه. شبیه سازي شدندPVC  با ضخامت دیوارهmm3 و قطرcm 16  محتوي دو

-در نظر گرفته) g/cm32.16NaCl=ρ و NH4Cl.H2O )g/cm31.53NH4Cl=ρو  NaCl.H2Oنوع محلول جداگانه 

  .، تعیین گردید)1-در شکل(متفاوت آشکارساز قرار گرفته در هفت موقعیت  شد، و ارتفاع پالس
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  .سازي اولیه براي موقعیت بهینه آشکارسازیک طرح شماتیک از شبیه 1-شکل

تعبیه  cm 5این در حالی است که در اطراف چشمه گاما جهت جلوگیري از پراکندگی، حفاظ سربی به ضخامت 

ین چشمه، براي داشتن بهتر -هاي مادهاي بهینه براي هریک از پیکربنديتن سامانههدف از این محاسبات یاف. شد

  . باشدقدرت تفکیک در تعیین چگالی می

  نتایج

سپس شیب . براي شش چگالی متفاوت محاسبه گردید 1هاي شکل میزان شمارش آشکارساز در هریک از موقعیت

ناسب براي قدرت تفکیک تعیین چگالی باشد، از برازش تواند معیاري منمودار شمارش بر حسب چگالی، که می

براي  137Csو  22Naهاي بترتیب نتیجه محاسبات مربوط به چشمه 2و  1هاي در جدول. منحنی بدست آمد

شود همانطور که مالحظه می .آورده شده است NaCl.H2Oو  NH4Cl.H2Oهاي هاي مختلف محلولچگالی

 137Csو  22Naهاي نسبت به افزایش چگالی براي پرتوهاي گاماي چشمه بیشترین مقدار شیب و کاهش شمارش

  .باشدآشکارساز می 4براي هر دو محلول، در موقعیت شماره 

در  NaCl.H2Oو  NH4Cl.H2Oشیب نمودارهاي مربوط به نسبت شمارش بر حسب چگالی براي  1- جدول

  .22Naحضور چشمه 

شمارش در  نوع ماده

 باالترین چگالی

ر پایین شمارش د

 ترین چگالی

مکان 

 آشکارساز

 شیب نمودار

NaCl.H2O 3255-10×2ر172- 1 3-10×1ر320  3-10×1ر 

NaCl.H2O 4285-10×5ر680- 2 4-10×6ر356 4-10×6ر 

NaCl.H2O 4195-10×5ر105- 3 4-10×3ر312 4-10×3ر 

NaCl.H2O 2493-10×3ر160- 4 3-10×6ر803 3-10×7ر 

NaCl.H2O 9173-10×2ر790- 5 3-10×5ر546 3-10×5ر 

NaCl.H2O 6223-10×2ر620- 6 3-10×3ر222 3-10×3ر 

NaCl.H2O 3304-10×9ر392- 7 3-10×1ر199 3-10×1ر 

NH4Cl.H2O 3414-10×5ر014- 1 3-10×1ر318 3-10×1ر 

NH4Cl.H2O 5104-10×3ر687- 2 4-10×6ر366 4-10×6ر 

NH4Cl.H2O 3794-10×2ر256- 3 4-10×3ر314 4-10×3ر 

NH4Cl.H2O 3103-10×3ر940- 4 3-10×7ر146 3-10×7ر 

NH4Cl.H2O 0043-10×3ر510- 5 3-10×5ر841 3-10×6ر 
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NH4Cl.H2O 6343-10×2ر570- 6 3-10×3ر538 3-10×3ر 

NH4Cl.H2O 3844-10×9ر447- 7 3-10×1ر349 3-10×1ر 

در  NaCl.H2O و NH4Cl.H2Oبراي شیب نمودارهاي مربوط به نسبت شمارش بر حسب چگالی 2- جدول

  . 137Csحضور چشمه 

شمارش در  نوع ماده

 باالترین چگالی

شمارش در پایین 

 ترین چگالی

مکان 

آشکار

  ساز

 شیب نمودار

NaCl.H2O 6784-10×1ر215- 1 4-10×7ر590 4-10×7ر 

NaCl.H2O 6724-10×1ر183- 2 4-10×3ر450 4-10×3ر 

NaCl.H2O 6406-10×9ر535- 3 4-10×1ر644 4-10×1ر 

NaCl.H2O 1113-10×3ر690- 4 3-10×6ر592 3-10×7ر 

NaCl.H2O 7713-10×2ر840- 5 3-10×5ر382 3-10×5ر 

NaCl.H2O   3633-10×2ر120- 6 3-10×3ر058 3-10×3ر 

NaCl.H2O 2344-10×9ر981- 7 3-10×1ر094 3-10×1ر 

NH4Cl.H2O 8404-10×7ر235- 1 4-10×7ر499 4-10×7ر 

NH4Cl.H2O 7234-10×2ر044- 2 4-10×3ر652 4-10×3ر 

NH4Cl.H2O 6555-10×3ر437- 3 4-10×1ر631 4-10×1ر 

NH4Cl.H2O   1453-10×3ر990- 4 3-10×6ر974   3-10×7ر 

NH4Cl.H2O   8543-10×3ر860- 5 3-10×5ر679   3-10×5ر 

NH4Cl.H2O   4773-10×3ر640- 6 3-10×3ر306   3-10×3ر 

NH4Cl.H2O   3063-10×2ر340- 7 3-10×1ر214   3-10×1ر 

  

هاي مختلف حسب چگالیبر 137Csنمودارهاي شمارش مربوط به پرتو گاماي چشمه  2-بعنوان نمونه در شکل

هاي و فوتون 4هاي عبوري ثبت شده در آشکارساز در موقعیت شماره به ترتیب براي فوتون NH4Cl.H2Oمحلول 

-شود نسبتهمانطور که مشاهده می .ده است، نشان داده ش1پراکنده ثبت شده در آشکارساز در موقعیت شماره پس

  .کنند، لذا نتایج با یک تابع خطی برازش داده شدبه طور خطی با چگالی سیال تغییر می هاي شمارش تقریباً
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هاي عبوري ثبت شده در آشکارساز در شمارش پرتو گاما بر حسب چگالی براي فوتون 2-شکل

  .4 و 1هاي موقعیت

  

در  NH4Cl.H2Oبـراي محلـول    4و  1هـاي  واقـع در موقعیـت   شده در آشکارسازپالس ثبتهمچنین طیف ارتفاع 

  .نشان داده شده است 3-در شکل 137Csمعرض پرتوهاي گاماي چشمه 

  
 4و  1هاي هاي موقعیتشده در آشکارسازثبت 137Csطیف مربوط به پرتوهاي گاماي چشمه  3-شکل

  .توهاي مستقیم بدون حضور مادهو همچنین طیف پر NH4Cl.H2Oبراي محلول 

  

در  NaCl.H2Oبعالوه جهت برآورد تغییر طیف در اثر عوامل گوناگون، طیف ارتفاع پالس مربوط به محلول      

چشمه، حفاظ ) 2(حضور چشمه و آشکارساز، ) 1: (براي چهار وضعیت مختلف 22Naو  137Csمعرض دو چشمه 

رسم شده  4چشمه، حفاظ سربی، ماده و آشکارساز، در شکل ) 4(رساز، چشمه، ماده و آشکا) 3(سربی و آشکارساز، 

  . است
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حضور  در) 4موقعیت (مالحظه تأثیر عوامل مختلف در طیف ارتفاع پالس آشکارساز  4-شکل

  .22Na و 137Csهاي چشمه

  

بسیار به ) 4و  3(هاي و همچنین وضعیت) 2و  1(هاي  وضعیتیابیم که طیف مربوط به درمی 4-با توجه به شکل

کند، تاثیر به عبارتی حفاظ سربی عالوه بر اینکه به خوبی از پراکندگی پرتوهاي گاما جلوگیري می ،یکدیگر نزدیکند

  .داشتبسیار ناچیزي در طیف ثبت شده توسط آشکارساز خواهد

  

  گیرينتیجهبحث و 

با برازش . کنندا چگالی سیال تغییر میبه طور خطی ب شود، شمارش گاما تقریباًدیده می 2-شکلهمانطور که در 

 4شده براي آشکارساز، موقعیت شماره شود که از بین هفت مکان تعبیهیک تابع خطی براي نتایج، مشخص می

در نظر گرفتن موقعیت . نسبت به بقیه شیب تضعیف و کاهش شمارش بیشتري را نسبت به افزایش چگالی داراست

دهد که شیب نمودار سازي اولیه نشان مینتایج شبیه. قع انتخاب روش عبوري استوا به عنوان موقعیت بهینه در 4

حال به هر. باشدمی) 1موقعیت (پراکندگی برابر شیب در وضعیت پس 5.5حدود  )4موقعیت (در وضعیت عبوري 

مکن است روش پذیر نباشد و یا قطر لوله حاوي ماده خیلی بزرگ باشد، مگاه دسترسی به دو طرف ماده امکانهر

استفاده شده، که داراي دو  22Naچون در اینجا از چشمه  mµدر خصوص محاسبه  .پراکندگی تنها راه چاره باشد

گیري مناسب نبوده و بهتر است که از کد باشد، روش میانگینمی 1رMeV274و  0رMeV511 انرژي مشخص

و  137Csگرفتن حفاظ سربی براي چشمه  همچنین در نظر .استفاده شود mµبراي محاسبه  MCNP4Cمحاسباتی 

پرکنده محیط اطراف توسط آشکارساز، تأثیري در نتیجه هاي پسعالوه بر جلوگیري از شمارش فوتون 22Naیا 

   .ندارد) طیف ارتفاع پالس(مورد نظر 
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