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 -1دانشگاه دامغان ،دانشکده فیزیک
 -2سازمان انرژی اتمی ایران ،پژوهشگاه علوم و فنون هستهای

چکیده:
در این پژوهش با استفاده از سامانه آشکارسازی گامای آنی فعالسازی نوترونی ( ،)PGNAAنمونههای حاوی مقادیر
مختلف  NaClمحلول در آب ،مورد مطالعه قرار گرفته است .چشمه نوترون مورد استفاده از نوع  Am-Beبوده است و
پرتوی گامای حاصل با دو آشکارساز از نوع سوسوزن  NaIو  BGOثبت شدهاند .چیدمان آزمایش ،چشمهی نوترون و
آشکارسازهای بکاررفته با کد مونتکارلوی

MCNPX

شبیهسازی شده و طیفهای حاصل از دادههای تجربی و

شبیهسازی به عنوان کتابخانههای ورودی دو برنامه مجزا که بر پایه شبکه عصبی و کمترینمربعات نوشته شده درنظر
گرفته شدهاند .درصد بدست آمده از عنصر موردنظر در نمونهی مورد مطالعه و مقادیر واقعی ،همخوانی قابل قبولی را
نشان میدهد.
کلمات کلیدی ، MCNP ،PGNAA :شبکه عصبی ،حداقل مربعات

 .1مقدمه
آنالیز به روش  NAAروشی کارا در آنالیز انواع نمونه بصورت کمی وکیفی میباشد .در این روش ،در صورتی
که فعالسازی با استفاده از نوترونهای حرارتی اتفاق بیفتد ،نوترون با انرژی خیلی کم به یک هسته برخورد
میکند و یک هسته مرکب برانگیخته را تشکیل میدهد و نهایت ًا هستهی برانگیخته به حالت پایه آمده گاما گسیل
میکند .آشکارسازی گاماهای آنی گسیل شده ( ،)PGNAAاطالعات فواصل ترازهای هستهای عناصر
تشکیلدهندهی نمونه مجهول را دراختیار قرار میدهد[ 1و .]2
در این پژوهش ،مطابق هندسهه شهکل ( ،)1از یک چشمه نوترون  Am-Beکه در کف آزمایشگاه قرار
گرفته برای فعالسهازی نوترونی استفاده شده است .به منظور حذف گاماهای  8/834 MeVچشمه از یک الیه
سهرب به خهخامت  2میلیمتر اسهتفاده شهده اسهت .همچنین به منظور ممانعت از ورود نوترونهای چشمه به
آشههکارسههاز از دو الیه پُلیاتیلن با  5درصههد بور و به ابعاد  55× 55×5سههانتیمتر اسههتفاده شههده و نهایتاً در
حدفاصل پلیاتیلن بوردار و آشکارساز از یک الیه سرب به ابعاد  02× 05×5سانتیمتر قرار گرفتهاست .مطابق
شهکل ،آشهکارسهاز سهوسوزن ( BGOبا ابعاد  0اینچ در  0اینچ) در سمت راست و سوسوزن ( NaIبا ابعاد 0
اینچ در  0اینچ) در سهمت چ

نمونه قرار دارد .فضای اطراف هر دو آشکارساز نیز به منظور حذف گاماهای

زمینه با دیواره سهربی به خهخامت  5سهانتیمتر پوشهانده شهده است .آشکارسازها برای زمان زنده 1055ثانیه
گهامهاههای آنی نمونهه را ثبت میکنند .آزمایش برای میزان نمک از 55گرم تا 555گرم در 0/5لیتر آب ،تکرار
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میشهود و با احتسهاب نمونه آب خال

 52 ،طیف ثبت میشود .طیفهای مربوط به آشکارساز  BGOبرای

چند درصد مختلف از نمک محلول در آب در شکل ( )2نشان داده شده است.

شکل ( :)1هندسه مورداستفاده در آنالیز محلول  NaClدر آب با استفاده از روش .PGNAA
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شکل ( :)2مقایسهی طیف اندازهگیری شده آشکارساز  BGOبرای مقادیر مختلف  NaClمحلول در  0/5لیتر آب :چ  :محدوده
انرژی 0MeVتا  8MeVو راست :محدوده انرژی  4 MeVتا . 0MeV
شکل ( ،)0طیفهای حاصل از  555گرم نمک محلول در  0/5لیتر آب که توسط دو آشکارساز سوسوزن BGO

و  NaIاندازهگیری شده با هم مقایسه شدهاند .چنانچه مشاهده میشود ،نمایش قلهها و تفکیک آنها توسط
سوسوزن  BGOبه مراتب بهتر از سوسوزن  NaIانجام میشود.
در شکل ( ،)4سطح زیر فوتوپیک پرتوی گامای کلر در انرژیهای  6/115MeVو  5/151MeVبه صورت
تابعی از مقادیر مختلف  NaClمحلول در آب برای دو آشکارساز  BGOو  NaIنمایش داده شده است .سطح
زیر فوتوپیک پرتو گامای مربوط به آشکار ساز  BGOمقادیر بیشتری را نشان میدهد.
دلیل مشاهده این رفتار را میتوان به بهرهی باالی آشکارسازی سوسوزن  BGOنسبت به  NaIمربوط دانست []0
 .به همین منظور در مطالعات آتی ارائه شده این مقاله صرفاً از سوسوزن  BGOاستفاده شده است.
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شکل ( :)0مقایسهی طیف اندازهگیریشده دو آشکارساز  BGOو  NaIبرای نمونه حاوی  555گرم  NaClمحلول
در 0/5لیتر آب.
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شکل ( :)4مقایسه سطح زیر فوتوپیک مربوط به گاماهای کلر با انرژیهای  5/115 MeVو  6/115 MeVکه با استفاده از دو

آشکارساز  BGOو  NaIاندازهگیری شده است.

 .2مطالعات شبیهسازی
چیدمان اندازهگیری شکل ( )1با استفاده از کُد مونتکارلوی  MCNPXدر وخعیت  Mode n pشبیهسازی شده
و طیف گامای آنی نمونه حاوی 555گرم نمک محلول در آب و ثبت شده در آشکارساز  BGOبا استفاده از
تالی  F0محاسبه میشود (شکل ( .))5علت اختالف بین طیف شبیهسازی و تجربی را می توان به گامای چشمه
نوترون  Am-Beو نیز گاماهای زمینه و نوفه الکترونیک نسبت داد .عدم اطالع کافی از عناصر و درصد بکاررفته
در اجزاء چیدمان آزمایش (مانند سیمان کف و پلیاتیلن بکار رفته) نیز میتواند منشاء دیگری برای اختالف
باشد.
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شکل ( :)5مقایسه طیف تجربی و شبیهسازی آشکارساز  BGOبرای نمونه حاوی  555گرم نمک در آب.
 .3تعیین درصد نمک در نمونه
 .1 .3روش شبکه عصبی
با این فرض که طیف بدست آمده از مطالعه شبیهسازی بخش قبل ،رفتار سامانه آنالیز به روش  PGNAAرا
بدرستی شبیهسازی میکند ،می توان طیفهای متعددی مربوط به مقادیر مختلف نمک محلول در آب را تهیه و
به عنوان دادههای کتابخانه ای در محاسبات شبکه عصبی و در بخش آموزش آن استفاده کرد[ .]4به همین منظور
از  152طیف (حاصل از شبیهسازی  MCNPXپاسخ آشکارساز  )BGOاستفاده میشود که  06عدد از این
طیفها برای آموزش شبکه و  14طیف دیگر برای کنترل پاسخهای شبکه درنظر گرفته میشود.
سپس با استفاده از سیستم شبکه عصبی که در نرمافزار  MATLABتعبیه شده است [ ،]5مقدار مجهول از
 NaClبا استفاده از یک شبکه چند الیه (که شامل یک الیه ورودی ،یک الیه پنهان ویک الیه خروجی است)
بدست میآید .همچنین از تابع آموزش  traingdxبرای آموزش شبکه استفاده شده و در الیه پنهان نیز از تابع
انتقال  tansigاستفاده میشود .در الیه خروجی از تابع انتقال خطی یا  Purelinاستفاده شده است .ورودی،
شامل  1524نورون (دریک ورودی متناظر با طیف در هر انرژی یا کانال) ،الیه پنهان از  15نورون و همچنین
در الیه خروجی از یک نورون استفاده شده است .نمودار مقادیر میانگین بدست آمده از خروجیهای شبکه
عصبی برحسب خروجی مطلوب و انتظاری در شکل ( )6نمایش داده شده است .چنانچه مالحظه میشود ،یک
رفتار خطی بین مقادیر میانگین بدست آمده از شبکه عصبی و مقادیر انتظاری دیده میشود .محورها ،مقادیر
نمک محلول در آب را برای دو وخعیت انتظاری و بدست آمده از شبکه عصبی را نشان میدهند.

 .2 .3روش کمترین مربعات
در این روش ،ابتدا با استفاده از کُد  02 ،MCNPXطیف کتابخانهای نمونه متناظر با مقادیر مختلف NaCl

محلول در  0/5لیتر آب (از صفر تا  015گرم) تهیه میشود .این طیفها مطابق با هندسه شکل ( )1و مربوط به
آشکارساز  BGOاست .به منظور استفاده از روش کمترین مربعات الزم است برنامهی کامپیوتری نوشته شود
تا طیف مجهول را در ورودی دریافت کرده و کانال به کانال مقادیر طیف مجهول را از مقادیر طیفهای کتابخانهای

780

کم کرده و مجموع مربعات این تفاخلها به تعداد طیفهای کتابخانهای ذخیره شوند .مقدار نمک محلول در
آب برابر با مقدار نمک محلول در آب طیف کتاخانهای خوهد بود که کمترین تفاخل را میدهد.
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شکل ( :)6میانگین مقادیر بدست آمده از  53بار اندازهگیری در شبکه عصبی برحسب مقادیر مطلوب.

برای امتحان این روش ،طیف بدست آمده برای  415گرم از  NaClمحلول در آب به عنوان طیف مجهول در
ورودی برنامه قرار داده میشود .شکل ( ،)1مجموع مربع تفاخلهای طیف مجهول با طیفهای کتابخانهای را
نشان میدهد .دادههای نمودار شکل ( )1کمینهی تفاخلها را بین دو مقدار  415و  425گرم نشان میدهد .برای
تعیین مقدار دقیق موجودی نمک نمونه مجهول ،فرض میشود  pمقدار از نمونه 415گرمی و  qمقدار از نمونه
 425گرمی در نمونه مجهول وجود دارد .این خرایب در خروجی برنامه بهترتیب  5/5144462و 5/4255500
بدست میآیند که این مقادیر ،موجودی نمک نمونه مجهول را برابر  414/25گرم تعیین می کنند که درصد
خطای حدوداً  5/105را میدهد.
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شکل ( :)1مقادیر مجموع مربعات تفاخلها (بین طیفهای کتابخانهای و طیف اصطالحاً مجهول با  415گرم موجودی نمک).

 .4بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش ،با استفاده از نتایج بدست آمده از طیفهای تجربی و شبیهسازیدر کُد  MCNPمالحظه میشود
که به سبب بازدهی بیشتر آشکارساز  BGOنسبت به آشکارساز  NaIدر آشکارسازی پرتوهای گامای ،PGNAA
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 همچنین با استفاده از طیفهای کتابخانهای حاصل از شبیهسازی با کد. استBGO گزینه مناسب آشکارساز
 مجهول در نمونه بدستNaCl  مقدار، و بهرهگیری از دو روش شبکه عصبی و حداقل مربعاتMCNPX
 مقایسه نشان میدهد روش حداقل مربعات خطای کمتری نسبت به روش شبکه عصبی دارد (خطای.میآید
. است%5/10 و خطای روش حداقل مربعات%0/00 داده خروجی شبکه عصبی
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