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ДОЗИМЕТРИЧНИ ВЕЛИЧИНИ В ЛЪЧЕЗАЩИТАТА
ПРИ ВЪНШНО ОБЛЪЧВАНЕ
Доц. Атанас Караджов, д. м.
1. Въведение
Скоро след въвеждането от Международната комисия по радиационна защита
(МКРЗ/ICRP) на концепцията за ефективната еквивалентна доза (Не) като мярка за
оценка на риска [1, 2] стана ясно, че тази величина е трудно да бъде определена и
невъзможно да бъде измерена. Определянето на Не изисква да се знае еквивалентната
доза в различните органи и тъкани на тялото. За да избегне този проблем,
Международната комисия по радиационни единици и измервания (ICRU/МКРЕ)
представи през 1985 г. концепцията за „оперативните“ величини, предназначени за
практическо използване в радиационната защита [3], която беше доразвита в следващите
годинии и финализирана като стандарт на Международната агенция по атомна енергия
(IAEA/МААЕ) през 1999 г. [49]. В рамките на тази концепция оперативните величини
са еднакво определени за всички видове йонизиращи лъчения и осигуряват
приемлива и консервативна оценка на ефективната доза Е (вкл. и за фотонни
лъчения).
Материали по адаптирането на използваните у нас дозиметрични системи към новите
дозиметрични величини са дадени в [15, 16].
2. Три типа величини за радиационни измервания
В радиационната защита понастоящем са въведени и се използват три типа величини за
измерване на лъченията:
−

физични величини – непосредствено измерими;

−

величини за радиационна защита – установени за целите на ограничаване на
дозите и оценка на риска, но са непосредствено неизмерими;

−

оперативни величини – измерими и служещи за демонстриране на съответствието
с дозовите граници.

Оперативните величини все още не са официално регламентирани у нас, т.е. няма
стандарт, поради което тук се използват дефинициите им от докладите на
Международната комисия по радиационни единици и измервания (ICRU).
По‐нататък в изложението се разглеждат определенията на величините, използвани в
радиационната защита, взаимовръзката им, както и изискванията към дозиметрите за
измерване в оперативните величини.
3. Физични величини
Поток, Ф
Дефиниран е с отношението
Ф = dN/da,
където dN е броят частици, пресичащи сфера с напречно сечение da.
Единица: m‐2.
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Керма, K
Дефинирана е с отношението
K = dEtr/dm,
където dEtr е сумата от началните кинетични енергии на всички заредени йонизиращи
частици, създадени от нейонизиращите частици в материал с маса dm.
Единицата за керма е J/kg и се нарича грей [Gy].
Кермата във въздух (Ka) се използва за целите на измерванията в областта на
радиационната защита.
Погълната доза, D
Погълнатата доза е фундаментална величина. Дефинирана е с отношението
D = dε/dm,
където dε е средната енергия, предадена от йонизиращите лъчения на веществото в
елементарен обем, а dm е масата на веществото в този обем.
В общия случай разпределението на дозата в органа или тъканта е неравномерно.
Осреднената върху даден орган (тъкан) погълната доза (Dт) се използва при дефиниране
на лъчезащитните величини.
Средната погълната доза (Dт) се определя с отношението на цялата енергия, погълната
от органа, и неговата маса.
Единицата за погълната доза е J/kg и се нарича също грей [Gy].
Измерителните единици за доза и керма в системата СИ са еднакви, но в общия случай не
са равни. Само при енергийно равновесие (електронно равновесие в случай на фотонно
лъчение) дозата е числено равна на кермата.
Енергийно равновесие има тогава, когато отдадената в дадена маса от веществото
енергия на лъчението е равна на погълнатата в тази маса енергия.
Извънсистемна единица за погълната доза е rad като 1 rad = 10‐2 Gy.
За среда въздух, погълнатата доза в дадена точка от средата (Da) – в условия на
електронно равновесие, е равна на кермата във въздуха за фотонни лъчения с енергия до
3 MeV, т. е.
Da = Ka .
При тези енергии загубите за спирачно лъчение са пренебрежими.
Други дозиметрични величини, използвани при калибриране и/или проверка на
дозиметри и решаване на дозиметрични задачи са:
Експозиция, X
Експозицията е мярка за йонизационното действие на фотонното лъчение във въздуха.
Дефинирана е с отношението
Х = dQ/dm,
където dQ е сумата от електричните заряди на всички йони с еднакъв знак, получени в
единица маса въздух dm, от електроните и позитроните, които възникват при
взаимодействие на фотонното лъчение с атомите на въздуха. При това се допуска, че те
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отдават цялата си енергия за йонизация на въздуха. Експозицията не включва
йонизацията от спирачно лъчение.
Експозицията (X) в системата СИ се измерва в кулон на килограм, C/kg .
Единицата за експозиция е рентген [R]; 1 R = 2.58.104 C/kg .
За въздух, при спазване на условието за електронно равновесие, експозиция 1 R
съответства на доза 8.77.10‐3 Gy.
X = f . Da [R],
където f = 114 [R/Gy]
При пресмятане на погълнатата доза в мека биологична тъкан се приема, че на
експозиция 1 R съответства доза 0.93.10‐2 Gy (с точност ± 5%), като средно за целия
енергиен спектър на фотоните с енергия до 3 МеV.
Все още при решаване на някои практически задачи се налага да се преминава от
експозиция в доза и обратно.
Фотонна еквивалентна доза, Hx
Фотонната еквивалентна доза (Нх) е нерегламентирана у нас дозиметрична величина.
Въведена е със стандарт в Германия и в практиката у нас се срещат дозиметрични
системи, градуирани в единиците на тази величина. Определена е чрез уравненеята за
връзка с експозицията (Х) и кермата във въздух (Ka), както следва:
Нх = k1 . Х [Sv]
Нх = k2 . Ka [Sv],
където k1 = 0.01 [Sv/R] и k2 = 1.14 [Sv/Gy]
Единицата за фотонна еквивалентна доза (Нх) е [Sv] .
Фотонната еквивалентна доза може да бъде интерпретирана и като еквивалентна доза за
околна среда (амбиентна), Н*(10;Е). Уравнението за връзка е:
Н*(10;Е) = k3 (E) .Hx
където факторът k3 (E) зависи от енергията на фотонното лъчение [k3(E) = hk*(d;E) /1.14].
4. Величини за радиационна защита (ограничаващи величини)
Първичните физични величини не се използват непосредствено за целите на
ограничаване на дозите тъй като:
−

еднаквите дози от различни по вид лъчения (напр. фотони и неутрони) водят до
нееднакъв биологичен ефект;

−

различните тъкани на тялото имат различна биологична чуствителност към един
и същи вид лъчение и доза.

ICRP е въвела две величини за целите на ограничаване на дозите:
Еквивалентна доза, НТ
Дефинирана е с израза

HT = ∑ WR DT ,R ,
R

където DT,R e средната погълната доза в органа или тъканта Т от лъчение тип R и WR e
съответния радиационен претеглящ коефициент.
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Единицата за НТ е J/kg и се нарича сиверт [Sv].
Стойностите на радиационния претеглящ коефициент за определен вид и енергия на
лъчението характеризират биологичната ефективност на това лъчение. Относителната
биологична ефективност (ОБЕ) на едно лъчение в сравнение с друго е реципрочната
стойност на отношението на погълнатите дози, предизвикващи един и същ биологичен
ефект. Преди WR е използван факторът качество (Q), прилаган към погълнатата доза в
точка. Стойностите на WR са сравними със стоностите на Q, които пък са свързани с
величината линейно предаване на енергията ЛПЕ – една мярка за плътността на
йонизацията по следата на йонизиращата частица. Приема се WR = Q за всички лъчения с
изключение на неутроните.
Стойностите на WR за различните лъчения са дадени в Таблици 1.1 и 1.2. За фотонни
лъчения при всички енергии WR = 1; за неутрони, в зависимост от енергията им, WR се
изменя от 5 до 20.
Таблица 1.1. Стойности за WR, препоръчани от МКРЗ, в Публикация 60 (1991)
WR

Вид лъчение в интервал енергии
Фотони, електрони и мюони с всякаква енергия

1

Неутрони с енергии:
– до 10 кеV

5

– 10 кеV до 100 кеV

10

– 100 кеV до 2 МеV

20

– 2 МеV до 20 МеV

10

– над 20 МеV

5

Протони (без протони на откат) с енергия над 2 МеV
Алфа‐частици, фрагменти на делене на тежки ядра

5
20

Таблица 1.2. Стойности за WR, препоръчани от МКРЗ, в Публикация 103 (2007)
WR

Вид лъчение в интервал енергии
Фотони, електрони и мюони

1

Неутрони с енергии:
– до 10 кеV

2.5

– 10 КеV – 100 кеV

10

– >100 КеV – 2 МеV

20

– >2 МеV – 50 МеV

10

– над 50 МеV

2.5

Протони с енергия над 2 МеV

2

Алфа‐частици, фрагменти на делене, тежки йони

20

Забележка: Данните от Таблица 1.2. са включени в ОНРЗ – 2012.

Ефективна доза, Е
Въведена е за оценяване на облъчването на цялото тяло. Дефинирана е с израза:

E = ∑ WT HT ,
T

където НТ е еквивалентната доза в тъканта Т, а WТ – тъканният претеглящ коефициент за
тъканта Т. Единицата за Е е J/kg и се нарича сиверт [Sv].
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Изразът за ефективната доза отчита относителния принос на органа или тъканта към
общото увреждане, дължащо се на стохастични ефекти. Сумата от стойностите на WТ е
нормирана на 1.0.
Стойностите на WT за различните тъкани и органи са дадени в Таблици 2.1. и 2.2.
Таблица 2.1. Стойности за WT, препоръчани от МКРЗ, в Публикация 60 (1991)
Орган или тъкан

WT

Гонади

0.2

Червен костен мозък, дебело черво (долна част), бял дроб, стомах

по 0.12

Пикочен мехур, млечни жлези, черен дроб, хранопровод, щитовидна жлеза

по 0.05

Кожа, повърхност на костите

по 0.01

Всички останали органи общо ( *)

0.05

Всичко

1.00

Забележка: (*) Тук се включват още 10 други органи: надбъбречна жлеза, главен мозък, горна част на дебелото черво, тънки
черва, мускулна тъкан, панкреас, тимус, матка.

Таблица 2.2. Стойности за WT, препоръчани от МКРЗ, в Публикация 103 (2007)
Орган или тъкан

WT

Σ WT

Червен костен мозък, дебело черво, бял дроб, стомах, стомах, млечни жлези, други тъкани (*)

0.12

0.72

Гонади

0.08

0.08

Пикочен мехур, черен дроб, хранопровод, щитовидна жлеза

0.04

0.16

Костна повърхност, мозък, слюнчени жлези, кожа

0.01

0.04

Всички останали органи общо (*)

0.05

Всичко

1.00

Забележка 1:(*) Тук се включват: надбъбречна жлеза, главен мозък, жлъчка, сърце, бъбреци, лимфни възли, мускули, панкреас,
простата, тънки черва, далак, тимус, матка.
Забележка 2: Данните от Таблица 2.2. са включени в ОНРЗ – 2012

5. Оперативни величини

Дефинирани са чрез тъканноеквивалентните фантоми на МКРЕ:

−

сферичен фантом (Ø 30 cm): величини за мониторинг на средата (зонен мониторинг),

−

плосък фантом (30х30х15 cm): величини за индивидуален мониторинг, и
специални полета:

−

expanded field (разширено поле),

−

expanded and aligned field (разширено и подредено/успоредно поле).

Разширено поле – лъчево поле, в което потокът и неговото енергийно и ъглово
разпределение са еднакви във всички точки на достатъчно голям обем, и което е еднакво
с реалното поле и в точката от интерес.
Разширено и подредено поле – е като разширеното поле, но потокът е еднопосочен и
успореден.
Дефинирани са за:
–

силнопроникващи лъчения и

–

слабопроникващи лъчения – фотонни лъчения с енергия до 15 keV и бета‐
лъчения.
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Единицата за всички оперативнини величини е сиверт [Sv].

5.1. Величини за мониторинг на средата:
Амбиентна еквивалентна доза (Ambient Dose Equivelant), Н*(d)
В ОНРЗ 2012 се използва величината амбиентен дозов еквивалент вместо амбиентна
еквивалентна доза.
Приложение 1.

Н*(d) в точка от радиационното поле е еквивалентната доза, която би създало
съответното широко и успоредно поле в сферата на МКРЕ на дълбочина d, по радиус,
насочен срещу полето. За силно проникващи лъчения d = 10 mm.
Н*(10)
се
измерва
с
преносими,
мобилни
и
стационарни
използвани/разположени в работната и/или жизнената среда.

дозиметри,

Връзката между амбиентната еквивалентна доза, Н*(10), и кермата (Ka) в точката от
интерес е
Н*(10) = hk*(10). Ka,
където hk*(10) е конверсионен коефициент, [Sv/Gy].
В общия случай, при произволна енергия (Е) и ъгъл на облъчване (α), горната връзка
приема вида
Н*(10;E,α) = hK*(10;E,α) .Ka
Конверсионните коефициенти са енергийно и ъглово зависими.
Приложение 2. Насочена еквивалентна доза (Directional Dose Equivelant), H`(d,α)

H’(d, α) в точка от радиационното поле е еквивалентната доза, която би създало
съответното широко поле в сферата на МКРЕ на дълбочина d, по радиус в специфицирана
посока α. За слабопроникващи лъчения d = 0.07 mm.
5.2. Величини за индивидуален мониторинг:
Индивидуална еквивалентна доза (Personal Dose Equivelant), Нp(d)
В ОНРЗ 2012 се използва величината персонален дозов еквивалент вместо амбиентна
еквивалентна доза.

Нp(d) е еквивалентната доза в мека тъкан, под определена точка от тялото, на дълбочина
d. Препоръчаните стойности за d са 10 mm и 0.07 mm, съответно за силно и
слабопроникващи лъчения.
d = 3 mm – за очната леща
Нp(10) се измерва с дозиметър, носен на гърдите.
Величината Нp(10) се възпроизвежда чрез облъчване на индивидуалните дозиметри
върху плоския воден фантом на МКРЕ със широк сноп фотонно лъчение. Връзката между
Нp(10) и кермата Ka, в точката от интерес, при фронтално облъчване с моноенергитично
лъчение, е
Нp(10) = hpK(10) .Ka,
където hpK(10) е конверсионен коефициент, [Sv/Gy].
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В общия случай, при произволна енергия (Е) и ъгъл на облъчване (α) горната връзка
приема вида:
Hp(10;E,α) = hpK(10;E,α) .Ka
6. Взаимовръзка между оперативните и ограничаващите величини
Първични физични величини:
– Поток, Ф
– Керма, Ка
– Погълната доза, D
Определени на базата Q(L)
и прост фантом (сферичен или плосък)
и потвърдени чрез изчисления

Определени на базата на WR, WT
и антропометрични фантоми

Оперативни величини:
– Амбиентна еквивалентна доза, H* (d)
– Насочена еквивалентна доза, H’(d,Ω)
– Индивидуална еквивалентна доза, Hp (d)

Величини за радиационна защита:
– Погълната доза в орган, DT
– Еквивалентна доза в орган, HT
– Eфективна доза, Е

Сравняват се чрез измервания и изчисления
на базата на WR, WT и антропометричен фантом

Контролирани величини:
– Показания на уреда

Фигура 1. Взаимовръзка между величините, използвани в радиационната безопасност за целите
на дозиметрията на външното облъчване.

Връзката между ограничаващите и оперативните величини е установена чрез
математико‐моделни изчисления и експериментални проучвания върху хетерогенния
фантом MIRD‐5 и простите фантоми – сферичен и плосък на МКРЕ. MIRD‐5 е фантом на
„условния“ или стандартен човек.
Установено е, че Нр(10), определена чрез плоския фантом на МКРЕ, е адекватна оценка на
действителната ефективна доза; стойностите й са повисоки или близки до тези
определени на MIRD5 в областта на гърдите и коремната област.
Отношението на ефективната доза Е и индивидуалната еквивалентна доза НР(10), като
функция на енергията на фотоните, е изследвано за всички срещани в практиката случаи
на облъчване и е установено, че то не надвишава 1.0 т.е. НР (10) ≥ Е.
7. Конверсионни коефициенти
За установяване на връзката между първичните физични величини и величините за
радиационна безопасност (ограничаващи величини) или с оперативните величини се
използват, зависещи от енергията коефиценти за преизчисляване на дозата
(конверсионни коефиценти).
Конверсионните коефициенти за оперативните величини – амбиентна еквивалентна
доза и индвидуална еквивалентна доза, са съответно

hK*(d;E,α)

hpK (d;E,α)

Измерението им е [Sv/Gy]. Те са енергийно и ъглово зависими и определени за силно и
слабо проникващи лъчения.
Стойностите на конверсионните коефициенти за оперативните величини, за сферичния и
плоския фантом на МКРЕ, са изведени от работна група на МКРЕ и МКРЗ, и публикувани в
ISO 40373 [11].
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За електронни и неутронни лъчения референтни стойности са дадени в ICRU Report 57
[12], IAEA Safety Guide №RS‐G‐1.3 [9] и др. Представени са като еквивалентни дози за
единица поток електрони (неутрони), H*(d)/Φ и Hp(d)/Φ, в единици [pSv.cm2] за енергии
съответно 0.07 – 10 МеV –електрони, 10‐9 – 200 МеV –неутрони.
Стойностите на конверсионните коефициенти са определени консервативно така, че
дозата, измерена в оперативните величини, H* и Hp да е винаги по‐голяма от ефективната
доза (Е). Графиките, представени на Фиг. 3 и Фиг. 4, илюстрират това за фотонните
лъчения:

Фигура 3. Коефициенти на преход от Ка в доза за
околна среда, H*(10) и ефективна доза, E(10)

Фигура 4. Коефициенти на преход от Ка в индивидуална
еквивалентна доза Hp(10) и ефективна доза, E(10)

За целите на калибрирането се използват специфицирани лъчеви качества, включващи
филтрирани рентгенови лъчения и лъчения от радионуклидни източници. Условията за
получаване и характеристиките им са дадени в ISO 40371[11].
Таблица 3. Стойности за h*(10) и hpK(10) за набор от силно филтрирани лъчения и основни радионуклиди,
използвани при калибрирането на дозиметри
N40

N60

N80

N100

N150

N250

Am

Cs

Co

E, keV

33

48

65

83

118

208

59.5

662

1250

h*(10)

1.18

1.59

1.73

1.71

1.58

1.39

1.74

1.20

1.16

hpK(10)

1.17

1.65

1.88

1.88

1.73

1.48

1.89

1.21

1.15

8. Изисквани характеристики от дозиметрите за измерване в оперативните
величини
Уредите за измерване на Н*(10) трябва да имат едновременно характеристики за
разсейване от ICRU‐сферата и изотропна посочна зависимост. Енергийната зависимост
спрямо Н*(10) за даден уред е различна от тази за кермата, за която са конструирани да
измерват много от съществуващите уреди. Показанията им могат да се интерпретират в
Н*(10) като се използват връзките между величините.

H*(10) [Sv] = hk*(10) . Ka[Gy]

hk*(10) [Sv/Gy]

H*(10) [Sv] = (hk*(10)/f) . X[R]

f = 114 [R/Gy]

H*(10) [Sv] = (hk*(10)/k2 ) . Hx[Sv]

k2 = 1,14 [Sv/Gy]

От дозиметрите за измерване на Нр(10) се изисква да регистрират, както фронтално
падащото, така и обратно разсеяното фотонно лъчение. За някои типове, напр.
филмовите дозиметри, се изисква да доставят информация и за енергията на лъчението.
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Измерването на Нр(0.07) предполага детекторът да е изолиран с тънък слой от околната
среда и да има посочната зависимост на МКРЕ – фантома.
У нас оперативните величини са въведени и практически се използват в дозиметрията от
преди повече от 15 години.
9. Фантоми
За целите на калибрирането и проверката на индивидуалните дозиметри в Нp(d) са
регламентирани следните фантоми (Приложение 1.3):
−

плосък воден фантом, моделиращ човешкия торс (гръдна клетка) с оглед на
обратното разсейване. Представлява съд с размери 30х30х15 cm, изготвен от
плексиглас (PMMA, ρ= 1.19 g.cm‐3), изпълнен с вода. Предната стена е с дебелина
2.5 mm, останалите – с дебелина 10 mm;

−

фантом с форма на стълб, моделиращ долната част на ръката и крака от гледна
точка на обратното разсейване. Представлява прав цилиндър, пълен с вода, с
размери Φ 73х300 mm;

−

фантом с форма на пръчка, моделиращ палец, от гледна точка на обратното
разсейване. Изготвен е от PMMA и е с размери Φ19х300 mm.

При използването на тези фантоми не е необходимо да се въвеждат, каквито и да е било
поправки за обратно разсейване, свързани с ICRU – тъканта.
Приложение 1.1.
Разширено поле

Насочена еквивалентна доза, Н’(0.07)

Н*(0.07) в точка от радиационното поле е еквивалентната доза, която би създало
съответното разширено поле в сферичния фантом на ICRU на дълбочина 0.07 mm. по
радиус в специфицираното направление α.
Приложение 1.2.
Разширено и насочено поле

Еквивалентна доза за околна среда (амбиентна), H*(10)
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Амбиентната доза с точка от радиационното поле е еквивалентна доза, която би създало
съответното разширено и насочено поле в сферичния фантом на ICRU на дълбочина 10
mm, по радиус, ориентиран срещу полето.
Приложение 1.3.
Фантоми за калибриране на индивидуални дозиметри

Стандартизирани фантоми, представящи части от човешкото тяло:
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–

Хомогенен воден фантом, отговарящ на торса у човека, с размери
300 mm x 300 mm x 150 mm и стени от полиметилметакрилат (PMMA). Предната
широка стена е с дебелина 2.5 mm, а останалите са по 10 mm (Slab phantom);

–

Хомогенен воден фантом, отговарящ на крайникa у човека – цилиндър от PMMA с
височина 300 mm и диаметър 73 mm. Образователната е с дебелина 2,5 mm, а
основите са по 10 mm (Pillar phantom);

–

Хомогенен PMMA фантом, отговарящ на пръста у човека – цилиндър с височина
300 mm и диаметър 19 mm (Rod phantom).

ПРЕГЛЕД НА НАРЕДБА № 32 от 07.11 2005 г.
за условията и реда за извършване на индивидуален дозиметричен контрол на
лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения

Доц. Атанас Караджов, д. м.
1. Въведение
Наредбата се издава на основание на Закона за здравеопазването чл. 61, ал. 1, т. 3
(ДВ, бр. 70, 2004)
Министерът на здравеопазването определя с наредби:
т. 3. Условията и реда за извършване на индивидуален дозиметричен контрол на лицата,
работещи с източници на йонизиращи лъчения.
Предмет на наредбата са:

−

правата и отговорностите на упълномощените лица (институции) и акредитирани
лаборатории за организирането и провеждането на ИДК при професионално
облъчване,

−

условията, изискващи ИДК,

−

методите за ИДК,

−

изискванията към дозиметрите и радиометричната апаратура,

−

регистрирането и съхраняването на данните от ИДК.

Целта на наредбата е да приведе системата за ИДК в съответствие с изискванията на
международните и наши нормативни документи.
Изключване
От изискванията на наредбата се изключва облъчването, дължащо се на:

−

космичното лъчение върху земната повърхност;

−

съдържанието на калий‐40 в човешкия организъм;

−

съдържанието на естствени радионуклиди в различни материали, което не е
променено от човешка дейност;

−

облъчването с радон при битови условия;

−

медицинското облъчване.

Професионално облъчвани лица (персонал) са всички лица, които работят самостоятелно
или за работодател, постоянно или временно, при пълен или непълен работен ден,
официално декларирали съгласието си да извършват дейности с източници на
йонизиращи лъчения (ИЙЛ) и които при изпълнание на тези дейности е възможно да
получат дози, надхвърлящи границите на дозите за населението [17].
Използвани нормативни документи:

−

национални: Закон за здравето [19], Закон за безопасно използване на
йонизиращите лъченияБИЯЕ [20], Основни норми по радиационна защита [17],
Наредба 40 на МЗ (1995),

−

Директива 96/29 Euroatom [21],

−

IAEA, Safety Guide No. RS‐G‐1.1, 1.2, 1.3 [9],
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−

материали от работни срещи по индивидуална дозиметрия,

−

материали на STUK‐Финландия.

2. Граници на годишните дози
Персонал
100 mSv/5a

Е
ефективна доза
НТ
еквивалентна
доза

Е

НТ

(20 mSv/а)*

6 mSv

50 mSv/a

Население
1 mSv

очна леща

150 mSv

кожа

500 mSv

150 mSv

50 mSv

крайници

500 mSv

150 mSv

50 mSv

стохастични ефекти

детерминистични
ефекти

Учащи, стажанти

(20 mSv/а)*

50 mSv

(20 mSv/а)*

15 mSv

•

няма прагова доза

•

злокач. новообразувания

•

вероятността ~ D

•

генетични ефекти (насл. аномалии и

•

тежестта не зависи от D

•

има праг на дозата

•

тежеста на проява
нараства с дозата

заболявания)
•

кожни изгаряния

•

катаракта

•

стерилитет

•

обезкосмяване

•

тератогенни ефекти при плода
(3‐15 седм., НТ≥0.1Sv)

* Съгласно с Наредба за ОНРЗ – 2012

За целите на радиационната защита и мониторинга, персоналът се разделя на две групи
(17, чл. 24):

−

Категория А – персонал, който би могъл да получи год. ефект. доза (Е) над 6 mSv
или год. екв. доза над 1/3 от границите за НТ.

Категория Б – персонал, който не попада в кат. А.
3. Понятия и определения
По смисъла на наредбата:
„Авария“ е извънредно събитие, което води или може да доведе, до надхвърляне на
лимитите или до нарушаване условията на радиационното въздействие върху човека и
околната среда, определени в нормите и правилата за ядрена безопасност и радиационна
защита.
„Аварийно облъчване“ е облъчване на лица, които доброволно извършват неотложни
действия, за да помогнат на изложените на опасност хора и/или за да спасят ценно
имущество и оборудване, при което е възможно да бъдат надхвърлени някои от
границите на дозите, определени за професионално облъчвани лица.
„Активност“ на радиоактивен източник е отношението на средния брой спонтанни
ядрени превръщания (разпадания) (dN) в него за малък интервал от време (dt) и
продължителността на този интервал:
А = dN/dt
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Единица: бекерел [Bq]

1 Bq = 1 s1
„Външен (командирован) персонал“ е всяко професионално облъчвано лице от
категория А, наето временно или постоянно от външна организация или е лице на
свободна практика (включително учащи се и стажанти), което извършва каквито и да е
дейности в контролираната зона.
„Граница на дозата“ е стойност на ефективната и/или еквивалентната доза, посочена в
наредбата, която не трябва да се надхвърля при облъчване на отделни лица от персонала
или от населението при нормални условия.
„Еквивалентна доза“ е погълната доза, осреднена за даден орган или тъкан, умножена
със съответния тегловен радиационен коефициент:

HT,R = WR. D T,R,
където:

D T,R е средната погълната доза в дадения орган или тъкан Т, дължаща се на лъчението R;
WR – радиационен тегловен коефициент за лъчението R.
Ако радиационното поле се състои от няколко лъчения с различни стойности на WR,
еквивалентната доза се определя от формулата:

HT,R = ΣWR. D T,R
Единица: сиверт [Sv].

1 Sv = 1 J.kg1
„Естествен (природен) радиационен фон“ е радиационно поле, дължащо се на
естествени източници. Под непроменен естествен радиационен фон се разбира естествен
радиационен фон, който не е повлиян от човешка дейност.
„Ефективна доза“ е сумата от произведенията на еквивалентните дози в органите
и/или тъканите със съответния тъканен тегловен коефициент:

Е = ΣWТ.. H Т,
където:

H Т е стойността на еквивалентната доза в тъканта или органа Т;
WТ – таканният тегловен коефициент за тъкан или орган Т.
Единица: сиверт [Sv].

1 Sv = 1 J.kg1
При равномерно облъчване на цялото тяло ефективната доза е числено равна на
еквивалентната доза.
„Инцидент“ е техническо събитие или отклонение, което въпреки че не влияе пряко и
незабавно на ядрената безопасност и/или радиационната защита, е способно да доведе
до последваща преоценка на мерките за ядрена безопасност и/или радиационната
защита (ЗБИЯЕ).
„Инцидентно облъчване“ е облъчване на лица в резултат на авария. Това не включва
аварийното облъчване.
„Контролирана зона“ е всяка зона, за която се изискват мерки за радиационна защита
на персонала, мониторинг на професионалното облъчване и радиоактивни замърсявания
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при нормални уславия на работа, както и мерки за предотвратяване и ограничаване на
потенциалното облъчване.
„Квалифициран експерт по радиационна защита“ е физическо лице с необходимите
знания, подготовка и технически умения, които му дават възможност да извършва
оценки на дозите и да дава консултации и съвети по осигуряване на радиационната
защита на персонала и населението и безопастността на източниците на йонизиращи
лъчения. Правособността на квалифициран експерт по радиационна защита се признава
по ред, определен в съответните нормативни актове.
„Калибриране“ е набор от операции, позволяващи да се установи, при определени
изходни условия, връзката между измерената стойност от дозиметъра и действителната
стойност на величината, реализирана от еталона.
„Лечебни и здравни заведения“ са лечебните и здравни заведения по Закона за
лечебните заведения и по Закона за здравето, определени да извършват медицинското
наблюдение на професионално облъчвани лица.
„Мониторинг“ е измерване на радиационни или други параметри за целите на оценка
или контрол на радиационното облъчване, както и тълкуването на резултатите [20].
„Индивидуален мониторинг“ е измерване на външното облъчване, определяне на
радиоактивни субстанции, постъпили в организма, и интерпретация на резултатите от
измерването за определяне на индивидуалната доза. В допълнение, индивидуалният
мониторинг включва и съхраняване и докладване на определените дози.
„Индивидуална еквивалентна доза, Нр(d)“ е еквивалентната доза в меки тъкани на
дълбочина d под определена точка от повърхността на тялото.

−

за силно проникващи лъчения – d = 10 mm

Нр(10) – дълбока доза,

−

за слабо проникващи лъчения – d = 0.07 mm

Нр(0.07) – повърхностна доза.

Специалното наименование на единицата за индивидуална еквивалентна доза е сиверт [Sv].
„Надзиравана зона“ е всяка зона извън границите на контролираната зона, където се
извършва радиационен контрол на работната среда, но не се изискват мерки за
радиационна защита на персонала.
„Облъчване“ е процесът на въздействие на йонизиращото лъчение върху човека.
„Потенциално облъчване (възможно облъчване)“ е облъчване, за което не е сигурно,
че ще се осъществи, но има вероятност да настъпи.
„Професионално облъчвани лица (персонал)“ са всички лица, които работят
самостоятелно или за работодател, постоянно или временно, при пълен или непълен
работен ден, официално декларирали съгласието си да извършват действия с
йонизиращи лъчения, и които при изпълнение на тези дейности, е възможно да получат
дози, надхвърлящи границите на дозите за населението.
„Повишено облъчване“ е специално разрешено облъчване, при което са надхвърлени
или могат да бъдат надхвърлени границите на дозите, определени за професионално
облъчваните лица.
„Предприятие“ е всяко физическо или юридическо лице, което извършва дейности по
чл. 1, и което носи отговорност за извършването на тези дейности.
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„Работно място“ е мястото за временно или постоянно пребиваване на лица от
персонала при изпълнение на дейностите им с йонизиращи лъчения.
„Радиационен риск (риск)“ е вероятността за възникване на вредни за здравето ефекти у
човека или у неговото потомство в резултат на облъчване с йонизиращи лъчения.
4. Наредба № 32 – съдържание и формулировки, отнасящи се до външното блъчване
4.1. Общи положения
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за провеждане на индивидуален
дозиметричен контрол на лицата, които работят с източници на йонизиращи лъчения.
(2) ИДК се провежда за определяне на индивидуалното дозово натоварване на лицата при
работа с източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ).
Чл. 2. (1) ИДК се провежда на лицата:
1. които извършват дейности с ИЙЛ;
2. които преминават обучение в среда на ЙЛ;
3. от външни организации, които извършват дейности в предприятието и са в среда на ЙЛ;
4. които участват в ликвидиране на последствията от радиационни инциденти и аварии.
(2) Провеждането на ИДК изисква предварителна оценка на дейностите и вида на ИЙЛ,
което включва:
1. идентифициране на източниците на облъчване при нормални условия на работа и/или
потенциално облъчване;
2. оценяване на очакваните дози и вероятността за облъчване.
Чл. 3. Индивидуалното облъчване се определя чрез:
1. системно измерване на дозата външно облъчване с един или повече персонални
дозиметри;
2. измерване на постъпленията на радионуклиди в организма и определяне на дозата от
вътрешно облъчване;
3. ретроспективна оценка на дозата при инцидентно облъчване;
4. регистрираните и архивираните данни за всяко контролирано лице.
Чл. 4. (1) В зависимост от характера на работата и условията на труд, се провежда
ИДК на външното и/или на вътрешното облъчване.
(2) ИДК на вътрешното облъчване се провежда, когато съществува риск за попадане на
радиоактивно вещество в организма на работещия.
(3) Оценката на дозите от външно и вътрешно облъчване се извършва съгласно ОНРЗ‐
2004.
Чл. 5. (1) ИДК на външно и/или вътрешно облъчване се осъществява от
дозиметрични лаборатории, акредитирани за тази дейност от Изпълнителна
агенция „Българска служба за акредитация“.
(2) Акредитираните лаборатории трябва да имат:
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1. необходимите помещения и оборудване;
2. необходимият брой квалифициран персонал;
3. програма за осигуряване и контрол на качеството.
(3) Акредитираните лаборатории регистрират данните от ИДК в протоколи и
сертификати и копия от тях изпращат на предприятието и в Националния регистър при
МЗ (регистъра по чл. 71 от Закона за здравето).
Чл. 6. (1) Когато данните от ИДК са недостатъчни за оценяване на дозата, за
определяне на индивидуалното облъчване се използват и данните от мониторинга
на радиационните фактори на работната среда.
(2) Оценката на индивидуалната доза в тези случаи се извършва от квалифициран
експерт по радиационна защита.
Чл. 7. Индивидуалната годишна доза се определя като сума от дозите от външно и
вътрешно облъчване за всяко лице от персонала.
Чл. 8. (1) Предприятието осигурява необходимите условия, включително и
финансовите, за провеждането на индивидуалния дозиметричен контрол на
персонала.
(2) Условията и редът за извършване на ИДК се уреждат с договор между предприятието
и съответната акредитирана лаборатория.
(3) ИДК на персонала се провежда по график, утвърден от предприятието и от
акредитираната лаборатория.
Чл. 9. (1) Данните от ИДК на работещите в среда на йонизиращи лъчения се
архивират и съхраняват от:
1. Националния регистър при МЗ (регистъра по чл. 71 от ЗЗ);
2. ръководителите на акредитираните дозиметричните лаборатории;
3. предприятието.
(2) Информацията за индивидуалните дози се съхранява в Националния регистър и
предприятието до 75‐годишна възраст на лицата и не по‐малко от 30 години след
приключване на трудовата им дейност, свързана с работа с ИЙЛ.
(3) Акредитраните дозиметрични лаборатории съхраняват носителите на първична
информация (дозиметрични филми и файлове) не по‐малко от пет години след оценката
на дозите.
Чл. 10. (1) Предприятията са длъжни:
1. да следят да не се превишават границите на годишната ефективна и еквивалентна
доза;
2. да поддържат професионалното облъчване на възможно най‐ниско ниво;
3. най‐малко веднъж годишно да информират персонала за резултатите от ИДК.
(2) Работникът удостоверява с подпис върху личната дозиметрична карта (ЛДК), че е
запознат с дозите на облъчване, получени при изпълнение на трудовите си задължения.
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4.2 Индивидуален дозиметричен контрол на външното облъчване
Чл. 11. (1) ИДК на професионалното външно облъчване се провежда задължително на
персонала, работещ в контролираната зона на обекти, извършващи лицензирани
дейности с източници на йонизиращи лъчения.
(2) В наблюдаваната зона провеждането на ограничен по обем ИДК на професионалното
външно облъчване се прилага за потвърждаване на правилното класифициране на
зоните.
Коментар: Счита се за добра практика провеждането на дозиметричен контрол с
персонални дозиметри на всички лица от наблюдаемата зона с оглед регистрирането на
индивидуалните им дози [9]
Предвид на изложеното, ИДК в наблюдаемата зона е препоръчителен.
Чл. 12. ИДК се провежда на лица, работещи с източници на неутрони, когато има
вероятност годишната еквивалентна доза да превиши 1 mSv.
Чл. 13. (1) Ефективната и еквивалентните дози за персонал, с определени в ОНРЗ [17]
граници, се оценяват чрез измерване на операционните величини Нр(d):
1. индивидуална еквивалентна доза Нр(10) – за силно проникващи фотонни лъчения;
2. индивидуална еквивалентна доза Нр(0.07) – за слабо проникващи фотонни и бета‐
лъчения (повърхностна доза);
3. индивидуална еквивалентна доза Нр(3) – за очната леща.
(2) Персоналните дозиметри се калибрират в операционните величини за индивидуална
еквивалентна доза Нр(d).
(3) Ефективната доза от външно облъчване се определя чрез измерване на
индивидуалната еквивалентна доза Нр(10) с дозиметър, носен на гърдите.
(4) Еквивалентната доза за кожата и очната леща се определя чрез измерване на
индивидуалната еквивалентна доза Нр(0.07) с дозиметър, носен на гърдите.
(5) За уточняване на еквивалентната доза за очната леща се измерва индивидуалната
еквивалентна доза Нр(3) с дозиметър, носен на челото или слепоочието.
(6) Дозиметри за крайниците се поставят, когато годишната еквивалентна доза може да
надвиши 150 mSv, като се разполагат на местата с очаквано максимално облъчване.
Чл. 14. (1) Контролните нива на индивидуалните дози Нр(10) за всяко отделно измерване са:
1. ниво на регистрация – 0.10 mSv за рентгенови и гама‐лъчения с енергия по‐малка от
0.2 MeV;

−

0.20 mSv за гама‐, бета‐лъчения и неутрони.

2. ниво на обследване – 6 mSv.
(2) Нивата на обследване на индивидуалните еквивалентни дози за кожата Нр(0.07) и за
очната леща Нр(3) са съответно 150 mSv и 45 mSv.
Чл. 15. (1) Индивидуалните дози под нивата на регистрация се записват като „по‐малко
от“ 0.10 (0.20) mSv и се третират като нулеви при оценяване на индивидуалната доза.

21

(2) При регистриране на дози над нивата на обследване ръководителят на
акредитираната лаборатория писмено и по телефон уведомява органите на държавния
здравен контрол и ръководителя на предприятието.
Чл. 16. Регламентира видовете дозиметри за използване в ИДК и изискванията към тях
(Приложение 1).
Чл. 17. Определя мястото на носене на персоналния дозиметър и условията за
съхраняването му след работа.
Чл. 18. Оценката на дозата при ИДК се извършва с периодичност:
1. за персонал от категория А – всеки месец;
2. за персонал от категория Б – веднъж на три месеца.
Чл. 19. (1) Определя областите и дейностите, за които се изисква използването на
допълнителен сигнален дозиметър, за оперативен контрол:
1. в промишлената радиография (рентгенова и гама‐дефектоскопия);
2. при мощни гама‐облъчватели и ускорители;
3. при ремонт и поддръжка на рентгенови уредби и радиоизотопни източници, ако
съществува риск за облъчване в първичния сноп;
4. в контролираната зона на ядрените съоръжения;
5. в предприятията за управление на радиоактивни отпадъци;
6. при ликвидиране на последствията от радиационна авария.
(2) Данните от дозиметрите за оперативен контрол се регистрират и съхраняват от
предприятието.
Чл. 20. и Чл. 21. Определят реда и отговорността за ИДК при работници от външни
организации и посетители.
Чл. 22. Регламентира изискванията при използването на персонални дозиметри с цел
получаване на достоверна дозиметрична информация
Чл. 23. За всяко лице от персонала се съставя лична дозиметрична карта (ЛДК). В
картата се нанасят числените стойности на получените дози от външно и вътрешно
облъчване при нормални условия и при радиационни инциденти или аварии.
Чл. 24. (1) В случай на радиационен инцидент или авария, персоналният дозиметър
незабавно се изпраща в дозиметричната (акредитирана) лаборатория. Определянето на
дозата се извършва в срок до 24 часа след получаването на дозиметъра.
(2) За получената доза лабораторията незабавно уведомява Министерство но
здравеопазването, Агенция за ядрено регулиране и предприятието.
(3) При съмнения за облъчване в силно нехомогенно поле предприятието осигурява
извършване на допълнителни изследвания за установяване на връзката между
показанията на дозиметъра и ефективната доза.
Оценката се извършва от квалифициран есперт по радиационна защита.
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(4) Резултатите от допълнителната оценка на индивидуалната доза се изпращат в
Националния регистър при МЗ.
4.3 Изисквания към дозиметрите за индивидуалния дозиметричен контрол на
външно облъчване – Приложение № 1 към чл. 16, ал. 2

1. Минимална измерима доза
Минимално измеримата доза Нр,min трябва да е по‐малка или равна на нивото на
регистрация Но.
Нивото на регистрация Но е не по‐малко от 1 mSv за годишната ефективна доза и
≤1/10 от границата на годишната еквивалентна доза, разделени на честотата на
измерванията.
За период на мониторинг 1 месец нивото на регистрация Но е:

1 mSv/12 = 0.08 mSv за Нр(10),
0.1×500 mSv/12 = 4.2 mSv за Нр(0.07).
За период на мониторинг 2 месеца, стойностите за Но са съответно: 0.17 mSv за Нр(10) и
8.4 mSv за Нр(0.07) .Тези стойности за Но се прилагат и за периоди на мониторинг по‐
големи от 2 месеца.
Измерени дози със стойности по‐малки от нивото на регистрация Но се третират като
нулеви.

2. Максимална измерима доза
Горната граница на измерваните еквивалентни дози с персоналния дозиметър трябва да
бъде най‐малко 100 mSv.

3. Точност
Оценената стойност Hm е приемлива, ако отношението Hm/Ht е в интервала

RLL ≤ Hm/Ht ≤ RUL
където Ht е истинската стойност на еквивалентната доза.

RLL (долна относителна граница) и RUL (горна относителна граница) се определят като:
RLL = 0 за Ht < Ho,
RLL = (1/1,5)×[1 – 2Ho/(Ho+Ht)] за Ht ≥ Ho;
RUL = 1,5×[1 + Ho/(2Ho+Ht)]
Стойността на горната относителна граница RUL не трябва да надвишава 2.
Графиката на приемливите граници за стойностите на отношението Hm/Ht, е известна
като „тромпетна крива“. Допуска се най‐много 1 от 10 измервания с дозиметри от дадена
дозиметрична система да е извън посочените граници.
4. Анализ на неопределеността
Сумарната неопределеност на дозиметричната система се определя от съвкупността от
неопределености тип А (случайни) и тип В (систематични).
Стандартната неопределеност тип А – UA се идентифицира със стандартното отклонение
σ (x ) на серия от измервания със средна стойност x .
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Систематичната неопределеност тип В – UB е обусловена от систематични фактори
(енергийна и посочна зависимост, нелинейност, фединг, неопределеност при
калибрирането и др.)
Комбинираната неопределеност UC се определя с израза:

UC = U A2 + U B2
Комбинираната неопредленост има характер на стандартно отклонение с доверителна
вероятност Р = 66%.
Разширената неопределеност е U = k.UC, където k e коефициент на покритие; k = 1.96 при
Р = 95%.
Допустимите граници на разширената неопределеност при Р = 95% са от –33% до +50%,
приети за критерий за точност от МКРЗ [19]. В съответствие с това условие

1.96.UC ≤ 0.5 x (0.33+0.50)

и

UC =

2

2

U A + U B ≤ 0.21

Систематичната неопределеност UB(E,α), дължима на енергийната и ъглова зависимост на
чувствителността на персоналния дозиметър, е водеща при неопределености тип В. Ако
всички останали неопределености от този тип се означат с UB(0), и се приеме
UA = UB(0) = 0.10, то за максимално допустимата стойност на UB(E,α), означена с Δ, се получава

(1.96 Δ) = ± 0.30

при Р = 95%
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МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ
НА ИНДИВИДУАЛЕН И ОБЩ РАДИАЦИОНЕН КОНТРОЛ
(ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ)

Инж.физик Ивайло Петков
В това изложение се разглеждат само фотонните лъчения. Това са рентгеновите и гама‐
лъчите. Рентгеновите и гама‐лъченията са електромагнитни полета като например
радио вълните или видимата светлина, но с много по‐малка дължина на вълната.
Обикновено рентгеновите и гама‐лъчите се характеризират чрез тяхната енергия в keV
или MeV, а не с дължината на вълните, въпреки че е възможно да се характеризират и по
този начин.
Рентгеново лъчение се получава, когато ускорени електрони взаимодействат (се спират)
във вещество, като например електрония сноп в рентгеновата тръба. Максималната
енергия на рентгеновите лъчи е равна на енергията на погълнатите електрони.
Например ренгенова тръба, работеща с напрежение 100 kV, излъчва електрони с енергия
до 100 keV. Рентгеновото лъчение, генерирано от тази тръба, покрива енергийният
спектър от 0 до 100 keV – непрекъснат спектър, но с различен интензитет.
Гама‐лъчите възникват от разпада на атомното ядро. Гама‐лъчението не формира
непрекъснат спектър, състои се от една или повече „линии“, характеризиращи
радиоактивния елемент. Например гама‐лъчението, предизвикано от разпада на 137Cs,
има енергийна линия на 662 keV. По начина си на възникване рентгеновото и гама‐
лъчението са идентични и по тази причина се обединяват от термина „фотонно лъчение“.
1. Дозиметри
Измерване на дозиметрични величини
Цел: детектиране, измерване и количествено определяне на лъчението.
Дозиметричните величини показват въздействието на йонизиращото лъчение с
веществото (физическо, химическо или биологично) и са директно измеряеми.
Взаимодействие на лъчението (фотоните) с веществото
Методите за детектиране, измерване и количествено определяне на йонизиращите
лъчения се основават на различните промени, настъпващи в облъченото вещество,
вследствие на взаимодействие на лъчението с атомите и молекулите на веществото
(детектора).
За измерване на дадена дозиметрична величина трябва да съществува еднозначна
функционална зависимост между нейната стойност и големината на промяната
(показанието на дозиметъра).
Степента на промяна зависи от погълнатата доза в детектора. При подходящ избор на
детектор и на среда непосредствено около него, показанията му могат да се направят
пропорционални на всяка дозиметрична величина. В общия случай коефицентът на
пропорционалност зависи от:
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–

вида и енергията на лъчението;

–

типа на детектора;

–

формата и конструкцията на детектора;

–

от веществото около него;

–

от мощността и големината на погълнатата доза в детектора.

Разпадът на радиоактивните елементи има статистически характер. Това определя някои
особености при измерванията на йонизиращите лъчения, свързани с големината на
мощността на лъчението, в точката на измерване.
Видове дозиметри:

−

вид на лъчението – γ, β, n – дозиметри. Класификация според измерваната
величина;

−

пасивни и активни (оперативни) дозиметри за индивидуален контрол;

−

дозиметри със светлинна и звукова сигнализация (прагови);

−

дозиметри за общ радиационен контрол – за оценка на радиационната обстановка
на работното място или на параметрите на околната среда;

−

дозиметри с различни типове детектори (йонизационни камери, Гайгер‐Мюлерови и
пропорционални, полупроводникови детектори, диодни, сцинтилатори).

В зависимост от целта на измерване е необходимо да се избере подходящ дозиметър за
конкретната радиационна обстановка. Правилното използване на различните детектори
изисква добро познаване на техните свойства и техническите и метрологичните
параметри на дозиметрите. В това отношение има достатъчно литература за съставяне
на ръководство за избор на подходящ дозиметър в зависимост от конкретната
радиационна обстановка. В нея подробно са описани предимствата и недостатъците на
дозиметрите с различни типове детектори.
Активни (оперативни) дозиметри – това са индивидуални електронни дозиметри.
Тези дозиметри се използват за оперативен дозиметричен контрол – отчитане на
натрупаната дневна доза на персонал, работещ в среда на йонизиращи лъчения. Другата
функция на дозиметъра е настройване на предопредителни алармени прагове на
показанията по дозата и мощност на дозата.
Това са дозиметри с йонизационни камери, кондензаторни дозиметри, дозиметри с
пропорционални, Гайгер‐Мюлерови, полупроводникови и диодни детектори.
Промяната, която настъпва в детектора в резултат на облъчването му, най‐често се
преобразува в електричен сигнал. Следователно всеки дозиметричен уред е съвкупност
от детектор и измервателно устройство. Показанията на измервателно устройство
трябва да се свържат с големината на измерваната дозиметрична величина. Връзката
между показанията и големината на величината става при калибрирането.
Пасивни дозиметри са филмови, термолуминесцентни, оптикостимулирани и др.
Това са дозиметри за акумулиране на индивидуалната доза на персонала, работещ в среда на
йонизиращи лъчения, за определен период от време. Обикновено периодът на отчитане е 1
или 3 месеца. Принципът им на действие (най‐общо) е промяна на структурата на
чувствителното вещество на дозиметъра, вследствие на въздействието на йонизиращото
лъчение, което след походяща обработка дава информация за получената доза.

−

Индивидуалните дозиметри са калибрирани във величината Индивидуална
еквивалентна доза Hp(d), Sv.

27

−

Дозиметрите за общ радиационен контрол и за околна среда са калибрирани във
величината Амбиентна еквивалентна доза H*(d), Sv.

Основни метрологични характеристики на дозиметрите
Това са характеристики, които влияят на резултата от измерването. Това влияние може
да се разглежда като непосредствен принос в неопределеността на резултата.
Метрологичните характеристики се изразяват чрез числена стойност и могат да бъдат
оценени в единици, различни от тези на резултата от измерването с даденото
измервателно средство.
Средтвата за измерване винаги имат повече от една метрологична характеристика,
които са обект на изследване. Метрологичните характеристики представляват особен
интерес при оценка на неопределеността на измерване със съответното средство.
Познанието за наличието и същността на метрологичните характеристики и обхвата на
техните стойности е база за проектиране на измервателния процес и избор на подходящо
средство за измерване. Повторяемостта на стойностите на метрологичните
характеристики е особенно важна при оценяване на неопределеността на измерването.
Основните метрологични характеристики на средствата са обект на стандартизация в
нормативните и технически документи за съответния вид измерване. Това са:
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−

стойност на скалното деление;

−

разделителна способност;

−

предавателна характеристика – зависимост между входния и съответния изходен
сигнал при определени условия;

−

ефективност;

−

чувствителност на средството – отношение на изменението на изходния сигнал на
уреда към съответното изменение на входния сигнал;

−

грешка на показанието – разликата между показанието
(действителна) стойност на съответната входна величина;

−

хистерезис;

−

праг на подвижност;

−

стабилност на показанията във времето;

−

обхват на измерване;

−

линейност в измерителния и енергийния обхват;

−

зависимост от посоката на облъчване;

−

енергийна зависимост

−

минимална детектируема активност;

−

мъртво време;

−

времеконстанта;

−

неопределеност на измерването;

−

грешка на измерване;

−

влияние от външни условия, поправки;

−

електромагнитна съвместимост.

и

истинската

2. Метрологично осигуряване на дозиметричния контрол
Метрологията е наука за измерванията или област от знания, отнасящи се до
измерванията. Тя включва всички теоретични и практически аспекти, които се отнасят
до измерванията, каквато и да е тяхната неопределеност и област на използване.
Основна задача на метрологита е осигуряване на единство и точност на измерванията.
Метрологично осигуряване – всички разпоредби, технически средства и действия,
използвани за удостоверяване на метрологична достоверност на резултатите от
измерване.
Исторически предпоставки
През 1875 год. е приета Международната конвенция за метъра. Учередява се и
Международното бюро за мерки и теглилки (BIPM), чиито задачи са следните:
−

да създаде основните еталони и скали за измервания на основните физични
величини и да поддържа международните прототипи;

−

да осъществява сравненията на международните и националните еталони;

−

да осъществява координация между съответните измервателни техники;

−

да осъществява и координира измерванията на фундаменталните физични
константи.

Йерархия на калибриране – поредица от калибрирания на системи за измерване между
обявена метрологична основа и крайна система за измерване. Елементите на йерархията
на калибриране са един или повече еталони и системи за измерване, които действат в
съответствие с процедурите за измерване. Когато обявената метрологична основа на
йерархията на калибриране е еталон, тогава той е първичен еталон.
Йерархични схеми – национални особености
Йерархичната схема представя графично йерархията на калибриране в държавата,
отрасъла или фирмата (предприятието). Схемата показва последователността и връзките
при предаването на големината на величината от националния еталон до средството на
измерване. Нивата на предаване на големината на величината зависят от националните
особености за конкретната величина.

Йерархична схема на МААЕ в системата на еталонните лаборатории
с вторични еталони (SSDL)
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Еталони
Еталон – реализация на определението на дадена величина с обявената стойност и
неопределеност.
Проследимостта е свойството на резултата от измерване или стойността на
измерваната величина да бъдат отнесени към националните и международни еталони
чрез непрекъсната верига от измервания.
Калибриране – съвкупност от действия, които при определени условия установяват
зависимостта между стойностите на величината, показана от средството за измерване
или измервателната система и съответните стойности, реализирани от еталоните. При
калибрирането се оценява и неопределеността на измерване.
Класификация на еталоните:

−

национален еталон – посочен като национално обявена метрологична основа;

−

първичен еталон – еталон, чиято стойност на величината е установена без
отнасяне към други еталони за измерване на величини от същия вид;

−

вторичен еталон – еталон, чиято стойност на величината са приписани чрез
калибриране с първичния еталон на величина от същия вид;

−

изходен еталон – еталон, който се използва за калибриране на еталони, в дадена
организация;

−

работен еталон – еталон, който се използва за калибриране и проверка на СИ.

Предаването на големината на величините се извършва чрез калибриране на еталоните.
Еталони от едно ниво, с еднакви характеристики и неопределеност, се сравняват. При
калибрирането се оценява и неопределеността на еталона.
Утвърждаване на еталоните
В Закона за измерванията са поставени изисквания за регистриране и утвърждаване на
националните еталони. Еталоните от по‐ниски нива e необходимо да бъдат утвървени от
съответното административно ниво като се спазват същите изисквания, които са
валидни за националните. За всеки еталон се поддържа актуално досие, в което се пазят:
паспорт на еталона, инструкциите за работа, поддръжка, ремонт, профилактика,
транспорт и съхранение, свидетелствата за калибриране и участия в сравнения, както и
останалите съпътстващи документи.
Определения:
Стойност на величина – големината на дадена величина, изразена с число.
Истинска стойност на величината – стойност, която следва определението на дадена
конкретна величина. Това е стойност, която би била получена, при идеално измерване.
Истинските стойности, по своята същност, не могат да бъдат определени.
Действителна стойност на величината – приписана стойност на конкретна
величина, която има неопределеност, подходяща за дадената цел.
Принцип на измерване – явление, което служи за основа на измерването.
Метод за измерване – общо описана логическа последователност от действия,
използвани при извършване на измерването.
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Процедура на измерване – подробно описание на измерването в съответствие с един
или няколко принципа на измерване и с дадения метод на измерване. Процедурата е
достатъчен документ, за да може операторът да извърши измерването.
Резултатът от измерването е получената стойност на измерваната величина. За да
бъде оценена надеждността на резултата, задължително се посочва и количествено
указание за неговото качество (точност).
Точността на измерване е качествено понятие и показва степента на съвпадение на
резултата с истинската стойност на измерваната величина.
За да могат да бъдат сравнявани резултатите от измерванията, е необходима
унифицирана система за оценяване на точността им. По решение на Международния
комитет по мерки и теглилки (CIPM), в рамките на международните организации по
метрология, се разработва идея за въвеждане на единна обща процедура за
характеризиране на качеството на резултата от измерването, която да е лесно
приложима, разбираема и широко приета. Тази идея е реализирана в Guide to the
expression of uncertainty in measurement („Ръководство за изразяване на
неопределеността при измерване“).
Условно истинска стойност на еквивалентната доза (мощност на дозата) – най‐
добрата оценка на истинската стойност на еквивалентната доза (мощност на дозата),
използвана при калибриране на уредите. Тази стойност и нейната неопределеност са
определени от вторични или първични еталони, или с референтни уреди, които са
калибрирани (проследими) към вторични или първични еталони.
Относителна грешка на показанието на дозиметъра за еквивалентна доза
(мощност на дозата) – отношението на грешката на показанието на измерената
еквивалентна доза (мощност на дозата) към условно истинската стойност на
еквивалентната доза (мощност на дозата). Тя може да бъде изразена и като процент:

I=

Hi − Ht
.100%
Ht

Еталонни лаборатории – изисквания
Еталонно облъчвателно оборудване и измервателни средства
Всяка лаборатория за калибриране в областта на йонизиращите лъчения трябва да
разполага с:
Еталонна облъчвателна уредба – това са облъчвателни уредби, емитиращи рентгеново
и гама‐лъчения. Те трябва да осигуряват хоризонтални колимирани лъчеви снопове,
разположени на такова разстояние от стените, пода и тавана на помещенията, че да
минимизират влиянието на отразеното и разсеяното лъчения. По оста на снопа се
разполага стенд, с подходящи устройства, за закрепване на уредите и фантомите в
напречното сечение на колимирания лъчев сноп. Устройствата трябва да осигуряват
възпроизводима геометрия.
Облъчвателните уредби трябва да са разположени в помещения, осигуряващи подходящи
условия на околната среда за измерване и съхранение на еталоните и средствата за
измерване. Помещенията трябва да са изградени по лъчезащитен проект и да са
оборудвани със съответните средства за радиационна защита на персонала. Еталонното
измервателно оборудване на лабораторията включва:
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−

дозиметър/електрометър,

−

набор йонизационни камери,

−

фантоми.

Допълнителното оборудване включва средства за измерване на параметрите на околната
среда (температура, атмосферно налягане, относителна влажност), средства за измерване на
геометрични параметри и позициониране на средствата за измерване, средства за контрол
на радиационната обстановка, спомагателни устройства. За влиянието на различните
условия на процеса на калибриране на еталоните и средствата за измерване се въвеждат
поправки (геометрични, атмосферни, енергийни) с цел отнасяне на измерванията към
стандартизирани референтни условия. Като основен (изходен) еталон в областта на
радиационната защита се използват свободновъздушни йонизационни камери.
Величини, в които са калибрирани еталоните, използвани за калибриране,
проверка и изпитване на дозиметри
Изходната величина, в която се калибрират еталоните в дозиметричните лаборатории,
извършващи калибриране в областта на радиационната защита, е въздушна керма Ka, Gy.
В някои случаи се използват и йонизационни камери, калибрирани директно във
величината Еквивалентна доза Hp(d). В случаите на използване на еталонни
йонизационни камери, калибрирани във Въздушна керма Ka, Gy, за преминаване в
оперативни величини се прилагат условията и коефицентите, посочени в съответните
стандарти.
Свободновъздушна първична йонизационна камера – изходен еталон.

Fig. 6.1. Schematic diagram of freeair ionization chamber

Всяка лаборатория за калибриране декларира своята най‐добра възможност за
измерване (калибриране), доказвайки минималната стойност на неопределеността.
Калибрирането показва как измерената стойност на величината се отнася към
съответната действителна стойност. Приема се, че действителната стойност се реализира
от изходен еталон, проследим към националните и международните еталони. Резултатът
от калибрирането позволява да се припишат на показанието стойности на
измерваните величини или да се определят поправки на показанията. Калибрирането
се извършва по метода на:
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−

сравнение,

−

заместване,

−

преки измервания,

−

едновременното измерване,

−

абсолютното измерване.

Калибрирането е периодичен процес, който позволява проследимост на състоянието на
средството за измерване или еталона. Междукалибровъчните интервали се определят
съгласно ISO 10012 въз основа на:

−

типа на използваната апаратура;

−

препоръки на приозводителя;

−

данни за тенденциите, получени от документите, за предишни калибрирания;

−

регистрираните данни за поддържането и техническото обслужване;

−

степента и тежестта на условията на експлоатация;

−

склонност към износване и дрейф;

−

срявняване на честотата на калибриране с други СИ и еталони;

−

честота и ред за вътрешен контрол и калибриране;

−

условия на околната среда;

−

изисквана точност на измерване.

В практиката при калибриране на дозиметъра се посочва „калибровъчен коефицент“ или
„калибровъчен фактор“. „За калибровъчен коефицент“ говорим, в случая, когато при
калибрирането се посочва коефицент, който трансформира величината, в която измерва
дозиметъра, в друга величина. Той притежава размерност. При „калибровъчния фактор“ се
коригира показанието на дозиметъра с число и „калибровъчния фактор“ няма размерност.
При калибрирането се оценява неопределеността на измерване на всяка изследвана
точка. Възможно е да се посочи и максималната стойност на неопределеността на
измерване, в рамките на изследвания обхват. При изграждане на измервателния процес
за осигуряване на калибрирането следва да се държи сметка за очакваната
неопределеност. В нормативните документи не се регламентира неопределеността
на измерването при калибриране. Тя зависи от условието на калибриране и мястото на
калибриране в йерархичната схема.

H*(10) [Sv] = Mf. Nf. kf [Sv]
Nf = H*(10) / Мf [Sv / dev]
Nf = ( Mref / Mf ) . Nref kf [Sv/dev]
Основни етапи при калибриране на средства за измерване:

−

подготовка за калибриране и темпериране на апаратурата;

−

проверка на контролните стойности;

−

избор на метод;

−

извършване на калибрирането;

−

обработка на резултатите;

−

издаване на протокол и/или сертификат от калибрирането.
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Схема на поставяне на детектора на дозиметъра в центъра на напречното сечение
на колимирания лъчев сноп

Схема на еталонна облъчвателна уредба с колимиран лъчев сноп с набор от колиматори.

Последователност на операциите при калибриране по метода на заместването:

−

темпериране на уредите и източниците в помещението за калибриране;

−

проверка на функционалното състояние на системите;

−

създаване на референтни геометрични условия за калибриране;

−

измерване и запис на параметрите на околната среда;

−

измерване на същинските параметри за калибриране на средствата;

−

установяване на условно истинските стойности на измерваната величина;

−

поставяне на калибрирания уред в същите геометрични условия;

−

измерване на параметрите с калибрирания уред;

−

изчисляване на калибровъчните коефиценти/фактори;

−

издаване на сертификат за калибриране.

Проверка – потвърждаване, чрез изследване на даден обект, и представяне на обективно
доказателство, че той изпълнява определени изисквания.
Грешка на измерване – разликата между стойността на величината, получена от
измерване, и истинската стойност на измерваната величина.
Основна грешка – грешка на показанието на СИ при определени изходни условия.
Точността на измерване е качествено понятие и показва степента на съвпадение на
резултата с истинската стойност на измерваната величина. Количествената оценка на
точността е неопределеността на измерването/калибрирането.
Насртойване на система за измерване – съвкупност от действия, които се извършват
на системата за измерване, за да се осигурят предписаните показания, съответстващи на
дадени стойности на измерваната величина.
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Чувствителност – отношението на изменението на показанието на системата за
измерване и съответстващото изменение на стойността на измерваната величина.
Разделителна способност – най малкото изменение на стойността на величината, което
предизвиква доловимо изменение на съответстващото показание.
Ефективност – отношението на условно истинската стойност на величината в точката
на измерване към показанието на средството за измерване в тази точка.
3. Практика при организиране и провеждане на дозиметричен контрол в страната
IAEA/WHO – мрежа от SSDL лаборатории
Международната агенция за атомна енергия (МААЕ/IAEA) и Световната здравна
организация (СЗО/WHO) създават мрежа от еталонни дозиметрични лаборатории в
страните членки на организациите. Основна задача на тези лаборатории е осигуряване на
проследимост на измерванията на йонизиращи лъчения с подходяща еталонна база и
квалифициран персонал. МААЕ и СЗО подкрепят тези лаборатории.
Проследимостта е свойството на резултата от измерване или стойността на
измерваната величина да бъдат отнесени към националните и международни еталони
чрез непрекъсната верига от сравнения.

Отговорности:
−

поддържане на подходящи стандарти;

−

калибриране на СИ и предоставяне на необходимата информация на клиентите;

−

организиране на ежегодни междулабораторни
компетентността на лабораториите;

−

поддържане на база данни
междулабораторните сравнения.

−

обучение в областта на измерване на йонизиращите лъчения;

−

провеждане на одити;

−

поддържане на добро ниво и непрекъснато осъвременяване на процедурите за
калибриране;

−

поддържане на непрекъснат контакт и обмен на информация в мрежата от
лаборатории;

−

ежегодни отчети за дейността на лабораторията се представят в IAEA – Виена.

с

резултатите

сравнения
от

за

доказване

калибриранията

и

Области:
−

радиационна защита;

−

лъчелечение;

−

рентгеновата диагностика.

Междулабораторните сравнения удостоверяват целия процес на измерване.
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Сертификат от участие в междулабораторно сравнение, организирано от МААЕ.

Осигуряване на качеството на измерванията в лабораториите
Всяка лаборатория разработва процедура за осигуряване на качеството на измерванията
и доказване на стабилността на калибровъчните фактори/коефиценти на използваната
апаратура в междукалибровъчните интервали. Най–често се изпозват контролни
източници или облъчвателни уредби. Средствата за измерване се поставят в полето на
източника, като се правят поправки за разпада на източника и за влиянието на околната
среда. Записва се контролна стойност, която се следи във времето. В зависимост от
средството за измерване се поставя критерий за годност (интервал, в който вариациите
на показанията на уреда с контролен източник са приемливи).
Критерии за работоспособност на използваната апаратура
производители, стандарти, добра практика, вътрешни инструкции

и

еталони

Пример за критерии и параметри за еталоните (стандартите) в SSDL – София
I. Терапия
1. Източник 60Co
Еталон – Йонизациона камера тип PTW 30013
Отговорник за еталона: NN

36

–

Тест
1.1.1
Калибриране

Цел на теста

Метод и уреди

Да осигури
проследимост до
първичен еталон.

Калибриране в
PSDL.
NK и Nw

1.1.2
Тест за
стабилност с
източник
90Sr

Проверка на
дълговременната
стабилност на
калибровъчния
коефицент (с отн.
ниски мощности).
Бърз рутинен тест.

1.1.3
Тест за
стабилност в
поле на
източник
60Co

Проверка на
дълговременната
стабилност на
калибровъчния
коефицент (с
високи мощности).
Проверка на
характеристиките
на полето 60Co.

Преди и след
калибриране се
правят тестове
1.1.2, 1.1.3
Измерване на
йонизационния ток
във
възпроизводима
геометрия с
контролен
източник и
електрометър.
Проверява се и
утечката на тока
във веригата.
Измерване на
йонизационния ток
при
възпроизводими
условия в поле на
гама‐източник 60Co

Нива на
приемане и
намеса
0.5% ниво на
приемане.
Въвежда се нов
калибровъчен
фактор.
Следят се
резултатите от
1.1.2, 1.1.3
+ 0.5% от
референтната
стойност.
Изчисляване на
тенденциите на
промяна на
стойностите на
калибровъчния
фактор.
+ 0.5% от
референтната
стойност
(обикновенно +/‐
0.3)
Изчисляване на
тенденциите на
промяна на
стойностите на
калибровъчния
фактор и на
параметрите на
облъчвателя.

Интервал
3 години

Коментар
Инструкция
за транспорт
на еталона.
Записи в
досието на
еталона.

3 месеца
и преди
важни
(отговорни)
измервания
с еталона.

Инструкция.
Анализ на
резултатите.
Записи от
контролните
измервания.

3 месеца
и преди
важни
(отговорни)
измервания
с еталона.

Инструкция.
Анализ на
резултатите.
Записи от
контролните
измервания.

Рентгенова снимка на йонизационна камера
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Влияещи на неопределеността величини при калибриране и измерване
Метод на заместването:

−

калибровъчен коефицент на еталонната камера, измерителното устройство;

−

позициониране на камерата, източника и дозиметрите – отклонение от
референтната точка;

−

стабилност на калибровъчния коефицент на еталона във времето;

−

корекция за качество на лъчението;

−

коефицент за Hp(10);

−

показание на еталона;

−

корекции за плътност на въздуха;

−

корекция за относителната влажност на въздуха;

−

корекция за нелинейност в измерителния обхват;

−

корекция за рекомбинация на йоните;

−

корекция за утечки на токовата верига;

−

корекция за полярност;

−

корекция за ротация;

−

корекция за размер на полето;

−

корекция за хомогенност на полето.

Неопределеност на измерването
Точност, грешка, неопределеност – количествена и качествена оценка на резултата от
измерването.
Неопределеност на измерване – параметър, свързан с резултата от измерване,
характеризиращ разсейването на стойностите на величината, които могат да бъдат
приписани на измерваната величина на основата на използваната информация. Когато се
предоставя резултат от измерване, трябва да се уточни дали е показание, непоправен
резултат, поправен резултат или средноаритметична стойност (от n наблюдения или m
серии от по n наблюдения).
Резултатът от измерването на дадена физична величина се формира под влиянието на
множество случайни и систематични фактори, което дава основание той да се разглежда
като случайна величина, която се подчинява на даден закон за разпределение.

Истинска стойност на величината – следва приетото определение.
Действителна стойност на величината
неопределеност, подходяща за дадената цел.

–

приписаната

стойност,

Условно истинска стойност – стойността, с която реално работим.
Източници на неопределеност:
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−

непълно определение на измерваната величина;

−

недобра реализация на дефиницията на величината;

−

непредставителна извадка на измерванията;

−

недостатъчно познаване на влиянието на околните условия;

която

има

−

неточно измерване на околните условия;

−

субективна грешка при отчитане от оператора;

−

ограничена разделителна способност и праг на чувствителност на използваните
измерителни средства;

−

неточни стойности на еталоните;

−

неточни стойности на константи и други параметри;

−

приближения, включени в метода на измерване;

−

разсейване при повторни измервания на измерваната величина.

Приема се, че поправеният резултат от измерването, получен като средноаритметична
стойност от достатъчен брой наблюдения, е най добрата оценка на измерваната величина.
1 n
x = ∑ i =1 x i
n
Количествена оценка на неопределеността от измерванията
Измерването е съвкупност от дйствия, имащи за цел определянето на стойността на
дадена величина. То представлява процес на сравняване на дадена величина с някаква
нейна стойност, приета за единица.
Резултат от измерване – информация за числената стойност на величината, получена
експериментално.
Видове неопределеност
Измервани величини са тези, които са обект на измерване. Влияещата величина не е
обект на измерването, но влияе на резултата от него.
Изходни и входни (резултантни величини):

Y = f ( X 1 , X 2 ,... X n )
Средноквадратична стандартна неопределеност – неопределеността, изразена
като средноквадратично отклонение.
Неопределеност тип „А“ се изчислява чрез статистически анализ и зависи от
вероятностното разпределение на входните величини.
Стандартното отклонение на резултата от измерването се дава с формулата:

s ( xi ) =

1
2
( xi − x )
∑
i
( n − 1)

Дисперсия на резултатите: s2(xi)
Стандартно отклонение на средната стойност (относително стандартно отклонение или
коефицент на вариация):

V =

s 1
=
x x

1
n
( xi − x ) 2
∑
i =1
n −1

Оценката на средноквадратичното отклонение на средноаритметичното е:

s( x ) =

1
n

s ( xi )
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съответно неопределеността от измерването е:

u ( x) =

s ( x)
n

=

1
( xi − x ) 2
∑
i
n(n − 1)

Неопределеност тип „Б“ – определя се чрез преценка на цялата налична информация за
възможните изменения на входните величини.
При правоъгълно и триъгълно разпределение на величините

uB =

M
3

uB =

M
6

Комбинирана средноквадратична стандартна неопределеност – неопределеност
на изходната оценка на резултата от измерването.

u c = (u A2 + u B2
Разширена неопределеност – величината, която дефинира интервал около резултата от
измерване, за който може да се очаква, че обхваща голяма част от разпределението на
стойностите, които могат да се припишат на измерваната величина. Разширената
неопределеност U на измерване на калибровъчния коефициент се изчислява по
формулата:

U = k . uc( N k ),
където:
k – коефициент на покриване, зависещ от доверителната вероятност.
За всяка точка резултатът за стойността на измерваната величина се представя по
следния начин:
Nk ± U%
За разширената неопределеност на калибрираната йонизационна камера се взема най‐
голямата от неопределеностите, получена при определянето на калибровъчния
коефициент.
Бюджет на неопределеността е обобщено представяне на неопределеността от
измерването. Бюджетът включва списък на всички източници на неопределеност (заедно
със свързаната с тях средноквадратична неопределеност) и методите за тяхното оценяване.
В общия случай резултатът от измерването на дадена физична величина се формира
под влияние на множество случайни и систематични фактори, което дава основание той да
се разглежда като случайна величина, подчинена на даден закон за разпределение.
Изразяване на неопределеността
В съответствие с публикации на ЕА (Европейско сътрудничество за акредитация) ЕА –
4/02 „Изразяване на неопределеността при калибриране“ (Expression of Uncertainty of
Measurement in Calibration) от 2000 г. в свидетелството или сертификата за калибриране
пълният резултат от измерването, който се състои от оценката y на измерваната
величина и свързаната с нея неопределеност U, трябва да бъде във вида y ± U. Към това
се добавя обяснителна бележка със следното съдържание: „Декларираната разширена
неопределеност от измерването е изразена като средноквадратична неопределеност от
измерване, умножена по коефицент на покриване k = 2, което за нормално разпределение
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съответства на ниво на достоверност около 95%“. Неопределеността на измерване,
посочена в свидетелството, е валидна само за момента и за съответните условия на
калибриране. В свидетелството не се посочва валидността на калибрирането. Ето защо,
когато едно средство за измерване се използва в условия, различни от тези, при които е
извършено калибрирането, неопределеността от калибриране участва само като един от
приносите в общата неопределеност на измерване.
Влияещи величини:
ref
N Kuser = k source .N Kref .k stab
.k Q ,Q0 .

ref ⎛
ref
M raw
⎜ 273,15 + T
.
user ⎜
user
M raw
⎝ 273,15 + T

⎞ ⎛ p user
⎟.⎜
⎟ ⎜ p ref
⎠⎝

ref
⎞ ⎛ k dist
⎟.⎜
⎟ ⎜ k user
⎠ ⎝ dist

ref
⎞ ⎛ k other
⎟.⎜
⎟ ⎜ k user
⎠ ⎝ other

⎞
⎟
⎟
⎠

N Kuser – калибровъчен коефицент на калибрираната камера;
k source – позициониране на източника;

N Kref – калибровъчен коефицент на еталона;
ref
k stab
– стабилност на калибровъчния коефицент на еталона във времето;

kQ ,Q0 – коефицент за качество на лъчението;
ref
M raw
– непоправено показание на еталона;

T ref , T user – температура на въздуха в йонизационната камера (околна среда/камера,
резолюция, чувствителност, калибриране) на еталонната и калибрираната камери;

p ref , p user – атмосферно налягане по време на двете измервания;
ref
user
k dist
, k dist
– отклонение на позиционирането на камерите от референтната точка

(йонизационните камери може да са от различен тип и с различен размер);
ref
user
k other
, k other
– други влияещи величини на еталонната и калибрираната камери

ch
ch
ch
ch
ch
ch
ch
ch
ch
k other
= k elec
k lin
k sch k lea
k k h k p ol k rot k fs k h om
ch
k elec
– калибровъчен коефицент на измерителното устройство (калибрирането може да се

извърши на цялото измерително устройство, включително и на йонизационната камера
или по отделно на всеки компонент);
ch
klin
– корекция за нелинейност на измерителното устройство (режими low, middle, high);

k sch – корекция за рекомбинация на йоните;
ch
kleak
– корекция за утечки на токовата верига (задължително + предварително облъчване

до стабилизация на показанията);

k hch – корекция за относителна влажност на въздуха;
ch
k pol
– корекция за полярност;

ch
k rot
– корекция за ротацията на камерите спрямо източника;

k ch
fs – корекция за рамер на полето;
ch
k hom
– корекция за хомогенност на полето;
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Представяне на пример за неопределеността при калибрирне в SSDL
Бюджет на неопределеността

Източник на неопределеност

Параметър
от уравнения
1и2

Стъпка 1. Измерване на мощността на погълнатата
доза във вода с еталонната йонизационна камера
(a) калибровъчен коефицент на еталона (от PSDL)
NDw,ref
(b) стабилност на калибровъчния фактор
NDw,ref
(c) измерване на йонизационния ток
Iref
(d) нехомогенност на радиационното поле
Iref
(e) ефект на енергийния спектър на полето
Iref
(f) утечки на тока във веригата
Iref
(g) корекции за температура и налягане
kpT,ref
(h) корекции за рекомбинация и полярност
[kreckpol]ref
(i) ефект на стеблото на камерата
kstem,ref
Квадратична сума
Комбинирана неопределеност за мощността на погълнатата доза
във вода (1 std,%)
Разширена неопределеност за мощността на
погълнатата доза във вода при к = 2 (%)
Стъпка 2. Определяне на калибровъчния фактор за
погълната доза във вода за работната йонизационна
камера.
(a) позициониране на работната камера
Iwork
(b) измерване на йонизационния ток
Iwork
(c) нехомогенност на радиационното поле
Iwork
(d) утечки на тока във веригата
Iwork
(e) корекции за температура и налягане
kpT,work
(f) корекции за рекомбинация и полярност
[kreckpol]work
(g) ефект на стеблото на камерата
kstem, work
Квадратична сума стъпки 1 и 2
Комбинирана неопределеност на калибровъчния фактор за мощност
на погълнатата доза във вода (1 std, %)
Разширена
неопределеност
на
калибровъчния
фактор за мощността на погълнатата доза във
вода при к = 2 (%)

Тип „А“
(1 std% )

Тип „В“
(1 std% )

0.19

0.39
0.17
0.06
0.12
0.06
0.06
0.08

0.05

0.20

0.46

0.50
1.0

0.17
0.05
0.06
0.08

0.20

0.50

0.54

1.1

Формализъм:
Измерването на мощността на погълнатата доза във вода [mGy/s] с еталонната
йонизационна камера е:
1) D& W = [ I k pT k rec k pol k stem N Dw ]ref
Уравнението за калибриране на работната камера с еталонната в погълната доза във
вода (калибровъчен фактор [Gy/C]) е:
2) N Dw, work =

[ I k pT k rec k pol k stem N Dw ] ref
D& w
=
[ I k pT k rec k pol k stem ] work
[ I k pT k rec k pol k stem ] work

Измерваните стойности са коригирани за плътността на въздуха към референтни
условия (T= 20 0C и 101.3 kPa):
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3) k pT =

273,15 + T 101,3
p
293,15

Обяснения:
За неопределеност тип „В“се използва разпределението:
4) uB = a 2 / 3 ,
където а е оцененото максимално отклонение на резултата от условно истинската
стойност
Стъпка 1. Измерване на мощността на погълнатата доза във вода с еталонната йонизационна камера
Точка
1a
1b

Описание
Калибровъчен коефицент
на еталона
Стабилност на
калибровъчния коефицент

1c

Измерване на
йонизационния ток

1d

Ефект на нехомогенност
на полето

1e

Ефект на енергийния
спектър на лъчението

1f

Утечки на тока във
веригата
Корекции за температура
и налягане на въздуха
вътре в йонизационната
камера

1g

1h

1g

Ефекти на
рекомбинацията,
полярността и магнитното
поле
Ефект на стъблото на
йонизационната камера

Обяснение
Стойностите на неопределеността се вземат от сертификата за
калибриране.
Стабилността на този коефицент се проверява периодично с
контролен източник или в поле на облъчвателна уредба.
Отклонението на резултата трябва да е в границите на + 0.3% от
определена след калибрирането стойност.
Неопределеността тип „А” се основава на повтаряемост на
измерванията в поле на гама‐лъчение а тип „В” се основава на
разликата в показанията при измерване с два електрометъра.
Разлики в нехомогенноста на радиационните полета в първичната и
настояшата лаборатория и разликата във формата и размера на
еталонната и калибрираната камери. Измерено е полето в лабораторията
по два перпендикулярни диаметъра в равнина, перпендикулярна на
лъчевия сноп. Приема се, че полето в първичната лаборатория е напълно
хомогенно. Приема се, че полето по оста на лъчевия сноп за размерите на
камерата е хомогенно и отговаря на закона за обратните квадрати.
Разлика в спектрите на радиационните полета в първичната и в
настоящата лаборатория, свързани с ефективността на еталонната
йонизационна камера. Ефективността на еталона е установена в
първичната лаборатория.
Утечките на тока в измервателната верига не трябва да превишават
0.1% от измервания йонизационен ток.
При оценката на неопредеността на корекцията за температура и
налягане се вземат предвид:
− грешката на референтния термометър;
− неопределеността от калибриране на референтния термометър;
− резолюция на референтния термометър;
− разлика между отчетената температура от термометъра и
температурата в йонизационната камера;
− грешка на референтния барометър;
− неопределеността на калибриране на референтния барометър;
− резолюция на скалата на барометъра;
− знаци при корекция на грешката на барометъра и термометъра.
Приемат се за пренебрежими

Приемат се за пренебрежими
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Стъпка 2. Определяне на калибровъчния фактор за погълната доза
във вода за работната йонизационна камера.
2a

Позициониране на
работната камера

2b

Измерване на
йонизационният ток

2c

Нехомогенност на
радиационното поле

2d‐2g

Утечки на тока във
веригата, рекомбинация
полярност, ефект на
стеблото на камерата

Важен фактор е позициониране на двете камери (еталонна и работна)
в една и съща точка (ефективните им центрове) на едно и също
разстояние от източника.
Неопределеността тип „А“ се основава на повтаряемост на
измерванията в поле на гама‐лъчение, а систематичният компонент на
неопределеността, тип „В“, се основава на разликата в показанията при
измерване с двата електрометъра. Ако се използва един и същи
електрометър, тази грешка се унищожава.
Ефектът на нехомогенността на радиационното поле е сравнително
пренебрежим, тъй като еталонната и калибрираната йонизационни
камери са от един и същи тип и са с еднакви размери.
Същите като посочените в 1f‐1i.

Съдържание на калибровъчния сертификат:

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
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единна номерация;
пълни данни за уреда и собственика;
условия при калибрирането – геометрични, атмосферни и др.;
резултати от калибрирането;
неопределеност;
напрежение;
полярност;
разстояние;
мощност;
коефиценти и фактори;
измервана и задавани величини;
вид на лъчението.

КАЛИБРИРАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ДОЗИМЕТРИ ЗА ФОТОННО ЛЪЧЕНИЕ

Здравко Бучаклиев, физик
Индивидуалните дозиметри (ИД), които служат са измерване на фотонно лъчение, са
градуирани в единиците на различни физични величини, в зависимост от периода на
тяхното производство през годините. Сега мнозинството от произведените ИД са
предназначени да измерват единицата на актуалната „индивидуална еквивалентна доза,
Hp(d)“ в сиверт [Sv]. Тези уреди отчитат основно стойностите на оперативната величина,
съгласно с определението и за дълбочината d = 10 mm, т.е. относно Hp(10). В зависимост от
приложението им ИД често са градуирани или се калибрират и за други дълбочини в
биологичната тъкан. При оценката на дозата се измерват еднородните – за кожата Hp(0.07)
или за очната леща Hp(0.3). По‐старите дозиметри са градуирани в дробни единици на други
сродни величини: „експозиция, Х“ в mR или „погълната доза, D“ в mrad.
Понастоящем в България няма средство за измерване, което да възпроизвежда директно
величината Hp(d) в съответствие с дефиницията и. Не е налична еталонна йонизационна
камера за тази величина, която да е интегрирана във фантом (напр. плоскопаралелната
камера на PTW тип 34035). През последните 20 години определянето на размера и
производните на eдиницата сиверт за Hp(d) се извършва в SSDL‐Sofia, която е еталонната
лаборатория на НЦРРЗ. От 1978 година, като членка на организираната от IAEA/WHO
световна мрежа от стандартни дозиметрични лаборатории, тя осигурява проследимостта
на измерванията до действащите интернационални нормативи. След многогодишното си
успешно участие в международни проекти и сравнения с първични лаборатории, SSDL‐
Sofia е доказала компетентноста си, както в страната, така и в международната мрежа.
Стойността на Hp(d) се определя непряко от измерването на основната дозиметрична
величина „въздушна керма във въздуха, Kair“. Измерването се провежда във въздушна
среда при постановка и геометрия, която е близка до действителното приложение на
индивидуалните уреди. Процедурата на калибрирането осигурява необходимите
условия, с които се осъществява конверсията между дозиметричните величини – от
измеряемата Kаir, към изчислената оперативна Hp(d). Това се постига, както чрез набори
от стандартизирани качества (енергии) на фотонното лъчение, така и с прилагането на
хомогенните фантоми, които имитират наличието на човека.
Най‐разпространеният фантом за калибриране е показан на Фиг. 1. Формата е
паралелепипед със стени от плексиглас (PMMA) и размери 30х30х15 cm3 (Slab phantom).
Фантомът е напълнен с вода и наподобява гръдната клетка (торакса) на човешкото тяло.

Фигура 1. Фантом за калибриране на ИД в Hp(d)
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По време на калибрирането ИД се позиционират спрямо източника, разположени върху
входната широка стена на фантома. Подобно е реалното им използване при
индивидуалния мониторинг. Актуалната величина Hp(10) се възпроизвежда за широко
колимиран лъчев сноп, в който фантомът е вписан. Това условие и изискването за
хомогенност (±2%) на определяната физична величина в сечението на снопа ограничават
минималното разстояние от източника до фантома.
Стандартизираната процедура за калибриране на ИД се провежда от лицензирана
еталонна дозиметрична лаборатория, която притежава:
– еталонни дозиметрични уреди (електрометри), които измерват радиологичните
величини c неопределеност w=±0.2 %;
– еталонни йонизационни камери (стандарти), притежаващи сертификати за
калибриране от Национална първична лаборатория за величината „въздушна
керма във въздуха, Kair“с неопределеност W ≤ ±1.0 %;
– източници на рентгеново и гама‐лъчение, които осигуряват моделирането на
колимиран лъчев сноп, съответстващи на работния и на енергийния обхват на ИД;
– източници на рентгеново лъчение, които генерират качествата на лъчението по
международния стандарт ISO 4037 от сериите W широк (wide) и N тесен (narrow)
спектър (Таблица 1);
– радиоактивни източници на гама‐лъчение от серията S, която включва
задължително радионуклидите 242Am, 137Cs и 60Co;
– градуировъчни линии (стендове), които осигуряват колинеарност на лъчевия
сноп и възпроизводимост ±1.0 mm на избрана точка по трите координатни оси;
– хомогенен воден фантом (Фигура 1.), който се вписва в нормалното сечение на
прилагания колимиран лъчев сноп;
– уреди за измерване параметрите на околната среда;
– спомагателни технически средства и TV системи за наблюдение;
– достъп до актуалните бази от данни за конверсията на дозиметричните величини и
програмни продукти за аналитично обработване на резултатите от измерванията.
Таблица 1. Енергии Еeff в keV на рентгеновото лъчение за калибриране
Серия W*
20

Серия N**

Серия L***

Серия W*

22

83
100
104

24
28
33
38
42

33

Серия N**
79

Серия L***
79

108
118
137

45

141

48

164
57
60

208

173
208

65
*Широк

спектър по ISO4037; **Тесен спектър по ISO4037; ***Стандартни режими на SSDLSofia

Вторичната стандартна дозиметрична лаборатория SSDL‐Sofia отговаря на посочените
изисквания. Тя притежава необходимите източници, измерителни уреди и валидни
сертификати на еталонните йонизационни камери от водещи международни центрове.

46

Процедурата за калибриране на ИД верифицира представеното в редица международни
документи. Прилага се „методът на заместване“. По скалата за разстоянията от източника
на градуировъчната линия се избира точка за калибриране от колимирания лъчев сноп.
Точката лежи върху централния лъч на снопа. Нормалното сечение на снопа през избраната
точка е равнината, в която ще се разположат ИД, които ще бъдат калибрирани.
Едновременно ИД лежат и върху входната стена на водния фантом. Първоначално с
еталонна йонизационна камера се определя мощността на въздушната керма Kаir, в
точката за калибриране. Стойността трябва да бъде коригирана за плътността на въздуха
при приетите за нормални лабораторни условия: атмосферно налягане, температура и
относителна влажност (съответно 1013.25 hPa, 293.15 K и 60 % RH). Аналитичната връзка
между измерваната от еталона действителна стойност на Kаir, и определяната за
калибрирането стойност на H& p (10) е:

H& P (10) = h pK (10).K& air
В този израз hp,K (10) e конверсионият коефициент в µSv/µGy (респ. mSv/mGy), който
свързва двете величини. Числените стойности на коефициента hp,K (10;Е,α) са табулирани
в международния стандарт ISO 4037‐3 като функция от енергията на фотоните Е и от
ъгъла на взаимодействието α. За нормално падане на лъчението (α = 0º) върху фантома
на моноенергийни фотони от 10 keV до 10 MeV, този коефициент е в числения интервал
(0.01÷1.90), при максимум около Е = 70 keV. Графиката на зависимоста на hp,K (10;Е,0) от
енергията на фотоните E e показана на Фиг. 2, а стойностите на коефициента за различни
фотонни енергии са представени на Таблица 2.

Фигура 2. Графика на зависимоста на hp,K (10;Е,0) от енергията на фотоните

При използването на ИД е от съществено значение познаването на хода на енергийната
им зависимост. Международните изисквания задължават производителите да
настройват ИД за измервания в лъчево поле, създавано от източник на гама‐лъчение с
енергия 662 keV (137Cs). Тази енергия е приетата за реперна. След пусковите изпитвания
производителят изготвя ИД уреди за измерване при тази енергия с калибровъчен
коефициент 1.0 (тук hp,K (10;SCs,0) = 1.21). От Фиг. 2 се вижда, че ако индивидуалният уред
е калибриран по този начин, при използването му без корекции в енергийния интервал от
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Таблица 2. Конверсионни коефициенти hpK(10) за различни фотонни енергии
E, KeV

12

20

80

200

800

2000

8000

HpK(10)

0.10

0.61

1.90

1.49

1.19

1.13

1.11

20 до 70 keV, се явява допълнителна грешка до ±50 % спрямо нормирането към реперната
енергия. В случай че ИД е независим от енергията на фотонното лъчение, когато измерва
величината „въздушна керма, Kair“( или „експозиция, Х“), той може да да бъде обявен за
„негоден“ при измерване на оперативната „индивидуална еквивалентна доза, HP(10)“.
Ако не се въведе конверсионната корекция, констатацията за негодност е в сила поради
несъответствие с изискването за параметъра „енергийна зависимост“ на дозиметричните
уреди. На една и съща стойност на изходната Kair съответстват различни стойности на
калибровъчната HP(10), респ. различни калибровъчни коефициенти KQ.. Практиката налага
от калибрирането да се изисква определянето на KQ в посочени от потребителя енергийни
точки (области), които съответстват на практическите му интереси.
След свободното измерване във въздуха на „мощността на кермата, Kair“ се изчислява
съответната и „мощност на индивидуалната еквивалентна доза, Hp(10)“. От Hp(10) се
определя времето за облъчване, с което се реализира стойността на индивидуалната
доза, която е необходима за калибрирането. В постановката наличието на еталонната
йонизационна камера се замества с фантома на Фиг. 3. Върху него плътно се разполагат
ИД, които ще бъдат калибрирани. Клипсовете на уредите не трябва да затрудняват
процедурата, създавайки отстъпи от фантома. Индивидуалните дозиметри се калибрират
на интегралните им обхвати. След облъчването на калибрираните ИД се определя
средната стойност на показанията им М в скални деления.

Фигура 3. Геометрична постановка за калибриране на ИД с хомогенния фантом 30x30x15 cm

Калибровъчният коефициент KQ на ИД за качество на лъчението Q се пресмята от
отношението:
H p (10)
, [mSv/скално делeние]
KQ =
M
В сертификата (свидетелството) за калибриране коефициентът KQ се представя във вида:
KQ ±W,
в който ±W е разширената комбинирана неопределеност, изчислена в [%].
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Ако ИД ще бъдат калибрирани в областта на рентгеновото лъчение се избират работните
режими със стандартизирани дискретни качества, представени в ISO‐4037: W – широк
спектър и N – тесен спектър.
Когато колимираното лъчение е насочено наклонено спрямо стената на фантома, пътят
му до дефинираната по нормалата дълбочина на 10 mm под повърхноста се увеличава със
синуса от ъгъла на падане α. При една и съща енергия, фотоният спектър и разсейването
на лъчението в дълбочина на средата също се променят, поради което стойностите на
конверсионният коефициент за калибрирането намаляват спрямо тези при α = 0º
(перпендикулярно падане).
Това намаление е съществено в областа на нискоенергийното лъчение и е слабо за
енергии над 1 MeV. На Фиг. 4 коефициентите са нормирани за α = 0°. При Е<20 keV, за
екстремно големите ъгли α, hpK(10) клони към 0, т.е. оценяването на Hp(10) е
невъзможно. Величината Hp(10) cе дефинира за енергии над 15 keV.
При ИД, които имат детектори (напр. цилиндрични ГМ‐броячи), анизотропни от посоката
на лъчевия сноп, както е уредът с ъгловата зависимост, показана на Фиг. 5, ефектът от
нарастването на ъгъла α ще въведе допълнителна петрубация при оценяването на
получената доза. Това влияние трябва да се съобрази със суперпозиция на полярните
криви от Фиг. 4. Правилната оценка на облъчването изисква познаването на физико‐
техническите характеристики на използваните дозиметри.
Процедурата за калибриране на ИД, които измерват еднородната величина HP(0.07) при
енергии под 300 kеV, е сходна с описаната за HP(10). В постановката се включват и
представените по‐напред хомогенен воден фантом на ръка (Pilar) и PMMA ‐цилиндър на
пръст (Rod). В този случай калибриране се провежда за ъгли на падане по‐малки от ±60°. На
Фиг. 6 са сравнени графиките на конверсионните коефициенти hpK в ограничения енергиен
обхват за двете оперативни величини при използването на различните типове фантоми.
Вижда се, че размахът на стойностите на hpK(0.07) e по‐малък от този на hpK(10). Затова
при оценяване облъчването на ръката, на една и съща стойност на кермата, ще
съответства значително по‐малка разходимост на оперативната величина HP(0.07)
спрямо тази на HP(10).
За оценяване на дозите, получени от очната леща, ИД се калибрират спрямо HP(0.3) като
се използва специализиран фантом на глава.
В страната все още се намират в експлоатация по‐стари модели на ИД, които са градуирани
във величините „експозиция, Х“ или „погълната доза, D“ в мека тъкан (мускули).
В страната все още се намират в експлоатация по‐стари модели на ИД, които са
градуирани във величините „експозиция, Х“ или „погълната доза, D“ в мека тъкан
(мускули). Основно това са носимите йонизационни камери – класически уреди, т.н.
„писалки“. Тези активни и пасивни кондензаторни дозиметри обикновено са с обхват в
интервала (50÷250) mR или mrad и капацитет от няколко µF. В наличност са и по‐стари
типове електронни ИД, които също са градуирани в тези величини. За калибрирането им
се използва обратната връзка с измеряемата величина:
X=

K air
W
2.58.10 −4.⎛⎜ air
e
⎝

⎛ 1 ⎞
⎟
.⎜⎜
⎞ ⎝ 1 − g ⎟⎠
⎟
⎠

−1

,
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в която :
–
–

–

2.58.104 е стойността на коефициента в [C/kg] за определяне на извънсистемната
величина рентген;
W
e енергията за получаване на една йонна двойка свободно в сух въздух, със
e air
стойност 33.97 J/C;

( )

g е фракцията, дължаща се на първоначалната кинетична енергия на вторичните
електрони, отделени във въздуха, с числена стойност ≤0.005 за енергия на
фотоните до 3 MeV.

Ако ИД се калибрира в „експозиция, Х“ (във въздуха, без фантом), е в сила релацията:

Х [mR] ≈ 114.Kair [ mGy]
Ако уредът се калибрира в „погълната доза“, е в сила равенството:

D [mrad] = 0.01.Kair [ mGy].
По‐старите уреди могат да бъдат калибрирани и в някоя от актуалните величини HP(d) като
чрез „брод“ се извършва виртуално преградуиране. Например кондензаторен ИД със скала в
експозиция „200 mR“ има калибровъчен коефициент KX в mR/ск. деление. Ако относно
величината индивидуална еквивалентна доза същата скала се приеме за „2000 µSv“, то
съответният коефициент KH ще се измерва в µSv/10.ск. деление. За реперната енергия на
137Cs стойностите на двата коефициента са близки до 1 c постоянна разлика от ~6 %.
Калибрирането на ИД се провежда само на интегралните им обхвати. Стойността на HP(10)
трябва да бъде над 25 % от максималния работен обхват (максималната скала) на
калибрирания ИД. Пасивните уреди – TLD, филмови, индиректно показващи
кондензаторни, OSL и радиофотолуминесцентни стъкла – притежават интегрални скали.
Активните уреди – електронни (дигитални) и директно показващи кондензаторни –
имат и обхвати за мощност на измерваните величини. Показанието от тези обхвати, в
колимираното лъчево поле на процедурната постановка, е затруднено за наблюдение.
Електронните ИД обикновенно имат и избрани стойности за ниво на измерваната величина,
което задейства звукова и/или светлинна сигнализация. Тези прагове не се калибрират –
интервалът на неопределеност се изпитва в процеса на тяхната проверка.
За оценяване разсейването на измерването при калибриране на ИД с отправната фотонна
енергия 662 keV (137Cs), е изготвен примерен бюджет, отразен в на Таблица 3.
Таблица 3. Примерен бюджет на неопределеността при калибриране на ИД
Влияещ фактор, i
Некоригираното показание на еталона
Некоригираното показание на ИД, който подлежи на калибриране
Калибровъчният коефициент на еталонната камера за величината Kair в mGy/div
Неопределеността на еталонния електрометър/дозиметър
Конверсионният коефициент hpK
Корекциите за атмосферните условия:
– температура на въздуха
– атмосферно налягане
– относителна влажност
Нехомогенността в сечението на снопа
Възпроизводимостта на позиционирането
Нелинейността на показанието на ИД
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wi
тип А
0.08
1.0

wi
тип В

1.0
0.3
2.0
0.2
0.1
0.1
0.8
0.5
0.5

Фигура 4. Зависимост на нормираните коефициенти hpK(10) от ъгъла на взаимодействие α

Cs137
Co60
Am241
Фигура 5. Полярна диаграма на ИД за ъгли ±α (АР/РА) относно трите радионуклидни
източника – 241Am, 137Cs и 60Cо

Фигура 6. Сравнение между конверсионните коефициенти HP(10) и HP(0,07) за фантоми на различни органи

Включени са относителните неопределености wi в [%] от типа А и В на основните
влияещи фактори:
В пресмятането за комбинираната неопределеност w на калибровъчния коефициент KQ
се изключват стойностите на wi, които са на порядък по‐ниски от максималната
стойност ±2.0 %. Комбинираната разширена неопределеност cе получава с фактор на
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покриване 2, от израза W = 2.w = 2. 2.7 [%], респ. в сертификата за калибриране трябва
да бъде нанесена числената стойност на калибровъчния коефициент KQ във вида:

KQ ± 5.4 % [mSv/скално деление,
за гама‐лъчението на 137Cs (Eγ = 662 keV).
Периодичността на процеса на калибриране, който проследява състоянието на ИД, зависи
основно от вида на прилагания детектор и типа на уреда (още изискванията за точност,
степента и тежеста на експлоатация, сервизното поддържане, условията за съхранение и
др.). Физичните характеристики на пасивните ИД трябва да се изпитват по‐често, което
съкращава междукалибровъчните интервали на най‐разпространените средства за
измерване на оперативните величини HP в страната. В НЦРРЗ е утвърдена многогодишна
практика за последващо (периодично) калибриране на въведените пасивни
комбинирани ИД, комплектувани с филмови и термолуминесцентни детектори. За
индивидуалния мониторинг в страната ежегодно през всяко тримесечие, използваните
дозиметри се калибрират в 16 точки от работния интервал (0.010÷20) mSv на
оперативната величина HP(10) („дозова серия“) и за 9 енергии на рентгеново лъчение в
енергийния интeрвал Eeff = (16÷164) keV и за гама‐лъчението на 137Cs (662 keV) и на 60Co
(1.25 MeV) („енергийна серия“). Натрупаният опит от експлоатацията на активните ИД
показва, че междукалибровъчният им интервал не трябва да надвишава 3 години.
Калибрирането на индивидуалните средства за измерване, използвани в радиационния
мониторинг, гарантира достоверноста на определените дози от професионалното
облъчване. За тази цел е необходимо, както правилното провеждане на процедурата на
калибрирането, така и адекватно поведение при използването на ИД. Оценката на
целотелесното облъчване във величината HP(10) се извършва с дозиметри, които
задължително са носени на гърдите. По същия начин ИД, когато са вградени в пръстени,
гривни или „часовници“, ще предоставят информация за професионалното облъчване във
величината HP(0.07), за която би трябвало да са калибрирани. Необходимо условие за
успешното използване на уредите е и добро познаване на физико‐техническите и
радиационните характеристики на ИД от притежателите им. С това се подобрява точността
на измерването и изборът по предназначение на конкретната „област на интереси“.
ЛИТЕРАТУРА
1. International Commission on Radiation Units and Measurements (ICRU). Determination of Dose Equivalents
Resulting from External Radiation Sources, ICRU Report 39: 1985.
2. International Organization for Standardization (ISO). X and gamma reference radiation for calibrating dosimeters
and dose rate meters and determining their response a function of photon energy – Part 1: Characteristics of the
radiation and their methods of production angle of incidence, ISO 4037‐1: 1996.
3. International Organization for Standardization (ISO). X and gamma reference radiation for calibrating dosimeters and
dose rate meters and determining their response a function of photon energy – Part 3: Calibration of area and personal
dosimeters and the measurement of their response as a function of energy and angle of incidence, ISO 4037‐3: 1999.
4. International Atomic Energy Agency (IAEA). Calibration of radiation protection monitoring instruments, IAEA SRS
No. 16: 2000.
5. International Organization for Standardization (ISO). Radiation protection – Criteria and performance limits for the
periodic evaluation of processors of personal dosimeters for X and gamma, ISO 14146: 2000.
6. International Commission on Radiоlogical Protection (ICRP). Recommendation of the International Commission on
Radialogical Protection, ICRP Publication 103: 2007.
7. European Radiation Dosimetry Group (EURADOS). Intercomparison 2008 for Whole Body Dosimeters in Photon
Fields, EURADOS Report 2012‐01: 2012.

