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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Дослідження радіоактивних перетворень атомних 

ядер із випромінюванням елементарних часток становить основу науки про фі-

зику ядра. Важливим є вивчення таких перетворень для ядер природних рядів 

урану-торію та нептунію, продукти яких формують склад земної кори та космі-

чних об’єктів. І хоч основні представлення про генетично-зв'язані нукліди лан-

цюгів радіоактивного розпаду цих рядів були встановлені ще на початку мину-

лого століття, важливість розширення наших знань в цьому напрямку отримала 

нові підтвердження. В першу чергу, це пов’язано із успіхами теорії нуклеосин-

тезу та інтересом до ядерної геохімії небесних тіл, а з іншого, – із можливостя-

ми прямих розрахунків кількостей нуклідів природних рядів для будь-якого 

етапу їх еволюції. Складності таких розрахунків обумовлено тим, що ядерно-

фізичні константи, такі як періоди напіврозпаду – Т1/2 ізотопів природних рядів, 

суттєво (у 10
15

 разів) відрізняються, що потребує розробки нових методик роз-

рахунків. Останні були реалізовані в рамках арифметики довільної точності 

(«довга математика»), що дозволяє проводити розрахунки із числами практично 

довільної розмірності.  

Теоретичні проблеми дослідження ядерних перетворень ізотопів природ-

них рядів безпосередньо пов’язані із практичними завданнями контролю вмісту 

та активностей ізотопів природного походження, та їх співвідношень у об’єктах 

довкілля. Натепер, за допомогою аналізу поширення ізотопів природних рядів 

вирішується широке коло завдань в археології, радіоекології, геології, мінера-

логії та інших галузях. Особливим є актуальність таких досліджень для задач 

ядерного датування, коли вік зразків встановлюється по співвідношенню акти-

вностей спеціально вибраних та генетично-пов’язаних пар радіонуклідів, як 

правило, природних рядів 
232

Th, 
235,238

U. Слід зауважити, що традиційні ядерні 

методики дозволяють отримувати фіксовані, або точкові значення для віку зра-

зків. Існують також неоднозначності у їх визначенні, оскільки потрібним є кон-

троль ступеня радіоактивної рівноваги системи нуклідів природних рядів у дос-

ліджуваних зразках. Важливою є наявність високочутливих експериментальних 

методів вимірів радіоактивності зразків, сумірних із величиною природного 

фону. Таким чином, на сьогодні, актуальним є: 

1. Побудова стандартних множин нуклідів (СМН) природних рядів урану-

торію шляхом лінеаризації структури радіоактивних перетворень та дослі-

дження їх повноти.  

2. Розробка методик композиції/декомпозиції СМН для встановлення часу 

події досліджуваних зразків.  

3. Розробка методів пониження, стабілізації та контролю низькофонових 

умов для гамма-спектрометричних досліджень вмісту нуклідів природних 

рядів.  

4. Використання методу статистичних випробувань для експериментальних 

множин нуклідів і покращення достовірності досліджень шляхом переходу 

до ймовірнісного характеру ядерного датування.  
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дана 

робота виконана в Інституті електронної фізики НАН України у відділі фотоя-

дерних процесів у межах держбюджетних науково-дослідних тем за 2009–

2013рр. «Дослідження впливу оболонкових ефектів для середньоважких ядер у 

реакціях (γf) (γn) на мікротроні М-30», номер державної реєстрації роботи 

0109U001502 та 2013–2018рр. «Дослідження каналів збудження та дезінтеграції 

станів гігантського дипольного резонансу середніх і важких ядер», номер дер-

жавної реєстрації роботи 0113U004476. 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи було отримання 

упорядкованих у часі активностей СМН шляхом лінеаризації структури приро-

дних рядів 
232

Th, 
235,238

U, дослідження їх повноти; створення стенду для низько-

фонових гамма-спектрометричних досліджень зразків; застосування статистич-

них методик обробки експериментальних множин активностей нуклідів та ме-

тоду Монте-Карло для врахування точності / достовірності ядерного експери-

менту. Для досягнення поставленої мети, необхідно було розв’язати наступні 

теоретичні та експериментальні завдання: 

1. Обґрунтування алгоритму лінеаризації для врахування розгалужень (бре-

нчінгів) радіоактивних рядів 
232

Th, 
235,238

U внаслідок конкуруючих проце-

сів - та - розпадів нуклідів. 

2. Розробка алгоритму уточнення ядерно-фізичних констант розпаду ізото-

пів природних рядів Th та U, створення коду Decay Calculations. 

3. Розрахунок СМН для цих природних рядів, встановлення особливостей 

часової залежності активностей для часового інтервалу (0–10
12

) років та 

аналіз повноти множин їх нуклідів. 

4. Розробка алгоритму композиції/декомпозиції СМН для моделювання та 

встановлення ступеню закритості / відкритості системи нуклідів природ-

них рядів Th та U. 

5. Розробка методик пониження та стабілізації фонових умов ядерно-

фізичних експериментів з використанням напівпровідникового Ge<Li> 

детектора для отримання експериментальних множин нуклідів об'ємних 

зразків, масою в інтервалі 50–1000 г; 

6. Застосування методу статистичних випробувань для моделювання похи-

бок низькофонових експериментів. Створення коду Nuclear Dating, що 

використовує метод Монте-Карло для задач ядерного датування. 

7. Проведення серії експериментальних досліджень об’єктів довкілля та ар-

тефактів для оцінки тривалості часу подій заданої точності вимірювань та 

достовірності отриманих даних. 

8. Отримання бази даних активностей нуклідів природних рядів та тривало-

стей подій зразків різного походження, зокрема, археологічних (керамі-

ка), геологічних (гірська порода, ґрунт) та промислових. 

Об’єкт дослідження – стандартні та експериментальні множини радіону-

клідів природних рядів 
232

Th, 
235,238

U, часова залежність активностей та законо-

мірності їх упорядкування; зразки різного походження: археологічні (кераміка), 
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геологічні (гірська порода, ґрунт), промислові (продукти переробки 

ТВЕЛів з АЕС). 

Предмет дослідження – множини активностей нуклідів рядів 
232

Th, 
235,238

U, їх розрахункові та експериментальні нуклідні спектри для зразків до-

вкілля, апаратні характеристики гамма-спектрометричного тракту (ефектив-

ність, роздільна здатність, фонові умови); метод Монте-Карло для задач ядер-

ного датування. 

Метод дослідження: методи довгої математики та комп’ютерного моде-

лювання при розрахунках нуклідних спектрів активностей, їх часової еволюції, 

комп’ютерної інженерії при створенні програми Decay Calculations для уточ-

нення ядерно-фізичних констант та Nuclear Dating для покращення точності та 

достовірності, ядерного датування. Низькофонова гамма-спектрометрія, ком-

плекс заходів для забезпечення стабільності фонових умов при довготривалих 

вимірах. Параметризація інструментальних коефіцієнтів для об’ємних зразків, 

використання статистичних підходів: методу Монте-Карло для імітації похибок 

при низькофонових експериментах, методів Фур’є-, Вейвлет-фільтрації, бутст-

реп-методів для забезпечення достатньої статистики вимірів. 

Наукова новизна одержаних результатів: 

 Вперше запропоновано алгоритм уточнення ядерно-фізичних констант 

розпаду ізотопів природних рядів Th та U. 

 Вперше отримано та систематизовано часові залежності активностей ну-

клідів природних рядів 
232

Th, 
235

U, 
238

U для часового інтервалу [0 – 10
12

 

років]. 

 Розроблено методику стабілізації та покращення низькофонових умов для 

експериментів по встановленню нуклідних спектрів зразків довкілля. 

 Вперше запропоновано методику контролю відкритості/закритості систе-

ми нуклідів досліджуваних зразків через відхилення експериментальних 

нуклідних спектрів від СМН. 

 Вперше показана перспективність використання статистичних випробу-

вань для переходу від фіксованого (точкового) до ймовірнісного способу 

ядерного датування зразків. 

 Показана стійкість даних ядерного датування для методики Монте-Карло, 

внаслідок інтерференції статистичних параметрів нуклідних спектрів 

природних рядів Th та U. 

 Отримано базу даних тривалостей часу подій об’єктів довкілля та арте-

фактів, які надають нові можливості дослідження формування гірської 

системи Карпат та для археології краю.  

Практичне значення одержаних результатів: 

 Створення комп’ютерних програм Decay Calculations для уточнення яде-

рно-фізичних констант та Nuclear Dating для задач ядерного датування; 

 
 



 4 

 

 Виготовлення радіаційного стенду для низькофонових вимірювань та 

встановлення інструментальних коефіцієнтів ефективності захисту напів-

провідникового детектору для задач ядерного датування. 

 Створення бази даних тривалостей часу подій об’єктів довкілля (скальних 

порід, ґрунтів) та артефактів Закарпаття для заданої точності та достовір-

ності ядерного експерименту. 

Особистий внесок здобувача. Здобувачем проведено пошук, аналіз та 

систематизацію літературних даних, за напрямком, – дослідження основних ме-

тодів датування. Постановка задач дослідження: аналіз та обговорення одержа-

них результатів, формулювання основних наукових положень та висновків, 

здійснювались разом з науковим керівником даної роботи, а також, з науковим 

співробітником відділу фотоядерних процесів Інституту електронної фізики 

НАН України – Стецьом М.В.  

Дисертант особисто здійснювала розрахунки активностей СМН, вибір та 

застосування методів декомпозиції для експериментальних нуклідних спектрів. 

Брала участь у розробці різних геометрій радіаційного стенду для низькофоно-

вих вимірювань, підготовку та проведення експериментальних досліджень на 

гамма-спектрометричному комплексі, виконувала аналіз та обробку експериме-

нтальних даних. Проводила розрахунки уточнених оптимальних значень ядер-

но-фізичних констант, у стандартних множинах ряду 
232

Th, розрахунки інстру-

ментальних коефіцієнтів для об’ємних джерел в діапазоні енергій гамма-

квантів 50–2100 кеВ. 

Підготовка матеріалів, для опублікування одержаних результатів, прово-

дилась разом із співавторами. Здобувач особисто виступала з доповідями на на-

укових конференціях. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати досліджень допо-

відалися на Всеукраїнських і Міжнародних конференціях, нарадах, семінарах,  

симпозіумах: VII конференція по фізиці високих енергій, ядерній фізиці і прис-

корювачам (Харків, Україна, 2010); ІХ конференція по фізиці високої енергії, 

ядерної фізики і прискорювачам (Харків, Україна, 2011); Конференція молодих 

учених та аспірантів «ІЕФ’2011» (Ужгород, Україна, 2011); Х конференція по 

фізиці високої енергії, ядерної фізики і прискорювачам (Харків, Україна, 2012); 

«Новітні напрями в атомній фізиці та спектроскопії (до 90-річчя від дня наро-

дження проф. І.П.Запісочного і 20-річчя створення ІЕФ НАН України)», (Ужго-

род, Україна, 2012); ХІ конференція по фізиці високої енергії, ядерної фізики і 

прискорювачам (Харків, Україна, 2013); Конференція молодих учених та аспі-

рантів «ІЕФ’2013» (Ужгород, Україна, 2013); ХІІ конференція по фізиці високої 

енергії, ядерної фізики і прискорювачам (Харків, Україна, 2014); Міжнародна 

конференція «Хімічна і радіаційна безпека: проблеми і рішення» (Ужгород, 

Україна, 2014); LXIV Intern. Conf. «Nucleus 2014» (Minsk, Belarus, 2014); ХІIІ 

конференція по фізиці високої енергії, ядерної фізики і прискорювачам (Харків, 

Україна, 2015); XХIІ щорічна наукова конференція Інституту ядерних дослі-

джень НАН України (Київ, Україна, 2015); Конференція молодих учених та ас 
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пірантів «ІЕФ’2015» (Ужгород, Україна, 2015); LXV Intern. Conf. «Nucleus 

2015» (Saint-Petersburg, Russia, 2015); ХІV конференція по фізиці високої енер-

гії, ядерної фізики і прискорювачам (Харків, Україна, 2016); XХIІI щорічна на-

укова конференція Інституту ядерних досліджень НАН України (Київ, Україна, 

2016); ХV конференція по фізиці високої енергії, ядерної фізики і прискорюва-

чам (Харків, Україна, 2017); XХIV щорічна наукова конференція Інституту яде-

рних досліджень НАН України (Київ, Україна, 2017); Конференція молодих 

учених та аспірантів «ІЕФ’2017» (Ужгород, Україна, 2017); ХVІ конференція по 

фізиці високої енергії, ядерної фізики і прискорювачам (Харків, Україна, 2018); 

XХV щорічна наукова конференція Інституту ядерних досліджень НАН Украї-

ни (Київ, Україна, 2018). 

Публікації. Матеріали дисертації представлені у 53 публікаціях, в тому 

числі, основних: 7 – у фахових наукових виданнях України, 3 – в зарубіжних 

наукових журналах, що входять до міжнародних науковометричних баз Scopus 

та Google Scholar. 

Структура і обсяг роботи. Дисертаційна робота містить вступ, чотири ро-

зділи, висновки, список використаної літератури, що включає 162 найменуван-

ня та два додатки. Робота викладена на 214 сторінках (обсяг основного тексту – 

156 сторінок, які містять 61 рисунок і 17 таблиць).  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі, обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, визначе-

но об'єкт, предмет і методи дослідження, сформульовано мету та завдання ро-

боти, показано наукову новизну та практичне значення одержаних результатів, 

визначено особистий внесок дисертанта. Наведено зв’язок дисертаційної робо-

ти з науковими темами та планами. Вказано дані про апробацію та кількість пу-

блікацій автора за темою дисертації, а також викладено зміст дисертації за роз-

ділами. 

У першому розділі – «Ядерні перетворення та сучасні методи ядерного 

датування» – представлено сучасний стан досліджень перетворень нуклідів 

природних рядів 
232

Th, 
235,238

U, внаслідок радіоактивного розпаду. Аналізується 

сучасний стан баз ядерно-фізичних констант, що формують часові залежності 

активностей продуктів розпаду цих рядів. Показана важливість врахування роз-

галужень схем радіоактивного розпаду природних рядів, введення коефіцієнтів 

розгалужень (bij ≤ 1), що враховують ймовірність α-розпаду, чи β-розпаду i-

нукліда у j-нуклід. Така процедура є важливою для теоретичної оцінки нуклід-

них спектрів через розв'язок системи лінійних диференціальних рівнянь Бейт-

мана. 

Оскільки періоди напіврозпаду материнських ізотопів 
232

Th, 
235,238

U спів-

розмірні з часом існування Землі, то продукти їх розпаду є основою формуван-
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ня хімічного складу Земної кори. Це пояснює інтерес до фізики ядерних пе-

ретворень цих радіонуклідів та до вивчення особливостей часової еволюції ну-

клідних спектрів зразків довкілля. Дані таких досліджень важливі, як для фун-

даментальних задач фізики нуклеосинтезу, так і ряду застосувань, наприклад, в 

задачах ідентифікації чи ядерного датування зразків довкілля. В останньому 

випадку, використовуються дані про вміст та характер накопичення продуктів 

розпаду природних рядів урану/торію, протягом геологічного часу.  

Представлено літературний огляд сучасного стану методів ядерного дату-

вання, що базуються на дослідженні співвідношень кількостей вибраних пар 

материнських / дочірніх, або дочірніх / дочірніх ядер. Такі методи, орієнтовані 

на отримання фіксованих, або точкових оцінок віку подій, які суттєво залежать 

від похибок експерименту. Покращення точності ядерного датування, може бу-

ти реалізовано в методі «ізохрони», при поєднанні даних 2-х різних відношень 

материнських / дочірніх елементів та достатнього масиву одновікових дослі-

джуваних зразків. Розглянуті методи можуть також бути застосовані при дослі-

дженні глобальних подій, які відбувалися у різний час та різних місцях земної 

поверхні. У різних методах датування, орієнтованих на різні часові інтервали 

подій використовуються різні набори ізотопів. Показана обмеженість традицій-

них методик ядерного датування внаслідок порушення умови закритості нуклі-

дів природних рядів у зразках та глобальних факторів, що «перезапускають» 

ядерні хронометри.  

Обговорюється умовність використання терміну «вік подій», оскільки, 

природні глобальні фактори можуть суттєво впливати на радіохімію та співвід-

ношення кількості наземних радіонуклідів певної території. В основі таких 

процесів є природна міграція хімічних елементів та їх радіоізотопів. Це може 

бути: внаслідок підвищення температури, викликане впливами розпеченої маг-

ми або ж проникнення на територію величезних об’ємів нагрітої води із розчи-

неними солями. Такі глобальні події виступають у якості нового початку відлі-

ку часу, а саме, коли досліджувана система перестає обмінюватися ізотопами з 

навколишнім середовищем і фіксує момент її закриття. З наведеного слідує, що 

«радіоізотопний годинник» обтулюється, а радіоізотопне датування може ви-

значити лише час, який пройшов із моменту реалізації глобальної події. Зроб-

лено висновок, що жоден із відомих методів ядерного датування, не є універса-

льним та самодостатнім. Навіть висока точність лабораторних вимірювань не є 

гарантією того, що встановлено справжній вік датованого об'єкта.  

Сказане, обґрунтовує подальший напрямок досліджень: розробки методу 

СМН, отримання та статистичний аналіз масивів даних природної активності 

досліджуваних зразків, використання методу Монте-Карло для переходу від фі-

ксованих до ймовірнісних критеріїв віку подій, встановлення точності їх визна-

чення для заданої наперед достовірності ядерного.  

У другому розділі – «Стандартні множини нуклідів природних рядів та 

моделювання їх структури» – розглядаються впорядковані множини нуклідів 

природних рядів розпаду 
232

Th, 
235,238

U та проводиться чисельне моделювання 

часової залежності їх нуклідних спектрів. Показано важливість використання 
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впорядкованих множин для розробки безеталонного методу вимірів, що мо-

же бути реалізовано за допомогою СМН.  

Складність розрахунків кількості ядер, а, відповідно, і активностей нуклі-

дів, обумовлена тим, що природні ряди 
232

Th, 
235

U, 
238

U мають розгалуження 

(бренчінги), які характеризується коефіцієнтами bіj. j=i+1,i+2, що регулюють 

частку перетворень i – го нукліда у різні ізотопи. Для отримання числових да-

них розгалужену послідовність перетворень у природних рядах було модельо-

вано множиною лінійних ланцюгів радіоактивних перетворень, які можна опи-

сати системою лінійних диференціальних рівнянь Бейтмана. Так, нуклід може 

брати участь у різних лінійних ланцюгах радіоактивних перетворень із різними 

номерами розгалужень s, тому загальна кількість ядер )(tN th

n
 однойменного ну-

кліда буде – сумою кількості ядер )(tN th

n
 у кожному ланцюгу:  
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                       (1) 

тут: N0 – початкове значення активності материнського ядра, Сі – коефіцієнти, 

що залежать від сталих розпаду λі: 

 


n

ji
j ij

j

i
λλ

λ
C

,1

, р – число бренчінгів радіоак-

тивного ряду. Коефіцієнти s

jib . ≤ 1 враховують бренчінги радіоактивних рядів, 

при їх відсутності, s = 0, j = i-1, 0

.1 iib   = 1, при s  0 добуток 
 ji

s

jib
,

, буде містити 

члени … s

kkb 2,  , s

kkb 1,  , де s

kkb 2,  + s

kkb 1,   = 1, k < i-3, що дають вклади в кількість ядер 

із різних лінійних ланцюгів, t – час.  

Так, при врахуванні бренчингів для ряду 
238

U, активності 
234

U, 
230

Th, 
226

Ra, 
222

Rn, 
218

Рo, 
214

Pb, 
218

At формуються по 2-х лінійних ланцюгах, 
214

Bi, 
214

Po, 
210

Tl, 

відповідно, по 4-х, 
210

Pb, 
210

Bi, 
206

Hg, 
210

Po по 8 та 
206

Tl по 16-ти; ряду 
235

U, акти-

вності 
223

Ra утворюються по 2-х лінійних ланцюгах, 
219

Rn по 3, 
215

Po, 
211

Pb, 
215

At 

по 4-х, 
211

Bi, 
207

Tl, 
211

Po по 8-ми. 

При розрахунках системи диференціальних рівнянь Бейтмена, вибиралися 

наступні припущення:  

 активності всіх нуклідів, окрім материнського із активностю А10, у момент 

власного часу t = 0, будуть рівні нулю;  

 Припускалась наявність одного моля речовини материнського нукліда (
232

Th, 
235,238

U): N10 = NА = 6,022 
.
 10

23
 ядер (число Авогадро), а час t – змінюється від 

0 до 10
12

 років.  

 система є закритою, для будь-якого моменту часу t і ніяких інших можливо-

стей надходження чи втрати ядер, окрім процесів утворення / розпаду, не-

має.  

Як показано, розв’язок (1) залежить від всієї сукупності значень констант 

розпаду λі, які можуть суттєво (в 10
15

 разів) відрізнятися по величині. Загалом, 

значення ядерних констант λі чи Т1/2  для кожного ізотопу, отримуються експе-

риментальним шляхом, тому вони фіксуються у різних базах ядерно-фізичних 
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констант із певною точністю. Аналіз літературних даних показує, що зна-

чення цих констант можуть відрізнятись, що впливає на достовірність ядерного 

датування. Це пояснює, чому результати числового моделювання активностей 

деяких нуклідів природних рядів демонструють наявність нефізичних 

(від’ємних) розв’язків, наприклад, в околі початку відліку часу. Для більш де-

тального дослідження та усунення цих ефектів та гармонізації різних масивів 

ядерно-фізичних констант, був розроблений алгоритм та запропонована про-

грама Decay Calculation, що дозволяє виконувати розрахунки ланцюгів радіоак-

тивного розпаду з підвищеною точністю (більше 100 десяткових розрядів). Ін-

ший етап таких розрахунків – встановлення допустимої області значень ядерно-

фізичних констант, яка виключає отримання нефізичних рішень виразів (1). 

В роботі приведено дані розрахунку СМН як впорядкованої в часі послідо-

вності активностей нуклідів досліджуваних природних рядів 
232

Th, 
235,238

U. Гра-

фічно, такі розв’язки для кожного значення t – часу події можна представити у 

вигляді стандартних нуклідних спектрів (СНС) активностей: 

 )(),(),...,(),()(
121

tAtAtAtAtСНСА th

n

th

n

ththth

n 
 ,                      (2) 

тут: )(tАth

n  – розраховані значення активностей n-го радіонукліда ланцюжка до-

сліджуваних природних рядів,. Значення активності )(tАth

n  (2) може бути отри-

мано із (1) як:  

n

thth

n
tNtA

n
 )()( ,                                         (3) 

тут: 
th

n
N  – кількість n-го радіонукліда для ланцюжка природних рядів, n – його 

ядерна константа розпаду. На рис. 1–3 приведено результати розрахунків СНС 

активності нуклідів із ланцюжків природних рядів розпаду 
232

Th, 
235,238

U.  

 

Рис. 1. Часові залежності значень активностей нуклідів ряду 
232

Th (1 – 
232

Th, 

2 – 
228

Ra, 3 – 
228

Ac, 4 – 
228

Th, 
224

Ra, 
220

Rn, 
216

Po, 
212

Pb, 
212

Bi, 5 –
212

Po, 6 – 
208

Tl) 
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Рис. 2. Часові залежності значень активностей нуклідів ряду 

235
U (1 – 

235
U,  

2 – 
231

Th, 3 – 
231

Pa, 4 – 
227

Ac, 
227

Th, 
223

Ra, 
219

Rn, 
215

Bi, 
215

Po, 
211

Pb, 
211

Bi, 
207

Tl, 5 

– 
223

Fr, 6 – 
211

Po, 7 – 
215

At, 8 – 
219

At) 

 
Рис. 3. Часові залежності значень активностей нуклідів ряду 

238
U (1 – 

238
U,  

2 – 
234

Th, 3 – 
234m

Pa, 4 – 
234

Pa, 5 – 
234

U, 6 – 
230

Th, 
226

Ra, 
222

Rn, 
218

Po, 
214

Pb, 
214

Bi, 
214

Po, 
210

Pb, 
210

Bi, 
210

Po, 7 – 
218

At, 8 – 
206

Tl, 9 – 
206

Hg) 

 

Обговорюються терміни «стандартність / нестандартність» експеримента-

льних нуклідних спектрів активностей ізотопів рядів 
232

Th, 
235,238

U по відношен-

ню до СНС, приведених на рис. 1–3. Коли експериментальні нуклідні спектри 

(ЕНС) відтворюють залежності СНС можна говорити про закритість системи 

радіонуклідів досліджуваних зразків.  

Вихідною умовою ядерного датування є припущення, що початковий ізо-

топний склад елементів сформувався у процесі нуклеосинтезу, а хімічний та 

ізотопний склад Землі є продуктом їх часової еволюції. Протягом всієї геологі-

чної історії Землі відбувалися зміни в ізотопному складі елементів, пов’язаних з 
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різними фізико-хімічними процесами. Тому в роботі приведено також розра-

хунок часової залежності радіонуклідів природних рядів в припущенні їх одна-

кових кількостей N0 у момент часу t = 0. В результаті отримано так звану повну 

множину нуклідних спектрів.  

У другому розділі роботи також обговорюються різні фактори, що пору-

шують умови стандартності нуклідних спектрів, і описано моделювання експе-

риментальних та нестандартних множин нуклідів природних рядів 
232

Th, 
235,238

U. Розглянуто методику композиції / декомпозиції ЕНС із використанням 

СНС та отримання множин нуклідів природних рядів 
232

Th, 
235,238

U при направ-

леній зміні умов радіоактивної рівноваги в ланцюжку перетворень. Вважається, 

що такі порушення викликані зовнішньою подією, яка призводить до зміни вмі-

сту нуклідів рядів 
232

Th, 
235

U, 
238

U.  

Відповідно, експериментальна множина ЕНС – це реально визначена у зра-

зку сукупність гамма-активних нуклідів природних рядів 
232

Th, 
235,238

U, яка мо-

же відрізнятися від СНС. Інший етап такої діяльності – є порівняння експери-

ментальних та СНС активностей, що дозволяє визначити тривалість існування 

стандартної множини в експериментальній. 

Таким чином, співставлення отриманих СНС та експериментальних нук-

лідних спектрів, дає можливість запропонувати нову методику, інтервальну, 

ядерної хронометрії зразків довкілля. 

У третьому розділі – «Експериментальна методика низькофонової гам-

ма-спектрометрії для ядерного датування» – наведено опис умов низькофоно-

вих гамма-спектроскопічних вимірів для отримання експериментальних нуклі-

дних спектрів досліджуваних зразків, із використанням охолоджуваного напів-

провідникового Ge<Li>-детектора. Гамма-спектрометричний комплекс на базі 

ДГДК 100В (Д), розміщений у пасивному, багатошаровому (Pb+Cd+Fe+Cu+Al) 

4 π-захисті (зовнішній захист). Вибір матеріалів пасивного захисту обумовле-

ний фізикою захисту, коли більш жорстке випромінювання, поглинаючись в зо-

внішньому шарі захисту, збуджує у ньому випромінювання менших енергій, 

зокрема, рентгенівське випромінювання, котре може давати при вимірах:  

 

Pb (76,74кеВ) > Cd (26,63кеВ) > Fe (6,47кеВ) > Cu (8,11кеВ) > Al (1,49кеВ) 

Приведено детальну інформацію, щодо калібрування -спектрометра, із 

використанням стандартних -джерел, в діапазоні енергій – від 20 кеВ до 

2000 кеВ. Важливим, також, є встановлення ефективності детектора, визначен-

ня значень мінімально детектованої активності для досліджуваних радіонуклі-

дів, що важливо в задачах ядерного датування. При калібруванні, були викори-

стані різні геометрії вимірів: точкове джерело, посудина Марінеллі, циліндрич-

ний посуд із різною ступеню його заповнення, для вимірів сипучих зразків. Ін-

ша важлива задача – стабілізація фонових умов та часу набору статистики, що є 

важливим, при організації тривалих та численних вимірів. 

Представлено дані про розроблену методику стабілізації та пониження 

фону в умовах радіаційного експерименту. В першу чергу, це обумовлено три-
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валістю вимірів, які можуть тривати до 20 годин. Обговорюється вибір 

приміщення для низькофонової лабораторії, її атрибутів з метою зменшення 

впливу фонових радіаційних факторів. У відділі фотоядерних процесів лабора-

торія міститься в окремому приміщенні, яке захищено від прискорювача елект-

ронів мікротрона М-30 (1–18 МеВ), пасивним захистом із стін (цегла, бетон), 

загальною товщиною понад – 3 м, віддалені від прискорювача на 15 м, та на ви-

соті, близько, 3 м від площини пучка випромінювання. Фонові умови визнача-

ються сукупністю радіаційних факторів, таких, як: випромінюванням від стін, 

підлоги приміщення; від радіоактивних компонент повітря, що є у низькофоно-

вій лабораторії. Це обумовлено присутністю дочірніх продуктів розпаду 
238

U і 
232

Th, зокрема, газів 
220,222

Rn. Постійним, також, є вклад від космічного випро-

мінювання, який пов’язаний з присутністю в атмосфері 
14

C.  

Приведено опис технічних рішень та засобів для стабілізації та понижен-

ня фону при вимірах. Вони включають у себе: фіксацію об’єму та складу повіт-

ря у низькофоновій лабораторії; систему із 5 шлюзів, для зменшення неконтро-

льованої конвекції повітря між детекторним приміщенням та іншими примі-

щеннями; зменшення неконтрольованої конвекції повітря і конденсації атмос-

ферної вологи у зовнішньому захисті; забезпечення температурних градієнтів у 

приміщенні, для зменшення неконтрольованої конвекції повітря між примі-

щеннями; примусову вентиляцію повітря; теплоізоляцію та ряд інших. Комбі-

нація таких технічних заходів, отримала назву – геометрія експерименту, їх бу-

ло запропоновано 21 і, для кожної із вказаних геометрій, були отримані дані 

про нуклідні спектри фонових умов.  

Для порівняльного аналізу розробленої системи стабілізації та пониження 

фонових умов гамма-спектрометра, використано коефіцієнт ефективності захи-

сту, в якому враховуються дані гамма-спектрів, одержаних без та із різними ти-

пами захисту.  

Для обробки даних вимірів зразків різної форми необхідним є врахування 

інтегральних показників установки щодо ефективності реєстрації гамма-

квантів, геометричних розмірів та густину досліджуваної речовини для даних 

умов експериментів. З цією ціллю були отримані номограми залежностей D = 

D(Е, k), тут k – маса об’ємного зразка, Е – енергія гамма-кванта, що він випро-

мінює. В якості еталонних зразків були вибрані атестовані джерела ООИСН на 

основі нуклідів 
152

Eu, 
154

Eu, масою 100–800 г. В роботі приводяться дані про 

D(Е, k) для двох об’ємних зразків сипучого та рідкого типів, що поміщено у 

циліндричні посудини різних діаметрів, об’ємом 1 л та 100 мл. Для прикладу, 

на рис. 4, приведено 3-х вимірний графік залежності коефіцієнта D від енергії 

Eγ та маси k зразка сипучого типу, поміщеного в циліндричну посудину діамет-

ром 100 мм, об’ємом 1 л.  
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Рис. 4. Залежність D = D(Е ,k) для об’єму 1 л (циліндр діаметром 100 мм), 

для зразка сипучого типу 

 

Проведені заходи дозволили встановити важливий параметр низькофоно-

вого експерименту – мінімально-детектовану активність радіоізотопів, яка за-

лежить від маси зразка та часу вимірів. Так, для зразка масою 650 г, (у посудині 

Марінеллі 0,5 л, при експозиції – 60000 с), ця величина, щодо активностей ізо-

топів 
234

Th (
238

U), складає – 4 Бк/кг, а в разі 
186

Ra – 3 Бк/кг і 
40

K – 2 Бк/кг, що є 

значно нижчим від рівнів активності радіонуклідів у матеріалах, які досліджу-

валися. Час вимірювання зразків оптимізувався таким чином, щоб статистична 

похибка в піку інтересу, наприклад, для характеристичної лінії 63 кеВ (
234

Th) у 

спектрі – не перевищувала 10–15 %. Встановлена мінімально-детектована акти-

вність 
137

Cs – 2 Бк/кг, при експозиції 18000 с, інших гамма-випромінюючих ра-

діонуклідів – 3–6 Бк/кг.  

У четвертому розділі – «Особливості ядерних датувань для стандартних 

множин нуклідів: метод Монте-Карло» – розглядаються особливості викорис-

тання СМН для задач ядерних датувань. Як було вказано вище, такий підхід 

значно розширює можливості встановлення часу події, оскільки, він виходить 

за рамки точкових оцінок віку подій, із використанням обмеженого числа набо-

рів материнських / дочірніх, або дочірніх / дочірніх ядер. Рівняння (3) демон-

струє, що метод СМН дає не одну оцінку часу подій, а дозволяє визначити 

множину їх значень {t(n)}, тут n = 1, N – номер радіонукліда ланцюжка дослі-

джуваних природних рядів. Так, для ізотопу 
238

U, можна вибрати 18 його дочір-

ніх ізотопів, тобто, N = 18, серед яких 8 – гамма-активних нуклідів (ГАН). Та-

ким чином, в разі, коли для задач ядерного датування вибираються СМН ура-

нового ряду, необхідною умовою є знаходження масиву експериментальних ак-

тивностей їх ізотопів та співставлення із СНС, (рис. 3). Це дозволяє отримати 

не одне значення часу події, а цілий їх набір {t(n)} числом 18, коли враховують-

ся всі ізотопи уранового ряду, чи 8, коли вибираються лише ГАН. Іншими сло-
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вами, метод СМН зберігає точковий характер ядерного датування, проте 

замість однієї дати події, він видає цілий часовий інтервал таких подій, кожна із 

яких є рівноймовірною, для цього часового проміжку. Величина інтервалу часу 

існування події Δt, визначається із умови: 

 

А(tmin) ≤ Аn(t) ≤ А(tmax)                                        (4) 

тут: Аn(t) – експериментально встановлене значення активності n-го нукліда, 

наприклад, уранового ряду для досліджуваного зразка, а А(tmax)/А(tmin), відпові-

дно, – максимальні/мінімальні значення еталонних активностей, (рис. 3), що 

обмежують Аn(t), відповідно, «знизу»/«зверху». В результаті, отримані значення 

tmin, tmax, дозволяють встановити часовий проміжок Δt, змістом якого є: трива-

лість існування стандартної множини нуклідів ряду або вік досліджуваного зраз-

ка t.  

 

Δt = tmin – tmax     (5) 

 

Слід зауважити, що метод СМН відноситься до не рівноважних і може бу-

ти застосований для задач ядерного датування, лише в часових рамках, коли від-

повідні часові залежності активностей нуклідів природних рядів, не виходять на 

насичення. Для СМН уранового (
238

U) ряду, можливості ядерного датування об-

межуються максимальним часом у 10
6
 років, (рис. 3), вибір СМН, для 

235
U – у 

10
6 
років, (рис. 2). Вибір ізотопів природного ряду торію, (рис. 1), обмежує час 

датування у 10
2
 років.  

Окрім того, метод не враховує похибки низькофонових експериментів, 

які присутні при встановленні активностей ГАН, досліджуваних зразків. Такі 

похибки, обумовлені статистичною флуктуацію параметрів гамма-

спектроскопічного тракту, фоновими умовами, точністю обробки апаратурних 

спектрів активностей досліджуваних нуклідів. Вказані випадкові фактори впли-

вають на кожне вимірювання активності ГАН та обумовлюють дисперсію, що-

до його істинного значення.  

Інший етап розвитку методу СМН пов'язаний із врахуванням статистичних 

флуктуацій, при знаходженні множини значень часу {t(n)}. Така задача може бу-

ти вирішена із використанням методу Монте-Карло або методу статистичних 

випробувань, і це, приводить від точкових чи інтервальних, до ймовірнісних 

оцінок часу датування, коли можна вказати достовірність встановлення не лише 

часу події, для даного об’єкта, але й абсолютної похибки його визначення. На 

рис. 5 приведено результати статистичного експерименту моделювання часу 

подій, для зразка скальної породи гір Закарпаття, коли допускалося «розмиван-

ня» експериментальних значень активностей, у межах 5–15 %, що співставимо 

із похибками їх визначення.  
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Рис. 5. Результати статистичного моделювання для встановлення часу події, 

при врахуванні «розмивання» експериментальних значень активностей, в 

межах 5, 10 та 15 %. Число статистичних випробувань становить 10
5
 

 

Для використання методу СМН в задачах ядерного датування, із врахуван-

ням статистичних випробувань, була створена програма Nuclear Dating. В робо-

ті описано алгоритм статистичних розрахунків, інтерактивні можливості коду 

та форми представлення результатів розрахунку. Показано, що отримані зна-

чення частот реалізації масиву часу, з достатньою точністю, по критерію R
2
, 

можуть бути апроксимовані нормальним розподілом для встановлення ймовір-

ного віку (часу події) зразків. Обговорюються стійкість результатів, в умовах 

статистичних випробувань, шляхи покращення точності та достовірності ядер-

ного датування об’єктів довкілля.  

Приведено, результати застосування методу СМН із елементами статис-

тичних випробувань, з метою встановлення часу події для зразків різного шту-

чного та природного походження. Проведено порівняння даних, встановлених в 

рамках запропонованого методу, а також, традиційних підходів, із використан-

ням методу ядерних хронометрів, що дають точкові оцінки часу подій. Аналізу-

ється база даних ядерного датування зразків гірських порід, відібраних нами, а 

також наданих для досліджень Закарпатською геологорозвідувальною експеди-

цією (м. Берегово). Основними складовими експериментальних множин проми-

слових зразків, є стандартні множини 
238

U та 
230

Th. Такі ж дослідження були 

проведені для історичних артефактів та зразків будівельної та побутової кера-

міки.  
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ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ 

Отримані результати, дають підстави сформулювати відповідні висновки, 

що мають теоретичне та практичне значення. 

1. Вперше, запропонована процедура лінеаризації ланцюгів радіоактивного 

розпаду та забезпечена підвищена точність розрахунків для уточненого 

активностей нуклідів природних рядів 
232

Th, 
235,238

U, на основі розв’язків 

системи диференціальних рівнянь Бейтмена.  

2. Вперше запропоновано алгоритм уточнення ядерно-фізичних констант 

розпаду ізотопів природних рядів Th та U для уникнення нефізичних рі-

шень рівнянь Бейтмена. Представлено можливості коду Decay Calculation 

з можливістю отримання даних з точністю понад 100 десяткових розря-

дів. 

3. Вперше отримано часові залежності активностей СМН природних рядів 
232

Th, 
235,238

U для часового інтервалу [0 – 10
12

] років у випадках, коли в 

початковий момент часу: а) присутні лише материнські нукліди; б) при-

сутні як материнські, так і їх дочірні нукліди у стані радіоактивної рівно-

ваги.  

4. Розроблено метод композиції/декомпозиції СМН для моделювання та 

встановлення ступеню закритості / відкритості системи нуклідів природ-

них рядів Th та U. 

5. Реалізовано комплекс заходів для пониження та стабілізації умов гамма-

спектрометричних вимірів та отримання експериментальних нуклідних 

спектрів. Показано параметри геометрії низькофонових експериментів, 

які забезпечують сталість параметрів для тривалих, (до 20 годин), вимі-

рів.  

6. Вперше в задачах ядерного датування реалізовано перехід від одно- до 

багато-точкових (інтервальних) оцінок часу подій при використанні ме-

тоду СМН. Показана залежність інтервальних оцінок від статистичних 

флуктуацій гамма-спектроскопічного тракту та ступеню закритості сис-

теми. 

7. Вперше запропоновано використання методу Монте-Карло для врахуван-

ня стохастичних факторів низькофонових експериментів. Показано, що у 

методі СМН така процедура реалізує перехід від одно-, чи багато-

точкових до ймовірнісних оцінок часу події. Показано стійкість таких 

оцінок, для різних величин статистичних похибок експерименту. Розроб-

лено інтерактивний алгоритм та код Nuclear Dating.  

8. Створено базу даних ядерних датувань для зразків природного та штуч-

ного походження. Зокрема, проведено датування зразків гірських порід, 

наданих для досліджень Закарпатською геологорозвідувальною експеди-

цією (м. Берегово), історичних артефактів, будівельних матеріалів та ґру-

нтів.  
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АНОТАЦІЯ 

 

Поп О.М. 

Стандартні множини нуклідів природних рядів Th, U для задач ядерного 

датування: метод статистичних випробувань. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних 

наук за спеціальністю 01.04.16 – фізика ядра, елементарних частинок і високих 

енергій. Інститут ядерних досліджень Національної академії наук України, Ки-

їв, 2019. 

 

Дисертаційна робота присвячена знаходженню та дослідженню СМН, їх 

повноти для природних рядів 
232

Th, 
235,238

U із врахуванням розгалужень (брен-

чингів) внаслідок ланцюжків альфа- та бета розпадів. Запропоновано методику 

лінеаризації розв’язків диференціальних рівнянь Бейтмена, встановлено харак-

тер часової еволюції активностей їх продуктів розпаду. Для уточнення значень 

ядерно-фізичних констант, що використовуються при розрахунках створена 

комп’ютерна програма Decay Calculations.  

Приводяться характеристики радіаційного стенду для знаходження експе-

риментальних нуклідних спектрів досліджуваних зразків: ефективність захисту, 

стабільність низько фонових умов при тривалих вимірах. Показано, що співста-

влення експериментальних спектрів та СМН важливо для задач ядерного дату-

вання, встановлення замкнутості системи нуклідів та достовірності знаходжен-

ня часу подій. Представлено результати встановлення СМН у зразках природ-

ного та штучного походження, бази даних ядерного датування скальних порід, 

ґрунтів та артефактів Закарпаття. 

На прикладі ізотопів ряду 
238

U, показано нові можливості методу СМН, 

при врахуванні статистичної складової таких досліджень, для покращення точ-

ності та достовірності ядерного датування. Створена комп’ютерна програми 

Nuclear Dating, яка використовується у задачах ядерного датування. 
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ABSTRACT 

Pop O.M.  

Standard sets of nuclides of natural series Th, U for nuclear dating: the 

method of statistical tests. – Manuscript. 

 

Thesis for Doctor of Philosophy (candidate) degree (Physics and Mathematics) 

by specialty 01.04.16 – Physics of Nucleus, Elementary Particles and High Energies. 

Institute for Nuclear Research, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 

2019. 

 

The thesis is devoted to the finding and research of the SSN, their completeness 

for natural series 
232

Th, 
235,238

U taking into account branchings due to the chains of 

alpha and beta decays. The method of linearization of solutions of differential equa-

tions Bateman is proposed, the character of the time evolution of the activities of their 

decay products is established. To refine the values of the nuclear-physical constants 

used in the calculations, the computer code Decay Calculations is created. 

The characteristics of the radiation stand for finding the experimentally nuclide 

spectra of the investigated samples are given: efficiency of protection, the stability of 

low background conditions for long-term measurements It is shown that the compari-

son of experimental spectra and SSN is important for the tasks of nuclear dating, es-

tablishing the closure of the nuclide system and the reliability of finding the time of 

events. The results of establishing SSN in samples of natural and artificial origin, a 

database of nuclear dating of rock, soil and artifacts of Transcarpathia are presented. 

Using the example of isotopes of the 
238

U series, new possibilities of MSSN are 

shown, taking into account the statistical component of such studies, to improve the 

accuracy and reliability of nuclear dating. The computer code Nuclear Dating, which 

is used in the tasks of nuclear dating, has been created. 

 

Key words: natural series 
232

Th, 
235,238

U, radioactive decay, Bateman differential 

equations, isotopes, nuclear-physical constants, standard sets, experimental sets, nu-

clear dating, statistical tests, accuracy, reliability. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Поп О.М. 

Стандартные множества нуклидов природных рядов Th, U для задач 

ядерного датирования: метод статистических испытаний. – Рукопись. 

 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук по специальности 01.04.16 – физика ядра, элементарных 

частиц и высоких энергий. Институт ядерных исследований Национальной ака-

демии наук Украины, Киев, 2019. 

Диссертация посвящена нахождению и исследованию СМН, их полноты 

для природных рядов 
232

Th, 
235,238

U с учетом разветвлений (бренчингов) вслед-

ствие цепочек альфа- и бета-распадов. Предложена методика линеаризации ре-

шений дифференциальных уравнений Бэйтмена, установлен характер времен-

ной эволюции активностей их продуктов распада. Сложность указанных расче-

тов обусловлена необходимостью учета всех схем радиоактивного превращения 

дочерних радионуклидов, имеющих периоды полураспада от долей секунд до 

10
9
 лет. Для уточнения значений ядерно-физических констант, используемых 

при расчетах, создан компьютерный код Decay Calculations.  

На основе этих расчетов, получены временные зависимости активностей 

нуклидов исследуемых природных рядов, в диапазоне времени Те, от 0 до 10
12

 

лет, является основой построения СМН. Расчеты проведены при выборе исход-

ного количества материнских нуклидов урана и тория в количестве 1 моля 

(числа Авогадро). 

Показано, что метод СМН важный для ряда практических применений, 

среди которых задачи радиоэкологии и ядерного датирования. Обсуждается со-

временное состояние теории и практики ядерного датирования: проблемы кри-

териев выбора генетических пар радионуклидов, точечности оценки и неодно-

значность установления времени события. В значительной степени, это обу-

словлено существованием глобальных факторов (тектонические сдвиги, подня-

тие воды и т.д.), которые «перезапускают» ядерные хронометры и с последую-

щей открытостью / закрытостью системы радионуклидов исследуемых образ-

цов. Преимуществами предложенной методики является возможность установ-

ления реальных значений времен события, путем использования методики ком-

позиции / декомпозиции СМН. Показано также, что метод СМН реализует пе-

реход от фиксированного, или точечного способа установления времени собы-

тия в интервальный. Последний определяет продолжительность существования 

этого множества, а также дает оценку степени закрытости системы нуклидов. 

Приводятся характеристики радиационного стенда для нахождения экспе-

риментальных нуклидных спектров исследуемых образцов: параметры полу-

проводникового детектора, эффективность защиты, стабильность низкофоно-

вых условий при длительных измерениях, коэффициенты для учета геометри-

ческих размеров и плотность образцов. Данные о низкофоновые условия изме-

рения систематизированы в виде 18 геометрий, характеризующие влажность, 
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неконтролируемую конвекцию возду- ха между защитой с детектором и дру-

гими помещениями, конденсацию атмосферной влаги во внешней защите, и то-

му подобное. Обсуждаются гамма-спектрометрические характеристики, позво-

ляющие идентифицировать как дочерние, так и материнские ядра исследуемых 

радиоактивных рядов с учетом энергии их гамма-квантов, интенсивности излу-

чения, и возможности учета интерференции. 

Представлены результаты создания базы данных аппаратурных гамма-

спектров (АГС) в образцах природного и искусственного происхождения, базы 

данных ядерного датирования скальных пород, почв и артефактов Закарпатья. 

Обсуждаются экспериментальные погрешности и минимально детектируемые 

активности. 

Указано также, на важность перехода от точечной, или интервальной 

оценки времени событий к вероятностной, что позволяет получить не только 

его значение, но и погрешность определения, для заранее заданной достоверно-

сти. Такой переход можно осуществить, применяя процедуру статистических 

испытаний (метод Монте-Карло), имитирующий погрешности эксперимента. 

Обсуждаются условия выбора генераторов случайных событий, характеристики 

и интервалы изменения полученных массивов случайных чисел для моделиро-

вания погрешностей ядерно-физического эксперимента. Показано, что учет ста-

тистических показателей ошибок установления экспериментальных активно-

стей генетически-связанных радионуклидов природных рядов, приводит к их 

интерференции, существенно улучшает достоверность ядерного датирования. 

Для практического применения метода СМН в случае эталонного для задач 

ядерного датирования выбрано 8 гамма-активных нуклидов из 18 изотопов 

природного ряда 
238

U. Это позволяет предложить возможность ядерного дати-

рования для образцов, время которых находится в пределах неравновесных ме-

тодов (10
6
 лет). Представлены тестовые результаты использования метода 

СМН, учитывающий процедуру Монте-Карло с имитационным моделировани-

ем погрешностей эксперимента, в пределах 5-15%, для ядерного датирования. 

Исследования проводились на примере образцов скальных пород Карпат, полу-

ченных от Закарпатской геологоразведочной экспедиции (г. Берегово). Уста-

новлена устойчивость полученных результатов к воздействию погрешностей 

эксперимента вследствие указанной интерференции статистических данных 

нуклидов радиоактивного ряда 
238

U. Проведенные статистические испытания 

позволили исследовать, насколько точность и достоверность гамма-

спектрометрических измерений активности дочерних радионуклидов этого ря-

да влияет на достоверность оценки ядерного датирования. Показано согласо-

ванность полученных результатов с данными традиционных ядерных хроно-

метров (урановый метод). Создан компьютерный код Nuclear Dating, который 

используется в задачах ядерного датирования. Обсуждаются его возможности 

для статистического моделирования отдельных погрешностей эксперимента, а 

также его использования для радионуклидов рядов 
232

Th и 
235

U. Показано, что 

для обеспечения достаточных массивов статистических испытаний необходимо 

использование Грид-кластерных технологий. 


