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 Stabilitatea de măsurare a etalonului naţional al unităţii kerma în aer şi puterii kerma în aer ETN 3-11 

și aplicarea legii pătratelor inverse s-a determinat prin realizarea a câtorva serii de măsurări a debitului dozei 

în câmp de radiație γ neatenuat, generate de sursa 137Cs la diferite distanțe. Ulterior, după efectuarea calculelor 

s-a realizat graficul dependenței debitului dozei de radiație de distanță. Determinarea debitului dozei de radiație 

a fost posibil prin utilizarea camerei de ionizare tip LS-01 PTW 32002, nr. 000504 în ansamblu cu electrometrul 

tip PTW UNIDOS Webline, nr. 000334. Măsurările au fost realizate în intervalul următoarelor distanțe: de la 

1000 mm până la 4000 mm, cu pasul de 50 mm, astfel, s-au obținut 61 de puncte de măsurare. 

 S-au determinat valorile medii pentru parametrii ce au fost măsurați pentru toate distanțele și mai jos 

sunt date câteva exemple de calcul pentru distanțele de 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm: 

Nr.crt. Valorile camerei de ionizare 

 Tref, ⁰C Pref, kPa M01
ref, nGy/min Mm

ref, μGy/min M02
ref, nGy/min 

d = 1000 mm 

1 19.9 995.0 1.1 659.9 0.6 
2 19.9 995.0 -0.6 659.9 -0.9 
3 19.9 995.0 0.3 659.9 1.2 
4 19.9 995.0 -0.97 659.9 -1.1 
5 19.9 995.0 -2.1 659.8 0 
Media 

aritmetică 
19.9 995 -0.454 659.88 -0.04 

Nr.crt. Valorile camerei de ionizare 

 Tref, ⁰C Pref, kPa M01
ref, nGy/min Mm

ref, μGy/min M02
ref, nGy/min 

d = 2000 mm 

1 20.1 995.5 1.6 161.6 2.1 
2 20.1 995.5 0.0 161.6 1.0 
3 20.1 995.5 0.0 161.6 -1.4 
4 20.1 995.5 0.0 161.6 -1.2 
5 20.1 995.5 1.2 161.6 2.0 
Media 

aritmetică 
20.1 995.5 0.56 161.6 0.5 

Nr.crt. Valorile camerei de ionizare 

 Tref, ⁰C Pref, kPa M01
ref, nGy/min Mm

ref, μGy/min M02
ref, nGy/min 

d = 3000 mm 

1 20.1 995.6 1.9 71.74 1.2 
2 20.1 995.6 0.1 71.74 2.4 
3 20.1 995.6 -1.2 71.74 -2.4 
4 20.1 995.6 1.4 71.74 -2.4 
5 20.1 995.6 -0.4 71.74 -1 
Media 
aritmetică 

20.1 995.6 0.36 71.74 -0.44 

Nr.crt. Valorile camerei de ionizare 

 Tref, ⁰C Pref, kPa M01
ref, nGy/min Mm

ref, μGy/min M02
ref, nGy/min 

d = 4000 mm 

1 20.1 996.0 -1.2 40.15 1.2 
2 20.1 996.0 0.3 40.17 -2.4 
3 20.1 996.0 0 40.13 1.3 
4 20.1 996.0 -0.9 40.14 2.4 
5 20.1 996.0 0 40.14 0.3 
Media 

aritmetică 
20.1 996 -0.36 40.146 0.56 

 

 Pentru a determina debitul dozei de radiație ce este obținută s-a folosit formula de mai jos: 
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unde: 

𝑀𝑚
𝑟𝑒𝑓

 – valoarea medie a dozei obținută în procesul de iradiere; 

𝑀01
𝑟𝑒𝑓

 – valoarea medie a indicației în afara câmpului de radiație până la iradiere; 

𝑀02
𝑟𝑒𝑓

 – valoarea medie a indicației în afara câmpului de radiație după iradiere; 

1000 – convertirea unității de măsură de la nano spre micro. 

 Astfel, în urma calculelor realizate, la distanța de 1000 mm s-a obținut o doză de 667, 84042 μGy/min. 

 După analiza și prelucrarea datelor experimentale ce au fost obținute în urma primei și celei de a doua 

serii de măsurări s-au construit graficele dependenței debitului dozei de distanță. Astfel, în Figura 1 este 

prezentat graficul dependenței debitului dozei de distanță pentru seria întâi de măsurări iar în Figura 2 este 

prezentat graficul acelorași dependențe deja pentru seria a 2-a de măsurări. 
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Figura 1. Graficul dependenței debitului dozei de distanță pentru prima serie de măsurări 
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Figura 2. Graficul dependenței debitului dozei de distanță pentru seria a 2-a de măsurări 
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 Pentru a putea urmări stabilitatea de măsurare a etalonului național al unităţii kerma în aer şi puterii 

kerma în aer s-a realizat graficul dependenței debitului dozei de distanță (Figura 3) în care au fost plasate datele 

experimentale obținute pentru ambele serii de măsurări.  

 
Figura 3. Graficul dependenței debitului dozei de distanță pentru ambele serii de măsurări 

 După cum se observă în Figura 3 are loc aproape o totală suprapunere a celor două serii de măsurări și 

prin urmare se poate de afirmat că are loc o foarte bună stabilitate a măsurărilor. Totodată, în urma analizei 

graficului de mai sus se poate observa o deviație în intervalul distanțelor de la 2600 mm – 2650 mm ce se 

repetă pentru ambele serii de măsurări. Dacă s-ar fi întâlnit această deviație doar într-o singură serie de măsurări 

s-ar putea presupune o greșeală de operator, însă, această deviație este prezentă în ambele serii de măsurări iar 

datele experimentale au fost prelevate în perioade diferite (luni diferite) și specificarea acestei cauze este foarte 

puțin probabilă. În Figura 4 este mai clar vizibilă deviația în intervalul distanțelor de la 2600 mm – 2650 mm. 

 
Figura 4. Imaginea deviației în intervalul distanțelor de la 2600 mm – 2650 mm 
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 De asemenea, pentru ambele serii de măsurări s-a realizat suprapunerea graficului dependenței debitului 

dozei de distanță obținut pe cale experimentală cu cel teoretic (Figura 5 a, b), dependența teoretică fiind 

obținută în baza legii pătratelor inverse. 

  

a b 

Figura 5. Dependența debitului dozei de distanță obținut pe cale experimentală și teoretică 

a – prima serie de măsurări; b – a doua serie de măsurări 

 Legea pătratelor inverse se aplică, în general, atunci când o anumită cantitate de energie este radiată 

uniform dintr-o sursă punctuală în spațiul tridimensional. Deoarece suprafața unei sfere (care este 4πr2) este 

proporțională cu pătratul razei, în timp ce radiația emisă se depărtează de sursă, se întinde pe o suprafață care 

crește proporțional cu pătratul distanței de la sursă. Prin urmare, intensitatea radiației care trece prin orice zonă 

a unității (orientată direct către sursa punctuală) este invers proporțională cu pătratul distanței față de sursa 

punctuală. Din dependențele exemplificate mai sus se observă atenuarea intensității radiației cu creșterea 

distanței. 

 Concluzii: 

 Realizarea părții experimentale nu doar a demonstrat stabilitatea de măsurărilor a etalonului național al 

unităţii kerma în aer şi puterii kerma în aer dar și descreșterea intensității radiației odată cu mărirea distanței. 

Pentru determinarea și explicarea apariției deviației în intervalul distanței de la 2600 mm – 2650 mm sunt 

necesare de realizat măsurări suplimentare ce urmează a fi realizate pe viitor. 

 Aplicarea legii inversului pătratului va permite, pe viitor, realizarea unui program de calcul automat ce 

va înlesni procesul de pregătire și realizare a măsurărilor, care la rândul său, va exclude din procesul de 

realizare a calculelor matematice și de convertire a unităților de măsură a factorului uman. 

 


	C:\Users\Admin\Desktop\Site\Cercetari\SC 001_2018_Efimia LUCHIAN.docx

