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  شناسايي راديوايزوتوپ در طيف گاما با استفاده از الگوريتم گلد
 

  (1)*قلعه اسدي،آيدين –(1)صالح،اشرفي-(1)داود،عليزاده
 

 هسته اي فيزيك  ، گروه فيزيك دانشکده تبريز ،دانشگاه  (1) 

 

 :دهيچک
شخشصحقیقسصیشتشكسا روهستشزتمنیرزایرتششكك  یشتچشلس مشد بش آشككرسازككس تشخشص ككدیوشازوتوزتدخصویشواشمییشاسدستشز  ز  

هستشپیچشیز رژتق اتشصفریچشش هشو یلشپستینش وونشس شت خاشز تبصوزطشآشرسازشایرتشش  هستشز  ز  مییواش سش .شزتشدیهسته
گواتتبشز هستششنسزستیشازوتوزتدخصویشخجووشوزاو.شواشزتنشدطس عهشز ش یس ش هشز گواتتبخششهستشاسدستش دوتچشهمپوشس یش موو  سشز رژت

خششهستشپرصو زش سشآ س یدشمییشاسدستشثبتشش  شصوزطشآشرسازس شت خاشز تبشززتفسو شش  شززتج تشص دیوشازوتوزتدخصویشال ی
ص ككدیوششواشز گواتتبشال  تستجشحسصككلش  ككس گرشوقتش س تشش تستجشآنش سش تستجشحسصككلشز شز گواتتبشژ تیچشدقستسككهششكك  شززككت.

ش سش .هسشدیازوتوزتدخصوی
ششش

ششنسزستیشازوتوزتدخصوییشز گواتتبشال یشآشرسازس شت خاشز تبیشمییشاسدس.ش:کليدي کلمات

 

 : مقدمه

 سش .شكنترلشخاخوشزتشدیهستشهستهص دیوشخشآشرسازس تشدوزوشازوتوزكتیوشز شجملهشدسسئلشد بشز ش قطهش ظرشزتمنیشصس م

خشخرخجشزتنشدوزوشواشدر هستش دینییشهوزتیشخشواتستیشصوزطش مست گرهستشوااسهیشصس مشهستهزت1شز جسمشدیایرو.شز ش

صوزنش هشعنوزنشتچشزثرشز گ تش رزتشص دیوشازوتوزتدخصویشواش ظرشارفت.شز شجملهشپرصوشاسدسشازشدیمییششمرفی

هستش سشن شكهشپسزخشزرتعیش هشصس مخشقیمتشپستینشآشرسازس هستشزوزو نشدیآشرسازس هستشقس لشحملش سشكسا رتشآزسنش

شازس هستشت خاز تبزتشوزا  .شآشرسهسته (NaI(Tl)) واشش هشو یلش س و شآشرسازس تش س شخشقیمتشزا زنش هشصواتشاسترو شش

ایرتشش  شاسدسشهسشز شمییشز  ز  شو  .شهمچنینشز شمرفیشص دیوشازوتوزتدخصویایرتشمییشزشعهشاسدسشززتفسو شدیز  ز  

اخششص دیوشازوتوزتدخصویشدبتنیش رش رز ششش[.4-1هستشزخیرش وو شززتش]تریشز شدوضوعستشدواوشعالقهشواشپژخهم

واشصركیبششهس سش شصسشز بشهرك زمشز شازوتوزتدخصویهستش مو هشدیزتشز شمییایرتشش  ش رشدجموعهمییشاسدستشز  ز  

صوزنشدیشزازئهشش  شززتشكهشز شآنشجملهشدخصویتوزتازوشویص دشت رزشیددتلفشتهساخشایرتشش  شد دوشاروو.شز  ز  

                                                 
 Radiation Portal Monitorش1
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واششیخو شسكهشوقتش سبتشخش...شزشسا شكروش[6]شچیژ ت-تفس شیبیاخششصركش[3[یشز گواتتبشژ تیچش]5ن اسدیش] هشاخششل

آشرسازس ششنتیپسشق اتشصفریچشز رژت سشصوجهش هششیهسشوزا  شخ دخصویتوزتازوشویص د NaI(Tl) ادزاشششنیخشهمچنش

 س صرششتی سشوقتشخشكسازشیاخششوخجویشهموزا شهسصوزطشزتنشاخششدوزاوشیواش عضشدخصویتوزتازوش سوازتشویص د

ضرخاتشززت.شواشزتنشدطس عهشز شز گواتتبشال 2شكهشصوز ستیش س تشآنشواشآ س یدشمییشاسدسش هشزثبستشازی  ش]7[ش رزتش

هستشپی ینش شخش تستجشحسصلشز شآنش سش تستجشز گواتتبدوجووشواشل مهشدركبشززتفسو شش شتهسدخصویتوزتازوتیششنسزس

.دقستسهشخوزه شش  هستشص دیوشازوتوزتدخصوییشآ س یدشمییشاسدستشزسمعشش  شز شل مهشدركبشز شلن تنشه فشاخش 

ایرتشش  ش.ش  تنشدنظوایشمییشاسدستشز  ز   سش یدهسشدخصویتوزتازوهرشتچشز ششازوتوزتدخصویشپرصو زشج تششنسزستی

هشضرزتبشخطیش  س گرشحضواشتسشع مششووشكهستشصع زوتشز شعنسصرششنسختهشش  شواش ظرشارفتهشدیصركیبیشخطیشز شمیی

هستشاسدستشصع زوشهستشمییزتشز شوزو  سشن .ش  تنشدنظواش ست شكتس دس هحضواشخشفرزخز یشهرشعنصرشواشمییشدی Lش

 ازوتوزتدخصویششنسختهشش  شدوجووش سشن .شاز طهشخطیش رزتشزتنشد لش هشصواتش ترشززت:

1شششششششششششششششششششششششش                                                              (شششششششششش1) 1 2 2 ... L LS T T T      كهششSمییشش

زمشواشمییشازش  سنشLز بشازوتوزتدخصویششLزمشخشضرتبشخطیشLمییشازوتوزتدخصویششLTایرتشش  شخشدركبشز  ز  

هستشآ  سشدتنسظرشتو یشهستن شكهشوزاته(ش روزاتشز1واشدعسو هش)شTخششSهستشرشززتشكهشهرشك زمشز شمییوه .ش  مش هشذكدی

ش .هستشآشرسازس شهستن  سشزع زوشثبتشش  شواشكس سل

شووشكن شكهش سشاز طهش ترش یسنشدیزس تشدی(ش صواتشدستقیبشصس عشدعسولشآنشازشكمینه1ز گواتتبشژ تیچش جستشحلشدعسو هش)

[7:]  

شششششششششش(ششششششششششششششششششششششششششششششششش2) ششششششششششششششششش ششششششششششششششششششششششششششششش  
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دواوشدطس عهشز تدسبشش  شززت.شبت خاز تآشرسازس ششهستشصحلیلگرشلن شكس س هكس سلش رزتششصع زوش1024كهشع وش  

ز گواتتبشال ش رزتشحلششوو.شدعروسشزس تشدسصرتسشدبتنیش رشصررزاشحلشدیز شمرتقششواشاخششز گواتتبشال یشدسس ه

كن :(شز شاز طهشصررزاتش هشفرمش ترشززتفسو شدی1دعسو هش)  

                                                 
 algorithm شGoldش2
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شششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش(شششششش3)
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n كهش TAشمسا شصررزاشخش R RخششTS R S نشاخ  شحلشدسس هش سشتچشجوزبشزخ یهشخشد دوش ووش[.5 سش ش]دیش

اروو.صع زوشصررزاشز جسمشدی  

ز شوتگرشاخشهستشدت خزلش رزتششنسزستیشازوتوزتدخصویشاخششح زقلشدر عست3شدی سش .شواشزتنشاخششاتسضییش ست ش

(شكمینهششوو:4از طهش)  
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  )4(شششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش ششششششششش

سل(شخشهمچنینشخجووشكمینهشكس ش1024 هش داگش وونشفضستشدحسزبسصیش)شصوجهشهستشاتسضیش سواشحس تشكلییشز گواتتب

شهستشج ت شوزا  .واتتبصرتش سبتش هشز گهستشدحلیشز ش ظرشوقتشخشزرعتشعملرروشضعیی  

 : روش کار

زككس تششكك  شواشك شواشص ككدیوشزتدخصویشز شلن تنشمییشدركبششككبیهشز گواتتبشال  رزتشزككنجمشوقتشخشكسازتیش

MCNP4Cز تبشش زس شت خاش شرسا ش  شآ زس تش شبیهش زت.شمییش ش  شز زتفسو ش شسدلشش3"×3"ز زتشخشش1024یش كس سلشز

ش(ش  سنشوزو شش  شززت.1خزا شآنشواششرلش)مرح

ش
 آشکارساز  سه بعدي (b)دوبعدي  (a)سازي شده : طرح واره شبيه 1شکل 

(ش  سنش2) واششرلش هشعنوزنشدسصرتسشپسزخشآشرسازس شددتلیشدخصویازوتوزتزس تشش  ش رزتشلن تنشهستششبیهمییشرحش

شوزو شش  شززت.

                                                 
 Least-squares methodش3
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ش

                                          
 Kr 85د(Co 60و ج(  Ra 226، ب( Cs 137 طيف گاماي شبيه سازي شده براي الف(:  2شکل 

شش  شززت.شش  سنشوزو ش(3)شدر وطش هششرلهستشزس تشش  ش رزتشلن تنشصركیبشددتلیشواششرلهستششبیهمیی
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ششششششششششششششششششششششششش
 0.7ج(  ، Co+0.1 Cs 0.9  ب(،  Ra+0.1 Cs 0.9براي ترکيب الف(  طيف گاماي شبيه سازي شده:  3شکل 

Ra+0.1 Cs+0.2 Co )0.1 و د Kr+0.9 K. 

ش  شواشز تدسبشازوتوزتدخصوی زستیشازوتوزتدخصویش یدش  ر ش رو ش شنس ش  شواشخصوصش زتس  زاوهستشصعبیهش هسشز شآخرتنشز

دواوشززتفسو شقرزاشارفتهشش(3)شهستشدركبششرلواشمییهستشز یبش رزتشص دیوشازوتوزتدخصویشز گواتتبشال .ش[8]ززتش

زتشكهشصن سشل مه ش  شز زت.شواشزتنشدطس عهشفرضش هستشپرصو زتیشكهشزدرسنشحضواشواشل مهشدركبشازشوزا  شعبساصن شز

صوز ن شواشمییشهستشذكرششكك  شدی.ش هشعبساتشوتگرشفقطشل ككمهRa 226خششCo 60یشK 40یشNa 22یشKr 85یشCs 137ز :ش

 زس تشش  شز یبش سشن .بیهدركبشش

 : نتايج

هسشواشتچشصركیبشخشدقسوترشخزقعیشج تشدقستسهش تستجشحسصلشز شزعمسلشز گواتتبشال ش رزتشدحسزبهشز بشازوتوزتدخصوی

ش  سنشوزو شش  شززت.ش(1واشج خلش)خشدقستسهشآنش سش تستجشز گواتتبشژ تیچشصوز ستیشزتنشز گواتتبشواششنسزستیشازوتوزتدخصویش
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 سشن .شهمچنینشدقسوترشحسصلشز شز گواتتبش یدش رزتشدطس قتش سشوزو شهستشدیوزو شش  ش هشصواتشواص ش سبیش سنشدقسوترش 

 خزقعیش هشهمسنشصرصیبش  نجساشش  شز  .

ش

شزس تشش  ؛.هستشدركبششبیههستشز یبشواشمییواشص دیوشازوتوزتدخصویشز گواتتبشال :ش تستجشحسصلشز ش1ج خلش

Ra Co K Na Kr CS  

شصركیبشخزقعیش10 0 0 0ش0ش90

ل 
 او

ونه
نم

کل
ش

3 
ف

ال
 

شGoldشش10.22 0ش0 0ش0.41ش89.18

شژ تیچ 8.22 0 0 0ش0.40 91.40

ششصركیبشخزقعی 10 0 0 0ش90 0

کل
 ش

وم
ه د

مون
ن

3 

شGoldش9.65 0.02ش1.00 0.05ش89.06 0 ب

شژ تیچش11.1 0.90 0 0.08ش87.92 0

شصركیبشخزقعیش10 0 0 0ش20ش70

وم 
 س

ونه
نم  ج 3لکش

شGoldش10.37 0 0 0ش20.80ش68.88

شژ تیچش9.35 0.05 0 0.37ش21.32ش69.11

شصركیبشخزقعیش0 10 0 90ش0ش0

ل 
شک

رم 
چها

ه 
مون

ن

 د 3

0.18 0.55 87.0

9 0.33 9.35 0.37 Goldش

86.0ش0.54ش1.59

0 0.51 10.8

1 
شژ تیچش0.55

 

ش(شزازئهشاروت  شززت.2دقستسهشواشج خلش)شج تشخش  ش(شدحسزبهش1واص شخطستش سبیشدقسوترشزازئهشش  شواشج خلش)

ش:شدقسوترشخطستش سبیش رزتشز گواتتبشال شخشژ تیچ2ج خلش
  درصد خطاي نسبی ميانگين

 الگوريتم گلد الگوريتم ژنتيک نمونه ها

ش مو هشزخلش55/1 67/9

ش مو هشوخمش75/1 49/5

ش مو هشزومش1/3 79/4

ش مو هشل سامش86/4 27/6

 : ريبحث ونتيجه گي
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هستشززتیشز گواتتبشال ش هشوازتیشصوز ستهشواص شازوتوزتدخصوی  سنشوزو شش  شش(2خش)ش(1)شهستهمس طواشكهشواشج خل

هسشدواوش رزتشص دیوشازوتوزتدخصویشز گواتتبشال هستشدركبشازششنسزستیشكن .شواشزتنشدطس عهیشد ساكتشكنن  شواشمیی

هستشددتلیشزتدخصویزس تشش  شدركبشز شازوتواخشیشزهشمییشاسدستششبیهشززتفسو شقرزاشارفت.ش رزتشزا تس یشعملرروشزتن

  س گرشوقتشخشكسازتیش س تشزتنشاخشششواشدقستسهش سشز گواتتبشژ تیچش تستجشحسصل.ش سشواص هستشصركیبیشدتفسختشآ س یدشش 

هستشز شازوتوزتدخصویواشص دیوشحضواشخشتسشع مشحضواشازوتوزتدخصویشدواوش ظرشواشصركیبشخشهمچنینشفرزخز یشهرشتچش

 سشوقتشخشكسازتیش س شواشص دیوشازوتوزتدخصویش  ر ششز گواتتبشال صوزنشز شدوجووشواشل مهشدركبشازشوزاو.ش نس رزتنشدی

ش رو.
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