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Резюме: Представена е методика за калибриране на гама-облъчвателни линии и резултати от измервания 
след прилагането и. 
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средство за измерване

1. въведение
Лаборатория “Измерване на йонизиращи 

лъчения” (ИЙЛ) е структурна единица на 
отдел “Метрологично осигуряване” в “АЕЦ 
КОЗЛОДУЙ”-ЕАД. Основната дейност на лабора- 
торията е насочена към метрологична проверка и 
калибриране на средстава за измерване (СИ) на 
йонизиращи лъчения. 

Към настоящия момент персоналът на лабо- 
раторията (9 души) осъществява метрологичен 
контрол на над 1000 броя СИ с общо над 2500 
измервателни канала. 

За целите на калибриране и метрологична 
проверка на средствата за измерване (СИ) на 
йонизиращи лъчения лабораторията разполага 
със следните еталонни СИ:

• Изходен еталон на величината мощност на 
въздушната керма, Ka, тип UNIDOS 1001 
в комплект с 3 броя йонизационни камери 
(ЙК). Еталонът е проследим към PTB 
Германия с разширена неопределеност 1,5 
%;

• Работни еталони на величината мощност на 
въздушната керма тип IM1/P, IM6/M и КИС 
НРД-МБ 01 с общо 11 броя радиоактивни 
източници (РАИ) за енергии на фотонното 
лъчение 60 keV, 661 keV и 1250 keV. 
Работните еталони до 2013 година са 
калибрирани от Национален център по 
метрология (НЦМ) към Български институт 
по метрология (БИМ).

През 2012 година бе взето решение за 
разработване на методика за калибриране на 
гама-облъчвателни линии (работни еталони) и 
преминаването им на фирмено калибриране.

2. Изисквания към методиката 
Методиката за калибриране е разработена 

в съответствие с изискванията на системата по 
качество на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и в частност 
на отдел “Метрологично осигуряване” (МО) за 
документи от такъв вид. Базирана е на методи 
изложени в следните публикации:

• NIST “Measurement services: Calibration 
of X-Ray and Gamma Ray measuring 
Instruments”;

•  CNEA “Calibration of Radioprotection 
Instruments and Calibrated Irradiation: 
Characterization of Gamma Beam of 137Cs 
and 60Co”;

• NPL “Measurement Good Practice Guide № 49. 
The Assessment of Uncertainty in Radiological 
Calibration and Testing”;

3. Математически модел
Оценката на действителната стойност на  

измерената величина Ka в съответните изме- 
рителни единици се определя в съответствие с 
равенство (1).

PTnuK fffN
T

MbMsKa ....)(. −
=  (1)

където:
Ms – показание на еталонната йонизационна 

камера при измерване на РАИ, [C];
Mb – показание на еталонната йонизационна 

камера при измерване на фон в помещението, [C];
T – време на измерване, [s];
NK – калибровъчен коефициент на камерата 

за величината въздушна керма за дадена енергия 
на фотоните, [Gy/C];

fnu – корекционен коефициент, отчитащ 
хомогенността на полето;

fT – корекционен коефициент, отчитащ 
влиянието на температурата;
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fP – корекционен коефициент, отчитащ 
влиянието на атмосферното налягане.

4. Последователност на операциите 
при калибриране
Калибрирането на точки във фотонното поле 

по оста на лъчевия сноп се извършва като се 
следва следната последователност:

• ЙК, с подходящ обхват на измерване, 
се позиционира в точка по централната ос на 
лъчевия сноп, намираща се на разстояние 1 m от 
източника.

• Определя се мощността на въздушната 
керма, Ka в избраната точка (в съответствие с 
равенство (1)), като се извършват минимум 10 
отделни измервания.

• Измерванията се повтарят за точки, отстоя- 
щи на разстояния от източника: 0,7; 0,8; 0,9; 0,95; 
1,05; 1,10; 1,20; 1,30; 1,40; 1,50; 1,60; 1,80; 2,00; 
2,20; 2,40; 2,60; 2,80; 3,00; 3,50; 4,00; 4,50; 5,00; 
5,50; 6,00 метра;

• Построява се калибровъчна крива за 
дадения радиоактивен източник.

5. Построяване на калибровъчна 
крива и определяне коефициенти на 
полинома
Съществуват три възможни начина за 

характеризиране на гама-лъча в различни точки 
по оста на метричната линия като се отчита и 
приноса на разсеяните в помещението фотони, 
а именно [2]:

• Експериментален метод, базиран на измер- 
вания в различни точки по оста на лъчевия 
сноп чрез засенчване на йонизационната 
камера;

• Аналитичен метод на “многото разстояния”;
• Теоретично пресмятане, чрез използване на 

Монте-Карло методи.
При разработване на методиката е избран 

аналитичният метод.
Този метод позволява на базата на калибро- 

въчните данни за определен брой точки, разпо- 
ложени по оста на лъчевия сноп, да се определи 
мощността на въздушната керма, Ka за произволна 
точка по оста му. Методът позволява определяне 
стойността за Ka с точност няколко десети от 
процента.

Съществуват различни възможности за 
построяване на функция, която добре да описва 
разпространението на фотоните в дадена 
среда, като отчита влиянието на средата върху 

спазването на квадратичния закон. Една от 
възможните функции е представена в [1]. 
Функцията има вида:

λτ−+++= eDECDBDAKa ).///( 2
.

    (2)

като: D= S+S0
където:

А,В,С и Е – коефициенти на полинома от 
степен n;

S – разстояние РАИ център на ЙК, отчетено 
по скалата на метричната линия;

S0 – офсет. Корекция на разстоянието, коя- 
то се получава след интерполация на експери- 
менталните данни;

λτ−e  - коефициент, отчитащ радиоактивния 
разпад.

За целите на методиката е предпочетен 
аналитичен модел, представен в [2].

Функцията има вида:
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където:
d – разстояние от РАИ до точка на метричната 

линия, разположена по оста на лъчевия сноп;
so – офсет, корекция на разстоянието, коя- 

то се получава след интерполация на експери- 
менталните данни;

λτ−e  - коефициент, отчитащ радиоактивния 
разпад.

Така посочената функционална зависимост 
между Ka и d има много добро покритие с 
експерименталните резултати и позволява:

- за произволна точка, намираща се на 
разстояние d по оста на метричната линия, 
да се определи стойността на мощността на 
въздушната керма, Ka с точност няколко десети 
от процента;

- при зададена стойност на мощността на 
въздушната керма, Ka да се определи разстоянието 
d по оста на метричната линия.

Равенство (3) може да се представи във вида:

2)( cx
bay
+

+=  (4)

където a, b и c са коефициенти на функцията 
(полинома).

На базата на получените при калибриране 
експериментални резултати се построява гра- 
фично зависимостта y(x) – фиг.1 и се определят 
коефициентите на полинома.
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 фиг.1

Коефициентите на полинома от равенство 
(4) (за всеки РАИ в дадена еталонна гама-
облъчвателна линия) се определят с помощта 
на софтуер за обработка на криви, записват се в 
свидетелството за калибриране на линията и се 
въвеждат в EasyCalc. 

EasyCalc  (фиг.2, фиг.3).е електронен 
калкулатор разработен в лаборатория ИЙЛ 
с цел автоматизиране на работата с гама-
облъчвателните линии 

 
фиг.2

 
фиг.3

6. Оценка на неопределеността  
при калибриране
Оценка на неопределеността при калибриране 

е направена в съответствие с препоръките, 
които са изложени в “Measurement Good Practice 
Guide № 49. The Assessment of Uncertainty in 
Radiological Calibration and Testing”. Бюджетът 
на неопределеностите се представя в таблична 
форма и има следния вид:

7. Експериментални резултати
Валидиране на методиката е направено в 

началото на 2014 година. За целта е използван 
гама-еталонен облъчвател IM1/P, фабр.№ 543 
с РАИ Cs-137. Облъчвателят е разположен в 
помещение Б123, което е в състава на лаборатория 
ИЙЛ, фиг.4.

 
фиг.4

Резултатите от калибрирането на източника 
са показани в таблица 3-1.

Таблица 3-1

 
Анализът на резултатите показва, че 

използваният аналитичен метод позволява 
определянето на мощността на въздушната 
керма за произволна точка по оста на лъчевия 
сноп да бъде направено с точност няколко десети 
от процента, която за целите на проверката 
и калибрирането на преносими дозиметри за 
оперативен контрол е напълно достатъчна. 
Често в практиката за определяне мощността на 
кермата в произволна точка се използва познатата 
закономерност от равенство (5).

)1(
2

.

0
.

. −−= Re
R
KaKa m  (5)

където,
Ka - мощност на въздушната керма в точка, 

намираща се на разстояние R от източника;
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Бюджет на неопределеностите
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Ka0 - мощност на въздушната керма на 
разстояние 1 m от източника;

m - линеен коефициент на отслабване на 
лъчението във въздух.

Данните от таблица 3-1 показват, че в този 
случай оценката на мощността на въздушната 
керма по оста на лъчевия сноп се прави с 
отклонение от няколко процента спрямо 
действителната стойност.

При калибриране и проверка на прецизна 
дозиметрична апаратура този начин на определяне 
на мощността на кермата дава незадоволителни 
резултати.

В таблица 3-2 са представени резултатите 
от проверка, в част от обхвата на измерване, 
на преносим дозиметър тип Teletector 6112M, 
фабр.№103866. Данните са получени като 
определянето на Ka е направено по аналитичния 
метод описан по-горе.

 Таблица 3-2

 
В таблица 3-3 са представени резултатите 

от проверка на същия преносим дозиметър като 
определянето на Ka е направено с помощта на 
израза от равенство (5).

 Таблица 3-3

Сравнението на резултатите от таблици 3-2 
и 3-3 показва, че калибрирането на еталонната 
линия по представения в методиката метод води 
до получаване на значително по-добра оценка на 
мощността на кермата в произволна точка по оста 
на лъчевия сноп. 

8. заключение
Анализът на експерименталните резултати 

показва, че въвеждането в експлоатация на 
методиката за калибриране на гама-еталонни 
облъчватели ще доведе до по-прецизна оценка на 
мощността на въздушната керма в различни точки 
по оста на лъчевия сноп. Това от своя страна ще 
повиши качеството и точността на измерванията 
при метрологичен контрол на СИ, осъществяван 
от лаборатория ИЙЛ в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.
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Summary: Calibration methodology of gamma-ray beams is presented and the measurement results following 
its application.

Key words: calibration methodology, standard, working standard, gamma-ray beam, measuring means

REfERENCES
[1]  NIST Specia l  Publ icat ion 250-58 

“Measurement services: Calibration of X-Ray and 
Gamma Ray measuring Instruments” (2001).

[2] Pirhio Rosana, Lindner Carlos, Molina Laura, 
Vallejos Matias “Calibration of Radioprotection 
Ins t ruments  and  Ca l ib ra ted  I r rad ia t ion : 

Characterization of Gamma Beam of 137Cs and 
60Co”, Buenos Aires, Argentina

[3] National Phisical Laboratory “Measurement 
Good Practice Guide № 49. The Assessment of 
Uncertainty in Radiological Calibration and Testing” 
(2005)


