طراحی مفهومی سیستم پرتوئی پایشگر مواد با استفاده از اشعه ایکس  -دو انرژی
علیرضا ،مازوچی1؛ فریدون ،عباسی دوانی *1؛ فائزه ،رحمانی1؛ محمد عماد ،عادلی خواه

2

1دانشگاه شهید بهشتی ،دانشکده مهندسی هسته ای ،گروه کاربرد پرتوها
2دانشگاه شهید بهشتی ،دانشکده مهندسی هسته ای ،گروه چرخه سوخت هستهای

چکیده
در این مقاله به طراحی مفهومی سیستم پرتوئی پایشگر اشعه  Xدو انرژی شامل المپ  061 kVاشعه ، Xهم سوساز و
آشکارساز چندطبقه پرداخته شده است .محاسبات طراحی با کد  MCNPXبه منظور طراحی هم سوساز و انتخاب نوع
آشکارساز و نیز ضخامتهای آنها انجام شده است .اشعه Xتوسط هم سوسازی که در این سیستم طراحی شده ،باریکهی
 01×01درجه خروجی تیوب را به باریکهی پروانهای شکل 0تبدیل مینماید .فوتون های عبوری توسط آرایهای از
آشکارساز خطی چند الیهای سوسوزن-فوتودیود شامل

) ZnSe(TeوCsI(Tl

به ترتیب با ضخامت  1/0میلیمتر و 5

میلیمتر شمرده میشوند .محاسبات با خطای نسبی کمتر از  %0انجام شده است.

کلید واژه:

پایشگر مواد با دو انرژی ،فیلتر لبهی  ،Kآشکارساز چندطبقه ،کد MCNPX

مقدمه
در رادیوگرافی و توموگرافی ،تصوویربرداری با اشوعه  Xتک انرژی تنها اطالعاتی در مورد چگالی جسم مورد
آزمایش فراهم میآورد که این روش برای تشوخی

دقیق اشیاء بخصوص در حالتی که فوتون از چند عنصر

مختلف عبور می کند ،کافی نمی باشود [ .]0حتی این سویستمها در تمیز دادن یک ورق نازک که جاذب قوی
میباشوود با یک ورق ضووخیم که جاذب ضووعیفی میباشوود ناتوان هسووتند .لاا با توجه به محدودیت ذاتی این
روش ،استفاده از سیستمهای دو انرژی پیشنهاد میشود .روش انرژی دوگانهی اشعه  Xبا ترکیبی از دو طیف
مسووتقل انرژی ،برای تخمین عدد اتمی و چگالی به منظور کسووب اطالعات در مورد ترکیب ماده اسووتفاده می
شوود [ .]0-2در این سویستم باید بهینه سازی پارامترهایی مانند قلهی انرژی بهینه و خصوصیات آشکارسازها
انجام شوود .دراین مقاله ،محاسوبات مربو

به طراحی یک پایشوگر اشعه  Xدو انرژی با استفاده از المپ kV

 061اشوعه  ،Xآرایهای خطی از آشکارسازهای چند الیهی سوسوزن-فوتودیود و هم سوساز انجام شده است.
تعیین ضوخامت تیهههای هم سوساز و نیز مواد آشکارسازی به همراه ضخامت مناسب با کد  MCNPXانجام
شده است.

Fan beam
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1

روش کار
مواد از مؤلفهی  Rاستفاده میشود تا پاسخ خروجی

در سیستمهای تصویربرداری دوانرژی ،جهت تشخی

وابستگیای در برابر تهییرات ضخامت نداشته باشد .این مؤلفه مطابق با رابطه  0تابعی از سیگنال عبوری ناشی
از طیف انرژی پایین ( ) TLو طیف انرژی باال ( )THمی باشد.
) log(𝑇𝐿 /𝑇𝐿1

) log(𝑇𝐻 /𝑇𝐻1

( )0

=𝑅

در سیستم های بازرسی اشعه  Xدوانرژی جهت کاهش هم پوشانی بین دو طیف انرژی از یک طبقهی فیلترسازی
بعد از عبور پرتو از ماده و ب ین طبقات آشکارساز استفاده می شود .آرایش مناسب برای یک سیستم پایشگر
اشعه  Xدوانرژی در شکل (-0الف) نمایش داده شده است.

ب)

الف)

شکل .0الف) نمایی از چشمه ،فیلتر و ترتیب آشکارسازها ب) طیفهای خروجی از آند تنگستنی یک المپ اشعه ی ایکس

چشمهی فوتون استفاده شده ،یک المپ اشعه  Xبا ولتاژ 061 kVبا جریان  0 mAاست .باریکه خروجی از
چشمه ،طیف پیوستهای از فوتونهای  X-rayمی باشد (شکل -0ب) .برای رسیدن به نتایج مطلوب ناشی از
برخورد تابش ایکس خروجی از تیوب با جسم مورد بازرسی ،باید هم سوسازی طراحی و تعبیه شود تا بستهی
مورد نظر به صورت مقطع به مقطع روی تسمه نقالهی در حال حرکت ،مورد تابش قرار گیرد و تصویری با
قدرت تفکیک مطلوب بر روی صفحه نمایش مشاهده شود .هم سوسازی که در این سیستم طراحی شده،
باریکهی  01×01درجه خروجی تیوب را به باریکهی پروانهای شکل تبدیل می نماید .از آنجا که آرایههای
آشکارسازی به صورت  Lمانند و در دو وجه روبرویی چشمه قرار میگیرند ،هم سوساز باید به گونهای طراحی
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شود تا تمام آرایهها در معرض تابش ایکس قرار بگیرند (شکل -2الف) .اتاقک تابش در نظر گرفته شده برای
این کار ابعادی حدود  011×011سانتیمتر مربع دارد .هم سوساز طراحی شده مطابق با شکل (-2ب) ،از یک
بدنه و دو تیههی سربی تشکیل شده که جهت ایجاد پنجرهی هم سوساز و تولید باریکهی پروانهای شکل به
فاصلهی بسیار کمی در کنار یکدیگر قرار داده میشوند.

شکل  .2الف) نحوهی قرارگیری تیوب ،هم سوساز و آرایههای آشکارسازی در سیستم بازرسی چمدانی ب) نمایی از ساختار هم
سوساز و نحوهی قرارگیری آن بر روی تیوب

در این طراحی ،فاصلهی نقطهی کانونی تیوب تا تیهههای سربی  01سانتیمتر در نظر گرفته شده است .در
محاسبه عرض روزنه هم سوساز باید دورترین فاصله از آرایههای آشکارسازی که برابر با  055/15سانتی متر
می باشد ،در نظر گرفته شود زیرا سطح مقطع باریکه با افزایش مسافت پهن تر میشود و اگر سطح مقطح
باریکه بیشتر از عرض پیکسلها ( 0/5میلیمتر) باشد ،موجب از بین بردن هم سنجی تصویر میگردد .با استفاده
از شبیه سازی با کد  MCNPXحداقل ضخامت سرب جهت هم سوسازی کردن پرتوها محاسبه شده است.
ابتدا یک میلهی آلومینیومی به قطر  2میلیمتر را در مقابل هم سوساز قرار داده و برای ضخامتهای مختلفی از
سرب ،شار انرژی پایین ،شار انرژی باال و مؤلفه  Rمحاسبه شد .سپس برای مشاهدهی تأثیر ضخامت تیههها
و بدنهی هم سوساز بر سیگنال خروجی ،در کنار این میلهی آلومینیومی ،صفحات پالستیکی قرار داده شده و
مراحل باال دوباره تکرار شده است .نتایج این شبیه سازی در جدول  0آورده شده است.
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جدول  :0خطای سیستم در ضخامتهای مختلفی از بدنه و تیهههای سربی به کاررفته در هم سوساز
آلومینیوم

ضخامت

خطای نسبی

آلومینیوم  +پالستیک

سرب(میلی متر)

TL

TH

R1

TL

TH

R2

()%

0/5

20/01

051/10

2/01

20/52

061/61

2/00

0/20

1

21/21

020/11

2/01

21/11

025/06

2/21

0/16

2

21/12

006/06

2/01

21/22

006/61

2/00

1/15

3

01/01

005/01

2/00

21/01

001/06

2/06

1/06

4

01/65

001/21

2/00

01/10

000/60

2/06

1/01

5

01/55

000/06

2/00

01/11

002/62

2/05

1/00

همانطور که در جدول  0مشاهده میشود با افزایش ضخامت تیهههای سربی هم سوساز دقت تشخی

آلومینیوم

هم افزایش مییابد ،پس کمترین ضخامت سرب  2میلیمتر میباشد و در ضخامتهای بیشتر بهبود چندانی در
دقت سیستم دیده نمیشود.
بر اساس آنچه بیان شد ،عرض شیار هم سوساز بر اساس روابط  2و  0بدست میآید:
()2

0.5

= tan−0 0551.5 = 1.0210

عرضپیکسلها
حداکثرفاصلهآشکارسازتاتیوب

𝜃 = tan−0

𝑚𝜇  =41×tan θ=643عرض شیار هم سوساز

() 0

در ادامه برای آشکارسازی انرژی ،یک آشکارساز دوطبقه طراحی شده است .هر طبقه ،یک آشکارساز سوسوزن-
فوتودیود میباشد که توسط یک فیلتر فلزی میانی به منظور حاف انرژیهای پایین ،از هم جداشده اند .طبقهی
باالتر می تواند یا از نوع ))( GOS(Gd2O2S(Tbترکیبی غیر آلی بصورت پودر سفید با چگالی )0/02 gr/cm3
یا از نوع ) ZnSe(Teباشد [ ZnSe(Te) .]1برای آشکارسازی انرژی های پایین به علت بازدهی باالتر ،مناسب
تر است و فیلتر خوبی برای آشکارساز انرژی باال می باشد ،زیرا عدد اتمی مؤثر آن تقریب ًا برابر با عدد اتمی
مس که معموالً از آن به عنوان فیلتر میانی استفاده می شود ،می باشد .همانطور که در شکل (-0الف) مشاهده
می شود ،تضعیف آشکارساز  ZnSeدر انرژی های باال به علت چگالی کمتر ،پایین تر از تضعیف  GOSمی
باشد .از آنجا که ) ZnSe(Teشفافیت خوبی ندارد استفاده از آن در ضخامت های باالتر از  0تا  1میلیمتر
پیشنهاد نمی شود.
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ب)

الف)

شکل .0الف) طیف دریافتی از  1/6 mmفسفر  GOSو ) ZnSe(Teب) طیف دریافتی از  1ضخامت مختلف از )ZnSe(Te

شکل (-0ب) شدت پرتو آشکارشده برای چهار ضخامت مختلف از ) ZnSe(Teرا نشان می دهد .این آشکارساز
برای آشکارسازی انرژی های پایین انتخاب شده است .برای انتخاب موثرترین ضخامت باید از رابطه  1استفاده
نماییم.
بازدهی آشکارسازی انرژی کم=

ارتفاعپالسدومینقلهانرژیپایین

()1

ارتفاعپالسقلهانرژیباال

بازدهی آشکارسازی انرژی پایین برای ضخامت های  1/0تا  1/6میلیمتر محاسبه شده است (جدول  .)2مطابق
با این نتایج ،ضخامت  1/0میلیمتر بهترین گزینه برای فیلتر ) ZnSe(Teمیباشد .الزم به ذکر است که رشد
بلورهای سوسوزنی در ضخامتهای کمتر از  1/0میلیمتر بسیار دشوار میباشد ،بطوریکه طی تحقیقات بدست
آمده ،کمترین ضخامت انواع مواد سوسوزنی تجاری که به صورت بلوری ساخته میشوند 1/0 ،میلی متر
میباشد.
جدول .2بازدهی آشکارساز ) ZnSe(Teدر ضخامت های مختلف
0.0
3.2.0

0.5
3.529

0.3
4.490

0.4
4

)Thickness(mm
𝑡𝐿𝐸2𝑃𝑢𝑙𝑠𝑒𝐻𝑒𝑖𝑔ℎ
𝑡𝐻𝐸𝑃𝑢𝑙𝑠𝑒𝐻𝑒𝑖𝑔ℎ

برای آشکارساز انرژی باال ) ،(HEعموماً ) GOS ،CsI(Tlو CdWO4بصورت تجاری در دسترس هستند که
در ضخامت  5میلیمتر مقایسه شده اند [ .]5با توجه به بررسیهای بدست آمده تمامی آشکارسازها دارای
حساسیت یکسانی به ناحیهی انرژیهای باال میباشند .در نتیجه برای انتخاب مادهی سوسوزنی این طبقه،
بهترین گزینه مادهای است که خصوصیات سوسوزنی و طول موجی بهتری داشته باشد و امکان تولید آن در
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داخل کشور وجود داشته باشد .از این سه آشکارساز CsI(Tl) ،دارای مشخصههائی همچون بازدهی باال ،بهرهی
نوری باال و چگالی  1/50 gr/cm0میباشد که بطور گستردهای در آشکارسازی فوتونهای با انرژی متوسط به
باال استفاده میشود .در طراحی سیستم آشکارسازی بین دو طیف انرژی پایین و انرژی باال هم پوشانی وجود
دارد .لاا توانایی سیستم در استخراج اطالعات دو انرژی و تشخی

مواد از هم کاهش خواهد یافت .برای حل

این مشکل ،یک فیلتر مسی به ضخامت  0میلیمتر جهت تضعیف سیگنال انرژی باال و کاهش اثر هم پوشانی
بین دو آرایهی آشکارسازی قرار داده میشود.

بحث و نتیجه گیری
در طراحی مفهومی سیستم پرتوئی پایشگر اشعه  Xدو انرژی بر اساس شبیه سازی با کد  ،MCNPXهم
سوسازی طراحی شده که دو تیههی سربی به ابعاد  00/5×2/25سانتیمتر و ضخامت  2میلیمتر را شامل میشود.
این دو تیهه سربی جهت ایجاد پنجرهی هم سوساز و تولید باریکهی پروانهای شکل به فاصلهی  006میکرومتر
در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند .فوتون عبوری از مواد نیز باید قابل آشکارسازی باشد .از میان آشکارسازها
) ZnSe(Teبا ضخامت  1/0میلیمتر و ) CsI(Tlبا ضخامت  5میلیمتر برای تفکیک دو قلهی انرژی در خروجی
بهترین رفتار را نشان دادند .با توجه به وجود دو قله انرژی و قابلیت تفکیک این انرژیها ،این سیستم میتواند
به عنوان تبعیضگر مواد ،تخمین عدد اتمی و اندازه گیری چگالی با دقت باالتر نسبت به سیستمهای تک انرژی
استفاده شود.
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