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چکیده
این تحقیق مزیت استفاده از گاماهای بازگشتی از مواد سبک مانند شیشه ،پلی اتیلن و گرافیت را در ضخامت سنجی مورد
بررسی قرار میدهد .در این مقاله ،روشی برای اندازهگیری و تخمین ضخامت مواد مختلف به دو صورت تجربی و شبیهسازی
ارائه شده است .در زاویه پراکندگی  ۰۶۱درجه و زمان شمارش یکسان در تمام آزمایشها ،با افزایش ضخامت ماده هدف
(پراکنده ساز) تا  ۰۱سانتیمتر ،پرتوهای بازگشتی با تقریب خوب به صورت خطی افزایش مییابند .این اندازه گیری که با
پرتوهای گامای یک چشمه نقطهای  ۰31Csبا انرژی  ،۶۶۶keVواقع در یک محفظه سربی (موازی سازی به قطر )۰cmو یک
آشکارساز ) NaI(Tlبا ابعاد" ،۰"×۰انجام شد ،با استفاده از کد  MCNPX ۶/۶نیز شبیهسازی و مورد بررسی قرار گرفت.
آزمایش تجربی و شبیهسازی تطابق خوبی با یکدیگر داشتند.

مقدمه
با توجه به نقش اساااساای پرتوهای پراکنده در موارد مختلف صاانعتی ،پزشااکی ،امنیتی و ...اهمیت به کارگیری
سایسات های بر مبنای این پدیده فیزیکی ،کامال روشان است .همچنین با در نظر داشتنن این موضوع که در برخی
موارد امکان دساترسای به سامت دیگر جسا

وجود ندارد ،ل ابررسای مشاختات ماده مورد نظر بر اساس پرتو

عبوری قابل حتاو نبوده و ناگزیر به اساتفاده از روش پپ پراکندگی هساتی  .برای مثا در شاناسااایی مینهای
مدفون در زیر خاک از این روش استفاده میشود [.]۰
بره کنشهاای متاداو فوتون باا مااده عبارتند ازث افر فوتوالکتریک ،پراکندگی کامنتون و تولید زوب .بره کنش
غالب تابش پرتوهای گاما به مواد با عدد اتمی ک تر از  ۶۱در محدوده انرژی ،)3۱۱-۰۱۱۱( keVفرایند پراکندگی
کامنتون اساات که با توجه به عدداتمی ماده و زاویه پراکندگی مقدار متفاوتی دارد.بررساایها نشااان دادهاند میزان
پراکندگی بازگشاتی از مواد با عدد اتمی پایینتر نسابت به مواد با  Zباال شدیدتر است[ . ]۶از این ویژگی میتوان
در تفکیک مواد مختلف از ه اساتفاده نمود ،بدین صاورت که میزان شامارش گامای پراکنده شده از مواد با عدد
اتمی پایین،مانند مواد منفجره و مخدر ،نسابت به مواد با  Zباالتر ،مانند فلزات ،بیشتر اسات .از این ختاوصیت
پرتوهای گاما ه اکنون در بسایاری از نقا مختلف جاان از برای شاناسایی مواد منفجره و مخدر پناان در داخل
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چمادان ،خودروهاا ،کاانتینرهای باری و حتی بازرسااای مساااافران در گ رگاههای مرزی و فرودگاهها اساااتفاده
میشود[.]۶
با افزایش ضاخامت ماده پراکندهساز شمار پرتوهای بازگشتی به سمت چشمه نیز افزایش مییابد .با در نظر داشتن
این موضاوع میتوان ضاخامت یک ماده بر روی ماده دیگر را نیز تعیین نمود[ .]3با توجه به محاسبات انجام شده
بر اسااااس رابطاه معروف کاامنتون ،پراکنادگی فوتونها با انرژی اولیه متفاوت در زوایای بزرگتر از  ۰۱۱درجه
رفتاری کامال مشاابه دارند .در حقیقت بررسای پراکندگی در زوایای بزرگ تا حدی مستقل از انتخاب نوع چشمه
میباشااد .با اسااتفاده از این نتیجه میتوان هر نوع چشاامه دلخواه سااانع کننده پرتو گاما را برای بررساای تافیر
ضااخامت روی پراکندگی به کار برد؛ هرچند که با افزایش انرژی گامای چشاامه ،نبق رابطه کلین نشااینا[4و5و،]1
احتما پپ پراکندگی کاهش مییابد .با وجود اینکه ناحیه انرژی گامای پپ پراکنده برای نیف نگاری مناساااب
نمیباشاد ،اما با توجه به رفتار یکساان چشامهها ،از شامارش ررات در این ناحیه میتوان برای ضاخامت سنجی
اساتفاده نمود[ .]3در این تحقیق این امر به صورت محاسباتی و تجربی جات مواد با عدد اتمی پایین ،پلی اتیلن و
گرافیت ،بررسی شده است.

مواد روشها
آماده سازی هندسه جات اندازه گیری تجربی سیست اندازهگیری پپ پراکندگی از چشمه ،موازی ساز ،آشکارساز
گاما و الکترونیک مربونه تشااکیل میشااود .با توجه به امکانات موجود در آزمایشااگاه ،چشاامه گامای Cs
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بااکتیویته ۱/5 mCiانتخاب گردید .با توجه به اکتیویته نساابتا باالی این چشاامه ،الزم اساات که حفاظ مناساابی
پیرامون چشامه قرار گیرد تا عالوه بر حف ایمنی کاربر ،امکان تولید یک باریکه مناسب از پرتو گاما فراه گردد.
بدین منظور برای تبدیل چشامه نقطهای به باریکه خطی ،از موازی ساازی از جنپ سرب استفاده شد تا پرتوهای
ساانع شاده در جات دلخواه هدایت شاوند .موازی سااز نراحی شده ،ساختاری تقریبا مخرونی شکل داشته به
نوری که با حرکت پرتوهای گاما به ساامت جلو ،از قطر پرتو کاسااته گردیده و در انتاا باریکه خروجی با قطر ۰
ساانتیمتر حاصال شاد .برای نراحی این موازی ساز ،از کد MCNPX۶/۶استفاده گردید .نکته حائز اهمیت در
این نراحی ،عالوه بر باریکه کامال موازی ،ضااخامت کافی موازی ساااز اساات؛ نبق دادههای کتابخانه MCNP
مسااافت آزاد میانگین فوتونهای گاما با انرژی ۶۶۶keVدر ماده ساارب ،در حدود چند میلیمتر اساات ،ضااخامت
 5cmاز ساارب برای متوقف نمودن فوتونها و جلوگیری از خروب آنها از موازی ساااز ،میتواند کافی باشااد .به
گونهای که ررات تناا از روزنه خروجی موازی سااز عبور میکنند .شکل ۰نرح شماتیک موازی ساز نراحی شده
با اساتفاده از کدMCNPاسات.برای فبت نیفهای بازگشتی ،از آشکارسازهای مختلفی میتوان استفاده نمود .اما
آشاکارسااز مناساب باید به راحتی قابل حمل بوده و بازدهی باالیی برای فوتونهای گاما داشته باشد .از آنجا که
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مطابق با هندساااه شاااکل ،۶پراکندگی در زوایای حدود  ۰۶۱درجه مورد توجه اسااات و در این زوایا نبق رابطه
کامنتون انرژی فوتونهای بازگشااتی اندک اساات ،ل ا آشااکارساااز مورد اسااتفاده بلور) NaI(Tlبا ابعاد کوچک
"۰"×۰انتخاب شاد تا زاویه فاایی آشکارساز برای شمارش فوتونهای بازگشتی کوچک شود.به منظور بررسی
افر ضخامت ماده پراکنده ساز روی تعداد رویدادهای پراکندگی بازگشتی ،نیف پراکندگی فوتونهای گاما با انرژی
 ۶۶۶keVاز مواد مختلف (گرافیت ،شایشاه و پلی اتیلن) در زمان شمارش یکسان  ۰۶۱فانیه فبت و مورد بررسی
قرار گرفت.بررسای افر ضاخامت ،به صاورت تئوری نیز از روش شابیهساازی با کد  ،MCNPانجام شد .شکل۶
قرارگیری چشامه ،موازیسااز سربی ،آشکارساز و ماده پراکنده ساز را نشان میدهد که با استفاده از کد MCNP
شبیهسازی گردیده است.

شکل .۰نمای جانبی و فوقانی موازی ساز نراحی شده با استفاده از کد

MCNP

شکل.۶موقعیت چشمه ،موازی ساز ،آشکارساز و مواد پراکنده ساز در میان دیوارههای سربی

در چینش شبیهسازی شده در کد  ،MCNPچشمه  ۰31Csبا مشختات رکر شده در باال ،داخل موازیساز
م کورقرار گرفته و بدین نریق گاما خارب شده از موازیساز ،با کمترین واگرایی و بیشترین انرژی ،به صورت
باریکهای موازی با قطر  ۰cmبه سوی نمونه مورد نظر گسیل وبا آن بره کنش کرده و پپ از پراکنده شدن در
زاویه حدود  ۰۶۱درجه به آشکارساز میرسد .قرار گیری نمونهها در کد به گونهای در نظر گرفته شده است که
کامال به موازیساز چسبیده و انتاای نمونهها سطح حساس آشکارساز را بنوشاند.
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جدو ۰ث ابعاد و چگالی نمونههای بررسی شده
چگالیgr/cm3

ابعادcm3

نمونه مورد مطالعه

1/55

۰×۰1×۶۱

گرافیت

2/9

۱/5×۰۱×۰۱

شیشه

0/59

۰×۶۱×۶۱

پلی اتیلن

نتایج
تغییرات میزان پراکندگی در ضخامتهای مختلف( 8cm ،5cm ،3cm ،۶cm،۰cmو  )۰۱cmدر شکل 3برای هر
سه ماده شیشه ،پلی اتیلن و گرافیت ،با استفاده از کد MCNPدیده میشود.شکل  4نیف پرتوهای پراکنده شده از
سه ضخامت مختلف  5 ،۰و  ۰۱سانتیمتر ماده گرافیت را نشان میدهد .هماننور که در شکل 4دیده میشود ،با
افزایش ضخامت ماده پراکنده ساز ،میزان پراکندگی افزایش مییابد که این امر کامال مطابق با انتظار است.برای
مقایسه دقیقت ر میان افر ضخامت مواد روی مقدار پراکندگی در مواد مختلف ،تغییرات شمارش بر حسب ضخامت
الیهها ،برای سه ماده م کور به صورت تجربی برای ضخامتهای  ۰cmتا  ۰۱cmبرای پلی اتیلن و گرافیت و
ضخامت  4 ،8cmو  ۰از شیشه نیز انجام و در شکل  5نشان داده شده است.

شکل . 3روند افزایش میزان شمارش با افزایش ضخامت در سه ماده شیشه ،پلی اتیلن و گرافیت با استفاده از کد .MCNP
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شکل .4نیف پراکنده شده از ماده گرافیت در ضخامتهای  5 ،۰cmو  ۰۱به صورت تجربی با استفاده از

دستگاه MCA

شکل .5بررسی افزایش تعداد فوتونهای پپ پراکنده شده با افزایش ضخامت ماده پراکننده به روش تجربی

نتیجه گیری:
نمودارهای  3و 5نشان می دهند که داده های حاصل از اندازه گیری تجربی تطابق خوبی با نتایج شبیهسازی دارد.
هماننور که در شکل 3دیده میشود ،با افزایش ضخامت ماده پراکننده ،میزان پراکندگی افزایش مییابد که این امر
کامال بدیای و مطابق با انتظار است .با افزایش ضخامت ماده میزان ات های برهمکنش کننده با فوتون فرودی افزایش
یافته و در نتیجه آن تعداد فوتونهایی که از ماده پراکنده میشوند نیز افزایش مییابد.
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. در هر سه ماده افزایش مییابد، مقدار پراکندگی گاما با افزایش ضخامت، دیده میشود5هماننور که در شکل
 به عبارتی میزان. شدیدتر است،نسبت این افزایش در ضخامتهای اندک در مقایسه با قسمتهای ضخی تر ماده
 همواره زیاد میگردد که این افزایش در ضخامتهای اندک به صورت خطی بوده،پراکندگی با افزایش ضخامت
 زیرا فوتونهای بازگشتی با توجه به رابطه.ولی در ضخامتهای بیشتر قدری از حالت خطی خارب می شود
 انرژی کمی برای عبور و بازگشت از ماده،) درجه۰۶۱ معروف کامنتون و زاویه بزرگ پراکندگی (در اینجا حدود
 همچنین با نفور بیشتر به.داشته و بسیاری از آنها در داخل ماده انرژی خود را از دست داده و ج ب میشوند
 در واقع این احتما نیز وجود دارد که فوتون.داخل ماده احتما برهمکنش های فانویه نیز برای فوتون وجود دارد
 دچار پراکندگی های فانویه شده و انرژی الزم را برای عبور از ماده نداشته،در هنگام برگشت به سمت آشکارساز
 در ادامه این تحقیق می توان به بررسی دقیق تاعیف پرتوهای بازگشتی در داخل ماده و تعیین محدوده.]8و۶[باشند
.پاسخ خطی سیست برای ضخامت مواد مختلف پرداخت
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