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تعیین کسر فازی مولفههای جریان چندفازی در لولههای انتقال نفت و گاز با
استفاده از چینش پسپراکنش پرتوهای گاما
علی طاهری* ،محمدتقان ساسانپور ،پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای تهران

چکیده

موقعیته��ای فراوانی در صنعت نف��ت و گاز بهوجود میآید که در آنها نیاز داریم تا کس��ر فازی مولفههای
جری��ان چندف��ازی را در لولههای مختل��ف اندازهگیری کنیم .یکی از روشهای پرکارب��رد برای این منظور در
حال حاضر اس��تفاده از پرتوهای گاماس��ت .دستگاههای معمول هم بیش��تر از روش عبوری استفاده میکنند؛
بدینصورت که میزان تضعیف پرتوهای گاما در اثر عبور از ماده را اندازهگیری کرده و درصد مواد آن را محاسبه
میکنند .اما بعضی شرایط از جمله در سکوهای نفتی ،پاالیشگاهها ،صنایع پتروشیمی و یا حتی در بخش توزیع
ممکن اس��ت ش��رایط دسترسی به دو طرف لوله وجود نداشته باشد و در این حالت میتوان از پرتوهای گامای
پسپراکنده برای اندازهگیری استفاده کرد .در این مقاله معادالت ریاضی برای محاسبه شدت پرتوهای گامای
پسپراکنده از دو ماده در کنار هم بهدست آورده خواهد شد .با استفاده از این معادالت میتوان درصد دو ماده
را بدون نیاز به دسترسی به دو طرف آنها تخمین زد.
مقدمه

امروزه تجهیزات هستهای کاربردهای فراوانی در حوزههای مختلف
صنعتی و پزش��کی پی��دا کردهاند[ .]5-1این تجهیزات به دو دس��ته
کلی سیس��تمهای س��نجشگر و تصویربرداری تقس��یم میشوند .از
جمله سیس��تمهای س��نجشگر هس��تهای میتوان به سیس��تمهای
چگالیس��نجی ،سطحس��نجی و غیره اش��اره کرد .یکی از کاربردهای
متداول سنجشگرهای هستهای ،تعیین کسر فازی مولفههای جریان
به ازای رژیمهای مختلف درون لولههای نفت و گاز میباشد[ .]6اکثر
سیستمهای تعیین کس��ر فازی مبتنی بر فناوری هستهای از چینش
عبوری پرتوهای گاما بهره میبرند ،بدینصورت که چشمه گاما در یک
سو و آشکارس��از پرتو در سوی دیگر لوله حاوی جریان قرار میگیرد.
نهایتاً با اس��تفاده از محاس��به میزان تضعیف ش��دت پرتو و معادالت
ریاضی مربوطه ،کسر فازی مولفههای جریان قابل اندازهگیری خواهد
بود[ .]7اما در بسیاری از شرایط هم امکان قرار دادن نمونه بین چشمه
و آشکارساز وجود ندارد؛ به عنوان مثال زمانی که میخواهیم در یک
سکوی نفتی که معموالً از نظر نوع طراحی و شرایط قرار گرفتن لولهها
با محدودیت مکانی مواجه اس��ت ،کس��ر فازی را در یک لوله با امکان
دسترسی به یک طرف آن اندازهگیری کنیم .با توجه به اینکه سکوی
نفت��ی درون دریا قرار گرفته اس��ت ،امکان نصب س��نجه های عبوری
در فواص��ل دورت��ر که محدودیت مکانی وجود ندارد هم با مش��کالت
مختلف��ی از جمله نیاز به تجهیزات و نف��رات متخصص بهمنظور کار
در زیر آب وجود خواهد داش��ت .در این حالت استفاده از چینشهای
عب��وری امکانپذیر نبوده و میت��وان از چینش پسپراکنش پرتوهای
گاما اس��تفاده کرد .اس��تفاده از چینش پسپراکنش در تصویربرداری
* نويسند   هي عهد 
   هد   ار مکاتبات ()atahery@aeoi.org.ir

66

اطالعات مقاله
تاریخ ارسال نویسند   ه97/10/10 :
تاریخ ارسال به د   اور97/11/15 :
تاریخ پذیرش د   اور97/12/11 :

واژگان کلید ی:
پراکندگی کامپتون ،پسپراکنش،
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فازی

صنعتی و در برخی س��نجشگرها متداول است اما تا به حال بهمنظور
تعیین درصد مواد عبوری از یک لوله مورد استفاده قرار نگرفته است.
در ای��ن مقال��ه قصد داریم تا تعیین کس��ر فازی در ی��ک رژیم دو
فازی طبقهای با اس��تفاده از پرتوهای گاما در چینش پسپراکنش را
بهصورت ریاضی مدلسازی کنیم .این مدلسازی ریاضی میتواند در
طراحی سیستمهای تعیین کسر فازی بسیار موثر و کاربردی باشد.
 -1مواد و روشها

در چینش پسپراکنش پرتوهای گاما ،برهمکنش غالب ،پراکندگی
کامپتون اس��ت .در نتیجه الزم اس��ت تا قبل از ش��روع مدلس��ازی،
مختصری راجع به این برهمکنش توضیح داده شود.
اثر کامپتون ،پراکندگی نامتقارن 1پرتوهای گاما از تکالکترونهای
اتمی اس��ت .در این پراکندگی یک برخورد غیراالس��تیک بین فوتون
گاما و الکترون اتمی اتفاق میافتد که در نتیجهي آن ،الکترون تحت
زاویه  θنس��بت به مسیر فرودی خود پراکنده شده و بخشی از انرژی
خ��ود را به الکت��رون مذکور منتق��ل میکند .اثر کامپت��ون بهصورت

 1پراکندگی یک یفتون گاما با انرژی  Erاز یک الکترون اتمی
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نس��بت به بردار نرمال صفحه باید کوچک باش��ند .دلیل این مس��ئله
شماتیک در شکل 1-نشان داده شده است.
انرژی فوتون پراکنده و سطح مقطع پراکندگی در روابط ( )1و ( )2این اس��ت که تنها در شرایطی که زوایای  θ1و  θ2نزدیک به یکدیگر
و تقریب��اً برابر با  90درجه هس��تند ،این امکان وج��ود دارد تا تمامی
نشان داده شدهاند:
اِل ِمانهای دیفرانس��یلی در نظر گرفته ش��ده در ط��ول جاذببتوانند
E
)  E ′ = 1+ ∈ (1 − cosθباعث پس پراکندگی پرتوهای گاما به سمت دهانه آشکارساز شوند.
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2
که در این رابطه ) . ∈= ( Eγ / mc
γ

γ

 -2نتایج

re2
1
∈2 (1 − cos θ ) 2
(1 + cos2 θ +
)
2
]) 2 [1+ ∈ (1 − cos θ
) 1+ ∈ (1 − cos θ

()2

dσ
=تضعیف ش��دت پرتوهای گاما در اث��ر عبور از مادهای به ضخامت x
dΩ
برابر است با:
C

که در این رابطه  reشعاع کالسیک الکترون است.
بهمنظور مطالعه تعیین کسر فازی با استفاده از پراکندگی کامپتون
ً
این رابطه در ش��رایطی برقرار اس��ت که پرتوهای گاما کامال عمود
و درک چگونگی آن ،یک مدل ریاضی پسپراکنش را که به ما کمک
2
میکند تا ش��دت فوتونه��ای پس پراکنده را تخمین بزنیم ،توس��عه به س��طح برخورد کرده و همچنین فاکتور جبرانس��ازی هم نداشته
خواهیم داد .این ش��دت پسپراکننده شده ،حاوی اطالعاتی است که باشیم.
ح��ال اگر فرض کنیم که تابش اولیه با زاویه  θ1به جس��م برخورد
خواهد ک��رد تا بتوانیم درصد الیههای مختلف را تخمین
ﻌﺎع ﻛﻼﺳﻴﻚبه ما
کمک اﺳﺖ.
اﻟﻜﺘﺮون
کند ،در این حالت کس��ری از این فوتونها که تحت زاویه  θ2پراکنده
بزنیم.
ش��کل 2-نمای شماتیکی از پسپراکنش فوتونهای گاما از الیهای میشوند برابر خواهد بود با:
ﻴﻦ ﻛﺴﺮ ﻓﺎزي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻛﺎﻣﭙﺘﻮن و درك ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ آن ،ﻳﻚ ﻣﺪل رﻳﺎﺿﻲ
به ضخامت  Δxدر عمق  xاز یک ماده را نشان میدهد .در این حالت
∆Ω
ﺑﺰﻧﻴﻢ،
مادهﭘﺲ
ﻓﻮﺗﻮنبهﻫﺎي
ﻣﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ
ﺗﺨﻤﻴﻦاز آن
را زاویه θ2
ﻛﻨﺪهو با
ﭘﺮاکرده
برخورد
ﺷﺪتزاویه θ1
پرتوهایﺗﺎگاما با
=
)(R
x
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ داد .اﻳﻦ µc1 I 0 exp[ −( µ1 / sin θ1 ) x ]dx
پس ()4
4π
پراکنده میشوند.
ﻣﺨﺘﻠﻒ را
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻛﻤﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ درﺻﺪ ﻻﻳﻪﻫﺎي
ﺷﺪه ،ﺣﺎوي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
∆Ω
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x
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x
رابطهµ
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برای بهدست آوردن معادله شدت پرتوهای پسپراکنده ،ابتدا x ]dx
هم
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4
π
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∆Ω
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x
[µc1 I 0 exp
فرودی−( µ1 ،
پرت��وی) / sin θ1
میکنیم که یک الیه ماده داش��ته باش��یم و در مرحله دوم یک الیه برابر اس��ت با ضری��ب پراکندگی کامپتون x ]dx
ضریب
4π
دیگ��ر به الیه اول اضافه خواهد ش��د .نحوه بهدس��ت آوردن معادالت جذب فوتونهای فرودی و  x/sinθ1هم طول مس��یر طی شده توسط
پراکندگی.
فرودی تا
نکتهدرضروری
ش��ود .ذکر
توضیح داده
ﻜﻲ از ﭘﺲ مربوطه
محلﻧﺸﺎن
ﻣﺎده را
پرتوﻳﻚ
ﻋﻤﻖ  xاز
ﺿﺨﺎﻣﺖاینΔx
ﻻﻳﻪ مايی ﺑﻪ
نتایجﮔﺎﻣﺎ از
بخشﻫﺎي
ﭘﺮاﻛﻨﺶ درﻓﻮﺗﻮن
البته باید توجه داش��ته باشیم که پرتو پراکنده شده با انرژی جدید
اس��ت که در این حالت زوای��ای برخورد و پراکندگ��ی پرتوهای گاما
ﺖ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﮔﺎﻣﺎ ﺑﺎ زاوﻳﻪ  θ1ﺑﻪ ﻣﺎده ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﺮده و ﺑﺎ زاوﻳﻪ  θ2از آن ﭘﺲ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
(رابطه )1-الزم اس��ت مس��یری برابر با  x/sinθ2را طی کند تا از ماده
I0
S
خارج ش��ود .در نتیجه شدت نهایی پرتوهای پراکنده شده از ضخامت
 dxدر عمق  xبرابر خواهد بود با:
=
)(I I 0 exp
−µ x

()3

1

θ1

()5

θ2

IB
D

Δx

1

c1 0

x

d

 ∆Ωخود تابعی از
در رابط��ه 5-به دلیل ضخامت لوله ،زاویه فضایی
4π
فاصله خواهد بود (رابطه .)6-البته همانطور که قب ً
ال هم عنوان شد این
رابطه در شرایطی صحیح است که زوایای  θ1و  θ2نزدیک به یکدیگر
و تقریباً برابر با  90درجه باشند.
()6

 2نم��ودار ش��ماتیک پراکندگی پرتوهای گاما با ش��دت اولی��ه  I0در عمق  xاز یک
ماده ،شدت پرتوهای پراکنده برابر با  IBاست :D ،آشکارساز و  :Sچشمه پرتوزا

∆Ω
µc1 I 0 exp[ −( µ1 / sin θ1 + µ2 / sin θ 2 ) x ]dx
4π

)(R
=x

∆Ω
π rD2
=
x+d 2
)( 4π 4π

در این رابطه  ،rDشعاع آشکارساز استوانهای است.

ﺎﺗﻴﻚ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﮔﺎﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﺪت اوﻟﻴﻪ  I0در ﻋﻤﻖ  xاز ﻳﻚ ﻣﺎده ،ﺷﺪت ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﭘﺮاﻛﻨﺪه
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  IBاﺳﺖ :D ،آﺷﻜﺎرﺳﺎز و  :Sﭼﺸﻤﻪ ﭘﺮﺗﻮزا.

ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺷﺪت ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﭘﺲﭘﺮاﻛﻨﺪه ،اﺑﺘﺪا ﻓﺮض ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﻣﺎده داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ و در
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از ضرب رابطههای 5-و  6خواهیم داشت:
2
c1 0 D

µ Ir
exp[ −( µ1 / sin θ1 + µ2 / sin θ 2 ) x ]dx
)(4
x+d 2

()7-1

dI
=
b

و در نتیجه داریم:
] exp[ −( µ1 / sin θ1 + µ2 / sin θ 2 ) x

Pipe thickness

µc1 I 0 rD2
4

()9

)()()(
ax 2
ax 3
ax 4
+
+
+ ...
!2
!3
!4

= e ax
1 + ax +

نهایتاً مجموع شدت پراکندگی از دو الیه برابر خواهد بود با:
()10

I tb= I b + I b′

dx
)( ∫0
()7-2
ب��رای اندازهگی��ری درص��د هرک��دام از الیهها کافی اس��ت تا ش��دت
)(
x+d 2
پسپراکن��ش کل در معادله 10-ب��رای دو انرژی مختلف از پرتوهای گاما
حال فرض کنید که الیه دومی هم در کنار الیه نشان داده شده در در آزمایش��گاه اندازهگیری ش��ود و یک دس��تگاه دو معادله با دو مجهول
شکل 2-وجود داشته باشد که در این صورت میزان پراکندگی از این (درصد دو الیه) تش��کیل گ��ردد .البته با توجه به ش��کل معادالت بهنظر
میرسد که در این حالت معادالت بیش از یک جواب داشته باشند که در
الیه هم برابر خواهد بود با:
این حالت الزم است تا یک حد بر روی درصد مجموع الیه در نظر گرفته
′ 2
× ] I b′= µc1 I 0rD exp[−( µ1 / sin θ1 + µ2 / sin θ 2 )d ′شود که این حد همان قطر لوله خواهد بود .در صورت در نظر گرفتن این
4
()8
]  Pipe thickness −d ′ exp[−( µ ′ / sin θ + µ ′ / sin θ ) xحد ،معادله 10-با اس��تفاده از یک تکان��رژی هم قابلحل خواهد بود .با
1
1
2
2
dx
)( ∫0
افزایش تعداد انرژی پرتوهای گاما این دستگاه معادالت برای سیستمهای
x + d + d′ 2
)(
سه فازی هم قابل بسط ميباشد.
در ای��ن رابطه  C1هم برابر اس��ت با ضری��ب پراکندگی کامپتون
پرت��وی فرودی برای الی��ه دوم 1 ،و  2بهترتیب عبارتند از ضرایب نتیجه گیری
تع��داد فوتونهای پسپراکنده ش��ده از یک ماده بس��تگی به احتمال
ج��ذب فوتونهای فرودی و برگش��تی ب��رای الیه دوم و  x′ / sin θ1و
 x′ / sin θ2هم طول مس��یرهای رفت و برگش��ت تا محل پراکندگی پراکندگ��ی کامپت��ون و ج��ذب فوتوالکتریک دارد .بر همین اس��اس و با
ب��رای الیه دوم میباش��ند .همچنین در این رابطه عبارت اس��ت از اس��تفاده از روابط ریاضی موجود ،معادالت مربوطه به محاس��به ش��دت
ضخامت الیه اول .زمانیکه الیه دوم اضافه میش��ود ،ش��دت پرتوها پسپراکنش پرتوهای گاما از دو ماده کنار هم بهدس��ت آورده ش��د .این
برای رس��یدن به این الیه دوبار در زمان رفت و برگش��ت در الیه اول معادالت در طراحی سیستمهای نوین اندازهگیری درصد کسر فازی مواد
با اس��تفاده از روش پسپراکنش پرتوهای گاما بس��یار مفید خواهند بود.
تضعیف میشود.
برای حل انتگرالهای مذکور بایس��تی جمله نمایی بهصورت زیر تا چنین سیستمهايی میتوانند در شرایطی که امکان دسترسی به دو طرف
یک ماده وجود ندارد ،بهکار برده شوند.
حداقل  4جمله بسط داده شود:
= Ib

پانویس ها
خاطر رسیدن پرتوهای پراکنده شده از جسم می باشد .افزایش میزان شمارش باید به کمک
این ضریب در معادله نمایی تضعیف پرتوهای گاما جبران شود.

1. Incoherent scattering
 .2فاکتور بیلدآپ :فاکتوری جهت جبران افزایش ش��مارش های ثبت شده در آشکارساز به
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