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Методика дослідження 
 

Одним з методів, що дозволяють оперативно прогнозувати радіаційну ситуацію і 

радіаційне навантаження на людину, є метод, заснований на визначенні перехідних 

величин від радіаційних характеристик джерела опромінення до ефективної дози 

опромінення людини. При представленні результатів радіаційного забруднення 

території внаслідок аварії на ЧАЕС в якості таких величин використовувалися 

нормалізовані ефективні дози – ефективні дози, віднесені до щільності випадіння 

радіонуклідів [6, 11]. Принцип нормалізації також використаний в узагальненій 

доповіді НКДАР ООН при аналізі даних аварії на ЧАЕС [3]. У деяких роботах 

показники нормалізованих доз пропонується визначати як дозову ціну джерела 

радіаційного забруднення [6]. Тому на меті ми поставили визначення 

нормалізованих ефективних доз, які дозволятимуть оперативно прогнозувати  

ефективну дозу опромінення людини від техногенно-підсилених джерел іонізуючого 

випромінювання, а також від штучних джерел і, в першу чергу, пов’язаних з 

газоаерозольними викидами і рідкими скидами АЕС в умовах нормальної її 

експлуатації. 

При визначенні нормалізованих величин ефективної дози опромінення людини 

від досліджених джерел іонізуючого випромінювання потрібно для кожного з 

визначених і наведених у попередніх розділах шляхів формування радіаційного 

навантаження на людину від ТПДПП, від радіонуклідів аварійно-чорнобильського і 

станційного походження, – потрібно визначити показники, які можуть виступати 

базовими радіологічними характеристиками та виділити базові (реперні) 

радіонукліди, за якими можна робити оперативний прогноз формування 

радіаційного навантаження від суміші радіонуклідів. При такому підході визначення 

нормалізованих величин ефективної дози опромінення людини від досліджених 

джерел іонізуючого випромінювання здійснюється наступним чином: 

де  – дозова ціна джерела іонізуючого випромінювання n, яка 

формується через інгаляційне (inhal) або пероральне (ingest) надходження до 

людини радіонукліду і,), Зв·рік–1/(Бк·м–3), Зв·рік–1/(Бк·м–2), Зв·рік–1/(Бк·л–1), Зв·рік–1/

(Бк·с–1) в залежності від BRDn
inhal(ingest); 

 – річна ефективна доза внутрішнього опромінення людини при 

надходженні радіонукліду і до людини інгаляційним (inhal) або харчовим (ingest) 

шляхом внаслідок дії природного (техногенного) джерела іонізуючого 

випромінювання n, Зв·рік–1;  

 – базова радіологічна характеристика природного чи техногенного 

джерела іонізуючого випромінювання n. 

 – дозовий коефіцієнт інгаляційного (перорального) надходження 

радіонукліду i до людини (відповідно до публікацій 66, 67 МКРЗ [315, 316]; 
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Формування радіаційного навантаження на людину в умовах півдня України: 
чинники, прогнозування, контрзаходи 

– нормалізоване на BRDn
inhal(ingest) річне надходження радіонукліду і до 

людини). 

Вибір базової радіологічної характеристики за тим чи іншим шляхом 

надходження «станційного» радіонукліду і до людини був заснований на наступних 

принципах: цим повинен бути параметр, котрий характеризує, радіаційне 

забруднення об’єкта довкілля, що стоїть на початку дозоформуючого ланцюгу при 

певному шляху надходження радіонуклідів до людини; ця характеристика повинна 

враховувати вплив інших чинників, що модифікують вплив радіаційного забруд-

нення обраного об’єкта довкілля на рівень опромінення людини. 

Через те, що показник  за своїм змістом виражає ефективну дозу 

опромінення людини від радіонукліду і, приведену до одиниці показника, який 

відображує вплив джерела n іонізуючого випромінювання, то цей показник можна 

назвати «дозовою ціною джерела n іонізуючого випромінювання за радіонуклід-

дом і».  

При надходженні у довкілля суміші радіонуклідів (при викидах і скидах АЕС, 

при оцінці наслідків «аварійно-чорнобильського» викиду радіонуклідів) для 

згортання дозиметричної інформації визначався базовий радіонуклід BR (один або 

декілька) – радіонуклід, який мав більшу вагомість або у величині створюваної дози, 

або в об’ємі викиду (скиду), враховуючи константу радіоактивного розпаду. За цим 

радіонуклідом BR визначався показник ефективної дозової ціни джерела n 

іонізуючого випромінювання . Ефективна дозова ціна є зваженою сумою 

відповідних дозових цін за окремими радіонуклідами; її можна розглядати як «ціну» 

забруднення сумішшю радіонуклідів, але яка діагностується за одиничним вмістом 

одного радіонукліду: 

Такий підхід дозволяє прогнозувати радіаційне навантаження на людину від 

суміші радіонуклідів за даними моніторингу одного радіонукліду: 

де  – річна ефективна доза внутрішнього опромінення людини при 

інгаляції (inhal) або заковтуванні (ingest) суміші радіонуклідів через вплив 

природного чи техногенного джерела іонізуючого випромінювання n, Зв·рік–1;  

 – ефективна дозова ціна внутрішнього опромінення людини через 

вплив природного чи техногенного джерела іонізуючого випромінювання n 

(діагностується за щільністю (вмістом) базового радіонукліду BR в об’єкті 

довкілля n), Зв/(Бк·м–2), Зв/(Бк·л–1), Зв/(Бк·м–3). 

Важливим аспектом при прогнозуванні за допомогою дозиметричних моделей є 

їхня надійність. Через те, що кількість факторів, які впливають на невизначеність 

прогнозів, є великою, адекватним апаратом дослідження надійності прогнозу є 

)(

,

ingestinhal

niI

)(

,

ingestinhal

nie

)(*

,

ingestinhal

nBRe

)(ingestinhal

nE

)(*

,

ingestinhal

nBRe

       

)(

,

)(

)(

)(

,)(

,

)(

,

ingestinhal

ni

ingestinhal

iingestinhal

n

ingestinhal

niingestinhal

ni

ingestinhal

ni Ie
BRD

E
Ee  (5.1) 

         

)(

,

)(

,)(

,

)(

,

)(*

, ingestinhal

nBR

ingestinhal

niingestinhal

niBRi

ingestinhal

nBR

ingestinhal

nBR
BRD

BRD
eee  



(5.2) 

                                

)()(*

,

)( ingestinhal

n

ingestinhal

nBR

ingestinhal

n BRDeE  (5.3) 



119 

Григор’єва Людмила Іванівна 
Томілін Юрій Андрійович 

методика статистичного експерименту: параметри переносу радіонуклідів і 

співвідношення  параметрів    рандомізувалися шляхом  дослідження 

 

величин їх статистичних характеристик, для кожного випадкового набору 

параметрів моделювалися дози, результати оброблялися як статистичний матеріал. 

Цей метод запозичений з [30]. Крім того, розгляд дозових прогнозів у межах 

стохастичних моделей широко розповсюджений у науковій літературі, а також 

рекомендується документами МКРЗ [313] і НКДАР ООН [319]. 

Для аналізу надійності моделей будували трубки імітацій, які відповідали 

певному інтервалу невизначеностей параметрів моделі і які слугували основою 

розробки стохастичних моделей прогнозування доз, як узагальнення детермінованих 

моделей (5.1.2-5.1.3), побудованих за середніми значеннями параметрів. У підсумку 

результати моделювання представлені статистичними характеристиками, зокрема 

гістограмами розподілу доз і пробіт-графіками. Тобто внаслідок такого узагальнення 

детерміновані криві, які відображають динаміку формування доз, замінені на трубки 

реалізацій, які відображають ймовірний розмах  величини доз, і гістограмами 

розподілу доз для деяких перетинів цих трубок. Алгоритмічно процедура побудови 

моделей полягала у тому, що детерміновані динамічні моделі були реалізовані при 

параметрах, які випадковим чином вибиралися з діапазону їхніх змін, отриманого 

дослідним шляхом. Об’єм вибірки для усіх стохастичних моделей був прийнятий у 

розмірі 100 [30]. 
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