طراحی مفهومی پایشگر مواد با استفاده از اشعه ایکس  -سه انرژی
علیرضا مازوچی ،فائزه رحمانی* ،فریدون عباسی دوانی ،روح اله قادری
دانشگاه شهید بهشتی ،دانشکده مهندسی هسته ای ،گروه کاربرد پرتوها

چکیده
در این مقاله به طراحی مفهومی پایشگر اشعه X

سه انرژی شامل المپ  061kVاشعهی ، Xفیلتر چندالیه  Kو آشکارساز

چندطبقه پرداخته شده است .محاسبات طراحی با کد  MCNPXبه منظور انتخاب نوع فیلتر و آشکارساز و نیز ضخامت
های آنها انجام شده است .اشعه Xتوسط فیلترهای چندالیه لبهی  Kشامل  Baو  Gdبه ترتیب با ضخامت071𝜇mو011𝜇m

به سه انرژی مجزا تفکیک می شود .فوتون های عبوری نیز توسط آرایه ای از آشکارساز خطی چند الیه ای سوسوزن-
فوتودیود شامل

) ZnSe(Teو)CsI(Tl

به ترتیب با ضخامت 𝑚𝜇 411و 5mmشمرده شده اند .محاسبات با خطای کمتر

از  0%انجام شده است.

کلید واژه:

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

مقدمه
در رادیوگرافی و توموگرافی ،تصویربرداری با اشعهی  Xتک انرژی تنها اطالعاتی در مورد چگالی شئ مورد
آزمایش فراهم می آورد که این روش برای تشخیص دقیق اشیاء بخصوص در حالتی که فوتون از چند عنصر
مختلف عبور می کند ،کافی نمی باشد[ .]1روش انرژی دوگانهی اشعهی  Xبا ترکیبی از دو طیف مستقل
انرژی ،بطور گسترده ای برای تخمین عدد اتمی و چگالی در سیستم های بازرسی وتصویر برداری به منظور
کسب اطالعات در مورد ترکیب ماده استفاده می شود .در سیستم های دو انرژی ترکیب ماده با استفاده از
تضعیف دو انرژی متفاوت (دومعادله برای محاسبه دو مجهول) در یک ماده تعیین می شود ،اما اغلب بیشتر از
دو مجهول در این سیستم ها وجود دارد که استفاده از سیستم های سه انرژی را قابل پذیرش می کند .در این
سیستم باید بهینه سازی پارامترهایی مانند قلهی انرژی بهینه ،سیستم فیلترسازی و خصوصیات آشکارسازها
انجام شود  .مقاالت متعددی در مورد طراحی آشکارسازها ،طراحی فیلتر ،طراحی سیستم های پایشگر با دو
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انرژی و روش های مختلف تجزیه وتحلیل آنها نوشته شده است ،اما هیچ گاه طراحی و شبیه سازی فیلترها و
آشکارساز های چند طبقه در یک سیستم سه انرژی مورد بحث قرار نگرفته است[ .]2-6دراین مقاله ،محاسبات
مربوط به طراحی یک پایشگراشعهی  Xسه -انرژی با استفاده از المپ  061kVاشعهی  ،Xآرایه ای خطی از
آشکارسازهای چند الیه ی سوسوزن-فوتودیود و فیلتر لبهی  Kبرای جداسازی انرژی انجام شده است .نوع
فیلترها و نیز مواد آشکارسازی به همراه ضخامت های مناسب با کد  MCNPXتعیین شده اند .در نهایت بهترین
انتخاب از تنظیمات آشکارساز مطابق با طیف خروجی از فیلترهای باریکه ی اشعه ی  Xارائه شده اند.

روش کار
فیلترسازی برای سیستم های بازرسی اشعهی  Xچندانرژی در دو مرحله انجام می شود )1(.فیلترسازی نزدیک
چشمه و قبل از ماده مورد آزمایش )2(،فیلترسازی بعد از عبور پرتو از ماده و بین طبقات آشکارساز .آرایش
مناسب برای یک سیستم پایشگر اشعهی  Xسه انرژی در شکل(-1الف) نمایش داده شده است.

ب)

الف)

شکل .1الف) نمایی از چشمه ،فیلتر و ترتیب آشکارسازها ب) طیف خروجی از آند تنگستنی یک المپ اشعه ی ایکس

چشمهی فوتون ،یک المپ اشعهی  Xبا ولتاژ 061kVبا جریان  0mAاست .باریکه خروجی از چشمه ،طیف
پیوسته ای از فوتون های  X-rayمی باشد (شکل -1ب) .برای ایجاد سه قلهی انرژی مجزا باریکه باید قبل از
رسیدن به ماده ،از فیلتر عبور کند .برای دستیابی به تبعیض باالی عناصر در مواد غیر متراکم همچون بسته ها،
چمدان ها و تولیدات غیر فلزی کارخانجات ،دو قله انرژی باید کمتر از  011keVباشند ،زیرا در این محدوده
انرژی ،جذب فوتوالکتریک مواد بسیار متفاوت است .برای تفکیک طیف به دو قلهی مجزا معموالً از عناصری
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با انرژی لبهی  Kدر محدوده  ،01-011keVبه عنوان فیلتر استفاده می شود که با ضخامتی مناسب برروی یک
ورقهی آلومینیومی قرار می گیرند .ورقهی آلومینیومی هم به عنوان نگهدارنده فیلتر و هم یک فیلتر باالگذر برای
حذف ناحیهی کم انرژی ) (LEطیف می باشد.
جدول .1فهرستی از مواد معمول برای فیلتر لبه ی ]3[ K
انرژی لبهی (keV) K

عنصر

070101

Y

93

160714
070133

Cd
Ba

84
65

410404
460400
510105

Ce
Sm
Gd

64
56
58

550533
600141

Ho
Yb

56
67

عدد اتمی

سطح مقطع فوتوالکتریک برای انرژی های پایین تر از  51keVنسبتاً باال و سطح مقطع کامپتون در انرژی های
حدود  011keVبه بیشینه مقدار خود می رسد .برای جداسازی بهتر مواد ،دو قله از این سه قلهی انرژی باید
کمتر از  51keVتنظیم شوند .مطابق با جدول  1عناصر  Cd،Yو  Baبرای اولین الیه از فیلتر و عناصر
 Gd،Sm،Ceو Hoبرای دومین الیه از فیلتر گزینه های مناسبی محسوب می شوند .از آنجا که الیه دوم فیلتر با
ضخامت چندصد میکرومتر تضعیف باالیی روی فوتون های با انرژی پایین تر از  15keVمی گذارد ،عناصر
 Yو Cdبرای اولین الیه مناسب نیستند ،لذا  Baبا چگالی کمتر ،به عنوان الیه ی اول فیلتر انتخاب می شود.
برای جداسازی بهینه بین دو قله ی پایین انرژی ،عناصر  Ceو Smبرای الیه ی دوم فیلتر مناسب نمی باشند.
در نتیجه جفت عناصر ] [Ba,Gdو] [Ba,Hoانتخاب شدند تا جداسازی مطلوب تر انرژی با تضعیف کمتر
باریکه فراهم شود و بازدهی باالیی در تبعیض عدد اتمی و چگالی ماده بوجود آید(ترجیحاً سه قلهی برابر و
مجزا) .نتایج مربوط به استفاده از جفت عنصر ] [Ba,Gdبا ضخامت های مختلف از  Baو  Gdدر جدول 2
آمده است .مطابق با شرایطی که گفته شد ،بهترین انتخاب  071μmباریم برای الیهی اول و  011μmگادولینیم
برای الیهی دوم فیلتر می باشد.
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جدول .2شدت خروجی مطابق با سه -انرژی برای ضخامت های مختلفی از فیلتر ][Ba,Gd
ضخامت Ba
ضخامت Gd
𝑚𝜇071

𝑚𝜇111

𝑚𝜇111

Ba-Gd :

𝑚𝜇111

𝑚𝜇051

𝑚𝜇051

𝑚𝜇011

𝑚𝜇011

𝑚𝜇051

𝑚𝜇011

𝑚𝜇51

𝑚𝜇051

𝑚𝜇011

𝑚𝜇051

1011301

101161

1011470

1010114

1011670

101134

1011707

=07keVقله انرژی کم()LE0

1011313

1011776

1011413

1011466

1011313

1010115

1010015

=51keVقله انرژی کم()LE1

1010157

1011317

1010104

1010040

1011341

1010174

1011344

=011keVقله انرژی
باال()HE

برای جفت عناصر ] [Ba,Hoنیز با استفاده از شبیه سازی شدت سه انرژی خروجی در ضخامت های مختلف
محاسبه شده است .بهترین انتخاب  071μmباریم برای الیهی اول و 011μmهولمیم برای الیهی دوم فیلتر می

باشد .ورقهی آلومینیومی به عنوان نگهدارنده فیلتر قابلیت فیلترسازی انرژی های کمتر از  11keVرا نیز
دارد .در طراحی ،دو ورقهی آلومینیومی با ضخامت های  0mmو 1mmدر مقابل باریکهی خروجی از
تیوب قرار گرفته اند که ضخامت  0mmنتایج بهتری را نشان داد .در ادامه برای آشکارسازی انرژی ،یک
آشکار ساز دوطبقه طراحی شده است .هر طبقه ،یک آشکارساز سوسوزن-فوتودیود می باشد که توسط یک
فیلتر فلزی میانی به منظور حذف انرژی های پایین ،از هم جداشده اند .طبقهی باالتر می تواند یا از نوع
))(: GOS(Gd1O1S(Tbترکیبی غیر آلی بصورت پودر سفید با چگالی  )7001gr/cm0یا از نوع )ZnSe(Te

باشد ZnSe(Te) .برای 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 تقریباً برابر با عدد اتمی مس که معموالً از آن به
عنوان فیلتر میانی استفاده می شود ،می باشد.

شکل .2طیف خروجی از ضخامت های مختلفی از فیلتر][Ba,Gd
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ب)

الف)

شکل .3الف) طیف دریافتی از  106mmفسفر  GOSو ) ZnSe(Teب) طیف دریافتی از  4ضخامت مختلف از )ZnSe(Te

همانطور که در شکل (-3الف) 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  4mmپیشنهاد نمی شود .شکل (-3ب) 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 فرمول ( )1استفاده نماییم.
بازدهی آشکارسازی انرژی کم=

ارتفاع پالس دومین قله انرژی پایین
ارتفاع پالس قله انرژی باال

بازدهی آشکارسازی انرژی پایین برای ضخامت های  411μm ،611μm ،411μmو  0111μmمحاسبه شده
(جدول )3است .مطابق با این نتایج ،ضخامت  411μmبهترین گزینه برای فیلتر ) ZnSe(Teمی باشد.
جدول .3بازدهی آشکارساز ) ZnSe(Teدر ضخامت های مختلف
0
1031

104
0003

104
4005

106
0061

)Thickness(mm
𝑡𝐿𝐸1 𝑃𝑢𝑙𝑠𝑒 𝐻𝑒𝑖𝑔ℎ
𝑡𝐻𝐸 𝑃𝑢𝑙𝑠𝑒 𝐻𝑒𝑖𝑔ℎ

برای آشکارساز انرژی باال ) ،(HEعموماً ) GOS ،CsI(Tlو CdWO4بصورت تجاری در دسترس هستند که
در ضخامت  5mmمقایسه شده اند .آشکارساز ) CsI(Tlبا چگالی  4050gr/cm0در مقایسه با  GOSو ،CdWO4

بازدهی و بهرهی نوری باالتری دارد که بطور گسترده ای در آشکارسازی فوتون های با انرژی متوسط به باال
استفاده می شود .بنابراین یک کریستال ) CsI(Tlبا ضخامت ( 5mmبا اتصال به فوتودیود

 )Si PINبه عنوان

آشکارساز طبقهی پایین تر استفاده می شود .از آنجا که آشکارساز طبقهی باالتر ،هر دو قلهی پایین انرژی را
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) (LE0,LE1را آشکار می کند ،پالس خروجی آن باید از یک سیستم آستانه ای که بعد از پیش تقویت کننده
قرار می گیرد ،عبور کند تا تعیین شود فوتون های آشکارشده ،مربوط به کدامیک از قله های پایین انرژی می
باشد .آهنگ شار باالتر موجب افزایش دقت در تبعیض مواد و اندازه گیری چگالی می گردد ،بنابراین مطابق با
زمان واپاشی سوسوزن ،جمع آوری بار در فوتودیود ،ثابت زمانی الکترونیک سیستم ،بیشینه آهنگ شمارش
قابل آشکارسازی توسط سیستم آشکارساز و در نهایت پیکربندی سیستم ،می توان شار فوتون ها را (متناسب
با جریان تیوب) تنظیم نمود.

نتیجه گیری
در طراحی مفهومی پایشگر اشعه  Xسه انرژی بر اساس شبیه سازی با کد  ،MCNPXعناصر گوناگونی با
ضخامت های مختلف به عنوان فیلتر لبهی  Kمورد بررسی قرار گرفتند .فیلترهای مختلف با انرژی لبهیK
حدود  07keVتا  61keVمقایسه شدند که بهترین رفتار مربوط به فیلتر Ba,Gdبا ضخامت های 011μm

و 071μmبود که منجر به تولید سه قلهی انرژی مجزا با کمترین تضعیف روی طیف اشعه  Xشد .فوتون
عبوری از مواد نیز باید قابل آشکارسازی باشد .از میان آشکارسازها ) ZnSe(Teبا ضخامت  411μmو )CsI(Tl

با ضخامت  5mmبرای تفکیک سه قلهی انرژی در خروجی بهترین رفتار را نشان دادند .با توجه به وجود سه
قله انرژی و قابلیت تفکیک این انرژی ها ،این سیستم می تواند به عنوان تبعیض گر مواد ،تخمین عدد اتمی و
اندازه گیری چگالی با دقت باالتر نسبت به سیستم های دو انرژی استفاده شود.
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