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 ای اریانکنفرانس هسته ششمینبیست و 
گاه  -۱۳۹۸اسفندماه  ۸و۷  تهران- ه نصیرالدین طوسیصنعتی خواجدانش

مقایسه پارامترهای کیفیت تصاویر پرتونگاری نوترونی با باریکه تکفام و غیر تکفام در راکتور 

 تحقیقاتی تهران

اصالنی مناره  – (2) غالمزاده،زهره - (2) یاسر،کاسه ساز – (1) ،حمیدجعفری -(1) *فائزهسیاوشی فخر،

  (1) بازاری،زینب

 دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی هسته ای، کاربرد پرتوها  (1)

 علوم وفنون هسته ای، پژوهشکده راکتور و ایمنیزمان انرژی اتمی، پژوهشکده (  سا2)
 :دهيچک

ی تکفام و غیر راکتور تحقیقاتی تهران که به ترتیب باریکه نوترون حرارت E و Dنوترونی در دو کانال  پرتونگاریدر این پژوهش، 

، با دو نمونه استاندارد شاخص خلوص باریکه و شاخص حساسیت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان تکفام تولید میکنند
که غیر تکفام دارند، همچنین باریکه تکفام در می دهد که تصاویر با باریکه تکفام محتوای پراکندگی کمتری نسبت به تصاویر با باری

نسبت به باریکه  31/61، %48/94، %8/48زمینه های دیگر از جمله محتوای تولید زوج، گاما وپراکندگی با درصد اختالف به ترتیب %
ائز اهمیت است، بهتر غیر تکفام بهینه سازی شده است. بنابراین برای نمونه های صنعتی که محتوای پراکندگی تصاویر در آن ها ح

 است تصویربرداری با باریکه تکفام انجام شود.
 ، شاخص خلوص باریکه، شاخص حساسیتراکتور تهراننوترونی، باریکه تکفام، پرتونگاری  :کلمات کليدي 

 مقدمه .1

 به صورت یک آزمون غیر مخرب در صنعت، ایکس پرتو یک روش مکمل تصویربرداریبه عنوان نوترونی  پرتونگاری

فرایند اصلی در اینجا برخورد نوترون های حاصل از یک چشمه تولید کننده نوترون ) مانند .بسیار مورد توجه می باشد

راکتور( به یک جسم، تضعیف نوترون ها در آن و ثبت توسط یک آشکارساز حساس به مکان در پشت جسم  می 

( حرارتی یا سرد برای دستیابی به شار نوترونی باال )نسبت پرتونگاری نوترونی معموال از باریکه سفید )غیرتکفام. [1]باشد

با این حال، به علت اینکه برخی ویژگی های   کند.به روش تکفام( و در نتیجه مدت زمان کمتر پرتودهی استفاده می

اجسام که بسیار وابسته به طول موج هستند با پرتونگاری غیرتکفام قابل مشاهده و بررسی نیستند، در بعضی از موارد از 

ها( استفاده میشود. در روش غیرتکفام پرتونگاری تکفام)با یک طول موج مشخص و نه طیف پیوسته ای از طول موج

ناشی از وابستگی  در تصویر به علت دو پدیده پراکندگی و سختی باریکه، اجزای نمونهبسیاری برای اندازه گیری  مشکالت

ضریب تضعیف اجزای نمونه به انرژی های مختلف باریکه فرودی، وجود دارد که تصویربرداری با باریکه نوترون تکفام 

که طول موج های مورد استفاده فراتر از لبه های براگ نمونه اثرات سختی باریکه را حذف میکند و همینطور در صورتی 

𝜆باشد)  > 2𝑑𝑚𝑎𝑥  که𝑑𝑚𝑎𝑥 شود. بزرگترین فاصله شبکه بلوری در ماده نمونه است( پراکندگی براگ نیز متوقف می
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از عوامل نویز  با حذف پراکندگی، پراکندگی هایی که از مواد هیدروژنی موجود در ماده نمونه به وجود می آیند و یکی

که وضوح و  بنابراین در برخی مواردزمینه هستند، نیز حذف شده در نتیجه تصویری با کنتراست باال خواهیم داشت. 

از دست دادن بخش قابل توجهی از باریکه نوترونی و در نتیجه  قدرت تفکیک تصویر اهمیت بیشتری دارد حتی با بهای

تکفام [2].ر شدن مدت زمان تابش دهی، اولویت با پرتونگاری تکفام استبیشت کمتر شدن شدت باریکه و در نهایت

 یبلوری یا چند بلورهای دو  تکفام سازبا استفاده از تکفام سازهای برشگرهای انتخاب سرعت،  سازی باریکه نوترونی

 .پذیرددر منابع پالسی( انجام می)روش اسلیت( و روش زمان پرواز )

پارامتر های کیفیت تصاویر نشان دهنده ویژگی های باریکه از جمله محتوای نوترون حرارتی، گاما، تولید زوج و پرتوهای 

تصاویر دو شاخص خلوص باریکه و شاخص چگالی نوری در بخش های مختلف پراکنده میباشد که از طریق بررسی 

 .]3[آیدبدست می  1ASTM از استاندارد های  545E–05حساسیت طبق استاندارد 

 باریکه هاي نوترونی راکتور تحقيقاتی تهران .2

یوم هستند که کانال پرتویی است. کانال ها عموما از جنس آلومین 8دارای  MW 5راکتور تحقیقاتی تهران با توان 

/راکتور این در شده تولید حرارتی نوترون شار داخل حفاظ بتنی راکتور قرار گرفته اند. ncm s  13 2 13 5  7. است  10

 .است مماسی صورت به (H)هشتم و کانال هستند شعاعی صورت به (A, B, C, D, E, F, G)ی پرتو کانال

. شده است یانداز راه راکتور E کانال در غیر تکفام نوترونی با باریکه حرارتی پرتونگاری سیستمدر چند سال اخیر 

/کانال در محل نمونه این نوترونی شار وL/D 150 نسبت دارای استفاده مورد همسوساز ncm s  6 2 16 1  .]4[میباشد 10

روجی طیف نوترونی دهانه خ .است شده داده نمایش ()ب1در شکل  شعاعی کانال این در شده نصب همسوساز شماتیک

 ( نشان داده شده است.)الف1در شکل  Eکانال 

     
         ب(      )                                                               )الف(                           

 E. ب: همسوساز کانال Eترون دهانه خروجی کانال الف: طیف نو-1شکل

                                                 
1 American Society for Testing and Materials 
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اول، از  همسوسازشامل  اجزای آن به ترتیب وراکتور تهران مجهز به سیستم تکفام سازی باریکه نوترونی است  Dکانال 

 همسوسازاول،  همسوساز cm 15( در فاصله تکفام ساز بلور )  2HOPG، تکفام ساز 3cm120×11×7جنس فوالد با ابعاد

حفاظ متشکل از جعبه آهنی، پارافین، بوریک اسید و سرب به جهت کاهش دز نوترون  ,3cm60×10×6دوم با ابعاد 

سوم و در نهایت  همسوسازهای سریع و گاما ها که به عنوان تابش زمینه عمل میکنند، دریچه، محل قرارگیری نمونه، 

 HOPGون تکفام بازتاب شده ازباریکه نوتر Vitess.الف(. طبق محاسبات انجام شده با کد 2آشکارساز نوترونی است)شکل

باریکه و ورود  . همچنین بنا بر نتایج استنباط شده از این کد پس از بازتاباست  s 2-n cm 610×  7-1دارای بیشینه شار 

. باریکه تکفام نوترونی [5] وجود ندارد همسوسازدوم هیچ اثری از نوترون های سریع به عنوان زمینه دراین  همسوسازبه 

متفاوت است و در این مقاله طیف تکفام بدست آمده در  HOPG بلوردر این کانال مطابق با زوایای مختلف قرارگیری 

قرار دارد و  Å 1/5-1که طیف آن در بازه طول موجی  .ب، مورد بررسی قرار میگیرد2درجه مطابق شکل  75زاویه 

 با این طیف انجام میگیرد. پرتونگاریو در واقع شبیه سازی  s 2-n cm 610 × 5/16-1 میانگین شار در این زاویه 

                 
 ب()                              )الف(                                                                 

 ام سازپس از بازتاب از تکف انرژیو تکفام ساز آن. ب: شارنوترون برحسب  D، الف: نمایی از کانال 2شکل

 کيفيت تصویرشاخص  .3

برای بررسی ویژگی تصاویر پرتونگاری که مستقیما توسط آزمون  ASTMتوسط  )3IQI(شاخص های کیفیت تصویر 

های کیفیت باریکه و استفاده  شاخص E 545–05 پرتونگاری نوترون حرارتی تولید شده اند، طراحی شده است. استاندارد

از آن ها برای بررسی کیفیت باریکه نوترونی در یک پرتونگاری نوترون حرارتی توصیف میکند. شاخص های کیفیت 

 .]3[میشوند 5SIو شاخص حساسیت  4BPIباریکه شامل شاخص خلوص باریکه

                                                 
2 Highly Oriented pyrolytic graphite 

3 Image Quality Indicator 

4 Beam Purity Indicator 

5 Sensitivity Indicator 
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 BPI  6یک مکعب از جنسPTFE  با ابعادcm 5/8 × 5/2 × 5/2  استوانه های بوران نیتریدی و سربی و است که شامل

یک سیم کادمیومی بین استوانه هاست) همین هندسه در سمت دیگر آن در سطح زیرین مکعب تکرار شده است(. همچنین 

نشانگر  از قسمت های مختلف این شاخص مربوط به هر یک یک حفره بزرگ نیز در مرکز آن قرار دارد. چگالی نوری

 در این پژوهش نشان داده شده است. MCNPX  [6]یک پارامتر باریکه نوترونی توسط کد مونت کارلوی 

سه نمونه  شکل  SIهند شده نیز در  سازی  ستاندارد  4شبیه  ست. این نمونه ا شده ا ست با ابعاد  پله پلی اتیلنی 5آورده  ا

ضخامت های متفاوت پله ها منجر به ایجاد ن 2/25×1×1 ست.  صویر )فا صفحه ت یلم( واحی با اکتیویته متفاوت در 

 .[7]میشوند و به این ترتیب پله ها در صفحه تصویر قابل شناسایی میشوند

( قرار گرفته اند. برای D( و تکفام )کانال Eهر کدام از این نمونه ها به ترتیب در مقابل باریکه نوترونی غیرتکفام )کانال 

فاصله  ه است.شامل پرتوهای عبوری و پراکنده شده نیز از تالی پرتونگاری استفاده شدبررسی داده های خروجی تصاویر 

 است. zپشت آنها واقع در محور  cm 1/5و  cm 0/2به ترتیب  SIو  BPIصفحه تصویر برای هر کدام از نمونه های 

 

                                                                                 الف( )                                          

 )ب(

 MCNPX، ب: هندسه شبیه سازی شده با کد BPI، الف: شماتیکی از هندسه استاندارد 3شکل 

                                                  
 ب()                                                               )الف(                                   

بیه سازی شده ش)ابعاد همگی به سانتی متر هستند(، ب: هندسه SI، الف: شماتیکی از هندسه استاندارد 4شکل 

 MCNPXبا کد 

 

                                                 
6 Polytetrafluoroethylene 
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 نتایج .4

به  6و  5با طیف تکفام و غیر تکفام در شکل   BPIتصاویر گرفته شده مربوط به پرتو های عبوری و پراکندگی از نمونه 

نمایش گذاشته شده است. اجزای نمونه به خوبی در تصاویر قابل مشاهده و تمایز هستند. تصاویر پرتونگاری حاصل از 

پرتوهایی هستند که بدون برهمکنش از نمونه عبور میکنند. استوانه های بوران نیتریدی و سیم های کادمیومی در تصویر 

فام با کمترین شار نمایش داده شده اند که علت آن جذب نوترون حرارتی توسط این جاذب ها است و نوترون کمی تک

توانایی عبور و رسیدن به صفحه تصویر را داشته است. همچنین در تصویر غیر تکفام این استوانه ها و سیم ها قابل تمایز 

ری را نسبت  به تصویر تکفام در صفحه تصویر نشان میدهند که هستند با این تفاوت که سیم های کادمیومی شار بیشت

و استوانه های سربی به  PTFE(. حفره داخلی، مکعب 1علت آن محتوای پراکندگی بیشتر در این باریکه است)جدول 

ت ترتیب با شار بیشتری ظاهر شده اند که نشان میدهد نوترون حرارتی بیشتر از آن ها عبور کرده و جذب کمتر صور

استوانه های روی سطح باالیی و پایینی، حفره داخلی و مکعب محاسبه  4گرفته است. چگالی های نوری مربوط به هر 

، جاگذاری شده است. نتایج حاصل از این [3]شده و در فرمول های استاندارد برای بدست اوردن پارامترهای باریکه

 به نمایش گذاشته شده است. 1محاسبات در جدول 

: 5شکل      

 Eبا نوترون غیر تکفام کانال  BPI: تصویر 6شکل          Dبا نوترون تکفام کانال  BPIتصویر 

 D و E : پارامتر های باریکه در دو کانال 1جدول  

دسته بندی  پارامترهای باریکه

 باریکه

محتوای نوترون حرارتی 
(NC) 

محتوای تولید زوج 
(P) 

محتوای گاما 

(𝜸) 

محتوای پراکندگی 
(S) 

 Ⅰ 79/51% 1/07% 0/16% 0/25% )تکفام( Dکانال 

 Eکانال 

 )غیرتکفام(

Ⅰ 85/82% 2/09% 2/9% 0/63% 

با استناد به جدول دسته بندی باریکه ها . بیشتر است D % ،3/7از کانال  E،محتوای نوترون حرارتی کانال  1طبق جدول 

باریکه تکفام در زمینه های دیگر از جمله محتوای تولید زوج، گاما وپراکندگی ر دسته اول قرار میگیرند. هر دو باریکه د [3]



 

6 

 

 ای اریانکنفرانس هسته ششمینبیست و 
گاه  -۱۳۹۸اسفندماه  ۸و۷  تهران- ه نصیرالدین طوسیصنعتی خواجدانش

مقایسه  7نسبت به باریکه غیر تکفام بهینه سازی شده است. شکل  31/61، %48/94، %8/48با درصد اختالف به ترتیب %

ماتریس تصاویر)فلش های آبی و خط چین ها در شکل  را در برشی از سطر مرکزی محتوای پراکندگی تصاویر دو کانال

از  7اگر در شکل  .است Dکانال  بیشتر از Eمحتوای پراکندگی کانال (، نشان میدهد 7)شکل این( نشان میدهد. 6و  5

(، با توجه به - =x 44/0سمت چپ به راست حرکت کنیم مشاهده میکنیم که ابتدا پراکندگی افزایش پیدا میکند)تا نقطه

 است تا جایی که به سیم کادمیومی میرسیم، در محدوده  PFTEاین محدوده از بدو ورود به مکعب  6و 5کل های ش

0/42 x= -  38/0تا x= -  کاهش پراکندگی را مشاهده میکنیم که مربوط به سیم کادمیومی روی سطح باالیی است، سپس

با ورود به حفره داخلی پراکندگی  زایش میابد و مجددابه علت اینکه وارد مکعب میشویم پراکندگی اف x - = 36/0تا 

کاهشی پراکندگی پس از خروج از حفره داخلی به ترتیب به علت ورود به -افزایشی-کاهشی-کاهش میابد. روند افزایشی

مکعب، سیم کادمیومی روی سطح پایینی، ورود به مکعب و خروج کامل از مکعب ادامه پیدا میکند. با مقایسه محتوای 

پراکندگی دو باریکه در این تصویر به این نتیجه میرسیم که بیشترین اختالف پراکندگی در نقاط ورود به مکعب تا حفره 

 داخلی است که در این نقاط تصویر تکفام کمتر از غیر تکفام پراکنده شده است.

 
 BPI: پروفایل مقایسه محتوای پراکندگی دو تصویر تکفام و غیر تکفام نمونه  7شکل 

نشان داده شده  9و  8های توسط باریکه نوترونی حرارتی تکفام و غیر تکفام در شکل SIتصاویر گرفته شده از نمونه 

پله در هر دو تصویر قابل تشخیص است. هر چه ضخامت پله ها افزایش پیدا میکند)از پایین تا باال( شار  5است. هر 

بررسی این دو تصویر از لحاظ محتوای پراکندگی، ماتریس شار کل صفحه تصویر  حه تصویر کاهش پیدا میکند. برایصف

در حالتی که نمونه نداشته باشیم نسبت به ماتریس تصاویر پراکندگی هر دو باریکه تکفام و غیر تکفام بررسی کردیم و 

 Eر تصویر غیر تکفام کانال به این نتیجه میرسیم که پراکندگی د 2گزارش کرده ایم. طبق جدول  2نتایج را در جدول 

ستون  برشی از را درمحتوای پراکندگی تصاویر دو کانال مقایسه  10است. شکل  Dبیشتر از تصویر تکفام کانال  6/67%

نشان دهنده مکان این ستون است(. اگر طبق  9و  8نشان میدهد) فلش و خط چین در شکل  ماتریس تصاویر مرکزی

  mm  08/0از سمت چپ به راست بررسی انجام دهیم، در ابتدا تا نقطه 10در شکل  و به باال از پایین 9و 8شکل های 

y= تا آخر پله سوم( روند پراکندگی افزایشی است. وقتی وارد پله چهارم میشویم تا آخر پله پنجم با یک روند کاهشی(
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ایش پیدا میکند.در تمامی این روبرو هستیم)به علت افزایش ضخامت( و سپس بدو ورود به فضای اطراف پراکندگی افز

 مراحل محتوای پراکندگی غیرتکفام بیشتر از تکفام است.

 
 E با نوترون غیر تکفام کانال SI: تصویر 9شکل               D با نوترون تکفام کانال SI: تصویر 8شکل      

 SI: مقایسه محتوای پراکندگی دو باریکه تکفام و غیر تکفام طبق تصاویر 2جدول  

 زانیم

 یپراکندگ

 بدون کل سیماتر نیانگیم

 نمونه

 با یپراکندگ سیماتر نیانگیم

 نمونه

 بدون کل سیماتر به یپراکندگ سیماتر نسبت

 نمونه

 D 0/03542 000101/0 0028/0 کانال

 E 0/03542 0/000107 0030/0 کانال

 
  Eو غیر تکفام کانال  Dکانال   SIپروفایل مقایسه محتوای پراکندگی تصاویر تکفام نمونه  :10شکل 

   يريگ جهينت و بحث .5

بوده است. این  پرتونگاریدر زمینه راکتور تحقیقاتی تهران هدف این مقاله مقایسه دو باریکه نوترونی تکفام و غیر تکفام 

صورت گرفت. طبق نتایج، هر دو باریکه تصاویر مناسبی ایجاد میکنند  SIو  BPIمقایسه با استفاده از دو نمونه استاندارد 

باریکه تکفام  حاصل می شود کهاین نتیجه  ، سنجیده شونداما اگر این تصاویر  با پارامتر های دیگر همچون پراکندگی 

محتوای تولید زوج،  در مواردی از جملهباریکه تکفام ، BPI. طبق تصاویر نمونه عمل کرده استم بهتر از باریکه غیر تکفا

 نسبت به باریکه غیر تکفام بهینه سازی شده است. 31/61، %48/94، %8/48گاما وپراکندگی با درصد اختالف به ترتیب %

  %6/97محتوای پراکندگی باریکه غیر تکفام در مقایسه با تکفام  حاصل می شود کهنیز این نتیجه  SIبا بررسی تصاویر 

بنابراین در کل می توان نتیجه گیری کرد با توجه به اینکه پارامتر پراکندگی یکی از عوامل مهم در کیفیت بیشتر است. 
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سیستم  اده ازاستف، تصاویر پرتونگاری نوترونی به خصوص برای نمونه هایی شامل ترکیبات هیدروژن دار می باشد

 .یک گزینه مناسب در این زمینه می باشدراکتور تهران  Dنوترونی با باریکه تکفام کانال  پرتونگاری
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