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چکیده

آشکارسازی با ریسک پرتوگیری پایین ،به دلیل فاصله محل آشکارسازی از منبع پرتویی معموالً از روش پایش هوایی گاما استفاده می شود .یکری
از مه ترین مسائل در پایش هوایی گاما ،کاهش نویز آشکارسازی است .روشهای مختلفی برای کاهش نویز آشکارساز هوایی گاما ارائه شده کره
از میان آنها در این مقاله ،استفاده از خواص ایستان گردشی ،به دلیل قابلیتهای آن در آشکارسازی شمارشهای ک پرترویی ،کره ناشری از منرابع
ضعیف گامای دور از محل آشکارساز است ،پیشنهاد و به منظور افزایش دقت نتایج آشکارسازی پرتو گاما و کاهش خطای ناشی از محردودیتهای
فیزیکی و پروازی با سایر روشهای پردازش سریهای زمانی و تخمینهای طیفی مقایسه شده است .مه ترین مشکل چنین روشهایی پیچیردگی
محاسباتی باال است ،که استفاده از آن را با چالش روبهرو می کند .در این مقاله روشهای کاهش نویز آشکارساز هروایی گامرا مبتنری برر خرواص
ایستان گردشی در فیلترهای توسعه یافته کالمن معرفی میشوند .فیلتر کالمن با استفاده از ادغام دادهها ،بر اساس یک مدل دینرامیکی ،تغییررات در
شمارش فوتون های دریافتی عناصر پرتوزا را در زمان واقعی برآورد میکند .نتایج پژوهش نشان می دهد که فیلتر کالمن توسعه یافته با توجره بره
ویژگی حذف اعواج های غیرخطی نسبت به سایرفیلترها برتری دارد .تمرکز مقاله بر مدلسازی ،تطبیق و جنبههای محاسباتی اعمال فیلتر کالمن بر
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آشکارسازی پرتو گاما نقش مهمی در افزایش ایمنی هستهای و بستری مناسب برای استفاده بهینه از پرتوهای هستهای فرراه مریکنرد .بررای

دادههای واقعی حاصل از پایش هوایی گاما است .معیار کوواریانس خطا و زمان موردنیاز محاسبات برای پرردازش در واقرع نگراری آشکارسرازی
پرتوی گاما با روشهای تخمین مبتنی بر چگالی طیف توان و تخمرین طیفری چنرد کاهنرده و کالمن توسعه یافته ارزیابی شده است .نتایج بیرانگر
آن است که اسرتفاده از روش کرالمن توسرعه یافتره عرووه برر ایرن کره آشکارسراز را بررای مقابلره برا نویزهرا و اخرتولهرای غیرخطری آمراده

کلیدواژگان :پایش هوایی پرتو گاما ،فیلتر کالمن توسعه یافته ،نویز غیرایستان چرخشی ،ایمنی هسته ای.

 .1مقدمه
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میکند ،ه گرایی سامانه پایش هوایی را نیز به صورت محسوسی افزایش میدهد.
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با توجه بره مسرائل ،مخراطرات و هزینره هرای مترترب برر

در این مقاله تخمین دقیق و بهنگام تعرداد فوترون دریرافتی

بهکارگیری سیست های متداول و سنگینوزن پایش هوایی گاما،

بهعنوان یکی از اجزای اصلی پرایش هروایی فوترونهرای گامرا

به کوچکسازی بخش آشکارساز توجه بیشتری شده است .این

مطرح می شود .در پژوهش حاضر ،از فیلتر کالمن برای تخمین

رویکرد بهویژه با استفاده از تکنیکهای کاهش نویز آشکارسراز

تعداد فوتونهای شمارششده و کاهش نویز اندازهگیری هوایی

هوایی گاما و روشهای مختلف کاهش خطا و نویز ،به افزایش

استفادهشده است .این روش با بهکارگیری فیلتر کرالمن توسرعه

دقت اندازهگیری سیست های کوچکترر و سربکوزنترر منجرر

یافته ،به پردازش دادههای واقعی تعداد فوتون دریافتی از منرابع

خواهد شد .این روشها مشتمل بر انواع روشهای کاهش نویز

شناختهشده پرتوزا میپرردازد و مردل اسرتخراجشرده از طریرق

آماری ،کالیبراسیون تجهیزات و پنجرههای انررژی و ایرن قبیرل

توابع ارزیرابی اعتبرار سرنجی شرده بررای پرایش هروایی گامرا

اقدامات است [.]9

مورداستفاده قرار میگیرد .برای سیست های خطری ،فیلترهرای

روشهای مختلفی برای تخمین دقیق و بهنگام تعداد فوتون
دریافتی در پایش هوایی پرتو گاما به کار گرفته میشود ] .[1از

کالمن تخمینگرهای بهینه را در تشخیص حداقل مربعات فراه
میکنند.

منطبق ( ،)Matched filterروش مبتنی برر انررژی ( Energy

تخمین تعداد فوتون دریافتی عموماً یک کار پیچیده برا شررایط

 ،)detectionو استفاده از ویژگیهای حاصل از فرض ایسرتان

غیرمطمئن و همراه با ضعف در پایگاه داده است .تاکنون بررای

گردشی بودن ( )Cyclostationarityاشراره کررد .روش فیلترر

این منظور مدل کننده واحدی که ازنظر همگان بهعنوان بهترین

منطبق در شمارش های ک پرتوی گاما بسیار خوب عمل مری-

روش شناخته شود ،توسعهنیافته اسرت .یکری از ایرن روشهرا،

کند ولی به اطوعرات زیرادی از منبرع پرتروی نیازمنرد اسرت.

روش کالمن است که به عنوان تخمرین خطری مرتبره دوم نیرز

بنابراین ،ایرن روش در آشکارسراز هروایی گامرا قابرل اسرتفاده

شناخته میشود ،این روش یرک سرامانه پویرا را برا اسرتفاده از

نیست .روش آشکارسازی پرتو گاما با استفاده از انررژی ،روش

مجموعهای از اندازهگیریهای شامل خطا در طول زمان برآورد

ساده و سریعی است اما این اشکال را دارد که در شمارش های

میکند .فیلتر کالمن معمروالً تخمرین دقیرق ترری را نسربت بره

ک پرتوی گاما عملکردش به شدت افت میکنرد .روش مبتنری

تخمین های بر بر مبنای استنباط بیزی و تخمین توزیع احتمرال

بر فرض ایستان گردشی بودن شمارش پرتو گامرا ،کره در اک رر

مشترکی ارائه میکند.

شرررمارش هرررای کر ر پرترررو گامرررا و همچنرررین اسرررتحکام

بهینه در سیست آشکارساز هوایی پرتوهای گاما به کرار رود .از

( )Robustnessدر برابر عدم قطعیت میزان تروان نرویز مرورد

آنجاکه خطاهای تخمین متغییرهای سیست با کمتررین مربعرات

توجرره ایررن مقالرره اسررت .در ایررن روش ،بررر خرروف روش

حداقل میشود ،فیلتر بهینه در نظر گرفته می شود .این مقاله برا

آشکارسازی پرتو گاما بر اساس انرژی ،برا توجره بره ایرن کره

پیشنهاد استفاده از فیلتر کالمن توسعه یافته جهت کاهش نرویز،

تداخل و نویز ایستان گردشی نیستند ،شمارش پرتو گاما از این

به پیاده سازی این فیلتر بهینه ،جهرت حرذف نرویز آشکارسراز

دو جدا میشود.

هوایی پرتوهای گاما پرداخته و نتایج آنرا گزارش مری کنرد .برا
توجه به ویژگی های استاتیک نویز اندازه گرفته شده ،عملکررد
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مواقع فرض قابل قبولی اسرت ،بره دلیرل عملکررد مناسرب در

مفهوم فیلتر کالمن میتواند برای تولید فیلتر نرویز دیجیترال
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جمله مه ترین این روشها میتوان به روش اسرتفاده از فیلترر
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فیلتر موجب بهبود دقت آشکارساز مریشرود .نترایج بره دسرت

ذرات پرترروزا ،کرره م ری تواننررد برره افررراد و حترری تجهیررزات

آمده نشان میدهد ،هنگامیکه مفاهی فیلتر کرالمن اسرتفاده مری

اندازهگیری آسیب جدی وارد کنند ،برا دقرت مناسربی تخمرین

شود عملکرد پایش هوایی پرتوهای گاما به طور قابرل تروجهی

قابلاعتمادی از "نوع" و "میزان" مواد پرتوزا و آلودگی پرتروی

بهبود پیدا میکند.

محیط به دست آورد .جمعآوری و تخمین اطوعات مربوط بره

پرتوهای گاما و متعاقبرا پرس از بیران مختصرر مفراهی مررتبط

تشعشعات خارج از سایت ،از ابزارهای اولیه و ضرروری بررای

ایستان گردشی سیگنال شمارش فوتون گاما ،در بخش  3روش

تصررمی گی رری مناسررب در چن رین مررواقعی اسررت .ای رنگونرره

آشکارسازی پرتو گاما به کمک خواص ایستان گردشی توضیح

تصررمیمات ،بایررد برره کمررک مرردل هررای پرریش آگرراهی و

داده میشود و سپس پیاده سرازی ایرن روش بره وسریله فیلترر

اندازهگیریهای جامع محیطی که بره صرورت اضرطراری و در

کالمن پیشرفته در بخش  4تشریح می شرود .پرس از آن روش

شرایط بحران انجام می شوند اتخراذ ،و برهطرور مسرتمر مرورد

پیشنهادی با سایر روش های پیشرفته برا اسرتفاده از داده هرای

اصوح و بازنگری قرار گیرند .عادی شدن وضعیت و بازگشت

واقعی پایش گاما پیاده سازی شده و نتایج با معیارهای مختلف

از حالت فوق العاده بره شررایط طبیعری هر  ،بره کمرک نترایج

ارزیابی در بخش  1ارائره شرده اسرت .در آخرر و در بخرش 0

اندازهگیریهای پی در پی مشخص و به افراد در معرض پرترو

نتیجهگیری انجام میشود.

و یا محدوده سانحه یا منطقه آلوده اطوع داده می شود.
کاهش نویز آشکارساز هوایی گاما با قابلیرت تحرر زیراد،

 .2پایش هوایی پرتوهای گاما
پایش هوایی ،اقتصادی ترین ،سریع تررین و مناسرب تررین
روش برای جمع آوری اطوعات پرتویی سطح زمین برهمنظرور
تهیه نقشه پرتوزایی مناطق مختلف کشور مخصوصاً در شررایط
بحران است .عووه بر پرتوزایی طبیعی ،برخی اقردامات بشرری
و یا بروز سوانح هسته ای منجر به آزادسرازی مرواد پرتروزا در
محیط می شوند .اقدامات ایمنی و حفراتتی دقیرق و هدفمنرد،
اولین واکنش های ضروری در مواجهره برا چنرین رویردادهایی
است ،این دقت و هدفمندی تنهرا میتوانرد برا شرناخت نروع و

مقدار و نوع عناصر پرتوزای پراکندهشرده در پری یرک سرانحه

در واکنش سریع و اقدام مناسب و بهموقع در سوانحی کره آزاد
شدن عناصر پرتوزا را در پیدارند ایفا میکند .پرایش وضرعیت
یررد فعررال آزادشررده( )I131در پرری سرروانح هسررته ای [،]4
جستجوی چشمه های دزدیده یرا مفقودشرده ،یرافتن باقیمانرده
ماهواره-ها یا سایر پرتابه هایی که به زمین اصرابت کررده انرد،
میزان آب معادل بارش برف [ ،]1وضعیت سرطح و ارتفراع آب
دریاچه ها [ ،]0تغییرات در وضعیت خرا منراطق برا پوشرش
سبز [ ]1م الهرایی مختلرف از کاربردهرای گسرترده ،جالرب و
متنوع ،آشکارسازهای هوایی گاما هستند که به کمک تشرخیص
آنومالی ها یا تغییرات پرتوی محیط میسر می شوند.

هسته ای و یا نشت مواد پرتوزا ،استفاده از روش "پایش هوایی

مدل های پیش آگاهی در مرورد پدیرده هرایی کره طبیعرت

گاما" است [ .]4با توجه به برد پرتوی گاما در هوا ایرن امکران

آماری دارنرد ،برا اسرتفاده از روش هرای آمراری و اسرتفاده از

وجود دارد تا ضمن حفظ فاصله مناسرب و ایمرن از پرتوهرا و

شاخص هایی که بروز و وقوع پدیده موردنظر ،در پی تهور یرا
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میزان مواد پرتوزا محقق شود .ایمن تررین روش بررای بررسری

همراه با جمع آوری داده ها و نمونه برداری محیط ،نقش مهمی
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در ادامرره ،ابترردا در بخررش  1مفرراهی اولیرره پررایش هرروایی

وضعیت پرتوزایی و سطوح تشعشعات در محریط آلروده و نیرز
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تغییر مقدار آن شاخص ها با قطعیت زیرادی اتفراق مری افترد،

وابسته تعریف می کند .این الزامات نهایتاً با کمرک روش هرای

بکار میروند .این مدل هرای پریش آگراهی ،در مرورد سروانح

آماری به تخمین فرآیندهای تصادفی کمرک کررده و منجرر بره

پرتویی که اقدامات حفاتتی و رفع آلودگی پس از سانحه بایرد

کاهش واریانس خطای تخمین از واریرانس خطرای ترک ترک

با زمانبندی ،ترتیب اجرایی و دقت به انجام برسند ،از اهمیرت

اندازه گیری های مستقل می شود.

زیادی برخوردار هستند .در بهکارگیری مدل های مناسب پریش

در پایش هوایی از الگوریت های تخمین استفاده می شرود.

آگرراهی در پدافنررد پرتررویی ،شرناخت نرروع و میرزان پرتوهررای

عووه بر بکارگیری تخمینهرای مبتنری برر متغیرهرای وابسرته،

محیطرری و تغییرررات آنهررا ،چگررونگی و سرررعت تفکیررک و

استفاده همزمان از چندین اندازه گیری بره صرورت مروازی یرا

تشخیص منابع طبیعی و غیرطبیعی ،و تغییرات آنها در مراحرل

تکراری ،نیز بره کراهش خطرای آشکارسرازی پرترو گامرا مری

اندازه گیری ،تفکیک و تشخیص نوع و مقدار آنهرا از اهمیرت

انجامد .بدین معنا که اگر اندازه گیرری هرای هروایی کره خطرا

باالیی برخوردار است.

دارند در کنار سرایر انردازه گیرری غیردقیرق قررار داده شروند،

دور پرتوزایی سطح زمین است .اگرر هردف از آشرکار سرازی

گیری دقیق تر باشد .البته این بهبود ،به صورت ریاضری ،صررفاً

پرتوی گاما ،طیف سنجی باشد و امکان این کرار وجرود داشرته

در حالتی که نویز ایستا و تابع چگالی احتمال آن ،گوسی باشرد

باشد ،به دلیل اینکه هر پرتوی گاما انرژی مشخصی دارد و این

صادق است که در مورد آشکارسازی پرترو گامرا هروایی گامرا

انرژی که امضای گاما نامیده میشود ،مشخصه ایزوتوپ مربوط

چنین شرایطی برقرار است .تخمرین بهینره فیلترر کرالمن بررای

به آن پرتوی گاماست ،به کمک آن ،نوع و میرزان آن ایزوتروپ

ترکیب تخمین ها مورد استفاده قرار می گیررد .ایرن فیلترر ،بره

قابل تخمین اسرت[ ،]8در ایرن مقالره تخمرین مقرادیر عناصرر

تخمینی که در آن توان نویز بیشتر باشد ،وزن کمتری اختصاص

مختلررف پرترروزا بررا اسررتفاده از فیلتررر کررالمن در کرراهش نررویز

می دهد .در فیلتر کالمن در هر بار تخمرین ،مرو را تخمرین

آشکارساز مورد استفاده در پایش هوایی گامرا بررای پرتروزایی

قبلی قرار داده و تخمین قبلی را با وزن هایی که به دست آمرده

طبیعی یا با بکارگیری توام روش های پیش آگاهی پرس از یرک

و حالت سامانه بهنگام می کند.

سانحه هسته ای پیشنهاد ده است.

هدف آشکارساز هوایی گاما محاسبه تعرداد فوترون گامرای

هوایی پرتوهای گاما است .در این مقاله آشکارساز هوایی گامرا

تجمیع داده های دریافتی از سایر حسگرها ،با اسرتفاده از فیلترر

مبتنی بر فیلترکالمن مرورد واکراوایی قررار مری گیررد .در ایرن

کالمن توسعه یافتره و نهایتراً ایجراد نقشره آگراهی از وضرعیت

آشکارساز ،الزامات هدایت پرنرده حامرل آشکارسراز و تعیرین

پرتوزایی محیط است .در آشکارساز هوایی گاما ،یک مجموعره

موقعیت و وضعیت آشکارساز با استفاده از داده های حاصل از

از حسگرها با شش درجه آزادی در مجموعه محموله پرروازی

حسگرهای متفاوت ،شامل سه انردازهگیرری بررای هرر محرور

نصب می شوند.

توسط شتاب سنج ،ژیروسرکوپ و گروس مترر و همچنرین برا
لحاظ نمودن دو بارومتر در مجموع شش درجه آزادی در فضرا
ایجاد و این درجرات آزادی را مقیرد و بره صرورت متغیرهرای
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در حوزه ایمنی هسته ای یکی از مباحث مه  ،آشکارسازی

دریافتی در جهت و موقعیت خاص به صرورت بودرنرو و برا
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 .3آشکارسازی پرتو گاما به کمک فرض ایستان

(1

گردشی بودن

)
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در این بخرش روش کلری بررای آشکارسرازی پرترو گامرا

مقداری است که بر اساس تخمین به دست آمده و

شمارش پرتو گاما برای تصمی به حضور یا عدم حضور منبرع

با مقدار واقعی به اندازه

فاصله دارد ،ایرن مقردار کراموً

پرتو گامرا برا اسرتفاده از آزمرون فرضریه ()Hypothesis test

صفر نخواهد شد .بنابراین با بهکارگیری آزمرون فرضریه و یرک

تشریح می شرود .در سرادهتررین حالرت و بررای یرک محریط

آستانه مناسب ،میتوان در مورد ایستان گردشی بودن یا نبرودن

پایشگر با نویز جمع شونده سفید گوسی ،اگر  xبرردار فوترون-

تصمی گرفت .در عمل به ازای هر گرردش در نظرر گرفتره

های شمارش شده باشد ،در این صورت:

شده ،برای  Nتاخیر

مقردار فروق محاسربه شرده و

مجموعه آن با ه در نظر گرفته میشود .بر ایرن اسراس برردار
 1*2Nبعدی

()9
که در آن  sبردار شمارش پرتو گاما ارسرالی از منبرع قابرل
دریافت در ارتفاع خاص و  nبردار نویز سرفید گوسری اسرت.

()3

بیانگر

حضور منبع پرتو گاما است .برای تشخیص این که کدام فرض

با در نظر گرفتن تعریفی مشابه فوق بررای برردار
مقادیر واقعی

روی

ها داری :

صحیح است نیاز به یک آمارگان مناسب اسرت کره برا در نظرر
گرفتن یک آستانه تصمی گرفته شود که کردام فررض صرحیح

()4

است.

بنابراین آزمون فرضیه را به صورت زیر تعریف میکنی :

از آنجا که سیگنال شمارش پرتو گاما ،تابع خودهمبسرتگی
گردشی مخالف صفر دارد که این بره معنرای ایسرتان گردشری

(1

بودن شمارش پرتو گاما است ،بنابراین ابتدا به ازای نمونههرای

)

در دسررترس از شررمارش پرتررو گامررا
(

) تخمینرری از

و برره ازای زوجهررای
محاسرربه مرری گررردد .در

پایش هوایی پرتو گاما ،حضور منبع گاما منجرر بره مقردار غیرر

شمارش پرتو گاما

است .بر این اساس با در اختیرار داشرتن

 Tنمونه از شمارش پرتو گاما

و به ازای گردش

داری :

گاما از آستانه تعیین شده گذشت ،پایش پرتو گامرا

ایسرتان

گردشی است و در غیر این صرورت ایسرتان گردشری نیسرت.
محاسبه آستانه مناسب بر اساس میزان خطای آشکارسازی پرتو
گاما قابل قبول انجام میشود .در پایش هوایی پرتو گاما بسریار
مه است که میزان آژیر غلط کنترل شرده باشرد کره ایرن مهر
توسط تعیین مناسب محاسبه آستانه انجام می پرذیرد( .الزم بره
ذکر است که منظور از خطای آژیر غلط در آشکارسرازی پرترو
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صفر

می شود ،که خرود مویردی برر ایسرتان گردشری

بنابراین اگر مقدار تخمین کواریانس سیگنال شمارش پرترو
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گاما ،عدم وجود منبع پرتو گاما و تصمی به برقراری فرض

گیری شده توسط حسگر ( ،)yولتاژ معادل با آن کمیرت ( )uبرا

است).

توجه به آفست ( )bبه صورت زیر است:

برای دستیابی به آمارگان مورد نظرر ،نیراز بره تخمینری از
طیف گردشی شمارش پرتو گامرا اسرت .بررای تخمرین طیرف

()0

گردشی میتوان از روش های پرردازش سرری هرای زمرانی و
تخمین های طیفی استفاده نمود .با توجه به پیچیردگی کمترر و

در رابطه باال  Gماتریس قطرری مربروط بره بهرره هرا و R

کارایی بهتر ،در ایرن مقالره روش فیلترر کرالمن توسرعه یافتره،

ماتریس تراز کردن محور حسراس حسرگرها نسربت بره محرل

پیشنهاد شده است کره در آن بنرابراین مصرالحهای ()Trade off

نصب است .در عمرل کالیبراسریون یرک حسرگر  IMUیرافتن

میان کارایی و بازده سیسرت وجرود دارد .بررای تخمرین طیرف

مقادیر ماتریس های  R ،Gو  bاست.

گردشی به فیلتر کالمن توسرعه یافتره مریتروان از پنجررههرای

در این مقاله برا اسرتفاده از دادههرای روی میرز ،اطوعرات

مختلفی مانند پنجره مستطیلی ،همینو Blackman ،و Kaiser

مکانی شامل موقعیت و جهت منابع پرتوزای گامرا اسرتخراج و

استفاده کرد که در این مقالره از پنجرره  Kaiserاسرتفاده شرده

با دادههای حاصل از اندازه گیرری حسرگرهای  IMUترکیرب

است.

شمارش ایستان گردشی پرتو گاما
در روش پیشنهادی این مقاله با استفاده از آشکارساز پرتوی
و اندازهگیری انجام شدهی قبلی توسط دیگران و برا توجره بره
نقشههای محیطی سه بعدی که پیشتر تهیه شدهانرد( اصرطوحاً
دادههررای روی میررز ( )Table topاطوعررات مکررانی شررامل
موقعیت و جهت ،منابع پرتوزای گاما اسرتخراج و برا دادههرای
حاصل از اندازهگیری حسگرها ترکیب و حاصل که به صرورت
مجموعهای از معادالت غیرخطی است ،توسط تخمینگرر بهینره
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 .4بهکارگیری فیلتر کالمن توسعه یافته در تخمین

کالمن جهت آشکارسازی پرتو گاما موقعیت ،نوع و میزان دقیق
مواد پرتوزای گاما بکارگیری میشود.

دارد کرره نیرررو (در شررتاب سررنج) یررا سرررعت زاویرره ای (در
ژیروسکوپ) نسربت بره آن سرنجیده شرده و بره یرک کمیرت
الکتریکی (مانند ولتاژ) تبدیل می شود .رابطه بین کمیت انردازه
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شده و نتیجه که به صورت مجموعه ای از معادالت غیر خطری
است ،توسط تخمینگر بهینه کرالمن جهرت آشکارسرازی پرترو

()1

گاما موقعیت ،نوع و میزان دقیق مواد پرتوزای گامرا بکارگرفتره
می شود .در تجمیع حسگرهای آشکارسراز بسرته بره محردوده

در رابطه براال

حالرت هرا (،)states

مقرادیر انردازه

زمان مورد تخمین ،سرعت پردازش ،سرعت تغیرات محیطی و

گیری شده توسط حسگرها (،)measurements

موارد دیگر ،آشکارساز پرتو بره عنروان مرجرع اصرلی و دیگرر

های اتفاقی ورودی و محاسباتی هستند .مدل فروق معمروالً بره

حسگرها به صورت ابزار کمک آشکارسازی پرترو گامرا مرورد

صورت زیر ساده سازی می شود:

و

نرویز

استفاده قرارخواهند گرفت .در طراحی مرورد نظرر حسرگرهای
 IMUشامل سه ژیروسکوپ متعامد و دو شتاب سنج به همراه

()90

یک حسگر حرارتی در کنار آشکارسازی پرتو گاما با استفاده از
بردار حالت برای آشکارساز گاما به صورت زیرر بیران مری

 NaIدر یک محموله جانمایی میشوند.
) از محاسربه

خروجی کالیبره شرده ژیروسرکوپ هرا (

) انتقال یافتره

سرعت زاویه ای در مختصات آشکارساز (

شود:
()99

دمایی (

) و نویز گوسی با میانگین صفر (

) به صورت

زیر است:

در رابطه فوق
سرعت در مختصات زمینی،

()1

بره ترتیرب شرتاب ،موقعیرت و
جهت در مختصرات زمینری،

سرعت زاویه ای،

مقرادیر بایراس در شرتاب

سررنج و ژیروسررکوپ و

تعررداد فوتررون دریررافتی توسررط

آشکارساز  NaIمی باشند.
خروجی کالیبره شرده شرتاب سرنج هرا (
شتاب(

) از محاسربه

) و گرانش در مختصات بدنی (

) و نیز با در نظرر

گرفتن بایاس ناشی از اثر تغیرات دمایی (

) و نویز گوسری

با میانگین صفر (

بنابراین آزمون فرضیه برای آشکارساز هوایی پرتور گاما برا
استفاده از فیلتر کالمن توسعه به صورت زیر تعریف می شود:
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به مختصات زمینی با در نظر گرفتن بایاس ناشی از اثر تغیررات

) به صورت زیر است:

با دو بار انتگرال گیری از رابطه باال موقعیت مکانی بدسرت
می آید .آشکارساز پرتوی گامایک آشکار ساز سه ایرنچ از نروع
 NaIاست .هدف کلی از تجمیع اطوعات دریافتی از حسگرها
تخمین حالت ها در معادله بازگشتی زیر است:

()93

 .4پیاده سازی ،نتایج و بحث
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برراساس مدل گسسته فضرای حالرت سیسرت هرای دینرامیکی،

ورودی در کریستال آشکارساز ،تولیرد یرک یرا چنرد الکتررون

به صورت وفقی و با محاسبات برگشتی ،قادراست حالرتهرای

پرانرژی است .کریستال سنتیوتور انرژی دادهشده به الکترون را

درونی سیست راکه به صورت مستقی قابل اندازه گیری نیسرتند،

به یک فوش نوری تبدیل میکند .فرآیند فیزیکی ایرن تبردیل،

تخرمین بررزند .اخیرراً فعالیرتهرای گسرتردهای در اسرتفاده از

پیچیدگی خاص خود را دارد ،بههرحال آشکارسازی پرتو گامرا

فیلترهای کالمن در کاهش نویز کاربردهرای مشرابه آشکارسراز

با استفاده از اثر این تبدیل انجام میشود .معمروالً یرک فوترون

هوایی گاما انجامشدهاست [ .]1توصریفی از کراربری فیلترهرای

گامای ورودی ،قبل از جذب چندین مرتبه پراکنردگی کرامپتون

وفقی کالمن در تخمین مواد پرتوزای گاما در سطح قبو انجام-

را تجربه میکند .مجموع فوتونهای نرور قابرلمشراهده کره در

شرردهاسررت [ .]1انررواع فیلترهررای تخمررینگررر مرریتواننررد در

کریستال آزاد میشوند ،متناسب باانرژی پرتوی گامرای ورودی

آشکارسازی پرتو گامرا هروایی پرتوهرای گامرا مرورد اسرتفاده

برره کریسررتال اسررت .در بسرریاری از آشکارسررازهای سررنتیوتور

قرارگیرند .فیلترکالمن ،بره خراطر مراهیتش در تخمرین حالرت

فعلی ،یک المپ فوتومالتی پلیرکه وتیفه آشکارسازی پرتو گاما

سیست  ،برای پردازشهای بودرنو مناسب اسرت .تنهرا مسراله

و تقویت پرتوی نوری را دارد بره کریسرتال متصرل مریشرود.

فیلتر کالمن این است که نیاز به محاسبات زمانبر ماتریسی دارد

فوتون نوری پس از انعکاس ،تقویت و با تشدید الکتررونهرای

که در مقابل روشهای سریعتری مانند چگالی طیفی توان آن را

ایجادشده توسرط فتوکاترد بره کمرک داینودهرا درنهایرت یرک

ناکارآمد جلوه میدهد .در این مقاله با استفاده از روشری بررای

سیگنال الکتریکی در خروجی المپ به دست میدهد.

پردازش همزمان مولفههای سیگنال این مشکل بره طرور کامرل

آشکارسازهای ) NaI(Tlدر جذب فوتونهرای کر انررژی

برطرف و به حالرت توسرعهیافتره ارائره شرده اسرت .در روش

نسبت به فوتونهای پرانرژی ،بازده باالتری دارنرد و از ایرنرو

کالمن توسعهیافته ،برای رسریدن بره زمران همگرایری و دقرت

نرخ شمارش فوتونهای ک انرژی در این نوع آشکارساز باالتر

مطلوب برای هر مولفه ،میتوان پارامترهرای خاصری را تنظری

است .همچنین چیدمان جانب برهجانرب ورقرههرای کریسرتال،

نمود .روش پیشنهادشده به ما امکان میدهد که از فیلتر کرالمن

سطح مقطع وسیعتری برای برخورد فوتونهای وارده از سرمت

برای پایش هوایی پرتو گاما استفاده کنری کره پریش از ایرن برا

پائین وسیله پرنده ،نسبت به فوتونهای وارده از وجروه جرانبی

ساختاراصلی این فیلتر از نظرعملی غیرممکن بود.

ایجاد کرده و بنابراین حساسیت جهتی برای آشکارسراز ایجراد

در سیست های متداول پایش هوایی و طیفنگاری ،معمروالً

میکند.

الکترونولت را در  110کانال یا باالتر پوشش میدهرد اسرتفاده

مشخصات یکسان ولتاژ فتومالتیپلیر 010ولت ،بهره  80و بازده

میکنند .در واقعنگاری این مقاله از دادههای روی میز قبلی کره

 0/1که چشمهها در موقعیت یکسان نسبت به آشکارسراز قررار

بهوسیله کریستال یدورسدی بدست آمده ،استفاده شده است.

گرفتهاند انجام شدهاست .اندازهگیریهرا در تراریخ سرومژوئرن
 9118و شرمارشهررا برره مرردت پررنج دقیقرره انجررامشرردهاسررت.

گاما از آشکارسازهای سنتیوتور و در بیشتر موارد از آشکارساز

چشمههای پایشگر هوایی اکتیو عبارت بودند از:

با کریستال یدور سردی کره بره آن ناخالصری  TLاضرافهشرده

 -9چشمه  Na22با اکتیویته  9/90میکروکوری در  99دسامبر

] [ DOR: 20.1001.1.23225971.1399.8.4.32.8

از طیفنگار چندآشکارسازه که دامنه انرژی از صفر تا سه مگرا

اندازهگیریها بهوسیله آشکارساز یدورسدی سه اینچری برا

معموالً در سامانههای پایش هوایی برای آشکارسازی پرترو

] [ Downloaded from rsm.kashanu.ac.ir on 2023-01-09

فیرلترکالمن یکی ازالگروریت های موفق تخمرین اسرت کره

استفاده می شرود .نتیجره پراکنردگی یرا جرذب پرتروی گامرای

جلد  ،8شمارۀ  ،1ویژهنامه
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ب

کالمن و فیلتر کالمن توسعه یافته بطور شرهودی تفراوتی نشران
نمیدهند و اندازهگیری نیز مربوط به حالت اسرتقرار پرنرده در

تخمین مبتنی بر روش
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یک نقطه ثابت است .در شکل  9نمونره داده حاصرل از چنرین
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چنردکاهنرده و کالمن توسعهیافته و خرواص روش پیشرنهادی
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فرکانس نرمالیزه شده )رادیان بر نمونه(

که اسرتفاده از روش کرالمن توسرعه یافتره عرووه برر ایرنکره

شکل ( :)1نمونه داده حاصل از اندازهگیری (الف) ،تخمین مبتنی بر

مرریکنررد ،همگرایرری سررامانه پررایش هرروایی را نیررز بررهصررورت
محسوسی افزایش میدهد.

چگالی طیف توان (ب) ،تخمینطیﻔـی چنـدکاهنـده (ج) و تخمین
کالمن توسعهیافته (د).
جدول ( :)1مقایسه خطا و زمان موردنیاز محاسبات آشکارسازی پرتو
گاما در روشهای تخمین چگالی طیف توان ،تخمـین طیﻔـی
چنـدکاهنـده و کالمن توسعهیافته.

] [ DOR: 20.1001.1.23225971.1399.8.4.32.8

در جداول  9و  1ذکر شده است .این جداول بیرانگر آن اسرت

د

آشکارساز را برای مقابله با نویزها و اختولهای غیرخطی آماده

] [ Downloaded from rsm.kashanu.ac.ir on 2023-01-09
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روش تخمـین

(داده
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طیﻔـی

اندازهگیری

طیف

چنـدکاهنـده

شده)

توان

1/0011

کوواریانس
خطا

زمان موردنیاز عملیات
فیلترینگ (ثانیه)

فیلتر
کالمن

جلد  ،8شمارۀ  ،1ویژهنامه

آشکارساز هوایی گاما به نتایج دقیقتر و تشرخیص مناسرب در
موقعیت ،نوع و اندازه مواد پرتوزا خواهی رسید .کاهش خطای

توسعه

آشکارسازی پرتو گاما هوایی گاما با استفاده از ادغام دادهها به-

یافته

وسیله فیلتر کالمن انجام شد و نتایج بهدستآمرده مویرد دقرت
بسیارخوب تخمین کالمن توسعهیافتره اسرت .نترایج برا واقرع-

0/1231

0/4142

0/4134

0/4312

2/1840

0/1111

نگرراری در نویزهررای انرردازهگیررری خطرری برررای روش کررالمن
توسعهیافته یکسران و بهترر از تخمرین چگرالی طیرف تروان و
تخمرین طیفرری چنررد کاهنررده اسرت .برر اسراس ارزیرابی و
اعتبارسنجی نتایج به دست آمده از تخمین کالمن توسرعه یافتره

جدول ( :)2عملکرد آشکارساز هوایی گاما در روش تخمین چگالی

و تخمین مبتنی برر چگرالی طیرف تروان و همچنرین خروجری

طیف توان و تخمـین طیﻔـی چنـدکاهنـده با روش پیشنهادی

تخمرین طیفریچنردکاهنرده برای منابع پرتوزای گاما ،مشخص

روش تخمین

چگالی طیف

طیﻔـی

کالمن

گردید که نتایج حاصل از روش پیشنهادی کالمن توسعه یافتره،

معیار

توان

چنـدکاهنـده

توسعهیافته

عووه بر قابلیت اعمال به سیست های غیرخطی ،نسبت به نرویز

به سیستمهای
غیرخطی

اعمال

عملکرد ضعیف

قابل اعمال

سرعت همگرا می گردد و دقت بسیار خوبی را ارائه می کند.

حساسیت
نسبت به نویز

دارد

دارد

ندارد

حساس
نسبت به
ورودی
ناشناخته

دقت

در ایررن مقالرره ،روش آشکارسررازی پرتررو گامررا بررر اسرراس
خواص ایستان گردشی بودن شمارش پرتو گاما ،به عنوان یرک

و اغتشاش

همگرایی

در پایش هوایی پرتو گاما با انتخاب مناسرب شررایط اولیره بره

خوب

با انتخاب

روش مررورد توجرره در کرراهش نررویز آشکارسرراز هرروایی گامررا

در سیستمهای

مناسب

پیشنهاد و در بستر فیلتر کالمن توسعه یافته پیراده سرازی شرد.

خطی به سادگی

شرایط اولیه

این روش عووه بر حفظ کارایی در شمارش های کر پرتروی،

بهدست میآید

بهدست
میآید

در سیستمهای
خطی خوب

بسیار خوب

مواقع اجتنابناپذیر است ،قابلیت تشخیص نوع و مقردار منبرع
گاما را مهیا می نماید .با توجه به ویژگی هرای اسرتاتیک نرویز
اندازه گرفته شده و استفاده از خاصریت غیرایسرتان چرخشری،
عملکرررد فیلتررر کررالمن توسررعه یافترره موجررب بهبررود دقررت

در این مقاله مدلی دینامیک مبتنی بر فیلترر کرالمن توسرعه-

آشکارسازی پرتو گاما میشود .نتایج تجربی به دسرت آمرده از

یافته برای شرایط خطی و غیرخطی پیشنهاد شد که میتواند در

روش های مختلف شامل تخمین مبتنی بر چگالی طیرف تروان،

شمارش فوتونهای دریافتی عناصر پرتروزای گامرا برهصرورت

تخمینطیفری چنردکاهنرده و تخمین کالمن توسعه یافته نشران

بودرنررو عملکرررد مناسررب داشررته باشررد .بررا طراحرری نرروین

] [ DOR: 20.1001.1.23225971.1399.8.4.32.8

 .1نتیجه گیری

که در محیط به کارگیری پایش هروایی پرترو گامرا در بسریاری

] [ Downloaded from rsm.kashanu.ac.ir on 2023-01-09

قابلیت اعمال

غیرقابل

و اغتشاش نیز مقام تر است .همچنین فیلتر کالمن توسعه یافتره
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.توجه عملکرد پایش هوایی پرتوهای گاما می شود

 ویژهنامه،1  شمارۀ،8 جلد

 استفاده از فیلتر کالمن توسعه یافتره منجرر بره بهبرود قابرل،داد
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