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Abstract
ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS APPLICATION

FOR ANALYSIS OF GAMMA RAY SPECTRUM OBTAINS
FROM THE SCINTILLATION DETECTORS

Scintillation detectors are commonly used for the gamma ray detection. Actually,
the small peak resolution and the significant Compton effect fraction limit their utilization
in the gamma ray spectrometry analysis. This article presents the artificial neural networks
(ANN) application to the analysis of the gamma ray spectrums acquired from scintillation
detectors.

The obtained results validate the effectiveness of the ANN method to spectrometry
analysis.

1. WPROWADZENIE

W wielu zagadnieniach związanych z detekcją promieniowania y sto-
sowane są detektory scyntylacyjne. Detektor taki składa się z kryształu
scyntylatora, fotopowielacza i elektronicznego układu wstępnego przetwa-
rzania sygnału [1-2]. Dla monoenergetycznego promieniowania y widmo
energetyczne otrzymywane z detektora scyntylacyjnego przedstawione jest
na rys. 1. Na podstawie widma uzyskanego z detektora scyntylacyjnego,
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Rys. 1. Symulowane widmo z detektora scyntylacyjnego dla monoenergetycznego pro-
mieniowania y.
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dla wieloenergetycznych źródeł promieniowania y, wyznaczanie natężenia
promieniowania dla danej energii fotonu y jest trudnym zagadnieniem, ze
względu na tą stosunkowo małą energetyczną zdolność rozdzielczą oraz
duży udział efektu Comptona.

pierwotne widmo promieniowania gamma
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Rys. 2. Symulowane widmo z detektora scyntylacyjnego zawierające 16 różnych energii
promieniowania y.

Na rys. 2 przedstawiono przykładowe, symulowane, widmo z detek-
tora scyntylacyjnego zawierające 16 różnych energii fotonów y. W symu-
lacjach tych przyjęto wartość zdolności rozdzielczej detektora równą 15% i
przyjęto, że natężenie rejestrowanego promieniowania, w efekcie Compto-
na, maleje liniowo z energią fotonów y. Na tym przykładzie widać, że roz-
dzielenie i ilościowe wyznaczenie natężenie promieniowania dla danej
energii fotonu y jest trudnym zagadnieniem. Idealnym odpowiednikiem
tego widma byłoby pierwotne widmo promieniowania y przedstawione na
rys. 2. W takim przypadku położenie piku w sposób jednoznaczny pozwala
określić energię danej linii promieniowania y, natomiast wysokość piku
jest wprost proporcjonalna na natężenia promieniowania o danej energii.
Prezentowana praca przedstawia możliwości zastosowania metody sztucz-
nych sieci neuronowych do transformacji wieloenergetycznego widma
promieniowania y z detektora scyntylacyjnego w pierwotne widmo tego
promieniowania (rys. 2).

2. ZASTOSOWANIE SZTUCZNEJ SIECI NEURONOWEJ
DO ANALIZY WIDM

W ostatnim dziesięcioleciu nastąpił bardzo duży rozwój zastosowań
sztucznych sieci neuronowych w wielu dziedzinach nauki i techniki. Do-
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kładny opis metod działania sztucznych sieci neuronowych i ich zastoso-
wań można znaleźć w literaturze [3-7].

Jednym z zastosowań sztucznych sieci neuronowych jest przetwa-
rzanie obrazu. Przetwarzanie to ma na celu eliminację szumów zawartych
w pierwotnym obrazie i uwypuklenie istotnych dla danego zagadnienia
cech takiego obrazu. W takich przypadkach jako szum są traktowane rów-
nież elementy obrazu nie będące szumem w klasycznym pojęciu, lecz bę-
dące elementami przeszkadzającymi w uzyskaniu odpowiednio dokładne-
go obrazu wybranego elementu.

Klasycznym przykładem obrazu zawierającym powyżej wymienione
szumy jest widmo z detektora scyntylacyjnego powstałe z detekcji promie-
niowania y- Celem analizy takiego widma jest jego przekształcenie w
pierwotne widmo tego promieniowania (rys. 2).

W pracy zastosowano sieć jednowarstwową o liniowej funkcji akty-
wacji. Sieć taka składa się z szeregu neuronów linowych znajdujących się
w jednej warstwie gdzie do każdego neuronu docierają wszystkie sygnały
wejściowe, czyli n-elementowy wektor wejściowy X. Każdy neuron ma
swój własny zestaw wag a wyjście każdego neuronu stanowi składową m
elementowego wektora wyjściowego Y. Taka sieć reprezentowana jest
przez macierz W o wymiarach n-m gdzie dany element w y oznacza wagę
dla /-tego sygnału wejściowego iy-tego neuronu. W przedstawianym przy-
padku wartości n i m były takie same i wynosiły 256, co odpowiadało sy-
mulacji analizatora o 256 kanałach.
Sieć taka realizuje następującą funkcję:

n
y j = £ Wij -Xi (1)

/=!
co w zapisie wektorowym można przedstawić w postaci:

y = wx (2)
W omawianym zagadnieniu, sieć taka powinna przekształcić widmo

z detektora scyntylacyjnego (wektor X) w widmo pierwotne (wektor F).
Aby to osiągnąć należało poddać tą sieć procesowi „uczenia", czyli tak
dobrać wartości macierzy W, aby osiągnąć założony cel. W tym celu za-
stosowano metodę uczenia z „nauczycielem". Metoda ta polega na przy-
gotowaniu zbioru uczącego, składającego się z zadanej liczby wektorów X
i odpowiadającego mu zbioru wektorów Z. W prezentowanej pracy zbiór
wektorów X stanowiło L=55 symulowanych widm z detektora scyntylacyj-
nego. Widma te zawierały 16 zadanych energii promieniowania y a różnica
pomiędzy tymi widmami wynikała z różnego udziału liczby fotonów o
danej energii i rejestrowanych przez detektor. W procesie uczenia doko-
nywana była zmiana wartości elementów macierzy W tak, aby zminimali-
zować wartość funkcji kryterialnej Q, gdzie:
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Dla tak dobranej funkcji kryterialnej w kolejnych krokach uczenia macierz
W była zmieniana w następujący sposób:

-Y)-X (4)

gdzie: k - kolejny krok uczenia; h, c ~ współczynniki uczące.
Do przeprowadzenia tych obliczeń opracowany został program w środowi-
sku MATLAB 4.0 z wykorzystaniem procedur biblioteki „Sieci Neurono-
we". Do realizacji procesu uczenia opisanego równaniem (4) zastosowano
adaptacyjną metodę zmian współczynnika uczącego h. Metoda ta polega
na zmianie wartości tego parametru w trakcie procesu uczenia tak, aby
zminimalizować liczbę kroków uczenia k. W przedstawianych oblicze-
niach wartość współczynnika c przyjęto 0,95 natomiast współczynnik
startowy h wynosił 0,001 i w trakcie adaptacyjnego uczenia był zwiększa-
ny o mnożnik 1,05, a zmniejszany o mnożnik 0,7.

Po etapie uczenia, w zastosowaniach sieci neuronowych, najważniej-
szym etapem jest proces testowania nauczonej sieci. Proces ten polega na
przygotowaniu zbioru testującego, składającego się z zadanej liczby wek-
torów X i odpowiadającego mu zbioru wektorów T (testujące). Zbiory te
powinny być różne od zbiorów, na których sieć była uczona. Zbiór wekto-
rów X poddaje się przetworzeniu przez sieć (otrzymaną w procesie ucze-
nia) i otrzymany w wyniku zbiór wektorów Y porównuje się ze zbiorem T.

3. OTRZYMANE WYNIKI

Tak jak zaznaczono w poprzednim rozdziale do procesu uczenia sieci
przygotowana 55 symulowanych widm z detektora scyntylacyjnego i od-
powiadających mu widm pierwotnych promieniowania y. Po dokonaniu
procesu uczenia dokonano testowania nauczonej sieci na dodatkowo przy-
gotowanych 333 widmach. Na rys. 3 i 4 przedstawiono przykładowe wid-
mo z detektora scyntylacyjnego i odpowiadające mu widmo pierwotne
(rys. 3) oraz widmo uzyskane z przetworzenia przez sieć neuronową wid-
ma z detektora scyntylacyjnego w widmo pierwotne (rys. 4). Porównując
rysunki 2 i 3 należy zwrócić uwagę na różnicę w natężeniu promieniowa-
nia dla poszczególnych linii energetycznych, czyli na fakt, że sieć była
uczona na widmach o innych kształtach w stosunku do kształtu widm, na
których była testowana. W tabeli przedstawiono w sposób ilościowy do-
kładność odtwarzania pierwotnego widma promieniowania y z widma uzy-
skanego z detektora scyntylacyjnego. Tabela ta zawiera również „historię"
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Rys. 3. Widmo z detektora scyntylacyjnego i odpowiadające mu widmo z detektora ideal-
nego, zawierające 16 różnych energii promieniowania y.

dokładności odtwarzania widma w funkcji liczby kroków uczenia. Za mia-
rę dokładności odtworzenia danej linii energetycznej promieniowania y
przyjęto względny błąd średni kwadratowy dla danych energii fotonowy
wyliczony z 333 widm testujących. Uzyskane wyniki pokazują, że najwolniej

'\ widmo z sondy scyntylacyjnej po przekształaceniu przez sieć neuronową
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Rys. 4. Widmo z sondy scyntylacyjnej po przekształceniu przez sieć neuronową.
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Tabela. Dokładność odtwarzania pierwotnego widma promieniowania y z widma uzyska-
nego z detektora scyntylacyjnego.

Liczba kroków uczenia
Względna energia fotonów y

25
30
39
45
51
61
69
76
87
99
1 1 1
146
153
166
194
217

100 500 1000 5000 10000 30000
Względny błąd średnio kwadratowy

0,87
0,38
1,51
2,82
1,21
2,20
6,35
3,13
3,13
8,01
18,75
11,32
15,45
9,81
9,92
2,88

0,13
0,11
0,15
0,25
0,14
0,20
0,71
0,14
0,39
1,37
1,87
2,34
11,50
3,93
2,67
1,33

0,023
0,025
0,023
0,038
0,074
0,099
0,163
0,048
0,139
0,272
0,233
1,490
9,880
2,456
0,982
0,456

0,010
0,001
0,004
0,013
0,016
0,024
0,040
0,005
0,029
0,023
0,002
0,369
2,317
0,543
0,218
0,030

0,0016
0,0004
0,0006
0,0015
0,0029
0,0043
0,0079
0,0009
0,0055
0,0058
0,0036
0,0644
0,3965
0,0942
0,0376
0,0051

0,0000016
0,0000003
0,0000007
0,0000017
0,0000029
0,0000042
0,0000075
0,0000009
0,0000054
0,0000052
0,0000022
0,0000645
0,0004001
0,0000946
0,0000378
0,000005 1

sieć uczyła się rozpoznawania natężenia promieniowania od fotonów o
dużej energii i leżących bliska siebie (względne energie 146, 153 i 166).
Pomimo tego po 30000 krokach uczących sieć rozpoznawała wszystkie linie
energetyczne z błędem (niepewnością standardową) mniejszą od 0,001 (0,1%).

4. PODSUMOWANIE

Celem prezentowanej pracy było określenie możliwości zastosowania
sztucznych sieci neuronowych do przetwarzania wieloenergetycznego widma
promieniowania y z detektora scyntylacyjnego w pierwotne widmo tego pro-
mieniowania. Analizę przeprowadzono na danych symulowanych dla widma
złożonego z 16 energii promieniowania y i detektora scyntylacyjnego o zdol-
ności rozdzielczej równej 15%. Uzyskane wyniki pokazały na duże potencjal-
ne możliwości wdrożeniach tej metody w praktycznych zastosowaniach.
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