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Група 34 

Фізика та астрономія 

Урок 36 

Тема уроку:  Дозиметрія.  

Мета уроку: формувати уявлення  учнів із біологічною дією радіоактивного 

випромінювання.   

Розвивати образне та критичне мислення, творчу уяву.  

Виховувати почуття відповідальності, працелюбність, самостійність, 

уважність. 

Матеріали до уроку: 

Дозиметрія́ (від грец. dosis — частка, порція і metrео — вимірюю) — 

самостійний розділ прикладної ядерної фізики, який розглядає фізичні величини, що 

характеризують поле іонізаційного випромінювання та взаємодію випромінювання з 

речовиною, а також принципи і методи визначення цих величин. Вона має справу з 

такими фізичними величинами, які пов'язані з очікуваним радіаційним ефектом. 

Важливою задачею дозиметрії є визначення дози випромінювання в різних 

речовинах, насамперед у тканинах живого організму для виявлення, оцінки і 

попередження будь-якої можливої радіаційної небезпеки для людини, та для 

розробки спеціальних засобів і методів радіаційного захисту. 

1. Історія розвитку дозиметрії 

Потреба в точному визначенні дози та в її вимірюванні експериментальним 

або теоретичним шляхом виникла з самого початку застосування іонізаційного 

випромінювання в терапевтичній практиці. Розвиток ядерних технологій, а також 

використання іонізаційного випромінювання в різних областях техніки, 

природознавства, медицини, промисловості та сільського господарства вивело 

вимірювання дозиметричних параметрів далеко за рамки лише променевої терапії. 

Використання іонізаційного випромінювання в лікувальних цілях на початку 

ХХ століття викликало необхідність встановлення об'єктивної міри кількості 

опромінення в аналогії з дозою в хіміотерапії, з ціллю контролю дози радіації та 

біологічних ефектів, що нею створюються. 

Перш ніж у дозиметрії почали застосовувати фізично обґрунтовані методи, 

достатньо довго користувались біологічним способом визначення «засвоєної 

кількості радіації». Цей спосіб був заснований на явищі почервоніння шкіри після 

короткочасного інтенсивного опромінення. Також як міра кількості радіації 

використовувалась загибель яєць дрозофіл або хробаків внаслідок опромінення. 

 Однак у 1913 році швейцарський лікар і фізик Теофіл Фрідріх 

Крістен розробив достатньо чіткі уявлення про фізичне 

обґрунтування дози, близькі до тих, що використовується сьогодні, і 

висвітлив їх у своїй статті. Саме він ввів саме поняття «доза» і 

визначив її як енергію випромінювання, що поглинена одиницею 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB_%D0%A4%D1%80%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%85_%D0%9A%D1%80%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB_%D0%A4%D1%80%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%85_%D0%9A%D1%80%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
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об'єму. Він зрозумів, що вимірювання можна заснувати на кількості утворених під 

дією випромінювання іонів в елементарному об'ємі сухого повітря за нормальних 

умов, але краще виразити енергію, потрібну для звільнення такої кількості іонів і 

визначив одиницею вимірювання дози ерг на сантиметр кубічний. 

 Пізніше у 1938 році Карл Циммер та у 

1939 Луїс Гарольд Грей зіткнулися з 

проблемою вимірювання 

характеристик нейтронного випромінювання, 

оскільки його характеристики не могли бути 

виміряні через експонування, як 

для рентгенівських і γ-променів. Вони ввели 

«енергетичну одиницю».  

 Як і одиниця Крістена вона виражалася в енергії на одиницю об'єму та визначалася 

по відношенню до поглиненої енергії впливу одного рентгена гамма-квантів в 

одиниці об'єму води. Але знову ж таки, як Крістен, вони мали вимірювати її через 

вторинну іонізацію в газі, бо існували серйозні практичні труднощі безпосереднього 

вимірювання за допомогою теплових ефектів, які вони створюють. 

У 1925 році була створена Міжнародна комісія з радіаційних одиниць та 

вимірювань (МКРО). Ця комісія стала вищою інстанцією з усіх питань визначення 

дозових і радіаційних величин та одиниць. Плідна міжнародна співпраця дозволила 

поступово удосконалювати систему понять дозиметрії. 

Використання нових видів іонізаційного випромінювання в медицині та 

розвиток ядерних досліджень в післявоєнні роки викликали необхідність введення 

нових фізичних величин та їх ґрунтовного фізичного опису. Тому в 1954 році МКРО 

запропонувала загальноприйняту дозову величину, а саме поглинену дозу 

випромінювання, і ввела для неї одиницю вимірювання рад. Поглинена доза 

безпосередньо виражає енергію, яка передана випромінюванням матерії і тому являє 

собою основну дозиметричну величину, бо є застосовною до всіх видів 

випромінювання і енергій. Розвиток вимірювальної техніки в той час дозволив 

розробити фундаментальні методи вимірювання цієї важливої величини. 

Введення у 70х роках Міжнародної системи одиниці СІ призвело до 

упорядкування одиниць та їх позначень, зокрема і в дозиметрії. У 1975 такі одиниці 

як рад, рентген та бер були виведені з обігу, а Генеральна конференція з мір і ваг, за 

пропозицією МКРО ввела для поглиненої дози одиницю грей, яка рівна одному 

джоулю на один кілограм, одиницею експозиційної дози замість рентгена було 

прийнято кулон на кілограм. Еквівалентну дозу, як і поглинену визначала похідна 

одиниця системи СІ джоуль на кілограм, але було визначено, що у цьому випадку не 

можна застосовувати спеціальну одиницю грей, а використовується спеціальна 

назва зіверт. В зв'язку з розробкою фізично чітко обґрунтованої теорії дозиметрії та 

визначення її понять і величин в останнє тридцятиліття відбувався безперервний 

розвиток нових методів вимірювання доз, а старі методи вдосконалювалися і 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A6%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80_(%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%83%D1%97%D1%81_%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C_(%D0%A1%D0%86)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD_(%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82
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доповнювалися. Також було розроблено нові чисельні методи визначення доз, 

особливо в рамках променевої терапії. Використання потужних комп'ютерів та 

новітніх програм дозволяє розраховувати навіть складні розподіли доз через 

невелику кількість вхідних даних. 

2. Прилади для вимірювання дози радіації 

За функціональним призначенням прилади радіаційного контролю поділяються 

на два класи: 

 дозиметри — прилади для вимірювання дози або 

потужності дози рентгенівського і гамма-випромінювання;  

 радіометри — прилади для визначення активності 

радіонуклідів або її питомої, масової, поверхневої або 

об'ємної величини. Застосовуються для визначення ступеня 

забруднення радіонуклідами різних об'єктів. 

Індивідуальні дозиметри 

Дозиметри індивідуального контролю складаються з 

детектора і вимірювального пульта з блоком живлення (зарядним пристроєм). 

Електронний персональний дозиметр. 

Електронний персональний дозиметр — це пристрій, який має 

багато складних функцій, таких як постійний моніторинг потужності 

дози, попередження при досягненні заданих рівнів та онлайн-

зчитування накопиченої дози. Вони особливо корисні в районах з 

високою потужністю дози, де час перебування носія обмежений. 

Дозиметр можна обнуляти, після зняття показів для обліку дози, і 

використовувати повторно. 

Термолюмінесцентний дозиметр (ТЛД).  

Термолюмінесцентний дозиметр показує рівень накопичення 

дози радіації шляхом випромінювання кристалом детектора 

видимого світла певної інтенсивності при нагріванні 

(явище «термолюмінесценції»). Інтенсивність світла, що 

випромінюється, залежить від кількісних характеристик 

радіаційного впливу. 

Плівковий дозиметр. 

Плівкові дозиметри призначені тільки для одноразового використання. На рівень 

накопиченої вказує зміна кольору плівки через хімічну реакцію викликану 

опроміненням. 

Домашнє завдання: 

1. зробити конспект 

2. описати які є радіометри (види) та їх принцип роботи 

Зворотній зв'язок  

Viber/Telegram 0932186792 
E-mail vitasergiivna1992@gmail.com  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
mailto:vitasergiivna1992@gmail.com

