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تشخیص دبی آب و هوا، مستقل از تغییرات دمایی در جریان دوفازی با استفاده از تکنیک تضعیف 

 پرتوهای گاما و شبکه عصبی مصنوعی

 (1)فقهی، سیدامیرحسین -(1) *خرسندی، مجید -(1)اعرابی جشوقانی، پیمان 
 ، گروه کاربرد پرتوها یبهشت دیدانشگاه شه یاهسته یدانشکده مهندس 1 

 چکيده:
ضعیف پرتوهای گاما کیتکن ست یچندفاز یهاانیدر جر یدب یریگاندازه یبرا ی پرکاربردهاروش از یکی ت . در این پژوهش به ا

باالیی در یک حل ه جریان دوفازی در  کمک شببهکه بیببهید م دار دبی  ه و هوا بیببورل مزببغ ی از تمییرال دمایی و با د ت

گیری مهغنی بر پرتوهای گاما و یک شببهکه بیببهی ترکیهی از یک سببیزببغد اندازه بینی شببد. در این راسببغادمحیط  زمایشببهاه پیش
بیبببهی چند الیه  گرفت. دو شبببهکهمایع مورد اسبببغهاده  رار -بینی دبی در رژید همهن جریان دوفازی گازمیبببنوبی برای پیش

گراد و در شرایط درجه سانغی 22د در دمای 137-های اسغخراج شده از طیف ارتهاع پالس یک چشمه سزیدرون توسط دادهپرسپغ
های شهکه بیهید منحنی کالیهراسیون دینامیک سیال دوفازید مورد  موزش و تزت  رار گرفت. برای بررسی تاثیر دما بر خروجی

های گرادد بوسیله دادهدرجه سانغی 22بی به دست  مد. شهکه بیهی  موزش دیده در دمای های تجرگیریدمایی با اسغهاده از اندازه
های درجه مورد  زمایش  رار گرفت. نغایج نشان داد که با اسغهاده از منحنی کالیهراسیون دمایید دبی 30جدید بدست  مده در دمای 

 بینی هزغند.% درصد  ابی پیش 8ف نزهی کمغر از گیری شده  ه و هوا در شرایط دینامیکد با مغوسط اخغالاندازه

 سنجید جریان چندفازید تضعیف پرتو گاماد شهکه بیهید  شکارساز یدور سدیددبی :کلمات کليدي 

Identification of Air and Water Flow Rates, Independent of Temperature 

Changes in Gas-Liquid Two-Phase Flow Using Gamma-ray attenuation 

technique and Neural Networks 

P. Aarabi Jeshvaghani, M. Khorsandi*, S.A.H. Feghhi  
 Radiation Application Department, Shahid Beheshti University, G.C, Iran 

Abstract: 
Multiphase flow rates measurement by gamma-ray attenuation technique is known as one of the most applied methods. 

In this work, the air and water flow rates independent of temperature were accurately predicted in a two-phase flow 

loop in the laboratory. In this way, a combination of gamma-ray measurement system and artificial neural network 

(ANN) was used in order to predict the flow rates in the homogeneous gas-liquid two-phase flows regime. Two MLP 

networks were developed based on features extracted from recorded Cs-137 pulse height distribution in a dynamic 

condition of flow at 22℃. The temperature calibration curve were also obtained for investigating the temperature 

effect on neural network outputs. The neural network trained at 22℃ were tested for data obtained at 30℃. The result 

showed that the air and water flow rates measured at dynamic condition are predicted with mean relative difference 

less than 8%. 
Keywords: Flow metering, Multi-phase, Gamma-ray attenuation, Neural Network, Sodium Iodide Detector  

 



 

2 
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 :مقدمه

نعت نهت و در صبب اسببت مورد توجه  رار گرفغه اریکه امروزه بزبب یچند فاز یهاانیجر یریگاندازه یهاکیاز تکن یکی

ضعفاز  انیجر یریگاندازه ددارد یادیکاربرد ز ساس ت س در یک مخلوط چندفازیپرتو گاما  یهاتابش فیبرا  نی. اولتا

-دچن یگاما فیتضببعتکنیک با اسببغهاده از  یمخلوط سببه فاز کی یهاولههم یهانزببهت یریگاندازه ی مربوط بهطرح

سال یانرژ شدداد شنهادیپ 1980د در  سال ]1[ه  شهک دهیا و همکارانش؛ Bishop نیز 1993. در  سغهاده از  یه یهاها  یب

ینوب صد حجم نیو تخم دیرژ نییتع را برای یم  یهاالسدر بالوه بر ایند . ]2[ ندمطرح کرد یچند فاز االلیس یدر

با این حال . ]4-3[ ه استانجام شد یچند فاز یهاانیجر یو کزر حجم دیرژ ییشناسا یبرانیز مطالعال مغعددی  اخیر

 نهمچنی و وا عیشببرایط  سببیزببغد برای کارکرد درتمییرال دمایی  اسببتد شببده کنون گزارشکه تا  ییهاشدر پژوه

نهرفغه  مورد بررسببی  رار دمخغلف ییدما یهادر بازه  ه و هوا یکزببر حجم ادیرم  ینیبشیدر پ بوجود مدهنوسببانال 

  .است

سببازی دما در حل ه جریان دوفازی با اسببغهاده از تکنیک تضببعیف پژوهش حاضببرد تعیین دبی  ه و هوا با جهران هدف

زغد  شکارسازی و همچنین خروجی ورد نظر مهای شهکه بیهی پرتوهای گاما است. بدین منظورد ابغدا تأثیر دما بر سی

سپس منحنی کابرای پیش سی  رار گرفت.  سدیبینی م ادیرد مورد برر ساز یدور  شکار سیون دمایی برای   اینچی  3د لیهرا

شمارش شد.  یحیح توسط منحنی تعیین  ساز در دماهای مخغلف )دو دمای نمونه(د پس از ت شکار های بدست  مده از  

زهی ینوبی ابمال گردید و م ادیر دبی  ه و هوا با حدا ی م دار اخغالف ن یهی م شهکه ب سیوند به  شد.  کالیهرا تعیین 

یحیحال دماینغایج  شده با م ادیر وا عید پس از ت ست  مده موید کاهش موثر اخغالف م ادیر پیش بینی  ی و افزایش بد

 بینی با اسغهاده از شهکه بیهی مورد نظر است. ابی مالحظه د ت پیش

 :روش کار

پژوهش در دو مرحله  د ه و هوا یهایدببینی  ن در پیشد ت  شیو افزا یمینوب یبههود بملکرد شهکه بیه یبرا     

شد. در ابغدا  ساز در بازه شمارشانجام  شکار سانغی 50تا  17های   یورل درجه   ثهت یتجربگراد دمای کاری محیطد ب

 ی ه و هوا یهایدببراسبباس  د. در مرحله بعدمورد نظر بدسببت  مد شببکارسبباز  ییدما ونیهراسببیکال یو منحن شببد

شدهاندازه شراد یدوفاز انیحل ه جر در گیری  شار ا دکینامید طیر  س جادیاخغالف ف و نیز  الیشده در محی اخغالط دو
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 موزش و تزت  رار گرفت.  تحت 1MLP یمینوب یشهکه بیه (دداشغن شدل پرتوهای بهوری )خروجی  شکارساز

 جادیا دیجد ییدما طیشراهای حاصی از داده دیده نزهت به تمییرال دمایید موزش  یبملکرد شهکه بیه یبررس یبرا

د با اسغهاده از منحنی کالیهراسیون دمایی و تیحیح اثرال ناشی از تمییرال دما بر تیو مورد تزت  رار گرفت. در نها شد

دبی  ه و هوا با اسغهاده از یک شهکه ساده  ریم ادد ت پیش بینی و گردیده  تیحیحشهکه گیرید ورودی سیزغد اندازه

 افزایش یافت.

 :ییدما ونيبراسيکال یمنحن

 زببغدیبر سببتواند میدما  نی. بالوه بر ا]5[به دما وابزببغه اسببت  یر لیسببوسببوزن   یاز  شببکارسببازها ینور خروج    

 موثر بوده شکارساز  ثهت شده در یهابر تعداد شمارش اثرال دما نیا باشد. اثر داشغه زیهمراه با  شکارساز ن کیالکغرون

ثابت نیزت  ی محیط کار دسغهاهدما نیز یلبم طی. در شراشودی ه و هوا م یهایدب ینیبشیپ رخداد خطا در و موجب

یهو  شهکه ب ینوب یبر بملکرد  س یدارد. برا یاثر منه نیز یم یه رالییاثر تم یبرر شهکه ب در ابغدا  یدما بر بملکرد 

ور سدید ید  شکارساز یک در Cs137از یک چشمه  ثهت شده  له انرژی یهابراساس شمارش ییدما ونیهراسیکال یمنحن

ساز یک ماژول طیف شد. نییتع اینچی 3 شکار سعهالکغرونیک همراه   ست. نمایی انهاری  ابی حمی تو ز چیدمان یافغه ا

 شود. ( دیده می1 زمایش مورد نظر بر روی حل ه دوفازی ساخغه شده در محیط  زمایشهاهد در شکی )
 

 
 حیط  زمایشهاهگیرید ه( نمایی ازحل ه دوفازی مورد نظر در مازی و اندازهچیدمان  زمایش: الف( سیزغد  شکارس (:1)شکی

 

                                                 
1 Multi-Layer Perceptron 
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 یشد. دماها ثهت (1) مطابق جدول دگرادیدرجه سانغ 50 یال 17 هدر باز دمای مخغلف 4ها در برای این منظورد شمارش

کالیهراسیون  یمنحن اند.به دست  مده 2ایی بوسیله رگرسیون چند جملهابیبا اسغهاده از دروندر منحنی کالیهراسیوند  هرید

 نشان داده شده است. (2) شکی یابی شده درهمراه با ن اط دورن
 

 مخغلف یثهت شده توسط  شکارساز در دماها یهاشمارش (:1) جدول

1=)شمارش  ینزه یخطا شده ثهت شمارش (گرادیسانغ) دما
√𝑛
) 

17 1372643 085/0 

31 1376005 085/0 

42 1377595 085/0 

50 1378033 085/0 

 
 مخغلف یدر دماها بدست  مده ییدما ونیهراسیکال یمنحن (:2)شکی

  :یمصنوع یشبکه عصب

یه شهکه ینوب یب ست که یابزار  درتمند یم با  یچند فاز یهاانیدر جر یسنجیمخغلف از جمله دب یهانهیدر زم ا

سغهاده از  سغهاده  رار گرفغه  نیز گاما پرتوهایا ستمورد ا یه دو پژوهش نی. در ا]4[ ا جداگانه برای  MLP یشهکه ب

هایی نظیر در این راسببغاد اسببغخراج ویژگی .ه اسببتشببد پیشببنهاد یورودپنج چهار و با تعیین دبی  ه و هواد به ترتیب 

پراکندگی از های  له پسلهه کامپغون و شببمارش هاید شببمارشانرژی-های زیر  له تمامد شببمارشهای کیشببمارش

                                                 
2 Polynomial Regression 
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شبببده بینیبنوان ورودی در مدل بیبببهی پیشبببنهادید بابی افزایش د ت م ادیر پیشگیری تجربی و اسبببغهاده بهاندازه

شهکه بیهی گردد. می ساخغار برای  ست بدست  مده (3)شکی مطابق  نهاندهای پها و الیهورودیبا توجه به بهغرین   .ا

بینی دبی  هد چهار ورودی شمارش کید شمارش زیر  له انرژید شمارش لهه کامپغون و اخغالف فشار و برای برای پیش

 بینی افزایش یابد.رد اسغهاده  رار گرفت تا د ت پیشپراکندگی نیز موهای  له پسبالوه بر موارد فوقد داده نیز دبی هوا
 

 

`        

                    Cs-137 
      

       

Inputs Hidden 

Layers
Outputs

                   Cs-137 

                          

                         

 
 اسغهاده شده در این پژوهش یساخغار شهکه بیه (3) شکی

 موزش و تزت اندد تحت گیری شدهاندازه گرادیدرجه سانغ 22 یدر دما که ییهایورود هایبوسیله داده یبیه شهکه

نشان داده ( 5و ) (4های)درشکیبرای  موزش و تزت شهکه پیشنهادی  ه و هوا  یهایدب ونیرگرس ی. منحن رار گرفت

 است. شده

 
 های تزتهای  موزشد ه( دادهالف( داده یتجرب ریهوا با م اد یشده دبینیبشیپ ریم اد زهیم ا (4) یشک
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 های تزتهای  موزشد ه( دادهالف( داده یتجرب ریبا م اد  ه یشده دبینیبشیپ ریم اد زهیم ا (5) کیش

 

( و خطای ریشبه مربع میانهین MREبرای ارزیابی بملکرد شبهکه در مراحی  موزش و تزبتد خطای نزبهی مغوسبط )

(RMSE ) یه شهکهبا توجه به این م ادیرد  .نداشده داده 2در جدول  22 ی ه و هوا را در دما یهایمورد نظر دب یب

 .ه استکرد ینیبشیپ اخغالف نزهیبا حدا ی  دگرادیدرجه سانغ

 

  ( هوا2(  هد )1) : موزش و تزت شهکه بیهی پیشنهادی برای خطاهایم دار  (2)جدول 

MRE1 RMSE1 MRE2 RMSE2 خطا 

  موزش 7/2 01/0 6/0 007/0

 تزت 87/25 7/4 1/3 21/0

س یبرا یهبینی دبی  ه و هواد بملکرد پیش برتاثیر تمییرال دما  یبرر سط داده دیده موزش  یشهکه ب ست  یهاتو بد

  زمایشمورد نیز  گرادیسانغدرجه 30دمای  گیری شده درهای اندازهد با اسغهاده از دادهگرادیدرجه سانغ 22 یدما  مده در

  رار گرفت.

 نتایج:

 موزش داده شده استد گراد درجه سانغی 22 های مربوط به دمایمورد نظر بوسیله دادهبیهی  هایشهکهبا توجه به اینکه 

 های اسغخراج شده ازهای مربوط به مشخیهشمارش دبینی شدهو افزایش د ت م ادیر پیش شهکه بههود بملکرد لذا برای
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سپس شد.  بدست  مده در مراحی  هلید تیحیححنی کالیهراسیون نم گرادد با اسغهاده ازدرجه سانغی 30 شکارساز در دمای 

و بعنوان ورودی به شهکه بیهی ابمال گردید. م ادیر  شد اربهنجهای  موزش شهکه بیهی شده به داده تیحیحهای داده

های اسغخراج شده از پاسخ  نها و نیز مشخیه بینی شده دبی  ه و هوا به همراه اخغالف نزهیگیری شده و پیشاندازه

همانطور که  ارائه شده است. (4)و ( 3) در جداولبه ترتیب  د30℃دمای در هوا و  ه های مخغلف دبیبرای   شکارسازد

% نزهت به م ادیر تجربی پیش  4% و  8شودد دبی هوا و  ه به ترتیب با مغوسط اخغالف نزهی در این جداول مشاهده می

)دمای اسغهاده شده  22 ℃های اسغخراج شده از  شکارساز در دمایی  یر از دمای بینی شده استد در حالی که مشخیه

 اند. شدهگیری و ثهت برای  موزش شهکه( اندازه
 

های همراه با مشخیه 30℃ال برای دمای تیحیحهوا پس از انجام  شده دبیبینی( م ادیر وا عی و پیش3)جدول 

 اسغخراج شده از پاسخ  شکارساز

دبی هوا 

گيري اندازه

شده 

(L/min) 

دبی هوا 

بينی شده پيش

(L/min) 

اختالف 

 نسبی )%(

نرخ شمارش 

 (10sec/#کل )

نرخ شمارش قله 

تمام انرژي 

(#/10sec) 

لبه ش شمار نرخ

کامپتون 

(#/10sec) 

اختالف 

فشار 

(mbar) 

20 8/23 19 131002 36724 10303 120 

40 42 5 131047 36657 10309 510 

60 5/63 7/5 131234 36674 10373 620 

80 5/76 4/4 131158 36664 10333 1100 

100 94 2/6 131305 36680 10323 1220 
 

 :نتيجه گيري بحث و

تکنیک تضعیف پرتوهای  بینی رفغار سیاالل چندفازی با اسغهاده ازپیشدر مهد های یکی از ابزار مینوبی شهکه بیهی

موثر بروز خطا  بنوان یک بامیتوان اثر تمییر دمای محیط کار بهمی شدبراساس مطالب ارائه شده در این پژوه. گاما است

ا اسغهاده از منحنی کالیهراسیون دمایی و یک شهکه بیهی مناسبد تیحیح نمود. این فر یند های دوفازی را بگیریاندازه در

گردد که نغیجه مزغ ید  ن افزایش د ت در تعیین کزر حجمی هر های چندفازی میبینی دبیموجب افزایش د ت در پیش

 های مخغلط است. فاز در این جریان
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 ای اریانبیست و پنجمین کنفرانس هسته
گاه آزا -۱۳۹۷اسفندماه  ۲و  ۱  د اسالمی )واحد بوشهر(دانش

های همراه با مشخیه 30℃ال برای دمای تیحیحپس از انجام   ه دبیشده بینیم ادیر وا عی و پیش (4)جدول 

 اسغخراج شده از پاسخ  شکارساز

دبی آب 

گيري اندازه

شده 

(L/min) 

دبی آب 

بينی پيش

شده 

(L/min) 

اختالف 

نسبی 

)%( 

شمارش  نرخ

کل 

(#/10sec) 

شمارش  نرخ

قله تمام 

انرژي 

(#/10sec) 

شمارلبه  نرخ

کامپتون 

(#/10sec) 

شمارش  نرخ

قله 

پراکندگی پس

(#/10sec) 

اختالف 

فشار 

(mbar) 

20 5/21 65/7 131002 36724 10303 14600 120 

40 12/40 31/0 131727 36864 10353 14743 420 

60 40/58 7/2 132092 36946 10406 14810 1120 

80 50/76 4/4 130592 36554 10259 14630 700 

100 105 1/5 130582 36520 10283 14610 1100 

  

با  شکارساز(  توسط)شمارش ثهت شده   ن هایورودیطراحی شدهد  برای بههود بملکرد شهکه بیهیدر این پژوهشد 

انجام های اسغخراج شده از پاسخ  شکارساز و نیز . با بکارگیری ویژگیشد تیحیحمنحنی کالیهراسیون دمایی  اسغهاده از

 ه و  هایبه حدا ی م دار رسیده و دبیبرای دبی  ه و هوا  خطای نزهیم دار میانهین  نهاد بر روی تیحیحال دمایی 

 اند.بینی شدههوا در شرایط دینامیک سیالد با د ت  ابی  هولی پیش

 :مراجع 

[1] M.S.A. Abouelwafa, E.J.M. Kendall, the measurement of component ratios in multiphase systems using 

gamma-ray attenuation, J. Phys. E: Sci.Instrum. 13 (1980) 341–345 

[2] C. M. Bishop, J. D. Jame. Analysis of multiphase flows using dual energy gamma densitometry and 

neural networks. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, 

Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 327(2):580–593, 1993 

 [3] J. Chunguo, B. Qiuguo, Flow regime identification of gas-liquid two-phase flow in vertical pipe using 

RBF Neural Networks. In: Chinese Control and Decision Conference (CCDC), 2009. 

[4] C.M. Salgado, C.M.N.A. Pereira, R. Schirru, L.E.B. Brandao, Flow regime identification and volume 

fraction prediction in multiphase flows by means of gamma-ray attenuation and artificial neural networks, 

Prog. Nucl. Energy 52 (2010) 555–562. 

[5] G. F. Knoll. Radiation detection and measurement. John Wiley & Sons, 2010. 

 

https://ieeexplore.ieee.org/author/37991981900

