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Abstract
ANALYSIS OF THE ATMOSPHERIC 7Be RADIOACTIVITY

BY NEURAL NETWORK
Computational methods of artificial intelligence (neural networks) and modern signal

processing (wavelet decomposition) were applied for the analysis of the atmospheric 7Be
radioactivity data. Measurements were preformed each week during 1994-2001 in the sampling
station placed at Świder Geophysical Observatory. Raw data as well as those averaged over 4
and 10 weeks were used. Ability of the neural networks for the purpose of representation,
interpolation and prediction was tested. The corresponding relative errors are calculated.

Next, the time sequences were decomposed using the wavelet method and eight
components of different time scales were obtained. Neural networks were applied sepa-
rately to each of those components.

Application of such analysis and their possible extensions useful for the construc-
tion of phenomeno-logical models of atmospheric radioactivity are discussed.

1. WSTĘP

Problem analizy wyników pomiarów radioaktywności atmosferycznej z
kilku względów okazuje się trudny i mimo kilkudziesięciu już lat monitoro-
wania skażeń promieniotwórczych atmosfery prowadzonego w wielu ośrod-
kach, rezultaty matematycznego modelowania są raczej skromne. Przyczyny
tego są następujące: Po pierwsze, źródła skażenia atmosfery są różnorodne.
Mogą to być zarówno wybuchy jądrowe, awarie reaktorów atomowych i róż-
nych urządzeń wykorzystujących izotopy promieniotwórcze, jak i naturalne
źródła radioaktywności atmosferycznej. Wśród tych ostatnich można wymie-
nić zarówno promieniowanie kosmiczne, jak i emisję izotopów promienio-
twórczych wytwarzanych w skorupie ziemskiej. Po drugie, izotopy absorbo-
wane przez różne składniki atmosfery są wraz z nimi unoszone przez prądy
powietrzne i usuwane z atmosfery przez opady. Po trzecie, izotopy zaabsor-
bowane w skorupie mogą być wtórnie wypłukiwane i przenoszone przez pią-
dy wodne, a następnie reemitowane do atmosfery. Tak więc los poszczegól-
nych izotopów jest w atmosferze bardzo różny i zależy od dużej liczby
ukrytych parametrów, nieraz trudno uchwytnych pomiarowo, a ponadto czę-
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ściowo ze sobą skorelowanych, z dużą domieszką składowej czysto przypad-
kowej. Dlatego ich modelowanie jest bardzo trudne do zrealizowania meto-
dami eksperckimi. W takiej sytuacji ważną pomocą stają się niektóre metody
sztucznej inteligencji, a w szczególności technika komputerowych sieci neu-
ronowych [1].
W niniejszej pracy sprawdzono stosowalność techniki sieci neuronowych
do następujących zadań: 1) neuronowej reprezentacji danych i ich inter-
polacji, 2) neuronowej predykcji przyszłych wyników pomiarów na pod-
stawie poprzednich pomiarów.
Złożoność rozważanych procesów powoduje, że mierzony ciąg czasowy za-
wiera nieraz wiele niezależnych lub słabo skorelowanych składowych. W ta-
kich przypadkach celowe jest rozłożenie badanego sygnału na pewną liczbę
niezależnych składowych metodą analizy falkowej (wavelet decomposition)
[2]. W niniejszej pracy zastosowano sieci neuronowe do ośmiu składowych
falkowych.
Dostępne wyniki pomiarowe dotyczą pięciu izotopów promieniotwórczych.
W niniejszej pracy ograniczono się do danych dla izotopu 7Be, ponieważ
jest to izotop o największej aktywności obarczonej najmniejszym błędem
doświadczalnym.

2. POMIARY RADIOAKTYWNOŚCI

Pomiary były wykonywane przez Pracownię Radiochemii Zakładu
P2 Instytutu Problemów Jądrowych (IPJ) w ciągu ostatnich 11 lat na sta-
nowisku pomiarowym umieszczonym w Obserwatorium Geofizycznym
im. S. Kalinowskiego w Świdrze [3]. System monitoringu bazuje na urzą-
dzeniu ASS-500, które służy do uzyskania próbek zanieczyszczeń powie-
trza atmosferycznego. Aerosole atmosferyczne pochodzące z ok. 100 tyś.
m3 powietrza pompowanego w ciągu l tygodnia osadzały się na filtrze
Petrianowa urządzenia PTF-10. Filtr ściskany był do wymiarów standar-
dowej pigułki. Widma y mierzono detektorem Ge(HP). Do detekcji 7Be
wykorzystano linię 475 keV 7Li z rozpadu (3".

3. NEURONOWA REPREZENTACJA I INTERPOLACJA DANYCH

Do analizy danych pochodzących z lat 1994-2001 użyto sieci neuro-
nowej o architekturze wielowarstwowego perceptronu. Zbiór uczący za-
wierał numer tygodnia zakodowany w postaci 9-bitowego słowa oraz ak-
tywność 7Be znormalizowaną do przedziału {0,1}. W ten sposób konfiguracja
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sieci była {9:hi:łi2'.l}. Uczenie sieci przeprowadzano metodą wstecznej pro-
pagacji za pomocą programu AiR-NET używanego standardowo w Politech-
nice Białostockiej. Do uczenia sieci korzystano z danych uzyskanych bezp-
średnio podczas pomiaru oraz z wielkości uśrednionych po 4 i 10 tygodniach.
Na rys. l przedstawiono typowy wynik neuronowej reprezentacji uzyskanej
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Rys. 1. Neuronowa reprezentacja radioaktywności atmosferycznej 7Be.

odpowiednio dla danych mierzonych oraz uśrednionych. Względny błąd
dopasowania danych doświadczalnych i wyjścia z sieci neuronowej wynosi
13,8% dla surowych danych oraz 10% dla danych uśrednionych po 4 tygo-
dniach.
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Rys. 2. Przykład zdolności interpolacyjnej sieci neuronowej.
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Dla sprawdzenia zdolności interpolacyjnej sieci neuronowej wykorzy-
stano dane uśrednione po 10 tygodniach (łącznie 368 punktów doświadczal-
nych), z których ok. 30% zdarzeń wybranych w sposób przypadkowy użyto
do uczenia sieci. Resztę danych z tego zbioru wykorzystano do testowania.
Wynik przestawiono na rys. 2. Odpowiedni błąd względny wynosi 1,6% dla
danych użytych bezpośrednio do uczenia sieci oraz 18% dla wszystkich 368
analizowanych zdarzeń.

4. NEURONOWA PREDYKCJA

Zdolność predykcyjną sieci neuronowej przebadano dla szeregu przy-
padków: Użyto danych uśrednionych po 4 i 10 tygodniach. Horyzont prób-
kowania zmieniano od 5 do 9 tygodni. Długość horyzontu predykcji wyno-
siła 1,3 oraz 5 tygodni. Zdolność predykcji była testowana w następujący
sposób: Z pełnego zbioru 378 cotygodniowych pomiarów wydzielano pod-
zbiór uczący zawierający na ogół od 50 do 150 punktów pomiarowych,
zwykle stanowiący centralną cześć pełnego zbioru danych. W ten sposób
utworzono trzy podzbiory: centralny (uczący) i dwa zewnętrzne (testowe).
Dla każdego z nich obliczano standardowe współczynniki MAPĘ [1] okre-
ślając w ten sposób ilościowo zdolność predykcyjną sieci dla każdego z tych
obszarów oddzielnie. Na rys. 3 przedstawiono predykcję wyniku pomiaru
następnego tygodnia pomiarowego, uzyskaną dla danych surowych oraz
uśrednionych odpowiednio po 4 i 10 tygodniach.
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Rys. 3. Przykład zdolności predykcyjnej sieci neuronowej. Predykcja typu „1/1".
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Rys. 4. Inny przykład zdolności predykcyjnej sieci neuronowej. Predykcja typu „5/5".

Na rys. 4 przedstawiono wyniki jednoczesnej predykcji 5 tygodni (typu
„5/5"). Symbol „m/n" oznacza tu, że użyta szerokość horyzontu predykcji
wynosi n, a m jest to numer tygodnia liczony w ramach tego horyzontu,
który podlega predykcji.

Współczynniki MAPĘ maleją wraz ze wzrostem okresu uśredniania
danych wejściowych. Najmniejsze jego wartości uzyskuje się dla obszaru
II (uczącego), a większe - dla testowych zbiorów zewnętrznych, których
dane nie uczestniczyły bezpośrednio w procesie uczenia sieci. Dla danych
nie uśrednionych zdolność predykcyjna była niewielka (współczynnik
MAPĘ sięgał 50%). Dla danych uśrednianych ze zbioru centralnego
współczynnik MAPĘ wynosił ok. 3%. Dla zbiorów testowych i danych
uśrednionych po 10 tygodniach oraz horyzontu n=3 tygodnie wynosił on:
10% dla predykcji typu „1/3" i 16% dla predykcji typu „3/3". Dla danych
testowych i horyzontu n=5 tygodni zmieniał się od wartości 10% dla pre-
dykcji typu „1/5" i danych uśrednionych po 10 tygodniach do 36% dla
predykcji typu „5/5" i danych uśrednionych po 4 tygodniach. Obserwowa-
ne efekty są łatwo zrozumiałe: spadek MAPĘ wraz z silniejszym uśrednie-
niem danych świadczy o istnieniu względnie dużej składowej przypadko-
wej w danych nie uśrednionych. Wzrost MAPĘ dla zewnętrznych
obszarów testowych świadczy o istnieniu długoczasowych trendów, które
nie zostały uchwycone przez dane z obszaru uczącego.
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5. ANALIZA FALKOWA

Analizy falkowej dokonano za pomocą biblioteki MATLAB [4].
Analizowany ciąg czasowy został rozłożony na 8 składowych, standardo-
wo oznaczanych jako A7, Di,...,D7. Na rys. 5 przedstawiono 4 z nich o naj-
dłuższej skali czasowej oraz wyniki predykcji neuronowej typu „1/5". Jako
obszary uczące wybrano: tygodnie 100-200 dla składowych Dn, podczas
gdy dla składowej A? odpowiedni obszar stanowiły tygodnie 100-300. Z
uzyskanych wyników można wyciągnąć następujące wnioski:
a) Ogólnie, predykcja neuronowa składowych Di,...D7 jest bardzo dobra.

To sarno można stwierdzić dla predykcji typu „2/5", „3/5", „4/5" i „5/5".
b) Predykcja dla składowej A? jest nieco gorsza. Jest to spowodowane spe-

cyficznym „trójkątnym" kształtem funkcji A7, który powoduje, że nie
można wybrać obszaru uczącego tak, aby wartości A7 w obszarach ze-
wnętrznych nie wykraczały poza wielkości zawarte w zbiorze uczącym.
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Rys. 5. Rozkład sygnału na składowe falkowe i ich neuronowa predykcja typu „1/5".

c) Predykcja dla składowych Di,...D4 systematycznie pogarsza się wraz
ze zmniejszeniem skali czasowej funkcji falkowej. Dzieje się tak na
skutek wzrastającej roli składowej czysto stochastycznej. Współczyn-
niki MAPĘ zmieniają się dla predykcji typu „m/5" w granicach 4-15%
dla obszaru uczącego i 13-28% dla obszarów zewnętrznych.
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6. WNIOSKI

Analiza radioaktywności 7Be metodą sieci neuronowych, zarówno
danych surowych, uśrednianych, jak i składowych falkowych, wykazała
dużą potencjalną przydatność tej metody do modelowania radioaktywnego
skażenia atmosfery. Wyniki wskazują na realność skonstruowania modeli
neuronowych zarówno statycznych, konfrontujących nowe dane doświad-
czalne z uśrednionymi rozkładami wielkości zmierzonych poprzednio, jak
i dynamicznych, opisujących trendy czasowe. W tym drugim przypadku
zastosowanie predykcji do składowych falkowych wydaje się być szcze-
gólnie obiecujące. Prace nad takimi modelami neuronowymi radioaktyw-
ności 7Be, 40K, l37Cs oraz 2l°Pb są aktualnie prowadzone przez autorów
niniejszego artykułu. Wyznaczenie funkcji korelacji między analogicznymi
składowymi falkowymi, uzyskanymi zarówno dla pomiarów dla różnych
izotopów, jak i dla innych wielkości przyrodniczych, może doprowadzić w
przyszłości do opracowania fizyc^.rych modeli radioaktywności atmosfery.
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