
МЕТОД И УСТРОЙСТВО ЗА КАЛИБРИРАНЕ НА АЛфА- И БЕТА-
РАДИОАКТИВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ТВЪРДИ ПОДЛОЖКИ ЧРЕЗ

ПОДХОДЯЩО СКАНИРАНЕ

Д-р ДЕНЬО АТАНАСОВ
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Калибрирането по активност ни еталонни алфа- и бета-радиоактиВни
източници на твърди подлоЖки е гаранция за подтвърЖдаване на
метрологичните характеристики на тези мерки за актиВност, които се
използВат за градуиране и калибриране на алфа- и бета-радиометри, за
калибриране на работни радиометрични алфа- и бета-източници.

Национална лаборатория по метрология на йонизиращи лъчения
(НЛМЙЛ) - Лобеч разполага със закупени о т Русия еталонни алфа- и бета-
радиоактивни източници с работни повърхности о т 1 cm-, 4 cm-, 10 cm-,
40 cm2, 100 cm- и 160 cm2.

Основните радионуклиди. от които са изготвени тези радиоактивни
източници са -3 9Ри и 9l)Sr В рндиоактиВно раВноВесие с 9 t l Y.

Работната побърхнпст на еталонните алфа- и бета-източници трябба
да бъде по-малка о т работната повърхност на детектора на уредбата, с
помощта на която се калибрира съответния източник.

Интерес представлява Възможността за калибриране на алфа- и бета-
радиоактиВни източници на твг-.рди подлоЖки с помощта на детектор,
чиято работна повърхност е значително по-малка о т повърхността на
изследваните радиоактивни източници. Т.е. при дефектиране и
неВъзмоЖност В разумен срок да бъде Възстановен или заменен с ноВ
детекторът, с чиято помощ се е извършвало калибриране, възмоЖно ли е
своевременно калибриране на съшия радиоактивен източник, но Вече с
детектор, чиято работна повърхност е значително по-малка о т работната
повърхност на източника?

За тази цел В НЛМЙЛ са разработени о т автора методика и
устройство за калибриране на алфа- и бета-радиоактивни източници на
твърди подлоЖки чрез подходящо сканиране. Методиката се отнася за
калибриране на източници с работна повърхност 40 cm-, 100 cm2 u 160
cm-.

При калибриране се използВат следните средства за измерване:
- комплект о т 16 еталонни о т 1 ниВо източници на алфа-лъчение о т

~39Ри и измерителния обхват от 20 Bq до 1,5. 106 Bq;
- комплект о т 19 еталонни от I ниво източници на бета-лъчения о т

90$ г + WY в измерителния обхват о т 10- Bq go 0.5.10s Bq;
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- компаратор: Спектрометър тип 20050 (производство на бившата
ГДР) с два алфа- и бета-детекторсЧ, чиято работна поВърхност е 12.56 cm2;

- устройство за позициране на радиоактиВния източник I 1 I. В
заВисимост о т типа на радиоактивния източник се ползва алфа- или бета-
детектора. Устройството осигурява възможността всяка точка от
източници с работна повърхност от 40 cm2 go 160 cm2 да бъде поставяна под
детектора.

При калибриране на радиоактивните източници надеждното
определяне на скоростта на броене о т работната поВърхност на източника
е гаранция за определяне на активността му с необходимата точност.
Докато при случаите, когато работната повърхност на детектора е по-
голяма о т работната поВърхност на източника, който подлеЖи на
калибриране, е гарантирано надеждното определяне на скоростта на броене,
то когато за тази цел се ползва детектор с по-малка работна повърхност,
същият проблем моЖе рп бъде решен само чрез подходящо сканиране.

На фиг. 1 е дадена схема за измерване скорости на броене о т зони на
радиоактивни източници алфа- и бета-лъчение с работна поВърхност 40 cm2,
означавани с 4П9 и 4СО. Зоните са представени с окръЖности, изчсртани с
прекъснати линии, като зоната с център Z условно се нарича централна, а
зоните с центрове А, В, С и D - странични (крайни) зони. едноименни с тези
центрове.

Скоростта на броене от източниците с работната повърхност 40 сni-
ce изчислява като средноаритметична от средноаритметичните стойности
на всяка измерена скорост на броене от петте зони, определени по горната
схема.

Съществен е моментът за определяне на подходящо сканиране на
радиоактивния източник, така че да бъде получавана оптимална информация
за средната скорост на броене от цялата му работна повърхност. Т.е.. след
като се измери средната скорост на броене в централната зона Z на
източника, да се определи чрез поетапно издърпване и избутваме на носача
от системата за позициониране, в чието гнездо е поставен източника, онова
крайно полоЖение на този източник, след което вече по-нататъшното
отдалечаване на крайната зона от центъра му дава некоректна информация
за скоростта ня броене. С други думи. необходимо е да се намери онова
разстояние от центъра на радиоактивния източник, което определя радиуса
на окръЖността. върху която трябва да леЖат центровете А, В, С и D на
сканираните крайни зони. така че скоростта на броене от целия източник да
удовлетворява условието за подходящо сканиране.

Оптималното отместване на центъра на радиоактивния източник от
проекцията на центъра на детектора върху носача на системата за
позициониране, което гарантира и оптималната скорост на броене от всяка
крайна зона се определя с помощта на два еталонни източника, след
определяне на средната им скорост на броене. Това гарантира и подходящо
сканиране на радиоактивния източник.
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Ако предположи ме, че единият от дВата еталонни източника е
"източник, kolimo подлежи на калибриране", т о е Валидно раВенстВото:

, (1)

о т където

Ак = - - , (2)

където: А е т - актиВност на еталонния източник, Bq;
N e m - скорост на броене о т еталонния източник с отчитане

на фона, S"';
Nj; - скорост на броене о т "източника, koiimo подлеЖи на

калибриране" с отчитане на фона. S"1.

Като се определи актиВността на "източника, koiimo подлеЖи на
калибриране", съгласно формула (2) и се сравни тази актибност с известната
Вече 6 паспорта на този източник, би могло да се прецени дали се е стианало
до задоВолително решаВане на проблема "радиес на окръжността, Върху
която да леЖат центроВете на крайните зони А. В, С и D.

Същото предполоЖение се допуска и за Втория еталонен източник.
Счита се, че когато разликите меЖду определените по този начин

активности на еталонните източници не са по-големи от 3,5% спрямо
активностите им по паспорт I 2 I, е намерено необходимото разстояние,
удоВлетВоряВащо условието за подходящо сканиране на радиоактивния
източник.

В таблица 1 и таблица 2 са дадени скорости на броене, снети на
18.02.1998 г. от еталонни бета-радиоактиВни източници тип 4СО - N 1317 и
N 1318. При разстояние източник-детектор раВно на 12 mm и последващо
отместване на източника о т проекцията на центъра на детектора върху
носача на системата за позициониране на разстояние 17,5 mm за скоростите
на броене о т източник N 1317 е получена стойност 8,791.10' S"1, а за
източник N1318- 1.011.1CPS-1.

Активността на еталонен източник N 1317 по паспорт е
1,084. И)3 Bq, а тази на еталонен източник N 1318 - 1,229.10* Bq.

Замествайки В формула (2) данните за източник N 1317 получаваме
стойност на активността, равна на 1,069. HP Bq, която се различава о т
дадената в паспорта му с -1,4%.

Активността на източник N 1318, определена по гореописания начин е
1,247.1С>* Bq, която се различава о т дадената В паспорта на този източник с
+ 1,4%.

Това е добър резултат, като се има предвид, че общата
неопределеност на активността нп еталонните източници не е по-голяма
о т 3%.



Но резултатът става u no-добър, като се намали разстоянието на
отместване до 15 mm. Тогава скоростта на броене от източник N 1317
приема стойност 90.3 S'1, като получената актиВност на този източник.
раВна на 1,074.]03Вс се различаВа о т избестната В паспорта му само с
- 0,9%.

Скоростта на броене от източник N 1318 Вече е 1,033.103 S"1. а
активността на този източник приема стойността 1.240.104 Bq, която се
различава о т дадената В паспорта му с + 0,9%.

ТоВа гоВори за Възможностите, неопределеността на подходящо
сканиране на радиоактивните източници да бъде сВе>кдана под границата
о т 3,5%, дадена В оценката на неопределеността на измерВанията В
цитираната no-горе методика за калибриране.

• ВеднъЖ определеното отместване на еталонните източници (при
стационарно полоЖение на детектора) се ползва при същинското
калибриране на алфа- и бета-радиоактивни източници.

НадеЖдността на метода за калибриране се потвърждава и от
сумирането на относителните неравномерноспш на активния слой 6
отделните зони на източника. Така например, за таблица 1 сумите от
положителните относителни нераВномерности и сумите от
отрицателните относителни нераВномерности са съответно + 12% и -
11,9%, а за таблица 2 тези суми са съответно + 7,2% и - 7,2%. Разбираемо е.
че последните дВе суми са раВни заради извършените закръгления.

Предаването на размера на единицата за активност от еталона към
източниците с работна повърхност 40 cm2, 100 cm- u 160 cm2, подлеЖащи на
калибриране, което се осъи^ствява с помощта на компаратор чрез
подходящо сканиране. моЖе да бъде демонстрирано със следния пример.

Снети са скорости на броене В зони от алфа-радиоактивен източник
5П9, чиято работна повърхност е 100 cm-, като същата е с диаметър
113 mm, което вече налага сканиране в осем странични зони. разполо-
Жени през 45° една спрямо друга (ВЖ. фиг. 1).

При калибриране на алфа-радиоактивен източник 5П9 N 502.
собственост на НЛММЛ. са ползвани еталонни източници N 1352 и N 503,
съответно с активности 2,522. HP Bq и 1,508.106 Bq.

При подбирането на подходящо сканиране на радиоактивните
източници, при фон 5.10"' S"1 са предпочетени скоростите на броене от
източник N 1352 - средна скорост на броене 1,898. Ш- S'1 и от източник
N 503 - 1,160.10-5 S'1, което означава неопределеност за подходящо
сканиране .+ 2,6%.

Изчислената средна скорост на броене от източник N 502 с отчитане
на фона е 2,760.102S-'.
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ИзчисляВаики актиВността на източник N 502 по формула 2 спрямо
източници N 1352 и N 503 средноаритметичната й стойност е раВна на
3,633.105 Bq. Тази стойност на актиВността се ВписВа В свидетелството за
калибриране на източник N 502.

По същият начин се калибрират и радиоактивни източници с работна
повърхност 40 cm- и 160 cm-, с отчитане на факта, че последните са с
правоъгълна форма.
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