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چکیده
سیستم برشنگاری گامای گسیلی یکی از متداولترین سیستمهای تصویربرداری پزشکی میباشد که در سالهای اخیر جهت پایش یکپارچگی و
تعیین عیوب سوخت هستهای استفاده شده است .در این پژوهش ،قابلیت سیستم برشنگاری گامای گسیییلی جهییت تصییدی فقییدان جزئییی مییواد
هستهای در مجتمعهای سوخت هستهای تابشدیده مورد بررسی قرار گرفته است .بدین منظور یک سیسییتم نییوعی برشنگییاری گامییای گسیییلی
شبیهسازی شده است .این سیستم قادر است تصاویر سطح مقطعی از سوخت تابشدیده تولید کرده و با پردازش تصییاویر مییذکور ،فقییدان جزئییی
سوخت را مورد بررسی قرار دهد .الزم به ذکر است که در این شبیهسازی ،اصالح تضعیف پرتو گاما درنظرگرفته شده است .همچنین با استفاده از

هستهای مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژگان :برشنگاری گامای گسیلی ،سوخت تابشدیده ،فقدان جزئی ،توزیع فعالیت نسبی.

 .1مقدمه
برشنگاری گامای گسیلی ) (GET1در سالهای اخیر در زمینه

در این راستیآزمایی کاملبودن تعداد میلههای سییوخت در

سوخت ،توزیع گرمای واپاشی و میزان نشتی میلههای سییوخت

هستهای مییورد بررسییی قییرار میگیییرد .در معیارهییای پادمییانی

مورد استفاده قرار گرفته است .همچنین یکی از کاربردهای مهم

 ،3IAEAاصطالح فقدان 4استفاده میشود که بهعنوان "تفییاو

آن راستیآزمایی یکپارچگی سوخت هستهای است که ازجمله

بین مقدار اعالمشده مواد هسییتهای از سییوی نیروگییاه و مقییدار

فعالیتهای پادمانی 2بهحساب میآید [.]1-4

واقعی موجود" تعریف میشود .فقییدان مییواد هسییتهای در سییه

Gamma Emission Tomography
Safeguards activities

1
2

International Atomic Energy Agency
Defect

3
4
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کار با سوخت هسییتهای ماننیید تعیییین مقییدار پییارامتر مصییر

مجتمعهای سوخت براساس دادههای اعالمشده توسط نیروگییاه
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سطح مختلف مشخص شده است که عبارتند از :فقییدان کلییی،
فقدان جزئی و فقدان ناچیز [.]5

جلد هشتم ،شماره 6

در مییورد تصییدی یکپییارچگی مجتمعهییای سییوخت
تابشدیده ،از آنجییا کییه اییین سییوختها دارای ایزوتوپهییای

طب تعریف وقتی فقدان جزئی وجود دارد که که کسری از

گسیلنده گاما هستند ،لذا خود بهعنوان منبییع تییابش گامییا عمییل

مواد هستهای معرفیشده در یک سوخت ،ازدست رفتییه باشیید.

میکنند .ایزوتوپهای متعددی در سوخت تابشدیده خاصیییت

یعنی تعدادی از میلههای سوخت یک مجتمع سییوخت وجییود

گسیلندگی گاما را دارند که ازجمله مهمترین آنها میتییوان بییه

نداشته باشند یا محتییوای ایزوتییوپی آنهییا تیییییر کییرده باشیید.

ایزوتوپهایی مانند  Cs-134 ،Eu-154و  Cs-137اشاره کرد

برشنگاری گامای گسیلی یک ابزار غیرتهاجمی است که قییادر

[.]8 ,7

است فقدان جزئی مواد هستهای در مجتمعهییای سییوخت یییک

در یییک سیسییتم  ،GETمجتمییع سییوخت در گوشییهای از
استخر سوخت مصر شده 3قرار گرفته و مجموعه آشکارسییاز

نیروگاه اتمی را مورد ارزیابی قرار دهد [.]5
شبیهسییازی یییک سیسییتم GET

بهگونهای طراحی میشود که در یک ارتفاع خاص ثابت شده و

بییهمنظور مطالعییه بییر روی تعیییین یکپییارچگی سییوخت و

در زوایای مختلف بییا گییام مشییخص حییول مجتمییع سییوخت

بهخصوص فقدان جزئی است .همچنین قابلیت سیسییتم GET

تابشدیییده چرخیییده و در هییر زاویییه بییا جییاروب عرضییی

در تعیییین فعالیییت نسییبی میلییههای سییوخت در یییک مجتمییع

آشکارساز ،نگاره در آن زاویه خییاص تولییید شییود .الزم اسییت

سوخت نیز مییورد ارزیییابی قییرار گرفتییه اسییت .بییدین منظییور

زمان برابر برای ثبت تابش گامای گسیییلی از مجتمییع سییوخت

الگییوریتمی توسییعه داده شیید کییه پیادهسییازی آن نسییبت بییه

مذکور در زوایای مختلف درنظر گرفته شود .در شکل  1نمایی

الگوریتمهای مشییابه آسییانتر بییوده و نتییای بییا دقییت مناسی

از این سیستم مشاهده میشود [.]6 ،2

در اییین پییژوهش ،هیید

میدهد.
] [ Downloaded from rsm.kashanu.ac.ir on 2023-01-10

 .2معرفی سیستم برشنگاری گامای گسیلی
در این سیستم جسم که درواقع سوخت تابشدیده است ،منبییع
تابش گاما بوده و با چرخش آرایهای از آشکارسازهای حساس
به گاما در زوایای مشخص حول سوخت میتوان در هر زاویه،
اطالعاتی از شد

طیف گامییا در آشکارسییازها را جمییعآوری

کرد که به آن نگاره 1میگویند .از تجمیع اطالعا

نگارههییا در

زاویای مختلف ،ماتریس نگارهها (سینوگرام )2تولید میشود .با
استفاده از روشهای بازسییازی تصییویر ،از اطالعییا

مییاتریس

سینوگرام ،تصویر سطح مقطع جسم بهدست میآید [.]6
نمای عرضی.
Projection
Sinogram

1
2

Spent Fuel Pool

3
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 .1.3حل مسأله مستقیم

الزم است ابتدا از باریکهسازهای 1سربی استفاده شیده و طیییف

برای بررسی قابلیت سیستم  GETدر راستیآزمایی یکپارچگی

گامای تکانرژی ایزوتوپ نشانگر در آشکارسازها انییدازهگیری

سوخت (فقدان جزئی مواد هستهای) که شامل موارد زیر است،

شود .برای مثال طیف گامای ایزوتییوپ  Cs-137یییک قلییه در

دو فانتوم مختلف از مجتمع سوخت نوعی شبیهسازی شدند که

انرژی  661/6 keVدارد که از آن برای تصییویربرداری اسییتفاده

در شکل  3چیدمان المانهای سوخت دراین فانتومهیا و نحییوه

میشییود .طبیی نتییای تجربییی بهدسییت آمییده ،مناسیی ترین

قیرارگیری آشیکارسازها حیول آنها نشییان داده شییده اسییت

آشکارسازهایی که میتوانند در این سیستم مورد اسییتفاده قییرار

[:]10 ،9

گیرند ،آشکارسازهای سوسوزن بیسمو

ژرمانییا

( )BGOو

الف) برداشتهشدن یک یا چند میله سوخت :بییرای اییین منظییور

هایپر ژرمانیوم ( )HpGeهستند [.]6 ،2

مجتمع سوختی تحت عنوان فانتوم  1و شامل  17میله سییوخت

 .3شبیهسازی سیستم برشنگاری گامای گسیلی

دارای فعالیت یکسان ،یک کانال مرکزی و کانال هدایت کییه بییا

این شبیهسازی همانطور که در شکل  2مشاهده میشود در دو

آب پر شدهاند ،مدلسازی شده است.

مرحله بهشرح زیر انجام میشود:

ب) جایگزینی تعدادی از میلههای سوخت :بییرای اییین منظییور

الف) حل مسأله مستقیم (یعنی شبیهسازی یک مجتمع سییوخت

مجتمع سوختی تحت عنوان فانتوم  2و شامل  16میله سییوخت

نییوعی و ثبییت تییابش گامییای حاصییل از رادیوایزوتوپهییای

دارای فعالیت یکسان ،دو میله سوخت با فعالیت متفاو  ،یییک

گسیلنده گامییای موجییود در آن در آشکارسییازهای نص شییده

کانال مرکزی که با آب پر شده ،مدلسازی شده است.
در این شبیهسازی یک مجتمع سوخت نییوعی ششضییلعی

حول مجتمع سوخت.
ب) حل مسأله معکوس (یعنی تولییید تصییاویر سییطح مقطعییی

ثبتشییده در آشکارسییازها از طرییی الگوریتمهییای بازسییازی

پییر آب توسییط کیید  MCNPX-2.7کییه یییک کیید محاسییبا
مونتکارلو میباشد ،مدلسازی شد [ .]11مشخصا

میلییههای

سوخت بییا غنییای %1/6

تصویر) .در ادامه در خصوص هر یک از مراحییل فییوث بحی

سوخت و کانالها برگرفته از اطالعا

میشود.

نیروگاه اتمی بوشهر است که در فصل  4مدرک تحلیییل ایمنییی
نیروگاه اتمی بوشهر ( )FSARارائه شده است [.]12
پس از تأیید صحت ورودیهای تولیدشده کیید ،MCNPX
با استفاده از کار

 ،Burnفرآیند مصر

سییوخت شبیهسییازی

شده و در بازههای یییک روزه بییرای  10روز ابتییدای سیییکل و
سپس  20روزه تا انتهای سیییکل و دو گییام  10روزه در حالییت
خاموشی بعد از انتهای سیکل محاسبا

مصر

سوخت انجییام

شکل ( :)2روند نمای شبیهسازی مسأله مستقیم و مسأله معکوس.
Collimators

1

سوخت میباشد .سپس با استفاده از خروجی بهدسییت

آمده ،ایزوتوپهای تولیدشده گسیلنده گاما بهعنوان چشییمه در

] [ DOI: 10.22052/8.6.63

شده اسییت .انتخییاب اییین بازههییا جهییت دقییت در محاسییبا
مصر
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ضری

تضعیف خطی از سوخت با استفاده از تابشهای گامای

شامل  17میله سوخت و یک کانال مرکزی و یک کانییال خییالی
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ورودیهای جدید کد  MCNPXبرای مدلسازی فانتومهای 1

بییرای انجییام شبیهسییازی مس یأله مسییتقیم ،پییس از تعیییین

و  2اسییتفاده میشییود .همچنییین در اییین ورودی آشکارسییازها

ایزوتوپهای چشمه ،ورودی کد  MCNPXبرای هییر یییک از

همراه با باریکهسازهایشان بهصییور
طر

آرایییه 28تییایی در چهییار

مجتمع سوخت درنظر گرفته شدهاند.

فانتومها ساخته میشود .در این ورودیها با اسییتفاده از کییار
تییالی  ،F4شییار حجمییی پرتوهییای گامییا گسیییلی از ایزوتییوپ
گسیییلنده گامییای  Cs-137بییا انییرژی قلییه  661/6keVدر
آشکارسازها محاسییبه میشییود کییه در ورودی کیید MCNPX

پنجره انییرژی بییین  661/595 keVو  661/605 keVبییرای آن
درنظرگرفته شده است.
سپس با کار

 ،Trclمجموعه آشکارسازها با گامهای سییه

درجهای از صفر تا  90درجه چرخانییده میشییود و در هییر بییار
اجییرای کیید مطییاب شییکل  ، 3چهییار نگییاره در چهییار آرایییه
آشکارساز حول مجتمع سییوخت محاسییبه میشییود .بییرای هییر
فانتوم در مجموع  30فایل ورودی سییاخته شییده و  120نگییاره
محاسبه میشود .اجرای هر فایل ورودی بییا نسییخه MCNPX

 2.7دارای پردازش موازی بر روی یک سیستم رایانه سرور 30
هستهای (دارای پردازنده  Xeonبا فرکانس  )2/6 GHzحییدود
 30دقیقه طول میکشد .پس از جمییعآوری دادههییای خروجییی

برای کاهش واریانس در  MCNPXو همچنین جلییوگیری
از پراکندگی پرتوهای گاما خارجشییده از جسییم الزم اسییت تییا
پیکربندی سیستم  GETشامل ابعاد باریکهسازها ،فاصییله آنهییا
تا منبع تابش و سایر پارامترهای ابعادی بهگونهای طراحی شوند
که  1FWHMکه بهعنوان پهنای کامییل در نصییف بیشییینه قلییه
تصویر نمای یکبعدی ناشی از یک منبع تابش تکخط تعریف
میشود کمینه شود .هر قییدر مقییدار اییین پییارامتر کمتییر باشیید
پراکندگی کمتر بوده و افزایش توان تفکیییک مکییانی 2خییواهیم
شکل ( :)3نمایی از وضعیت مجتمعهای سوخت شبیهسازیشده با کد
( :MCNPXباال) وضعیت قرارگیری آشکارسازها حول فانتوم( ،وسط)

] [ Downloaded from rsm.kashanu.ac.ir on 2023-01-10

ماتریس سینوگرام با ابعاد  120×28ساخته میشود.

داشت [.]14 ،13

Full Width at Half Maximum
Spatial resolution

1
2

] [ DOI: 10.22052/8.6.63

فانتوم ( ،1پایین) فانتوم .2
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در این پژوهش ،باریکهسازها دارای طول و عرض ()ColW
 2/5 mmو عم ( 10mm )ColDبییوده و همچنییین فاصییله از
مرکز سوخت تا آشکارسازها  ،50 mmقطییر سییتون  30mmو
فاصله بین آشکارساز و مرکز ستون ( 50mm )DistD2Cاسییت.
با محاسبه  FWHMاز فرمول زیر مقییدار آن برابییر 1/25 mm
بهدست میآید که مقدار مناسیبی بییرای تولییید تصییویر واضییح
میباشد [:]15 ,13

شکل ( :)4فرضیات استفادهشده در تبدیل رادون برای ایجاد نگاره.

ColW  Dist D 2C
Col D

()1

= FW HM

در تصویربرداری  GETاگر از دوسیستم مختصا

دکارتی

در اییین شبیهسییازی بییرای سادهسییازی مسییأله ،آشکارسییازها

) (x,yو قطبی ) (S,θاستفاده کنیم P(S,θ) ،بهعنوان تابع نگییاره

ایدهآل و با بازده صددرصد درنظر گرفتییه شییدهاند و

یا تابش گامای اندازهگیریشده در آشکارسییازها و ) a(x,yکییه

درواقع آشکارساز نوع مشخصی مییدل نشییده اسییت .همچنییین

تابع جسم است ،دربردارنده توزیع منبع درنظر گرفتییه میشییود.

اجراشییده در کیید MCNPX

روشهای تحلیلی متنوعی برای محاسبه ) a(x,yبییا اسییتفاده از

دویست میلیون ذره است .همچنییین خطییا در محاسییبه تالیهییا

) P(S,θوجود دارند .در این روشها از معکوس تبییدیل رادون

بهصور

الزم به ذکر است که تعداد ذرا
برابر با ( % 1/79 )σ1است.

استفاده شده و بهجهت افییزایش تییوان تفکیییک و حییذ

نوفییه

فرکانسهییای پییایین از تصییاویر ،از فیلترهییای عییددی مناس ی

 .2.3حل مسأله معکوس

استفاده میشود [.]17 ،16

مرحله قبییل و بییا اسییتفاده از الگوریتمهییای بازسییازی تصییویر،
تصییویر سییطح مقطعییی مجتمییع سییوخت بهدسییت میآییید.
الگوریتمهییای بازسییازی تصییویر مختلفییی مبتنیبییر روشهییای
تحلیلی ،تکرار جبری و تکرار احتماالتی وجود دارنیید کییه هییر
یک مزایا و معایبی دارند .روشهای تحلیلی بازسییازی تصییویر
مبتنیبر تبدیل رادون 1هستند که در سال  1917توسط وی ارائه
شد .این تبدیل که به آن نما نیز اطالث میشود از جمع انتگرالی
خواص جسم مانند توزیع فعالیت در امتداد خطوط گذرنییده از
داخل جسم تشکیل شده است .شکلگیری یک نگاره با استفاده
از مجموعه خطوط انتگرالی گذرنده از داخل جسم در شکل 5

در آن بهصور
()2

زیر محاسبه میشود:

2  
 


a( x, y ) =      p( s' , )e− 2jws'dw F ( w)e2jwsdwd

0

−  − 

کییه در آن ) F(wتییابع فیلتییر و  Wمختصییه فوریییه متنییاار بییا
مختصه فضایی  sاست [.]18 ,17
در این الگوریتم اگییر تعییداد نگارههییا کییافی باشیید تصییویر
مطلوب و دارای خطای بازسازی تصویر پایین بهدست میآییید.
ازاینرو الزم است تییا بییا اسییتفاده از درونیییابی عییددی ،ابعییاد
ماتریس سینوگرام افزایش یابد .یعنی تعییداد زوایییا و همچنییین
تعداد نقاط آشکارسییازی در سییطح حسییاس آن در هییر زاویییه
افزایش داده شود .جهییت درونیییابی میتییوان از الگوریتمهییای

Radon transform

1

Filtered-Back Projection

2

] [ DOI: 10.22052/8.6.63

نشان داده شده است [.]16

استفاده شده است که مبتنیبر تبدیل فوریه بوده و توزیییع منبییع

] [ Downloaded from rsm.kashanu.ac.ir on 2023-01-10

در این مرحله با استفاده از ماتریس سینوگرام بهدسییت آمییده از

در این پژوهش از الگوریتم تحلیلییی تحییت عنییوان

2FBP

*
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مختلفییی ماننیید خطییی ،مکعبییی ،نزدیکتییرین همسییایگیها 1و

مختلفی وجود دارد که یکی از پرکاربردترین آنها روش چانگ

اسپیالین 2استفاده کرد .در این پژوهش با انجام درونیابیهییای

است .این الگوریتم در سال  1978توسط چانگ ارائییه شیید .در

مختلف مشخص شد که بهترین نتای با بیهکارگیری الگییوریتم

این الگوریتم پس از بازسازی تصویر بییرای اصییالح تضییعیف،

درونیابی اسپیالین برای زوایای نگارهها و الگوریتم درونیییابی

ماتریس تصحیح تضعیف ( )Cکه شامل کلیه نقاط تصویر است

خطی برای سطح حساس آشکارسازها بهدست میآید [.]16

تولید شده و در ماتریس تصویر نظیربهنظیر ضرب میشود .این

با استفاده از درونیییابی انجامشییده ،مییاتریس سییینوگرام از
 28×120مؤلفییه تبییدیل بییه  700× 700مؤلفییه میشییود .در
الگوریتم  FBPاز فیلترهای مختلف برای حییذ

فرکانسهییای

پایین و بهبود تصویر استفاده میشود .در این الگییوریتم امکییان
استفاده از فیلترهییای مختلییف ماننیید ،Ramp ،Sinc ،Cosine

ضری

برای هر نقطه تصویر بهصور
−1

()3





) ( s

زیر بهدست میآید:
M

e
i =1

که در آن  Mتعداد کل نگارهها و  sفاصله نقطه مییورد نظییر تییا
مرکز آشکارساز در هر نگاره و  μضری

تضعیف نقطییه مییورد

نظر اسییت .در شییکل  5نمییایی از فرضیییا

 Hammingو  Hannنیز وجود دارد.

 1
C ( x, y ) = 
M

الگییوریتم چانییگ

در برنامهای که با زبان  MATLABنوشته شیید ،الگییوریتم

مشاهده میشییود [ .]20 ،19جهییت انجییام تصییحیح تضییعیف،

 FBPپیادهسازی شده و امکان استفاده از فیلترهییای مییذکور در

برنامهای با زبان  MATLABنوشییته شیید کییه قییادر اسییت بییا

آن فراهم شد .در این پژوهش بهترین نتییای کییه دارای خطییای

اسییتفاده از نقشییه تضییعیف فانتومهییا ،ضییرای

)  C (x , yدر

بازسازی کمتر بودند با استفاده از فیلتر  Hannبا فرکانس قطییع

الگییوریتم چانییگ را محاسییبه کنیید .اییین مییاتریس درنهایییت

( 0/15برحس

بهصور

مقیاس بین  0و  )1بهدست آمدند.

همییانطور کییه در شییکلهای  6و  7مشییاهده میشییود،

میشود و تصییویر نهییایی بهدسییت میآییید کییه در آن تصییحیح
تضعیف پرتوهای گاما لحاظ شده است.

جدید و توسط الگوریتم  ،FBPتصاویر سطح مقطعی مطلییوبی
بهدست میدهد.

 .3.3اصالح تضعیف
یکی از مشییکال

مهییم در تصییاویر بازسازیشییده در سیسییتم

 GETآن اسییت کییه بخشهییای داخلییی مجتمعهییای سییوخت

شکل ( :)5فرضیات استفاده شده در الگوریتم چانگ.

بهدلیل تضعیف پرتو گاما ،با وضوح و کنتراست پایینتر از حیید

مرکزی تصویر ،بهخاطر اینکه تضعیف بیشتری دارد ،فعالیییت

در مجتمییع هییای نزدیییک ب یه مرکییز اصییالح شییده و توزیییع

کمتری را نشییان میدهیید .بییرای حییل اییین مشییکل روشهییای

یکنواختتری ایجاد میشود.
در شکلهای  8و  9تصاویر سطح مقطعی (در نماهای دو و

Nearest neighbors
Spline

1
2

سهبعدی) که حاصل اصالح تضعیف توسط الگوریتم چانگ بر

] [ DOI: 10.22052/8.6.63

انتظار بازسازی میشوند .درواقع بدون تصحیح تضعیف بخییش

با انجام اصالح تضعیف مطاب با الگوریتم چانگ ،تضعیف

] [ Downloaded from rsm.kashanu.ac.ir on 2023-01-10

بازسازی ماتریس سییینوگرام بییا اسییتفاده از مییاتریس سییینوگرام

نظیربهنظیر در ماتریس تصویر بازسازیشییده ضییرب
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روی تصاویر بازسازیشده فانتومهای  1و  2در شییکلهای  6و
 7میباشند ،ارائه شدهاند.

فانتوم ( ،1پایین) فانتوم .2

تضعیف (باال) فانتوم ( ،1پایین) فانتوم .2

شکل ( :)7تصویر بازسازیشده سطح مقطعی سهبعدی (باال)

شکل ( :)9تصویر بازسازیشده سطح مقطعی سهبعدی با اصالح

فانتوم ( ،1پایین) فانتوم .2

تضعیف (باال) فانتوم ( ،1پایین) فانتوم .2

] [ Downloaded from rsm.kashanu.ac.ir on 2023-01-10

شکل ( :)6تصویر بازسازیشده سطح مقطعی دوبعدی (باال)

شکل ( :)8تصویر بازسازیشده سطح مقطعی دوبعدی با اصالح

] [ DOI: 10.22052/8.6.63
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عالوهبر انجام مقایسه کیفی نتای کییه در شییکلهای  8و 9
ارائه شده اسییت ،الزم اسییت مقایسییههای کمییی نیییز در نتییای
صور

گیرد .برای انجییام مقایسییههای کمییی از دو روش زیییر

استفاده شده است:

(ب) مقایسه پارامتر همبستگی پیرسون :1در اییین روش مطییاب
فرمول زیر همبستگی پیرسون که عددی بییین  -1و  1محاسییبه
میشود [:]22 ,21
) COV ( RAoriginal , RArecon

()4

(الف) مقایسه فعالیت نسبی بازسازیشییده و اصییلی در امتییداد
خطوط گذرنییده از داخییل فانتومهییا :اییین مقایسییهها در امتییداد
خطهای  ABو  CDکه در شکل  3مشییخص شییدهاند ،انجییام
شده است و نتای آن در شکل  10ارائه شده است.

جلد هشتم ،شماره 6

)  ( RAoriginal ) ( RArecon

= ) PC ( RAoriginal , RArecon

در این همبستگی عدد بهدست آمده قابلیت تطییاب فعالیییت
نسبی ( )RAدر تصاویر اصلی و بازسازیشده را نشان میدهد.
عدد  -1تطاب منفی کامل ،عدد  1تطییاب مثبییت کامییل و عییدد
صفر نشاندهنده عدم تطییاب اسییت .همچنییین در فرمییول بییاال
پارامتر  COVکواریانس و  انحرا

معیار میباشد.

مقادیر محاسبهشده همبستگی پیرسون برای فانتومهییای  1و
 2بهترتی

برابر  0/81و  0/78میباشد کییه نشییاندهنده تطییاب

قابل قبول فعالیت نسبی در تصاویر اصلی و بازسازی فانتومهییا
میباشد.

 .4محاسبه توزیع فعالیت نسبی میلههای سوخت در
مجتمع سوخت
نسییبی میلییههای سییوخت در مجتمعهییای سییوخت مییورد
مدلسازی ،محاسبه میشود .در روش اول این توزیع با استفاده
از پییردازش تصییویر بییر روی نتییای برشنگییاری گسیییل گامییا
صور

میگیرد و در روش دوم با مدلسازی این مجتمعهییای

سوخت تابشدیده بییا کیید  MCNPXو محاسییبه توزیییع تییوان
گرمایی ،توزیع مذکور محاسبه میشود .نتای اییین دو روش در
شکل  11مقایسه شدهاند.

 .1.4محاسبه توزیع فعالیت نسبی با استفاده از پررردازش

خطوط گذرنده از داخل فانتومهای  1و ( 2باال) در امتداد خط ،AB
(پایین) در امتداد خط .CD

تصاویر بازسازیشده در GET
جهت بهدست آوردن فعالیت نسبی در هر میله سییوخت بییا
استفاده از پردازش تصویر سطح مقطعی بهدست آمده از مرحله
Pearson correlation

1

] [ DOI: 10.22052/8.6.63

شکل ( :)10مقایسه فعالیت نسبی بازسازیشده و اصلی در امتداد

] [ Downloaded from rsm.kashanu.ac.ir on 2023-01-10

در این قسمت با استفاده از دو روش متفییاو  ،توزیییع فعالیییت
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قبییل الگییوریتمی طراحییی شییده کییه در زبییان MATLAB

میشود .این تالی مقدار انرژی حاصل از اندرکنش ذره بر واحد

پیادهسازی شد [.]22 ،21

جرم یک سلول و بهعبارتی گرمای ناشی از تابش گاما در آن را
مرکییز میلییهها در

محاسبه میکند .بدین طری توزیع توان گرمایی در مجتمعهای

در این الگوریتم از آنجییا کییه مختصییا

مجتمع سوخت مشخص است لذا با مقیاسبنییدی در مییاتریس

سوخت محاسبه میشود که توزیع نسبی توان گرمایی معادل بییا

تصویر بازسازیشده ،مرکز سییوختها تعییین میشییود .سییپس

توزیع فعالیت نسبی میباشد.

ماسک دایرهایشکل به قطر میلییه سییوخت در اییین نقییاط قییرار

نتای بهدست آمده برای فعالیت نسبی در فانتومهییای  1و 2

گرفته و میانگین عددی سطح خاکستری 1پیکسلهای واقییع در

در شکل  11نشان داده شده است .در شکل مذکور در هر میلییه

آن محاسبه میشود.

سوخت عدد اول مقدار محاسبهشده با پردازش نتییای  GETو

از آنجا که ممکن است در فرآیند بازسازی تصییویر ،مکییان

عدد دوم قدرمطل خطای نسبی مقادیر محاسبهشده با پییردازش

میلهها اندکی جابهجایی داشته باشند ،لییذا در الگییوریتم فییرض

نتیییای ( GETروش اول) و نتیییای ( MCNPXروش دوم)

میشود که مرکز میله در دایرهای بییه شییعاع  Rm=Rs-rحرکییت

میباشد.

میکنیید کییه در آن  rشییعاع میلییه سییوخت و  Rsشییعاع دایییره
جاروب میباشد که بهصور

زیر تعریف میشود:
Rs=P-r-α

()5

که در آن  Pطول گام شبکه میلههای سوخت و  αپارامتر تنظیم
میباشد .پارامتر  αجهت محدودسازی  Rsو ایجاد فاصله دایره
جاروب با سوخت مجاور درنظر گرفته شده است [.]15
] [ Downloaded from rsm.kashanu.ac.ir on 2023-01-10

در این الگوریتم ،پس از جاروب سطح دایره مذکور توسط
ماسک دایرهای و محاسییبه میییانگین عییددی سییطح خاکسییتری
پیکسلهای واقع در ماسک برای هر موقعیت جدید ،بیشتییرین
مقدار محاسبهشده بهعنوان فعالیت میله سوخت درنظییر گرفتییه
میشود .زیرا احتمال حضور میله در این ناحیییه بیشتییر اسییت.
فعالیت نسبی از تقسیم فعالیت هییر میلییه سییوخت بییر میییانگین
فعالیت میلههای سوخت بهدست میآید [.]22

 .2.4محاسرربه توزیررع فعالیررت نسرربی بررا اسررتفاده از
مدلسازی توسط کد MCNPX
مدلسازی شده و در فایل ورودی از کار

تالی  F6:pاستفاده

شکل ( :)11توزیع فعالیت نسبی میلههای سوخت در (باال) فانتوم ،1
(پایین) فانتوم .2

Gray scale

1

] [ DOI: 10.22052/8.6.63

در این روش مجتمعهای سوخت تابشدیده در کد MCNPX
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 .5نتیجهگیری

رسید که تمییایز بییین میلییههای سییوختهای مختلییف در یییک

جهت مقایسه نتای بازسازیشده دو نوع مقایسه کیفی و کمییی

مجتمع سوخت با روش  GETامکانپذیر بوده و از اییین روش

انجام شده است .در شییکلهای  8و  9نتییای بازسییازی سییطح

میتوان بهعنوان ابزاری مناسی

جهییت تصییدی یکپییارچگی

مقطع برای فانتومهای  1و  2با اصالح تضعیف پرتوهییای گامییا

سوخت و فقدان جزئی مواد هستهای استفاده کرد.

نشان داده شده است که در آنها بهوضوح وجود کانال هییدایت

همچنین جهت بررسییی قابلیییت  GETدر محاسییبه توزیییع

در فییانتوم  1و همچنییین وجییود دو میلییه سییوخت بییا فعالیییت

فعالیت نسبی میلههای سوخت در مجتمع سییوخت ،همییانطور

با سایر میلههای سوخت در فانتوم  2مشییخص اسییت.

اییین پییارامتر

متفاو

که در بخییش  4بحی

شیید از دو روش متفییاو

همچنین برای مقایسه کمی در شکل  ،10مقادیر بازسازیشدهی

محاسبه شد .در شکل  11مقدار محاسبهشده با پییردازش نتییای

فعالیت نسبی در امتداد دو خط گذرنده از مییدل یعنییی خطییوط

 GETو قدرمطل خطای نسبی مقادیر محاسبهشده با پییردازش

 ABو ( CDمطاب شکل  )3برای دو فانتوم مییذکور اسییتخراج

نتای  GETو نتای  MCNPXبرای فانتومهای  1و  2نمییایش

شده و نمودار مقایسهای ترسیم شده است .اییین نمودارهییا نیییز

داده شده اسییت .بیشتییرین مقییدار خطییا در فانتومهییای  1و 2

تمایزها را نشان میدهند .عالوهبر آن همبسییتگی پیرسییون نیییز

بهترتی

برابر بییا  15/38و  12/24درصیید و میییانگین خطییا در

تطاب فعالیت نسبی در تصاویر اصلی و بازسازیشده فانتومهییا

فانتومهای  1و  2بهترتی

را نشان میدهد .با توجه به موارد فوث میتوان بییه اییین نتیجییه

که مقادیر قابل قبولی میباشند.

برابر  4/01و  4/40درصیید میباشیید
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