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24.02.2022 

Група 35 

Фізика і астрономія 

Урок № 43 

Тема уроку: Дозиметрія. Дози випромінювання.  

Мета уроку:  

навчальна – ввести поняття «дози випромінювання»,  

розвивальна – розвивати уяву, творчі здібності учнів, вдосконалювати вмін-

ня застосовувати набуті знання на практиці; 

виховна – виховувати почуття відповідальності, взаємодопомоги, вміння 

виступати перед аудиторією. 

 

Матеріал до уроку 

ДОЗА ВИПРОМІНЮВАННЯ 

Під час роботи на ядерних установках і з радіоактивними препаратами, які 

використовуються в різних галузях науки і техніки, людина зазнає зовнішнього 

опромінення γ-квантами, нейтронами, електронами і іншими частинками. 

Величини, що характеризують біологічну дію випромінювань. Ядерні ви-

промінювання роблять сильну вражаючу дію на всі живі організми. Характер цієї 

дії залежить від поглиненої дози випромінювання і від його виду. 

Про поглинену дозу випромінювання можна судити по енергії, що пере-

несло це випромінювання, і по його іонізуючої здатності.  

Дозою поглиненого випромінювання називають величину, рівну від-

ношенню енергії ΔW випромінювання, поглинутої тілом, що опромінюється, 

до його маси: m

W
D




. 

За одиницю дози поглиненого випромінювання в Міжнародній системі оди-

ниць прийнятий грей (Гр.): 

кг 

Дж 
Гр 

1

1
1 
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Експозиційною дозою випромінювання називають величину, рівну від-

ношенню сумарного заряду, утвореного випромінюванням іонів, до маси ті-

ла:  
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У Міжнародній системі оди-

ниць за одиницю експозиційної дози 

випромінювання прийняли інтенси-

вність такого випромінювання, що 

утворює у 1 кг сухого повітря таке 

число іонів, сумарний заряд якого 

складає 1 Кл кожного знаку: 

кг

Кл
ЕДВ 11 

. 

На практиці частіше використовується позасистемна одиниця – рентген: 

Кл/кг Р 41058,21   
При опроміненні живих організмів, зокрема людини, вражаюча дія випро-

мінювання при одній і тій же поглиненій дозі залежить від виду випромінювання. 

Тому прийнято порівнювати біологічну дію усіх видів випромінювання з біологі-

чною дією рентгенівського й γ-випромінювання. 

Коефіцієнт, що показує, у скільки разів вражаюча дія даного виду ви-

промінювання вища, ніж: рентгенівського, при однаковій дозі поглиненого 

випромінювання, називають відносною біологічною ефективністю (КВБЕ) 

або коефіцієнтом якості випромінювання. В таблиці приведені значення КВБЕ 

для основних типів випромінювання. 

Тому для оцінки дії випромінювання на живі організми введена спеціальна 

величина – еквівалентна доза. 

Еквівалентною дозою поглиненого випромінювання називають вели-

чину, рівну добуткові поглиненої дози на коефіцієнт біологічної ефективнос-

ті: ДКВБЕДекв  . 

У Міжнародній системі одиниць за одиницю еквівалентної дози прийнято 

1 зіверт (Зв). Ця одиниця відповідає поглиненій дозі в 1 грей при коефіцієнті від-

носної біологічній ефективності, рівному одиниці. 

На практиці для виміру еквівалентної дози поглиненого випромінювання 

часто використовують позасистемну одиницю бер (біологічний еквівалент рент-

гена): 

1. Зв=100 бер. 

2. Людина безупинно піддається дії радіоактивного випромінювання. Дже-

релом цього випромінювання є: космічні тіла; надра Землі, що містять радіоакти-

вні речовини; будинку, у яких ми живемо (у граніті, у цеглинах і залізобетоні ма-

ються радіоактивні речовини); рентгенівські апарати; телевізійні приймачі; навіть 

у нашому тілі утримується приблизно 0,01 г радіоактивного калію f°K, що розпа-

дається зі швидкістю 4000 розподілів у секунду. 

Види випромінювання КВБЕ 

Рентгенівське і γ-випромінювання 

β-частинки 

Теплові нейтрони 

Швидкі нейтрони 

Протони 

α-частинки 

1 

1 

3 

10 

10 

10 
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Протягом року кожна людина в середньому одержує дозу близько 400-

500 мбер, що розподіляється в такий спосіб: 

 космічне і земне випромінювання приблизно 150 мбер; 

 випромінювання, отримане при рентгеноскопії, близько 140 мбер; 

 випромінювання, отримане при огляді телевізійних передач, близько 

100 мбер; 

 інші види близько 80 мбер. 

 

Дія ядерних випромі-

нювань на людину зале-

жить не тільки, від погли-

неної дози випромінювання 

і КВБЕ, але і від часу, про-

тягом якого ця доза була 

отримана Однакові дози, 

отримані людиною за коро-

ткий час і на протязі трива-

лого часу, здійснюють різ-

ний вплив на opганізм. У таблиці даний характер дії на організм людини різних 

доз радіоактивного випромінювання. 

 

 

Домашнє завдання:  

Зробити конспект 

 

Доза, Р Дія на людину 

0-25 

25-50 

50-100 

100-200 

200-400 

400-600 

600 

Відсутність явних ознак 

Можливі зміни складу крові 

Зміни складу крові 

Можлива втрата дієздатності 

Недієздатність. Можлива смерть 

Смертність 50% 

Смертельна доза 


