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MỞ ĐẦU 

Ngày nay, cùng với sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin thì 

kỹ thuật hạt nhân cũng được áp dụng ngày càng rộng rãi trong các lĩnh vực khác 

nhau của đời sống, kinh tế - xã hội như: nông nghiệp, công nghiệp, y tế, nghiên cứu 

các quá trình trong tự nhiên, nghiên cứu và bảo vệ môi trường, khử trùng, bảo quản 

và biến tính vật liệu,... Trong sự phát triển của kỹ thuật hạt nhân thì “kiểm tra không 

phá hủy (Non Destructive Testing - NDT)” là một công nghệ thiết yếu và không thể 

thiếu của các ngành công nghiệp. Nó có thể đáp ứng được các nhu cầu cụ thể là: 

Xác định các khuyết tật, sai hỏng có trong vật liệu hoặc các cấu kiện, chi tiết lắp 

ráp. 

Đối với các nước đang phát triển như Việt Nam thì việc đầu tư, quan tâm các 

ngành công nghiệp trọng điểm phải được xem là ưu tiên hàng đầu để có thể hòa 

nhập vào nền kinh tế thế giới, nên chất lượng sản phẩm bán ra và giá cả là hai yếu 

tố hàng đầu quyết định sức cạnh tranh của một sản phẩm công nghiệp trên thị 

trường quốc tế. Kiểm tra không phá hủy góp phần quyết định đảm bảo sản phẩm đạt 

chất lượng cao, giá thành hạ và là công cụ hữu hiệu giúp các doanh nghiệp nâng cao 

sức cạnh tranh trong nền kinh tế thị trƣờng và trong xu thế toàn cầu hoá. 

Trong thực tế, nhôm và hợp kim của nó là loại vật liệu được chế tạo ra rất 

nhiều cấu kiện khác nhau phục vụ trong các ngành công nghiệp và đời sống như vỏ 

máy, trục truyền động, các chi tiết máy bay v.v. nên việc xây dựng qui trình chụp 

ảnh phóng xạ công nhiệp thăm dò khuyết tật cho vật liệu nhôm trên máy phát tia X 

“RIGAKU – 200EGM” có tại phòng thí nghiệm NDT, Trung tâm đào tạo – Viện 

Nghiên cứu hạt nhân là cần thiết để phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy và 

triển khai ứng dụng. 

Mục tiêu đặt ra của luận văn là xây dựng giản đồ chiếu cho vật liệu nhôm 

cho chụp ảnh phóng xạ công nghiệp trên máy phát tia X “RIGAKU – 200EGM” 

trong dải bề dày vật liệu từ 01 mm đến 100 mm. Đánh giá độ nhạy của phương 

pháp. 

Nghiên cứu đề ra phương án thực nghiệm. Tiến hành thực nghiệm chụp các 

mẫu vật cần thiết theo phương án đã đề ra, xử lý phim, thu nhận kết quả và  xây 

dựng giản đồ chiếu ở các giá trị cao áp 110 kV, 120 kV, 130kV, 140 kV. 
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CHƯƠNG 1  TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

Bức xạ tia X được nhà bác học Roentgen tìm ra năm 1895. Trong quá trình 

làm thí nghiệm Roentgen đã chụp ảnh của những vật khác nhau, và một năm sau khi 

phát hiện ra tia X một đường hàn đã được kiểm định bằng chụp ảnh tia X. Những 

bức ảnh này đã đánh dấu sự ra đời của phương pháp chụp ảnh phóng xạ. (RT 

Radiographic Testing), đây là  phương pháp có khả năng phát hiện các khuyết tật 

nằm ẩn chứa bên trong đối tượng kiểm tra. Phương pháp này đã và đang được ứng 

dụng ngày càng rộng rãi và mang lại nhiều lợi ích kinh tế trong đời sống. 

1.1. TỔNG QUAN VỀ  TIA X 

1.1.1. Bản chất của tia X  

Tia X là bức xạ điện từ giống như ánh sáng, chỉ có một điểm khác là nó có 

bước sóng nhỏ hơn bước sóng ánh sáng hàng nghìn lần. Trong chụp ảnh phóng xạ 

thì những tia X thường dùng có bước sóng trong khoảng từ 10-4A0 đến 10A0. Phổ 

của tia X là phổ liên tục.  

1.1.2. Tính chất của tia X 

- Không thể cảm nhận bằng các giác quan của con người 

- Làm các chất phát huỳnh quang. Ví dụ: kẽm sulfide, canxi tungstate, kim 

cương, barium platinocyanide,... 

- Truyền với vận tốc ánh sáng là 3 ×1010 cm/s. 

- Gây hại cho tế bào sống 

- Tạo ion hóa: tách các electron ra khỏi các nguyên tử, tạo ra các ion dương và 

ion âm 

- Truyền theo đường thẳng, cũng có thể bị phản xạ khúc xạ và nhiễu xạ 

- Nó có thể xuyên qua những vật mà ánh sáng không truyền qua được và khả 

năng đâm xuyên phụ thuộc vào năng lượng, mật độ và chiều dày của loại vật 

chất. 

- Nó tác dụng lên lớp nhũ tương của phim ảnh. 

- Tuân theo định luật tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách: cường độ bức 

xạ tia X tại một điểm bất kỳ nào đó tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng 

cách từ nguồn đến điểm đó. 

Sự suy giảm của chùm tia X khi đi qua một môi trường vật chất. 
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Khi chùm bức xạ tia X truyền qua một vật thể nào đó, một phần sẽ truyền 

qua, một phần bị hấp thụ và tán xạ theo những hướng khác nhau. Giả sử có một 

chùm bức xạ tia X truyền qua một vật thể có chiều dày x, cường độ chùm tia tới là 

I0, cường độ chùm tia truyền qua là I và chùm tia tới ở đây là đơn năng thì ta có: 

                                   I = I0exp(-μx)                             (1.1) 

Trong đó μ là hệ số hấp thụ tuyến tính  

                                   μ = γ + δ + k        (1.2) 

Hệ số hấp thụ tuyến tính μ có sự đóng góp của ba hiệu ứng cơ bản sau: Hiệu 

ứng hấp thụ quang điện, hiệu ứng tạo cặp và tán xạ Compton. Với γ là hệ số làm 

yếu do hấp thụ quang điện; δ bao gồm hai thành phần là δa ( hệ số hấp thụ tán xạ), 

δb ( hệ số hấp thụ Compton) và k là hệ số tạo cặp.. 

Người ta thường dùng khái niệm chiều dày một nửa (HVL) để đánh giá khả 

năng làm suy giảm bức xạ của mỗi loại vật chất. Một HVL là chiều dày của một lớp 

vật chất có thể làm giảm một nửa cường độ bức xạ khi đi qua chất đó, HVL = 

0.693/μ. 

Trong chụp ảnh phóng xạ, lớp một nửa được định nghĩa là chiều dày của vật 

kiểm tra mà chùm bức xạ đi qua nó bị làm yếu và tạo ra độ đen trên phim bằng giá 

trị độ đen tạo ra bởi chùm không bị làm yếu nhưng thời gian chụp chỉ bằng một 

nửa. Về khía cạnh che chắn, HVL là chiều dày vật liệu che chắn cần thiết để giảm 

suất liều bức xạ tới còn một nửa. Ngoài ra còn có “lớp giảm 10 lần” (TVL) được 

định nghĩa là chiều dày của lớp vật liệu che chắn để giảm cường độ bức xạ hoặc 

suất liều đi 10 lần, TVL = 2.30/μ. 

1.1.3. Cơ chế làm yếu bức xa gamma 

Tia X và gamma hoàn toàn giống nhau về mặt bản chất và cơ chế tương tác 

với vật chất, chỉ khác nhau về cơ chế phát ra chúng 

Người ta phân loại ba  hiệu ứng cơ bản trong quá trình làm yếu tia gamma là: 

Hiệu ứng quang điện, hiệu ứng Compton và hiệu ứng tạo cặp (Positron – electron).  

Hiệu ứng quang điện 

Trong hiệu ứng quang điện lượng tử gamma biến mất sau khi truyền toàn bộ 

năng lượng và động năng của chúng cho các electron của nguyên tử làm xuất hiện 

trong vật chất các electron chạy nhanh và các electron này lại ion hóa các nguyên tử 

khác của chất.  
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Tán xạ compton 

Hiện tượng tán xạ của photon có năng lượng cỡ vài MeV hoặc lớn hơn 

(tương đương với bước sóng   1Ao) khi va chạm đàn hồi với một điện tử tự do 

của nguyên tử tạo ra một điện tử chuyển động gọi là điện tử compton và photon tới 

chuyển động lệch hướng một góc  so với phương ban đầu. Phần năng lượng truyền 

cho điện tử compton phụ thuộc vào năng lượng và góc tương tác của photon tới. 

 

 

 

 

 

 

Hiệu ứng tạo cặp 

 

 

 

 

 

 

Sự tạo cặp là quá trình biến đổi của photon thành hai hạt cơ bản là negatron 

và positron. Quá trình này chỉ xảy ra khi năng lượng của photon gamma tới vượt 

h’ 

Hình 1.2: Hiện tượng tán xạ 

compton 

h 

Điện tử tán xạ 

Hình 1.3: Hiệu ứng tượng tạo cặp 

h 

Negatron e- 

Positron e+ 

photo-electron 
h 

Hình 1.1: Hiệu ứng quang điện 
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quá hai lần khối lượng nghỉ của một electron, nghĩa là h  2m0c2 = 2×0.511MeV = 

1.022 MeV;   0.01 A0,  = 3×1020s-1, chuyển động tới gần hạt nhân. 

Chú ý: Quá trình này chiếm ưu thế khi gamma tới có năng lượng cao và 

chuyển động tới gần hạt nhân có nguyên tử số cao.  

Positron bị làm chậm dần bởi sự hấp thụ trung gian và biến mất sau đó, như 

vậy cả hai photon đều biến mất do tương tác thứ cấp với vật chất. 

Quy luật tỷ lệ nghịch bình phương khoảng cách 

Cường độ của bức xạ tại một điểm nào đó phụ thuộc vào khoảng cách từ 

điểm đó tới nguồn. Cường độ thay đổi tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách 

này. Nguyên lý được biểu diễn theo biểu thức đại số sau: 

                                  
2

2

2

1

2

1

r

r

I

I
                                                                   (1.3) 

Với I1, I2 lần lượt là cường độ bức xạ tại các điểm C1, C2 tại khoảng cách r1, 

r2: 

Vì I1 ~ E1, I2 ~ E2 nên định luật có thể viết lại: 

                                  
2

1

2

1

E

E

I

I
                                                                    (1.4) 

   với E1, E2 lần lượt là liều chiếu tại C1, C2. 

Trong lĩnh vực an toàn bức xạ thì biểu thức trên được viết như sau: 

                                     
2

1

2

1

D

D

I

I
                                                                  (1.5) 

Trong đó D1, D2 là suất liều bức xạ tại khoảng cách r1, r2 tính từ nguồn. 

1.2. NGUYÊN LÝ GHI NHẬN TIA X VÀ TIA GAMMA TRÊN PHIM 

CÔNG NGHIỆP 

1.2.1. Cơ chế tương tác của tia X với phim ảnh 

Giống như ánh sáng nhìn thấy, tia X gây nên hiệu ứng thay đổi quang hóa 

trên lớp nhũ tương của phim ảnh, vì vậy tạo nên những thay đổi vể độ đen của phim 

X quang giữa chỗ có và không có khuyết tật. Độ đen của phim phụ thuộc cả vào 

cường độ và năng lượng của bức xạ tới phim. 
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Khi bức xạ tương tác với lớp nhũ tương của phim ảnh sẽ tạo ra một hình ảnh 

“tiềm tàng” trên nhũ tương của phim là những tinh thể Bromicde bạc rất nhỏ. Dưới 

tác động của bức xạ có năng lượng h, một ion âm Br- giải phóng bớt điện tử của nó 

và trở về trạng thái trung hòa. 

Nghĩa là: 

Br- + hγ → Br + e- 

Điện tử đã được giải phóng sẽ trung hòa trung hòa ion bạc dương Ag+ theo 

phản ứng:       

Ag+ + e- → Ag 

Tổng hợp cả 2 quá trình trên là như sau: 

Ag+ + Br- → Ag + Br 

Các nguyên tử Bromide trung hòa rời khỏi các tinh thể AgBr, các nguyên tử 

bạc tự do được giữ lại. Sau quá trình hiện ảnh, ảnh tiềm tàng trở thành nhìn thấy 

được. 

Phương pháp kiểm tra bằng chụp ảnh phóng xạ 

Chụp ảnh phóng xạ là quá trình sử dụng các tia phóng xạ hướng trực tiếp tới 

vật cần kiểm tra, sau khi truyền qua vật kiểm tra, một phần các tia phóng xạ bị chặn 

lại hay còn gọi là bị hấp thụ. Sự hấp thụ tia phóng xạ phụ thuộc vào mật độ và độ 

dày của vật thể mà bức xạ truyền qua. Nếu vật thể không đồng nhất thì sẽ có sự 

chênh lệch về hấp thụ tùy theo từng khu vực và sự chênh lệch này có thể ghi lại 

được trên phim hay màn hình điện tử, ở đây chỉ đề cập tới phương pháp chụp ảnh 

phóng xạ tia X và tia gamma sử dụng phim. Sau khi xử lý, phim sẽ chứa hình ảnh 

vật kiểm tra với các vùng “tối, sáng” khác nhau chứa đựng các thông tin có hay 

không có sự tồn tại của khuyết tật trong vật kiểm tra. 

Nguyên lý chụp ảnh phóng xạ tia X dùng phim 

Chụp ảnh phóng xạ tia X là chỉ ra sự hiện diện và loại khuyết tật bên trong 

của vật liệu cần kiểm tra. Kỹ thuật này sử dụng các tính chất tương tác của tia X 

hoặc gamma với bước sóng cực ngắn khi đi vào các vật thể. 

Bước sóng ngắn hơn thì có khả năng xuyên thâu lớn hơn. Không phải tất cả 

các tia bức xạ đều xuyên qua vật liệu mà một phần bị hấp thụ bởi chính vật liệu đó. 

Nếu có khuyết tật rỗng hay bất liên tục của vật liệu thì chùm tia bức xạ truyền qua 
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nó sẽ lớn hơn chùm tia khi xuyên qua vùng vật liệu đồng nhất và biểu hiện trên 

phim sẽ đen hơn. Do vậy có sự biểu hiện khác nhau giữa các vùng bức xạ bị hấp thụ 

ở các vị trí có và không có khuyết tật. Như vậy, chụp ảnh phóng xạ chính là dựa vào 

nguyên lý che “tối, sáng” của bức xạ trên phim sau khi đi qua vật liệu. Nguyên lý 

che “tối, sáng” của bức xạ trên phim sau khi đi qua vật liệu cũng được sử dụng để 

đánh giá độ nhạy của ảnh chụp phóng xạ. 

Hệ chụp ảnh phóng xạ tia X sử dụng phim gồm: Máy phát tia X, vật thể cần 

kiểm tra, bộ phận ghi là phim, phòng tối cùng hệ thống xử lý và đọc phim. 

1.3. PHIM CHỤP ẢNH CÔNG NGHIỆP 

1.3.1. Cấu tạo phim chụp ảnh 

Tương tự phim ánh sáng, phim X quang có cấu tạo gồm: Lớp nền, lớp nhũ 

tương, lớp bảo vệ và lớp kết dính.   

 

 

 

 

 

 

 

Lớp nền được được làm bằng Polyeste, dày 0.1750.2 mm, dẻo dễ uốn, trong 

suốt, nhẹ bền và trơ với các chất hoá học. 

Lớp nhũ tương là các hạt tinh thể muối AgBr rất mịn có kích thước 

0.221.7m phân bố đều trong lớp Gelatin dày 0.010.015 mm. Mỗi hạt tinh thể 

gồm 2100 phân tử AgBr. Lớp nhũ tương này rất nhạy với bức xạ tia X, tia gamma, 

ánh sáng, nhiệt độ,… đây chính là lớp tạo ảnh khi chụp nên nó là lớp quan trọng 

nhất của phim. 

Lớp kết dính được tạo từ hỗn hợp Gelatin và chất kết dính nhằm đảm bảo 

cho chất nhũ tương mỏng bám chặt vào lớp nền. 

Lớp bảo vệ là lớp Gelatin mỏng, dày 1m, được làm cứng để bảo vệ lớp nhũ 

tương bên trong. 

 

1 

3 

4 

2 

Hình 1.4: Cấu trúc phim chụp ảnh 

1. Lớp nền; 2. Lớp nhũ tương; 3. Lớp bảo vệ; 4. Lớp kết dính 
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Trong cấu trúc phim, lớp nhũ tương là lớp đóng vai trò quan trọng nhất. Vốn 

rất nhạy với tia X, tia gamma, ánh sáng, nhiệt độ và một số hóa chất, v.v.. nên cần 

thận trọng khi bảo quản phim chưa chụp. 

1.3.2.  Các tính chất của phim 

Phim được sản suất từ các hãng khác nhau có các tính chất khác nhau, tính 

chất của mỗi loại phim phụ thuộc vào các yếu tố sau: 

- Vật kiểm tra. 

- Loại bức xạ sử dụng. 

- Năng lượng bức xạ. 

- Cường độ bức xạ. 

- Mức độ kiểm tra (tùy theo hạng mục công trình và yêu cầu độ nhạy). 

1.3.3.  Độ đen 

Một cách định lượng, mật độ quang học của ảnh chụp phóng xạ được định 

nghĩa như là mức độ làm đen sau khi xử lý phim. Độ đen kí hiệu là D được xác định 

theo mối quan hệ sau: 

0
10log

t

I
D

I

 
 
 



     (1.6) 

Trong đó: I0 là cường độ ánh sáng tới phim; It là cường độ ánh sáng truyền 

qua phim. 

Tỷ số I0/It được gọi là độ cản sáng của ảnh và ngược lại, tỉ số It/I0 được gọi là 

độ truyền ánh sáng qua ảnh chụp phóng xạ. 

Dải mật độ phim chấp nhận trong chụp ảnh phóng xạ công nghiệp là từ 1.5 

đến 3.3. 

1.3.4.  Độ mờ 

Độ mờ của phim chính là độ đen vốn có của mỗi loại phim khi xuất xưởng. 

Độ mờ tạo nên bởi hai nguyên nhân sau:  

Độ đen có sẵn trong lớp nền của phim vì lớp nền của phim không hoàn toàn 

trong suốt, độ mờ hóa học gây bởi một số hạt có khả năng tự giải phóng ra các 

nguyên tử bạc ngay cả khi không bị chiếu. 

 Độ mờ của phim là khác nhau theo từng loại và tuổi của phim, nó thường có 

giá trị từ 0.2 đến 0.3. 
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1.3.5.  Tốc độ phim 

Tốc độ phim được định nghĩa là nghịch đảo của liều chiếu toàn phần, tính 

bằng Roentgen, tạo ra một độ đen cho trước trên phim. Tốc độ phim thường phụ 

thuộc vào kích thước hạt và năng lượng bức xạ, phim có kích thước hạt càng lớn thì 

có tốc độ càng cao và khi năng lượng bức xạ tăng lên thì tốc độ phim sẽ bị giảm 

xuống. Kích thước hạt của phim ảnh hưởng đến thời gian chiếu và chất lượng ảnh. 

Phim có hạt cực mịn hoặc mịn cho chất lượng tốt hơn. Phim mà các hạt của nó bắt 

đầu tham gia vào phản ứng khi bị chiếu xạ sớm hơn những phim khác thì đó là 

những phim có tốc độ cao, những phim này có kích thước hạt lớn hơn nên độ nét 

giảm. Các hạt của phim có tốc độ cao sẽ cho ra mật độ yêu cầu sớm hơn phim có 

vận tốc thấp. 

1.3.6.   Độ tương phản của phim 

 

Độ tương phản hay Gradient của phim được xác định từ đường đặc trưng của 

phim qua việc tìm độ dốc của đường tại độ đen ấy (hình 1.5).  

Độ tương phản của ảnh được xác định từ hiệu số độ đen của hai phần cạnh 

nhau của một ảnh. 

Logarit cơ số 10 của liều chiếu 
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Hình 1.5: Đường đặc trưng tiêu biểu của phim tia X loại trực tiếp 
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Mặc dù là hiệu dụng nhưng cũng rất khó xác định chính xác độ tương phản 

của phim nên trong thực tế người ta thường tính gần đúng độ tương phản trung bình 

theo biểu thức: 

)(lglglg 12

12

E

D

EE

DD
Gd









                 (1.7) 

Trong đó E1, E2 là liều chiếu gây ra độ đen tương ứng D1, D2 tại hai điểm kế 

cận trên đường cong.  

1.3.7.   Phân loại phim 

Trong chụp ảnh công nghiệp thì phim sử dụng được chia làm 3 nhóm: 

- Loại phim có màng tăng cường bằng muối. 

- Loại phim trực tiếp. 

- Các loại phim với màng tăng cường huỳnh quang 

 Loại phim sử dụng trong thực nghiệm của luận văn này là phim trực tiếp, 

đây là loại phim khi chụp các tia X hoặc gamma chiếu trực tiếp tới phim hoặc qua 

màn tăng cường làm bằng những nguyên tố có nguyên tử số cao, thường là chì. Lá 

chì dùng làm màn tăng cường thường có chiều dày từ 0.1mm đến 0.15mm. 

Ưu điểm của việc dùng màn chì là giảm được thời gian chụp (đối với năng 

lượng trên 120kV), giảm được bức xạ tán xạ không mong muốn và tăng bức xạ tán 

xạ có ích tới phim do đó cho độ tương phản tốt hơn. Có một số loại phim sử dụng 

các màn tăng cường bằng kim loại huỳnh quang. Các phim chụp ảnh phóng xạ được 

phân loại thành các nhóm khác nhau theo các chuẩn khác nhau. 

 Xử lý phim 

Quá trình xử lý phim phải được thực hiện một cách cẩn thận trong “phòng 

tối” chỉ có ánh sáng an toàn để tránh không để phim bị chiếu bởi ánh sáng ban ngày 

gây ảnh hưởng chất lượng  ảnh hoặc hỏng phim.  

Quá trình hiện ảnh(develop) 

Khi đưa phim vào dung dịch hiện những tinh thể không bị chiếu sẽ không bị 

ảnh hưởng và bị giải phóng đi ở giai đoạn này. Những tinh thể bị chiếu thì sẽ bị tác 

động của thuốc hiện, tách bạc ra khỏi hỗn hợp và lắng đọng thành các hạt bạc kim 

loại nhỏ bé, các hạt này tạo ra hình ảnh của bạc màu đen. Nhiệt độ càng cao thì việc 

hiện ảnh được thực hiện càng nhanh, tuy nhiên ở nhiệt độ 200C ta thu được kết quả 
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tối ưu. Trong quá trình hiện ảnh “rung, lắc” là quan trọng nhất và được thực hiện 

bằng tay. Rung lắc làm phim dao động trong dung dịch như vậy thì dung dịch được 

tiếp xúc tốt với bề mặt của phim sao cho phản ứng hợp lý được xảy ra giữa nhũ 

tương của phim và dung dịch. Nếu không rung lắc thì phim thu được sẽ không đạt 

chất lượng và có thể có đường sọc. Quá trình này thực hiện trong khoảng thời gian 

cỡ 5 phút. 

Giũ phim (Fixer). 

Sau khi hiện, phim được giũ trong thùng khoảng 30 đến 60 giây. Trong 

thùng chứa một dung dịch 2.5% Glacial acetic acid, tác dụng của acid này là để 

dừng tác động của chất hiện đến phim đồng thời nó cũng ngăn được việc truyền 

chất hiện vào thùng chứa dung dịch hãm và làm hỏng chất hãm. Ngoài việc sử dụng 

dung dịch acid trên ta có thể sử dụng nước sạch đang chảy ít nhất là 1 đến 2 phút để 

thay thế. 

Hãm phim (Stopper) 

Chức năng của giai đoạn này là làm ngừng quá trình hiện ảnh, giải phóng tất 

cả các halide bạc không được chiếu khỏi nhũ tương và giữ lại hạt bạc đã được chiếu 

trở thành một ảnh thực. Khoảng thời gian từ khi đặt phim vào dung dịch hãm đến 

khi biến mất màu sữa vàng ban đầu được gọi là thời gian làm sạch, thời gian hãm 

khoảng 5 phút đồng thời thao tác rung lắc cũng được tiến hành. Chất hãm phải giữ ở 

nhiệt độ giống nhiệt độ của chất hiện và trong thùng giũ (180C đến 240C). 

Rửa phim (Washer) 

Nhũ tương của phim mang theo một số hóa chất từ thùng hãm sang thùng 

nước rửa. Nếu hóa chất này bị giữ lại trên phim nó sẽ làm cho phim bị biến màu và 

bị ố sau một thời gian lưu giữ. Để tránh điều này thì phim phải được rửa sạch những 

hóa chất này. Cần lưu ý là nước trong thùng phải sạch, đang chảy, các thanh và kẹp 

của giá treo phải đảm bảo được nhúng vào nước. Thời gian rửa ít nhất là 30 phút, 

nhiệt độ của nước trong khoảng 200C đến 250C để nhũ tương không bị làm mềm 

hay rửa đi mất. 

Làm khô phim(Dryer) 

Giai đoạn này đơn thuần chỉ để làm khô phim trước khi đọc và giải đoán kết 

quả. Thông thường trong các công việc chụp ảnh trong công nghiệp người ta thường 

phơi phim kẹp trên những giá treo ở những nơi khô ráo thoáng mát không bụi bẩn 
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và chờ cho đến khi phim khô hoặc có thể dùng tủ sấy nhằm làm cho phim nhanh 

khô hơn nhưng nhiệt độ của tủ dùng sấy phim không được vượt quá 500C. 

1.3.8. Đánh giá chất lượng ảnh 

Khoảng cách ngắn nhất từ nguồn tới phim mà vẫn đảm bảo vùng nửa tối nằm 

trong giới hạn cho phép: 

)1(* 
P

F
OfdSfd              (1.8) 

Quy định đối với các phép kiểm tra bằng chụp ảnh phóng xạ có yêu cầu khắt 

khe thì độ nhòe cho phép là P = 0.25mm và đối với các phép kiểm tra thông thường 

là 0,5mm. Khi đó từ biểu thức mới có ta có thể tính được khoảng cách Sfd tối thiểu 

cho chụp ảnh phóng xạ công nghiệp theo qui định nêu trên là: 

Sfdmin = Ofd (F/ 0.25+1) đối với việc kiểm tra khắt khe  (1.9) 

Sfdmin = Ofd (F/ 0.5+1) đối với việc kiểm tra thông thường  (1.10) 

1.4. VẬT CHỈ THỊ CHẤT LƯỢNG ẢNH IQI 

1.4.1.  Giới thiệu về vật chỉ thị ảnh IQI 

Những loại IQI với các tính năng khác nhau dùng để đánh giá, xác định độ 

nhạy ảnh chụp, đặc tính cơ bản của IQI là vật liệu chuẩn, càng giống với mẫu vật 

kiểm tra càng tốt, kích thước phải chính xác. 

IQI loại dây là một bộ các sợi dây thẳng (dài 25mm hoặc 50mm) được đặt 

song song cách nhau 5mm và được ép giữa hai lớp vật liệu có độ hấp thụ tia X thấp 

như lớp polyethylene. Trên IQI cần ghi các ký hiệu đặc trưng cho loại vật liệu kiểm 

tra số dây và đường kính của nó. 

Một trong các loại IQI dây dùng cho chụp vật liệu nhôm là bộ chỉ thị chất 

lượng ảnh của Hiệp hội kiểm tra vật liệu Mỹ (ASTM) sẽ được sử dụng trong các 

thực nghiệm của luận văn. Mỗi bộ gồm sáu dây được sắp xếp thành 04 bộ, kích 

thước dây cụ thể trên mỗi bộ IQI nêu trong bảng 1.1 và ảnh minh họa của nó được 

đưa ra trên hình 1.6.  
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Bảng 1.1: Đường kính dây các bộ IQI vật liệu nhôm theo ASTM 

Set 02A Set 02B Set 02C Set 02D 

Dây số Đ. kính 

(mm) 

Dây số Đ. kính 

(mm) 

Dây số Đ. kính 

(mm) 

Dây số Đ. kính 

(mm) 

1 0.08 6 0.25 11 0.81 16 2.50 

2 0.10 7 0.33 12 1.02 17 3.20 

3 0.13 8 0.40 13 1.27 18 4.08 

4 0.16 9 0.51 14 1.60 19 5.10 

5 0.20 10 0.64 15 2.03 20 6.40 

6 0.25 11 0.81 16 2.50 21 8.00 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Khi sử dụng IQI cho chụp ảnh phóng xạ cần chú ý đặt IQI : 

IQI phải được đặt trên bề mặt của mẫu vật hướng về phía nguồn.  

Tốt nhất là phải đặt IQI nằm gần với vùng được quan tâm, chú ý với bậc 

mỏng hơn của loại IQI bậc/lỗ hoặc dây mảnh nhất của loại IQI dây nằm cách xa 

trục chùm tia bức xạ nhất. 

ASTM 
02A        6 

5
0

m
m

 

Hình 1.6: Hình dạng IQI vật liệu nhôm loại ASTM 
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Độ nhạy (%) = ( 
Kích thước dây, lỗ, bậc nhỏ nhất nhìn thấy được 

 Bề dày mẫu vật  
)×100% (1.12) 

 

1.4.2.   Độ nhạy phát hiện khuyết tật 

Độ nhạy phát hiện khuyết tật Sf được định nghĩa: 

Đây là công thức lý tưởng nhưng trên thực tế còn nhiều thông số phụ thuộc, 

rất khó xác định để đưa vào công thức tính. Tuy nhiên thông qua độ nhạy ảnh và 

các thông số phụ thuộc bằng cách sử dụng bộ chỉ thị chất lượng ảnh (IQI) ta có thể 

xác định được độ nhạy phát hiện khuyết tật. Vấn đề này sẽ được đề cập ở mục tiếp 

theo. 

1.4.3.  Tính và đánh giá độ nhạy chụp ảnh phóng xạ 

Độ nhạy của ảnh chụp là thể hiện trực tiếp khả năng phát hiện những khuyết 

tật hay những thay đổi bề dày mẫu vật dựa vào dây hoặc lỗ IQI nhỏ nhất phát hiện 

được và vì thế nó phụ thuộc vào chất lượng ảnh chụp. Tóm lại, độ nhạy được xem 

là khả năng phát hiện sự thay đổi nhỏ nhất trong bề dày mẫu vật kiểm tra. 

Độ nhạy chụp ảnh phóng xạ được đánh giá bởi công thức sau: 

Lưu ý: khi áp dụng công thức này cần phải trích dẫn loại IQI đang được sử 

dụng. Độ nhạy hay chất lượng ảnh chụp phụ thuộc vào độ nét và độ tương phản của 

ảnh. Các yếu tố ảnh hưởng tới độ nét và độ tương phản được liệt kê trong bảng 1.2. 

Sf (%) = ( 
Kích thước nhỏ nhất của khuyết tật phát hiện được 

Bề dày mẫu vật 
)×100% (1.11) 



15 
 

 

Bảng 1.2: Các yếu tố ảnh hưởng đến độ nhạy hoặc chất lượng của ảnh chụp 

Độ tương phản ảnh chụp phóng 

xạ 
Độ nét ảnh chụp phóng xạ 

Tương phản vật Tương phản 

phim 

Độ nhòe hình 

học 

Độ nhòe 

cố hữu 
Độ thô 

1. Năng lượng 

bức xạ 
1. Loại phim 

1. Khoảng 

cách nguồn-

phim (Sfd) 

1. Năng 

lượng 

bức xạ 

1. Loại phim 

2. Bức xạ tán 

xạ 
2. Độ đen 

2. Khoảng 

cách vật-phim 

(Ofd) 

 
2. Năng lượng 

bức xạ 

3. Vật kiểm 3. Thuốc rửa 
3. Kích thước 

điểm hội tụ 
 3. Thuốc rửa 

4. Màn chì 4. Mức độ mờ 4. Độ xê dịch  
4. Màn tăng 

quang 

5. Vật che chắn     

6. Phin lọc     

7. Máy tia X     

Ta thấy có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của ảnh chụp nêu trong 

bảng 1.2, do vậy người làm công việc này phải hết sức chú ý đến các biện pháp 

nhằm hạn chế tối đa các hiệu ứng bất lợi làm giảm độ nhạy ảnh chụp. 

1.5. LIỀU CHIẾU VÀ AN TOÀN BỨC XẠ TRONG CHỤP ẢNH CÔNG 

NGHIỆP 

1.5.1.  Liều chiếu 

Liếu chiếu là đại lượng đánh giá mức độ ion hóa gây bởi tia gamma và tia X 

trong một đơn vị khối lượng không khí. Thứ nguyên là Coulomb trên kg (trong hệ 

SI) và Roentgen (ngoài SI). 

Về mặt toán học, liếu chiếu trong chụp ảnh phóng xạ có thể được biểu diễn 

như sau: 
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E = I × t                                                                   (1.13) 

Trong đó: E là liều chiếu, I là cường độ bức xạ, t là thời gian mà vật được 

chiếu bởi bức xạ.   

Đối với máy phát tia X: 

Liều chiếu = Dòng phát × thời gian 

1.5.2. Xác định liều chiếu 

Có một số phương pháp xác định liều chiếu trong chụp ảnh phóng xạ dùng 

máy phát tia X như sau:  

 

So sánh với kết quả thực nghiệm trong những lần trước nếu các thông số phù 

hợp theo yêu cầu tương tự với thực nghiệm hiện tại, không cần phải tính toán. 

Xác định liều chiếu sử dụng đường đặc trưng để phim đạt được độ đen theo 

yêu cầu (tốt nhất là D = 2.0). Hình 1.7 là một ví dụ về đường cong đặc trưng phim. 

Phương pháp giản đồ liều chiếu 

Đồ thị mô tả mối quan hệ giữa thời gian chiếu với bề dày vật liệu ở một giá 

trị cường độ, điện áp và khoảng cách nào đó gọi là giản đồ liều chiếu. Nó được xây 

dựng cho từng máy phát tia X hoặc nguồn gamma đối với mỗi loại vật liệu cụ thể. 

Các phương pháp chuẩn bị giản đồ cũng khác nhau.  

1.4 

1.5 

0.5 

1.0 

2.0 

Đ
ộ
 đ

en
 

Liều chiếu tương đối 

E1   E2 
0.0 

2.5 

Hình 1.7: Hình dạng đường đặc trưng của một loại phim 
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Khi xây dựng giản đồ chiếu phải ghi chú rõ những thông tin cần thiết như: 

Loại máy, loại phim, quy trình xử lý phim (loại thuốc hiện, thời gian hiện, nhiệt độ 

của thuốc hiện), loại vật liệu, loại màn tăng cường (nếu có), khoảng cách từ nguồn 

tới phim và độ đen theo yêu cầu. 

Phương pháp xây dựng giản đồ chiếu sử dụng nêm dạng bậc làm từ vật liệu 

cần thiết ứng dụng trong thực tế, nêm có dải bề dày phù hợp với từng loại tia X 

hoặc gamma. 

Ví dụ: Đối với loại tia X phát ở cao áp 150kV với vật liệu thép thì sử dụng 

nêm có các bậc chiều dày cách nhau 2mm và bề dày lớn nhất cỡ 25mm là phù hợp. 

Chụp ảnh phóng xạ dùng nêm dạng bậc để xây dựng giản đồ chiếu phải được tiến 

hành ở những liều chiếu khác nhau nhằm thu được một phổ độ đen đầy đủ. Việc 

tráng rửa phim phải nghiêm khắc tuân theo quy trình chuẩn mới cho ra kết quả 

chính xác. 

Việc đo độ đen của những bậc khác nhau được thực hiện trên máy đo độ đen 

và được xếp theo các bề dày bậc tương ứng. Mỗi giá trị cao áp sẽ ghi kết quả vào 

một bảng. Các liều chiếu được vẽ theo từng bề dày tương ứng với mỗi giá trị cao áp 

để thu được một đường giản đồ chiếu. Tập hợp tất cả các đường giản đồ ở các giá 

trị cao áp khác nhau ta sẽ thu được một giản đồ chiếu tổng thể với một loại vật liệu 

cho từng máy phát tia X. 

Dải liều chiếu 

Tính từ giá trị cực tiểu đến giá trị cực đại của liều chiếu cần thiết để phim đạt 

được độ đen nằm trong dải chấp nhận. Trong chụp ảnh phóng xạ công nghiệp, dải 

độ đen chấp nhận được là từ 1.5 đến 3.3. Một liều chiếu để ảnh chụp có độ đen thấp 

hơn 1.5 gọi là một liều chiếu không đủ, ngược lại liều chiếu cho độ đen cao hơn 3.3 

gọi là chiếu quá liều, phim có độ đen bằng hai (D =2) là tốt nhất trong chụp ảnh 

phóng xạ. 

1.5.3.  An toàn bức xạ 

Bức xạ có thể gây nguy hại thậm chí phá hủy các mô của cơ thể nếu các nhân 

viên bị chiếu khi tiến hành các công việc có liên quan tới nguồn bức xạ. Do đó nó 

đòi hỏi sự hiểu biết về an toàn phóng xạ, sự vận hành chính xác và thái độ nghiêm 

túc cao của nhân viên trong quá trình làm việc. Mục đích cơ bản về hiểu biết an 

toàn bức xạ là đảm bảo an toàn cho bản thân, những người xung quanh và duy trì 

sức khỏe cho nhân viên sau khi làm việc. Vấn đề quan trọng cần được xem xét 
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trong kiểm tra bằng phương pháp chụp ảnh phóng xạ đó chính là những rủi ro và an 

toàn bức xạ ion hóa đối với các hiệu ứng sinh học. Nguyên tắc ATBX nhằm bảo vệ 

con người gồm ba vấn đề chính là giới hạn sự chiếu xạ, kiểm soát sự chiếu xạ và 

kiểm soát liều bức xạ. Để biết về giới hạn liều bức xạ cũng như điều kiện an toàn 

phóng xạ trước hết phải tìm hiểu các định nghĩa, đơn vị của các đại lượng về liều 

bức xạ. 

1.5.4. Các đại lượng và đơn vị đo 

Hoạt độ phóng xạ:  Là số phân rã trong một đơn vị thời gian. 

dt

dN
A 

          (1.14) 

Đơn vị là Becquerel (Bq), 1Bq bằng một phân rã trong một giây (dps). Đơn 

vị cũ là Curie (Ci), 1Ci = 3.7×1010Bq. 

Liều chiếu: Là đại lượng được tính bằng số lượng ion hóa trong không khí 

gây bởi tia bức xạ. 

dm

dQ
X         (1.15) 

Đơn vị đo là Culong/kg (C/kg), đơn vị cũ là Roentgen (R), 1R =2.58×10-

4C/kg. 

Suất liều chiếu là liều chiếu trong một đơn vị thời gian. 

Liều hấp thụ: Năng lượng trung bình mà bức xạ truyền cho vật chất ở trong 

một thể tích nguyên tố chia cho khối lượng của vật chất chứa trong thể tích đó. 

dm

dE
D           (1.16) 

Đơn vị của liều hấp thụ là: Gray (Gy) hay (J/kg), đơn vị cũ là Rad, 1 Gy = 

100 rad. 

Suất liều hấp thụ là năng lượng bức xạ bị hấp thụ bởi một đơn vị khối lượng 

trong một đơn vị thời gian. 

Vì các loại bức xạ khác nhau gây ra hiệu ứng sinh học khác nhau khi liều hấp 

thụ bằng nhau nên người ta đưa ra khái niệm liều tương đương. Liều tương đương 
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bằng liều hấp thụ nhân với giá trị trọng số đánh giá sự truyền năng lượng của từng 

loại bức xạ vào mô. 

HT,R = DT,R × WR                                                      (1.17) 

Trong đó: HT,R là liều tương đương. 

                  DT,R là liều hấp thụ. 

                  WR là trọng số của mỗi loại bức xạ. 

Bảng 1.3 đưa ra giá trị trọng số (WR) của một số loại bức xạ. 

Bảng 1.3: Trọng số bức xạ (WR) ứng với từng trường hợp khác nhau 

T Loại bức xạ và khoảng năng lượng R 

1 Tia X & gamma và điện tử với mọi năng lượng (trừ 

điện tử Auger). 
1 

2 Proton và các proton giật lùi có năng lượng > 

2MeV 
5 

3 Alpha, mảnh phân hạch, hạt nhân nặng 0 

4 Neutron:                E <10 KeV 

                              10 – 100 KeV 

                              100 – 2 MeV 

                              2 MeV – 20 MeV 

                              > 20 MeV 

5 

10 

20 

10 

5 

Đơn vị của liều tương đương là: Sievert (Sv), đơn vị cũ: Rem, 1Sv = 

100Rem. 

Suất liều tương đương: Là liều tương đương tính trong một đơn vị thời gian. 

Đại lượng này cũng có thứ nguyên là Jun/kg nhưng có tên là Sievert (Sv). 

Liều hiệu dụng: Là tổng liều tương đương của từng mô nhân với trọng số mô 

tương ứng 

E  = TTWH                                                                            (1.18) 

Trong đó: HT, WT là liều tương đương và trọng số của mô T.  



20 
 

Đơn vị cũng là Jun/kg và có tên là Sievert. 

Các trọng số mô đặc trưng cho cơ quan (mô) trong cơ thể được cho ở bảng 

1.4. 

Bảng 1.4: Trọng số mô (WT) của các cơ quan trong cơ thể 

Cơ quan (mô) WT Cơ quan (mô) WT 

Thận 0.20 Vú 0.05 

Tủy xương 0.12 Gan 0.05 

Phổi 0.12 Tuyến giáp 0.05 

Dạ dày 0.12 Da 0.01 

Ruột kết 0.12 Mặt xương 0.01 

Thực quản 0.05 Còn lại 0.005 

Bọng đái 0.05   

Suất liều hiệu dụng là liều hiệu dụng tính trong một đơn vị thời gian. 

Liều giới hạn: Là giá trị về độ lớn của liều quy định cho từng đối tượng 

(nhân viên bức xạ, dân chúng, học viên v.v..). Khi làm việc với bức xạ, các đối 

tượng không được nhận sự chiếu xạ vượt quá giá trị độ lớn về liều giới hạn quy 

định cho mình. 

1.5.5. Giới hạn sự chiếu xạ 

Dựa vào những kết quả đã được nghiên cứu, Ủy ban quốc tế về bảo vệ chống 

bức xạ đã đưa ra một số nguyên tắc sau: 

- Chỉ được tiếp xúc với bức xạ khi cần thiết. 

- Giảm liều chiếu tới mức thấp nhất có thể chấp nhận được. 

- Liều hiệu dụng giới hạn cho nhân viên bức xạ trong điều kiện làm việc bình 

thường không vượt quá 20mSv trong một năm (lấy trung bình trong 5 năm 

liên tiếp), và trong từng năm riêng lẻ không vượt quá 50mSv. 

- Liều giới hạn cho nhân viên bức xạ trong trường hợp khắc phục tai nạn sự cố 

(ngoại trừ hành động cứu mạng) nhỏ hơn 2 lần mức liều giới hạn năm (dưới 

40mSv). 
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- Liều giới hạn cho nhân viên bức xạ trong trường hợp khắc phục tai nạn sự cố 

(tính đến hành động cứu mạng) nhỏ hơn 10 lần mức liều giới hạn năm (dưới 

200mSv). 

- Liều hiệu dụng giới hạn đối với người học viên trẻ và sinh viên (từ 16 ÷ 18 

tuổi) là 6mSv/năm. 

- Liều hiệu dụng giới hạn đối với dân chúng là 1mSv/năm. 

- Với người săn sóc bệnh nhân và khách thăm bệnh nhân: Người lớn là 5mSv 

và trẻ em là 1mSv trong suốt thời kỳ bệnh nhân làm xét nghiệm hoặc điều trị. 

- Liều tương đương cá nhân khi có sự cố có thể cho phép chịu tới 2 lần liều 

trong một vụ việc nhưng sau đó phải giảm liều sao cho sau 5 năm tổng liều 

tích lũy lại phù hợp với công thức D = 20 × (N - 18); trong đó D là liều chiếu 

tính bằng mSv, N là tuổi tính bằng năm. 

1.5.6. Phương pháp kiểm soát sự chiếu xạ 

Khi chụp ảnh, phương pháp kiểm soát sự chiếu xạ là một yêu cầu không thể 

bỏ qua nhằm giảm tối đa sự chiếu xạ không cần thiết cho nhân viên gồm 3 phương 

pháp cơ bản sau: 

Thời gian: Chỉ tiếp xúc với nguồn bức xạ khi thực sự cần thiết. Giảm thời 

gian tiếp xúc bằng cách thao tác chính xác, đúng quy trình kỹ thuật, tuân thủ quy tắc 

an toàn. 

Khoảng cách: Ở khoảng cách xa nguồn nhất có thể được vì cường độ bức xạ 

tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách. 

Sự che chắn bảo vệ: Đặt tấm che chắn bảo vệ tối đa có thể được giữa nguồn 

và người vận hành. Dùng vật liệu có mật độ khối cao để che chắn tia X và gamma 

như sắt, chì, bê tông hay uran nghèo, v.v.. 

1.5.7. Kiểm soát bức xạ 

Kiểm soát bức xạ là cần thiết nhằm tránh rủi ro bao gồm: Kiểm tra khu vực 

thực nghiệm và đo liều cá nhân. Kiểm tra khu vực có thể bằng các máy đo lắp đặt 

trước hay máy đo liều xách tay. Kiểm tra liều cá nhân bằng cách đo liều nhận được 

trong suốt thời gian tiến hành công việc. 
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CHƯƠNG 2  PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM 

Mục tiêu luận văn đề ra là phần thực nghiệm này sẽ mô tả thiết bị, bố trí thực 

nghiệm và tiến hành chiếu chụp những mẫu vật cần thiết, xử lý phim, đọc phim, ghi 

nhận kết quả chụp ảnh phóng xạ công nghiệp sử dụng máy phát tia X loại 

Radioflex-200EGM cho vật liệu nhôm có chiều dày trong khoảng từ 1mm đến 

100mm với các giá trị cao áp 110kV, 120kV, 130kV, 140kV. 

2.1. HỆ CHỤP ẢNH PHÓNG XẠ TRONG CÔNG NGHIỆP 

Thiết bị chụp ảnh phóng xạ trong công nghiệp dùng máy “Radioflex – 

200EGM” do Nhật Bản sản suất có khả năng phát tia X trong dải cao áp từ 70 đến 

200 kV, có thể thay đổi từng 2 kV. Toàn bộ hệ thống được bố trí ở ba phòng: 

- Phòng số 1 đặt hệ thống điều khiển để người vận hành sử dụng (Hình 2.1). 

- Phòng số 2 đặt ống phát tia X (hình 2.3).  

- Phòng số 3 là phòng tối dùng để chuẩn bị phim, các thiết bị dùng cho xử lý và 

đọc phim được bố trí tách biệt 

2.1.1. Phòng điều khiển 

Hệ điều khiển bao gồm các phím chức năng giúp cho người vận hành có thể 

xác lập hoặc cài đặt các hàm chức năng, cao áp và thời gian khi chụp ảnh. 

Để tăng cường cảnh báo và đảm bảo an toàn bức xạ nhằm giảm tối đa những 

rủi ro có thể xảy ra cho nhân viên vận hành và những người có liên quan, phòng này 

còn gắn thêm một đèn đỏ chớp nháy khi máy phát tia X đang làm việc. Ngoài ra, 

Hình 2.1: Hệ thống điều khiển 
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cửa ngăn cách giữa phòng đặt đầu phát và phòng điều khiển có gắn một hệ thống tự 

động ngắt điện khi có người vô tình mở cửa trong khi máy phát đang làm việc. Trên 

bàn điều khiển luôn có một máy đo liều xách tay hoạt động để kiểm tra suất liều có 

cảnh báo thêm bằng âm thanh. Một qui định bắt buộc là bất cứ khi nào ra vào phòng 

đặt ống phát tia X, mặc dù máy đã ngừng làm việc, nhân viên vận hành cũng phải 

mang máy đo liều xách tay để kiểm tra có hay không suất liều phóng xạ. 

2.1.2. Ống phát tia X 

Ống phát tia X được đặt trong phòng số 2 với kích thước 2.5m x 3.2m và 

được ngăn cách với phòng số 1 bởi một tường bê tông dày 20cm đảm bảo liều 

phóng xạ dưới mức cho phép đối với các nhân viên ngồi vận hành tại phòng số 1 

khi ống phát làm việc, các tường bao quanh còn lại cũng đủ dày để đảm bảo các chỉ 

tiêu về an toàn bức xạ theo qui định. Giá trị phông tự nhiên là 0.15µSv/h. 

Các giá trị về suất liều trên tường ở phía phòng số 1 khi máy phát làm việc ở 

cao áp cực đại (200kV) đã được kiểm tra tại các vị trí theo giản đồ sau: 

Máy phát tia X loại RF-200EGM (hình 2.1 và 2.3) có các thông số kỹ thuật 

như sau: 

- Ống tia X ceramic cửa sổ Beryllium (bề dày Beryllium: 1mm). 
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Hình 2.2: Giản đồ suất liều (μSv/h) ở các vị trí trên tường phòng số 1 khi máy 

phát làm việc ở cao áp cực đại 200kV. Vị trí người ngồi điều khiển: 0.3μSv/h. 
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- Phin lọc tia X: Nhôm 2mm (có thể thay được). 

- Cao thế ống phát tia X: (70kV- 200kV); bước thay đổi: Từng 2kV. 

- Dòng của ống phát tia X: 5mA. 

- Điểm hiệu dụng: 2mm x 2mm. 

- Ống phát tia X được gắn trên một giá có thể thay đổi khoảng cách SFD và 

góc chụp. 

2.1.3. Phòng tối 

Phòng tối dành cho công việc chuẩn bị phim, đọc phim, thiết bị và các thùng 

chứa dung dịch cần thiết cho quá trình xử lý phim (hình 2.4). Ánh sáng trong phòng 

tối là ánh sáng an toàn cho phim. Ngoài ra trong phòng tối còn có các thiết bị phụ 

trợ khác như: Giá treo phim, máy sấy, đồng hồ thời gian và máy đo độ đen. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.3: Ống phát tia X 
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Quá trình xử lý phim gồm các giai đoạn sau: Hiện ảnh, dừng hiện, hãm phim, 

rửa phim và làm khô phim.  

Đèn đọc phim giúp nhìn rõ các chi tiết ảnh trên phim và máy đo mật độ phim 

(hình 2.5). 

 

 

 

 

 

  Hình 2.5: Đèn đọc phim (a) và máy đo độ đen (b) 

(a) (b) 

Hình 2.4: Hệ xử lý phim trong phòng tối 
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2.2. BỐ TRÍ THỰC NGHIỆM 

Có một số kỹ thuật khác nhau trong chụp ảnh phóng xạ công nghiệp như: Kỹ 

thuật đơn tường đơn ảnh, hai tường một ảnh, hai tường hai ảnh, kỹ thuật chồng 

chập, kỹ thuật hai phim, kỹ thuật truyền qua nhiều lớp, kỹ thuật đơn ảnh đa lớp và 

kỹ thuật hai ảnh nhiều lớp. Sự lựa chọn kỹ thuật thích hợp cho từng thực nghiệm sẽ 

dựa vào yêu cầu về độ nhạy, kích thước, cấu hình chụp và điều kiện lắp đặt thiết bị, 

v.v.. 

Những thực nghiệm phục vụ cho nội dung của luận văn này chỉ thực hiện 

trong phòng thí nghiệm và được bố trí theo kỹ thuật chụp truyền qua đơn tường đơn 

ảnh. Trong kỹ thuật này mẫu vật cần chụp được bố trí ở giữa nguồn và phim. Hình 

2.6 là sơ đồ minh họa cho kỹ thuật này. 

Mục tiêu của các thực nghiệm trong luận văn này là thiết lập giản đồ chiếu 

cho vật liệu nhôm ở cao áp 110kV, 120kV, 130kV, 140kV, chọn khoảng cách từ 

nguồn đến phim (SFD) sao cho chụp được ảnh trên phim có độ đen D = 2.0 với thời 

gian chiếu nhỏ nhất là 6 giây cho mẫu nhôm dày 1mm. 

Để xây dựng giản đồ chiếu, các mẫu chuẩn nhôm có chiều dày khác nhau đã 

được sử dụng. Mỗi mẫu sẽ được chụp với 4 giá trị cao áp khác nhau. Khoảng cách 

giữa mẫu và máy phát có thể thay đổi để khảo sát nhằm chọn ra khoảng cách phù 

hợp.  

 

Hình 2.6: Sơ đồ chụp đơn tường đơn ảnh 
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2.3. CHUẨN BỊ THỰC NGHIỆM 

Nhân viên tiến hành thực nghiệm chụp ảnh phóng xạ công nghiệp trong 

phòng thí nghiệm cũng như áp dụng ngoài hiện trường cần phải tuân theo các bước 

cơ bản sau: 

- Chuẩn bị phim: Nếu sử dụng phim chế tạo sẵn từ hãng sản xuất đã có màn 

tăng cường và vỏ bọc thì công đoạn này không cần thiết và chỉ đưa phim vào 

gá lắp và tiến hành chiếu chụp. Nhưng trong những trường hợp sử dụng phim 

có kích thước lớn hơn nhu cầu chiếu chụp phục vụ thực nghiệm thì cần cắt 

nhỏ phim, phủ màn tăng cường và bao bọc vỏ trước khi đưa vào chiếu chụp. 

Công đoạn này phải được tiến hành trong phòng tối với ánh sáng an toàn.  

- Gá lắp phim cùng mẫu vật cần chiếu chụp, chọn cao áp, đặt thời gian chiếu, 

sử dụng IQI nếu cần thiết. 

Mục tiêu của các thực nghiệm trong luận văn này là thiết lập giản đồ chiếu 

cho vật liệu nhôm ở cao áp 110 và 140 kV chọn khoảng cách từ nguồn đến phim 

(SFD) sao cho chụp được ảnh trên phim có độ đen D = 2.0 với thời gian chiếu nhỏ 

nhất là 6 giây cho mẫu nhôm dày 1mm. 

- Kiểm tra lại và tiến hành chiếu chụp. Phim chụp trong các thực nghiệm này 

là loại phim công nghiệp D7. 

Pha dung dịch xử lý: 

Tùy theo số lượng phim cần xử lý mà pha lượng dung dịch sao cho phù hợp 

nhằm tiết kiệm kinh phí. Pha dung dịch phục vụ cho thực nghiệm ở đây dùng cho số 

lượng cần xử lý là từ 340 đến 360 phim D7 kích thước 25.4 cm x 30.5 cm. 

-  Dung dịch hiện ảnh (Developer):  

Lấy 0.120 lít dung dịch Hi-Rendol A pha vào 1 lít nước sạch và khuấy 

đều khoảng từ một tới hai phút thì pha thêm 0.125 lít dung dịch B trong lúc 

đang khuấy, sau cùng thêm 0.5 lít nước và khuấy đều. Tổng lượng dung dịch 

là 2.5 lít. 

Ghi chú: Tỷ lệ pha chế tương tự nếu sử dụng Hi-Rendol I 

Replenisher nhưng loại này bảo quản phim lâu dài hơn. 

- Dung dịch dừng hiện (Stopper): Lấy 40 ml axít chuyên dụng pha vào 1 lít 

nước sạch và khuấy đều. 
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- Dung dịch hãm phim (Fixer): Lấy 0.875 lít dung dịch Hi-Renfix pha vào 1 lít 

nước sạch và khuấy đều. 

- Dung dịch rửa phim (Washer): Dùng nước sạch có dòng chảy đối lưu. 

- Dung dịch Dry well: Dùng 10ml dung dịch dry well hòa với 2 lít nước và 

khuấy đều. Đây là loại dung dịch làm tăng độ bền của lớp bảo vệ phim sau 

khi xử lý giúp bảo quản phim được lâu dài hơn. Có thể bỏ qua quá trình này 

nếu không thật sự cần thiết. 

Xử lý phim: 

- Hiện ảnh (Develop): Phim sau khi chụp được đưa vào buồng tối, sau đó 

nhúng vào dung dịch thuốc hiện và lắc đều trong 5 phút. 

- Dừng hiện (Stop): Lắc phim nhẹ nhàng và đều tay khoảng 30 – 60 giây trong 

dung dịch. 

- Hãm phim (Fix): Lắc phim nhẹ nhàng và đều tay khoảng  5 phút trong dung 

dịch. Công đoạn này có chức năng làm ngừng hoàn toàn quá trình hiện ảnh 

và cố định các hạt bạc phản ánh chi tiết ảnh trên phim. 

- Rửa phim (Wash): Nhúng trong thùng nước sạch có dòng chảy đối lưu 

khoảng 30 phút. Công đoạn này có tác dụng rửa sạch các hoá chất tồn dư 

trên phim để phim không bị ố vàng theo thời gian lưu giữ. 

- Sấy khô: Trong phòng thí nghiệm phim được làm khô nhanh hơn bằng cách 

dùng tủ sấy với nhiết độ từ 440C đến 500C và sấy mỗi phim khoảng 10 – 15 

phút. 

2.4. THỰC NGHIỆM 

Khi hoàn tất công việc chuẩn bị, các thực nghiệm được tiến hành lần lượt 

theo các bước sau đây: 

- Mang theo máy đo liều xách tay và phim đã chuẩn bị vào phòng đặt ống phát 

để gá lắp phim chụp. 

- Kiểm tra cẩn thận lần cuối mọi thiết bị rồi đóng cửa ra vào ngăn cách giữa 

phòng máy phát và phòng điều khiển. 

- Bật máy phát, đặt cao áp và thời gian chiếu theo yêu cầu rồi tiến hành chụp. 

- Khi đèn báo chụp xong thì cần phải kiểm tra lần cuối tất cả các công đoạn rồi 

vặn chìa khóa tắt hệ điều khiển. 

- Mang theo máy đo liều xách tay vào phòng máy phát lấy phim ra và tiến 

hành xử lý phim. 



29 
 

CHƯƠNG 3   KẾT QUẢ XỬ LÝ SỐ LIỆU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Thực nghiệm tại cao áp 110 kV 

3.1.1. Thực nghiệm chọn khoảng cách SFD 

Trước tiên chụp một số phim nhằm xác định khoảng cách nguồn – phim 

(SFD) phù hợp với mục đích chụp được mẫu nhôm có chiều dày từ  1- 100mm với 

thời gian khác nhau để phim đạt được độ đen lý tưởng 

 Thực nghiệm này được tiến hành với loại khoảng cách SFD là 60, 70, 80 và 

90 cm. Thời gian chiếu cho mỗi khoảng cách SFD lần lượt là 6, 12, 18 và 24 giây. 

Xử lý phim ở nhiệt độ 20 – 22oC và xác định độ đen. Kết quả được đưa ra trong 

bảng 3.1. 

Bảng 3.1: Giá trị độ đen chụp mẫu nhôm dày 1mm với các khoảng cách SFD và thời 

gian chiếu khác nhau ở cao áp 110kV. 

SFD (cm) Tc = 6 (s) Tc = 12 (s) Tc = 18 (s) Tc = 24 (s) 

60 2.75 3.75 5.10 5.9 

70 2.42 3.37 4.76 5.44 

80 2.13 3.05 4.32 5.08 

90 1.87 2.75 3.20 4.02 

Số liệu bảng 3.1 chỉ ra khi tăng khoảng cách SFD thì độ đen của phim giảm 

dần 

3.1.2.  Thực nghiệm xác định độ đen 

Sử dụng phim D7 chụp 21 mẫu nhôm tấm phẳng có chiều dày từ 1mm đến 

100mm, mỗi mẫu có chiều dày cách nhau 5mm và được chụp với  4 giá trị  thời 

gian chiếu khác nhau ở khoảng cách SFD = 60cm và cao áp 110kV. 

Giá trị độ đen của phim được ghi lại  khi chụp mẫu nhôm ở chiều dày và thời 

gian khác nhau được đưa ra trong bảng 3.2. 

Bảng 3.2: Độ đen các mẫu chụp ở cao áp 110kV và SFD = 60cm. 
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Chiều dày 1-20 (mm) 

Chiều dày Tc = 6 s Tc = 12 s Tc = 18 s Tc = 24 s 

(mm) Độ đen (D) 

1 2.75 3.75 5.10 5.90 

5 2.56 3.46 4.36 5.26 

10 2.42 3.22 4.02 4.82 

15 2.30 3.00 3.80 4.50 

20 2.10 2.60 3.21 3.83 

Chiều dày từ 25-50 (mm) 

Chiều dày Tc = 18 s Tc = 24 s Tc = 30 s Tc = 36 s 

(mm) Độ đen (D) 

25 2.71 3.10 3.46 3.83 

30 2.49 2.78 3.09 3.40 

35 2.30 2.55 2.81 3.07 

40 2.10 2.30 2.52 2.71 

45 1.92 2.10 2.27 2.43 

50 1.83 1.94 2.09 2.21 

Chiều dày từ 55 -75 (mm) 

Chiều dày Tc = 30 s Tc = 36 s Tc = 42 s Tc = 48 s 

(mm) Độ đen (D) 

55 1.93 2.04 2.16 2.27 

60 1.79 1.88 1.97 2.07 

65 1.63 1.71 1.80 1.87 

70 1.48 1.55 1.62 1.69 
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75 1.33 1.39 1.44 1.51 

Chiều dày từ 80-100 (mm) 

Chiều dày Tc = 42 s Tc = 48 s Tc = 54 s Tc = 60 s 

(mm) Độ đen (D) 

80 1.29 1.33 1.38 1.44 

85 1.17 1.21 1.25 1.29 

90 1.12 1.15 1.18 1.21 

95 1.05 1.07 1.10 1.12 

100 0.89 0.91 0.93 0.95 

Từ số liệu bảng 3.2 khi tăng chiều dày mẫu chụp cùng thời gian thì độ đen 

của phim giảm dần. 

Số liệu trong bảng 3.2 được làm khớp bằng hàm tuyến tính bậc nhất cho từng 

mẫu có chiều dày khác nhau (bốn điểm) để tính thời gian chiếu cho phim có độ đen 

D = 2. 

Hàm khớp tuyến tính có dạng:  

T(s) = a×D + b 

Trong đó: T(s) là thời gian chiếu; D là độ đen. 

a và b là những hằng số thu được sau khi khớp hàm. 

Số liệu thứ cấp Thời gian chiếu theo chiều dày mẫu để đạt độ 

đen phim: D = 2 được đưa ra trong bảng 3.3 

Bảng 3.3 : thời gian chiếu theo chiều dày mẫu để phim đạt độ đen D = 2 

t 
Chiều dày mẫu 

(mm) 
1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

  
Thời gian 

chiếu [T(s)] 
1.92 2.27 2.85 3.66 5.35 6.44 8.45 11.07 15.08 20.65 26.19 

  a = 5.5 6.7 7.5 8.1 10.3 16.1 19.7 23.3 29.2 35.3 46.4 

  b = -9.1 -11.1 -12.2 -12.5 -15.3 -25.8 -31.0 -35.6 -43.4 -49.9 -66.5 
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  R2 = 0.991 0.999 0.999 0.999 0.998 0.998 0.999 0.999 0.999 0.999 0.997 

  
Chiều dày 

mẫu (mm) 
55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

  
Thời gian 

chiếu [T(s)] 33.74 43.99 57.29 74.57 98.00 127.20 166.50 218.00 284.31 376.44 

  a = 52.6 65.5 73.9 85.7 101.3 119.1 150.0 200.0 254.6 301.4 

  b = -71.5 -87.0 -90.5 -96.9 -104.6 -110.9 -133.5 -182.0 -225.0 -226.4 

  R2 = 0.999 0.998 0.998 0.999 0.996 0.992 0.999 0.999 0.997 0.992 

Từ số liệu bảng 3.3 chúng ta thiết lập được hàm giản đồ chiếu cho vật liệu 

nhôm ở cao áp 110kV và khoảng cách SFD = 60cm bằng cách khớp hàm. Hàm số 

thu được là: 

T = 1.7312×exp(0.0538×d) 

Trong đó: 

T là thời gian chiếu chụp (s); 

d là chiều dày mẫu (mm). 

 

Hình 3.1 là đồ thị của giản đồ chiếu chụp thu được sau thực nghiệm và xử lý số liệu. 



33 
 

3.1.3. Thực nghiệm tính toán độ nhạy 

Thực nghiệm xác định độ nhạy được tiến hành bằng cách sử dụng bộ chỉ thị 

chất lượng ảnh của Hiệp hội kiểm tra vật liệu Mỹ (ASTM), đã trình bày chi tiết 

trong chương 1 mục 1.4.3. 

Chọn bộ IQI hợp lý để chụp cùng các mẫu có chiều dày khác nhau tốt nhất là 

một trong hai giây ở giữa phải có đường kính cỡ 2% chiều dày mẫu vật.  

Số phim chụp thực nghiệm với 21 mẫu có chiều dày từ 1-100mm với các 

khoảng thời gian chiếu khác nhau, với chiều dày mẫu 1mm chọn bộ IQI loại 02A – 

6 các chiều dày mẫu còn lại chọn loại 02B – 11, số liệu các đường kính dây đã nêu 

trong bảng 1.1 

Các thông số ghi nhận được trên phim sau khi xử lý được đưa ra trong bảng 

3.4. 

Bảng 3.4: Các thông số ghi nhận trên phim sau khi xử lý. 

Chiều dày (mm) Thời gian chiếu (s) Độ đen Dây phát hiện No. Độ nhạy (%) 

1 6s 2.75 8 40 

5 6s 2.56 8 8 

10 6s 2.42 9 5.1 

15 6s 2.3 9 3.4 

20 6s 2.1 10 3.2 

25 18s 2.71 11 3.24 

30 18s 2.49 11 2.7 

35 18s 2.30 11 2.31 

40 18s 2.10 12 2.55 

45 18s 1.92 12 2.27 

50 24s 1.94 13 2.54 

55 36s 2.04 12 1.85 

60 42s 1.97 12 1.7 
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Chiều dày (mm) Thời gian chiếu (s) Độ đen Dây phát hiện No. Độ nhạy (%) 

65 48s 1.87 13 1.95 

70 48s 1.69 13 1.81 

75 48s 1.51 14 2.13 

80 60s 1.44 14 2 

85 60s 1.29 15 2.39 

90 60s 1.21 16 2.78 

95 60s 1.12 16 2.63 

100 60s 0.95 16 2.5 

Sau khi đã tính toán độ nhạy ảnh tại cao áp 110 kV kết quả được trình bày 

trong hình 3.2 

Đường cong độ nhạy sau khi đã làm khớp hàm được trình bày trên hình 3.2. 

 

Hình 3.2 Đường cong độ nhạy,cao áp 110kV 

Bề dày (mm) 

Đ
ộ

 n
h
ạy

 (
%

) 
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3.2. Thực nghiệm tại cao áp 120 kV 

3.2.1. Thực nghiệm chọn khoảng cách SFD 

Trước tiên chụp một số phim nhằm xác định khoảng cách nguồn – phim 

(SFD) phù hợp với mục đích chụp được mẫu nhôm có chiều dày từ  1- 100mm với 

thời gian khác nhau để phim đạt được độ đen lý tưởng 

Thực nghiệm này được tiến hành với loại khoảng cách SFD là 60, 70, 80 và 

90 cm. Thời gian chiếu cho mỗi khoảng cách SFD lần lượt là 6, 12, 18 và 24 giây. 

Xử lý phim ở nhiệt độ 20 – 22oC và xác định độ đen. Kết quả được đưa ra trong 

bảng 3.5 

Bảng 3.5: Giá trị độ đen chụp mẫu nhôm dày 1mm với các khoảng cách SFD và thời 

gian chiếu khác nhau ở cao áp 120kV. 

SFD (cm) Tc = 6 (s) Tc = 12 (s) Tc = 18 (s) Tc = 24 (s) 

60 2.91 3.91 5.01 6.11 

70 2.63 3.87 4.85 5.52 

80 2.37 3.25 4.47 5.31 

90 2.07 2.89 3.88 4.34 

Số liệu bảng 3.5 khi tăng khoảng cách SFD thì độ đen của phim giảm dần 

So sánh số liệu bảng 3.1 ta thấy rằng độ đen tăng lên khi tăng cao áp. 

3.2.2. Thực nghiệm xác định độ đen 

Sử dụng phim D7 chụp 21 mẫu nhôm tấm phẳng có chiều dày từ 1mm đến 

100mm, mỗi mẫu có chiều dày cách nhau 5mm và được chụp với  4 giá trị  thời 

gian chiếu khác nhau ở khoảng cách SFD = 60cm và cao áp 120kV. 

Giá trị độ đen của phim được ghi lại  khi chụp mẫu nhôm ở chiều dày và thời 

gian khác nhau được đưa ra trong bảng 3.6. 
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Bảng 3.6 Độ đen các mẫu chụp ở cao áp 120kV và SFD = 60cm. 

Chiều dày 1-20 (mm) 

Chiều dày Tc = 6 s Tc = 12 s Tc = 18 s Tc = 24 s 

(mm) Độ đen (D) 

1 2.91 3.91 5.01 6.11 

5 2.77 3.87 4.87 5.87 

10 2.63 3.63 4.53 4.45 

15 2.43 3.13 3.88 4.66 

20 2.23 2.83 3.48 4.09 

Chiều dày từ 25-50 (mm) 

Chiều dày Tc = 18 s Tc = 24 s Tc = 30 s Tc = 36 s 

(mm) Độ đen (D) 

25 3.06 3.51 3.92 4.50 

30 2.81 3.27 3.68 4.06 

35 2.63 3.04 3.40 3.76 

40 2.45 2.76 3.11 3.42 

45 2.20 2.45 2.70 2.95 

50 2.10 2.31 2.53 2.74 

Chiều dày từ 55 -75 (mm) 

Chiều dày Tc = 30 s Tc = 36 s Tc = 42 s Tc = 48 s 

(mm) Độ đen (D) 

55 2.23 2.42 2.57 2.73 

60 2.03 2.15 2.27 2.40 

65 1.83 1.94 2.03 2.14 

70 1.71 1.80 1.88 1.96 

75 1.61 1.68 1.74 1.80 
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Chiều dày từ 80-100 (mm) 

Chiều dày Tc = 42 s Tc = 48 s Tc = 54 s Tc = 60 s 

(mm) Độ đen (D) 

80 1.59 1.65 1.70 1.76 

85 1.44 1.49 1.54 1.58 

90 1.29 1.33 1.36 1.40 

95 1.14 1.17 1.20 1.22 

100 1.09 1.11 1.13 1.16 

Từ số liệu bảng 3.6 khi tăng chiều dày mẫu chụp cùng thời gian thì độ đen 

của phim giảm dần. 

Số liệu trong bảng 3.6 được làm khớp bằng hàm tuyến tính bậc nhất cho từng 

mẫu có chiều dày khác nhau (bốn điểm) để tính thời gian chiếu cho phim có độ đen 

D = 2. 

Hàm khớp tuyến tính có dạng:  

T(s) = a×D + b 

Trong đó: 

T(s) là thời gian chiếu ; D là độ đen. 

a và b là những hằng số thu được sau khi khớp hàm. 

Số liệu thứ cấp Thời gian chiếu theo chiều dày mẫu để đạt độ đen phim:  

D = 2 được đưa ra trong bảng 3.7 

Bảng 3.7 : thời gian chiếu theo chiều dày mẫu để phim đạt độ đen D = 2 

Chiều dày mẫu 

(mm) 
1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Thời gian chiếu 

[T(s)] 1.07 1.35 1.80 2.71 3.85 4.96 6.05 7.70 9.80 12.00 

15.2

3 

a = 5.6 5.8 6.4 8.1 9.6 12.6 14.4 16.0 18.4 24.0 28.0 

b = -10.1 -10.3 -11.0 -13.4 -15.4 -20.3 -22.7 -24.3 -27.0 -36.0 -40.8 
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R2 = 
0.99

9 

0.99

9 

0.99

9 

0.99

9 0.994 0.998 0.998 0.999 0.999 0.999 

0.99

7 

Chiều dày mẫu 

(mm) 
55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

Thời gian chiếu 

[T(s)] 

21.3

2 

28.6

4 

39.8

8 

50.7

4 66.82 85.78 

113.0

6 

159.8

2 

231.1

9 

285.1

9 

a = 36.3 48.8 58.7 72.2 95.1 107.0 127.3 166.2 220.4 267.1 

b = 
-51.2 -68.9 -77.6 -93.7 

-

123.4 

-

128.2 -141.6 -172.5 -209.6 -249.0 

R2 = 
0.99

9 

0.99

8 

0.99

1 

0.99

8 0.999 0.998 0.997 0.996 0.992 0.999 

Từ số liệu bảng 3.7 chúng ta thiết lập được hàm giản đồ chiếu cho vật liệu 

nhôm ở cao áp 120kV và khoảng cách SFD = 60cm bằng cách khớp hàm. Hàm số 

thu được là: 

T = 1.0906×exp(0.0552×d) 

Trong đó: T là thời gian chiếu chụp (s) ; 

d là chiều dày mẫu (mm). 

 

Hình 3.3 là đồ thị của giản đồ chiếu chụp thu được sau thực nghiệm và xử lý số liệu. 
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3.2.3.  Thực nghiệm tính toán độ nhạy 

Thực nghiệm xác định độ nhạy được tiến hành bằng cách sử dụng bộ chỉ thị 

chất lượng ảnh của Hiệp hội kiểm tra vật liệu Mỹ (ASTM), đã trình bày chi tiết 

trong chương 1 mục 1.4.3. 

Chọn bộ IQI hợp lý để chụp cùng các mẫu có chiều dày khác nhau tốt nhất là 

một trong hai giây ở giữa phải có đường kính cỡ 2% chiều dày mẫu vật. 

Số phim được chụp thực nghiệm với chiều dầy khác nhau, thời gian chiếu 

khác nhau, với chiều dày mẫu 1mm chọn bộ IQI loại 02A – 6 các chiều dày mẫu 

còn lại chọn loại 02B – 11, số liệu các đường kính dây đã nêu trong bảng 1.1 

Các thông số ghi nhận được trên phim sau khi xử lý được đưa ra trong bảng 

3.8 

Bảng 3.8: Các thông số ghi nhận trên phim sau khi xử lý. 

Chiều dày 

(mm) 

Thời gian 

chiếu (s) 

Độ đen Dây phát hiện 

No. 

Độ nhạy (%) 

1 6s 2.91 9 51 

5 6s 2.77 9 10.2 

10 6s 2.63 9 5.1 

15 6s 2.43 10 4.27 

20 6s 2.23 11 4.05 

25 18s 3.06 11 3.24 

30 18s 2.81 11 2.7 

35 18s 2.63 11 2.31 

40 18s 2.45 12 2.55 

45 18s 2.20 12 2.27 

50 18s 2.10 13 2.54 

55 30s 2.23 13 2.31 

60 30s 2.03 13 2.12 

65 42s 2.03 13 1.95 
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Chiều dày 

(mm) 

Thời gian 

chiếu (s) 

Độ đen Dây phát hiện 

No. 

Độ nhạy (%) 

70 48s 1.96 14 2.29 

75 48s 1.80 14 2.13 

80 60s 1.76 15 2.54 

85 60s 1.58 15 2.39 

90 60s 1.40 15 2.26 

95 60s 1.22 16 2.63 

100 60s 1.16 16 2.5 

 

Sau khi đã tính toán độ nhạy ảnh tại cao áp 120 kV kết quả được trình bày 

trong hình 3.4 

 

Hình 3.4 Đường cong độ nhạy,cao áp 120kV 

Bề dày (mm) 

Đ
ộ
 n

h
ạy

 (
%

) 
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3.3. Thực nghiệm tại cao áp 130 kV 

3.3.1.  Thực nghiệm chọn khoảng cách SFD 

Trước tiên chụp một số phim nhằm xác định khoảng cách nguồn – phim 

(SFD) phù hợp với mục đích chụp được mẫu nhôm có chiều dày từ  1- 100mm với 

thời gian khác nhau để phim đạt được độ đen lý tưởng 

 Thực nghiệm này được tiến hành với loại khoảng cách SFD là 60, 70, 80 và 

90 cm. Thời gian chiếu cho mỗi khoảng cách SFD lần lượt là 6, 12, 18 và 24 giây. 

Xử lý phim ở nhiệt độ 20 – 22oC và xác định độ đen. Kết quả được đưa ra trong 

bảng 3.9 

 Bảng 3.9: Giá trị độ đen chụp mẫu nhôm dày 1mm với các khoảng cách SFD và 

thời gian chiếu khác nhau ở cao áp 130kV. 

SFD (cm) Tc = 6 (s) Tc = 12 (s) Tc = 18 (s) Tc = 24 (s) 

60 3.22 4.42 5.77 7.12 

70 2.94 4.01 4.95 6.17 

80 2.52 3.58 4.72 5.69 

90 2.28 3.16 4.29 5.74 

Số liệu bảng 3.9 chỉ ra khi tăng khoảng cách SFD thì độ đen của phim giảm dần 

So sánh số liệu bảng 3.5 ta thấy rằng độ đen tăng lên khi tăng cao áp. 

3.3.2.  Thực nghiệm xác định độ đen 

Sử dụng phim D7 chụp 21 mẫu nhôm tấm phẳng có chiều dày từ 1mm đến 

100mm, mỗi mẫu có chiều dày cách nhau 5mm và được chụp với  4 giá trị  thời 

gian chiếu khác nhau ở khoảng cách SFD = 60cm và cao áp 130kV. 

Giá trị độ đen của phim được ghi lại  khi chụp mẫu nhôm ở chiều dày và thời 

gian khác nhau được đưa ra trong bảng 3.10 



42 
 

Bảng 3.10: Độ đen các mẫu chụp ở cao áp 130kV và SFD = 60cm. 

Chiều dày 1-20 (mm) 

Chiều dày Tc = 6 s Tc = 12 s Tc = 18 s Tc = 24 s 

(mm) Độ đen (D) 

1 3.22 4.42 5.77 7.12 

5 3.07 4.17 5.42 6.67 

10 2.67 3.87 4.89 5.96 

15 2.72 3.64 4.61 5.56 

20 2.58 3.45 4.35 5.22 

Chiều dày từ 25-50 (mm) 

Chiều dày 

(mm) 

Tc = 18 s Tc = 24 s Tc = 30 s Tc = 36 s 

Độ đen (D) 

25 3.93 4.68 5.43 6.21 

30 3.68 4.36 5.07 5.74 

35 3.38 4.00 4.61 5.21 

40 3.08 3.60 4.11 4.62 

45 2.64 2.99 3.36 3.75 

50 2.44 2.78 3.11 3.44 

Chiều dày từ 55 -75 (mm) 

Chiều dày Tc = 30 s Tc = 36 s Tc = 42 s Tc = 48 s 

(mm) Độ đen (D) 

55 2.69 2.95 3.22 3.49 

60 2.34 2.55 2.74 2.93 

65 2.12 2.28 2.44 2.60 

70 1.91 2.06 2.19 2.33 

75 1.74 1.86 1.96 2.06 
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Chiều dày từ 80-100 (mm) 

Chiều dày Tc = 42 s Tc = 48 s Tc = 54 s Tc = 60 s 

(mm) Độ đen (D) 

80 1.78 1.86 1.93 2.01 

85 1.64 1.70 1.76 1.81 

90 1.57 1.60 1.64 1.69 

95 1.43 1.46 1.50 1.53 

100 1.35 1.38 1.40 1.43 

Từ số liệu bảng 3.10 khi tăng chiều dày mẫu chụp cùng thời gian thì độ đen 

của phim giảm dần. 

Số liệu trong bảng 3.10 được làm khớp bằng hàm tuyến tính bậc nhất cho 

từng mẫu có chiều dày khác nhau (bốn điểm) để tính thời gian chiếu cho phim có độ 

đen D = 2. 

Hàm khớp tuyến tính có dạng:  

T(s) = a×D + b 

Trong đó: T(s) là thời gian chiếu ; D là độ đen. 

a và b là những hằng số thu được sau khi khớp hàm. 

Số liệu thứ cấp Thời gian chiếu theo chiều dày mẫu để đạt độ 

đen phim: D = 2 được đưa ra trong bảng 3.11. 

Bảng 3.11 : thời gian chiếu theo chiều dày mẫu để phim đạt độ đen D = 2 

t 
Chiều dày 

mẫu (mm) 
1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

  
Thời gian 

chiếu [T(s)] 0.61 0.91 1.02 1.52 2.08 2.79 3.38 4.38 5.34 7.80 10.02 

  a = 4.6 5.0 5.8 6.3 6.8 7.9 8.7 9.8 11.7 16.2 18.0 

  b = -8.6 -9.0 -10.6 -11.1 -11.5 -13.0 -14.0 -15.3 -18.1 -24.6 -26.0 

  R2 = 0.999 0.999 0.999 0.999 0.999 0.999 0.999 0.999 1 0.999 0.999 
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Chiều dày 

mẫu (mm) 
55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

  
Thời gian 

chiếu [T(s)] 14.56 19.42 25.50 33.72 44.37 59.28 79.63 106.56 142.44 190.94 

  a = 22.5 30.6 37.5 43.1 56.5 78.9 105.1 148.2 175.9 229.4 

  b = -30.4 -41.8 -49.5 -52.6 -68.6 -98.5 -130.5 -189.7 -209.3 -267.9 

  R2 = 0.999 0.999 0.999 0.999 0.997 0.999 0.998 0.987 0.996 0.994 

Từ số liệu bảng 3.11 chúng ta thiết lập được hàm giản đồ chiếu cho vật liệu 

nhôm ở cao áp 130kV và khoảng cách SFD = 60cm bằng cách khớp hàm. Hàm số 

thu được là: 

T = 0.6104×exp(0.991×d) 

Trong đó: 

T là thời gian chiếu chụp (s) ; 

d là chiều dày mẫu (mm). 

 

Hình 3.5 là đồ thị của giản đồ chiếu chụp thu được sau thực nghiệm và xử lý số liệu. 

3.3.3. Thực nghiệm tính toán độ nhạy 
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Thực nghiệm xác định độ nhạy được tiến hành bằng cách sử dụng bộ chỉ thị 

chất lượng ảnh của Hiệp hội kiểm tra vật liệu Mỹ (ASTM), đã trình bày chi tiết 

trong chương 1 mục 1.4.3. 

Chọn bộ IQI hợp lý để chụp cùng các mẫu có chiều dày khác nhau tốt nhất là 

một trong hai giây ở giữa phải có đường kính cỡ 2% chiều dày mẫu vật. 

Số phim được chụp thực nghiệm với chiều dầy khác nhau, thời gian chiếu 

khác nhau, với chiều dày mẫu 1mm chọn bộ IQI loại 02A – 6 các chiều dày mẫu 

còn lại chọn loại 02B – 11, số liệu các đường kính dây đã nêu trong bảng 1.1. 

Các thông số ghi nhận được trên phim sau khi xử lý được đưa ra trong bảng 

3.12 

Bảng 3.12: Các thông số ghi nhận trên phim sau khi xử lý. 

Chiều dày 

(mm) 

Thời gian 

chiếu (s) 

Độ đen Dây phát hiện 

No. 

Độ nhạy (%) 

1 6 3.22 10 64 

5 6 3.07 10 12.8 

10 6 2.87 11 8.1 

15 6 2.72 11 5.4 

20 6 2.58 11 4.05 

25 18 3.93 12 4.08 

30 18 3.68 12 3.4 

35 18 3.38 12 2.91 

40 18 3.08 12 2.55 

45 18 2.64 13 2.82 

50 18 2.44 13 2.54 

55 30 2.69 14 2.91 

60 30 2.34 14 2.67 

65 30 2.12 14 2.46 

70 36 2.06 14 2.29 
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Chiều dày 

(mm) 

Thời gian 

chiếu (s) 

Độ đen Dây phát hiện 

No. 

Độ nhạy (%) 

75 42 1.96 15 2.71 

80 60 2.01 15 2.54 

85 60 1.81 15 2.39 

90 60 1.69 16 2.78 

95 60 1.53 16 2.63 

100 60 1.43 16 2.5 

Sau khi đã tính toán độ nhạy ảnh tại cao áp 130 kV kết quả được trình bày 

trong hình 3.6 

 

Hình 3.6 Đường cong độ nhạy,cao áp 130kV 
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3.4. Thực nghiệm tại cao áp 140 kV 

3.4.1.  Thực nghiệm chọn khoảng cách SFD 

Trước tiên chụp một số phim nhằm xác định khoảng cách nguồn – phim 

(SFD) phù hợp với mục đích chụp được mẫu nhôm có chiều dày từ  1- 100mm với 

thời gian khác nhau để phim đạt được độ đen lý tưởng 

 Thực nghiệm này được tiến hành với loại khoảng cách SFD là 60, 70, 80 và 

90 cm. Thời gian chiếu cho mỗi khoảng cách SFD lần lượt là 6, 12, 18 và 24 giây. 

Xử lý phim ở nhiệt độ 20 – 22oC và xác định độ đen. Kết quả được đưa ra trong 

bảng 3.13. 

Bảng 3.13: Giá trị độ đen chụp mẫu nhôm dày 1mm với các khoảng cách SFD và 

thời gian chiếu khác nhau ở cao áp 120kV. 

SFD (cm) Tc = 6 (s) Tc = 12 (s) Tc = 18 (s) Tc = 24 (s) 

60 3.41 4.87 6.40 7.92 

70 3.13 4.53 5.73 7.20 

80 2.86 3.91 5.02 6.33 

90 2.49 3.57 4.74 6.01 

Số liệu bảng 3.13 chỉ ra khi tăng khoảng cách SFD thì độ đen của phim giảm dần 

So sánh số liệu bảng 3.9 ta thấy rằng độ đen tăng lên khi tăng cao áp. 

3.4.2 Thực nghiệm xác định độ đen 

Sử dụng phim D7 chụp 21 mẫu nhôm tấm phẳng có chiều dày từ 1mm đến 

100mm, mỗi mẫu có chiều dày cách nhau 5mm và được chụp với  4 giá trị  thời 

gian chiếu khác nhau ở khoảng cách SFD = 60cm và cao áp 140kV. 

Giá trị độ đen của phim được ghi lại  khi chụp mẫu nhôm ở chiều dày và thời 

gian khác nhau được đưa ra trong bảng 3.14 

Bảng 3.14: Độ đen các mẫu chụp ở cao áp 110kV và SFD = 60cm. 

Chiều dày 1-20 (mm) 

Chiều dày Tc = 6 s Tc = 12 s Tc = 18 s Tc = 24 s 

(mm) Độ đen (D) 
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Chiều dày Tc = 6 s Tc = 12 s Tc = 18 s Tc = 24 s 

(mm) Độ đen (D) 

1 3.41 4.87 6.40 7.92 

5 3.29 4.69 6.13 7.53 

10 3.15 4.45 5.75 7.05 

15 2.95 4.15 5.30 6.40 

20 2.79 3.74 4.71 5.74 

Chiều dày từ 25-50 (mm) 

Chiều dày Tc = 18 s Tc = 24 s Tc = 30 s Tc = 36 s 

(mm) Độ đen (D) 

25 4.22 5.05 5.89 6.69 

30 3.99 4.71 5.48 6.23 

35 3.65 4.30 5.01 5.62 

40 3.34 3.89 4.49 5.04 

45 2.98 3.44 4.94 4.39 

50 2.67 3.03 3.41 3.77 

Chiều dày từ 55 -75 (mm) 

Chiều dày Tc = 30 s Tc = 36 s Tc = 42 s Tc = 48 s 

(mm) Độ đen (D) 

55 2.98 3.26 3.56 3.83 

60 2.54 2.73 2.94 3.13 

65 2.34 2.49 2.64 2.80 

70 2.14 2.25 2.36 2.48 

75 1.99 2.06 2.14 2.23 

Chiều dày từ 80-100 (mm) 
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Chiều dày Tc = 42 s Tc = 48 s Tc = 54 s Tc = 60 s 

(mm) Độ đen (D) 

80 2.01 2.07 2.13 2.20 

85 1.89 1.94 1.99 2.05 

90 1.78 1.82 1.86 1.91 

95 1.67 1.71 1.74 1.78 

100 1.54 1.57 1.61 1.64 

Từ số liệu bảng 3.14 khi tăng chiều dày mẫu chụp cùng thời gian thì độ đen 

của phim giảm dần. 

Số liệu trong bảng 3.14 được làm khớp bằng hàm tuyến tính bậc nhất cho 

từng mẫu có chiều dày khác nhau (bốn điểm) để tính thời gian chiếu cho phim có độ 

đen D = 2. 

Hàm khớp tuyến tính có dạng:  

T(s) = a×D + b 

Trong đó: 

T(s) là thời gian chiếu; D là độ đen. 

a và b là những hằng số thu được sau khi khớp hàm. 

Số liệu thứ cấp Thời gian chiếu theo chiều dày mẫu để đạt độ đen 

phim: D = 2 được đưa ra trong bảng 3.15 

 

Bảng 3.15 : thời gian chiếu theo chiều dày mẫu để phim đạt độ đen D = 2 

t 
Chiều dày 

mẫu (mm) 
1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

  
Thời gian 

chiếu [T(s)] 0.45 0.55 0.65 0.92 1.29 1.82 2.15 3.05 4.17 5.60 7.11 

  a = 4.0 4.2 4.6 5.2 6.1 7.3 8.0 9.1 10.6 12.7 16.3 

  b = -7.5 -7.9 -8.5 -9.5 -10.9 -12.7 -13.9 -15.1 -17.1 -19.8 -25.5 
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  R2 = 0.999 0.999 0.999 0.999 0.999 0.999 0.999 0.999 0.999 0.999 0.999 

  
Chiều dày 

mẫu (mm) 
55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

  
Thời gian 

chiếu [T(s)] 9.38 13.71 16.75 22.68 31.15 41.25 54.68 72.90 96.68 128.27 

  a = 21.0 30.3 39.2 53.1 74.8 95.1 113.0 139.1 166.2 187.3 

  b = -32.7 -46.9 -61.7 -83.5 -118.4 -148.9 -171.3 -205.3 -235.6 -246.4 

  R2 = 0.996 0.998 0.997 0.999 0.996 0.998 0.997 0.996 0.996 0.999 

Từ số liệu bảng 3.15 chúng ta thiết lập được hàm giản đồ chiếu cho vật liệu 

nhôm ở cao áp 140kV và khoảng cách SFD = 60cm bằng cách khớp hàm. Hàm số 

thu được là: 

T = 0.4093×exp(0.0576×d) 

Trong đó: 

T là thời gian chiếu chụp (s) ; d là chiều dày mẫu (mm). 

 

Hình 3.7 là đồ thị của giản đồ chiếu chụp thu được sau thực nghiệm và xử lý số liệu. 
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3.4.2. Thực nghiệm tính toán độ nhạy 

Thực nghiệm xác định độ nhạy được tiến hành bằng cách sử dụng bộ chỉ thị 

chất lượng ảnh của Hiệp hội kiểm tra vật liệu Mỹ (ASTM), đã trình bày chi tiết 

trong chương 1 mục 1.4.3. 

Chọn bộ IQI hợp lý để chụp cùng các mẫu có chiều dày khác nhau tốt nhất là 

một trong hai giây ở giữa phải có đường kính cỡ 2% chiều dày mẫu vật.  

Số phim được chụp thực nghiệm với chiều dầy khác nhau, thời gian chiếu 

khác nhau, với chiều dày mẫu 1mm chọn bộ IQI loại 02A – 6 các chiều dày mẫu 

còn lại chọn loại 02B – 11, số liệu các đường kính dây đã nêu trong bảng 1.1 

Các thông số ghi nhận được trên phim sau khi xử lý được đưa ra trong bảng 

3.16. 

Bảng 3.16: Các thông số ghi nhận trên phim sau khi xử lý. 

Chiều dày (mm) Thời gian chiếu (s) Độ đen Dây phát hiện No. Độ nhạy (%) 

1 6s 3.41 11 81 

5 6s 3.29 11 16.2 

10 6s 3.15 11 8.1 

15 6s 2.95 12 6.8 

20 6s 2.79 12 5.1 

25 18s 4.22 12 4.08 

30 18s 3.99 12 3.4 

35 18s 3.65 13 3.63 

40 18s 3.34 13 3.18 

45 18s 2.98 13 2.82 

50 18s 2.67 14 3.2 

55 30s 2.98 14 2.91 

60 30s 2.54 14 2.67 

65 30s 2.34 14 2.46 
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Chiều dày (mm) Thời gian chiếu (s) Độ đen Dây phát hiện No. Độ nhạy (%) 

70 30s 2.14 15 2.9 

75 30s 1.99 15 2.71 

80 42s 2.01 15 2.54 

85 54s 1.99 16 2.94 

90 60s 1.91 16 2.78 

95 60s 1.78 16 2.63 

100 60s 1.64 16 2.5 

 

Sau khi đã tính toán độ nhạy ảnh tại cao áp 140 kV kết quả được trình bày 

trong hình 3.8. 

 

Hình 3.8 Đường cong độ nhạy,cao áp 140kV 
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Liều chiếu đúng đối với độ đen yêu cầu bằng 2. Các liều chiếu được vẽ ứng 

với bề dày trên thang loga đối với mỗi một cao thế và chiều dày khác nhau ta thu 

được giản đồ chiếu theo yêu cầu. 

 

Hình 3.9 Giản đồ chiếu của vật liệu nhôm ở cao thế 110, 120, 130, 140kV, SFD = 

60cm 

Kết quả thu được về thời gian chiếu, chiều dày mẫu và giá trị cao áp ở 

khoảng cách cố định giữa phim và máy phát. Kết quả thu được phù hợp với tài liệu 

kỹ thuật của máy nói riêng và phương pháp chụp ảnh phóng xạ tia X nói chung. Từ 

giản đồ thu được, người sử dụng dễ dàng xác định được thời gian, khoảng cách và 

giá trị cao áp cần đặt đối với các mẫu nhôm cần chụp có độ dày khác nhau khi sử 

dụng phim D7  

Kết quả phân bố về suất liều cho thấy cơ sở đã được thiết kế khá tốt và đảm 

bảo các nguyên tắc an toàn. Do đó, người sử dụng hoàn toàn có thể yên tâm khi thực 

hiện các thao tác chụp ảnh vật liệu nhôm sử dụng máy phát RIGAKU – 200EGM tại 

Trung tâm đào tạo của Viện nghiên cứu hạt nhân. 
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3.5. Ảnh chụp một số mẫu vật sử dụng giản đồ chiếu  

 

Hình 3.10: Ảnh chụp mẫu nhôm sử dụng giản đồ chiếu 

Chiều dày mẫu = 6 mm; SFD = 60 mm; Cao áp 110 kV; 

Độ đen D = 2.40; Thời gian chiếu 6s; 

 

Hình 3.11: Ảnh chụp mẫu nhôm sử dụng giản đồ chiếu 

Chiều dày mẫu = 16 mm; SFD = 60 mm; Cao áp 110 kV; 

Độ đen D = 2.73; Thời gian chiếu 12s; 
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Hình 3.12: Ảnh chụp mẫu nhôm sử dụng giản đồ chiếu 

Chiều dày mẫu = 15 mm; SFD = 60 mm; Cao áp 110 kV; 

Độ đen D = 2.93; Thời gian chiếu 12s; 

 

Hình 3.13: Ảnh chụp mẫu nhôm sử dụng giản đồ chiếu 

Chiều dày mẫu = 20 mm; SFD = 60 mm; Cao áp 110 kV; 

Độ đen D = 2.47; Thời gian chiếu 12s; 
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KẾT LUẬN 

Với kiến thức thu thập được trong quá trình học tập, sưu tập tài liệu, nghiên 

cứu lý thuyết và tiến hành thực nghiệm tại Trung tâm đào tạo, Viện Nghiên cứu hạt 

nhân, tôi đã nâng cao kiến thức và trình độ hiểu biết của mình về kỹ thuật chụp ảnh 

phóng xạ công nghiệp và khả năng ứng dụng trong thực tế của phương pháp.  

Trong phần lý thuyết tổng quan đã: 

- Trình bày những nghiên cứu và tìm hiểu tương đối tốt về bức xạ tia X 

cùng với các tính chất và ứng dụng của chúng trong chụp ảnh phóng xạ công 

nghiệp. Nguyên lý cơ bản của loại chụp ảnh sử dụng phim, cơ chế tác động 

của tia X và gamma lên phim ảnh.  

- Ngoài ra luận văn còn nghiên cứu đề cập tới những qui định về an toàn 

bảo vệ chống bức xạ ion hóa, các tiêu chuẩn để đánh giá an toàn bức xạ cho 

các nhân viên làm việc trực tiếp với nguồn bức xạ và các đối tượng có liên 

quan gián tiếp, những sự hiểu biết này là bắt buộc đối với những người làm 

thực nghiệm chụp ảnh phóng xạ nói riêng và các nhân viên bức xạ nói chung.  

- Qui trình xử lý phim cũng được tìm hiểu một cách kỹ lưỡng vì đây là 

bước quan trọng quyết định thành công và kết quả của thực nghiệm. 

  Phần thực nghiệm:  

- Với tất cả những nguyên lý, lý thuyết đã tìm hiểu và nắm rõ, phần thực 

nghiệm được tiến hành theo hai chương như đã trình bày là phương pháp thực 

nghiệm và kết quả và thảo luận. Cuối cùng xây dựng được giản đồ liều chiếu 

chụp ảnh phóng xạ của vật liệu nhôm như mục đích luận văn đề ra. 

Trong quá trình thực hiện học viên đã thu thập, tích lũy được nhiều kinh 

nghiệm và kiến thức bổ ích. Thực nghiệm của luận văn đã cho ra kết quả đạt các yêu 

cầu về độ đen phim cũng như độ nhạy ảnh qua các mẫu chụp sử dụng giản đồ chiếu 

mới được xây dựng. Kết quả này khẳng định rằng hoàn toàn có thể sử dụng giản đồ 

này để xác định thời gian chiếu chụp cho các mẫu bằng máy phát tia X “RIGAKU – 

200EGM”.  

 Kiến nghị 

Trong tương lai, chúng ta nên tiếp tục xây dựng giản đồ chiếu của nhôm ở 

các cao thế khác như : 150 kV, 160 kV, 170 kV, 180 kV, 190 kV, 200 kV,…  và có 
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thể xây dựng thêm các giản đồ liều chiếu cho các đối tượng mẫu khác để có thể khai 

thác thiết bị ngày càng hiệu quả hơn trong nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng. 
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