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تعيين عمق اشباع در پراکندگي کامپتون با استفاده از مدلهای مصنوعی
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: چکيده
شدت فوتونهای پراکندگی کامپتون پرتو گاما اطالعات بسيار مفيدی در مورد توزيع چگالی الکترونی درون نمونه آزمايشی ارائه
 کارآيی اين روش به عمق معينی از نمونه (عمق اشباع) محدود می شود که به انرژی و، به علت تضعيف شدت فوتونها.میدهد
662keV در اين مطالعه با اندازهگيری پراکندگی فوتونهای.شدت فوتونهای گسيلی و همچنين جنس نمونه مدنظر ارتباط دارد
 و بهرهگيری از طيف به دست آمده با استفاده ازNaI(Tl)  درجه از نمونههای مختلف به وسيله آشکارساز سوسوزن90 تحت زاويه
. عمق اشباع مواد مختلف را تعيين نمودهايم،الگوريتم شبکههای عصبی مصنوعی و سيستمهای فازی بر پايه شبکه عصبی تطبيقی
.برای آموزش شبکه از نمونههای با عمق اشباع معلوم و برای سنجش آن از نمونههای با عمق اشباع مجهول استفاده شده است
 بنابراين میتوان از.بيشترين دقت اندازهگيری با بکارگيری سيستمهای فازی بر پايه شبکه عصبی تطبيقی بدست آمده است
.سيتمهای فازی بر پايه شبکه عصبی تطبيقی برای تعيين عمق اشباع استفاده نمود
 سيستمهای فازی بر پايه شبکه عصبی تطبيقی، شبکههای عصبی مصنوعی، عمق اشباع، پراکندگی کامپتون:کليدواژهها
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Abstract:
The intensity of Compton scattered γ-ray photons provide very useful information about the
electron density distribution of a test sample. Because of photon attenuation, the application of
this method is limited to a certain depth of the sample (saturation depth), which depends on the
energy and intensity of emitted photons and also on the material of the sample. In this study, we
measured the energy spectrum of the scattered photons of 662 keV at 90° with a NaI(Tl)
scintillator; and determined the saturation depth of the different materials by the Artificial Neural
Network (ANN) algorithm and Adaptive Network-based Fuzzy Inference Systems (ANFIS).
Two sets of samples with known and unknown saturation depth were used to train and test the
network, respectively. The highest precision was achieved by using the Adaptive Network-based
Fuzzy Inference Systems (ANFIS). Thus adaptive network-based fuzzy inference systems may
be used to determine saturation depth.
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 .1مقدمه
تابشهای الکترومغناطيسی با انرژی بيش از

میتوانند در ماده نفوذ کرده و در اثر پراکندگی کامپتون اطالعاتی در

باره ساختار داخلی آن به ما بدهند .مثال هايی از اين نوع تصويربرداری عبارتند از :راديوگرافی با استفاده از اشعه ايکس يا اشعه گاما
که در آنها از امواجی با فرکانسهای باالتر از نور مرئی استفاده میشود [ .]1دليل بکارگيری پرتوهای ايکس و گاما قدرت نفوذ باالی
آنها در ماده است .درانجام تستهای غير مخرب ( ،)NDTمعموال از اشعه ايکس و روش عبور استفاده می شود که در آن چشمه و
آشکارساز در دو طرف ماده قرار میگيرند و ميزان جذب فوتونهای چشمه در ماده اندازهگيری میشود و چگالی متوسط ماده مورد
مطالعه را در امتداد مسير عبور فوتونها به دست می آيد .به علت اينکه توموگرافی به روش عبوری ،يک سيستم تصويربرداری خطی
میباشد ،اثرات مجموعه نقاط روی يک خط با هم جمع میشوند ،بنابراين دادههای به دست آمده شامل اطالعاتی از کل مسير طی
شده توسط فوتون ها ،از چشمه تا آشکارساز است و در صورت وجود يک ناهنجاری در مسير ،تعيين محل دقيق آن غيرممکن می-
باشد [ .]2-3از سوی ديگر در مواردی که دسترسی به دوطرف جسم امکانپذير نباشد يا جسم مورد مطالعه خيلی بزرگ باشد
بطوريکه تمامی فوتونها در آن جذب شود و عمال هيچ فوتونی به آشکارساز در آنسوی جسم نرسد ،اين روش عملی نبوده و دارای
کارايی الزم نخواهد بود .با اين وجود ،می توان از روش پراکندگی به عنوان جايگزينی برای روش عبور استفاده نمود .در اين روش
آشکارساز و چشمه در يک طرف جسم قرار میگيرند ،لذا آشکارساز به جای فوتونهای عبوری فوتونهای پراکنده شده را ثبت می-
کند و می توان با تنظيم زاويه ديد آشکارساز نسبت به امتداد تابش چشمه ،اطالعاتی از هر نقطه ماده بدست آورد .توموگرافی
کامپيوتری ( )CTبوسيله پراکندگی کامپتون يک شيوه موفق برای شناسايی داخلی مواد میباشد .زيرا اندرکنش فوتونها شديدا به
چگالی ماده پراکننده بستگی دارد لذا اطالعات بدست آمده از اين روش مستقيما به چگالی ماده بستگی داشته و میتواند هرگونه
عدم يکنواختی در ماده را تعيين نمايد .برای محدود کردن حجم اسکن شده در مقابل آشکارساز و چشمه ،موازیساز سربی قرار
میدهند تا عيوب کوچکتر نيز در هدف قابل تشخيص باشد ،بدين ترتيب با استفاده از اطالعات بدست آمده از آشکارسازی
فوتونهای پراکنده شده تحت زاويه  90درجه ،میتوان بخشهای کوچکی از ماده هدف را اسکن کرد .بدين ترتيب عالوه بر بهبود
زمان روبش ،يک روبش کامل و بخش به بخش از جسم مورد آزمايش انجام میپذيرد [ .]4اين روش از سال  1975بطور گسترده
توسط پژوهشگران و مهندسان برای انجام تستهای غيرمخرب و اسکن درون اجسام استفاده شده است ولی تقريبا در تمامی آنها از
چشمههايی با قدرت چندين کوری استفاده شده است .مواجهه با اين مقدار زياد تشعشع میتواند برای انسان بسيار خطرناک باشد.
از سوی ديگر با توجه به اينکه ساختار اصلی طيف تجربی گاماهای پراکنده شده ،که توسط آشکارساز سوسوزن اندازهگيری میشود
به فرآيندهايی نظير پراکندگی کامپتون و ميزان جذب در درون نمونه وابسته است با افزايش ضخامت نمونه ،احتمال پراکندگیها
افزايش میيابد .با هر پراکندگی کامپتون انرژی فوتونها و شدت آن تضعيف میشود ،به طوری که بعد از ضخامت معينی عمال
شدت فوتونهای پراکنده شده تغيير چندانی نمیکند .اين ضخامت بر ای مواد مختلف به انرژی فوتون اوليه ،قدرت چشمه و نوع
ماده بستگی داشته و به آن عمق اشباع می گويند .برای بدست آوردن اطالعات دقيق از نمونه بايد عمق اشباع ماده مورد نظر معلوم
باشد [ .]6-5با توجه به اينکه میتوان چگالی ماده را با استفاده از تعداد فوتونهای پراکنده شده از سطح ماده مورد بررسی تعيين
نمود ،در نتيجه میتوان عمق اشباع ماده را با استفاده از تعداد فوتونهای پراکنده شده از سطح همان ماده به دست آورد .البته
روش تجربی برای اندازه گيری عمق اشباع يقينا منجر به جوابهای قابل اطمينانی خواهد شد ولی برای عملی نمودن آن بايد آزمايش
چندين بار برای عمقهای مختلف تکرار گردد اين فرايند نيازمند صرف وقت و هزينه بيشتری بوده و علیالخصوص ميزان پرتوگيری
آزمايشگران بصورت قابل توجهی افزايش خواهد يافت اما در روش پيشنهادی تنها يک بار اندازهگيری پرتوهای پراکنده شده از
سطح نمونه بر ای برآورد عمق اشباع کافی خواهد بود .و نيز با توجه به اينکه هيچ فرمول خاصی برای تعيين عمق اشباع با استفاده
از فوتون های پراکنده شده از سطح ،برای يک چشمه خاص و نيز زاويه پراکندگی خاص وجود ندارد در اين مقاله از سيستمهای
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فازی بر پايه شبکه عصبی تطبيقی 2و الگوريتم شبکه عصبی مصنوعی 3برای مدلسازی استفاده شده است و نتايج اين دو روش با
يکديگر مقايسه شدهاند.
در سالهای اخير تحقيقات وسيعی در رابطه با کاربرد شبکههای عصبی مخصوصا در شناسايی الگوها انجام گرفته است .شبکههای
عصبی مصنوعی با پردازش دادههای تجربی ،دانش يا قانون نهفته در ورای دادهها را به ساختار شبکه منتقل میکنند و برخالف
مدلهای رياضی نيازی به تعيين رابطه رياضی بين ورودیها و خروجیها ندارند .بنابراين در موارديکه امکان نشان دادن روابط
پيچيده بين متغييرها در عبارات فيزيکی مشکل باشد توانايی زيادی دارند[ .]7يکی از معايب اين روش ،باال بودن تعداد درجات
آزادی و در نتيجه بزرگ بودن فضای محاسباتی و افزايش زمان محاسبات است .يکی از ديگر روشهايی که برای رفع اين معايب
بکار میرود ،سيستمهای فازی بر پايه شبکه عصبی تطبيقی میباشد[.]8
 .2شبکههای عصبي مصنوعي
شبکههای عصبی مصنوعی را میتوان مدلهای الکترونيکی از ساختار مغز انسان ناميد .مکانيسم فراگيری و آموزش مغز اساسا بر
تجربه استوار است مدلهای الکترونيکی شبکههای عصبی طبيعی نيز براساس همين الگو بنا شدهاند .اين شبکهها معموال به منظور
فراگيری نقشههای ورودی– خروجی مجموعهای از الگوها و نمونهها مورد استفاده قرار میگيرند .روابط کاربردی ميان متغيرها،
بدون اينکه نيازی به تعريف روابط ميان تک تک متغيرها باشد ،فراگرفته میشوند[ .]7عنصر پردازشی در شبکههای عصبی
مصنوعی ،نرون 4است که در آن سيگنال ورودی ) (pپس از تقويت يا تضعيف شدن به اندازه پارامتر وزن  wبه صورت يک سيگنال
الکتريکی با اندازه  W×Pوارد نرون میشود .مدل رياضی يک نرون در شکل  1نشان داده شده است.
.3سيستمهای فازی بر پایه شبکه عصبي تطبيقي (انفيس)
نظريه مجموعههای فازی برای حل مسايلی که وابسته استدالل ،تصميمگيری و استنباط بشری هستند مطرح شده است.
سيستمهای فازی برخالف شبکههای عصبی قادر به يادگيری نيستند برای رفع اين نقص سيستمی تحت عنوان سيستم فازی بر
پايه شبکه عصبی تطبيقی ارايه گرديده که مزايای مجموعههای فازی و شبکه عصبی مصنوعی را در خود جمع کرده است[.]9-8
غالبا سيستمهای انفيس را با استفاده از يک سيستم فازی تاکاگی-سوگئو-تانگ ( )TSKبه کار میبرند که برای دو ورودی ( )y،xبا
چهار قانون بصورت زير است[:]10

قانون دوم :اگر  xدر مجموعه  A2و  yدر مجموعه  B2قرار دارند آنگاه

f1 = p1 x + q1 y + r1
f 2 = p2 x + q2 y + r2

قانون سوم :اگر  xدر مجموعه  A1و  yدر مجموعه  B2قرار دارند آنگاه

f 3 = p3 x + q3 y + r3

قانون چهارم :اگر  xدر مجموعه  A2و  yدر مجموعه  B1قرار دارند آنگاه

f 4 = p4 x + q4 y + r4

قانون اول :اگر  xدر مجموعه  A1و  yدر مجموعه  B1قرار دارند آنگاه

سيستمهای انفيس شامل پنج اليه به شرح زير میباشد:
اليه اول :دادههای ورودی مطابق قوانين  TSKفازی شده و با عبور از توابع عضويت ،درجه عضويت هر يک مشخص میگردد .توابعع
عضويت میتوانند بصورت گاوسی ،زنگولهای ،مثلثی و  ...باشند[.]9
اليه دوم :درجه فعاليت هر قانون از رابطه زير تعيين میگردد:
)Adaptive Network Based Fuzzy Inference systems (ANFIS
)Artificial Neural Network (ANN
Neuron
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) wk =  Ak ( x)   Bk ( y

()1
که در آن )   B ( yدرجه عضويت  yدر مجموعه فازی  Bkو  wkدرجه فعاليت قانون  kام است.
k

اليه سوم :درجه فعاليت نرمال شده قانون  kام بصورت زير تعيين میگردد:
wk
 wk

()2

= wk

k

اليه چهارم :خروجی مربوط به قانون قانون  kام از رابطه زير به دست میآيد:
()3
اليه پنجم :خروجی نهايی سيستم انفيس بصورت زير محاسبه میشود:
()4

) Ok = wk f k = wk ( pk x + qk y + rk
Output =  wk f k
k

در شکل  2الگوريتم سادهای از عملکرد اليهها در مدل استنتاج عصبی فازی تطبيقی آورده شده است[.]7

شکل .1مدل رياضی يک نرون

شکل  .2ساختار شماتيک يک مدل انفيس[]8

 .4روش کار
137

با اکتيويته 6 mCiاستفاده شد .پرتوهای منبع راديواکتيو از داخل يک موازیساز سعربی بعه
در اين مطالعه از يک چشمهCs
شعاع داخلی  0.25 cmعبور داده شد .با قرار دادن نمونهها در مقابعل چشعمه ،پرتوهعای گامعا پعس از پراکنعدگی از هعدف توسعط
آشکارساز ) NaI(Tlبه ابعاد  3 in × 3 inکه تحت زاويه  90درجه نسبت به پرتوهای فعرودی قعرار دارد ثبعت شعدند .بعه منظعور
جلوگيری از ورود پرتوهايی که در زاويه ای غير از  90درجه پراکنده شدهاند ،در مقابل آشکارساز يک معوازیسعاز سعربی قعرار داده
شده است که برای جبران قدرت پايين چشمه و افزايش بازده هندسی سيستم(زاويه فضايی پوشش داده شده توسعط آشکارسعاز از
ناحيه پراکندگی) مقطع هندسی اين موازیساز مستطيل انتخاب گرديده است .علت انتخاب اين زاويعه ،شعکار بيشعترين پرتوهعای
پسپراکنده است ،چرا که در صفر درجه تعداد بسيار کمی پرتو پسپراکنده وجود دارد و در زاويه مخالف نيز صرفا پرتوهای عبعوری
آشکار میشوند .آشکارساز بطور کامل با سرب پوشانده شده تا ورود پرتوهای زمينه و پرتوهای پراکندگی چندگانعه ،تعا حعد امکعان
حذف شود .شکل  3چيدمان شماتيک آزمايش را نشان میدهد.
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شکل .3چيدمان شماتيک آزمايش.

شکل .4طيف تجربی بدست آمده از فوتونهای پراکندگی تحت زاويه  90درجه ازنمونه آلومنيومی.

برای تعيين بيشترين عمق قابل اندازهگيری (عمق اشباع) ،عمق های مختلفی از ماده مورد نظر را تحت تابش قرار داديم و طيف
فوتونهای پراکنده شده را ثبت نموديم .شکل  4طيف تجربی پراکنده شده از يک نمونه آلومنيومی را نشان میدهد که قله مربوط
به فوتونهای پراکندگی  90درجه (انرژی برابر با  ) 288 keVدر آن مشهود است .با افزايش عمق ناحيه پراکننده ،اين پيک رفته
رفته کوچکتر شده و بعد از يک ضخامت خاص تشخيص آن امکان پذير نمیباشد .اين ضخامت به عنوان عمق اشباع برای ماده
مورد آزمايش شناخته میشود .الزم به ذکر است که مطابق شکل  5عالوه بر پراکندگی  90درجه ،يک پيک پراکندگی ديگر ناشی
از آشکارسازی فوتونهای پس پراکنده شده از محيط آزمايشگاه میباشد که منجر به پيچيدگی مساله شده و نياز به استفاده از
مدلهای مصنوعی را ملزم میسازد .برای استفاده از شبکه عصبی در ابتدا با انتخاب ساختار بهينه (تعداد اليههای پنهان و تعداد
نرونها در هر اليه) و الگوريتم آموزشی مناسب و داشتن تعدادی دادهی اوليه ،شبکه عصبی آموزش داده میشود و سپس از اين
شبکه در فاز کاری برای پيشبينی مقادير مجهول عمق اشباع عناصر ديگری که تعداد فوتونهای پسپراکنده شده از آنها از
آزمايش به دست آمده است استفاده میشود.
در اين مقاله ،با استفاده از يک چشمه با قدرت  6ميلی کوری ،عمق اشباع و تعداد فوتونهای پراکنده شده از سطح برای تعدادی از
عناصر به دست آمده است و دادههای به دست آمده برای آموزش شبکههای عصبی با الگوريتمهای متفاوت استفاده شده است.
سپس برای اطمينان از آموزش صحيح شبکه و مدل بدست آمده نتايج برای دادههای مورد استفاده در فاز آموزشی با دادههای
تجربی مقايسه شده است .پس از انتخاب الگوريتم مناسب ،از شبکه آموزش ديده که ورودی آن تعداد فوتونهای پراکنده شده از
سطح مواد و خروجی آن عمق اشباع همان مواد است در تعيين عمق اشباع تعداد ديگری از عناصر که قبال در فرآيند آموزش
شرکت نکردهاند استفاده شده است و نتايج به دست آمده با نتايج حاصل از روش سيستمهای فازی بر پايه شبکه عصبی تطبيقی
مقايسه گرديده است .برای آموزش مدلهای مصنوعی از دادههای مربوط به پلیاتيلن ،منيزيم ،بريليوم ،شيشه ،آلومينيوم ،تيتانيوم و
آهن استفاده و پس از اطمينان از مدل بدست آمده از اين شبکه برای يافتن عمق اشباع پلی اتيلن ،سنگ نمک ،تيتانيوم و استيل
بکاربرده شده است .همچنين از سيستم انفيس با تعداد  3تابع عضويت گاوسی ترکيبی با تعداد  3قانون خطی و  3الگوريتم آموزش
ترکيبی استفاده شده است که در آن ورودی مدل ،تعداد فوتونهای آشکار در عمق  0/5cmو خروجی مدل ،عمق اشباع ماده مورد
نظر میباشد .همچنين شبکه عصبی مصنوعی مورد استفاده دارای دو اليه پنهان با تعداد به ترتيب  8و  11نرون در اليههای پنهان
اول و دوم با تابع عضويت تانژانت سيمگوييد 5و الگوريتم آموزشی لونبرگ-مارکوارت (LM) 6بوده است.

tansig
Levenberg–Marquardt
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برای ارزيابی و مقايسه نتايج حاصل از پيشبينی از کميات زير استفاده میشود:
 )1ريشه ميانگين مربعات خطا که پراکندگی دادههای تجربی را نشان میدهد.
()5

 )2کسر مطلق واريانس که معياری از ميزان قابل استفاده بوده دادهها در آناليزهای رگرسيونی چندگانه است.
()6
کسر مطلق واريانس بين  0و  1تغيير میکند که مقادير نزديکتر به  1بيان کننده نتايج بهتر میباشد n .تعداد دادهها t ،دادههای
تجربی مربوط به چگالی ،ميانگين دادههای تجربی و  oمقادير چگالی به دست آمده از مدلهای مصنوعی میباشد.
 .5نتيجهگيری
در اين مقاله اندازهگيری عمق اشباع مواد با استفاده از پسپراکندگی کامپتون توسط شبکه عصبی مصنوعی و سيستمهای
فازی برپايه شبکه عصبی تطبيقی مدلسازی شده است .نتايج هر دو روش و خطای آنها در تعيين مقادير تجربی در جدول  1و
شکل  5نشان داده شده است ،هر دو روش با دقت بسيار خوبی میتوانند مقادير عمق اشباع را تعيين کنند.
جدول  .1مقايسه پارامترهای  RMSEو  R2برای ارزيابی دقت مدلهای مصنوعی در پيشبينی داده های تجربی
Learning Phase

Working Phase
ANFIS

ANN

ANFIS

ANN

0.0866
0.9999

0.3674
0.9989

0.0791
0.9999

0.1936
0.9995

RMSE
R2

شکل  .5نمودار مقايسه نتايج خطای نسبی دو روش الگوريتم شبکه عصبی و سيستم فازی منطبق بر پايه شبکه عصبی

همانطور که مشاهده میشود سيستم فازی منطبق بر پايه شبکه عصعبی تطبيقعی نتعايج بسعيار بهتعری نسعبت بعه شعکبه عصعبی
مصنوعی نشان میدهد و با استفاده از مدل به دست آمده میتوان عمق اشباع مجهول مواد ديگر را با دقت خوبی تعيين نمود.
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