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1. въведение 
За целите на калибриране и метрологична 

проверка на средствата за измерване (СИ) на 
йонизиращи лъчения Лаборатория “Измерване на 
йонизиращи лъчения” (ИЙЛ) към отдел “Mетро-
логично осигуряване”, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД 
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 Чешки метрологичен 
институт 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 2014 година Лаборатория ИЙЛ бе въ-
ведена в действие Методика за калибриране на 
гама-облъчвателни линии (за справка- сборник с 
доклади от ММО 2014).

Методиката е разработена на основата на 
методи изложени в следните публикации:

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

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

При разработване на методиката е избран ме-
тод, който позволява на базата на калибровъчните 
данни за определен брой точки, разположени по 
оста на лъчевия сноп, да се определи мощността 

на въздушната керма,   
.

Ka  за произволна точка 
по оста му.

Използвана е функцията от равенство (1).
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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, която 

се получава след интерполация на експеримен-
талните данни;

 λτ−e  - коефициент, отчитащ радиоактивния 
разпад.

Така посочената функционална зависимост 

между  
.

Ka  и d има много добро покритие с екс-
перименталните резултати.

Функцията от равенство (1) може да се пред-
стави във вида: 
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След определяне числената стойност на 
коефициентите a, b, c (виж сборник с доклади 
от ММО-2014) и  λτ−e  е възможно да се създаде 
приложен софтуер (компютърна програма), който 
в значителна степен облекчава работата с гама-об-
лъчвателните линии и многократно повишава 
производителността на Лаборатория ИЙЛ.

2. Изисквания към софтуера
При разработване на софтуера са взети под 

внимание следните специфични изисквания към 
него:

• Да бъде използвана среда за разработка, за 
която “АЕЦ Козлодуй” ЕАД притежава лиценз;

• С цел защита на входните данни, които са 
от изключителна важност за правилното функ-
циониране на системата, да бъдат предвидени 
различни нива на достъп защитени с парола; 

• Да позволява съхраняване на данни(нуклид, 
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активност, период на полу-разпадане, референтна 
дата) за различните радиоактивни източници 
(РАИ), разположени в облъчвателите, както и 
данни за коефициентите a, b и c;

• Да позволява автоматично определяне на 
стойността на коефициента  λτ−e  за текущата 
дата;

•  Да позволява определяне на мощността 
на въздушната керма, както и на други основни 
дозиметрични величини, в произволна точка по 
оста на метричната линия при зададено разстоя-
ние: РАИ-точка по оста на линията;

• Да позволява определяне разстоянието по 
оста на метричната линия при зададена мощност 
на въздушната керма за всички основни дозиме-
трични величини;

• Да позволява автоматично определяне вре-
мето на облъчване на дадено средство за измер-
ване (СИ) за достигане на определена стойност 
на дозата (индивидуалната еквивалентна доза 
Hp(10));

• На базата на входните данни за всеки кон-
кретен вид дейност да генерира работен запис, а 
в случая на облъчване на термолуминесцентни 
дозиметри (ТЛД) да генерира протокол от облъч-
ване.

3. Реализация на приложния  
софтуер

Изхождайки от основните изисквания, изло-
жени в т.2, през 2014 година в Лаборатория ИЙЛ 
е разработена нова версия на приложен софтуер 
под названието EasyCalc_New.

Софтуерът е разработен в среда на Microsoft 
Access и представлява база от данни от рела-
ционен тип. Предимства на избраната среда за 
разработка:

• Среда за разработка, която е лицензирана 
в АЕЦ и е инсталирана на всички служебни ком-
пютри;

• Възможност за едновременна работа на 
голям брой потребители, чрез подходяща мрежова 
инсталация на сървър.

4. Структура на EasyCalc_New

EasyCalc_New е ралационен тип БД и опе-
рира с 24 броя таблици, свързани в подходящи 
релации (на фиг.1 са показани част от таблиците 
и релациите между тях), заявки, форми, отчети и 
5 модула с програмен код на Visual Basic.

 
фиг.1

Получените данни, при калибриране на все-
ки РАИ от състава на облъчвателните линии, са 
записани в таблицата S_data . Съдържащата се в 
таблицата информация е ключова за системата и 
част от нея е представена на фиг. 2 и фиг.3.

 
фиг.2

 

фиг.3

Чрез използване на методите, които предлага 
MS Access данните, съхранявани в таблиците, са 
“облечени” в потребителски интерфейс (потреби-
телски форми). Използването на форми от една 
страна облекчава работата с данните, а от друга 
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страна позволява ключови данни да бъдат защите-
ни от волна или неволна промяна. Видът на една 
от потребителските форми е показан на фиг.4.

 
фиг.4

Извършването на необходимите изчисления и 
обработката на получените данни се осъществява 
чрез програмен код. Получените данни се съхра-
няват в динамични масиви записани в таблици. 
Пример на част от програмния код е показан на 
фиг.5. Тук променливите АЕ1, ВЕ1, СЕ1 и ТЕ1 
приемат съответно стойностите на коефициен-

тите a, b, c и  λτ−e  за конкретно избран РАИ за 
текущата дата. Функцията Distance1_Change () 
връща стойността на мощността на дозата на 
избраното от потребителя разстояние R.

 

фиг.5

5. Работа с EasyCalc_New
EasyCalc_New, притежава графичен ин-

терфейс, който прави достъпна работата с 
облъчвателните линии на всички служители на 
Лаборатория ИЙЛ, които имат основни познания 
в областта на дозиметрията.

Могат да бъдат обособени следните основни 
стъпки при работа:

1) Вход в системата – потребителят стартира 
програмата и въвежда персонален код за достъп, 
фиг.6.

 

фиг.6

Персоналът на лабораторията притежава пер-
сонален код, който дава достъп на потребителско 
ниво. Администрирането на EasyCalc_New се 
извършва от отговорника за изходния еталон 
UNIDOS 1001 чрез използването на персонален 
код с администраторски права. Администраторът 
единствено може да променя данните в таблица-
та S_data.

2) Избира се необходимата опция. Тук 
приемаме, че е избрана опцията Дозиметричен 
калкулатор.

3) От етикетите на формата от фиг.7 се избира 
страницата на дозиметричната величина, с която 
потребителят ще работи.

 

фиг.7

4) Избира се подходящ РАИ от списък, въ-
вежда се желаната стойност на избраната дози-
метрична величина за необходимия брой точки 
от обхвата на проверката. За всяка от избраните 
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точки, по оста на метричната линия, системата 
изчислява и визуализира разстоянието R.

5) След получаване на данни за всички не-
обходими точки потребителят може да генерира 
работен запис(чрез кликване върху бутона с 
графично изображение на MS Excel), т.е бланка, 
в която да впише на по-късен етап получените 
резултати при проверката на дадено СИ, фиг.8 
и фиг.9.

 

фиг.8
 

фиг.9

6) При необходимост от облъчване на еталон-
на серия ТЛД се отваря формата от фиг.10. Въвеж-
дат се необходимите изходни данни в полетата на 
формата. В зависимост от заявената доза, избрано 
разстояние и РАИ, системата автоматично из-
числява необходимото време на облъчване. При 
облъчване на повече от една серия ТЛД се работи 
по метода на натрупването, фиг.10.

7) Генерира се съответният протокол от облъч-
ване, чрез кликване върху бутона Print от фиг.10.

 

фиг.10

6. Контрол на качеството
Контролът на качеството се осъществява пе-

риодично, съгласно утвърдена програма веднъж 
на три месеца или извънредно след ремонтни 
дейности по линията. 

Целта на контрола на качеството е да установи 
потвърждават ли се получените резултати при 
калибриране на линиите. Осъществява се като се 
извършват контролни измервания на мощността 
на въздушната керма при фиксирани разстояния 
РАИ-йонизационна камера. Измерванията се 
извършват с помощта на еталонен дозиметър 
UNIDOS 1001 и подходяща за целта йонизацион-
на камера. Получените резултати за мощността на 
въздушната керма от измерванията се сравняват 
със стойността, генерирана от EasyCalc_New за 
дадено разстояние и източник. Отклонението 
между измерената стойност и генерираната от 
EasyCalc_New не трябва да превишава 2 %. При 
отклонение по-голямо от допустимото се пред-
приемат коригиращи мерки. За резултатите от 
контрола се изготвя протокол.

7. заключение
Представеният приложен софтуер е от реша-

ващо значение за работата на Лаборатория ИЙЛ, 
като се вземе предвид големият брой СИ, на 
които лабораторията осъществява метрологичен 
контрол. В предходната си  версия (EasyCalc)  се 
е доказал като надеждно средство в продължение 
на 8 години.

Автоматизирането на дейностите по опре-
деляне мощността на въздушната керма в точка 
по оста на лъчевия сноп многократно повишава 
ефективното натоварване на гама-облъчвателните 
линии, което способства за справяне в срок с 
поставените производствени задачи.

Не на последно място автоматизирането на 
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горепосочените дейности свежда до минимум 
възможността за допускане на случайна грешка от 
страна на потребителя, което повишава качество-
то на извършваните от персонала на Лаборатория 
ИЙЛ дейности.
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