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ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩА АЛФА/БЕТА-АКТИВНОСТ
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Резюме: В доклада е представена разработената от отдел “Метрологично осигуряване” в “АЕЦ Козлодуй” 
методика за калибриране на радиометри за измерване на обща алфа- и/или бета-активност. Уредите са част 
от радиометричното оборудване на звена към “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и се използват както за контрол за не- 
надвишаване на допустимите нива, така и за контрол за неразпространяване на радиоактивните замърсявания –  
важен аспект от осигуряването на безопасната работа на централата.

Ключови думи: метрологично осигуряване, калибриране, измерване на обща алфа/бета активност.

1. Въведение
Измерванията за определяне на обща алфа/

бета активност се извършват с нискофонова 
апаратура с газонапълнени детектори (про-
порционални газоразрядни броячи, Гайгер-
Мюлерови броячи, импулсни йонизационни 
камери и др.), сцинтилационни детектори, йо-
нноимплантирани или повърхностнобариерни 
полупроводникови детектори и др.

Методиката е приложима за алфа-емите-
ри и за бета-емитери с максимална енергия  
Ebmax > 0,15 MeV и се отнася за нуклиди, за кои-
то добивът на частици е близък до 100 частици 
за 100 разпадания.

Методиката е обща и има характер на мето-
дически указания. В този смисъл, тя не включва 
описание и инструкции за използване на кон-
кретни уреди.

Методиката дава възможност да се калибри-
ра аппаратура, използвана в различни струк-
турни звена на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, които 
извършват лабораторен анализ на обща алфа/
бета активност за контрол на:

– концентрация на радионуклиди в техноло-
гични води от АЕЦ;

– нефиксирано повърхностно замърсяване 
на помещения, предмети и оборудване в кон-
тролираната зона (КЗ);

– концентрацията на радиоактивни аерозоли 
и радиоактивни изотопи на йода в газова форма 
във въздуха от обслужвани помещения в КЗ, на 
входа и изхода на вентилационните системи на 
КЗ и изхвърлянията през комините (вентила-
ционните тръби).

Коректното калибриране на радиометри е 
предпоставка за коректна оценка на активност-

та в пробите.
Представената методика определя изис-

кванията, условията, средствата, методите и 
обработката на резултатите, използвани за 
калибриране на радиометрите.

2. Същност на метода за калибриране
Основна цел на метода за калибриране на 

радиометри за измерване на обща алфа/бета 
активност е да се установи ефективността на 
регистрация на измервателната апаратура, т.е. 
съотношението между стойностите, показа-
ни от средството за измерване (скоростта на 
броене, регистрирана от детектора при измер-
ване на еталонен радиоактивен източник) при 
определено разстояние източник-детектор и 
съответните стойности на измерваната вели-
чина – активност на калибровъчния еталонен 
радиоактивен източник.

A
n0=e  (1)

където:
e - ефективност на регистрация, [s-1/Bq];
n0  - коригирана за фон скорост на броене, 

отчетена от уреда, [s-1];
А – стойност на зададената от еталонния из-

точник активност, [Bq], приведен към момента 
на измерване.

За удобство се допуска и използването на 
калибровъчен коефициент К:

e
1

=K , [Bq/s-1] или  
e
110.7,2 11−=K , [Ci/s-1] (2)

При определяне на обща алфа/бета актив-
ност на нефиксирано повърхностно замърся-
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ване е по-удобно да се извърши калибриране, 
като се установи чувствителността на СИ, т.е. 
съотношението между стойностите, показани 
от СИ и съответните стойности на скоростта 
на излъчване на частици от калибровъчния 
еталонен радиоактивен източник (РАИ).

Определената при калибрирането ефектив-
ност на СИ зависи:

– геометрията източник-детектор, при коя-
то се провежда калибрирането, трябва да е 
максимално близка до реалната геометрия при 
измерванията на реални проби;

– енергията на нуклида, с който се провежда 
калибрирането;

– конструкцията на използвания при калиб-
рирането еталонен източник - съответстващи 
на реалната проба, матрицата на ССМ, с които 
се извършва калибрирането.

3. Еталонни радиоактивни 
източници
Използваните при калибриране РАИ – етало-

ни за активност трябва да отговарят на следните 
изисквания:

– точно да възпроизвеждат матрицата на 
пробите и геометрията на измерване при ру-
тинни измервания;

– да съдържат само един радионуклид;
– радиоактивното вещество да е добре 

фиксирано и равномерно разпределено;
– неопределеността на активността да не 

надвишава 3 %;
– да се отчита самоотслабването и разсей-

ването на лъчението в обема и в защитното 
покритие на източника (при необходимост);

– да бъдат с валидно свидетелство за калиб-
риране.

Еталоните за активност представляват сер-
тифицирани сравнителни материали (ССМ), 
чиято геометрия, активност и нуклиден състав 
зависят от конкретното им предназначение, за-
това и разнообразието сред тях е сравнително 
голямо.

При определяне на обща алфа/бета актив-
ност в течни проби е необходимо изследване на 
зависимостта на ефективността на регистрация 
и количеството сух остатък, в който алфа и бета 
лъченията се самопоглъщат и разсейват. За 
изследване на тази зависимост са необходими 
ССМ с еднаква геометрия, активност и нукли-
ден състав, но различна дебелината на слоя на 
сухия остатък.

4. Извършване на калибрирането
Извършваните операции при провеждане 

на калибрирането, за всяка геометрия на из-
мерване, са: 

– подготовка за извършване на калибриране:
– външен оглед и функционална проверка;
– проверка на техническите параметри на 

апаратурата;
– извършване на калибриране:
– измерване на фон;
– определяне ефективността на регистрация;
– пресмятане на калибровъчен коефициент;
– оценка на разширената неопределеност на 

ефективността на регистрация;
– определяне нивото на детектиране и на 

минимално детектируемата активност, което 
позволява да се направи оценка доколко апа-
ратурата и избраните условия на измерване са 
подходящи за решаване на конкретна задача за 
калибриране;

– установяване на интервала от допустими 
стойности на собствения фон на апаратурата;

– привързване на резултатите от калибрира-
не към показанията на контролен източник.

5. Обработване на резултатите от 
калибрирането
5.1.Математически модел на 
измерването:

Математическият модел на функцията, 
определяща ефективността на регистрация на 
измервателната апаратура, който дава връзката 
между скоростта на броене, регистрирана от 
детектора при измерване на еталонен РАИ и 
съответните стойности на активност от сер-
тификата на еталонния РАИ, при определено 
разстояние източник-детектор.

f
A
n .0=e  , [s-1/Bq]  (3)

и в случай на калибриране на обща алфа-актив-
ност с твърд източник, моделът дава връзката 
между скоростта на броене, регистрирана от 
детектора при измерване на еталонен РАИ и 
съответните стойности на скоростта на излъч-
ване от сертификата на еталонния РАИ, при 
определено разстояние източник-детектор.

f
q
n

s .
2

0

π

ee =  , [s-1/Bq] (4)
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където:
f – корекционен коефициент, отчитащ влия-

нието на величини свързани с характеристиките 
на СИ, РАИ и ССМ.

5.2.Оценяване на входните величини

5.2.1.Oценкатa на величината, отчетена от 
подлежащото на калибриране СИ при измер-
ване на фонови стойности, се определя като 

средноаритметична стойност bn  на m-броя 
независими измервания съгласно:

m

n
n

m

p
pb

b

∑
== 1

,

 ,   [s-1] (5)

5.2.2.Оценката на отклика на СИ, отчетена 
при измерване на еталонния РАИ под входящия 
прозорец на СИ, се определя като средноарит-

метичната стойност на Sn  m-броя независими 
отчитания на скоростта на броене съгласно 
формула:

m

n
n

m

p
ps

s

∑
== 1

,

 , [s-1] (6)

5.2.3.Оценката на коригираната за фон стой-

ност от показанията на СИ 0n , [s-1], се определя 
по формула:

bs0 nnn −=  , [s-1] (7)

5.2.4.Оценката на стойността на зададената 
от еталонния РАИ величина:

-Активност:
 

)2lnexp(
2/1

0 T
tАА D

−⋅= , [Bq] (8)

- Скорост на излъчване:

)2lnexp(
2/1

0,22 T
tqq D

−⋅= ππ  , [s-1] (9)

5.2.5.Въведените в моделната функция кори-
гиращи фактори отразяват величините, които не 
влияят пряко на стойността на ефективността, 
но оказват влияние на неопределеността, с 
която тя е изчислена, следователно оценката на 
всички коригиращи фактори е единица. А те са:

fnl - корекционен коефициент, отчитащ 
влиянието на нелинейността на регистрация в 

обхвата на измерване;
fHV – корекционен коефициент, отчитащ 

влиянието на стабилността на работното на-
прежение на детектора;

fh – корекционен коефициент, отчитащ въз-
производимост на геометрията на измерване 
(разстояние еталон-детектор);

fbs – корекционен коефициент, отчитащ 
влиянието на конструкцията на еталонния РАИ 
(самоабсорбция и обратно разсейване);

fkeV – корекционен коефициент, отчитащ 
влиянието на чувствителността на детектора 
от максималната енергия на бета- лъчението;

fcrt – корекционен коефициент, отчитащ вли-
янието на прескок между каналите.

Те могат да се пренебрегнат при: 
– използване на еталони с характеристики, 

максимално близки до тези на реалните проби;
– изпълнение на условията за годност при 

метрологична проверка на тази апаратура;
– спазване на възпроизводимост на геоме-

трията на измерване.
За всеки конкретен случай извършващият 

калибрирането преценява на основа на натрупа-
ните знания и в зависимост от метрологичните 
характеристики на калибрирания радиометър 
кои коригиращи фактори са от значение.

5.3.Средноквадратична неопределеност 
на оценките на входните величини, u(xi)

5.3.1.Средноквадратичната неопределе-
ност на фоновите показания се оценява като 
средноквадратичното отклонение на средната 
стойност:

 ( )
)1(

)( 1

2
,

−

−
=

∑
=

mm

nn
nSD

m

p
bpb

b ,  [s-1], (10)

В някои случаи не е възможно да се извър-
ши достатъчен брой измервания, при което 
се оценява средноквадратично отклонение на 
отделната стойност като:

 ( )
)1(

)( 1

2
,

−

−
=

∑
=

m

nn
nSD

m

p
bpb

b  , [s-1] (11)

Абсолютната неопределеност на bn , се 
оценява като:

 )()( bb nSDn =σ  , [s-1] (12)
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5.3.2.Средноквадратична неопределеност на 

скоростта на броене sn :
Оценява се средноквадратичното отклоне-

ние на средната стойност (отделното измер-

ване) по аналогичен на описания за bn  начин, 
като абсолютната неопределеност на скорост 

на броене )( snσ  от еталонния източник се 
получава:

 )()( ss nSDn =σ  , [s-1] (13)

5.3.3.Средноквадратичната неопределеност 
на коригираната за фон стойност от показанията 
на СИ се оценява като:

 )()()( b
2

s
2

0 nnn σσσ +=  , [s-1] (14)

Относителна неопределеност d(n0) на измер-
ването, включваща абсолютната неопределе-

ност на скоростта на броене )( snσ  от еталонния 
източник и абсолютната неопределеност на 

фоновата скорост на броене )( bnσ , като:
 

b

b
22

0

0
nsn

nsn
n
n

n −

+
==

)()()( σσσd  .100, [%] (15)

5.3.4.Средноквадратичната неопределеност 
на стойността на зададената от еталонния из-
точник величина се определя съгласно приве-
дената в сертификата на източника съответна 
относителна неопределеност на величината 
(тук приемаме, че неопределеността на корек-
цията за разпад е пренебрежима) по формулите:

-активност:

 

А

А

k
UА =)(d  , [%] (16)

където:
UA – разширена неопределеност на актив-

ността, посочена в сертификата на използвания 
еталонен източник, [%];

kA – фактор на покритие, взет от сертификата 
на използвания еталонен източник.

-скорост на излъчване при калибриране на 
обща алфа-активност с твърд източник:

q

q

k
U

q =)( 2πd  , [%] (17)

Uq – разширена неопределеност на скоростта 
на излъчване, посочена в сертификата на из-

ползвания еталонен източник, [%];
Kq - фактор на покритие, взет от сертификата 

на използвания еталонен източник.

5.3.5.Относителна неопределеност  )( nlfd  
на коефициента fnl, отчитащ влиянието на 
нелинейността на регистрация в обхвата на 
измерване.

На основата на данни от техническата доку-
ментация на СИ или на резултат от извършена 
метрологична проверка се приема правоъгълно 
разпределение на отклонението на ефектич-
ността на регистрация в обхвата на измерване 
с граници ξ, (нелинейност на детектора).

 ξd =)( nlf  , [%] (18)

Стандартната неопределеност на коефици-
ента fnl се получава по формулата:

 
3

fu nl
ξ

=)( , [%] (19)

5.4.Стандартната неопределеност 
на всички входящи величини 

)( ixu  се пресмята в зависимост от 
предполагаемия закон за разпределение 
в съответствие с:

divxxu ii /)()( d=  (20)

където:
d(xi) – средноквадратично отклонение на 

i-тата входна величина;
div – параметър, чиято стойност зависи от 

вида на разпределението и избрания довери-
телен интервал.

5.5.Коефициентите на чувствителност ci, 
отчитащи приноса на неопределеността 
на всяка от входните величини се 
определя, като:

i
i x

yc
∂
∂

=  (21)

където с y е означена функцията, дадена от 
равенство (3) или (4).

За функционалната зависимост в модела за 
ефективност на регистрация коефициентите 
на чувствителност изчислени по тази формула 
ще се получат пренебрежимо малки, което ще 
доведе до изкуствено намаляване на техния 
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принос към неопределеността. Въз основа на 
това приемаме, че коефициентите на чувстви-
телност са 

ic 1= .

5.6.Приноси към неопределеността на 
измерването, ui(ε)

Приносите на входните величини към не-
определеността на измерването се определят 
като:

)(.)( ixuiciu =e  (22)

където i = (1, 2, 3,…, N) - пореден номер на 
входната величина.

5.7.Комбинирана неопределеност, )(eu  

Комбинираната относителна неопределе-
ност на ефективността e на уреда, се определя 
като:

∑
=

=
N

1i

2
iuu )()( ee  (23)

5.8.Разширена неопределеност от 
измерването, U

Разширената абсолютна неопределеност на 
ефективността e  на СИ  се оценява от:

)()( eee ukU ⋅⋅=  (24)

където k е фактор на покритие, съответстващ 
на определена доверителна вероятност. За нор-
мално разпределение на измерваната величина 
и вероятност на доверителен интервал около 
95%, k = 2.

6. Заключение
Представената методика за калибриране 

е разработена в съответствие с изискванията 
на фирмените и международни нормативни 
документи. Тя е предназначена да отговоря на 
изискванията за осигуряване на проследимост 
на резултатите от измерване при калибриране 
на апаратура за определяне на обща алфа/бета-
активност.
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CALIBRATION PROCEDURE ON RADIOMETERS FOR 
DETERMINING GROSS ALPHA AND BETA ACTIVITY
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Abstract: The report is about the methods for calibration of radiometers for total alfa and /or beta activity 
measurement developed by the Metrology Support Department at Kozloduy NPP. The devices are part of the 
radiometric equipment in Kozloduy NPP and are used for monitoring of the allowable limits and distribution of 
radioactive contamination –  аn important aspect of ensuring the safe operation of the plant.

Key Words: metrology assurance, calibration, determining of Gross Alpha and Beta Activity
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МЕТОДИКА КАЛИБРОВАНИЯ АППАРАТУРЫ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕЙ АЛЬФА/БЕТА-АКТИВНОСТИ
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Резюме: В докладе представлена разработанная отделом «Метрологическое обеспечение» в  
«АЭС Козлодуй» методика калибрования радиометров для измерения общей альфа- и/или бета-активности. 
Приборы являются частью радиометрического оборудования звеньев «АЭС Козлодуй» ЕАО и используются 
как для контроля превышения допустимых уровней, так и для контроля нераспространения радиоактивных 
загрязнений – важного аспекта безопасной работы электростанции. 

Ключевые слова: метрологическое обеспечение, калибрование, измерение общей альфа/бета активности.


