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АНОТАЦІЯ 

 

Поп О.М. Стандартні множини нуклідів природних рядів Th, U для задач 

ядерного датування: метод статистичних випробувань. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису.  

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-

математичних наук (доктора філософії) за спеціальністю 01.04.16 – фізика 

ядра, елементарних частинок і високих енергій – Інститут ядерних 

досліджень Національної академії наук України, Київ, 2019. 

 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню радіоактивних 

перетворень та структури ланцюжків природних рядів урану-торію та 

нептунію, продукти яких формують склад земної кори та космічних об’єктів. 

Для ланцюжків радіонуклідів рядів 
232

Th, 
235,238

U побудовано стандартні 

множини нуклідів (СМН) як упорядкована в часі сукупність нуклідних 

спектрів їх активностей.  

Робота присвячена дослідженню повноти СМН природних рядів 
232

Th, 

235,238
U із врахуванням розгалужень (бренчингів) внаслідок ланцюжків альфа- 

та бета-розпадів. Показана важливість врахування розгалужень схем 

радіоактивного розпаду природних рядів, введення коефіцієнтів розгалужень 

(bij ≤ 1), що враховують ймовірність α-розпаду, чи β-розпаду i-нукліда у j-

нуклід. Для отримання числових даних запропоновано розгалужену 

послідовність перетворень у природних рядах представити множиною 

лінійних ланцюгів радіоактивних перетворень. Така процедура є важливою 

для теоретичної оцінки нуклідних спектрів через розв'язок системи лінійних 

диференціальних рівнянь Бейтмана. 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, активності 

223
Ra утворюються по 2-х 
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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 знаходженні розв’язків системи диференціальних рівнянь Бейтмена, 

отримано часові залежності активностей нуклідів досліджуваних природних 

рядів, у діапазоні часу t, від 0 до 10
12

 років, які є основою побудови СМН. 

Розрахунки проведені при виборі початкової кількості материнських нуклідів 

урану та торію у кількості 1 моля (числа Авогадро). Вважається також, що 

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

можливостей надходження чи втрати ядер, окрім процесів 

утворення / розпаду, немає.  

Складність вказаних розрахунків обумовлена необхідністю врахування 

всіх схем радіоактивного перетворення дочірніх радіонуклідів, що мають 

періоди напіврозпаду від часток секунд до 10
9
 років. Загалом, значення 

ядерних констант для кожного ізотопу, отримуються експериментальним 

шляхом, тому вони фіксуються у різних базах ядерно-фізичних констант із 

певною точністю. Аналіз літературних даних показує, що значення цих 

констант можуть відрізнятись, що впливає достовірність результатів 

ядерного датування та проявлення нефізичних розв’язків, наприклад, в околі 

початку відліку часу. Для більш детального дослідження та усунення цих 

ефектів та гармонізації різних масивів ядерно-фізичних констант, був 

розроблений алгоритм та запропонована програма Decay Calculation, що 

дозволяє виконувати розрахунки ланцюгів радіоактивного розпаду з 

підвищеною точністю (більше 100 десяткових розрядів). Інший етап таких 

розрахунків – встановлення допустимої області значень ядерно-фізичних 

констант, яка виключає отримання нефізичних рішень виразів. 

Показано, що метод СМН важливий для ряду практичних застосувань, 

серед яких задачі радіоекології та ядерного датування. Обговорюється 

сучасний стан теорії та практики ядерного датування: проблеми критеріїв 

вибору генетичних пар радіонуклідів, точковість оцінки та неоднозначність 

встановлення часу події. Так, у різних методах датування, орієнтованих на 
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різні часові інтервали подій використовуються різні набори ізотопів. 

Традиційні підходи орієнтовані на отримання фіксованих, або точкових 

оцінок віку подій, які суттєво залежать від вибору різних пар ізотопів-

маркерів для ядерного датування та похибок експерименту. Показана 

обмеженість традиційних методик ядерного датування внаслідок порушення 

умови закритості системи нуклідів природних рядів у зразках та глобальних 

факторів, що «перезапускають» ядерні хронометри та подальшою 

відкритістю/закритістю системи радіонуклідів досліджуваних зразків.  

Запропонований в дисертації підхід дозволяє запропонувати новий 

підхід у задачах ядерного датування, коли дата події встановлюється для 

досліджуваних зразків на основі порівняння експериментальних нуклідних 

спектрів (ЕНС) всього масиву генетично пов’язаних радіонуклідів природних 

рядів урану-торію із їх еталонами, – СМН. В такому вигляді метод СМН 

реалізує перехід від точкового способу встановлення часу події до 

інтервального, який і визначає тривалість існування цієї множини та ступінь 

відкритості системи нуклідів. Перевагами запропонованого в дисертації 

підходу є можливість встановлення реальних значень часів події шляхом 

використання методики композиції / декомпозиції СМН. Цей же метод 

дозволяє реалізувати ймовірнісну оцінку часу події для зразків. 

Приводяться характеристики радіаційного стенду для знаходження ЕНС 

досліджуваних зразків: параметри напівпровідникового детектора, 

ефективність захисту, стабільність низькофонових умов при тривалих 

вимірах, коефіцієнти для врахування геометричних розмірів та щільність 

зразків. Приведено опис технічних рішень та засобів для стабілізації та 

пониження фону при вимірах. Вони включають у себе: фіксацію об’єму та 

складу повітря у низькофоновій лабораторії; систему із 5 шлюзів, для 

зменшення неконтрольованої конвекції повітря між детекторним 

приміщенням та іншими приміщеннями; зменшення неконтрольованої 

конвекції повітря і конденсації атмосферної вологи у зовнішньому захисті; 

забезпечення температурних градієнтів у приміщенні, для зменшення 
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неконтрольованої конвекції повітря між приміщеннями; примусову 

вентиляцію повітря; теплоізоляцію та ряд інших. Комбінація таких технічних 

заходів, отримала назву – геометрія експерименту, їх було 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 захисту, в якому враховуються дані гамма-спектрів, одержаних 

без та із різними типами захисту. Для обробки даних вимірів зразків різної 

форми необхідним є врахування також інтегральних показників установки 

щодо ефективності реєстрації гамма-квантів, геометричних розмірів та 

густину досліджуваної речовини для даних умов експериментів.  

Обговорюються гамма-спектрометричні характеристики, що дозволяють 

ідентифікувати як дочірні, так і материнські ядра досліджуваних 

радіоактивних рядів з врахуванням енергії їх гамма-квантів, інтенсивності 

випромінювання, та можливості врахування інтерференції. Представлено 

результати створення бази ЕНС у зразках природного та штучного 

походження, бази даних ядерного датування скальних порід, ґрунтів та 

артефактів Закарпаття. Обговорюються експериментальні похибки та 

мінімально детектовані активності.  

Вказано, також, на важливість переходу від точкової, чи навіть 

інтервальної оцінки часу подій, до ймовірнісної, що дозволяє отримати не 

лише його значення, але і похибку визначення для наперед заданої 

достовірності. Такий перехід можна здійснити застосовуючи процедуру 

статистичних випробувань (метод Монте-Карло), що імітує похибки 

експерименту. Обговорюються умови вибору генераторів випадкових подій, 

характеристики та інтервали зміни отриманих масивів випадкових чисел для 

моделювання похибок ядерно-фізичного експерименту. Показано, що 

врахування статистичних показників похибок встановлення ЕНС генетично-

пов’язаних радіонуклідів природних рядів, приводить до їх інтерференції, що 

суттєво покращує достовірність ядерного датування.  
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Для практичного застосування методу СМН в разі еталонного для задач 

ядерного датування вибрано 8 гамма-активних нуклідів із 18 ізотопів 

природного ряду 
238

U. Це дозволяє запропонувати можливість ядерного 

датування для зразків, час яких знаходиться у межах нерівноважних методів 

(10
6
 років). В початковому варіанті 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. В результаті, отримані значення tmin, tmax, дозволяють встановити 

часовий проміжок Δt, змістом якого є: тривалість існування СМН ряду або вік 

досліджуваного зразка t. 

Проте, в цьому варіанті метод СМН 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 впливають на кожне вимірювання активності 

ГАН та обумовлюють дисперсію, щодо його істинного значення.  

Інший етап розвитку методу СМН пов'язаний із врахуванням 

статистичних флуктуацій, при знаходженні множини значень часу {tі}. Така 

задача може бути 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. Представлено тестові результати 

використання методу СМН з врахуванням процедури Монте-Карло. Показано 

результати імітаційного моделювання похибок експерименту у межах 5-15%, 

для задач ядерного датування. Дослідження проводилися на прикладі зразків 

різного походження (скальних порід Карпат, ґрунти та кераміка Закарпаття). 

Встановлена стійкість отриманих результатів до впливу похибок 

експерименту внаслідок вказаної інтерференції статистичних даних нуклідів 
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радіоактивного ряду 
238

U. Проведені статистичні випробування дозволили 

дослідити, наскільки точність та якість гамма-спектрометричних вимірювань 

активності дочірніх радіонуклідів цього ряду впливає на достовірність оцінки 

ядерного датування. Показано узгодженість отриманих результатів із даними 

традиційних ядерних хронометрів (урановий метод). Створено комп’ютерний 

код Nuclear Dating, який використовується у задачах ядерного датування. В 

роботі описано алгоритм статистичних розрахунків, інтерактивні можливості 

коду та форми представлення результатів розрахунку. Показано, що отримані 

значення частот реалізації масиву часу, з достатньою точністю, по критерію 

R
2
, можуть бути апроксимовані нормальним розподілом для встановлення 

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

умовах статистичних випробувань, шляхи покращення точності та 

достовірності ядерного датування об’єктів довкілля. 

Ключові слова: природні ряди 
232

Th, 
235,238

U, радіоактивний розпад, 

диференціальні рівняння Бейтмена, ізотопи, ядерно-фізичні константи, 

стандартні множини, експериментальні множини, ядерне датування, 

статистичні випробування, точність, достовірність. 
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The thesis is devoted to the study of radioactive transformations and the 

structure of the chains of natural series of uranium-thorium and neptunium, the 

products of which form the composition of the earth's crust and cosmic objects. For 

the radionuclide chains of the series 
232

Th, 
235,238

U, the standard sets of nuclides 

(SSN) are constructed as the ordered in time set of nuclide spectra of their 

activities. 

The work is devoted to the investigation of the completeness of the SSN of 

natural series 
232

Th, 
235,238

U taking into account branchings due to the chains of 

alpha and beta decays. The importance of taking into account the branchings of 

radioactive decay schemes of natural series, the introduction of branching factors 

(bij ≤ 1), taking into account the probability of α-decay, or β-decay of the i-nuclide 

into the -nuclide, is shown. The numerical data can be obtained if one offered the 

method of branching out the sequence of transformations in natural series is 

proposed to be represented by a set of linear chains of radioactive transformations. 

Such a procedure is essential for the theoretical estimation of the nuclide spectra 

through the solution of the system of linear Bateman differential equations. Thus, 

when taking into account the branchings for series 
238

U, the activity of 
234

U, 
230

Th, 

226
Ra, 

222
Rn, 

218
Рo, 

214
Pb, 

218
At is formed by 2 linear chains, 

214
Bi, 

214
Po, 

210
Tl, 

respectively, 4, 
210

Pb, 
210

Bi, 
206

Hg, 
210

Po on 8 and 
206

Tl on 16; of series 
235

U – 

223Ra activity is formed by 2 linear chains, 
219

Rn by 3, 
215

Po, 
211

Pb, 
215

At by 4, 

211
Bi by 8. 

When finding solutions of the system of Bateman differential equations, the 

time dependences of the nuclide activities of the natural series studied are obtained, 

in the time interval t from 0 to 10
12

 years, is the basis of the construction of the 

SSN. Calculations were carried out with the choice of the initial number of 

uranium and thorium mother nuclides in the amount of 1 mole (Avogadro's 

number). It is also considered that the system is closed, for any time t and there are 

no other possibilities for the receipt or loss of nuclei, except for the processes of 

formation / decay, there is no. 
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The complexity of these calculations is due to the need to take into account all 

schemes of the radioactive transformation of daughter radionuclides, which have 

half-lives from particles of a second to 10
9
 years. In general, the value of nuclear 

constants for each isotope, obtained experimentally, so they are fixed in different 

bases of nuclear-physical constants with certain accuracy. The analysis of the 

literature data shows that the value of these constants may differ, which is affected 

by the reliability of the results of nuclear dating and the manifestation of non-

physical solutions, for example, in the vicinity of the beginning of the time frame. 

For more detailed investigation and elimination of these effects and harmonization 

of various arrays of nuclear-physical constants, an algorithm was developed, and 

the Decay Calculation program was proposed, which allows performing 

calculations of radioactive decay chains with increased accuracy (more than 100 

decimal places). Another stage of such calculations is the establishment of an 

admissible range of values of nuclear-physical constants, which eliminates the 

receipt of non-physical solutions of expressions. 

It is shown that the method of SSN is important for some practical 

applications, among which are the problems of radioecology and nuclear dating. 

The current state of the theory and practice of nuclear dating is discussed: the 

problems of selection criteria for genetic pairs of radionuclides, the point of 

estimation and the ambiguity in the establishment of the event time. Thus, different 

sets of isotopes are used in different dating methods focused at different time 

intervals of events. Traditional approaches are focused on obtaining fixed or point 

estimates of the age of events, which essentially depend on the choice of different 

pairs of isotope markers for nuclear dating and experimental errors. The limitations 

of traditional methods of nuclear dating are shown to be due to a violation of the 

closure of the system of nuclides of natural series in samples and global factors, 

"restart" nuclear chronometers and subsequent openness/closure of the 

radionuclide system of the investigated samples. The approach proposed in the 

thesis allows us to offer a new approach in problems of nuclear dating, when the 

date of the event is established for the investigated samples on the basis of the 
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comparison of the experimental nuclide spectra (ENS) of the whole array of 

genetically related radionuclides of the natural series of uranium-thorium with their 

standards, – SSN. In this form, the method of SSN realizes the transition from the 

point method of establishing the time of the event in the interval, which determines 

the duration of the existence of this set and the degree of openness of the nuclide 

system. The advantages of the approach proposed in the thesis are the possibility of 

establishing the real values of the event times by using the 

composition / decomposition technique of the SSN. 

The same method makes it possible to realize a probabilistic estimation of the 

event time for the samples. The characteristics of the radiation stand for finding the 

ENS of the investigated samples are presented: the parameters of the 

semiconductor detector, the efficiency of protection, the stability of low-

background conditions for long-term measurements, the coefficients for taking into 

account the geometric dimensions and the density of the samples. The description 

of technical solutions and means for stabilization and background reduction during 

the measurements are presented. They include: fixing the volume and air 

composition in a low-background laboratory; a system of 5 sluices, to reduce 

uncontrolled convection of air between the detector room and other rooms; 

reduction of uncontrolled convection of air and condensation of atmospheric 

moisture in external protection; the temperature gradients in the room, to reduce 

uncontrolled air convection between rooms; forced air ventilation; thermal 

insulation and a number of others. The combination of such technical measures 

was called the geometry of the experiment, 21 they were proposed and, for each of 

these geometries, data were obtained on the nuclide spectra of background 

conditions. For a comparative analysis of the developed system of stabilization and 

reduction of the background conditions of the gamma-spectrometer, a coefficient 

of protection efficiency was used, which takes into account the data of gamma-

spectra obtained without and with different types of protection. For the processing 

of measurement data of samples of different shapes, it is also necessary to take into 

account the basic parameters of the installation concerning the efficiency of 
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gamma-quanta registration, the geometric dimensions, and the density of the 

investigated substance for these experimental conditions 

Gamma-spectrometric characteristics are discussed that allow identifying both 

the daughter and the parent nuclei of the investigated radioactive series, taking into 

account the energy of their gamma-quanta, the radiation intensity, and the 

possibility of taking into account interference. The results of the creation of the 

base of the ENS in samples of natural and artificial origin, the database of the 

nuclear dating of rock formations, soils, and artifacts of Transcarpathia are 

presented. The experimental errors and the minimum detectable activity are 

discussed. 

It is also indicated the importance of the transition from a point, or even 

interval, evaluation of the time of events to a probabilistic one, which makes it 

possible to obtain not only its value but also the error of determination for the 

given reliability. Such a transition can be made by applying the procedure of 

statistical tests (the Monte-Carlo method), which simulates the experimental errors. 

The conditions for the choice of random event generators, characteristics, and 

intervals of variation of the received random number arrays for modeling the errors 

in the nuclear physics experiment are discussed. It is shown that taking into 

account the statistical nature of the errors in establishing of the ENS of genetically 

related radionuclides of natural series leads to their interference, which 

significantly improves the reliability of nuclear dating. 

For the practical application of the method of the SSN, eight gamma-active 

nuclides from 18 isotopes of the natural series 
238

U are selected for the reference 

for nuclear dating problems. This makes it possible to propose the possibility of 

nuclear dating for samples whose time is within the limits of nonequilibrium 

methods (10
6
 years). In the initial version, the method of SSN preserves the point 

character of the nuclear dating, but instead of one date of the event, it gives a 

whole time interval of such events, each of which is equally probable, for this time 

interval. As a result, the obtained values of tmin, tmax, allow establishing a time 
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interval Δt, the content of which are: the duration of existence of the SSN of the 

series or the age of the sample t. 

However, in this version, the method of SSN does not take into account the 

errors of the low-background experiments that were present in the establishment of 

the GAN activities of the investigated samples. Such errors are due to statistical 

fluctuations in the parameters of the gamma-spectroscopic tract, background 

conditions, accuracy of processing instrumental spectra of activities of the 

investigated nuclides. These random factors indicated influence each measurement 

of GAN activity and determine the variance, according to its real value. 

Another stage of the development of the method of the SSN is associated 

with taking into account statistical fluctuations when finding the set of time values 

{tі}. Such a problem can be solved using the Monte-Carlo method or the method of 

statistical tests, and this leads from point-like or interval one to probabilistic 

estimates of the dating time when it is possible to specify the reliability of 

establishing not only the event time for a given object but also the absolute error of 

its determination. The test results of the use of the method of SSN taking into 

account the Monte Carlo procedure are presented. The results of simulation 

modeling of experimental errors in the range of 5-15%, for nuclear dating 

problems, are shown. The investigations were carried out using samples of various 

origins (rocks of the Carpathians, soil, and ceramics of Transcarpathia). The 

stability of the obtained results is established under the influence of experimental 

errors due to the indicated interference of the statistical data of the radioactive 

nuclides of series 
238

U. The conducted statistical tests made it possible to 

investigate how the accuracy and quality of gamma spectrometric measurements of 

the activity of the daughter radionuclides of this series affect the reliability of the 

assessment of nuclear dating. The consistency of the obtained results with the data 

of traditional nuclear chronometers (uranium method) is shown. The computer 

code Nuclear Dating, which is used in the tasks of nuclear dating, has been created. 

The algorithm of statistical calculations, interactive features of the code and the 

form of presentation of calculation results are described. It is shown that the 
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obtained values of the frequencies of realization of the time array, with sufficient 

accuracy by the criterion R
2
, can be approximated by the normal distribution to 

establish the probable age (event time) of the samples. The stability of the results, 

in the conditions of statistical tests, ways to improve the accuracy and reliability of 

nuclear dating of environmental objects are discussed. 

Key words: natural series 
232

Th, 
235,238

U, radioactive decay, Bateman 

differential equations, isotopes, nuclear-physical constants, standard sets, 

experimental sets, nuclear dating, statistical tests, accuracy, reliability. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Дослідження радіоактивних перетворень атомних 

ядер із випромінюванням елементарних часток становить основу науки про 

фізику ядра. Важливим є вивчення таких перетворень для ядер природних 

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

та космічних об’єктів. І хоч основні представлення про генетично-зв'язані 

нукліди ланцюгів радіоактивного розпаду цих рядів були встановлені ще на 

початку минулого століття, важливість розширення наших знань в цьому 

напрямку отримала нові підтвердження. В першу чергу, це пов’язано із 

успіхами теорії нуклеосинтезу та інтересом до ядерної геохімії небесних тіл, 

а з іншого, – із можливостями 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 розрахунків. 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 

природних 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, мінералогії та інших галузях. Особливим є 

актуальність таких досліджень для задач ядерного датування, коли вік зразків 

встановлюється по співвідношенню активностей 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 зразків. Існують також 

неоднозначності у їх визначенні, оскільки потрібним є контроль ступеня 
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радіоактивної рівноваги системи нуклідів природних рядів у досліджуваних 

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 

дослідження 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.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дана 

робота виконана в Інституті електронної фізики НАН України у відділі 

фотоядерних 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 державної реєстрації роботи 0113U004476. 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи було 

отримання упорядкованих у часі активностей СМН шляхом лінеаризації 

структури природних рядів 
232

Th, 
235,238

U, дослідження їх повноти; створення 

стенду для низькофонових гамма-спектрометричних досліджень зразків; 

застосування статистичних методик обробки експериментальних множин 

активностей нуклідів та методу Монте-Карло для врахування 
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точності / достовірності ядерного експерименту. Для досягнення поставленої 

мети, необхідно було розв’язати наступні теоретичні та експериментальні 

завдання: 

1. Обґрунтування алгоритму лінеаризації для врахування розгалужень 

(бренчінгів) радіоактивних рядів 
232

Th, 
235,238

U внаслідок конкуруючих 

процесів - та - розпадів нуклідів. 

2. Розробка алгоритму уточнення ядерно-фізичних констант розпаду 

ізотопів 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 

природних 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 

похибок низькофонових експериментів. Створення коду Nuclear Dating, 

що використовує метод Монте-Карло для задач ядерного датування. 

7. Проведення серії експериментальних досліджень об’єктів довкілля та 

артефактів для оцінки тривалості часу подій заданої точності 

вимірювань та достовірності отриманих даних. 

8. Отримання бази даних активностей нуклідів природних рядів та 

тривалостей подій зразків різного походження, зокрема, археологічних 

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

Об’єкт дослідження – стандартні та експериментальні множини 

радіонуклідів природних рядів 
232

Th, 
235,238

U, часова залежність активностей 

та закономірності їх упорядкування; зразки різного походження: археологічні 
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(кераміка), 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 

довкілля, апаратні характеристики гамма-спектрометричного тракту 

(ефективність, роздільна здатність, фонові умови); метод Монте-Карло для 

задач ядерного датування. 

Метод дослідження: методи довгої математики та комп’ютерного 

моделювання при розрахунках нуклідних спектрів активностей, їх часової 

еволюції, комп’ютерної інженерії при створенні програми Decay Calculations 

для уточнення ядерно-фізичних констант та Nuclear Dating для покращення 

точності та достовірності, ядерного датування. Низькофонова гамма-

спектрометрія, комплекс 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, бутстреп-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 

нуклідів природних рядів 
232

Th, 
235

U, 
238

U для часового інтервалу [0– 0
12

 

років]. 

 Розроблено методику стабілізації та покращення низькофонових умов 

для експериментів по встановленню нуклідних спектрів зразків 

довкілля. 
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 Вперше запропоновано методику контролю відкритості/закритості 

системи нуклідів досліджуваних зразків через відхилення 

експериментальних нуклідних спектрів від СМН. 

 Вперше показана перспективність використання статистичних 

випробувань 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 

артефактів, 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 

ядерно-фізичних констант та Nuclear Dating для задач ядерного 

датування. 

 Виготовлення радіаційного стенду для низькофонових вимірювань та 

встановлення інструментальних коефіцієнтів ефективності захисту 

напівпровідникового детектору для задач ядерного датування. 

 Створення бази даних тривалостей часу подій об’єктів довкілля 

(скальних порід, ґрунтів) та артефактів Закарпаття для заданої точності 

та достовірності ядерного експерименту. 

Особистий внесок здобувача. Здобувачем проведено пошук, аналіз та 

систематизацію літературних даних, за напрямком, – дослідження основних 

методів датування. Постановка задач дослідження: аналіз та обговорення 

одержаних 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.  
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Дисертант особисто здійснювала розрахунки активностей СМН, вибір 

та застосування методів декомпозиції для експериментальних нуклідних 

спектрів. Брала участь у розробці різних геометрій радіаційного стенду для 

низькофонових вимірювань, підготовку та проведення експериментальних 

досліджень на гамма-спектрометричному комплексі, виконувала аналіз та 

обробку експериментальних даних. Проводила розрахунки уточнених 

оптимальних значень ядерно-фізичних констант, у стандартних множинах 

ряду 
232

Th, розрахунки інструментальних коефіцієнтів для об’ємних джерел в 

діапазоні енергій гамма-квантів 50–2100 кеВ. 

Підготовка матеріалів, для опублікування одержаних результатів, 

проводилась разом із співавторами. Здобувач особисто виступала з 

доповідями на наукових конференціях. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати досліджень 

доповідалися на Всеукраїнських і Міжнародних конференціях, нарадах, 

семінарах,  симпозіумах: VII конференція по фізиці високих енергій, ядерній 

фізиці і прискорювачам (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 народження проф. І.П.Запісочного і 20-

річчя створення ІЕФ НАН України)», (Ужгород, Україна, 2012); ХІ 

конференція по фізиці високої енергії, ядерної фізики і прискорювачам 

(Харків, Україна, 2013); Конференція молодих учених та аспірантів 

«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 



 32 

ядерних досліджень НАН України (Київ, Україна, 2015); Конференція 

молодих учених та аспірантів «ІЕФ’2015» (Ужгород, Україна, 2015); LXV 

Intern. Conf. «Nucleus 2015» (Saint-Petersburg, Russia, 2015); ХІV конференція 

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

2016); XХIІI щорічна наукова конференція Інституту ядерних досліджень 

НАН України (Київ, Україна, 2016); ХV конференція по фізиці високої 

енергії, ядерної фізики і прискорювачам (Харків, Україна, 2017); XХIV 

щорічна наукова конференція Інституту ядерних 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 України (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 

розділи, висновки, список використаної літератури, що включає 162 

найменування та два додатки. Робота викладена на 214 сторінках (обсяг 

основного тексту – 156 сторінок, які містять 61 рисунок і 17 таблиць). 
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РОЗДІЛ 1 

ЯДЕРНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА СУЧАСНІ МЕТОДИ ЯДЕРНОГО 

ДАТУВАННЯ 

 

1.1 Основні поняття радіоактивності та радіоактивної рівноваги 

1.1.1 Нуклеосинтез та природні ряди розпаду  

 

Ізотопний та хімічний склад об’єктів довкілля, як і Земної кори взагалі є 

результатом нуклеосинтезу та є невіддільні від таких процесів у Всесвіті як і 

характеру її еволюції. Сам термін «нуклеосинтез» має зміст утворення 

атомних ядер у природних умовах. Оскільки нуклеосинтез триває і на даний 

час корисно розглянути сучасні представлення про його стадії [1-4].  

Виділяють три головних етапи нуклеосинтезу: первинний, або 

космологічний, синтез атомних ядер в зірках та при їх вибухах зірок, а також 

під дією космічних променів [1]. Перший із них пов’язують із фізико-

теоретиком Г.А. Гамовим, що має українське походження та його теорією 

Великого вибуху, 1948 рік. Згідно неї, близько 14 млрд. років тому наш 

Всесвіт народився в результаті Великого вибуху. Первинна речовина 

Всесвіту концентрувалася у малому об’ємі, мала величезну температуру і 

щільність, та складалася із елементарних частинок і випромінювання. 

Внаслідок розширення Всесвіту відбувалося його охолодження, за час 10
2
-10

3
 

секунд після Великого вибуху створилися умови для протікання 

термоядерних реакцій синтезу. Космологічний нуклеосинтез розглядає 

процеси утворення 4-х легких хімічних елементів як дейтерій, тритій, гелій, 

літій із гарячої речовини Всесвіту, яка містила лише протони і нейтрони при 

Т ≈ 10
10

 К [1-4].  

Наступний етап нуклеосинтезу обумовлений процесами зіркової 

еволюції, в яких відбувається утворення атомних ядер. Розглядають [1]: 

 α-процеси: в результаті послідовного захоплення α-частинок 

утворюються ядра 
16

O, 
20

Ne, 
24

Mg, 
28

Si;e-процеси, коли при температурах 
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≈ 10
9
 K в зірках відбувається велика кількість ядерних реакцій та 

утворюються атомні ядра аж до Fe і Ni. На ядрах із A ~ 60 закінчується 

ланцюжок ядерних реакцій синтезу, що супроводжуються виділенням 

енергії; 

 s-процеси: утворення ядер важчих за Fe внаслідок послідовного 

захоплення нейтронів. Інтервал часу між послідовними захопленнями 

нейтронів має бути більшим періодів β-розпадів, які можуть підвищувати 

порядковий номер синтезованих ядер; 

 r-процеси: швидкість послідовного захоплення нейтронів більша 

швидкостей β-розпаду. Ядро встигає захопити велику кількість нейтронів 

і його подальша еволюція обумовлена ланцюжками β-розпадів, які 

приводять до стабільних ядер. Такі процеси можливі в результаті вибухів 

наднових зірок; 

 P- та Х процеси: стабільні ядра утворюються в реакціях захоплення 

інших елементарних частинок як протона, β- або в реакціях під дією 

нейтрино, а також під дією високоенергетичного космічного 

опромінення космічного пилу. 

В результаті нуклеосинтезу сформувався сучасний атомарний склад 

Всесвіту. У процесі ядерного синтезу утворилося багато нестабільних 

ізотопів, а до наших днів збереглися довгоживучі ядра 
40

К, 
87

Rb, 
235

U, 
238

U, 

232
Th, період напіврозпаду яких більше 500 млн. років [5-8].  

Сучасна теорія походження хімічних елементів припускає, що їх 

первинний ізотопний склад сформувався саме у процесі нуклеосинтезу, а 

Земля на ранній стадії розвитку успадкувала його від протопланетної 

речовини. На протязі всієї геологічної історії Землі відбувалися зміни в 

ізотопному складі елементів, зв’язаних з різними фізико-хімічними 

процесами. Причиною природного розділення ізотопів є відмінності їх 

ядерних властивостей [2, 3, 8].  

На сьогодні ж відомо 118 елементів, але тільки 92 з них виявлені в 

природному середовищі, решта отримані штучно на ядерних реакторах та 
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прискорювачах [9-11]. Більшість ізотопів кожного елементу нестійкі і 

схильні до радіоактивного розпаду. Це робить ізотопний склад важливим 

джерелом інформації про історію речовини [10-12]. Концентрації урану і 

торію є важливими характеристиками речовини земної кори. Інтерпретація 

змін ізотопного складу відкриває нові шляхи вивчення геологічних процесів, 

як сучасних, так і минулих. По ізотопному складу хімічних сполук можна 

досліджувати процес їх утворення, уточнити генетичну природу об'єктів. 

Велику значимість має дослідження процесів радіоактивного перетворення 

первинних радіонуклідів, особливо урану [13-16].  

Згідно сучасної класифікації, для радіонуклідів, які формують 

природний фон Землі важливим є їх походження: природне, чи техногенне. 

Існують загальноприйняті акронімуми щодо всіх радіоактивних речовин 

природного походження, – NORM [17] від Naturally Occurring Radioactive 

Materials як такі, що утворилися внаслідок природних процесів і у звичайних 

умовах знаходяться у навколишньому середовищі. Інший акронімум, 

TENORM від Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive 

Materials стосується ситуації, коли в результаті техногенної діяльності 

людини концентрації наявних природних радіонуклідів можуть бути 

зміненими, – збільшеними, чи зменшеними.  

Природні радіонукліди, що підпадають під акронімуми NORM, чи 

TENORM є членами природних радіоактивних рядів торію, нептунію та 

урану, що генетично пов’язані між собою і кожний наступний утворюється 

внаслідок - чи 
-
-, 

+
-розпадів попереднього [18-20]. Відповідно, при - 

розпаді їх масове число А зменшується на 4, в іншому разі залишається 

незмінним. найбільш важкі атомні ядра, які знаходяться у кінці періодичної 

системи елементів, зазнають α-розпаду. При цьому нестабільне 

(материнське) ядро розпадається на нове (дочірнє) ядро з випусканням α-

частинки (тобто ядра 
4
Не). Альфа-частинки відносяться до групи важких 

заряджених частинок. Зазвичай α-активні ізотопи групуються у природні 

радіоактивні ряди. Під час α- і β-розпаду дочірнє ядро на момент свого 
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утворення може виявитися в одному зі збуджених станів. Тоді перехід 

дочірнього ядра до нормального (не збудженого) стану призведе до 

випромінювання γ-фотона, яке відбудеться фактично одночасно з викидом α- 

або β-частинки. Якщо А ділиться на 4 без остачі, то говорять про 4n 

радіоактивний ряд, коли ж в остачі буде 1, 2, чи 3, то такий радіоактивний 

ряд називають, відповідно, 4n+1, 4n+2, 4n+3. Відомими є 4 радіоактивних 

ряди: 
232

Th (ряд 4n), 
237

Np (4n+1), 
238

U (4n+1), 
235

U (4n+1), рис. 1.1. На відміну 

від інших довгоживучих природних радіонуклідів, 
232

Тh, 
235

U, 
238

U та 
237

Np не 

відразу перетворюються у стабільні дочірні продукти, а дають довгі 

ланцюжки короткоживучих проміжних продуктів розпаду, тобто утворюють 

ряди розпаду, або радіоактивні ряди. Кінцевими стабільними дочірніми 

продуктами всіх трьох рядів є ізотопи свинцю, рис. 1.1 [18-23]. 

Природні ряди розпаду 
232

Тh, 
235

U, 
238

U подібні між собою за 

структурою. Вони закінчуються стабільними ізотопами свинцю. У середині 

кожного ряду знаходиться по одному ізотопу єдиного радіоактивного газу 

радону. Радон ділить ряди на дві частини. Початок рядів містить найбільш 

довгоживучі для даного ряду радіонукліди – ізотопи U, Th, Ac, Pa, Ra, Fr. В 

кінці всіх трьох природних рядів знаходяться найбільш короткоживучі 

радіонукліди [18-20]. 

Ряд 
238

U – природний ряд розпаду, який містить 14 радіоактивних 

ізотопів, розпадається до стабільного 
206

Pb. Ряд 
238

U містить чотири основних 

довгоживучих ізотопів після розпаду 
238

U, а саме: 
234

U, 
230

Th, 
226

Ra і 
210

Pb. 

Радіоактивність природного урану обумовлено в основному ізотопами 
238

U і 

234
U [18-20].  

Інші ряди розпаду урану, починаючи з 
235

U є менш складними у 

порівнянні з рядом 
238

U [18-20].  

235
U є родоначальником радіоактивного сімейства 4n+3, схема розпаду 

якого наведена на рис. 1.1. 

Торій – є родоначальником природного ряду торію, схема розпаду якого 

наведена на рис. 1.1. Радіоактивний ряд торію закінчується утворенням 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B8#%D0%A0%D1%8F%D0%B4_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D1%8E
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стабільного нукліда 
208

Pb. Інша частина ряду короткоживуча. Найбільший 

період напіврозпаду в 5,75 років у 
228

Ra і 1,91 років у 
228

Th [24, 25], а у всіх 

інших періоди напіврозпаду в цілому становлять менше 5 днів [24, 25]. 

Оскільки періоди напіврозпаду всіх продуктів розпаду 
232

Th короткоживучі, 

цей ряд дуже обмежений для задач ядерного датування [26-31]. 

 

 

Рис. 1.1 Схеми розпаду природних рядів 
232

Th, 
235,238

U [18, 19], які є основою 

методів ядерної геохронології, де years – роки; days – дні; hours – години; 

minutes – хвилини; seconds – секунди 

 

Якщо загальна поширеність радіонуклідів земної кори залежить від 

властивостей їх атомних ядер, то характер поширення – від хімічних 

властивостей та геохімічних характеристик середовища [9, 10, 26, 29]. Коли 

швидкості утворення / розпаду проміжних членів радіоактивних рядів рівні, 

тобто досягається вікова рівновага, що настає за час ~ 10 )0(

2/1T , де )0(

2/1T  – період 
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напіврозпаду найбільш довгоживучого члену радіоактивного ряду, то для і-го 

ізотопу його число атомів 
)(iN дорівнює [12, 13]:  

)0(

2/1

)(

2/1)0()(

T

T
NN

i
i                                                   (1.1) 

Як видно із (1.1.), чим менше 
)(

2/1

iT , тим менший його вміст у земній корі. 

Для ряду 
237

Np, що має 
)0(

2/1T
 = 2,14 10

6
 років у земній корі майже не 

залишилося його дочірніх ізотопів, оскільки вік Землі оцінюється у 4,54 10
6
 

років [4]. Періоди напіврозпаду родоначальників природних рядів розпаду 

232
Th, 

235,238
U співрозмірні з часом існування Землі [12, 13]. Нукліди цих 

природних рядів використовують у ядерній геохронології, яка базується на 

розпаді елементів у об’єктах навколишнього середовища, що призводить до 

накопичення продуктів розпаду протягом геологічного часу. Всі методи 

ядерної геохронології визначають вік об’єктів довкілля використовуючи, у 

своїй сукупності, основний закон радіоактивного розпаду[10, 16, 21]: 

AN
dt

dN
  ,                                                        (1.2) 

де N – число атомів, які не розпалися протягом деякого часу t, λ – стала 

радіоактивного розпаду, А – радіоактивність радіонукліда [21, 23]. 

У якості міри стійкості радіоактивного нукліда використовують період 

напіврозпаду Т1/2, тобто проміжок часу, протягом якого розпадається 

половина даної кількості радіоактивного нукліда [21, 23]: 



69315,02ln
2/1

T .                                                  (1.3) 

Періоди напіврозпаду радіоактивних ізотопів лежать у дуже широких 

межах: так, період напіврозпаду 
232

Тh рівний 1,39·10
10

 років, 
226

Rа – 1617 

років, а 
212

Ро – 3,04·10
-7

 сек [24, 25]. Значення вказаних ядерних констант – 

періоду напіврозпаду та сталої радіоактивного розпаду, представлені у 

відкритих ядерних базах як [24, 25] Table of Radioactive Isotopes, NuDat 2.7. 

(National Nuclear Data Centre; Brookhaven National Laboratory), TOI, та деяких 

інших джерелах. Загалом значення ядерних констант є статистичними, 
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отриманими експериментально та визначеними з певною точністю, тому 

вони можуть бути різними, як показано у табл. 1.1. (Додаток A). 

Залежно від схеми розпаду радіоактивні ряди можуть бути простими 

(лінійні) або складними (з розгалуженнями). У складних рядах важливо знати 

коефіцієнти розгалуження, які характеризують частку переходів, що 

припадає на даний вид перетворення. Ступінь рівноважності ηi дочірніх 

радіонуклідів відносно материнського визначається співвідношенням їх 

періодів напіврозпаду [21, 23]:  

i

iiii
i

TN

TN

N

N

A

A

1

1

111





 .                                                (1.5) 

При наявності простого ланцюжка активність А [12, 13, 21, 23]: 





n

i

iiAAA
2

1  .                                                         (1.6) 

Якщо система, у якій знаходяться радіонукліди того чи іншого ряду, 

закрита, тобто не відбувається виходу чи надходження окремих її членів 

відносно інших, то з часом у ряді наступає радіоактивна рівновага. Періоди 

напіврозпаду материнських радіонуклідів – родоначальників ряду – набагато 

більше періодів напіврозпаду дочірніх (проміжних) членів. Тоді умова 

радіоактивної рівноваги в ряді розпаду між числом ядер кожного члена і його 

швидкістю розпаду виражається наступним співвідношення [12, 13, 21, 23]: 

ANNN ii   ...2211 .                                       (1.7) 

ATNTNTN ii  /...// 2211 .                                      (1.8) 

1/ 2211  NN . 

Це співвідношення визначає так звану вікову рівновагу [12, 13, 21, 23]. 

Радіоактивна рівновага, відповідно, в природних рядах розпаду вважається 

порушеною, якщо співвідношення між членами ряду не задовольняє 

вираження (1.7). Природне розділення ізотопів радіоактивних елементів 

обумовлене не тільки звичайними процесами, які викликають 

термодинамічний, кінетичний та інші ефекти, але й деякими специфічними 

явищами. До числа таких явищ відноситься так названа реакція Сцілларда-
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Чалмерса, коли ядра, утворені в результаті альфа-розпаду, отримують 

енергію віддачі, величина якої може перевищувати значення енергії хімічної 

зв'язку. При цьому атоми дочірніх елементів можуть покинути речовину, 

переходячи в розчин. При цьому, ядра 
228

Тh стають більше рухливими, ніж 

232
Тh, а ядра 

234
U – щодо ядер 

238
U. Це спричиняє порушення радіоактивне 

рівновага в торієвому та урановому рядах. Відношення 
234

U/
238

U, будучи 

пов'язаним з типом порід, що утворюють даний водовміщуючий комплекс, 

представляє собою природну мітку води, може також використовуватись для 

оцінки ролі розломів земної кори. Тектонічна рухливість, викликана 

відносним зміщенням структурних блоків, порушує гідравлічний зв'язок між 

окремими ділянками водоносних горизонтів, що відображається у 

відмінності ізотопних відношень урану у водах кожної пари сусідніх блоків 

[32, 33]. 

Отже, природні процеси, викликають варіацію співвідношення між 

ізотопом 
238

U та генетично пов'язаними з ним 
234

U, досить різноманітні. А 

відношення ізотопів 
238

U і 
235

U в геологічних об'єктах до останнього часу 

вважалося практично постійним. В середньому вміст ізотопу 
238

U у 

природному рівна 99,28%, а ізотопу 
235

U – 0,72% [21-23].  

Особливі властивості радіонуклідів дозволяють використовувати їх у 

якості геохронометрів найрізноманітніших процесів, починаючи з 

нуклеосинтезу, еволюції системи кора-мантія й закінчуючи сучасними 

процесами в біосфері, атмосфері, гідросфері і на поверхні літосфери [8-16]. 

Закон радіоактивного розпаду дозволив, зрештою, визначити час 

нуклеосинтезу (за моделлю раптового нуклеосинтезу [4]) – 6,4·10
9
 років та 

утворення планети Земля – 4, 55·10
9
 років, а також вік порід, руд та мінералів 

[27-31]. Таким чином, вивчення ізотопного складу урану, торію дозволяє не 

тільки підійти по-новому до різних геологічних процесів, але і виявити 

раніше невідомі природні явища. 

 

 

 



 41 

1.2 Сучасний стан методів ядерного датування  

 

Таким чином, радіохімія земної кори та об’єктів довкілля визначається 

хімічними елементами, ізотопи яких є продуктами розпаду обмеженого числа 

природних рядів. Натепер, формування наземної радіоактивності 

відбувається, зокрема, за рахунок дочірніх продуктів розпаду природних 

рядів 
232

Th, 
235,238

U. Тому вивчення особливостей утворення та акумуляції 

дочірніх ізотопів цих природних рядів важливо для розуміння не лише 

особливостей формування наземної радіоактивності, але й для задач ядерного 

датування [7, 10, 13]. 

На сьогодні поширено досить багато методів визначення віку об’єктів 

довкілля (методи геохронології), які базуються на використанні 

радіоактивного розпаду ізотопів за умови, що швидкість розпаду за весь час 

існування Землі залишалася постійною і специфічною для кожного з них. 

Методи геохронології можуть також бути застосовані з метою кореляції 

природних подій, що відбувалися в самих різних місцях земної поверхні [27-

31]. 

Особливістю вказаних методів для задач встановлення віку подій є 

використання у досліджуваних зразках співвідношення кількостей 

(активностей) материнських/дочірніх, чи дочірніх/дочірніх ядер . Такі методи 

орієнтовані на отримання точкових оцінок віку подій, які дуже залежать від 

вибору пар досліджуваних радіонуклідів та похибок експерименту. 

Покращення точності ядерного датування може бути реалізовано при 

поєднанні даних різних генетичних пар нуклідів та достатнього масиву 

одновікових досліджуваних зразків. Кожен метод можна застосовувати 

тільки до певних матеріалів і певного інтервалу віку [27-31]. 
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1.2.1 Нерівноважні методи датування (методи уранових серій) 

 

Нерівноважні ізотопні методи ядерного датування застосовуються, коли 

нуклідні системи перебувають у стані активних радіаційних перетворень, 

коли не виконуються умови (1.7), (1.8) та не утворюються стабільні 

радіонукліди. Особливістю вказаних методів є використання у 

досліджуваних зразках співвідношення кількостей (активностей) 

материнських / дочірніх, чи дочірніх 1 / дочірніх 2 ядер. Про нерівноважність 

процесу можна говорити в інтервалі часів t, менших найбільшого із періодів 

напіврозпаду досліджуваних пар радіонуклідів. В рядах розпаду двох 

ізотопів урану 
235,238

U [20-23] це буде період напіврозпаду 
238

U. 

Використовують також відношення дочірніх і материнських ізотопів: 
234

U / 

238
U (уран-урановий метод), 

230
Th / 

234
U (уран-торієвий метод), 

231
Pa / 

235
U 

(уран-протактинієвий метод), 
231

Pa / 
230

Th (торій-протактинієвий метод). 

Оскільки в природі урану-238 в 21,7 рази більше, ніж урану-235, ряд 
238

U 

використовується частіше. Періоди напіврозпаду у дочірніх ізотопів значно 

менші, ніж у материнських, завдяки чому в закритих системах ізотопні 

співвідношення приходять у рівновагу. Як вказано вище, найбільшим із 

періодів напіврозпаду визначається діапазон застосовності методу для 

вибраних пар нуклідів.  

Порівняно короткоживучі радіоактивні нукліди, періоди напіврозпаду 

яких порівняна із процесами, що відбуваються, широко використовуються в 

якості природних трасерів “молодих” процесів. Нукліди, час життя яких 

співставимий з вік Землі, є трасерами прадавніх або глобальних процесів, що 

йдуть повільно. Це, зокрема, еволюції земної кори [11-16]. 

У природних процесах порушення радіоактивної рівноваги відбувається 

за рахунок геохімічного фракціонування, яке обумовлене переважно 

відмінностями у розчинності різних нуклідів – членів ряду, і яке відбувається 

у процесах вивітрювання, переносу, утворення мінералу і при осадженні [9-

12]. 
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Основними передумовами для датування об’єктів довкілля є [11-16]: 

1. тривалість порушення радіоактивної рівноваги у системі 

(фракціонування пари дочірній/ материнський нуклід) мала у порівнянні із 

періодом напіврозпаду дочірнього нукліда; 

2. початковий вміст дочірнього нукліда в момент закриття системи дуже 

малий, або відомий; 

3. після порушення радіоактивної рівноваги (події) досліджувана 

система залишається закритою і, таким чином, всі подальші зміни вмісту 

материнських та дочірніх нуклідів відбуваються виключно внаслідок 

радіоактивного розпаду.  

Якщо ці умови виконані, то загальна активність AD дочірнього нукліда в 

системі може складатись із 3 компонент [12, 13, 21, 23]: 

AD = ADe + ADd + ADc,                                              (1.9) 

де: ADe – активність дочірнього нукліда, не підкріплена активністю 

материнського нукліда, і тому зменшується; 

ADd – активність дочірнього нукліда, зростаюча за рахунок активності 

материнського нукліда; 

ADc – активність дочірнього нукліда, що була в системі до події. 

Ця загальна активність Ad дочірнього нукліда змінюється, як функція 

часу [12, 13, 21, 23]: 

(0) (1 )e eT T

D De M DcA A e A e A
 

    ,                                 (1.10) 

λ – стала розпаду дочірнього нукліда; AM – активність материнського нукліда; 

(ADe(0) e
–λТе

) – активність (першопочаткового надлишкового) дочірнього 

нукліда ADe(0), яка експоненціально зменшується з часом Те, оскільки не 

підкріплена активністю материнського нукліда; (AM (1 - e
–λТе

)) – активність AM 

(першопочатково малої) кількості дочірнього нукліда, яка зростає, внаслідок 

розпаду в неї активності материнського нукліда [12, 13, 21, 23]: 
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Методи уранових серій можна розділити на дві групи, в залежності від 

того, як подія змінила відношення (AD / AM) [12, 13, 21, 23]: 

 (AD / AM) < 1 – дефіцит дочірнього нукліда. Так, наприклад, 

материнський нуклід 
234

U надійшов у систему внаслідок події без 

дочірнього нукліда 
230

Th – втрата дочірнього нукліда. Після закриття 

системи (після події) починається накопичення дочірнього нукліда, поки 

не буде встановлена рівновага з материнським нуклідом. 

 (AD / AM) > 1 – надлишок дочірнього нукліда. Так, наприклад, дочірній 

нуклід 
230

Th надійшов у систему внаслідок події без його материнського 

нукліда 
234

U. У цьому випадку концентрація (відповідно і активність) 

дочірнього нукліда буде зменшуватись до рівноважного стану. 

Торієво-протактинієвий (іонієво-протактинієвий) метод відноситься 

до методів датування молодих геологічних утворень. Відношення 
230

Тh/
234

U 

може перебувати в сильній залежності від вторинної міграції урану. Більш 

надійним, ніж іонієво-урановий метод датування, є іонієво-протактинієвий. 

231
Ра утворюється при розпаді 

235
U, зв'язаного постійним співвідношенням з 

238
U, з якого утворюється 

230
Тh [28-31]. 

У деяких геологічних задачах доводиться досліджувати явища і процеси, 

час дії яких становить усього кілька років або десятків років. У цих випадках 

можуть бути використані радіоактивні ізотопи 
210

Рb і 
228

Ra. Ізотоп 
210

Pb є 

проміжним членом ряду 
238

U з періодом напіврозпаду всього 21,4 року. 

Ізотоп 
228

Ra – член ряду 
232

Th, його період напіврозпаду – 6,7 року [24, 25]. 

Метод 
210

Рb. Датування по 
210

Рb використовується для порівняно 

молодих геологічних утворень, вік яких становить близько 100 років 

(льодовики, озерні й річкові відкладання і т.д.). Принцип методу полягає в 

тому, що на земну поверхню з атмосфери в складі аерозолів осаджується або 

вимивається опадами 
210

Рb, не підкріплений материнськими радіонуклідами. 

210
Рb постійно утворюється в атмосфері з 

222
Rn, що надходить туди в 

результаті еманування ґрунтів (еманування – виділення 
222

Rn в навколишнє 

середовище твердими речовинами, які містять радій, радіоактивний газ 
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радон) і гірських порід. Розпад 
210

Рb відбувається за звичайним законом для 

одиничного радіонукліда [28-31]. 

Торій-228, радій-228. Цей метод базується на двох радіонуклідах, що 

належать до ряду 
232

Th. 
228

Th є дочірнім ізотопом 
228

Ra, його період 

напіврозпаду становить 1,9 року [24, 25]. Отже, радіоактивна рівновага 

досягається вже через 10-15 років, обмежуючи часовий інтервал датування 

цим коротким проміжком часу. Тому тільки найсучасніші події можуть бути 

датовані цим методом [12, 13, 21, 23].  

Торієво-урановий (іонієвий) метод. Іонієвим методом визначення віку 

називається метод, що використовує порушення радіоактивної рівноваги між 

234
U і його безпосереднім продуктом розпаду 

230
Th, або іонієм (Io). 

230
Th має 

період напіврозпаду 75 тис. років [24, 25], тому верхня межа методу не 

перевищує 500 тис. років. Нижня межа методу визначається аналітичними 

можливостями лабораторії і звичайно рівна близько 10 тис. років [12, 13, 21, 

23]. 

Урановий ізотопний метод. Урановий ізотопний метод використовує 

відношення генетично-зв'язаних в одному ряді розпаду ізотопів урану 

234
U/

238
U та розрахований на інтервал часу близько 1 млн. років. Метод 

знайшов застосування для визначення віку морських біогенних карбонатів, 

подібно іонієвому методу. Перевага методу полягає в точно відомому 

початковому відношенні ізотопів, відповідному до океанічної води: γ0 = 

(
234

U/
238

U)0 = 1,15 [12, 13, 21, 23].  

Для континентальних систем метод не знайшов застосування, тому що 

на суші не існує настільки великих резервуарів, подібних океану, де б 

зберігалася сталість ізотопного відношення урану настільки тривалий час 

[12, 13, 21, 23]. 

Відношення 
234

U/
238

U використовується також для визначення 

“закритості” геохімічних систем. Якщо в уранвмісних мінералах, 

призначених для геохронологічних визначень U-Pb-методом, недавно 

(останній мільйон років) відбувалися втрати урану (вилуговування), то 
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відношення активностей 
234

U/
238

U у ньому буде менше одиниці (δ
234

U < 0) 

[12, 13, 21, 23]. Навпаки, надходження урану і осадження його на поверхні 

мікротріщин і по периферії зерен дасть величину 
234

U/
238

U > 1. Такі зразки 

непридатні для визначення їх віку урановим-свинцевим методом. 

При датуванні четвертинних вулканічних порід іонієвим (торій-

урановим) методом відношення активностей 
234

U/
238

U не завжди може 

служити індикатором “закритості” системи. Річ у тому, що початковий 

магматичний розплав і порода, що утворилася з нього, характеризуються 

рівноважним ізотопним складом урану (
234

U/
238

U = 1) і рівним розподілом 

усіх ізотопів урану [12, 13, 21, 23]. 

Лише після 40 тис. років у вулканічній породі накопичиться така 

кількість атомів віддачі 
234

U, яка дозволить помітити ізотопне зрушення у 

результаті вилуговування урану. Таким чином, для більш молодих порід 

величина 
234

U/
238

U не може служити індикатором вилуговування урану. Слід 

зазначити, що інтенсивність вилуговування урану із сучасних вулканічних 

порід дуже мала і знаходиться у межах 0,2-2,0% [28, 31], тобто не перевищує 

аналітичну похибку.  

 

1.2.2 Інші методи радіоізотопного датування 

 

Радіовуглецевий (ізотопно-вуглецевий) метод базується на тому, що в 

атмосфері під дією космічних променів за рахунок азоту проходить ядерна 

реакція з утворенням вуглецю 
14

С [12, 13, 21, 23]: 

 

pCNn  14

7

14

7  

 

Природний вуглець, присутній в земній атмосфері у вигляді стабільних 

ізотопів 
12

C (98,89%) і 
13

C (1,11%), а 
14

С присутній у кількостях близько 10-

10
%. Ізотоп 

14
С радіоактивний і має період напіврозпаду 5730±40 років [12, 

13, 21, 23]. В атмосфері встановлюється рівновага між синтезом та розпадом 
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цього ізотопу, внаслідок чого вміст 
14

С у повітрі постійний. Рослини та 

тварини на протязі свого життя засвоюють вуглець і весь час обмінюються 

ним з атмосферою, тому і концентрація 
14

С у живих організмах постійна. У 

мертвих організмах обмін з атмосферою припиняється і концентрація у них 

14
С починає зменшуватися відповідно до закону радіоактивного розпаду [12, 

13, 21, 23]:  

14
Сзразок = 

14
Сатм·e

-λt
, 

 

де 
14

Сзразок і 
14

Сатм – концентрація ізотопу 
14

С у зразку та атмосфері, λ – стала 

розпаду ізотопу 
14

С. 

Вимірюючи вміст 
14

С, можна встановити вік органічних залишків 

(кістки, шкіра тварин, дерев’яне вугілля, рослини, торф). Досліджують 

зразки, час утворення яких не менше 1 тис. років і не більше 60 тис. років. 

Зразки молодші за 1 тис. років не аналізують через великі похибки 

визначення, а максимальний вік 60 тис. років потребує високої технічної 

складності аналізу та спеціального збагачення радіовуглецем, що робить 

даний аналіз досить дорогим [12, 13, 21, 23].  

До недоліків даного методу можна віднести ретельність до чистоти 

пробовідбору, зберігання та обробки для уникнення забруднення. В 

результаті отриманий вік даним методом може бути меншим або більшим 

через процеси гниття, адсорбції вуглецевмісних речовин із ґрунтових вод, а 

також процесом обміну з вуглецем навколишнього середовища. Недоліком 

також є невеликий діапазон датувань подій. 

В основі даного методу припущення про вміст 
14

С у природному 

середовищі, яке таке ж, як і сьогодні. Однак, це припущення не є достатньо 

обґрунтованим, оскільки, наприклад, за останні 100 років у результаті 

техногенної діяльності людини (спалювання органічного палива, ядерні 

випробовування тощо) відносна концентрація ізотопу 
14

С в атмосфері могла 

суттєво змінитися. 
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Свинцевий метод. У свинцевому методі аналізується ізотопний склад 

свинцю. В природній суміші ізотоп 
204

Pb є природним ізотопом і, на відміну 

від ізотопів 
206

Pb, 
207

Pb, 
208

Pb, не утворюється у результаті радіоактивного 

розпаду. Тому при аналізі його вміст умовно приймають за одиницю. Ізотопи 

206–208
Pb утворюються і накопичуються у результаті розпаду урану і торію. 

Тому ізотопний склад свинцю досить молодих порід містить відносно 

більший вміст ізотопів 
206–208

Pb у порівняні з 
204

Pb [12, 13, 21, 23]. 

Уран, торій-свинцевий метод. Метод базується на ряді послідовних α-

розпадів 
235

U, 
238

U і 
232

Th з утворенням ізотопів свинцю 
207

Pb, 
206

Pb і 
208

Pb [2, 

11, 12-14, 24]. Вік мінералу визначається із співвідношення концентрацій 

207
Pb/

235
U, 

206
Pb/

238
U, 

208
Pb/

232
Th у мінералі. 

Головна умова придатності зразків для визначення віку даним методом – 

це закритість використовуваної системи. Зазвичай використовують найбільш 

стійкі до дії накладених процесів мінерали, такі як циркон, монацит, ураніт. 

Якщо система була закрита, то вік по співвідношенням 
207

Pb/
235

U, 
206

Pb/
238

U, 

208
Pb/

232
Th повинен бути однаковим. Однак, разом з ізотопами свинцю, які 

утворюються у результаті розпаду ізотопів U і Th, зразок може містити певну 

кількість природного ізотопу Pb. Цю обставину необхідно враховувати при 

визначенні віку мінералу. Тому був розроблений метод ізохрон, в якому 

досліджується залежність відношення 
207

Pb/
204

Pb і 
206

Pb/
204

Pb [12, 13, 21, 23]. 

U-Pb-метод дозволяє по уранвмісним акцесорним мінералам (циркону, 

монациту, пірохлору і апатиту і т.д.) з метаморфічних порід визначати час їх 

метаморфізму (якщо вони метаморфічного походження). Якщо ж в 

метамагматичних породах збереглися магматичні уранвмісні мінерали, то 

визначається вік їх кристалізації, тобто вік магматичних порід.  

Калій-аргоновий метод. Метод базується на розпаді радіоактивного 

ізотопу калію-40, перетворенні його в аргон та накопиченні останнього в 

калієвих мінералах. Розрахунок віку проводиться за співвідношенням 

40
Ar/

40
K – чим воно більше, тим старша порода. Метод користується 

популярністю, оскільки необхідний матеріал легко отримати (калієві 
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мінерали), відносно проста обробка досліджуваних зразків. Недоліком даного 

методу є відсутність внутрішнього контролю (одне рівняння) [12, 13, 21, 23]. 

За допомогою K-Ar-методу визначається вік найбільш пізніх накладених 

процесів у метаморфічних породах. 

Рубідій-стронцієвий метод базується на радіоактивному розпаді 
87

Rb і 

перетворенні його шляхом бета-розпаду у 
87

Sr. Використовується при 

визначенні віку порід і мінералів, які містять рубідій. Період напіврозпаду 

рубідію – 4,8·10
10

 років [24, 25]. Вік осадових порід цим методом не 

визначають. Однак даний метод не набув широкого використання. Це 

пов’язано з тим, що рубідій може надходити у мінерали, в результаті чого 

при визначенні віку цих мінералів можливі великі похибки у сторону 

“омолодження”, або легко виноситися з мінералів, тоді значення віку стає 

досить великим. Крім того, необхідно розділяти досліджуваний зразок на 

декілька проб – якщо всі вони покажуть однаковий вік, то його можна з 

впевненістю прийняти за вік породи [12, 13, 21, 23]. 

 

1.3 Поняття віку події зразків у теорії ядерного датування  

 

Практична незалежність швидкості радіоактивного розпаду від впливу 

процесів, які протікали в земній речовині із часом утворення нашої планети, 

дозволила використати радіоактивний розпад у якості еталона геологічного 

часу [12-15, 31]. Справжній вік досліджуваного об’єкта може бути 

визначений у тому випадку, якщо співвідношення дочірнього нукліда до 

материнського змінюється тільки за рахунок радіоактивного розпаду, тобто 

мінерал являє собою закриту систему, що виключає можливість втрат або 

збагачення хімічних компонент за рахунок зовнішніх факторів [15, 31].  

Однак, забезпечити і гарантувати умову закритості системи протягом 

тривалого контакту зразка з навколишнім середовищем практично 

неможливо. У закритій системі встановлюється радіоактивна рівновага між 

всіма радіонуклідами ряду, див. (1.7), (1.8) [14-16, 31]. Якщо система 
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порушена, для відновлення радіоактивної рівноваги потрібен час. Момент 

події (порушення радіоактивної рівноваги) може бути встановлений по даті 

нової радіоактивної рівноваги. Отже, придатність об’єкту для ядерного 

датування передбачає наступні вимоги [14-16, 31]: 

1. зразок повинен бути закритою системою відносно материнського чи 

дочірніх нуклідів; 

2. величині D0 (початкове число атомів дочірнього нукліда у початковий 

момент часу t = 0) необхідно приписувати реальні значення. Це зазвичай 

можливо, особливо, коли D* (число атомів дочірнього нукліда, 

утворених у системі за рахунок розпаду материнського нукліда) набагато 

більше D0. 

3. значення постійної ядерного розпаду λ – точно відоме. 

4. значення активності дочірнього та материнського нуклідів вимірюється з 

певною точністю, і отримані значення повинні бути представницькими 

по відношенню до датованого зразка. 

У результаті отримане значення часу t буде віком, якщо виконані вказані 

умови та отримана величина пов’язана із певною геологічною подією в 

історії цього мінералу чи досліджуваного зразка [14-16, 31]. 

Однак, незважаючи на те, що ядерний механізм діє бездоганно, в 

природі існують процеси, які перезапускають “стрілки ізотопних 

геохронометрів”. Це процеси природної міграції хімічних елементів. Будь-

який мінерал, утворений у надрах Землі, піддається (іноді неодноразово) 

впливу навколишнього середовища. Це може бути підвищення температури 

протягом мільйонів років, викликане заглибленням у гірські породи великих 

тіл розпеченої магми або проникненням величезних об’ємів нагрітої води з 

розчиненими солями. Нерідко гірські породи занурюються на глибини, де 

температура значно підвищена. При таких подіях у мінералах відбувається 

переміщення атомів хімічних елементів, особливо при впливі на них гарячих 

підземних розчинів [31]. Мінерали, відповідно, змінюють кристалохімічні 

властивості, їх хімічний склад змінюється, і внаслідок цього переставляються 
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“стрілки” ізотопних геохронометрів: з мінералу мігрують ізотопи, або 

надходять ззовні. Залежно від того, який процес переважає, ізотопний 

геохронометр може або відставати, або йти вперед, як несправні годинники. 

Але не тільки процеси метаморфізму можуть викликати так звані збої 

ізотопних геохронометрів. Адже і при утворенні мінералів вони спочатку 

можуть захопити з навколишнього середовища деяку кількість того ж 

ізотопу, що утворюється згодом при радіоактивному розпаді в них [30, 32, 

33]. 

Для прикладу, у «нерівноважних» методах датування у якості нуля-

моменту виступає момент повного або часткового «закриття» системи, коли 

вона перестає обмінюватися ізотопами з навколишнім середовищем. Якщо 

мінерал, кристалічна ґратки якого не утримує дочірній нуклід, достатньо 

сильно розігрівається, цей нуклід дифундує назовні. Таким чином, 

«радіоізотопний годинник» обнуляється: час, який пройшов із вказаного 

моменту, і отримується в результаті радіоізотопного датування [31-33]. При 

охолоджені нижче деякої температури дифузія даного нукліду припиняється: 

мінерал стає закритою системою цього нукліду. Температура, при якій це 

відбувається, називається температурою закриття, яка сильно відрізняється 

для мінералів та хімічних елементів.  

Радіонуклідний, як і хімічний склад мінералів, “відкривається-

закривається" для обміну із навколишнім середовищем при різних 

температурах. Наприклад, порогові температури відкриття-закриття Rb-Sr-

систем для біотитів складають 300-400º [4, 15, 16], для мусковітів – близько 

500º [4, 15, 16] і т.д. Дослідження Rb-Sr-, K-Ar-, Ar-Ar-ізотопних систем у 

різних мінералах метаморфічних порід дозволяють визначити, наприклад, 

тривалість охолодження порід до повного закриття їх ізотопних систем. 

Це приводить до неоднозначності процедури ядерного датування, а для 

визначення точного геологічного часу потрібно скористатися не одним, а 

кількома ізотопними геохронометрами [27-31]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D2%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%83%D0%B7%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F&action=edit&redlink=1
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При визначенні віку радіоактивними методами варто звернути увагу на 

термін “вік” досліджуваного об’єкта. Будь-який природний об’єкт, вік якого 

визначають, утворився або виділився із речовини, яка існувала раніше, а 

відповідно, і містила як радіоактивні елементи, так і продукти їх розпаду. В 

ідеальному випадку при утворенні досліджуваного об’єкта із довкілля не 

надходять продукти розпаду, а момент початку їх накопичення співпадає з 

моментом утворення об’єкта. В інших випадках може спостерігатися 

надходження і акумуляція як первинних радіонуклідів, так і продуктів їх 

розпаду. Таким чином, розрізняють дату утворення мінералу і дату процесів, 

які його змінюють [27-31].  

У методах ізотопної геохронології виділяють [27-31]: 

а) Вік достовірний (істинний, реальний) – вік об'єкта, для якого 

доведена геохімічна замкнутість і визначений початковий вміст ізотопу. 

Такою подією може бути як утворення, так і повне перетворення 

досліджуваного об'єкта. 

б) Удаваний ізотопний вік – це вік, розрахований для об'єкта, в якому 

вторинні процеси порушили геохімічну замкнутість системи, в результаті 

чого радіоактивний ізотоп був або привнесений, або частково втрачений.  

в) Модельний вік – це вік, розрахований для певної моделі розвитку 

відповідної ізотопної системи. 

Зазвичай визначений вік співвідноситься з моментом його вимірювання 

[27-31]. 

 

1.4 Статистичний метод у теорії ядерного датування 

 

Алгоритм ядерного датування передбачає проведення серій гама-

спектрометричних досліджень зразків, ідентифікацію, встановлення 

вмісту / інтенсивності радіонуклідів по апаратурних спектрах, та формування 

масиву даних їх активностей {
exp

nA }. Співставлення експериментальних та 

розрахункових даних дає можливість встановити вік зразка, або ж події [34-
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61]. Як теоретичний розрахунок, так і експериментальна процедура 

отримання апаратурних гамма-спектрів (АГС): низькофонові умови, низька 

інтенсивність детектованих сигналів потребують статистичних методів 

обробки даних та ідентифікації нуклідів природних рядів 
232

Th, 
235,238

U, а 

також їх активностей. Експериментальні похибки обумовлені статистичною 

флуктуацію параметрів гама-спектроскопічного тракту, фонових умов, 

точністю обробки апаратурних спектрів активностей досліджуваних нуклідів. 

Вказані випадкові фактори впливають на дисперсію даних масиву {
exp

nA }. 

Апаратурно це пов’язано із використанням низько шумових підсилювачів 

сигналів, виділення каналів амплітудного аналізатора для їх реєстрації. 

Загальний аналіз статистичних факторів приведено в цьому розділі [62-65].  

 

1.4.1 Критерії точності та адекватності при ядерному датуванні  

 

Критерії точності та адекватності в задачах низькофонової гама-

спектрометрії зразків довкілля пов’язані із можливістю використання 

характеристичних піків апаратурних спектрів для ідентифікації радіонукліда 

та встановлення його активності. Для таких піків відображаються наступні 

дані: центр в каналах, енергія в кеВ, інтенсивність в імпульсах в секунду, 

ширина в каналах і енергетичне розділення кеВ. Для всіх цих величин мають 

бути встановлені абсолютні похибки в тих же одиницях, що і самі величини, 

крім похибки встановлення інтенсивності піку, яка дається у процентах [66-

71].  

Точність вимірювання пов’язують із ступеню наближення до істинного 

значення величини. У випадку ідентифікації радіонукліда, це – зіставлення 

енергій знайдених піків характеристичних ліній нуклідів з даними бібліотеки, 

що містить набір теоретичних даних про спектри випромінювання доступних 

ізотопів. Використовується наступний алгоритм: попередня реєстрація всіх 

можливих нуклідів, якщо для найбільш сильної лінії нукліда в спектрі є 

відповідний пік. Далі з зареєстрованих радіонуклідів у бібліотеці починають 
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по одному вибиратися найбільш достовірні нукліди по сукупності таких 

критеріїв: загальна кількість ідентифікованих ліній, кількість 

ідентифікованих піків не зайнятих іншими нуклідами, розкид в обчисленні 

активності за різними піків, наявність піків для всіх досить сильних ліній. І 

лише потім обраний радіонуклід проходить остаточну реєстрацію [72-74].   

Достовірність вимірювання пов’язують із відтворенням 

закономірностей ідентифікації істинного значення радіонукліда та величини 

інтенсивності сигналу. В практичній роботі отримані піки від гама-квантів 

радіонуклідів апроксимують розподілом Гауса, точність такої апроксимації 

встановлюється через інтеграл Лапласа. Як правило, для довірчої ймовірності 

0,95 значення інтегралу Лапласа має становити не менше 1.96. Реєстрація 

піків проводиться, коли виконується нерівність [75-81]: 

S P SP B  ,  

де SP – площа піку, P – параметр відсіву піків, як правило, Р = 3, тут SB – 

площа фону.  

В разі відхилення форми піку від нормального розподілу проводиться 

його мультифрагментування, коли замість одного – використовується набір 

гаусіанів для апроксимації. Розкладання мультиплетів проводиться шляхом 

згортки зони піку з зразковими піками (гаусіанами), точність контролюється 

по критерію 
2
. Похибка інтенсивності піку при цьому дорівнює 

невідповідності даної підгонки, тобто порівнюється середньоквадратичне 

відхилення гаусіанів від значення відліків сигналу в каналах спектра [72-74].  

Таким чином, для встановлення достовірності ідентифікації 

радіонукліда необхідне вивчення інформації про поточний пік (його енергія, 

інтенсивність і на який відсоток пік зайнятий лініями даного радіонукліду-

господаря та ряду інших), а також вивчення списку ліній з бібліотек 

ідентифікації, що потрапляють в зону ідентифікації даного піку. При цьому 

слід розглядати ситуацію, коли вдається ідентифікувати радіонуклід 

господаря характеристичного гама-піку навіть при врахуванні інтерференцій 

супутніх гама-ліній, або ж така операція неможлива. При наявності 
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інтерференції для поточного гама-піку нукліду-господарю може належати 

відразу декілька ліній від інших нуклідів. Тому слід встановити кратність 

мультиплету та який відсоток піку вони займають, але сума всіх часток, 

займаних лініями в даному піку, не повинна перевищувати 100%. 

Достовірність ідентифікації радіонукліда забезпечується використанням як 

його найсильнішої гама-лінії, чи 3-х найсильніших, або ж усіх 

характеристичних ліній спектру. При селекції сателітних гама-ліній слід 

врахувати, що при від'єднанні найсильнішої лінії нукліду, він відкидається з 

подальшого розгляду, а сам процес триває до тих пір, поки в списку 

попередньої реєстрації не залишиться нуклідів [72-74].  

Достовірність встановлення часу / дати події або віку, як було вказано 

вище, також має ймовірнісний характер. Оскільки їх характеристики 

встановлюються на основі даних про активності еталонних радіонуклідів, як 

правило, природних рядів 
232

Th, 
235,238

U, то окрім похибок їх встановлення, 

важливу роль грає ступінь закритості системи, бо через наявність певного 

числа радіонуклідів та сталість їх відношень встановлюється вік зразка. 

Наявність глобальних подій в більшості випадків призводять до умовного 

перезапуску ядерних хронометрів, введення інших значень початків відліку 

подій, або ж до співіснування декількох значень віку подій для 

досліджуваних зразків [28, 30, 64, 65].  

Таким чином, головними джерелами труднощів для радіоізотопного 

датування є обмін речовиною між досліджуваним об'єктом і навколишнім 

середовищем, який міг відбуватися після утворення об'єкта, та 

невизначеність початкового ізотопного і елементного складу. Якщо на 

момент утворення об'єкта в ньому вже була певна кількість дочірнього 

ізотопу, розрахований вік може бути завищений, а якщо згодом дочірній 

ізотоп залишав об'єкт – занижений [14, 16, 28, 30, 64, 65].  

Глобальні фактори як тектонічна активність, наводнення та дрейф 

льодовиків можуть суттєво впливати на радіохімію та співвідношення вмістів 

наземних радіонуклідів для даної території. При цьому мінерали змінюють 
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кристалохімічні властивості, відповідно, їх хімічний склад змінюється, і 

внаслідок цього змінюються отримані дані ізотопних геохронометрів: з 

мінералу мігрують як дочірні, так і материнські ізотопи; у мінерали можуть 

надходити ззовні радіоактивні ізотопи [29]. Такі зміни, з одного боку, 

роблять зразок непридатним для безпосереднього визначення віку, а з іншого 

– дозволяють датувати для нього час глобальних змін (метаморфізму).  

Тому, хронометричний вік визначається як проміжок часу в роках між 

певною глобальною, геологічною чи археологічною подією в минулому і 

сьогоденням. Отримана дата віку зразка / події є випадковою величиною, яка 

описується розподілами Стюдента (мала статистика вимірів), або 

нормальним розподілом для значної статистики вимірів і може бути 

представлена у стандартному вигляді: t + te, де t – математичне очікування, 

te – стандартна похибка вимірювань для заданої достовірності р. Тому 

природним є не точковий, а інтервальний спосіб встановлення часу події для 

зразка. Причому, навіть висока точність лабораторних вимірювань масивів 

активностей {
exp

nA } не є гарантією того, що може бути встановлений 

справжній вік досліджуваного об'єкта. Причиною може бути невиконання 

припущення про закритість системи його радіонуклідів. Тому, для 

покращення достовірності встановлення віку зразка слід робити множинне 

ядерне датування, виконуючи таку процедуру декількома методами [75-81].  

 

1.4.2 Основні характеристики похибок у задачах ядерного датування 

 

Врахування похибок ідентифікації радіонуклідів у досліджуваних 

зразках, вкладів їх гама-квантів у апаратурні спектроскопічні піки, а також 

при знаходженні активностей дуже важливі у практичних застосуваннях: від 

радіоекології до задач ядерного датування. Особливу вагу це має для низько-

фонових гама-спектрометричних досліджень із незначною інтенсивністю 

сигналів. В цьому разі лише застосування методів статистичної обробки 
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даних дозволяє встановити усереднені параметри активностей радіонуклідів, 

похибки при наперед заданій достовірності реалізації. 

Теорія похибок вимірювань при таких дослідженнях має свої 

особливості, оскільки їх величина складається із похибок ідентифікації 

радіонукліда по спектроскопічному піку та стандартним чином, через 

повторення процесу вимірювання. В останньому разі джерелом похибок 

може бути стан фонових умов при вимірюванні. Похибки ж встановлення 

інтенсивності і активності радіонукліда по спектроскопічному піку 

розглядаються як статистичні, або випадкові, тому знаходиться їх 

середньоквадратичне значення, а відхилення калібрувальної кривої від 

точного значення калібрувальної точки має сенс систематичної (граничної) 

похибки, і тому проводиться їх просте додавання. Задача ускладнюється для 

випадку ядерного датування, де присутні вказані статистичні/систематичні 

похибки, а також наслідки глобальних факторів, що перезапускають ядерні 

хронометри, або ж приводять до співіснування декількох дат події.  

Похибка вимірювання є кількісною характеристикою точності 

вимірювання. В класичному розумінні їх розрізняють як абсолютні, відносні 

та приведені. Абсолютна похибка є відхилення результату вимірювання 

величини X від її істинної величини [75-81]: 

іст
ххx   

де х – результат вимірювання величини X; хіст – її істинне значення.  

Однак, на практиці істинне значення величини Х невідоме, тому 

користуються не похибками, а їх оцінками (приблизним значенням), а саме 

значення знаходиться як [75-81]:  

d
ххx   

де Δх – середнє арифметичне значення вимірюваної фізичної величини, яке 

встановлюється експериментально. Якщо вимір повторюється n раз, тоді для 

масиву n-значень випадкової величини {xi} [75-81]: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Похибка x  визначає інтервал від ( xx  ) до ( xx  ) у якому 

змінюється значення х. Тобто істинне значення величини х знаходиться з 

деякою заданою ймовірністю всередині цього довірчого інтервалу із певною 

достовірністю. За закономірностями виникнення та прояву розрізняють 

систематичні, статистичні/випадкові похибки та промахи.  

Систематичні похибки sx  зазвичай визначають якість ядерно-фізичного 

експерименту: ступінь новизни та клас точності всього комплексу апаратури, 

забезпечення низько фонових умов, якість програмного забезпечення для 

обробки даних. Як правило, систематична похибка не змінюється протягом 

процесу вимірювання [75-81]. 

По можливості реалізації статистичні, або ж випадкові похибки rx  

розрізняють як граничні, середньоквадратичні, ймовірносні, середні та 

середньоарифметичні. Їх виявляються шляхом повторних вимірювань одного 

і того ж явища, результати яких групуються о навколо деякого, як правило, 

середньоарифметичного (1.12) значення. Аналіз випадкових похибок 

ґрунтується на теорії випадкових похибок. Статистичні, або ж випадкові 

похибки rx  спричиняються статистичними процесами пов’язаними із 

процесом вимірювання, станом експериментатора, характеристиками 

радіоактивного розпаду, що описується розподілом Пуассона, тощо. 

Випадкові похибки характеризують відтворюваність вимірювань та 

оцінюється із статистики одиничних спостережень [75-81].  

Обчислення випадкової похибки вимагає, щоб змінна х описувалася 

певним статистичним розподілом. Розглядають обмежені та повні, або 

генеральні вибірки із масивів випадкової величини {xi}. Так, коли вибірка 

обмежена та містить лише n дискретних членів, то середнє значення x  

визначається формулою (1.12), а вибіркова дисперсія 
2

rs  із виразу [75-81]: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0
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Для такої обмеженої вибірки існує теорема, що дисперсія середнього 

арифметичного s в n раз менша дисперсії одиничного виміру, тобто [75-81]:  

n

s
s r

2
2  ,  

а статистична похибка rx для заданої достовірності р визначається через 

коефіцієнт Стюдента 
p

st , який визначається із таблиць: 

n

st
x r

p

s
r   

Загальна ж похибка вимірювань обчислюється: 

22

sr xxx  . 

Коли ж вибірка {xi} формується випадковим процесом із інтенсивністю 

 то ймовірність Pn того, що за час спостереження t буде отримано массив 

числом n [31, 75-81]:  

Pn = t
n

e
n

t  

!

)(
 

Ймовірність Pn визначає закономірності формування спектрометричних 

піків радіонуклідів при поглинанні гама-квантів матеріалом детектора.  

Проте розподіли Стюдента та Пуасона застосовуються до низько 

інтенсивних процесів, що формують обмежені вибірки дискретних величин 

{xi}. Для встановлення статистичних закономірностей значних масивів даних 

використовують нормальний, або гаусів розподіл )(x  [31, 75-81]: 

2

2

2
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2

1
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x
x ,     (1.13) 
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тут  – середньоквадратичне відхилення,  – математичне сподівання 

випадкової величини x. Гаусовий розподіл є основою як класичної теорії 

похибок, так і сучасної теорії статистичної обробки даних експерименту. 

Окрім того, він є граничною формою, у яку переходять різні розподіли 

випадкових величин. Так, розподіл Стюдента при значній кількості ступенів 

свободи задовільно апроксимується нормальним розподілом, останній 

зручний для використання в задачах ядерного датування при побудові 

гістограми частот реалізацій масивів часів життя / подій. В останньому разі, 

щоб перевірити гіпотезу про те, що серія виміряних даних відповідає 

розподілу Гауса, застосовують критерій χ
2
. Графік нормального розподілу 

(1.2) для випадкової величини, наприклад, масивів часів таких подій {ti}, що 

мають середньоквадратичне відхилення  та математичне сподівання t  

зображений на рис. 1.5. [31, 75-81]. 

 

 

Рис. 1.2 Гаусовий або нормальний частотний розподіл випадкових подій для 

квазінеперервного масиву значень {ti}. Приведено симетричні часові 

інтервали біля t  для різної кратності по відхилення  [31] 

 

Як видно, в цьому випадку довірчий інтервал або похибка 

встановлюється в околі середнього значення t  і визначається величиною 

середньоквадратичного відхилення. Видно, що стандартне відхилення σ є 

мірою розкиду одиничних результатів ti в околі середнього значення t . 

Істинна величина t знаходиться в інтервалі між t  і t  з ймовірністю 
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68,3% і між 2t  і 2t  з ймовірністю 95,4%, і для інтервалу від ( 3t ) до 

( 3t ) з ймовірністю 99,7% [31, 75-81].  

Зауважимо, що часто дослідники поєднують терміни “точність”, 

“достовірність” і “відтворюваність”, що викликає непорозуміння. Можна 

сказати, що лише невеликого числа методів ядерного датування існують 

стандартизовані методики розрахунку та приведення даних про похибки 

вимірювання. Їх наявність істотно полегшують оцінку часу події та 

зіставлення наведених даних. 

 

1.4.3 Методи Фур’є- та Вейвлет-фільтрації, бутстреп-методи для 

забезпечення статистики вимірів 

 

Низькофонові дослідження зразків передбачають необхідність роботи з 

сигналами низької інтенсивності та тривалих експозицій для встановлення їх 

нуклідних спектрів. У багатьох випадках неможливо вибрати для досліджень 

зразки достатньої маси для забезпечення статистики вимірів, а також 

відтворити фонові умови експерименту при повторних вимірюваннях. 

Характеристики фону часто не дають можливості виділити необхідний 

сигнал із апаратурного спектру [82-89]. Тому, останнім часом широкого 

використання отримали статистичні методи роботи із обмеженими вибірками 

низько інтенсивних сигналів для тестування їх масивів, отримання 

вибіркових оцінок та побудови довірчих інтервалів для похибок. Це методи 

Бутстреп, Фур’є- та Вейвлет- фільтрації, конкатенація [34-41].  

Бутстреп-метод відноситься до способів розмноження вибірок 

експериментальних даних шляхом багаторазової обробки вибраного масиву 

даних для збільшення бази їх статистичної обробки [67, 69, 70, 82, 83]. На 

основі отриманих даних встановлюється емпіричний розподіл. Основна ідея 

бутстрепа-методу по Б. Ефрону (1988) полягає в тому, щоб за допомогою 

генератора випадкових чисел отримати практично необмежену кількість 

псевдовибірок довільного розміру. Це реалізують таким чином: беруть 
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сукупність з n членів вихідної вибірки x1, x2, ..., xn-1, xn, звідки на кожному 

кроці з n послідовних ітерацій з допомогою генератора випадкових чисел, 

рівномірно розподілених в інтервалі [1, n], “витягується” довільний елемент 

xk, який знову “повертається” у вихідну вибірку (тобто може бути витягнутий 

повторно) [82, 83]. Для отриманої множини  псевдо вибірок можна оцінити 

не лише їх усереднені статистичні параметри, але й вивчити їх ймовірносні 

розподіли.  

В задачах низькофонової гама-спектрометрії такий метод 

використовується для виділення слабих сигналів на масиві фонових значень 

для чого слід прийняти до уваги значення інтенсивності сигналу, або питомої 

активності близької до найнижчої детектованої ≤ 10 Бк / кг). Існує кілька 

модифікацій Бутстреп метода [67, 69, 70, 82, 83]:  

 Прямий, що полягає у збільшенні кількості елементів вибірки – 

базується на використанні масивів даних, отриманих в експериментах не 

великої тривалості вимірювань. В якості елементів вибірки 

використовуються суми АГС, комбінаторно одержані з АГС менших 

тривалостей; 

 Обернений що полягає у зменшенні кількості елементів вибірки  – 

використовує відомий алгоритм зменшення дисперсії значень шляхом 

виключення точок на «хвостах» розподілу частостей їх значень.  

Традиційний бутстреп-метод (збільшення кількості вибірок) є 

модифікацією двох попередніх методів і використовує штучне розмноження 

вибірок. У даному випадку основою була ідея бутстреп-методу [82, 83] – 

розмноження вибірок: спочатку здійснюють розрахунки для всієї множини 

точок, яку далі розкладають на k підмножин і повторяють розрахунки, 

послідовно відкидаючи кожну із підмножин. Цей метод називають методом 

«складного ножа» [38, 39].  

Фур’є-, Вейвлет-фільтрації та конкатенація. Дані методики 

використовується для статистичної обробки або фільтрації апаратурних гама-

спектрів, мінімізації впливу фонових, випадкових сигналів при встановленні 
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значень активностей, інтенсивностей гама-ліній досліджуваних 

радіонуклідів. Метод вперше був запропонований T. Inouye у 1964 році [84, 

85], які відкрили нову область в аналізі даних. Зауважимо про обмежене 

число застосування даних методів для практичних цілей у гамма-

спектрометрії.  

Фур’є- та Вейвлет- фільтрації включають фільтрацію, відновлення та 

кількісне отримання інформації із забруднених шумами спектрів, шляхом їх 

розкладання по ортогональних базисах: гармонічних функціях для Фур’є 

фільтрації та коротких хвильових пакетів із нульовим середнім значенням у 

випадку Вейвлет-фільтрації [86-89]. У порівнянні з розкладанням сигналів на 

ряди Фур'є вейвлети здатні з набагато більш високою точністю представляти 

локальні особливості сигналів. Алгоритм фільтрації, згладжування 

аналізованих даних був досліджений з метою мінімізації шуму, зберігаючи 

при цьому форму сигналу. Тобто метою цифрової фільтрації є фільтрація 

спектра таким чином, щоб зберегти частину спектру, яка найменше 

піддається впливу випадкових факторів, та звести до мінімуму частину, що 

залишилася, в якій шум є домінуючим. Фільтрація використовується для 

оцінки низьких, середніх та високих енергій в АГС для різних радіонуклідів 

[86-89]. 

Крім того, для покращення статистики при обробці сигналів та 

мінімізації впливу випадкових факторів використовують метод конкатенації 

– приєднання декількох спектрів (2, 3 і т.д.) з подальшою їх статистичною 

обробкою, фільтрацією та згладжуванням. Метод конкатенації 

застосовується при систематичних повторах імпульсів спектру, збільшення 

статистики фотопіків у спектрах дозволяє ефективніше виділяються слабі 

сигнали [86-89].  
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1.4.4 Метод Монте-Карло для практичних застосувань  

 

Метод Монте-Карло являє собою сукупність формальних процедур, які 

відтворюють будь-які випадкові фактори, чи події, у випадку гама-

спектроскопії це статистичні похибки генераторів, спектроскопічних трактів 

за допомогою генераторів випадкових чисел. Зауважимо, що формування 

вибірок випадкових чисел за методом Монте-Карло є основним принципом 

імітаційного моделювання систем зі стохастичними (випадковими, 

імовірними ) елементами [90].  

Зародження методу Монте-Карло пов'язане з дослідженнями фон 

Ноймана та Улана наприкінці 40-х років, коли вони запровадили термін 

«метод Монте-Карло» і застосували цей метод до розв'язування деяких задач 

захисту від ядерних випромінювань. Згаданий математичний метод був 

відомий давно, проте пережив своє друге народження, коли знайшов у Лос-

Аламосі (США) застосування в секретних ядерних розробках в інтересах 

збройних сил під кодовою назвою “Монте-Карло”. Результати були 

настільки успішними, що цей метод швидко поширився і в інших галузях 

науки і техніки [90, 91].  

Застосовувати метод Монте-Карло доцільно лише тоді, коли випадкові 

фактори можуть бути описані з допомогою відповідних статистичних 

характеристик як імовірність, щільність розподілу ймовірностей, тощо. Ці 

характеристики вивчаються на базі емпіричних даних, дібраних в результаті 

обробки спеціально поставлених експериментів. У машинних 

експериментальних дослідженнях, виконуваних на імітаційних моделях, 

метод Монте-Карло дає змогу імітувати випадкові явища, що відбуваються в 

реальних системах [90, 91]. 

Похибки експериментального знаходження значень активностей 

радіонуклідів {
exp

nA }, що містяться у досліджуваних зразках є інтегрованими 

показниками, що відображають послідовно процес їх встановлення: 

випадковий процес радіоактивного розпаду материнського нукліду, 
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стохастичний характер фонових умов при вимірюванні, власні шуми 

детектора, спектрометричного тракту, тощо. Це приводить до того, що масив 

{
exp

nA } має бути доповнений масивом похибок їх знаходження {
exp

nA }, а 

результат «розмиття» експериментальних значень приводить до необхідності 

заміни масиву {
exp

nA } на інший, {
expexp

nn AA  }, що враховує [92, 93]. 

Масив похибок {
exp

nA } може бути відтворений за рахунок процедури 

Монте-Карло, використовуючи рівноймовірну послідовність випадкових 

чисел (РВПЧ), яка утворюється за допомогою стандартної програми типу 

Randomize (x). Розподіл РВПЧ є рівномірним, тобто на інтервалі, якому 

належать всі значення випадкової величини, щільність розподілу зберігає 

постійне значення. Винятковість даного розподілу для задач моделювання 

полягає в можливості його реалізації програмними засобами. Для довільного 

інтервалу [а, b] ймовірність F(x)  реалізації випадкової величини x , має такий 

вигляд [90, 91]: 
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А щільність ймовірності рівномірного розподілу є постійною на цьому 

проміжку [a;b]:  
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Математичне сподівання випадкової величини, що належить до РВПЧ 

визначається як: 

2
)(

ba
dxxxfM

b

a


  ,  

А дисперсія випадкової величини із РВПЧ дорівнює:  

2

)(
)()(

2

2 ab
dxxfxxD

b

a


  , 

середньоквадратичне відхилення випадкової величини: 
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32

ab
D


 . 

Для знаходження нормально розподілених випадкових чисел, див. (1.2) з 

параметрами μ = 0, σ
2
 = 1 можна застосувати штучний прийом, що 

ґрунтується на центральній граничній теоремі. Візьмемо n рівномірно 

розподілених на відрізку [-1, 1] випадкових чисел {αi}, які визначаються з 

послідовності РВПЧ xi [0, 1] за правилом [90, 91]: 

.12  ii x   

Утворимо новий масив випадкових чисел { l } за правилом:  





n

i

il

1

, 

тут l – номер отриманого масиву РВАЧ розмірністю n. Згідно з центральною 

граничною теоремою при достатньо великому n величина βl може вважатися 

нормально розподіленою випадковою величиною з параметрами [90, 91]: 
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Перенормуємо змінну l  по правилу:  

.
1

ll 





 

Тоді величина l  є нормально розподіленою випадковою величиною з 

нульовим математичним сподіванням і одиничною дисперсією: 
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Для знаходження довільних нормально розподілених чисел k  з 

математичним сподіванням a і дисперсією σ
2
 достатньо виконати лінійне 

перетворення [90, 91]: 

.akk   

І, нарешті, для успішного використання методу Монте-Карло необхідно 

встановити характер розподілу масиву M випадкової величини {хі}, значення 

яких знаходяться на інтервалі [а, b]. Один із методів для встановлення таких 

закономірностей є побудова гістограми. Він полягає у розбитті інтервалу 

[а, b], наприклад на N секторів / комірок та фільтрації масиву {хі} для 

визначення числа ni заповнення, або попадання значень хі в область 

розташування цих секторів, із виконанням умови нормування [90, 91]: 





N

i

i Mn
1

. 

Графічно зображується залежність приведеної величини ni / M від 

номера комірки. Імовірність реалізації тих чи інших значень випадкової 

величини (або її похибки) на сегменті і визначається елементарною 

площадкою i
M

ni  .Сукупність усіх цих площадок, розташованих під кривою 

Гаусса, є ймовірністю того, що випадкова величина (або її похибка) приймає 

будь-які значення від - ∞ до + ∞. Тобто це є підтвердженням нормування 

випадкової величини, що ймовірність достовірної події, дорівнює 1: 






1)( dxx , де )(x , наприклад, значення із розподілу (1.2) [90, 91].  

Щоб виявити розподіл ймовірностей одержуваних значень вимірюваної 

величини, будується ступінчаста діаграма, яка відображає характер 

статистичних закономірностей розподілу масиву випадкових чисел {хі}. 

Наступний етап такої роботи є співставлення поведінки приведених чисел 

ni / M якомусь відомому закону розподілу. На рис. 1.4 представлено варіант 

ступіньчастої гістограми, що апроксимується розподілом Гауса [90, 91]. 
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Рис.1.3 Приклад ступінчастої діаграми-гістограми [90, 91] 

 

Якщо кількість вимірювань збільшувати, а величину інтервалу 

зменшувати, то гістограма буде краще відображати криву Гауса.  

Імовірність появи тих чи інших значень випадкової величини (або її 

похибки) визначається елементарною площадкою ydx. 

Сукупність усіх цих площадок, розташованих під кривою Гаусса, є 

ймовірністю того, що випадкова величина (або її похибка) приймає будь-які 

значення від - ∞ до + ∞, тобто це – ймовірність достовірної події, що 

дорівнює 1: 




1ydx . 

Для будь-яких розподілів випадкової величини слід визначити довірчий 

інтервал похибок, який встановлюється залежно від вимог точності 

дослідження. Чим точніше дослідження, тим менший беруть довірчий 

інтервал. 

 

 

Висновки до розділу 1 

1. Проведено огляд сучасного стану теорії нуклеосинтезу, в результаті 

якого сформувався сучасний ізотопний та хімічний склад земної кори та 

небесних тіл. 

2. Систематизовано дані про особливості радіоактивних перетворень 

нуклідів природних рядів торію та урану, методи їх дослідження. 
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Обговорюється проблема уніфікації ядерно-фізичних контакт, що фігурують 

у розрахунках активностей нуклідів природних рядів.  

3. Приведено огляд наявних методів ядерного датування, пов’язаних із 

перетвореннями та акумуляцією вибраних наборів нуклідів. Показано, що 

такі методи дозволяють отримувати лише фіксовані (точкові) дати віку 

об’єктів довкілля.  

4. Обговорюються питання віку зразків, чи часу події, можливість 

перезапуску ядерних хронометрів та фактори, що впливають на 

неоднозначність ядерного датування. 

5. Розглянуто елементи статистичного методу в теорії ядерного 

датування, що важливі для встановлення адекватності, точності та 

важливості ймовірнісної оцінки віку події. Наведено основи методів Фур’є- 

та Вейвлет-фільтрації, бутстреп-методів, а також методу Монте-Карло для 

імітації випадкових процесів процесу вимірювання. 

 

 

Основні результати розділу опубліковані в наукових працях автора: [34-

71, 92, 93]. 
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РОЗДІЛ 2  

СТАНДАРТНІ МНОЖИНИ НУКЛІДІВ ПРИРОДНИХ РЯДІВ ТА 

МОДЕЛЮВАННЯ ЇХ СТРУКТУРИ 

 

Розглянуті закономірності радіоактивних перетворень дають можливість 

дослідити часову еволюцію активностей нуклідів природних рядів 
232

Th, 

235,238
U. Розрахунки, виконані на основі рішень диференційних рівнянь 

Бейтмана, дозволяють побудувати стандартні нуклідні спектри (СНС), для 

цих природних рядів. Такі спектри можуть служити еталонами для 

порівняння із відповідними експериментальними нуклідними спектрами 

(ЕНС) активностей, що встановлюються при низькофонових вимірюваннях. 

Такі співставлення корисні для подальшого встановлення часового проміжку 

Δt, який має зміст тривалості існування СМН або віку досліджуваного зразка 

[37-39, 41-52, 56-65]. 

 

2.1 Поняття про модельні еталони у задачах ядерного датування  

 

Нуклідні спектри природних рядів, встановлені для досліджуваних 

зразків, мають важливе значення для задач радіоекології та ізотопного 

датування. В останньому разі, як правило, використовуються дані про 

активності двох генетично-пов’язаних радіонуклідів: материнський-дочірній, 

чи дочірній
(1)

-дочірній
(2)

, які дозволяють отримати фіксовану (точкову) дату 

віку зразка. Такий підхід становить основу методу ядерних хронометрів, для 

якого додатково потрібно інформацію про початковий вміст досліджуваних 

нуклідів, закритість системи, тощо. Для отримання істинного віку зразків 

необхідо використати декілька пар генетично-пов’язаних радіонуклідів, які 

повинні давати узгоджені результати, якщо “ядерні годинники” були 

“обнулені” одночасно. В іншому разі, це призведе до перестановки «стрілок» 

ізотопних геохронометрів [13-16]. 
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Дуже важливим є апробації “ядерних годинників” на еталонних об'єктах, 

що є складною задачею. Виняток становлять лише наймолодші вулканічні 

об'єкти, час утворення яких зафіксовано історично. Значення еталона, яке 

приймається при розрахунку віку зразка, також впливає на отриману 

величину [30]. 

Сказане свідчить про важливість пошуку нових методик ядерного 

датування, що здатні об’єднати можливості традиційних підходів та 

врахувати більш повні масиви нуклідних спектрів досліджуваних об’єктів. 

Одним із шляхів вирішення цієї задачі полягає у математичному 

моделюванні та побудові масивів СНС, у якості еталонів. Так, якщо 

стандарту масою mСі і-го нукліда відповідає активність АСі, а зразку Х масою 

mХі – активність нукліда АХі, тоді між цими величинами можна записати 

залежність: 

XiCiXi
mKA  , 

Ci

Ci

Ci
m

A
K  , 

де КСі – коефіцієнт, який виконує метрологічну функцію [43, 54, 57, 94-96]. 

Тоді формально вік події у зразку, t, або тривалості існування систем 

материнського М та дочірнього D нуклідів буде визначатися двома 

факторами [43, 54, 57]: 

t = f1(AM, AD, Т1/2М, Т1/2D) + f2 (AMО, ADО), 

власне, функція f1 базується законах радіоактивного розпаду, див. (2.11), та 

функція f2 відповідає за непередбачувані фактори: ступінь 

закритості / відкритості системи нуклідів, вміст початкової активності 

материнського AMО та дочірнього ADО нуклідів, статистика вимірів, тощо. 

Тут, AM та AD – активності материнського M та генетично-повязаного 

дочірнього D радіоактивних нуклідів, із періодами напіврозпаду Т1/2М та Т1/2D.  
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2.2 Загальна характеристика структури природних рядів розпаду 

232
Th, 

235,238
U  

 

У досліджуваних зразках довкілля, об’єктами вивчення є нукліди 

природних рядів 
232

Th, 
235,238

U, схеми розпаду яких наведені на рис. 1.1 [18-

20]. Ряд 
237

Np вважають таким, що розпався, тому він не розглядається. На 

сьогодні, інформація про основні ядерно-фізичні характеристики таких 

нуклідів знаходиться у відкритих базах ядерних даних [24, 25].  

Для любого зразка, в момент часу t кількості ядер (N) або їх активності 

(А) для нуклідів природних рядів 
232

Th, 
235,238

U можна записати у вигляді 

послідовністей [6, 14, 21, 97]: 

Nn(t) = {N1, N2,…, Ni, ..., Nn-1, Nn, NS},                         (2.1) 

де N1, N2,…, NS – кількість ядер відповідного сорту. 

Без врахування розгалужень в природних рядах нукліди у виразі (2.1) 

генетично-пов’язані взаємним ядерним перетворенням 

(утворенням / розпадом): 

nn
NNNN n 


121

121



,                            (2.2) 

тут λ1, λ2, ..., λn – константи розпаду. Числові дані для кількостей 

ядер / активностей нуклідів природних рядів отримуються із розв’язків 

системи диференціальних рівнянь, розглянутих Бейтеманом [98, 99]: 

)(
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11

1 tN
dt

tdN
 , 

)()(
)(

2211

2 tNtN
dt
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  , 

... 
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)(

11
tNtN

dt

tdN
nnnn

n  
 ,                                                                    (2.3) 
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Результатом розв’язків (2.3) є аналітичний вираз для n-го члена 

ланцюжка Nn(t), який справедливий для будь-яких значень λ:  

 tn

tt

n
necececNtN





...)( 21

210 ,                         (2.4) 

N0 – початкова кількість ядер материнського нукліда N1 в момент часу t = 0, а 

коефіцієнти Сі мають наступну структуру:  
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                                                                                        (2.5) 

У момент часу t = 0 кількість ядер радіоактивного нукліда Nn = 0, тому:  

0321  nСССС   

Складність вказаних розрахунків обумовлена тим, що природні ряди 

232
Th, 

235,238
U мають розгалуження, рис. 1.1: нукліди-попередники можуть 

бути і α-, і β-активними частинками, з одночасним випромінюванням α- та β-

частинок з i-нуклідів-попередників [18, 20]. Цей факт враховують введенням 

коефіцієнтів розгалуження (бренчінгів) bij ≤ 1, які враховують ймовірність α-, 

чи β-розпаду i-вих нуклідів-попередників у j-нукліди-наступники [20, 24, 25]. 

Формально це виражається, що при наявності розгалужень:  

 

кількість / активність ізотопа N5 визначається сумою: 

),()()(

),()()(

),()()(
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, 

де b23 + b24=1, b35 = b45=1.  
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Вказаний підхід було використано для лінеаризації, тобто перетворення 

у множину лінійних, без розгалужень, s ланцюгів (s = 1, ..., sm – номер 

ланцюга) для знаходження часової залежності активностей генетично-

повязаних нуклідів природних рядів урану-торію [100-106]. В подальшому є 

можливість використання відомих розв'язків системи лінійних 

диференціальних рівнянь Бейтмана [98, 99].  

В результаті, користуючись базами ядерних даних [24, 25], нами 

розроблена база лінеаризованих ланцюгів GENET, яка використовувалась 

для розрахунків кількості ядер / активностей нуклідів досліджуваних рядів. У 

цій базі міститься інформація про пари “материнський – дочірній нуклід” із 

вказанням розгалуження ланцюгів їх розпаду, періоду напіврозпаду, типу 

розпаду (α-, β-розпад і т.д.), коефіцієнта розгалуження (бренчінг) [24, 25]. У 

таблиці 2.1 представлений фрагмент таблиці лінеаризованих ланцюгів для 

природного ряду 
235

U, відповідно до рис. 1.1.  

Після лінеаризації природних рядів, лінійні ланцюги нуклідів для n-го 

члена Nn(t) ряду (2.1) будуть мати вигляд:  

N1(t), 

)()(
21

12 tNtN b , 

... 

s

b

n

b

n

bb NtNtNtNtN nsnn  


)()(...)()( 12312

121                        (2.6) 

Як видно з таблиці 2.1, результатом лінеаризації природних рядів, буде 

множина лінійних ланцюгів sm (s = 1, ..., sm – номер ланцюга) у вигляді 

послідовності (2.6). Передача кількості ядер, що беруть участь в 

радіоактивному розпаді / утворенні вздовж s-го ланцюга, від N1(t) до Nn(t), 

буде пропорційна добутку всіх коефіцієнтів розгалуження у цьому ланцюгу:  

s

kk

s

kk

s

ij
bbb

1,2,
, 


 .                                                    (2.7) 

Тому, для кожного розгалуження bij, нами створювався окремий 

лінійний ланцюг. 



 75 

Таблиця 2.1 

Фрагмент таблиці лінеаризованих ланцюгів для природного ряду 
235

U 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ряд 1 
235U         

T1/2(s) 2·1016         

λ 3·10-17         

b 1         

Тип α         

          

Ряд 2 
235U 231Th        

T1/2(s) 2·1016 91872        

λ 3·10-17 7·10-6        

b 1 1        

Тип α β-        

          

Ряд 3 
235U 231Th 231Pa       

T1/2(s) 2·1016 91872 1·1012       

λ 3·10-17 7·10-6 6·10-13       

b 1 1 1       

Тип α β- α       

          

Ряд 4 
235U 231Th 231Pa 227Ac      

T1/2(s) 2·1016 91872 1·1012 3·107      

λ 3·10-17 7·10-6 6·10-13 2·10-8      

b 1 1 1 0,986      

Тип α β- α α, β-      

          

Ряд 5 
235U 231Th 231Pa 227Ac xxx 227Th    

T1/2(s) 2·1016 91872 1·1012 3·107  2·106    

λ 3·10-17 7·10-6 6·10-13 2·10-8  4·10-7    

b 1 1 1 0,986  1    

Тип α β- α α, β-  α    

          

Ряд 6 
235U 231Th 231Pa 227Ac 223Fr     

T1/2(s) 2·1016 91872 1·1012 3·107 1320     

λ 3·10-17 7·10-6 6·10-13 2·10-8 5·10-4     

b 1 1 1 0,014 
0,999

94 
    

Тип α β- α α, β- α, β-     

          

Ряд 7 
235U 231Th 231Pa 227Ac xxx 227Th 223Ra   

T1/2(s) 2·1016 91872 1·1012 3·107  2·106 9·105   

λ 3·10-17 7·10-6 6·10-13 2·10-8  4·10-7 7·10-7   

b 1 1 1 0,986  1 1   
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Продовж. табл. 2.1 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тип α β- α α, β-  α α   

Ряд 8 
235U 231Th 231Pa 227Ac 223Fr xxx 223Ra   

T1/2(s) 2·1016 91872 1·1012 3·107 1320  9·105   

λ 3·10-17 7·10-6 6·10-13 2·10-8 5·10-4  7·10-7   

b 1 1 1 0,014 
0,999

94 
 1   

Тип α β- α α, β- α, β-  α   

          

Ряд 9 
235U 231Th 231Pa 227Ac 223Fr xxx xxx 219At  

T1/2(s) 2·1016 91872 1·1012 3·107 1320   56  

λ 3·10-17 7·10-6 6·10-13 2·10-8 5·10-4   1·10-2  

b 1 1 1 0,014 6·10-5   0,03  

Тип α β- α α, β- α, β-   α, β-  

          

Ряд 

10 
235U 231Th 231Pa 227Ac xxx 227Th 223Ra xxx 219Rn 

T1/2(s) 2·1016 91872 1·1012 3·107  2·106 9·105  3,96 

λ 3·10-17 7·10-6 6·10-13 2·10-8  4·10-7 7·10-7  0,175 

b 1 1 1 0,986  1 1  1 

Тип α β- α α, β-  α α  α 

          

Ряд 

11 
235U 231Th 231Pa 227Ac 223Fr xxx 223Ra xxx 219Rn 

T1/2(s) 2·1016 91872 1·1012 3·107 1320  9·105  3,96 

λ 3·10-17 7·10-6 6·10-13 2·10-8 5·10-4  7·10-7  0,175 

b 1 1 1 0,014 
0,999

94 
 1  1 

Тип α β- α α, β- α, β-  α  α 

          

Ряд 

12 
235U 231Th 231Pa 227Ac 223Fr xxx xxx 219At 219Rn 

T1/2(s) 2·1016 91872 1·1012 3·107 1320   56 3,96 

λ 3·10-17 7·10-6 6·10-13 2·10-8 5·10-4   1·10-2 0,175 

b 1 1 1 0,014 6·10-5   0,03 1 

Тип α β- α α, β- α, β-   α, β- α 

 

У результаті здійсненної нами лінеаризації природних рядів 
232

Th, 

235,238
U, отримано 12 ланцюгів для ряду 

232
Th; 49 ланцюгів для ряду 

235
U та 78 

ланцюгів для ряду 
238

U. 

 



 77 

2.2.1 Метод Бейтмена для лінеаризованих природних рядів 
232

Th, 

235,238
U  

 

Розв’язок (2.3) кількісно описує послідовність (2.6) для n-го члена Nn(t) 

одного, s-го, лінійного ланцюга. Для теоретичного розрахунку кількості ядер 

th

ns
N  без наявності розгалужень при будь-яких значеннях λi справедливий 

наступний вираз [98, 104-106]:  
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У роботах [107-111] використовують вираз (2.8) для розрахунків 

кількості ядер нуклідів з двома-трьома доданками, а для всіх нуклідів 

природного ряду 
232

Th наведено у [108]. 

При наявності розгалужень, розв’язок (2.8) для n-го члена )(tN th

n  одного 

s-го лінійного ланцюга із врахуванням коефіцієнтів bij ≤ 1, послідовність 

(2.6), та, врахувавши, що добуток їх 1
,


ji

s

ij
b , буде мати наступний вигляд 

[107-111]:  
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 ,                                (2.10) 

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

коефіцієнти, що залежать від сталих розпаду λі, вираз (2.9). t – час. 

Зауважимо, у природних рядах наявні нукліди, які беруть участь у 

декількох лінійних ланцюгах. На рис. 2.1 наведено фрагмент природного 

ряду 
235

U із вказанням відповідних коефіцієнтів розгалуження. Як видно з 

даного рисунку, кількість ядер / активностей нуклідів визначається кількістю 

наявних розгалужень на шляху від N1(t) до Nn(t). 
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Рис. 2.1 Фрагмент природного ряду 
235

U із вказанням відповідних 

коефіцієнтів розгалуження 

 

Показано, рис. 2.1, що 223Ra утворюється по двом лінійним ланцюгам, а 

219Rn – по 3. Вкажемо нукліди природних рядів 
235,238

U, які утворюються у 

різних лінійних ланцюгах:  

 ряд 
235

U:
 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;  

 ряд 
238

U:
 234

U, 
230

Th, 
226

Ra, 
222

Rn, 
218

Рo, 
214

Pb, 
218

At утворюються 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.  

При розгляді розгалужень природних рядів, необхідно враховувати 

число бренчінгів р. У такому разі, 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, які дають вклади при розрахунку кількості 

ядер / активність із різних s лінійних ланцюгів. 

В результаті розгляду нуклідів, які беруть участь у різних лінійних 

ланцюгах з різними номерами розгалужень s, загальна кількість 

ядер / активностей однойменного нукліда буде сумою 
s

(...)  їх значень у 

кожному ланцюгу.  

При відповідному врахуванні коефіцієнтів розгалуження, кількість ядер 

нуклідів теоретично розраховується наступним виразом [37-39, 41-52, 56-65, 

107-111]: 
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Теоретичні розрахунки кількості ядер виконані для: 

 одного моля речовини: N0 = NА = 6,022 
.
 10

23
 ядер (число Авогадро);  

 часу t: від 0 до 3,17 
.
 10

12
 років.  

Відповідно, можна теоретично розрахувати активність нуклідів 

природних рядів, виходячи із формули:  

n

thth

n
tNtA

n
 )()(                                     (2.12) 

У таблиці 2.2, для прикладу, наведений фрагмент теоретичного 

розрахунку активностей нуклідів 
223

Ra та 
219

Rn ряду 
235

U, для часу t = 1·10
5
 с. 

Як видно з таблиці, знаходиться сумарна активність досліджуваних нуклідів, 

по кожному лінійному ланцюгу, з відповідними коефіцієнтами розгалуження. 

 

Таблиця 2.2 

Фрагмент теоретичного розрахунку активностей нуклідів 
223

Ra та 
219

Rn 

ряду 
235

U, для часу t = 1·10
5
 с 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 235U 231Th 231Pa 227Ac xxx 227Th 223Ra   

b 1 1 1 0,9862  1 1   

А, Бк  2·10
7
 9·10

6
 4·10

-1
 3·10

-4
  3·10

-6
 5·10

-8
   

          

 235U 231Th 231Pa 227Ac 223Fr xxx 223Ra   

b 1 1 1 0,0138 0,99994  1   

А, Бк 2·10
7
 9·10

6
 4·10

-1
 3·10

-4
 4·10

-6
  7·10

-8
   

ΣА, Бк       1·10
-7

   

          

 235U 231Th 231Pa 227Ac xxx 227Th 223Ra xxx 219Rn 

b 1 1 1 0,9862  1 1  1 

А, Бк  2·10
7
 9·10

6
 4·10

-1
 3·10

-4
  3·10

-6
 4·10

-9
  5·10

-8
 

          

 235U 231Th 231Pa 227Ac 223Fr xxx 223Ra xxx 219Rn 

b 1 1 1 0,0138 0,99994  1  1 

А, Бк  2·10
7
 9·10

6
 4·10

-1
 3·10

-4
 4·10

-6
  4·10

-9
  7·10

-8
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Продовж. табл. 2.2 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 235U 231Th 231Pa 227Ac 223Fr xxx xxx 219At 219Rn 

b 1 1 1 0,0138 6E-05   0,03 1 

А, Бк 2·10
7
 9·10

6
 4·10

-1
 3·10

-4
 4·10

-6
   3·10

-10
 8·10

-12
 

ΣА, Бк         1·10
-7

 

 

При проведенні теоретичних розрахунків кількості ядер / активностей 

також були виділені такі початкові умови:  

 кількості ядер / активності всіх нуклідів, окрім материнського у момент 

часу t = 0, будуть рівними нулю;  

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

можливостей надходження чи втрат ядер, окрім процесів 

утворення / розпаду, немає.  

Викладена в цьому пункті система рівнянь Бейтмена та її розв’язки, 

придатна для розгляду будь-яких нуклідів природних рядів 
232

Th, 
235,238

U [37-

39, 41-52, 56-65]. Бренчінги bij з утворенням кластерів, які приведені у табл. 

2.3, не розглядалися.  

 

Таблиця 2.3 

Ядерно-фізичні константи нуклідів природних рядів 
232

Th, 
235,238

U 

Радіонуклід Т1/2, с Вилітає b Нуклід 

228
Th 60284218 

20
O 1,13·10

-13
 

208
Pb 

224
Ra 316224 

14
C 4,30·10

-11
 

210
Pb 

235
U 2,22·10

16
 

20
Nе 8·10

-12
 

215
Pb 

223
Ra 987984 

14
C 6,40·10

-10
 

209
Pb 

234
U 7,74·10

12
 

24
Nе 9·10

-14
 

210
Pb 

230
Th 2,38·10

12
 

24
Nе 5,6·10

-13
 

206
Hg 

226
Ra 5,05·10

10
 

14
C 3,2·10

-11
 

212
Pb 

 

Слід зауважити, що приведена вище викладена методика розв’язку 

кількості ядер / активностей є більш точною, на відміну від випадків, коли 
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використовуються наближені розв’язки для різноманітних пар 

“материнський радіонуклід – дочірній радіонуклід”, де на точність 

розрахунків впливають тільки співвідношення їх констант розпаду та час t. 

 

2.3 Моделювання структури множин нуклідів природних рядів 
232

Th, 

235,238
U 

 

Висловлені припущення дозволяють побудувати розв’язки (2.11) та 

дослідити часову еволюцію множин нуклідів природних рядів урану-торію. 

Отримані дані будуть служити еталонами для побудови стандартних 

нуклідних спектрів (СНС) та використання їх для прикладних задач [37-39, 

41-52, 56-65].  

 

2.3.1 Моделювання стандартних множин нуклідів природних рядів 

232
Th, 

235,238
U 

 

Використавши вираз (2.11) та (2.12) для теоретичного розрахунку 

кількості ядер / активності нуклідів природних рядів, отримуємо їх сумарні 

значення. Розраховану, таким чином, множину, називаємо стандартною 

множиною нуклідів (СMН):  

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

tAtAtAtAtCMН th

n

th

n

ththth


                   (2.13) 

Виділені нами початкові умови при розрахунках – це умови, для яких 

час t розглядаємо як тривалість існування, або вік розрахованої СМН. 

Вважаємо, що у момент появи СМН значення часу t = 0.  

Як вказано у розділі 1, загальновідомі методи ядерних хронометрів для 

визначення віку зразків виділяють основні передумови для датування 

об’єктів довкілля, п.п. 1.2.1. Вказані основні передумови співвідносяться із 

початковими умовами, необхідними для отримання значень активностей 

СМН.  
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Графічно стандартну множину нуклідів, рис. 2.2–2.4, представляємо у 

вигляді СНС активностей нуклідів ряду, для певного часу t, де A
th

 теоретично 

розрахована активність нуклідів, Бк.  

 

Рис. 2.2 СНС природного ряду 
232

Th; t – 1·10
2
 років (квадрати), 1·10

5
 років 

(кружки), 1·10
9
 років (трикутники) 

 

Рис. 2.3 СНС природного ряду 
235

U; t – 1·10
2
 років (квадрати), 1·10

5
 років 

(кружки), 1·10
9
 років (трикутники) 
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Рис. 2.4 СНС природного ряду 
238

U; t – 1·10
2
 років (квадрати), 1·10

5
 років 

(кружки), 1·10
9
 років (трикутники) 

 

Здійснивши теоретичні розрахунки значень активностей у (2.12), для 

достатньо великої кількості точок часу t, отримуємо часову залежність 

активностей для всіх нуклідів природних рядів 
232

Th, 
235,238

U, які можуть бути 

представлені графічно, або у вигляді таблиці. На рис. 2.5. – 2.7. наведені такі 

часові залежності активностей нуклідів природних рядів 
232

Th, 
235,238

U, де A
th

 

– теоретично розрахована активність нуклідів, Бк, та час t, роки.  
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Рис. 2.5 Часова залежність значень активностей нуклідів ряду 
232

Th (1 – 
232

Th, 

2 – 
228

Ra, 3 – 
228

Ac, 4 – 
228

Th, 5 – 
224

Ra, 
220

Rn, 
216

Po, 
212

Pb, 
212

Bi, 
212

Po, – 
208

Tl) 

 

Рис. 2.6 Часова залежність 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) 
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Рис. 2.7 Часова залежність 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) 

 

2.3.2 Моделювання нестандартних множин нуклідів природних 

рядів 
232

Th, 
235,238

U 

 

Попередні розрахунки здійснено для випадку ідеалізованих нуклідних 

систем, для яких припускається їх закритість та відсутність інших нуклідів 

окрім материнських. І у розділі 1 вказано, що вік досліджуваного об’єкта 

може бути визначений у тому випадку, якщо мінерал являє собою закриту 

систему, що виключає можливість втрат або збагачення хімічних компонент 

за рахунок зовнішніх факторів. Проте досить часто, зміна нуклідного вмісту 

досліджуваних систем призводить до перезапуску “стрілок ізотопних 

геохронометрів”, що пов’язано із порушенням радіоактивної рівноваги та 

збільшення ступеню відкритості такої системи. Корисним, у такому разі, є 

врахування кількості дочірніх нуклідів, які надійшли до стандартної 

множини, або навпаки, відбулась втрата [30, 31]. 

Тому, нижче проведено теоретичний розрахунок часової залежності 

нуклідних спектрів для системи у випадку надходження (збагачення) певних 
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кількостей дочірніх ядер. В тому разі активність кожного k-го нукліда ряду 

можна розглядати як суму однойменних активностей [37, 47-49]:  

 
 i

kiekikk
tAKtAtA )()()( ,                                (2.14) 

де k = 1, …, n. Перший доданок в (2.14) – активність k-го нукліда першого 

(материнського) нуклідного спектра (ПНС), який представляє собою 

стандартну множину. Другий доданок можна назвати нестандартною 

частиною – сумою i-тих активностей однойменних нуклідів, які, в результаті 

події, надійшли до системи. Такі нукліди утворюють дочірні множини, які 

далі можна розглядати як стандартні. Кеki – “зовнішній” коефіцієнт 

розгалуження, який задається зовнішніми факторами (0 ≤ Кеki ≤ 1), е – індекс 

події.  

При використанні традиційних методів ядерного датування у таких 

випадках використовують додаткову інформацію про зразок: початковий 

вміст дочірнього нукліда, або порівняння з еталонними зразками, п.п. 2.1, 

тощо. 

Нами приймається така множина нуклідів, як нестандартна – 

результатом відкриття досліджуваної системи. Викладену вище схему 

розрахунків можна використати і для отримання кількості ядер / активностей 

нуклідів нестандартної множини. У такому разі, можна розрахувати випадки 

надходження будь-яких нуклідів ряду. На рис. 2.8. наведені відповідні часова 

залежність активностей нуклідів нестандартної множини 
232

Th + 
228

Ra, де A
th
 

– теоретично розрахована активність, Бк, та t – час, роки. 
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Рис. 2.8 Часова залежність активностей нуклідів нестандартної множини 

232
Th + 

228
Ra (1 – 

232
Th, 2 – 

228
Ra, 3 – 

228
Ac, 4 – 

228
Th, 5 – 

224
Ra, 

220
Rn, 

216
Po, 

212
Pb, 

212
Bi, 

212
Po, 6 – 

208
Tl) 

 

Графічно нестандартні множини нуклідів також можна представити у 

вигляді суперпозиції нестандартних нуклідних спектрів активностей.  

ННС A(t) = ПНС A
th

(t) + ∑ДНС A
th

(t),                        (2.15) 

які є сумою (результат почленного додавання однойменних активностей 

СНС): ПНС A
th

(t) – першого (материнського) нуклідного спектра активностей 

та суми нуклідних спектрів активностей дочірніх ядер: ∑ДНС A
th

(t).  

Використання, у такому разі, нестандартних множин дає змогу 

врахувати надходження нуклідів ряду без додаткових відомостей про 

досліджуваний зразок. 

 

2.3.3 Розрахунок повних множин нуклідів природних рядів 
232

Th, 

235,238
U  

 

Як показано у п.п. 1.1, сучасна теорія походження хімічних елементів [3, 

6] вважає, що початковий нуклідний вміст був однаковий і містив як 

материнські уран-торієві так і дочірні ядерні компоненти. Сучасна теорія 
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нуклеосинтезу припускає [1-7], що такий вміст нуклідів сформувався у 

результаті первинних процесів, а Земля на ранній стадії розвитку 

успадкувала його від протопланетної речовини. 

Тому, в даній частині роботи представлено результати розрахунку 

нуклідних спектрів та їх часової еволюції у припущенні, що початкова 

кількості ядер та активностей їх нуклідів у момент часу t = 0 однакова та 

рівна Nk = NА = 6,022 
.
 10

23
 ядер (число Авогадро) [37]. 

У результаті розрахунків отримана множина, яку називаємо повною 

множиною. На рис. 2.9, 2.10. наведено часові залежності активностей 

нуклідів повних множин 
232

Th та 
235

U, де A
th

 – теоретично розрахована 

активність, Бк, та час t, роки.  

 

Рис. 2.9 Часова залежність активностей нуклідів повної множни ряду 
232

Th  

(1 – 
232

Th, 2 – 
228

Ra, 3 – 
228

Ac, 4 – 
228

Th, 5 – 
224

Ra, 6 – 
220

Rn, 
216

Po, 7 – 
212

Pb,  

8 – 
212

Bi, 9 – 
212

Po, 10 – 
208

Tl) 
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Рис. 2.10 Часова залежність активностей нуклідів повної множни ряду 
235

U  

(1 – 
235

U, 2 – 
231

Th, 3 – 
231

Pa, 4 – 
227

Ac, 5 – 
223

Fr, 6 – 
227

Th, 
219

Rn, 
215

Po, 
211

Pb, 

211
Bi, 7 – 

223
Ra, 8 – 

219
At, 9 – 

215
Bi, 10 – 

215
At, 11 – 

211
Po, 12 – 

207
Tl) 

 

2.4 Розробка алгоритму коду Decay Calculation для уточнення 

ядерно-фізичних констант природних рядів: 
232

Th  

 

Розрахунок кількості ядер n-го члена ряду, використовуючи вираз (2.4), 

застосовується для лінійних ланцюгів (2.2). Як вказано вище, схема 

природних рядів розпаду 
232

Th, 
235,238

U, рис. 1.1, нелінійна (деревоподібна, з 

розгалуженнями), тому їх було лінеаризовано, з врахуванням значень 

коефіцієнтів розгалуження b (бренчінгів). Застосування такої процедури, 

звичайно, призводить до труднощів теоретичного розрахунку кількості 

ядер / активності нуклідів вказаних рядів. Крім того, вирази (2.11) та (2.12), 

які використовуються при розрахунках, залежать від сукупності значень 

констант розпаду λ.  

У процесі розрахунків, виявились також деякі особливості пакету MS 

Excel, який використовувався для розрахунків. Такі пакети розповсюджені на 

ЕОМ із 32 – бітними процесорами та відповідно орієнтованими 

операційними системами, що працюють без заокруглення не більш ніж з 15 
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значущими цифрами. Вище було вказано, що значення періодів 

напіврозпадів деяких пар нуклідів і, відповідно, значень ядерних констант 

розпаду λij = λi - λj відрізняються в 10
15

 разів. Загалом, значення ядерних 

констант λі чи Т1/2  для кожного ізотопу, отримуються експериментальним 

шляхом, тому вони фіксуються у різних базах ядерно-фізичних констант із 

певною точністю [24, 25]. Аналіз літературних даних показує, що значення 

цих констант можуть відрізнятись, що впливає на значення отриманих 

кількості ядер / активностей нуклідів природних рядів 
232

Th, 
235,238

U. Тому 

при розрахунках на початку відліку часу (~t = 10
6
 с) були виявлені 

неточності, які проявляється [53, 112]:  

І – у вигляді осциляцій значень Аi(Ni) біля 0;  

ІІ – у появі значень Аi(Ni) < 0.  

На рис. 2.11а наведено часову залежність активності 
210

Ро (ряд 
238

U), де 

наочно проілюстровані осциляції, а на рис. 2.11б – часову залежність 

активності 
212

Ро (ряд 
232

Th) з від’ємними значеннями. Від’ємні на протязі 

певного проміжку часу t значення активностей спостерігаються і для дочірніх 

нуклідів. 

 

а 

 

б 

Рис. 2.11 Часова залежність активності 
210

Ро (ряд 
238

U) (а) та 
212

Ро (ряд 
232

Th) 

(б), А
th

 – теоретично розрахована активність, Бк; час t, с 
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Розглядаючи випадок (ІІ), вкажемо, що система рівнянь (2.3.) допускає 

будь-які значення λ (Т1/2), у тому числі, і такі, що призводять до появи 

від’ємних значень, однак, фізично не вірно.  

Так, як значення λ (Т1/2) отримані експериментальним шляхом, вони, 

відповідно, визначені з певною точністю. Тому сукупність значень вказаних 

констант, що входять у вирази (2.11), (2.12), можна назвати узгодженими, 

якщо вони не призводять до отримання від'ємних значень Ni(Аi).  

У результаті здійснених теоретичних розрахунків кількості 

ядер / активностей нуклідів ряду 
232

Th в MS Excel, було показано, що в 

деяких випадках (значеннях кількості ядер та активностей як функцій часу), 

з'являються осциляції (коливання їх значень близько нульового значення), а 

також гладкі негативні значення. Як вказано вище, обидва розрахункові 

ефекти можуть бути частково пояснені обмеженням точності розрахунків в 

MS Excel, 15-десятковими розрядами. Іншим поясненням може бути 

неузгодженість значень ядерних констант. Вимога узгодженості означає 

відповідність цих величин умові нейтрально розрахункових значень кількості 

ядер і, відповідно, значень активностей. Ця вимога може бути використана 

для оцінки і уточнення значень зазначених ядерно-фізичних констант [24, 

25]. 

Для детальнішого дослідження та усунення вказаних ефектів, 

гармонізації різних масивів ядерно-фізичних констант, був розроблений 

розроблений і тестується JAVA-алгоритм, що дозволяє виконувати 

розрахунки ланцюгів радіоактивного розпаду з підвищеною точністю (більше 

100 десяткових розрядів). Розроблена програма Decay Calculations дозволяє 

проводити розрахунки характеристик елементів радіоактивних рядів під час 

їх розпаду [112].  

На рис. 2.12 наведене головне діалогове вікно програми, яке містить 

такі елементи: 

1. Список радіоактивних рядів. 

2. Список елементів поточного ряду. 
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3. Таблицю констант розпаду (λ). 

4. Таблицю коефіцієнтів рівняння (h). 

5. Перемикач призначення розрахунків (кількість ядер або активність). 

6. Кнопку старту розрахунку і таблицю розрахованих значень. 

7. Кнопку старту побудови графіку, кнопки закріплення і видалення 

поточного графіку, панель графіку. 

 

 

Рис. 2.12 Головне діалогове вікно програми Decay Calculations 

 

Для проведення розрахунків з використанням програми Decay 

Calculations потрібно вибрати радіоактивний ряд та радіонукліди цього ряду, 

для яких проводитимуться розрахунки. Таблицю констант розпаду і 

коефіцієнтів рівняння, що використовуються при розрахунках обраних 

елементів програма автоматично заповнює. Константи розпаду в таблиці 

можна змінювати, у такому разі, коефіцієнти рівняння перераховуються 

автоматично, оскільки вони залежать від констант. 
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Наступним кроком таких розрахунків є вибір кількостей початкових 

ядер або їх активностей. Далі, процедура запускається через активну панель 

“Розрахувати”, проводиться власне розрахунок і заповняється таблиця 

значень. Стовпчик «t» означає час, а “N(t)” / “A(t)” – це кількість 

ядер / активність поточного елемента у час t. В програмі автоматично 

заповнюється 19 рядків, в яких значення t змінюється в інтервалі від 1 до 

1е18 с. В будь-яку комірку часу можна ввести довільне число, обравши 

“Розрахувати”, програма у вказаній комірці значень помістить результат 

розрахунку для цього моменту часу. 

Для візуалізації отриманих результатів в інтервалі (1–1е18 с) існує 

активна панель “Побудувати”, яка дає її графік. При необхідності поточний 

графік можна зберегти, з метою його подальшого порівняння з іншим.  

Звичайно, перед початком розробки програми необхідно визначитись із 

мовою програмування та бібліотекою для проведення розрахунків із 

підвищеною точністю. Всі початкові і вихідні числа відносяться до дійсного 

типу. Стандартний 32-бітний тип даних для чисел з плаваючою комою 

дозволяє зберігати числа в діапазоні 3,4е-38 < |х| < 3,4е38 з точністю 7-8 цифр 

(тип float в мові С++, single в мові Pascal). Існують типи даних із подвоєною 

точністю, які займають 8-12 байт, точність яких складає 18-20 цифр (long 

double в мові С++, extended в мові Pascal). Однак, цього недостатньо для 

забезпечення необхідної точності розрахунків характеристик радіоактивного 

розпаду. Деякі константи мають настільки різні порядки, що для виконання 

над ними точних арифметичних дій необхідний тип даних, точність якого 

складає як мінімум 34 цифри. Це завдання з розділу алгоритмічних задач 

“довга арифметика”. З цією метою був створений власний клас (тип даних) 

на мові С++, який дозволяв зберігати дійсні числа із довільною точністю і 

проводити над ними операції додавання, віднімання, а також множення. 

Кожне число представлялось масивом символів, арифметичні операції 

реалізовувались за шкільним алгоритмом – “в стовпчик”. Однак, після 

проведеного тестування були виявлені помилки при арифметичних 
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операціях, що свідчило про недосконалість алгоритму реалізації цього класу. 

Налагодження такого серйозного класу могло зайняти забагато часу, до того 

ж не факт, що, після завершення цього процесу, всі помилки були б 

виправлені і всі виняткові ситуації були б передбачені в алгоритмі. Тому 

було прийнято рішення обрати бібліотеку, що містить клас чисел із 

підвищеною точністю. Відповідно, застосований клас десяткових дійсних 

значкових чисел із довільною точністю BigDecimal бібліотеки java.math, 

створеної на мові програмування Java. BigDecimal складається з 

цілочисельної мантиси довільної точності і 32-бітового цілого числа 

(діапазон значень – 2,147,483,648...2,147,483,647), що відповідає за масштаб 

(експонента). Якщо це число додатнє або нуль, то воно означає кількість 

цифр справа від десяткової точки, якщо від’ємне, то кількість цифр зліва. 

Тобто значення, представлене класом BigDecimal виглядає наступним чином: 

мантиса × 10
масштаб

. 

Клас BigDecimal дає можливість здійснювати арифметичні операції, 

маніпуляції з масштабом, заокруглення, порівняння і перетворення форматів. 

Метод toString() дозволяє отримати число в звичному вигляді (конвертування 

у рядковий тип даних). Є можливість вибирати один з восьми режимів 

заокруглення, а також встановлювати точність при кожній арифметичній 

операції. Ці параметри не завжди є обов’язковими, однак при діленні їх 

краще завжди вказувати, тому що може виникнути помилка внаслідок 

неможливості представлення точного результату. Це може трапитись, 

наприклад, коли поділити число 1 на 3. Алгоритм ділення в BigDecimal 

побудовано таким чином, що він буде розраховувати всі цифри після коми, а, 

в даному випадку, їх безліч (0,333...), тому і виникає помилка. Якщо ж, 

наприклад, задати точність 5 і режим округлення HALF_UP для цієї операції, 

то результатом буде число 0,33333. 

Оскільки у рівняннях радіоактивного розпаду, окрім елементарних 

арифметичних операцій додавання / віднімання, ще присутня експоненційна 

функція, то виникла потреба у її реалізації саме для класу BigDecimal. У 
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стандартних бібліотеках Java дану експоненту не було реалізовано. Тому 

було знайдено і удосконалено алгоритм знаходження експоненти, що не 

відноситься до стандартних бібліотек. Він складається із формули 

знаходження експоненти за допомогою ряду Тейлора з деякими 

модифікаціями. 

Технологія Java має крім цього класу ще одну дуже важливу перевагу: 

кросплатформенність. Це забезпечує віртуальна машина Java, яка для кожної 

ОС реалізує виконання java-команд. Програма на мові Java компілюється у 

проміжний байт-код, який виконується віртуальною машиною. Тому ці 

програми є машинно- і програмно-незалежними. Звичайно, внаслідок такого 

рівня абстракції знижується швидкодія, однак із сучасним рівнем розвитку 

комп’ютерної техніки ця проблема вирішувана. 

 

2.5 Характеристики експериментальних нуклідних спектрів для 

задач ядерного датування 

 

В даній частині роботи буде показано, яким чином не ідеальність ЕНС 

впливає на можливості їх використання для задач ядерного датування. 

Розглянуто лише загальні закономірності цієї проблеми, без деталей 

проведення низькофонових гама-спектрометричних експериментів, та 

аналізу характеру похибок встановлення ЕНС. 

 

2.5.1 Особливості формування експериментальних нуклідних 

спектрів  

 

У досліджуваних об’єктах довкілля встановлюють та вивчають ізотопи 

природних рядів урану-торію, та встановлені на експерименті значення їх 

основних характеристик. У результаті гамма-спектрометричних вимірювань 

таких об’єктів довкілля, отримується масив значень активностей 

досліджуваних нуклідів рядів. Вказаний масив таких значень розглядається 
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нами як експериментальні множини нуклідів (ЕМН) досліджуваних об’єктів, 

що формують їх ЕНС. Детальніше опис методики вимірювань, отримання 

гамма-активностей нуклідів приведено у Розділі 3. У цьому пункті роботи 

розглядаються основні характеристики ЕНС та можливість використання їх 

для практичних задач.  

В роботах [12, 13] вперше представлено результати вивчення та 

дослідження таких ЕНС для оцінки рівня радіоактивної рівноваги в 

природних рядах 
232

Th, 
235,238

U, з метою встановлення закритості / відкритості 

досліджуваної системи нуклідів. У даному розділі показано, що дослідження 

структури ЕМН, та її основних характеристик (кількість ядер / активності) є 

важливим не тільки для визначення стану системи, але й для задач ядерного 

датування об’єктів довкілля. А саме підкреслюється можливість 

співставлення теоретично розрахованих СМС та ЕНС, що дасть можливість 

встановити тривалості існування визначених стандартних множин, або віку 

зразків. 

Визначені у зразку ЕМН графічно представляємо у вигляді 

експериментальних активностей нуклідів ряду: 

 )();();...;();()( expexpexp

2

exp

1

exp tAtAtAtAtЕНСA
kii

 ,         (2.16) 

де i = 1 ... k ≤ n. 

Вище описана методика теоретичного розрахунку кількості 

ядер / активностей СМН. Оскільки нукліди природних рядів, як у ЕМН, так і 

СМН, генетично-пов’язані радіоактивим розпадом / утворенням, тому є зміст 

співставлення вказаних множин з отриманням нових характеристик [37-39, 

41-52, 56-65].  

Як вказано вище, часові залежності кількості ядер / активностей, описані 

в п.п. 2.3.1, отримані на основі теоретичних розрахунків із припущенням, що 

N0 = NА = 6,022 
.
 10

23
 ядер. Звичайно, у досліджуваних зразках кількість 

ядер / активностей дещо інша. Тому, для знаходження ЕМН на часовій 

залежності кількості ядер / активностей необхідно враховувати такі 

експериментальні значення активностей. Така процедура виконується 
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шляхом перерахунку СМН щодо часових залежностей кількості 

ядер / активностей, відповідно, до значень ЕМН, отриманих у реальних 

експериментальних умовах вимірювання активностей досліджуваного зразка.  

Для цього знаходимо параметр K, який дозволяє здійснити перерахунок 

теоретичних значень активностей до експериментальних їх значень: 

)(
)(

)(
1

exp

1

tA
tA

tK th ,                                            (2.17) 

тут 
exp

1
A  – експериментальне значення активності материнського нукліда; 

thA
1  

– теоретично розраховане значення активності того ж материнського нукліда; 

t – час. 

У кожному разі, для визначення параметра K вибирають материнські 

довгоживучі радіонукліди природних рядів 
232

Th, 
235,238

U, а початковий час 

t = 0. Отримавши вказаний параметр К, перераховуються теоретично 

розраховані активності всіх нуклідів ряду: 

th

nn
AKA exp

,                                               (2.18) 

В результаті, отримуємо часову залежність активностей нуклідів із 

врахуванням експериментальних умов досліджуваного зразка. Кожний рядок 

цієї таблиці – це СМН та, відповідно його СНС, який маємо можливість 

співставити з ЕНС для даного досліджуваного зразка. При дослідженні інших 

зразків необхідно визначати відповідні параметри К, тобто здійснити 

врахування їх експериментальних умов.  

Отримавши, таким чином, таблицю часових залежностей, із 

врахуванням експериментальних умов, співставляємо ЕНС досліджуваного 

зразка з відповідним йому СНС. Нехай dАі – похибка експериментального 

визначення середнього значення активності і-го нукліда, і = 1, …, n. Тоді, для 

кожного і-го нукліда з ЕНС: 

      expexpexpexpexp

iiiii
dAtAtAdAtA  ,                               (2.19) 

де dАі – похибка визначення Аі(t). 
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Спосіб вимірювання 1. Співставлення спектрів, або так зване 

вимірювання, знаходження ЕНС у таблиці часових залежностей та, 

відповідного, СНС, полягає в наступному. Якщо для кожного і-го нукліда 

виконується умова:  

      expexpexpexp

iiiii
dAtAtAdAtA th  .                         (2.20) 

Тоді для кожної пари і-их активностей нуклідів можна знайти: 

   tAtA th

ii
exp

.                                                (2.21) 

Відповідно, рівними між собою будуть їх нуклідні спектри:  

   tСНСAtЕНСA th

ii
exp

.                                   (2.22) 

На рис. 2.13 наведена ілюстрація способу вимірювання 1, де ЕНС 

представлений точками з урахуванням похибок, та СМН – у вигляді 

суцільної лінії, ГАН – сорт і-го нукліда ряду, де і = 1, …, n. На рис. 2.14 

наведена часова залежність активностей нуклідів стандартної множини ряду 

238
U, де кружками представлений ЕНС. 

 

Рис. 2.13 Ілюстрація способу 1 вимірювання, де 
exp

i
ЕНСA  (– ромби), 

 tСНСAth

i
 ( – суцільна лінія) 
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Рис. 2.14 Ілюстрація способу 1 вимірювання на часовій залежності 

активностей СМН ряду 
238

U (1 – 
238

U, 
234

Th, 2 – 
234m

Pa, 3 – 
234

Pa, 4 – 
234

U,  

5 – 
230

Th, 
226

Ra, 
222

Rn, 
218

Po, 
214

Pb, 
214

Bi, 
214

Po, 
210

Pb, 
210

Bi, 
210

Po, 6– 
218

At,  

7 – 
206

Tl, 8 – 
206

Hg) 

 

У результаті застосування способу вимірювання 1, знаходимо тривалість 

існування стандартної множини в ЕНС, або вік досліджуваного зразка. 

Спосіб вимірювання 2. Активності нуклідів, що складають ЕНС, є 

експериментальними величини та визначені з певними похибками, що 

враховує вираз (2.20). Для ЕНС зазвичай важко, або неможливо знайти рівну 

йому СНС. Необхідність врахування таких відхилень для активності і-го 

нукліда призводить до нерівностей: 

   
max

expexp

max
tAdAtA th

iii
 ,                                          (2.23) 

   
min

expexp

min
tAdAtA th

iii
 ,                                          (2.24) 

     
max

exp

min maxmin
tAСHCtAEHCtAСHC thth

iii
 ,                       (2.25) 

тут:  
minmin

tAСHC th

i
 – СМН, який обмежує  tA

i

exp

 «знизу»;  
maxmax

tAСHC th

i
 – 

СНС, який обмежує  tA
i

exp

 «зверху». 
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На рис. 2.15. наведена ілюстрація способу вимірювання 2, де ЕНС 

представлений у вигляді квадратів з урахуванням похибок,  
maxmax

tAСHC th

i
 у 

вигляді трикутників та  
minmin

tAСHC th

i
 у вигляді ромбів, ГАН – сорт і-го 

нукліда ряду, де і = 1, …, n. На рис. 2.16. наведена ілюстрація способу 

вимірювання 2 на часовій залежності активностей нуклідів стандартної 

множини ряду 
238

U з визначенням відповідних tmin та tmax. 

 

Рис. 2.15 Ілюстрація способу вимірювання 2. З’єднання точок – умовне 

 

Рис. 2.16 Ілюстрація способу вимірювання 2 на часовій залежності активностей 

нуклідів стандартної множини ряду 
238

U (1 – 
238

U, 
234

Th, 2 – 
234m

Pa, 3 – 
234

Pa,  

4 – 
234

U, 5 – 
230

Th, 
226

Ra, 
222

Rn, 
218

Po, 
214

Pb, 
214

Bi, 
214

Po, 
210

Pb, 
210

Bi, 
210

Po, 6– 
218

At,  

7 – 
206

Tl, 8 – 
206

Hg) 
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Оцінка стандартності. Якщо виконуються умови (2.23 – 2.25), тоді 

приймаємо, що множина досліджуваного зразка є стандартною. Якщо ж 

умови (2.23), (2.24) не виконуються, хоча б для одного і-го нукліда, тоді це 

свідчить про наявність невипадкового відхилення значень активностей 

нуклідів у досліджуваному зразку, що вказує на відкритість системи. 

На рис. 2.17. наведена типова часова залежність активності нукліда, де А 

– активність нукліда, та відповідний йому час t; {A-dA, A+dA} – діапазон 

значень активності, Aіmin – мінімальна активність, Aіmax – максимальна 

активність.  

 

Рис. 2.17 Типова часова залежність активності нукліда, де A
th

 – теоретично 

розрахована активнсть, Бк, час t, роки 

 

Як видно з рисунку, в результаті проведених способів вимірювань, 

обравши стандартні нуклідні спектри  
minmin

tAСHC th

i
 та  

maxmax
tAСHC th

i
, 

отримуємо таку величину, як діапазон стандартності для кожного і-го 

нукліда: 

ΔAі(Δt) = Aimax(tmax) - Aimin(tmin).                         (2.26) 

Вибравши значення часів tmin та tmax, визначаємо такі часові параметри: 

Δt = tmax - tmin,                                         (2.27) 

часовий проміжок [Δt]: 



 102 

[Δt]= [tmin, tmax],                                         (2.28) 

середнє значення:  

 
2

minmax
tt

t
mid


 ,                                          (2.29) 

відносне значення:  

Δtrel = Δt / Δtmid.                                          (2.30) 

Як показано на рис. 2.17, значення tmin, tmax та часовий проміжок Δt 

вибирають, беручи до уваги, значення похибок. Часовий проміжок Δt 

обмежений значеннями систематичних (за рахунок інтерферуючих 

активностей) та випадкових (за рахунок статистичності радіоактивного 

розпаду) похибок визначення активностей нуклідів. Вказаний Δt включає в 

себе всі активності ЕНС, що дозволяє охопити розкид значень всіх точок.  

Як показано вище, окрім визначення часу, ми можемо визначати ще 

одну величину – стандартність, або закритість досліджуваної системи, яка 

визначається виразом (2.26). Якщо ж не виконується умова (2.20 – 2.25) – 

досліджуваний зразок є відкритою системою, тоді ЕНС вважається 

нестандартним.  

 

2.5.2 Поняття композиції / декомпозицію експериментальних 

нуклідних спектрів 

 

Як вказувалось у п.п. 2.3.2, досліджувані ЕНС можуть бути 

нестандартними, або сумами (композицією) стандартних множин. Це 

призводить до невизначеностей, обумовлених невипадковими, 

систематичними, відхиленнями активностей, та невиконанням умови (2.25), у 

такому разі, нами запропонована процедура декомпозиції: 

     tAДНСtAEHCtAПНС th

ііі
 expexp

,                               (2.31) 

     tAПНСtAEHCtAДНС th

ііі
 expexp

,                               (2.32) 

тут ДНС Ai(t) – дочірній нуклідний спектр активностей нуклідів, ПНС Ai(t) – 

материнський нуклідний спектр активностей нуклідів  
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Процедура декомпозиція нуклідних спектрів є результатом почленного 

віднімання відповідних однойменних активностей експериментального та 

відповідного йому стандартного спектру. Після проведеної процедури 

декомпозиції, для ЕНС знаходять часові інтервали тривалості існування 

СНС. На рис. 2.18. наведений типовий вигляд ЕНС до декомпозиції, а на 

рис. 2.19. та 2.20. – отримані після декомпозиції стандартні нуклідні спектри, 

ГАН – сорт і-го нукліда ряду, де і = 1, …, n. 

 
Рис. 2.18 Нестандартний експериментальний нуклідний спектр до 

декомпозиції (квадрати, вертикальні лінії – похибки) 

 
Рис. 2.19  tAПНС

і

exp
 після декомпозиції (квадрати, вертикальні лінії – 

похибки) ЕНС, та  tAСНС th

і
 (суцільна лінія). Цифри на осі нуклідів – їх 

умовні позначення 
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Рис. 2.20  tAДНС
і

exp

 після декомпозиції (квадрати, вертикальні лінії – 

похибки) ЕНС, та його  tAСНС th

і
 (суцільна лінія). Цифри на осі нуклідів – їх 

умовні позначення 

 

Крім того, декомпозиція ЕНС вирішує проблему невизначеності стану 

(закритості / відкритості) досліджуваної системи нуклідів. Приймаємо, що 

тривалість існування стандартної множини у ЕНС є моментом порушення 

закритості досліджуваної системи нуклідів. Застосувавши процедуру 

декомпозиції, можна далі використати один із вже відомих методів ядерних 

хронометрів для визначення віку зразків.  

Показано, що процедура декомпозиції здійснюється для одного зразка: 

зовнішня додаткова інформація про втрати чи надходження нукліда ряду не 

потрібна [47-49, 55, 59], що є його перевагою. Також, "багатоточковість" 

представленого методу СМН є однією з його переваг, оскільки, дає змогу 

визначити закритість \ відкритість досліджуваної системи, знайти тривалість 

існування стандартної множини в ЕНС, або вік зразка. На рис. 2.21. наведено 

фрагмент часової залежності активностей нуклідів І (AM) та ІІ (AD) ряду 
238

U, 

де кружки – активності AM материнського нукліда M та квадрати – активності 

AD дочірнього нукліда D, які, можливо, не вільні від відхилень. Активність 

AM материнського нукліда M постійна: AM = const. Як видно з рисунку, якщо 
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значення активності AD занижене – ADІ, тоді, відповідно, заниженим буде 

значення часу – tІ. І, навпаки, якщо значення активності AD завищене – ADІІ, 

тоді завищеним буде і значення часу – tІІ. Якщо ж система нуклідів ряду в 

зразку закрита, тоді значення активності AD, та значення часу t будуть 

вважатися правильними.  

 

Рис. 2.21 Фрагмент часової залежності активностей нуклідів ряду 
238

U 

 

Зрозуміло, що без додаткової інформації про надходження чи втрати 

нукліда AD у зразок, метод ядерних хронометрів може видавати помилкові 

значення часу (tІ, …, tІІ). Вирішенню цієї проблеми невизначеності 

присвячено багато робіт, зокрема [14-16, 31]. Метод СМН пропонує своє 

вирішення даної проблеми невизначеності. 

На рис. 2.22 наведено розраховані часові залежності значень 

активностей нуклідів ряду 
238

U, на якому розміщені умовний нуклід D з 

експериментальними активностями AD (позначені квадратами) із рис. 2.21. 

Активності відповідного СМН представлено у вигляді вертикалі до часової 

осі, що означає єдиність власного часу, для активностей всіх нуклідів цього 

СМН ряду. 



 106 

 

Рис. 2.22 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) 

 

У методі СМН розглядаються всі зареєстровані гамма-спектрометрією 

нукліди ряду 
238

U, які повинні, в разі виконання нерівності (2.25), теж 

знаходитись на вертикалі СНС. Активності цих нуклідів в ЕНС позначені 

кружками. Як видно з рис. 2.22., на допустимі збільшення чи зменшення 

активності хоча б одного нукліда ряду накладаються досить жорсткі 

обмеження, і їх відхилення помітно відразу: активності ADІ, ADІІ дочірнього 

нукліду ІІ відхиляються від вертикалі, що означає невиконання умови (2.25) 

для AD. Це, в свою чергу, свідчить про наявність суттєвих відхилень у 

значенні активності AD.  

Показано, що у методі СМН виявляються відхилення, використовуючи 

значення активностей інших нуклідів, які входять в ЕНС ряду. Якщо 

виявлені такі відхилення, як на рис. 2.21. та рис. 2.22., тоді є можливість 

здійснити декомпозицію такого ЕНС на СНС, і вибрати вільні від 

систематичних відхилень значення активностей пари AM і AD. Таким чином, 

проблема невизначеності вирішується. Метод СМН дозволяє вибирати і інші, 

вільні від невизначеностей, пари нуклідів, і, таким чином, розширює 
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можливості методів ядерних хронометрів., оскільки додаткова інформація 

про втрати чи надходження нуклідів у зразку не потрібна. 

 

Висновки до розділу 2 

1. Розглянуто особливості моделювання стандартних множин нуклідів 

природних рядів 
232

Th, 
235,238

U та дослідження їх повноти із врахуванням 

розгалужень (бренчингів). 

2. Запропоновано методику лінеаризації розв’язків диференціальних 

рівнянь Бейтмена. 

3. Представлена база даних розрахованих часових залежностей СМН, які 

ґрунтуються на використанні розв’язків диференціальних рівнянь Бейтмана.  

4. Здійснено дослідження ядерно-фізичних констант; для уточнення їх 

значень, що використовуються при розрахунках СМН, представлено 

можливості комп’ютерного коду Decay Calculations. 

5. Розроблено методику композиції/декомпозиції для оцінки стану 

відкритості/закритості системи нуклідів досліджуваних зразків. Методика 

використовує нуклідні спектри активностей природних рядів урану-торію. 

6. Розглянуто новий підхід використання стандартних множин нуклідів, 

що входять до рядів 
232

Th, 
235,238

U, в задачах ядерного датування зразків, 

шляхом визначення їх тривалості існування. 

7. Описана методика визначення у зразку експериментальних множин 

нуклідів природних рядів 
232

Th, 
235,238

U, та співставлення їх із СМН для 

аналізу «закритості» системи нуклідів та ядерного датування досліджуваних 

зразків. 

 

Основні результати розділу опубліковані в наукових працях автора: [37-

39, 41-52, 56-65, 100-103, 112]. 
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РОЗДІЛ 3 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕТОДИКА НИЗЬКОФОНОВОЇ ГАММА-

СПЕКТРОМЕТРІЇ ДЛЯ ЯДЕРНОГО ДАТУВАННЯ  

 

3.1 Можливості гамма-спектрометричного методу для визначення 

експериментальних нуклідних спектрів у зразках довкілля  

 

На сьогодні, одним із методів, який використовується для аналізу вмісту 

радіонуклідів в об’єктах навколишнього середовища, є гамма-спектрометрія. 

У вказаному методі важливою є достовірність встановлення вмісту 

радіонуклідів природних рядів урану, торію у досліджуваних зразках, для 

оцінки впливу на навколишнє середовище, відтворення геохімічної історії, а 

також, визначення їх віку [12, 113-115]. 

Можливості аналітичних методів, пов'язаних з реєстрацією α- і 

β-частинок, сильно обмежені. У α-частинок – дуже мала проникна здатність, 

вимірювання їх інтенсивності можливе тільки після спеціальної підготовки 

проби (потоншення та подрібнення). β-випромінювання не має 

характеристичних ліній, а має суцільний енергетичний спектр, тому, при 

дослідженні об'єкта, в якому знаходиться кілька β-активних нуклідів, важко 

визначити внесок кожного із них. Гамма-кванти, що випускаються атомними 

ядрами, мають лінійчатий характеристичний спектр. У кожного 

радіоактивного ізотопа – свій γ-спектр. Можливість надійної ідентифікації 

ізотопів по їх γ-випромінюванню, є найважливішою перевагою гамма-

спектрометричного аналізу. Інша перевага цього аналізу, пов'язана з 

великою проникною здатністю γ-променів [15, 27, 113-115].  

Основними перевагами гамма-спектрометрії, на відміну від інших 

аналітичних методів, які, зазвичай, використовуються для вимірювання 

радіонуклідів, є [114, 116]: простий, неруйнівний та швидкий метод; 

непотрібність попередньої хімічної обробки перед аналізом; можливість 

дослідження великих об’ємів, що, особливо корисно, для зразків з низьким 
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рівнем активності радіонуклідів; висока роздільна здатність: гамма-

спектрометрія забезпечує одночасну кількісну інформацію щодо цілого ряду 

радіонуклідів, включаючи радіонукліди рядів 
235,238

U, 
232

Th; 
40

К, космогенні 

радіонукліди (наприклад, 
7
Be), а також, техногенні радіонукліди (наприклад, 

137
Cs, 

241
Am).  

Використання методів низькофонової -спектроскопії дозволяє 

реалізувати універсальні, експресні та прецизійні способи дослідження 

зразків довкілля. Вони базуються – на результатах вивчення енергетичних 

спектрів джерел -випромінювання досліджуваних зразків, співставлення їх 

із наявними базами даних ізотопних спектрів, даними калібровок по 

стандартних джерелах, для ідентифікації досліджуваних радіонуклідів та 

встановлення їх вмісту в зразках [117, 118].  

Представлені в роботі результати отримані за допомогою 

сертифікованого гамма-спектрометричного комплексу “СЭГ-40-Ge”, на базі 

одноплатного багатоканального (8192 канали) аналізатора “SBS-40” (фірма 

“GREEN STAR”) з коаксіальним Ge(Li)-детектором для вимірювання 

енергетичного спектру реєстрованого гамма-випромінювання [74]. Робочий 

об’єм детектора становить 100 см
3
, діаметр – 22,1 мм, товщина алюмінієвого 

вхідного вікна – 1 мм, а відстань від вхідного вікна до кристала детектора – 

7 мм. 

Аналізатор “SBS-40” включає в себе програмне забезпечення – 

інтегрований пакет програм, які: 

 працюють у діапазоні енергій гамма-квантів від 0 до, близько, 10 меВ; 

 добре виявляють піки в АГС та в широкому діапазоні реальних значень 

роздільної здатності; 

 розділяють мультиплети (кратність мультиплетів – до 20 піків, в тому 

числі, і для Ge(Li)-детектора ДГДК-100В, в області енергій до 100 кеВ);  

 ідентифікують піки – як характеристичні лінії ГАН; 

 ідентифікують ГАН та їх питому активність по характеристичних -

лініях. 
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Відомо, що Ge(Li)-детектор має дещо гіршу роздільну здатність, ніж 

HP(Gе)-детектори. Тому, в його АГС – відносно більше дублетів, триплетів, і 

т.д. Однак ця ж проблема виникає і при роботі з NaJ, CdTe детекторами, 

неминуча вона і для HP(Gе)-детекторів, проте, розв'язується програмно.  

Програмні можливості SBS-40 реалізовуються при умові, що площа піка 

∆S більша "3 корнів квадратних з фону F": ∆S ≥ F3 ; (фон F – “п’єдестал” 

під піком). Іншими словами, SBS-40 працює надійно, коли забезпечена 

надійна статистика вимірів. Зрозуміло, що ця статистична умова ∆S ≥ F3 , 

виконується не завжди, зокрема, в області енергій гамма-квантів менше 

100 кеВ, де відбувається різкий спад ефективності реєстрації гамма-квантів 

напівпровідниковим детектором. Тому, коли для деяких ліній програма не 

реєструє потрібні, виникає потреба збільшення тривалості вимірів.  

Звичайно, перелік досліджуваних ГАН досить великий, і моніторинг всіх 

або більшої частини нуклідів, представляє, у науковому плані, велику 

зацікавленість, проте, це важко реалізувати на практиці. Тому, у процесі 

гамма-спектрометрії, було сформовано перелік досліджуваних ГАН 

природних рядів 
232

Th, 
235,238

U. У таблиці 3.1. наведено досліджувані ГАН та 

їх ядерно-фізичні константи, де вказано ГАН відповідних рядів, енергії ліній 

Eγ, у кеВ та, відповідно, їх квантовий вихід n [24, 25].  

 

Таблиця 3.1 

Досліджувані гамма-активні нукліди та їх ядерно-фізичні константи [24, 

25] 

№ ГАН Т1/2 Eγ, кеВ n, % 

1 2 3 4 5 

1 232
Th 14·10

9
 років 63,81 0,263% 

2 
228

Ac 6.15 год 338,32 11,27% 

 
 

 911,204 25,8% 

   968,971 15,8% 
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Продовж. табл. 3.1. 

1 2 3 4 5 

3 
228

Th 1.91 років 84,373 1,19% 

 
 

 131,613 0,127% 

 
 

 215,983 0,247% 

4 
224

Ra 3.66 днів 240,986 4,10% 

5 
212

Pb 10.64 год 238,632 43,6% 

 
 

 300,087 3,30% 

6 
212

Bi 60.6 хв 727,33 6,67% 

7 
208

TІ 3.05 хв 583,191 85,0% 

   2614,533 99,754% 

8 235
U

 703.8·10
6
 років 143,76 10,96% 

   163,33 5,08% 

   185,715 57,0% 

   205,311 5,02% 

9 
231

Th
 

25.52 год 84,21 6,6% 

10 
231

Pa
 

3.28·10
4
 років 300 2,41% 

 
 

 302,65 2,3% 

11 
227

Ac
 

21.77 років 99,6 0,0056% 

   160,49 0,0049% 

12 
227

Th 18.68 днів 235,96 12,9% 

   256,23 7,0% 

   329,85 2,9% 

13 238
U

 4.46·10
9
 років 49,55 0,064% 

   113,5 0,0102% 

14 
234

Th
 

24.10 днів 63,29 3,7% 

 
 

 92,38 2,13% 

15 
234m

Pa
 

1.17 хв 766,36 0,317% 

   1001,03 0,842% 
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Продовж. табл. 3.1. 

1 2 3 4 5 

16 
234

U
 

2.46·10
5
 років 53,2 0.1230% 

 
 

 120,9 0,035% 

17 
230

Th
 

7.54·10
4
 років 67,672 0,38% 

 
 

 143,76 0,049% 

 
 

 253,5 0,0088% 

18 
226

Ra
 

1600 років 186,211 3,64% 

19 
214

Pb
 

26.8 хв 295 18,42% 

 
 

 351 35,60% 

20 
214

Bi
 

19.9 хв 609,312 45,49% 

 
 

 1120,287 14,92% 

 
 

 1764,494 15,30% 

21 
210

Pb
 

22.2 роки 46,539 4,25% 

 

При формуванні перерахованого у таблиці 3.1. переліку визначуваних 

нуклідів, враховувався і факт накладання близьких по енергії -ліній, що 

призводить до систематичних похибок (іноді, до 100%). Аналіз 

експериментальних даних свідчить, що вказані нукліди охоплюють значну 

частину спектрометричної інформації, яка міститься у спектрах природної 

гамма-активності зразків.  

Загалом, у кожному АГС шукалось понад 50 ліній. Кожна з цих ліній 

має інтерферентів [119]. Інтерференція залежить від багатьох факторів, у 

першу чергу, від вмісту ГАН у зразку. Крім того, в АГС, час від часу, 

з’являються рентгенівські лінії. 

SBS-40 здатна розв’язувати проблему інтерференцій, вирішуючи, – яким 

чином розподілені активності між двома, чи більше ГАН. Розгляд 

інтерференцій здійснюється в усьому діапазоні енергій гамма-квантів. 

Обмеженням є вище вказаний критерій F3  та роздільна здатність детектора. 

У деяких випадках, SBS-40 вирішує проблему інтерференцій пар (загалом 
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трійок; четвірок; …) ліній, не віддаючи перевагу одному з них, та пропонує 

зробити цей вибір експериментатору. Так, наприклад: 

232
Th 63,29 КеВ – 

234
Th 63,29 КеВ;  

238
U 49,55 КеВ – 

210
Pb 46,539 КеВ;  

235
U 185 КеВ – 

226
Ra 186,211 КеВ. 

Однак, у деяких випадках, де можливості SBS-40 були вичерпані – 

однозначної ідентифікації не було, тобто інтерференції залишались, тому, 

при можливості, використовувались інші лінії, або інші ГАН.  

Крім можливостей SBS-40, були використані додаткові способи 

врахування інтерференцій, у яких використовуються такі критерії:  

– активності сусідніх, генетично пов’язаних ГАН у стані радіоактивної 

рівноваги, є однаковими; 

– активності двох ліній двох (чи більше) “сусідніх” ГАН одного ряду, які 

пов’язані генетично, і знаходяться у стані радіоактивної рівноваги, 

повинні бути однаковими, в межах статистичної похибки. 

Зрозуміло, що активності двох (чи більше) ліній одного і того ж ГАН, 

повинні бути однаковими в межах похибки. Таким чином, розглядаються 

одночасно декілька ГАН. Наприклад, при розгляді ряду 
238

U 

використовуються його короткоживучі та / або довгоживучі дочірні ГАН, 

зокрема:  

А 
238

U (4,47·10
12

 років) = A 
234

Тh (24,1 днів) = A 
234m

Ра (1,17 хв.); 

А 
226

Ra (1600 років) = A 
214

Bi (19,9 хв.) = A 
214

Pb (26,8 хв.)  

Співвідношення радіоактивної рівноваги допомагають суттєво вирішити 

проблеми, пов'язані з інтерференціями.  

Як відомо, аналітично корисним у отриманих гамма-спектрах, є фото пік 

повного поглинання (ППП), а також, в окремих випадках, піки одиничного і 

подвійного вильотів, піки сум (співпадань), рентгенівські піки. У багатьох 

задачах гамма-спектрометрії не відомі ані положення ППП, а саме, 

положення його максимуму Nmax (або Еmax), ані його можлива площа S. 

Відсутність подібної апріорної інформації змушує здійснювати вимір гамма-
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спектра в декількох, а частіше всього, в одному, але достатньо широкому 

діапазоні енергії гамма-квантів Е (0–5000 кеВ), часто протягом тривалого 

часу. Після виміру гамма-спектра, здійснюється пошук характерних за 

формою, положенням Nmax, Emax, площею ΔS пікоутворень – сукупності 

послідовних точок у спектрі, які розпізнаються як ППП.  

Вважається, що задовільною моделлю для описання ППП в АГС, 

виміряних Ge(Li) i NaJ гамма-спектрометрами, є функція нормального 

розподілу – гаусіан, проінтегрована по ширині канала l: 

Ede
S

S

l

l

EE

l 









2

1

2

1

2

)(
2

2
max

2



 ,                                     (3.1) 

де: Sl – площа канала l (число відліків (імпульсів) в каналі l); S – площа 

ППП; ШППВ – ширина ППП на напіввисоті;  – дисперсія, причому 

 = ШППВ/2,355; Еmax – енергія, яка відповідає максимуму ППП; Е – енергія, 

яка відповідає каналу l. 

Вираз (3.1), є одним із основних критеріїв виявлення ППП серед 

пікоутворень, що використовуються у пакеті програм SBS-40. У свою чергу, 

пікоутворення шукаються шляхом багаторазового чисельного 

диференціювання апаратурного спектру. 

Іншим важливим критерієм є, вказаний вище, відомий критерій “трьох 

корнів із фону”, тоді – ППП є аналітичним, тобто, використовується для 

подальших обчислень. В іншому разі, ППП не використовується в режимі 

автоматичної обробки. 

Наступним кроком обробки експериментальних гамма-спектрів є 

порівняння ПШПВ одержаного спектру з ПШПВеталон (повна ширина ППП на 

напіввисоті визначена програмою SBS-40 при обробці еталонних спектрів 

для стандартних зразків). Так, якщо:  

ШППВ  ШППВеталона,                                    (3.2) 
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тоді – ППП розглядається як мультиплет і, відповідним чином, розкладається 

на синглетні піки, які описуються (3.1). 

Якщо: 

ШППВ  ШППВеталона,                                       (3.3) 

ППП не розглядається ні в автоматичному ні в ручному режимі роботи. 

Для ППП, що пройшли процедури обробки по критеріям (3.1–3.3), 

ставиться у відповідність, певний інтервал енергій Еmax  Е, який є 

інтервалом можливих значень Е  Е енергій ліній ГАН, які, можливо, 

представлені в апаратурному спектрі. Таким чином, відбувається 

ідентифікація ППП.  

Ідентифікація ППП та ГАН, що виконується SBS–40 є необхідним, та не 

достатнім етапом для однозначної ідентифікації ГАН і, відповідно, 

правильності подальших етапів обчислень. Причиною цього є факт, так 

званих, інтерференцій – неминучої, у багатьох випадках, інтерпретації 

одного і того ж ППП як сигналу, який належить більш, ніж одній лінії як 

одного і того ж ГАН, так і різних ГАН. Для вирішення цієї проблеми, 

програмою використовується інформація про наявність у спектрі інших 

характеристичних ліній, що належать одному конкретному ГАН, а також 

квантові виходи n цих ліній, періоди напіврозпаду Т1/2 ГАН. Кінцевим 

результатом алгоритмів ідентифікації є список найбільш ймовірних 

ідентифікованих ГАН. 

Програмне забезпечення SBS проводить "підгонку" -піків апаратурних 

спектрів функцією Гауса, використовуючи χ
2
 – критерій. Похибка 

інтенсивності піка враховується через середньоквадратичне відхилення 

гауссіана від значення відліків у каналах спектру. Автоматична реєстрація 

-піків проводиться у випадку виконання нерівності: 

S P SP B  ,                                              (3.4) 

де: Sp – площа, P – параметр відсіювання піків, як правило Р = 3, SВ – площа 

фону. 
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У випадку складної форми -піків, вони обробляються як мультиплети, в 

такому разі, програма використовує два або більше гаусіанів. 

Автоматична ідентифікація нуклідів здійснюється на основі 

співставлення піків -ліній нуклідів з бібліотеки SBS. Застосовується 

наступний алгоритм: здійснюється попередня реєстрація всіх можливих 

нуклідів, що мають таку ж -лінію випромінювання, далі, із зареєстрованих 

нуклідів, вибирають найбільш достовірні нукліди, за кількістю 

ідентифікованих ліній, ідентифікованих піків, не зайнятих іншими 

нуклідами, похибок, у розрахунку активності, по різних піках та наявності 

піків для інтенсивних ліній. 

У програмах обробки апаратурних спектрів гамма-спектрометра SBS-40, 

передбачено автоматичний розрахунок таких кількісних характеристик [74]: 

– інтенсивності I: 

I = S / ТС,                                                   (3.5) 

де: ∆S – площа піку повного поглинання лінії, імп.; TC – тривалість виміру, с. 

– активності А: 

 TCen

S
A
















1
4

,                             (3 .6) 

де: 
21

2ln

T
  – стала розпаду ГАН; n(Еі) – квантовий вихід лінії Еі гамма-

квантів, гамма-квант/с·розпад; ε(Еі) – фотоефективність реєстрації гамма-

кванту енергією Еі; 
4


 – відносний тілесний кут. 

Якщо задана маса зразка k, тоді визначається питома активність АП 

k

А
A

П
 .                                                  (3.7) 

Значення  =  (Е), 
4


 розраховуються автоматично, на основі обробки 

еталонних спектрів, отриманих з вимірів стандартних зразків відомих ГАН, 

їх питомими активностями для, так званого, посуду Марінеллі. Є можливість 
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корекції, у певних межах, значень  =  (Е), 
4


, введення поправок на 

густину зразка та ін. Однак, у разі використання, наприклад, циліндричної 

форми посуду, із різними значеннями діаметру та висоти, котра, зрозуміло, 

змінюється із масою k зразка, призводить до суттєвих розбіжностей між 

експериментальними значеннями А (розрахованими SBS–40) та значеннями 

А, розрахованими на основі паспортних даних.  

Отримавши активності ГАН, можна використати наступний метод 

врахування інтерференції. Нехай A(Еі) – активність гамма-кванту (лінії) Еі 

ГАН, I – інтенсивність реєстрації гамма-кванту. Лінії 1, 2 з інтенсивностями 

I1, I2 та активністю А1 ГАН1; лінії 3, 4 з інтенсивностями I3, I4 та активністю 

А2 ГАН2. Тоді: 

22

2
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1
1
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I
A .                                          (3.8) 
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Інтерференція – це, практично, повне співпадіння енергій гамма-квантів 

різних ГАН. Тому, пік з інтенсивністю І, є сумою і піків ліній з інтенсивністю 

Іі:  

)()()( iii iii EEnEAII   .                                   (3.9) 

 

Нехай, ii I  – сума двох ліній: 1 та 3 – лінії різних ГАН1 та ГАН2 

інтерферують:  

)()(
33211131
  nAnAIII

i
i . 

Тоді:  

44

334

33231

)(

)(













n

nII

nAIIII i
i

i
i

i
i . 

Таким чином, отримано вираз для інтенсивності І1 з врахуванням 

інтерференції. Для розрахунку, замість інтерферуючої інтенсивності І3, коли 
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неможливо визначити активність А2, використовується інтенсивність І4 іншої 

лінії. 

Користуючись виразом (3.8), для співвідношення між активністю А та 

інтенсивностями I1, I2 одного і того ж ГАН, можна записати:  

33

113
111 )(











n

nI
nA . 

Відповідно, відносна похибка визначення інтенсивності, з врахуванням 

інтерференції (пуассонівський розподіл), розраховується наступним чином: 
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3.2 Експериментальні задачі низькофонової гамма-спектрометрії 

для ядерного датування 

 

Достовірність визначення ЕНС залежить від якості ядерно-фізичного 

експерименту, ефективності та роздільної здатності детектору, можливості 

забезпечити тривалі низькофонові виміри та достовірності статистичної 

обробки отриманих даних.  

В даному розділі розглянуто особливості організації низькофонового 

експерименту по встановленні ЕНС в умовах відділу фотоядерних процесів 

ІЕФ НАН України.  

 

3.2.1 Калібрування та визначення ефективності детектора для 

різних геометрій вимірів та форм зразків  

 

Гамма-спектрометри потребують проведення калібрування із 

використанням стандартних -джерел, які мають статус метрологічних 

стандартів і проходять періодичну повірку. Суттєвою вимогою до 

вимірювань -джерел є точна ідентифікація його фотопіку в апаратурному 

спектрі на певному каналі, отриманому детектуючою системою. Процедура 
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встановлення радіонуклідів, при калібруванні, полягає у співставленні енергії 

фотопіків на апаратурному спектрі із енергіями γ-ліній, що їх випромінюють 

радіоізотопи зразкового джерела. Для коректної калібровки необхідно, щоб 

енергія еталонного джерела була співставлена із центром відповідного піку 

повного поглинання на апаратурному спектрі [117, 120]. 

Для германієвого детектора, калібрування по енергії, здійснюється за 

допомогою вимірювання стандартних джерел, що містять відомі 

радіонукліди з чітко визначеними енергіями у діапазоні від 20 кеВ до 

2000 кеВ. Вимірювання проводять так, аби еталонний спектр містив добре 

визначені фотопіки. Стандартні -джерела поміщаються у посуд такої ж 

форми та об’єму, як і досліджувані зразки. Необхідною умовою також є 

припущення про співставимість густин еталонних та досліджуваних зразків. 

Кожне відхилення від цих правил вимагає проведення додаткового 

калібрування.  

Інтегрований пакет програм спектрометра SBS-40 працює у трьох 

режимах: нове калібрування, його уточнення та коригування. При новому 

калібруванні, попередня калібровка автоматично видаляється, відповідно, 

проводиться нове калібрування спектрометра по енергії, ширині -піка на 

напіввисоті і ефективності реєстрації. При уточненні калібрування, наявне 

калібрування – повністю зберігається, однак, додаються нові калібрувальні 

точки. При коригуванні калібрування проводиться пряма залежність – канал-

енергія. 

При проведенні нового калібрування детектора, програма SBS-40 

самостійно встановлює відповідність фотопіків -ліній з калібрувальної 

бібліотеки. Але, для цього, необхідною є – достатня кількість інтенсивних 

одиночних піків, а калібрувальна бібліотека, – містила б тільки нукліди, 

наявні в даному спектрі [121]. З калібрувальної бібліотеки також 

використовуються тільки інтенсивні лінії із виходом більшим за 1%. Якщо 

автоматичне калібрування не проходить, необхідно встановити дві 

калібрувальні точки в режим ручної ідентифікації. У цьому випадку, буде 
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проведено енергетичне калібрування, а автоматична ідентифікація буде 

полягати тільки в зіставленні піку лінії, що потрапляє в межі діапазону 

ідентифікації даного піку, проте, використовуватимуться тільки інтенсивні 

поодинокі піки та, відповідно, інтенсивні лінії.  

Для калібрування даного детектора, використовувались точкові та 

об’ємні джерела ДП “Київського обласного науково-виробничого центру 

стандартизації, метрології та сертифікації”, дані яких приведені в таблиці 3.2. 

Однак, деякі точкові джерела не можуть бути використані для калібрування 

детектора, оскільки, містять недостатню активність на час вимірів [117, 118, 

120]. В основному, це обумовлено малими періодами напіврозпаду 

радіонуклідів. 

 

Таблиця 3.2 

Дані про стандартні джерела, які були використані для калібровки 

детектора 

№ 

комп 

лекту 

 

Номер 

нукліда 

 

Нуклід 

 

Дата 

атестації 

Активність 

на дату 

атестації, 

Бк 

Активність 

на дату 

вимірів 

Бк 

1 2 3 4 5 6 

1 3052 Co-60 24.03.2010 16300 6761,5 

1 3052 Cs-137 24.03.2010 73300 62855,4 

1 3052 Ba-133 24.03.2010 16700 10737 

1 3052 Th-232 24.03.2010 238 238 

1 3052 Cd-109 24.03.2010 625 16,23 

1 3060 Eu-152 24.03.2010 26600 18914 

2 

КИТ-1  

№ 04-

794-16 

Am-241 12.04.2016 28700 28700 
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Продовж. табл. 3.2. 

1 2 3 4 5 6 

3 55-06 Na-22 03.06.2015 8280 5556,1 

3 53-06 Mn-54 03.06.2015 54 16,06 

3 54-06 Co-60 03.06.2015 28000 22995 

3 50-06 Cd-109 03.06.2015 656 – 

3 51-06 Ce-139 – – – 

3 52-06 Sn-113 – – – 

3 56-06 Y-88 – – – 

4 
GF-057-

10D 
Co-57 17.11.2016 2,97 кБк 2,87 кБк 

 

 

В таблиці представлені такі комплекти стандартних точкових джерел: 

1. Комплект спектрометричних джерел гамма-випромінювання типу 

ОСГИ №8524, виробництва “ВНИИМ ім. Д.І. Меделеева”, м. Санкт-

Петербург. Власник м. Біла Церква (6 шт. 3062); 

2. Робоче еталонне радіонуклідне джерело спеціального призначення 

КИТ-1 № 04-794-16 (Am-241);  

3. Комплект спектрометричних джерел гамма-випромінювання типу 

ОСГИ-3, виробництва ЗАТ “РІТВЕРЦ”, м. Санки-Петербург (6 шт.); 

4. Eckert Ziegler Isotope Products California, US. (Co-57). 

 

У таблиці 3.3. наведені основні ядерно-фізичні константи радіонуклідів, 

які використовувалися для калібрування детекторів [24, 25]. 

 

 

 

 



 122 

Таблиця 3.3 

Ядерно-фізичні константи радіонуклідів, які використовувалися для 

калібрування детекторів [24, 25] 

№ U Т1/2, роки Eγ, кеВ n, % 

1 2 3 4 5 

1 
241

Am 432,2 59.5 35.9% 

2 
133

Ba 10.5 80.9 32.9% 

   276.4 6.9% 

   302 17.8% 

   356 60.5% 

   383.8 8.7% 

3 
152

Eu 13.6 121.7 28.4% 

   244.7 7.4% 

   344.2 26.4% 

   443.9 2.8% 

   778.8 12.7% 

   867.3 4.1% 

   964.0 14.4% 

   1085.8 9.9% 

   1112.0 13.3% 

   1212  

   1408.0 20.7% 

4 
137

Cs 30.17 661.0 85% 

5 
60

Co 5.27 1173.2 100% 

   1332.5 100% 

6 
57

Co 0.742 122.0 85.5% 

   136.4 10.6% 

7 
40

К 1.27E6 1460,8 10,7% 

8 
109

Cd 1.27 21.9 18.6% 
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Продовж. табл. 3.3. 

1 2 3 4 5 

   22.1 35.2% 

9 
22

Na 2.6 511 180% 

   1274.5 100% 

10 
54

Mn 0.856 834.8 100% 

 

Як видно з таблиці 3.3, при проведені калібрування охоплюється діапазон 

енергій від 60 кеВ (
241

Am) до 1460 кеВ (
40

К). Для прикладу, на рис. 3.1 

приведено апаратурний гамма-спектр стандартних точкових джерел, який 

був використаний для встановлення залежності “енергія-канал”, для 

калібрування детектора на шкалі каналів та їх інтенсивності [122, 123].  

 

 

Рис. 3.1 Апаратурний гамма-спектр точкових джерел. 

 

Розрахунок абсолютної ефективності стандартних точкових джерел, для 

даного значення енергії, здійснюється по формулі: 

exp

( )
( )

100

i

k
k iemitt

N I

GN
A

  



,                                      (3.10) 
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де: Nexp – число зареєстрованих детектором імпульсів від -квантів із 

енергією Е (кеВ); Nemitt – число -квантів, що було емітовано стандартним 

джерелом, для даної енергії; A
(k)

 – активність k-го нукліду, співставимий i-й 

калібрувальній точці, в бекерелях; ( )k

iG  – вихід -квантів на 100 розпадів для 

лінії k-го нукліда, що співставляється i-й калібрувальній точці з енергією E
і
; Іі 

– інтенсивність піку повного поглинання енергії, що відповідає i-вій 

калібрувальній точці з енергією E
і
: 

( )i

ППП
i

S
I 


, 

де: ( )i

ПППS  – площа піку повного поглинання i-ої каліброваної точки з енергією 

E
і
, імп/сек;  – час набору спектра (“живий” час), с.  

Вираз (3.10) дає калібровочні точки для побудови функції залежності 

енергія-ефективність реєстрації. На рис. 3.2 наведено таку залежність 

абсолютної ефективності від енергії гамма-квантів, що визначалися за 

допомогою набору стандартних точкових джерел. 

 

Рис. 3.2 Залежність абсолютної ефективності детектора від енергії гамма-

квантів 

 

При цьому, роздільна здатність Ge(Li)-детектора складала 3,5 кеВ для 

лінії 
60

Со з енергією 1333 кеВ. Різноманітність підходів щодо калібрування 
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напівпровідникових детекторів, у т.ч. Ge(Li)-детектора, та оцінки їх 

ефективності – приведені в роботах [121-123]. 

Вказаний аналітичний вираз (3.10) абсолютної ефективності, для 

широкого діапазону енергій гамма-квантів, справедливий для стандартних 

точкових джерел. При проведені реальних вимірів необхідно враховувати 

геометричні розміри випромінюючого джерела гамма-квантів, площі 

ефективної поверхні детектору, відстань від джерела до поверхні детектора. 

Отже, потрібно вводити поправку на ефективний тілесний кут захоплення 

гамма-випромінювання поверхнею детектора, від джерела гамма-квантів 

[120, 124].  

У роботах [125, 126] був проведений розрахунок калібрувальних 

коефіцієнтів для абсолютної ефективності детектора на прикладі 

Ge(Li)-детектора, що використовувався при вимірах. Як видно із рис. 3.3, при 

збільшені радіусу випромінюючої поверхні понад радіус кристалу Ge – 

22 мм, геометричний коефіцієнт значно зменшується. До таких же змін 

приводить і збільшення відстані “джерело-детектор”. 

 

 
Рис. 3.3 Теоретична залежність геометричної поправки від радіусу поверхні, 

що випромінює -кванти та її відстані до поверхні детектора [125] 

 

Програма SBS-40 вводить поправки на геометрію та густину зразка 

(вводячи цим, поправки на самопоглинання у всьому діапазоні енергій), коли 
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ці поправки відомі і доцільність їх врахування добре обґрунтована [124, 132]. 

У роботах [127-131] вказано, що питома активність i-го радіонукліда в 

досліджуваному зразку масою k визначається наступним виразом: 

 

)()()(

)(





 EKktEEn

EN
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 , 

 

тут Ni (Eγ) – число відліків за час вимірювання t у фотопіку (із вирахуванням 

фону) з енергією Eγ (визначається експериментально); ni (Eγ) – квантовий 

вихід гамма-квантів з енергією Eγ для i-го радіонукліда; ε (Eγ) – ефективність 

реєстрації гамма-квантів заданої енергії Eγ для використовуваної геометрії 

вимірювання; t – час вимірювання спектра (визначається експериментально, 

в секундах); K (Eγ) – поправка на самопоглинання гамма-випромінювання з 

енергією Eγ у досліджуваному зразку з густиною ρ; k – маса проби (в кг).  

Якщо у радіонукліда є кілька інтенсивних гамма-ліній, то його питома 

активність визначається по кожній з них, а результати усереднюються і 

похибка визначається як середньоквадратичне відхилення результатів 

окремих визначень від середнього. 

Ефективність спектрометра визначається за допомогою каліброваних 

джерел для різних геометрій (наприклад, посуд Марінеллі). При цьому 

застосовуються способи по зменшенню можливої похибки через методики 

вимірювання: похибка геометричної відтворюваності умов вимірювання 

доведена до рівня 0,1% [133-135]. Ефективність реєстрації γ-випромінювання 

з енергією Ei в заздалегідь заданих умовах (геометрія, зразок) визначається 

наступним виразом: 

 

KktnA

N
E
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i

i



0

)( ,                                          (3.11) 

 

тут 
tkA
0  – атестаційне значення питомої активності джерела на момент 

вимірювання; 

Зазвичай ε(Ei) та К(Ei) визначаються експериментально разом: 
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Величина 
tkA
0  розраховується наступним чином: 

 
2/10 /)(693,0

00

Ttttk keAA


 ,                                             (3.13) 

 

тут А0 – питома активність на момент атестації; (t0 – tk) – час що минув з 

моменту атестації до моменту вимірювання; Т1/2 – період напіврозпаду. 

Далі розглянемо процедуру побудови кривої ефективності для гамма-

спектрометрії об’ємних зразків. У такому разі нами здійснений розрахунок 

інтегральних показників установки щодо ефективності реєстрації гамма-

квантів, геометричних розмірів та густини досліджуваної речовини для даних 

умов експерименту [136-141]. Процедура побудови кривої залежності 

вказаних інтегральних показників D від енергії Еi проходить в кілька етапів. 

Використовують набір стандартних (еталонних) джерел γ-випромінювання 

радіонуклідів-реперів з набором γ-ліній різної енергії Еi, для яких відома 

початкова питома активність А0 (ця питома активність визначається на 

момент виготовлення еталонного джерела). В якості таких еталонних зразків 

були вибрані атестовані джерела ООИСН на основі нуклідів 
152

Eu, масою 

100–800 г. Початкова активність А0(
152

Eu) = 10360 Бк/кг на момент 

виготовлення 30.04.1991, Т½ (
152

Eu) = 13,5 роки. В роботі приводяться дані 

інтегральних показників D (Е, k), які знаходились для двох об’ємних 

еталонних джерел, які були в сипучому або рідкому станах. Їх було поміщено 

у вимірювальні циліндричні посудини, діаметром 100 мм, об’ємом 1 л та 

100 мл. Для досліджуваних нами геометрій визначались інтегральні 

показники геометрії в залежності від енергії D (Е). У таблиці 3.4 вказані 

основні лінії та їх квантові виходи. Крім того, для визначення інтегральних 

показників геометрії в залежності від енергії до 100 кеВ, було додано також 

точкове джерело 
235,238

U.  
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Таблиця 3.4 

Основні лінії нуклідів досліджуваного зразкового джерела та їх квантові 

виходи 

Нуклід Eγ, кеВ n, абс. од. 

152
Eu 121,782 0,2832 

152
Eu 244,699 0,0756 

152
Eu 344,281 0,2667 

152
Eu 411,115 0,0227 

152Eu 678,578 0,0047 

152Eu 778,91 0,1296 

152Eu 964,131 0,1462 

152Eu 1005,279 0,0065 

152Eu 1085,914 0,104 

152Eu 1112,116 0,13561 

152Eu 1408,011 0,2085 

152Eu 1528,115 0,00281 

238U 63 0,038 

238U 93 0,0673 

235U 143,8 0,105 

235U 163,3 0,047 

235U 185,7 0,54 

 

Далі, відповідно, до виразу (3.13) здійснений розрахунок 
tkA
0 , та 

інтегральні показники за наступним виразом: 

 

thA
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I
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0


 , 

 

де I, імп./с., k – маса зразка 
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Питома активність досліджуваного зразка розраховувалась наступним 

чином: 

 

Dkn

I
A

П


  

 

Отримавши, в результаті, масив експериментальних значень 

інтегральних показників D, можна представити у вигляді тримірної 

залежності D = f(Eγ, k), котру можна зобразити таблично та графічно, у 

вигляді поверхні [139-143]. 

На рис. 3.4 наведено тримірну залежність D = f(Eγ, k) для об’єму 1 л 

(циліндр діаметром 100 мм), а на рис. 3.5 – об’єм 100 мл для зразка сипучого 

типу. На рис. 3.6 наведено тримірну залежність D = f(Eγ, k) для об’єму 1 л, а 

на рис. 3.7 – об’єм 100 мл для зразка рідкого типу.  

 

Рис. 3.4 Тримірна залежність D = f(Eγ, k) для об’єму 1 л зразка сипучого типу 
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Рис. 3.5 Тримірна залежність D = f(Eγ, k), об’єм 100 мл зразка сипучого типу 

 

Рис. 3.6 Тримірна залежність D = f(Eγ, k) для об’єму 1 л зразка рідкого типу 
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Рис. 3.7 Тримірна залежність D = f(Eγ, k) для об’єму 100 мл зразка рідкого 

типу 

 

Використання отриманих інтегральних показників D дозволило 

вирішити низку задач кількісних визначень питомих активностей ГАН в 

об’ємних зразках довкілля, в інтервалі мас 50 г – 1000 г (ґрунти, донні 

відкладення, гірські породи тощо). Похибка вимірів, як правило, становила 

10–20% і визначалася, в основному, статистичною похибкою реєстрації 

гамма-квантів. Вклад похибки визначення інтегральних показників D є 

систематичною, однак меншою, ніж вклад статистичної похибки і становить 

2–5% в області 120–700 кеВ та 5–15% в області 700–2100 кеВ, і може бути 

зменшений, в разі необхідності.  

В результаті, визначається мінімально детектована активність, яка 

обчислюється для неідентифікованих нуклідів з бібліотеки ідентифікації за 

найбільш інтенсивною лінією: 

MDA
P S

t
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E K K
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100

( )

, 

де: MDA – мінімально-детектована активність нукліда, Бк, P – параметр 

відсіювання піків, SB – площа фону під найінтенсивнішою лінією нукліда, tL – 

живий час набору спектра, GN – вихід γ-квантів на 100 розпадів, для 
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найінтенсивнішої лінії нукліда, ε – функція калібрувальної залежності 

“енергія – ефективність реєстрації”, EN – енергія найінтенсивнішої лінії 

нукліда, KG – коефіцієнт геометричної ефективності, KC – коефіцієнт 

концентрації проби. 

Мінімально-детектована активність радіоізотопів, по суті, залежить 

тільки від часу вимірювання, наприклад, для зразка масою 650 г, у 

вимірювальній геометрії посуду Марінеллі 0,5 л, за експозиції 60000 с 

складає: для 
234

Th (
238

U) – 4 Бк/кг, 
186

Ra – 3 Бк/кг і 
40

K – 2 Бк/кг, що значно 

нижче рівнів активності радіонуклідів у досліджуваних об’єктах довкілля. 

Час вимірювання зразків оптимізовувався (контролювався оператором) таким 

чином, щоб статистична похибка в піку інтересу (наприклад, 
234

Th 63 кеВ) у 

спектрі, не перевищувала 10–15%. Отже, мінімільно-детектована активність 

137
Cs складала 4 Бк/кг, при експозиції 18000 с, інших гамма-випромінюючих 

радіонуклідів – 4–7 Бк/кг.  

 

3.3 Система стабілізації та пониження фону в гамма-

спектрометричному комплексі ВФЯП ІЕФ НАН України 

 

Впродовж декількох років, у відділі фотоядерних процесів Інституту 

електронної фізики НАН України, проводилося вивчення спектрального 

складу природного γ-фону. Такі виміри викликані необхідністю в отримані 

надійних даних про енергію та інтенсивність фонових γ-ліній при 

спектральних вимірах. Виміри γ-фону сцинтиляційними спектрометрами 

вказували, як правило, на наявність інтенсивної γ-лінії, з енергією 1461 кеВ, 

природного радіоактивного нукліду 
40

К, який присутній у довкіллі [144-147]. 

Розвиток техніки γ-спектроскопії на основі Ge(Li) – детекторів великого 

об'єму, дозволив розширити уявлення про фон і зафіксувати велику кількість 

малоінтенсивних γ-ліній, в інтервалі енергій від 180 до 2615 кеВ, 

обумовлених радіоактивністю довкілля. За наявними даними [148-152], 

основний вклад до фонового γ-випромінювання (окрім 
40

К) вносять 
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радіоактивні ряди урану і торію. Ці дані знаходяться у відповідності із 

середньою концентрацією урану і торію у земній корі, яка складає (2,5–

13)·10
-4

%, а елементи будівельних конструкцій, мінеральна частина яких 

складається з осадових і скельних порід: глини, піску, гранітів і т.п., містить 

помітну кількість розсіяного урану і торію. 

Інтенсивність фонових γ-ліній, при вимірах у різних лабораторіях 

різними детекторами, може відрізнятися одна від одної. Але, порівняння 

фонових спектрів, дозволяє встановити загальні закономірності, виявити 

джерела і природу фону, виявити місцеві аномалії та звернути увагу на 

енергетичні інтервали із великим фоном. 

Отже, використання напівпровідникових детекторів гамма-

випромінювання дозволяє визначати широке коло ГАН для багатьох задач. 

Однак, існує ціла низка цікавих наукових та прикладних проблем, для яких 

інструментальні методи вимірів гамма-активності зразків, вже недостатні. 

Підвищення чутливості методів, за рахунок збільшення маси зразків або 

тривалості вимірів – обмежене. Класичним шляхом підвищення чутливості та 

пониження межі визначення методики є використання тих чи інших методів 

концентрування. Іншим шляхом, – є розробка засобів та способів пониження 

фону експериментального комплексу [148-152]. 

Гамма-спектрометричний комплекс, описаний у п.п. 3.1, 

використовується для різноманітних задач – як для дослідження наведеної 

гамма-активності (високі рівні гамма-активності), так і для природної гамма-

активності (низькі рівні гамма-активності).  

Значну роль відіграє контроль фонових умов під час вимірів зразків, що 

є дуже важливим. В першу чергу, це обумовлено тривалістю часу вимірів, 

який може становити до 20 годин. Крім того, стабільність радіаційного фону 

встановлює статистичну достовірність, з якою визначаються вміст 

радіонуклідів у зразках довкілля. Важливим, також, є вибір приміщення для 

низькофонової лабораторії, аби зменшити вплив радіаційних факторів 

ядерно-фізичної установки. У відділі фотоядерних процесів лабораторія 
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міститься в окремому приміщенні, яке захищено від прискорювача 

електронів мікротрона М-30 (1–18 МеВ), пасивним захистом зі стін (цегла, 

бетон), загальною товщиною – понад 3 м, при віддаленості від прискорювача 

– біля 15 м, на висоті, близько, 3 м над площиною пучка випромінювання 

[126].  

Фонові умови визначаються сукупністю радіаційних факторів: 

випромінювання від стін, підлоги приміщення та від радіоактивних 

компонент повітря, що є у низькофоновій лабораторії. Це обумовлено 

присутністю дочірніх продуктів розпаду урану-238 і торію-232, зокрема, газів 

220,222
Rn. Постійним, також, є вклад від космічного випромінювання, який 

пов’язаний з присутністю в атмосфері 
14

С. 

На основі проведених досліджень, був зроблений висновок про 

необхідність покращення параметрів гамма-спектрометричного комплексу. 

Покращення вимагали стабільність та рівень гамма-фону. Тому, була 

розроблена система стабілізації та пониження фону (ССПФ) в гамма-

спектрометричному комплексі.  

Гамма-спектрометричний комплекс, як вказано вище, використовує 

напівпровідниковий Ge(Li)-детектор ДГДК 100В (Д), розміщений у 

пасивному, багатошаровому (Pb+Cd+Fe+Cu+Al) 4 π-захисті (зовнішній 

захист). Низькофонові виміри проводяться у захищеному приміщенні, у 

будинко-подібній конструкції, що містить такі шари [150, 152]: 

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

Вказана послідовність шарів обумовлена фізикою захисту. Більш 

жорстке випромінювання, поглинаючись в зовнішньому шарі захисту, 

збуджує у ньому випромінювання менших енергій, зокрема рентгенівське 

випромінювання, яке буде реєструватись детектором. Для захисту від цього 

випромінювання використовується наступний шар із меншим значенням 

атомного номера Z, і т. д. Знак > вказує напрямок від зовнішньої до 

внутрішньої поверхонь захисту. Цим забезпечується поглинання більш 

жорсткого зовнішнього випромінювання у зовнішньому захисті.  
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Зовнішній захист, у свою чергу, складається із зовнішнього верхнього 

захисту, в якому знаходиться кристал детектора, та розміщуються зразки. У 

нижній частині зовнішнього захисту, зовнішнього нижнього захисту, 

розміщено дюар з рідким азотом, у якому знаходиться кріостат детектора. 

На рис. 3.8. наведений, для прикладу, типовий АГС фону без захисту (1) 

та із застосуванням ССПФ (2).  

 

Рис. 3.8 АГС фону без захисту (1) та із захистом (2) 

 

Як видно з рисунку, помітним є значне пониження фону, що являється 

суттєвим при вимірі зразків з природною активністю. Крім того, при 

проведенні експериментальних вимірів зразків довкілля, фон є стабільним 

протягом дня.  

Розроблена ССПФ у гамма-спектрометричному комплексі складається із 

підсистем, комбінація яких формує, іменовану нами, геометрію виміру. 

Розробка системи йшла поступово, шляхом пошуку технічних рішень, 

створення низки підсистем, доробок. Саме ці етапи були названі геометріями, 

опис яких приведено нижче. Зараз ці розробки сформувались у сукупність 

засобів, які називаються ССПФ у гамма-спектрометричному комплексі.  

Процес створення ССПФ та його гамма-спектрометрія здійснювалась 

протягом тривалого часу, паралельно з гамма-спектрометрією зразків [150, 

152]. Вибір конструкції та матеріалу для ССПФ, обумовлений такими 



 136 

вимогами як дешевизна, легкість, та слабка радіоактивність обраного 

матеріалу. Сама конструкція повинна бути простою, мобільною, піддаватись 

очистці, подальшій можливій модернізації та демонтажу. Деякі підсистеми 

можуть бути відключені. На рис. 3.9. приведено зовнішній вигляд ССПФ 

[150, 152]. 

 

Рис. 3.9 Зовнішній вигляд системи стабілізації та пониження фону:  

1 – елемент ФОСП; 2, 3, 4 – шлюзи; 5 – зовнішній верхній захист; 6 – 

зовнішній нижній захист 

 

Розроблена система є складовою гамма-спектрометричного комплексу і 

включає у себе існуючий зовнішній захист. Іншою метою дослідження була 

розробка гамма-спектрометричної методики досліджень способів керування 

рівнем гамма-фону та його стабільності, власними гамма-спектрометричними 

засобами. Недоліком є потужній резервуар атмосферного повітря. Не 

виключено, що є й інші можливі чинники впливу на фон. Їх виявлення є 

досить складною задачею.  

Підсистема фіксованого об’єму та складу повітря (ФОСП). Для 

зменшення неконтрольованого простору в приміщенні, де розташований 

детектор, створена система фіксованого об’єму та складу повітря ФОСП 
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(поліетилен); для зменшення неконтрольованого простору в зовнішньому 

захисті – ФОСП-К (ватман-картон). Повітря вважається ізольованим у цих 

об’ємах, не дивлячись на неповну герметичність, а нові надходження 

радіонуклідів – сповільнені. Повітря, ізольоване у ФОСП і ФОСП-К, не бере 

участі в неконтрольованій або примусовій конвекції. Радон, який знаходився 

у ньому, повинен розпастися [150, 152]. 

Підсистема шлюзів. Для зменшення неконтрольованої конвекції повітря 

між детекторним приміщенням та іншими приміщеннями, зменшення 

неконтрольованої конвекції повітря і конденсації атмосферної вологи у 

зовнішньому захисті, створена підсистема із 5 послідовних шлюзів для 

доступу до гамма-спектрометричного комплексу [150, 152]. 

Підсистема температурних градієнтів. Рушієм неконтрольованої 

конвекції повітря між приміщеннями, у самому приміщенні, зокрема, в 

детекторному приміщенні та зовнішньому захисті гамма-спектрометричного 

комплексу, в самому гамма-спектрометричному комплексі є, як відомо, 

перепад тисків та температурні градієнти (перепади температур). Ці фактори 

створюються неконтрольовано, залежать від кліматичних умов, тощо. Для 

вирішення цієї проблеми було створено підсистеми температурних 

градієнтів, які забезпечують стабільний перепад температур у середині 

зовнішнього захисту (де, як вказувалось, є центр конденсації) [150, 152].  

У якості центра (початкової точки температурного градієнта) був 

обраний зовнішній верхній захист – верхня частина зовнішнього захисту, в 

якій знаходиться кристал детектора, на ковпаку якого розміщуються зразки, 

які вимірюються. Це критична точка, де рівень фонової гамма-активності 

повинен бути стабільним та низьким. Тому, там було розміщено джерело 

тепла (електрична лампочка 25 Вт), яке забезпечувало температуру повітря tд. 

Наступна важлива точка знаходиться у зовнішньому нижньому захисті – 

нижній частині зовнішнього захисту, де розміщено дюар з рідким азотом і 

знаходиться центр конденсації. Тому, тут теж було розміщено джерело тепла 

(електрична лампочка 40 Вт), яке забезпечувало температуру повітря tзнз. 
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Ще одне джерело тепла знаходилось на підлозі детекторного 

приміщення (поза ФОСП), та забезпечувало температуру tдп. Крім того, одна 

контрольна точка знаходилась в сумісному з детекторним приміщенням, 

суміжному приміщенні, де вимірювалась температура tсп. 

Потужність джерел тепла підбиралась експериментально, з метою 

забезпечення градієнту температур повітря tд > tзнз > tдп > tсп. Експеримент 

показав, що задовільним градієнтом є 1°С, а tд = 22–23°С, яка зростає до 24–

25°С у кінці дня проведення експерименту, а саме, гамма-спектрометричного 

вимірювання досліджуваних зразків [150]. 

Теплоізоляція. Температура внутрішньої (металевої) поверхні 

зовнішнього захисту теж має певне значення. Тому, вона була закрита 

теплоізолятором (ватман – картон, покритий поліхлорвініловою плівкою). Ця 

поверхня також ізолювала зовнішній верхній захист від зовнішнього 

нижнього захисту [150]. Окрім теплоізоляції, ці додаткові поверхні 

перешкоджали попаданню повітря із щілин зовнішнього захисту. 

Підсистема вентиляції. Встановлено, що повна теплоізоляція без 

вентиляції призводить до небажаного підвищення температури повітря та 

нагрівання електронних приладів. Тому, була створена підсистема вентиляції 

із невеликих компактних вентиляторів, які вентилювали повітря у зовнішній 

верхній захист та зовнішній нижній захист [150].  

Внутрішній захист. Гамма-спектрометричний комплекс 

використовується для гамма-спектрометрії різноманітних зразків різних 

рівнів активності з різними періодами напіврозпаду. Гамма-спектрометрія 

досліджуваних зразків потребує їх заміни, іноді досить частої. З цих причин 

гамма-спектрометричний комплекс не може бути герметичним, так як і, 

відповідно, детекторне приміщення, яке, окрім шлюзів, не ізольоване від 

інших приміщень. Негерметичність гамма-спектрометричного комплексу 

(зовнішнього захисту) і детекторного приміщення спричиняє доступ повітря 

у ці об’єми, з усіма можливими наслідками [150]. 
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Гамма-спектрометрія різних, у тому числі, і об’ємних (зразки довільної 

маси, форми та розмірів, напр., зразки кераміки) зразків, у яких знаходяться 

об’єми повітря, потребує додаткового, внутрішнього захисту (ВЗ), який 

знаходиться у зовнішньому верхньому захисті. Він служить для одночасного 

захисту поверхні кристала детектора та об’ємних зразків і складається з 

внутрішнього верхнього захисту, який захищає зразки, та внутрішнього 

нижнього захисту, який захищає бокову поверхню детектора.  

На рис. 3.10. наведено схему (в перерізі) вузла верхнього зовнішнього 

захисту. У ньому розташовані елементи фіксованого об’єму та складу повітря 

ФОСП (поз. 6), теплоізоляційна (поз. 10) та пилозахисна (поз. 11) ширми; 

розташовані двері верхнього захисту (поз. 12), що складаються з шарів, 

аналогічних вказаним вище. У робочому просторі цього, верхнього 

зовнішнього захисту, розміщений об’єкт нашої уваги – вузол внутрішнього 

захисту (поз. 7), який знаходиться безпосередньо біля верхньої частини 

вакуумованого та охолоджуваного скрапленим азотом кріостата (поз. 9), в 

якому розміщується кристал детектора [150].  

 

Рис. 3.10 Вузол верхнього захисту ССПФ. 1, 2, 3, 4, 5 – зовнішній верхній 

захист; 6 – ФОСП-К; 7 – елемент внутрішнього захисту; 8 – позиція зразка; 9 

– кріостат детектора; 10 – теплоізоляційна ширма; 11 – пилозахисна ширма; 

12 – двері зовнішнього верхнього захисту; 13 – холодопровід детектора 
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Реалізація вказаних технічних рішень йшла поступово, в різних 

напрямках, які, умовно, названо геометріями. Кожна наступна геометрія, як 

правило, включає у себе попередню. Приведемо короткий опис геометрій 

[150]. 

“Геометрія 0”. У цій геометрії розпочинались виміри. Детектор 

знаходився у зовнішньому захисті. Здійснюється вентиляція зовнішнього 

захисту, детекторного приміщення та гамма-спектрометрія стандартних 

джерел гамма-квантів (виміри, для яких наявність зовнішнього захисту 

некритична).  

“Геометрія 1”. Ця геометрія фіксує зміну внутрішньої оснастки в 

зовнішньому захисті, зокрема, заміну матеріалів, які можуть бути 

сорбентами, на більш інертні та менш гамма-активні.  

“Геометрія 2”, в якій у верхню частину зовнішнього захисту розміщено 

ФОСП. ФОСП суттєво зменшує робочий об’єм зовнішнього верхнього 

захисту, тому використовується не завжди. 

“Геометрія 3” – детектор знаходиться поза захистом у детекторному 

приміщенні. Використовується як базова, для порівняння між собою різних 

геометрій та різних рівнів гамма-фону ближнього довкілля. 

“Геометрія 4”. Для вимірів об’ємних зразків, коли ФОСП не можна 

використати у зовнішньому верхньому захисті, використовувалась тепло- та 

газо-ізоляція, у вигляді бокових стінок (листи ватману та плівки), які 

ізолювали внутрішні поверхні зовнішнього верхнього захисту. 

“Геометрія 5”, в якій з’явились додаткові ФОСП у детекторному 

приміщенні, а також у нижній частині зовнішнього захисту. Для зменшення 

неконтрольованої конвекції у самому зовнішньому захисті, зовнішньому 

верхньому та зовнішньому нижньому захистах – встановлено ширму, яка 

ізолює зовнішній верхній захист від повітря детекторного приміщення. 

“Геометрія 6”, в якій детекторне приміщення звільнено від 

електронного обладнання, що знаходилось в детекторному приміщенні.  
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“Геометрія +6” – у зовнішній верхній захист встановлено елемент для 

дослідження температурних градієнтів та вентиляція у зовнішньому 

нижньому захисті. 

“Геометрія ++6” доповнена тепловим елементом у зовнішньому 

нижньому захисті. 

“Геометрія 7” – були змонтовані ФОСП у детекторному приміщенні, 

шлюзи. Одночасно були зняті бокові стінки. 

“Геометрія +7” – попередня геометрія з тепловими елементами у 

зовнішньому верхньому захисті та зовнішньому нижньому захисті. 

“Геометрія ++7” – модифікація геометрії +7: встановлення теплового 

елемента (60 Вт) на підлозі в шлюзі 3 для оптимізації температурних 

градієнтів.  

“Геометрія +++7” – геометрія ++7, де проведено певний вибір 

потужності в підсистемі температурних градієнтів – 25Вт (зовнішній верхній 

захист); 40Вт (зовнішній нижній захист); 60Вт (шлюз 3);  

“Геометрія 8” – геометрія +++7, в якій використана конструкція 

внутрішнього нижнього захисту. Встановлено тепловий елемент у шлюзі 2.  

“Геометрія +8” – геометрія 8 доповнена 4π-теплоізоляцією у 

зовнішньому нижньому захисті (ватман–картон). 

“Геометрія 9” – геометрія +8, в якій використовуються конструкції 

внутрішнього верхнього та нижнього захисту. 

Крім геометрій, були виділено два режими (способи) виміру фону – фон 

накопичення та фон вентиляції [150]. Обидва типи фонів здійснюються у 

геометрії 0. 

Фон накопичення – стартовий вимір гамма-фону після нічної або іншої 

тривалої перерви, коли в детекторному приміщенні та зовнішньому захисті 

ніякі роботи не проводились.  

Фон вентиляції – наступний вимір після виміру фону накопичення, коли 

з метою зменшення можливого накопичення радіоактивності у повітрі 
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детекторного приміщення та зовнішнього захисту, здійснюється інтенсивна 

тепловентиляція.  

Зауважимо, що саме завдяки вимірам фону накопичення, було виявлено 

факт та джерело надходження радону. Виміри фону вентиляції підтвердили 

факт зменшення радону після прийнятих заходів. 

Систематизація вимірів гамма-фону по розроблених геометріях, не 

дивлячись на певну умовність, дозволяє, у майбутньому, віднести поточні 

виміри зразків до конкретної геометрії. 

Коефіцієнти ефективності захисту. Весь процес розробки системи 

контролювався гамма-спектрометрично. Тривалість одного виміру складала 

від 0,5 до 2 год.  

Для порівняльного аналізу доцільно використовувати кількісну 

характеристику, яка б змогла безпосередньо порівнювати дані різних 

геометрій Х, з одною вибраною (базовою) геометрією. У якості такої базової 

геометрії була обрана геометрія 3 (виміри поза захистом у детекторному 

приміщенні). Визначено величину коефіцієнта ефективності захисту (1/КЕЗ) 

[149-152]:  

)(

)3(1

XIcep

геомIcep

КЕЗ
 .                                              (3.14) 

На рис. 3.11 наведені нуклідні спектри зразка значень 1/КЕЗ, 

впорядкованих “від меншого до більшого” для різних геометрій Х ліній 
214

Ві 

– 609 кеВ (а) та 
214

Pb – 351 кеВ (б).  
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Рис. 3.11 Нуклідні спектри зразка значень 1/КЕЗ для різних геометрій Х ліній 

214
Ві – 609 кеВ (а) та 

214
Pb – 351 кеВ (б) 

 

Для кожної лінії ГАН можна розрахувати наступні значень КЕЗij: 

КЕЗij =Ісерi / Ісерj 

КЕЗji =Ісерj / Ісерi, 

де: i, j – геометрії.   

Значення КЕЗij = f (геометрія Х) можна представити графічно. На 

рис. 3.12. наведені значення КЕЗij для 
40

К та 
228

Ас. Значення КЕЗ, 

розраховані для всіх ліній ГАН, є зручним методичним інструментом для 

детального аналізу можливостей ССПФ [149-152]. 
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Рис. 3.12 Експериментально розраховані значення КЕЗij для 
40

К (а) та 
228

Ас 

(б) для різних геометрій внутрішнього захисту 

 

Основний внесок, як і раніше, в зменшення гамма-фону дає зовнішній 

захист – 1/КЕЗ ≥ 30; внесок розробленої системи менший – 1/КЕЗ ≈7; внесок 

всієї системи захисту, в яку входить зовнішній захист і ССПФ, знаходиться 

на рівні 1/КЕЗ ≈ 52.  

 

 

 

Висновки до розділу 3 

1. Розглянута методика низькофонових гамма-спектрометричних 

досліджень природної активності об’єктів довкілля та ідентифікація сорту 

ГАН природних рядів 
232

Th, 
235,238

U. 

2. Розглядаються особливості калібрування та визначення ефективності 

детектора для різних геометрій вимірів та форм / мас зразків. 

3. Розроблена система стабілізації та пониження фону в гамма-

спектрометричному комплексі, яка складається із підсистем, комбінація яких 

формує геометрію виміру.  
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4. Приведено класифікацію 21-ї геометрії низькофонових вимірів із 

встановленням ефективності та коефіцієнтів ефективності захисту для різних 

енергетичних діапазонів випромінювання ГАН. 

 

Основні результати розділу опубліковані в наукових працях автора: 

[119, 138-141, 148-152]. 
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РОЗДІЛ 4 

ОСОБЛИВОСТІ ЯДЕРНИХ ДАТУВАНЬ ДЛЯ СТАНДАРТНИХ 

МНОЖИН НУКЛІДІВ: МЕТОД МОНТЕ-КАРЛО  

 

4.1 Особливості ядерних датувань для стандартних множин: метод 

інтервальних оцінок 

 

Для моделювання різноманітних фізичних процесів широко поширені 

статистичні методи, звані методами Монте-Карло [90, 91]. В їх основі лежить 

метод статистичних випробувань. Суть його полягає в тому, що результат 

випробування ставитися в залежність від значення деякої випадкової 

величини, розподіленої по заданому закону. Тому результат кожного 

окремого випробування носить випадковий характер. 

Принципова особливість методу полягає в тому, що він гарантує високу 

якість статистичних оцінок тільки при дуже великому числі випробувань, яке 

неможливо виконати без допомоги генератора випадкових чисел. 

Приведені, на рис. 2.5–2.7, дані часових залежностей значень 

активностей нуклідів досліджуваних природних рядів 
232

Th, 
235,238

U можна 

розглядати як еталонні, а співставлення їх із експериментальними 

активностями нуклідів цих рядів дають можливість аналізу закритості 

досліджуваної системи та отримання даних про вік подій у зразках довкілля. 

У останньому разі можна запропонувати наступний варіант використання 

СМН для задач ядерного датування [153-155]:  

 встановлюється експериментальний нуклідний спектр, що містить 

активності всіх нуклідів ланцюжка радіоактивних перетворень 

материнського ізотопу (наприклад, 
238

U) – 
exp

nA  – активність n-го нукліда 

із досліджуваного ланцюжка;  

 в п.п. 2.5 описана детально методика співставлення масиву {
exp

nA } та 

еталонних значень, наведених на рис. 2.15–2.17. В разі дослідження 
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закритої системи, коли експериментальні значення активностей точно 

відтворюють поведінку 
th

nA , рис. 2.5–2.7, результат такого співставлення 

давав би лише одне значення часу події. Враховуючи відмінності 

реального нуклідного спектру {
exp

nA } від еталонного, ми отримаємо 

масив значень часу події {t}. Для цього слід отримати розв’язок 

наступної системи трансцендентних рівнянь:  

0

...

0

0

exp

2

exp

2

1

exp

1







th

nn

th

th

AA

AA

AA

      (4.1) 

тут значення 
th

nA  знаходяться із розв’язку рівняння (2.12). Оскільки всі 

значення {tі}, отримані із виразу (4.1) є рівноймовірними, доцільно 

встановити часовий проміжок Δt, обмежений мінімальним (tmin) та 

максимальним (tmax) значенням часу із масиву {tі}: 

 

Δt = tmax - tmin      (4.2) 

 

Параметр Δt має зміст тривалості існування СМН або віку 

досліджуваного зразка. Таким чином, замість точкової оцінки часу події в 

рамках традиційних ядерних хронометрів, метод СМН дозволяє отримувати 

її інтервальну оцінку. Величина інтервалу Δt дає інформацію про ступінь 

закритості системи радіонуклідів у речовині та точність, з якою визначався 

експериментальних нуклідний спектр {
exp

nA }. На відміну від традиційних, 

метод СМН дозволяє використовувати для ядерного датування не одну 

генетично-пов’язану пару нуклідів, але значний масив радіонуклідів 

природних рядів, що покращує достовірність датування.  

 

4.2 Метод статистичних випробувань у методі стандартних множин 

 

Як показано вище, запропонований метод СМН розглядає всі множини 
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ГАН природних рядів 
232

Th, 
235,238

U, що піддаються експериментальній 

ідентифікації. Проте, і в такому вигляді, метод зберігає точковий характер 

ядерного датування, замість однієї дати події він видає цілий часовий 

інтервал таких подій, кожна із яких є рівноймовірною для цього часового 

проміжку. Це не дозволяє ввести статистичні критерії оцінки істинного часу 

подій та похибок його датування, в залежності від похибок низькофонових 

експериментів, які присутні при встановленні активностей радіонуклідів 

досліджуваних зразків. Такі похибки обумовлені статистичною флуктуацію 

параметрів гама-спектроскопічного тракту, фонових умов, точністю обробки 

апаратурних спектрів активностей досліджуваних нуклідів. Вказані 

випадкові фактори впливають на дисперсію даних масиву {
exp

nA } та 

інтервальну оцінку часу подій.  

У таких випадках, для відтворення умов експерименту успішним може 

бути використання статистичних випробувань, яке полягає в тому, що масив 

експериментальних значень активностей {
exp

nA } доповнюється масивом 

похибок їх визначення {
exp

nA }, які моделюються методом Монте-Карло із 

використанням генераторів випадкових чисел. Так, коли похибки визначення 

абсолютного датування обумовлені випадковими факторами, які не 

піддаються контролю в процесі вимірювання, але статистично впливають на 

кожне вимірювання, обумовлюють дисперсію щодо його істинного значення, 

метод статистичних випробувань може бути дуже успішним. Особливо, це 

стосується встановлення істинної дати досліджуваного зразка, в умовах 

інтерференції декількох статистичних факторів, які визначають частоту 

появи події, або імовірність її настання для кожного часу t, в результаті 

вимірювання активностей ГАН. Статистичні випробування можуть бути 

проведені для різних етапів встановлення ядерного датування: при 

врахуванні похибки вимірювання активностей ГАН, а також для уточнення 

інтервалу визначення Δt. Це дозволяє гомогенізувати масив даних для 

визначення Δt, дослідити його відповідність нормальному розподілу Гауса і, 
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таким чином, встановити ймовірність розрахунку часу події. 

Таке моделювання, методом Монте-Карло, приводить до «розмивання» 

експериментальних значень активностей, та формування нового масиву 

даних {
expexp

nn AA  }. Заміна {
exp

nA } на {
expexp

nn AA  } дозволяє отримати 

гістограми частот значень {tі} та перейти від точкових, чи інтервальних до 

ймовірнісних оцінок часу подій. Останнє реалізується при апроксимації такої 

гістограми частот відомим, наприклад, нормальним розподілом, та дає змогу 

встановити не лише час події, але й статистичну похибку його визначення 

для заданого значення достовірності. 

Використання методу Монте-Карло дає можливість дослідити, які 

вихідні параметри, зокрема, число та сорт ГАН, що залучаються до ядерного 

датування, та значення їх активностей мають найбільший вплив на кінцеві 

результати. 

 

4.3 Розробка інтерактивного алгоритму та коду Nuclear Dating при 

ядерному датуванні 

 

Для реалізації описаного вище алгоритму програмним шляхом, нами 

використано мову програмування C#. Дана мова програмування має добре 

розвинені інструменти для роботи з графічними додатками. Також вона 

містить всі необхідні нам бібліотеки.  

Для виконання поставленого завдання було знайдено всі значення 

змінної t при яких функція F(t) = 0. для прикладу, в разі розгляду природного 

ряду 
238

U у досліджуваних зразках, використано такі функції для продуктів 

розпаду цього ряду:  

 

F1=(1+(hav2-0.5)*rn2)*daughter - (1+(hav1-0.5)*rn1)* mother *(exp(-

lb1(t))-exp(-lb4(t))); 

F2=(1+(hav2-0.5)*rn2)*daughter - (1+(hav1-0.5)*rn1)* mother *(exp(-lb1)-

1.44*exp(-lb4)+.44*exp(-lb5)); 
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F3=(1+(hav2-0.5)*rn2)* daughter - (1+(hav1-0.5)*rn1)* mother *(exp(-lb1)-

1.45*exp(-lb4)+.44*exp(-lb5)); 

F4=(1+(hav2-0.5)*rn2)* daughter - (1+(hav1-0.5)*rn1)* mother *(exp(-lb1)-

1.45*exp(-lb4)+.45*exp(-lb5)-0,00014*exp(-lb6)); 

F5=(1+(hav2-0.5)*rn2)* daughter - (1+(hav1-0.5)*rn1)* mother *(exp(-lb1)-

1.45*exp(-lb4)+.45*exp(-lb5)-0,00014*exp(-lb6)), 

 

де mother – активність материнського нукліда (
238

U), daughter – активність 

дочірнього нукліда; hav1, hav2 – випадкові числа від 0 до 1; rn1, rn2 – 

похибки материнського та дочірніх нуклідів, відповідно. 

Для застосування методу Монте-Карло в обчисленнях, потрібно 

«розмивати» деякі параметри. Для генерації випадкових чисел hav1 i hav2 

використано стандартний клас C# Random. Псевдовипадкові числа 

вибираються з однаковою ймовірністю зі скінченного набору чисел. Обрані 

числа не є строго випадковими, так як для їх вибору використовується 

математичний алгоритм, але вони досить випадкові для практичного 

застосування. Поточна реалізація класу Random заснована на зміненій версії 

алгоритму генерації випадкових чисел Дональда E. Кнута [90, 91]. 

В результаті, всі знайдені значення параметру t для кожної функції 

записуються в один список, на основі якого будується гістограма. Ті ж 

значення параметру t записуються у файл, назву якого обирає користувач у 

спеціальному полі. Така процедура є корисною, для подальшого аналізу 

отриманих даних, та, при потребі, використати їх у інших програмних 

продуктах. Також для кожного t знаходиться його імовірність, яка також 

виводиться у файл.  

У створеному списку знаходиться мінімальне та максимальне значення, 

порівнюючи зі змінними min та max. Початкове значення min рівне 1E6 

(значення більше за можливі значення наших розв’язків), а max – 0 (значення 

менше за можливі значення наших розв’язків). Отриманий відрізок ділиться 
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на 100 рівних груп. Для кожної групи розраховується кількість розв’язків, що 

потрапили до неї. На основі цих даних будується гістограма.  

Гістограма може будуватися на основі як одної, так і декількох функцій, 

для нуклідів які будуть обиратися користувачем у формі. Для кожного з цих 

нуклідів у програмі треба задавати його активність, та значення похибки 

обрахунку його функції. Також, обирається необхідна кількість статистичних 

випробувань. 

Після введення всіх даних будується гістограма, що реалізована за 

допомогою класу Chart. 

Розглянемо детальніше основні характеристики розробленого 

програмного продукту Nuclear Dating, для статистичного моделювання в 

задачах ядерного датування. При запуску програмного продукту з’являється 

вікно привітання, яке наведено на рис. 4.1. 

 

Рис. 4.1 Вікно привітання у програмі Nuclear Dating 

 

Далі з’являється наступне діалогове вікно, яке складається з трьох 

частин: форма для вибору нуклідів, налаштування та графік. Для вибору 

необхідної кількості нуклідів, обирають їх у вікні Chain (рис 4.2). При виборі 
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нукліда інтересу, він виділяється у вигляді рамки. Материнський нуклід 
238

U 

вибраний автоматично при кожному запуску програми.  

 

Рис. 4.2 Форма для вибору нуклідів у програмі Nuclear Dating 

 

Залежно від того скільки і які нукліди обрані у вікні Chain, стільки форм 

для характеристики нуклідів з’являється у вікні Settings. Наприклад, якщо 

обрано 5 нуклідів як показано на рис. 4.2, то вікно Settings виглядатиме як на 

рис. 4.3. До характеристик нукліду відноситься його активність та похибка, з 

якою можуть бути здійснені обрахунки.  
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Рис. 4.3 Діалогове вікно Settings програмі Nuclear Dating 

 

Як показано на рис. 4.3, у представленому діалоговому вікні є поле для 

вводу назви файлу, куди записуються значення параметру t та його 

ймовірність. Файл з даними буде знаходитися у папці bin/debug розробленого 

проекту, однак при вводі тільки назви файлу можна вказувати повний шлях, 

тоді файл з даними буде знаходитись у обраному місці. Цей файл потрібен 

для аналізу та перевірки гістограми. Також у діалоговому вікні програми, 

рис.4.3, є поле для вводу кількості статистичних випробувань. На рис. 4.4 

представлене діалогове вікно тестового вводу даних. 
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Рис. 4.4 Діалогове вікно тестового вводу даних 

 

В результаті розрахунків у програмі Nuclear Dating отримаємо 

гістограму, що показує частоту параметру t. Для прикладу, при введенні 

даних як на рис. 4.4 отримаємо графік, який представлений на рис. 4.5.  

 

 

Рис. 4.5 Гістограма у програмі Nuclear Dating 
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Як видно з рис. 4.5, в результаті, отримані значення частот реалізації 

масиву часу з достатньою точністю, по критерію R
2
, можуть бути 

апроксимовані нормальним розподілом. Це дає змогу можливість 

встановити, t, ймовірний вік зразків (час події). Результати моделювань для 

різних інтервалів статистичних випробувань значень активностей нуклідів, 

можуть бути співставленні із похибками їх експериментального визначення. 

 

4.4 Характеристика стандартних множин нуклідів в об’єктах 

дослідження та їх ядерне датування 

 

На прикладі зразків різного походження (археологічні, геологічні і т.д.), 

розглядаються можливості розробленого методу СМН. Методика вимірів 

досліджуваних зразків розглянута детальніше у Розділі 3. Було здійснено 

підготовку зразків, гамма-спектрометрію зразків, пошук аналітичних ліній та 

ідентифікацію радіоактивних нуклідів, визначення їх гамма-активностей. 

Статистична похибка виміру вмісту ГАН для окремої серії досліджень 

знаходилась в межах від ~ 10% для 
40

K до ~ 30% для 
238

U. 

Результатом гамма-спектрометрії зразка є таблиця активностей ГАН. 

Однак, у таблицях відсутні значення похибок вимірювання, вони можуть 

бути враховані в процедурі статистичних випробувань, заміною приведених 

значень {
exp

nA } на {
expexp

nn AA  }. Методика дозволяє контролювати інтервали 

розмиття значень {
exp

nA }, та досліджувати стійкість статистичних 

характеристик масиву {tі}, що отримується із розв’язків системи 

трансцендентних рівнянь (4.1).  

Таблиця активностей може бути представлена графічно, у вигляді ЕНС 

активностей нуклідів досліджуваних природних рядів 
232

Th, 
235,238

U. 

Визначення стандартних множин у зразках полягає у знаходженні ЕНС 

активностей у таблиці стандартів.  

Результати статистичних випробувань із використанням табличних 

даних знаходить своє графічне відображення. На прикладі ізотопів 
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природного ряду 
238

U встановлено, що наявність генетично-пов'язаних ГАН 

призводить до інтерференції їх статистичних показників ідентифікації та 

покращення ядерного датування. Для досліджуваних зразків можна 

отримувати не тільки фіксований час події, але й похибку його визначення 

для заданого значення достовірності, р.  

У роботі приведені результати, які отримано у випадку «розмивання» 

експериментальних значень активності ГАН {Аі} в межах 5, 10 і 15%, що 

співставимо із похибками їх експериментального встановлення. 

Показано, що отримані значення частот реалізації масивів {tі} можуть 

бути апроксимовані нормальним або Гауссовим розподілом, точність 

апроксимації за критерієм R
2
 знаходиться в межах від 90% до 95%. Це 

дозволяє встановити значення t, ймовірний вік зразка, або час події 

досліджуваних об’єктів довкілля. Також приводяться результати 

знаходження t для різних значень “розмиття” активностей ГАН {
exp

nA }. 

Похибки встановлення t приведено для параметра достовірності, р = 95,45%. 

Показано стійкість значень часу події, t, або ймовірного віку для різних 

значень “розмиття” масивів експериментальних даних {
exp

nA }. Проте похибки 

встановлення часу події, t, через значення дисперсії σ є чутливими до якості 

гама-спектрометричного експерименту та точності визначення активності 

ГАН ряду 
238

U.  

 

4.4.1 Визначення стандартних множин у промислових зразках та 

дані їх ядерного датування 

 

У роботі представлено дані для точкових промислових зразків (продукти 

переробки ТВЕЛів). Це зразки з невеликою, але підвищеною, у порівнянні з 

природною, активністю. Точковим вважають радіоактивне джерело, розміри 

котрого (напр., висота h та радіус r) суттєво менші (у 5-10 раз) відповідних 

параметрів детектора (h = 60 мм; r = 50 мм) [111]. Такі умови точковості були 

використані при відборі зразків. Вибираючи точкові джерела, елімінували 
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проблеми самопоглинання, вибору стандарту, та ін., підчас гамма-

спектрометрії зразків. На рис. 4.6 наведено типовий АГС промислового 

зразка 1u. 

 

Рис. 4.6 Апаратурний гамма-спектр промислового зразка 1u 

 

У таблиці 4.1 приведені фізичні характеристики промислових зразків та 

активностей їх ГАН природних рядів 
232

Th, 
235,238

U.  

 

Таблиця 4.1 

Фізичні характеристики промислових зразків та активностей їх ГАН для 

рядів 
238

U та 
235

U 

Зразок 
238

U 
234

Th 
234m

Pa 
234

U 
 235

U 
231

Pa 

1u 3324,3 3327,5 3322,1 501,6  1546,8 1010,6 

2u 2009,1 2011 2008 292,4  1228,3 836,5 

3u 1090,6 1110 1070 604,7  1593,6 1526,5 

4u 990,7 1010 980 894,6  1050,8 1010,6 

5u 1628,6 1630 1615 336,7  1750 1480 

6u 3516,9 3520 3500 688,3  226,6 179,5 

Зразок 
238

U 
234

Th 
234m

Pa 
230

Th 
226

Ra 
214

Pb 
214

Bi 

9s 2889 3702 2075 68230,5 3362,2 3433,6 3212,1 
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Продовж. табл. 4.1 

10s 1485 1475 1493 41372,7 2732,7 2638,2 2837,8 

11s 3772,9 3771 3773 61106,1 5282,8 5380 5200 

12s 2994 2980 3100 85106 3687 3801 3590 

Зразок 
232

Th 
228

Ac 
212

Pb 
212

Bi 
208

Tl   

7th 5697 2235 3260 2552 810   

8th 3846 2741 2564 2564 857   

 

При дослідженні встановлено, що ЕНС зразків 1u–6u, 7th, 8th 

задовольняють умову (2.25), а саме, спосіб вимірювання 2. Основною 

складовою їх експериментальних множин є стандартні множини 
232

Th, 
235,238

U 

[42]. 

При вивченні зразків 10s–13s встановлено, що у них наявні помітні 

активності дочірніх нуклідів 
238

U – 
230

Th, 
226

Ra, 
214

Pb, 
214

Bi. Активності 

материнського 
238

U та дочірніх 
234

Th, 
234m

Pa – порівняно менші. ЕНС зразків 

11s–13s не задовольняють умову (2.25). Після декомпозиції 

експериментальних множин, дані методу показують, що експериментальні 

множини нуклідів зразків 11s–13s можуть бути представлені, як композиція 

стандартної множини 
238

U та стандартної множини нуклідів 
230

Th [42]. 

Для ілюстрації можливостей статистичного методу представлено 

результати ядерного датування зразка № 6u, для досліджуваних рядів 
235,238

U. 

Результати статистичного моделювання приведено на рис. 4.7 для ряду 
235

U, 

та 4.8 для ряду 
238

U, у випадку “розмивання” експериментальних значень 

активностей ГАН {Аі} у межах 5% (4.7а та 4.8а), 10% (4.7б та 4.8б) та 15% 

(4.7в та 4.8в), що співставимо із похибками їх визначення. На рисунках 

приведені також значення інтервальних оцінок. 
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a 

 

б 

 

в 

Рис. 4.7 Результати статистичних випробувань в задачі ядерного датування 

зразка № 6u в межах 5 (а), 10 (б) та 15% (в) для ряду 
235

U 

 

a 

 

б 
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в 

Рис. 4.8 Результати статистичних випробувань в задачі ядерного датування 

зразка № 6u в межах 5 (а), 10 (б) та 15% (в) для ряду 
238

U 

 

Як видно з представлених рисунків, отримані значення частот реалізації 

масиву {tі} з достатньою точністю, від 90% до 95% по критерію R
2
, можуть 

бути апроксимовані нормальним розподілом, що встановлює, t, ймовірний 

вік (час події) зразків, які приведені у таблиці 4.1 для природних рядів 
235

U та
 

238
U. У таблицях 4.2 та 4.3 приведено дані встановлення віку подій зразків 

для різних інтервалів статистичних випробувань значень активностей 

ГАН {Аі} та довірчого інтервалу похибок у 95,45% 

Таблиця 4.2 

Дані встановлення віку подій зразків для різних умов статистичних 

моделювань та довірчого інтервалу похибок у 95,45% для ряду 
238

U 

Зразок 
5% 10% 15% 

t0 2 t0 2 t0 2 

1u 5.8·10
4
 3.3·10

3
 5.8·10

4
 6.3·10

3
 5.8·10

4
 1.0·10

4
 

2u 5.6·10
4
 2.8·10

3
 5.6·10

4
 5.8·10

3
 5.6·10

4
 9.7·10

3
 

3u 2.9·10
5
 2.1·10

4
 2.9·10

5
 4.1·10

4
 2.8·10

5
 6.5·10

4
 

4u 1.6·10
5
 9.7·10

3
 1.6·10

5
 2.0·10

4
 1.6·10

5
 3.2·10

4
 

5u 8.2·10
4
 4.3·10

3
 8.2·10

4
 9.0·10

3
 8.2·10

4
 1.5·10

4
 

6u 7.7·10
4
 4.1·10

3
 7.7·10

4
 8.7·10

3
 7.8·10

4
 1.4·10

4
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Таблиця 4.3 

Дані встановлення віку подій зразків для різних умов статистичних 

моделювань та довірчого інтервалу похибок у 95,45% для ряду 
235

U 

Зразок 
5% 10% 15% 

t0 2 t0 2 t0 2 

1u 5·10
4
 5.5·10

3
 5.3·10

4
 1.2·10

4
 5.6·10

4
 1.8·10

4
 

2u 5.4·10
4
 7·10

3
 5.6·10

4
 1.3·10

4
 6·10

4
 1.9·10

4
 

3u 2·10
5
 8·10

4
 2·10

5
 9.9·10

4
 1.8·10

5
 9.9·10

4
 

4u 1.5·10
5
 4.5·10

4
 1.3·10

5
 6.8·10

4
 1.2·10

5
 8.1·10

4
 

5u 8.8·10
4
 1.3·10

4
 8.8·10

4
 2.4·10

4
 8.8·10

4
 4.1·10

4
 

6u 7.4·10
4
 1.1·10

4
 7.7·10

4
 1.8·10

4
 7.8·10

4
 2.9·10

4
 

 

Як видно із таблиць 4.2 та 4.3, отримані значення віку промислових 

зразків співрозмірні між собою. Крім того, в усіх випадках, має місце 

стійкість значень ймовірного віку зразків, або часу події для різних значень 

“розмиття”, або похибки встановлення активностей ГАН {Аі}. Проте сама 

похибка є чутливою до точності встановлення початкових активностей ГАН.  

У таблиці 4.4 приведені результати дослідження для інших промислових 

зразків 7th, 8th, 9s–12s. ЕНС зразків 7th та 8th представляють СМН ряду 

232
Th. У зразках 9s–12s помітні активності дочірніх нуклідів 

238
U – 

230
Th, 

226
Ra, 

214
Pb, 

214
Bi. Тому, відповідно, їх експериментальна множина нуклідів у 

зразку є нестандартною множиною. Використавши процедуру декомпозиції, 

виділяються стандартна множина 
238

U та стандартна множина 
230

Th.  

 

Таблиця 4.4 

Результати визначення дати подій методом СМН [42] 

№ Зразки СМ* t, роки 
Похиб, 

δt, % 

1 2 3 4 5 

1 7th 
232

Th 8 11 
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Продовж. табл. 4.4 

1 2 3 4 5 

2 8th 
232

Th 12 12 

3 9s a* 
230

Th 76 15 

4 10s a 
230

Th 73 15 

5 11s a 
230

Th 82 13 

6 12s a 
230

Th 71 15 

a* – результати дослідження зразків після декомпозиції; 

СМ* – визначена стандартна множина у досліджуваному зразку 

4.4.2 Визначення стандартних множин та дані ядерного датування 

гірських порід та ґрунтів Закарпаття 

Для дослідження також були відібрані зразки грунтів та гірських порід 

Закарпаття. Частина гірських порід надана Закарпатською 

геологорозвідувальною експедицією (м. Берегово). Після пробовідбору 

здійснювалася підготовка зразків до вимірювання. Для елімінації радону 

зразки були герметично запаковані.  

Відомо [32], що Карпати відносяться до відносно молодих гірських 

систем Європи, а їх гірські породи датуються четвертинним періодом (до 1,8 

млн. р. та триває досі), а саме епохи плейстоцена (1,8 млн. років – 11,5 тис. 

років). На протязі четвертинного періоду, який прийшов на зміну третинному 

3,5 млн. років тому, поверхня Землі переживала бурхливу історію. Льодовики 

змінювали рельєф і гідрологію суші, відбувалися виверження вулканів, 

здіймалися та руйнувалися гори, морські узбережжя в одних районах 

піднімалися, в інших – занурювалися, виникали водно-акумулятивні рівнини, 

змінювався клімат, фауна та флора. З'явилася людина, роль якої у природі 

надзвичайно посилилася до сьогодні [156-163]. 

Більшість дочірніх радіонуклідів природного ряду розпаду 
238

U мають 

періоди напіврозпаду значно менші, ніж геологічний вік мінералів або вік 
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можливої останньої геохімічної зміни гірських порід [32]. В роботі [159, 161] 

показано, що при використанні ізотопів уранового ряду для ядерного 

датування необхідно враховувати вилуговування і розчинення урану в 

системі руда – вода. Максимальний ефект розділення ізотопів урану 

досягається в мінералах з високим ступенем радіаційного порушення. При їх 

взаємодії з водою відбувається переважний виніс атомів віддачі 
234

U. На рис. 

4.9 наведено типовий АГС природної активності зразка №13. 

 

Рис. 4.9 Типовий АГС природної активності зразка №13 

 

Для прикладу наведено декілька зразків гірських порід Карпат, які є 

представниками вулканічних порід. У таблиці 4.5 приведені фізичні 

характеристики гірських порід та активностей їх ГАН для рядів 
238

U.  

 

Таблиця 4.5 

Фізичні характеристики зразків гірських порід та активностей їх ГАН 

для ряду 
238

U 

№ Зразок 
Маса, 

кг 

238
U 

234
U 

230
Th 

226
Ra 

214
Pb 

214
Bi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Філіт 1,15 468 290 215 210 173 209 

2 Філіт 1,20 465 290 230 220 185 185 
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Продовж. табл. 4.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 Базальт 0,52 59 40 35 31 28 30 

4 Базальт 0,68 71 50  39 32 39 

5 Базальт 0,78 58 39 35 32 25 27 

6 Базальт 1,05 79 59 55 52 53 54 

7 Базальт 0,18 52 24 17 15 14 15 

8 Базальт 0,09 142 29 20 19 16 15 

9 Базальт 0,51 68 52  46 45 46 

10 
Андезито-

базальт 
1,33 126 95  81 63 64 

11 Андезит 1,14 52 38 34 32 30 31 

12 Андезит 0,600 79 40 28 27 25 25 

13 
Мусковитий 

сланець 
0,46 71 42 40 30 25 29 

14 Литий камінь 0,622 43 29 24 23 15 20 

15 Литий камінь 0,600 43 23 14 15 14 13 

16 Гранодіорит 0,2 28 19  15 14 15 

17 Гранітогнейс 1,28 538 220 215 120 147 143 

18 Гранітогнейс 0,25 48 28 21 20 14 15 

19 Гранітогнейс 0,35 190 105 75 71 70 70 

20 Гранітогнейс 0,18 115 81  55 58 57 

21 Гранітогнейс 0,4 111 75  61 60 62 

 

Методом СМН у наведених зразках визначалась тривалість існування їх 

стандартних множин. Отримані ЕНС досліджуваних зразків представляють 

стандартну множину нуклідів ряду 
238

U. Як видно з рис. 4.10, 4.12, значення 

СНС А(tmin), СНС А(tmax) природного ряду 
238

U знаходяться у відповідності з 

ЕНС активностей зразків. На рис. 4.11, 4.13 наведено положення ЕНС 
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активностей досліджуваних нуклідів та стандартів порівняння – СНС А(tmin) 

та СНС А(tmax), на часовій залежності активностей нуклідів ряду 
238

U. 

 

Рис. 4.10 ЕНС активностей (в Бк) зразка №3 (базальт) (– кружки) та СНС 

активностей 
238

U (tmin – квадрати і tmax – трикутники) 

 

Рис. 4.11 Часові залежності активностей (в Бк)  нуклідів стандартної 

множини 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) зразка №3 (базальт) 
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Рис. 4.12 ЕНС активностей (в Бк) зразка №20 (гранітогнейс) (– кружки) та 

СНС 
238

U (tmin – квадрати і tmax – трикутники) 

 

Рис. 4.13 Часові залежності активностей нуклідів стандартної множини 

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) зразка 

№20 (гранітогнейс) 

 

Результати статистичного моделювання приведено на рис. 4.14–4.17 у 

випадку “розмивання” експериментальних значень активностей ГАН {Аі} в 
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межах 5, 10 та 15%, що співставимо із похибками їх визначення. Приведені 

також значення інтервальних оцінок. 

 

Рис. 4.14 Результати статистичних випробувань в задачі ядерного датування 

зразка №11 (андезит) в межах 5, 10 та 15% 

 

Рис. 4.15 Результати статистичних випробувань в задачі ядерного датування 

зразка №14 (литий камінь) в межах 5, 10 та 15% 
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Рис. 4.16 Результати статистичних випробувань в задачі ядерного датування 

зразка №17 (гранітогнейс) в межах 5, 10 та 15% 

 

Рис. 4.17 Результати статистичних випробувань в задачі ядерного датування 

зразка №19 (гранітогнейс) в межах 5, 10 та 15% 

 

В таблиці 4.6 приведено результати моделювань для різних інтервалів 

статистичних випробувань значень активностей ГАН {Аі}, що можуть бути 

співставленні із похибками їх експериментального визначення. 
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Таблиця 4.6 

Дані встановлення віку подій зразків гірських порід для різних умов 

статистичних моделювань та довірчого інтервалу похибок у 95,45% 

№ Зразок 
5% 10% 15% 

t0 2 t0 2 t0 2 

1 Філіт 3.310
5
 910

3
 3.310

5
 1.510

4
 3.310

5
 2.210

4
 

2 Філіт 3.510
5
 8.710

3
 3.410

5
 1.710

4
 3.410

5
 2.810

4
 

3 Базальт 3.910
5
 1.210

4
 3.910

5
 2.210

4
 3.810

5
 3.510

4
 

4 Базальт 4.110
5
 1.310

4
 4.110

5
 2.610

4
 4.0110

5
 3.910

4
 

5 Базальт 410
5
 1.210

4
 410

5
 2.510

4
 3.910

5
 3.910

4
 

6 Базальт 510
5
 1.910

4
 510

5
 3.510

4
 4.910

5
 5.610

4
 

7 Базальт 2.210
5
 4.810

3
 2.210

5
 9.810

3
 2.210

5
 1.510

4
 

8 Базальт 1.310
5
 1.810

3
 1.310

5
 3.810

3
 1.310

5
 6.410

3
 

9 Базальт 5.210
5
 1.910

4
 5.110

5
 3.510

4
 5.110

5
 5.710

4
 

10 
Андезито-

базальт 
4.910

5
 1.710

4
 4.910

5
 3.310

4
 4.810

5
 5.410

4
 

11 Андезит 4.610
5
 1.510

4
 4.610

5
 310

4
 4.510

5
 4.710

4
 

12 Андезит 2.610
5
 5.710

3
 2.510

5
 1.210

4
 2.510

5
 1.910

4
 

13 
Мусковитий 

сланець 
310

5
 7.210

3
 310

5
 1.410

4
 3.110

5
 2.110

4
 

14 Литий камінь 3.910
5
 1.210

4
 3.910

5
 2.410

4
 3.910

5
 3.810

4
 

15 Литий камінь 2.610
5
 6.210

3
 2.610

5
 1.210

4
 2.610

5
 1.910

4
 

16 Гранодіорит 410
5
 1.110

4
 410

5
 2.310

4
 410

5
 3.710

4
 

17 Гранітогнейс 1.910
5
 3.610

3
 1.910

5
 7.210

3
 1.810

5
 1.210

4
 

18 Гранітогнейс 3.110
5
 7.410

3
 3.110

5
 1.410

4
 310

5
 2.210

4
 

19 Гранітогнейс 2.810
5
 6.810

3
 2.810

5
 1.310

4
 2.710

5
 2.110

4
 

20 Гранітогнейс 2.510
5
 710

3
 2.510

5
 1.310

4
 2.510

5
 2.110

4
 

21 Гранітогнейс 410
5
 1.210

4
 410

5
 2.310

4
 410

5
 3.710

4
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Як видно із приведених даних, у розглянутих випадках також має місце 

стійкість значень ймовірного віку зразків, або часу події для різних значень 

“розмиття”, або похибки встановлення активностей ГАН {Аі}. Однак, як і в 

попередньому випадку, сама похибка є чутливою до точності встановлення 

початкових активностей ГАН.  

Як вказано вище, у роботі, також, для дослідження були відібрані зразки 

ґрунту. Він представляє собою поверхневий шар землі, який виник тоді, коли 

материнська порода вийшла на поверхню землі і стала піддаватися процесам 

ґрунтоутворення. Вік ґрунту можна розглядати також як особливий 

екологічний фактор. 

Звичайно, що в умовах четвертинного періоду лише порівняно деякі 

місця суші могли зберегти древній ґрунт. Цим пояснює те, що сучасний 

ґрунтовий покрив на більшій частині планети відносно молодий. Ґрунти 

високих широт, що сформувалися на моренних відкладеннях, існують не 

більше 10 тис. років, а найімовірніше навіть не більше 5 – 7 тис. років. Древні 

ґрунти цих територій були зруйновані, змиті; виникнення нових ґрунтів стало 

можливим тільки в голоцені, після відходу льодовика [160-162]. 

У роботі [162] вказується на кореляцію між вмістом довгоживучих 

радіонуклідів у ґрунтах і ґрунтоутворюючих гірських породах. Також 

важливим фактором, від якого залежить вміст радіонуклідів у ґрунтах є 

ступінь зміни материнської гірської породи в процесі ґрунтоутворення. 

Наприклад, в ґрунтах, утворених на елювії карбонатних порід, концентрація 

радіонуклідів в кілька разів вища, ніж в ґрунтоутворюючих породах: 

вивітрювання карбонатів в процесі ґрунтоутворення призводить до 

відносного накопичення радіонуклідів у ґрунтах. Помітна невідповідність 

між вмістом радіонуклідів в ґрунтах і породах спостерігається в тих 

випадках, коли ґрунти за складом значно відрізняються від підстилаючих 

порід. 

Певна диференціація спостерігається і в просторовому розподілі 

радіонуклідів, що обумовлено відмінностями в міграційній рухливості цих 
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елементів. За інтенсивністю водної міграції важкі радіонукліди в 

окислювальних умовах утворюють ряд: 
238

U > 
226

Ra > 
232

Th. В окислювальних 

умовах уран знаходиться переважно у формі U (VI), яка характеризується 

відносно високою міграційною здатністю. Тобто 
238

U відноситься до сильних 

мігрантів; Ra – середніх, а Th – дуже слабких водних мігрантів [162]. 

У науковій літературі розглядалася можливість використання, в якості 

показників ґрунтоутворювального процесу, відношення в ґрунтах радію до 

урану і торію до урану. Вони можуть служити в якості характеристики 

ґрунтоутворювального процесу. З наявних радіоактивних методів 

вимірювання віку (урано-свинцевий, калієво-аргоновий, рубідієво-

стронцевий, радіовуглецевий) лише останній знаходить застосування у 

визначенні віку ґрунтів. Решта можуть бути використані для датування 

ґрунтоутворюючих гірських порід, так як нижнє граничне значення віку, яке 

встановлюється цими методами, обчислюється десятками мільйонів років, 

що на багато порядків перевищує фактичний вік будь-якого ґрунту. 

Фактично відносний вік сучасних ґрунтів варіює від декількох сотень років 

до декількох тисяч років. 

Виявлено також, що виміряний вік ґрунтів зростає від верхніх 

горизонтів до нижніх, що обумовлено ефектом поступової ізоляції нижніх 

горизонтів від надходження дочірніх радіонуклідів [162]. 

У роботі [162] визначено основний хімічний склад та радіоактивність 

ґрунтів. А саме ізотопи урану – 
238

U та 
234

U в горизонтах двох ґрунтових 

профілів, з метою оцінки процесів вивітрювання та оцінки віку формування 

за допомогою нерівноважного методу між ізотопами U. Дані ізотопів урану 

були сприятливими для застосування доступних моделей для оцінки віку 

ґрунтових горизонтів, які утворилися під час вивітрювання основних порід 

піщанику. Дані рівноваги 
238

U та 
234

U дозволили оцінити "очевидний вік", що 

характеризують стан нерівноваги у досліджуваній системі. Отримані дані 

віку розташовані в середньому плейстоцені (781 – 126 тис. років), які були 

сумісні з іншими даними з попередніх досліджень.  
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У дисертаційній роботі приведені дані для гамма-активних нуклідів ряду 

238
U зразків ґрунтів Закарпаття, разом з характеристикою кожного зразка. У 

таблиці 4.7 приведені фізичні характеристики зразків ґрунту та активностей 

їх ГАН для ряду 
238

U. 

 

Таблиці 4.7 

Фізичні характеристики зразків ґрунту та активностей їх ГАН для ряду 

238
U 

№ маса,  

кг 

Характеристика  

зразка 

238
U 

234
U 

230
Th 

226
Ra 

214
Pb 

214
Bi 

1 0,38 с. Дубриничі 72 35 23 22 21 22 

2 0,86 смт. Великий Березний 112 42 19 20 19 21 

3 0,29 г. Піп Іван, Карпати 24 17 15 14 15 16 

4 0,54 с. Оріховиця  32 27 25 24 23 24 

5 0,24 г. Піп Іван, Карпати 43 30  25 24 25 

6 0,48 м. Ужгород 28 21  18 19 18 

7 0,55 с. Оріховиця 34 25 22 21 21 20 

8 0,38 м. Ужгород  31 26 21 20 19 20 

9 0,38 м. Ужгород 46 29 25 22 22 23 

10 0,24 с. Дубриничі 44 29 21 22 21 23 

11 0,62 м. Ужгород 38 32 29 28 28 27 

12 0,46 м. Ужгород 45 33  28 27 28 

 

Результати статистичного моделювання приведено на рис. 4.18 – 4.20 у 

випадку “розмивання” експериментальних значень активностей ГАН {Аі} 

також у межах 5, 10 та 15%, що співставимо із похибками їх визначення. 

Приведені також значення інтервальних оцінок. 
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Рис. 4.18 Результати статистичних випробувань в задачі ядерного датування 

зразка №1 в межах 5, 10 та 15% 

 

Рис. 4.19 Результати статистичних випробувань в задачі ядерного датування 

зразка №5 в межах 5, 10 та 15% 
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Рис. 4.20 Результати статистичних випробувань в задачі ядерного датування 

зразка №8 в межах 5, 10 та 15% 

 

У таблиці 4.8 приведені отримані дані встановлення віку подій для 

різних умов статистичних моделювань та довірчого інтервалу похибок у 

95,45% 

 

Таблиця 4.8 

Дані встановлення віку подій зразків ґрунту для різних умов 

статистичних моделювань та довірчого інтервалу похибок у 95,45% 

 Маса, 

кг 
5%  10%  15%  

  t0 2 t0 2 t0 2 

1 0,38 2.4·10
5
 9.8·10

3
 2.4·10

5
 2.1·10

4
 2.3·10

5
 3.4·10

4
 

2 0,86 1.6·10
5
 5.7·10

3
 1.6·10

5
 1.2·10

4
 1.6·10

5
 2·10

4
 

3 0,29 4.3·10
5
 2.7·10

4
 4.3·10

5
 5.6·10

4
 4.2·10

5
 9·10

4
 

4 0,54 6.3·10
5
 6.1·10

4
 6.2·10

5
 1.1·10

5
 6·10

5
 1.5·10

5
 

5 0,24 4.3·10
5
 2.7·10

4
 4.3·10

5
 5.6·10

4
 4.2·10

5
 8.8·10

4
 

6 0,48 4.9·10
5
 3.5·10

4
 4.9·10

5
 6.6·10

4
 4.8·10

5
 1.5·10

5
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Продовж. табл. 4.8 

7 0,55 4.7·10
5
 3·10

4
 4.6·10

5
 6·10

4
 4.6·10

5
 1·10

5
 

8 0,38 5·10
5
 4·10

4
 5·10

5
 7·10

4
 4.9·10

5
 1·10

5
 

9 0,42 3.5·10
5
 1.8·10

4
 3.5·10

5
 3.6·10

4
 3.5·10

5
 6.3·10

4
 

10 0,24 3.7·10
5
 2.1·10

4
 3.7·10

5
 4.2·10

4
 3.7·10

5
 6.7·10

4
 

11 0,62 6.1·10
5
 6.0·10

4
 6.0·10

5
 1·10

5
 5.9·10

5
 1.5·10

5
 

12 0,46 4.7·10
5
 3.1·10

4
 4.7·10

5
 6.4·10

4
 4.7·10

5
 1.0·10

5
 

 

Як видно із таблиці 4.8, має місце стійкість значень ймовірного віку 

зразків для різних значень “розмиття”.  

Як видно з табл. 4.6 та табл. 4.8, отримані значення віку грунтів та 

гірських порід Закарпаття співрозмірні між собою, що, можливо, свідчить 

про виніс атомів віддачі 
234

U, подія, яка може служити відправною точкою 

при ядерному датуванні. У роботі [32] припускають, що першопричиною 

таких явищ в геологічно недавньому минулому могли бути максимуми 

підняття вод в період міжльодовикового температурного оптимуму, який 

датується 120-125 і 47-60 тис. років. 

 

4.4.3 Визначення стандартних множин та дані ядерного датування 

артефактів Закарпаття 

 

Як відомо, кераміка відноситься до неорганічних артефактів, які 

найбільш часто виявляються археологами. Більшість хронологічних схем 

основане на їх типологічній класифікації і еволюції. Використовують і інші 

методи датування, однак точність вимірювання віку при цьому не завжди 

задовольняє вимоги таких досліджень [162].  

Слід уточнити значення терміна вік. Розглядаючи неорганічні 

артефакти, слід чітко розрізняти вік утворення матеріалу, з якого вони 

зроблені, вік їх виготовлення, вік поховання і, якщо необхідно, вік інших 

подій, таких як нагрівання або освітлення. Залежно від типу матеріалу і 
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застосованої методики отримують різні значення віку навіть для одного й 

того ж об'єкта [15, 28]. Тому існує потреба у незалежному датуванні 

артефактів. 

Для дослідження були відібрані зразки будівельної кераміки. Після 

пробовідбору здійснювалася підготовка зразків до вимірювання. Зразки 

висушувались до постійної ваги, подрібнювались, потім зважувалися. В 

отриманих зразках кераміки розглядалися стандартні множини у рядах торію 

та урану з встановленням тривалості їх існування. У таблиці 4.9 приведені 

фізичні характеристики зразків ґрунту та активностей їх ГАН для ряду 
238

U. 

 

Таблиці 4.9 

Фізичні характеристики зразків ґрунту та активностей (в Бк) їх ГАН  

для ряду 
238

U 

№ Зразок Маса, г 
232

Th 
228

Ac 
212

Pb 
212

Bi 
208

TІ 
 

1 Черепиця1 300 22 22 21 21 8  

2 Черепиця2 320 20 19 19 19 6,5  

3 Цегла1 500 32 31 31 31 11  

4 Цегла2 250 19 19 18 18 6  

5 Цегла3 300 26 25 24 24 8,5  

6 Цегла4 500 32 31 30 30 10  

№ Зразок Маса, г 
238

U 
230

Th 
226

Ra 
214

Pb 
214

Bi 
210

Pb
 

3 Цегла2 500 34  63 64 64 31 

 

На рис. 4.21, наведені СНС активностей 
232

Th: tmin – квадрати і tmax – 

трикутники, та ЕНС (кружки) для зразка 2 ряду 
232

Th. Отриманий часовий 

проміжок тривалості існування стандартної множини відповідає події 

виготовлення зразка. На рис. 4.22 наведена часова залежність активностей 

радіонуклідів стандартної множини 
232

Th зразка 2 та вказані стандарти 

порівняння СНС А(tеmin) і СНС А(tеmax), які визначають часовий проміжок Δt 

(виділено стовпчиком). 
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Рис. 4.21 ЕНС активностей зразка 2 (кружки) та СНС активностей 
232

Th 

(tmin – квадрати і tmax – трикутники) 

 

Рис. 4.22 Часові залежності активностей радіонуклідів стандартної 

множини 
232

Th (1 – 
232

Th, 2 – 
228

Ra, 
228

Ac, 3 – 
228

Th, 
224

Ra, 
220

Rn, 
216

Po, 
212

Pb, 

212
Bi, 4 – 

212
Po, 5 – 

208
Tl) зразка 2 та часовий проміжок Δt (виділено 

стовпчиком) 

 

На рис. 4.22 наведені СНС активностей ряду 
238

U: tmin – квадрати і tmax – 

трикутники, та ЕНС (кружки) для зразка 3. Як видно з рисунку, отримана 

множина є нестандартною – сумою стандартної множини 
238

U та стандартної 

множини 
226

Ra. Тому дану нестандартну множину розкладаємо на дві 
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стандартні множини – здійснимо декомпозицію. В результаті отримано 

стандартну множину 
226

Ra, яка наведена на рис. 4.23. Часовий проміжок Δt 

(рис. 4.24), в якому тривалість існування стандартної множини, добре 

узгоджується з подією випікання зразка.   

 

Рис. 4.22 ЕНС активностей зразка 3 (кружки) до декомпозиції та СНС 

активностей 
238

U (tmin – квадрати і tmax – трикутники) 

 

Рис. 4.23 ЕНС активностей зразка 3 (кружки) після декомпозиції та СНС 

активностей 
226

Ra (tmin – квадрати і tmax – трикутники) 
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Рис. 4.24 Часові залежності активностей (в Бк) радіонуклідів стандартної 

множини 
226

Ra (1 – 
226

Ra, 2 – 
222

Rn, 
218

Po, 
218

At, 
214

Pb, 
214

Bi, 
214

Po,  

3 – 
210

Pb, 4 – 
210

Bi, 5 – 
210

Po, 6 – 
210

Tl, 7 – 
206

Tl, 8 – 
206

Hg) зразка 3 та 

часовий проміжок Δt (виділено стовпчиком) 

 

В таблиці 4.10 приведено результати визначення стандартних множин 

нуклідів рядів 
232

Th, 
226

Ra у зразках кераміки із похибками визначення. 

 

Таблиця 4.10 

Результати визначення стандартних множин нуклідів рядів 
232

Th, 

238
U у зразках кераміки 

№ СМ ∆t, роки 
Похиб, 

δΔt, % 

№1 
232

Th 32 – 63 27 

№2 
232

Th 20 – 26 25 

№3 
232

Th 24 – 31 26 

№3 
226

Ra
 

15 – 31 30 

№4 
232

Th 19 – 26 32 

№5 
232

Th 19 – 26 26 

№6 
232

Th 15 – 26 25 
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Як видно з таблиці 4.10, визначений часовий проміжок Δt стандартних 

множин у досліджуваних зразках кераміки свідчить про таку подію, як 

випікання зразків. 

 

Висновки до розділу 4 

1. Представлено результати експериментальних досліджень для 

створення бази даних ЕНС у зразках природного та штучного походження, а 

також даних ядерного датування скальних порід, ґрунтів та артефактів 

Закарпаття.  

2. Показано, що метод СМН реалізує перехід від точкового способу 

встановлення часу події до інтервального, який визначає тривалість 

існування цієї множини та ступінь відкритості системи нуклідів. 

3. Встановлено, що, застосувавши процедуру статистичних випробувань 

(метод Монте-Карло), здійснюється перехід і до ймовірнісної оцінки часу 

подій. Це дозволяє отримати похибку визначення часу датування для наперед 

заданої достовірності. 

4. Показано нові можливості метод СМН, а саме: врахування 

статистичних показників похибок встановлення експериментальних 

активностей генетично-пов’язаних радіонуклідів природних рядів, приводить 

до їх інтерференції, що суттєво покращує достовірність ядерного датування. 

5. Представлено тестові результати використання методу СМН, що 

враховує процедуру Монте-Карло з імітаційним моделюванням похибок 

експерименту у межах 5-15%, для ядерного датування. 

6. Створено комп’ютерний код Nuclear Dating, який використовується у 

задачах ядерного датування. 

7. Запропоновано можливість ядерного датування для зразків, час яких 

знаходиться у межах нерівноважних методів (10
6
 років). 

 

Результати експериментальних досліджень даного розділу наведено в 

таких публікаціях: [119, 138-141, 153-155]. 
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ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ І 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 

рішень рівнянь Бейтмена. Представлено можливості коду Decay 

Calculation з можливістю отримання даних з точністю понад 100 

десяткових розрядів. 

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) 

присутні як материнські, так і їх дочірні нукліди у стані радіоактивної 

рівноваги.  

4. Розроблено метод композиції/декомпозиції СМН для моделювання та 

встановлення ступеню закритості / відкритості системи нуклідів 

природних 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), вимірів.  

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

багато-точкових (інтервальних) оцінок часу подій при використанні 

методу СМН. Показана залежність інтервальних оцінок від статистичних 

флуктуацій гамма-спектроскопічного тракту та ступеню закритості 

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

врахування 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. 

Розроблено інтерактивний алгоритм та код Nuclear Dating.  

8. Створено базу даних ядерних датувань для зразків природного та 

штучного походження. Зокрема, проведено датування зразків гірських 

порід, наданих для досліджень Закарпатською геологорозвідувальною 

експедицією (м.  Берегово), історичних артефактів, будівельних матеріалів 

та ґрунтів.  
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Додаток А 

Ядерні константи нуклідів природних рядів 
232

Th, 
235,238

U. 

 

№ Нуклід Т1/2 [24] Т1/2 [25] Т1/2 [20] b [25] D 

1 232
Th 14·10

9
 *y 1,5·10

10
 y 1,41·10

10
 y 1 

228
Ra 

2 
228

Ra 5.75 y 5,75 y 5,75 y 1 
228

Ac 

3 
228

Ac 6.15 *h 6,13 h 6,13 h 1 
228

Th 

4 
228

Th 1.913 y 1,9131 y 1,91313 y 1 
224

Ra 

5 
224

Ra 3.66 *d 3,66 d 3,665 d 1 
220

Rn 

6 
220

Rn 55.6 *s 55,6 s 55,6 s 1 
216

Po 

7 
216

Po 0.145 s 0,15 s 0,15 s 1 
212

Pb 

8 
212

Pb 10.64 h 10,64 h 10,64 h 1 
212

Bi 

9 
212

Bi 60.55 *m 60,55 m 60,55 m 0,3594 
208

Tl 

 
212

Bi 60.55 m 60,55 m 60,55 m 0,6406 
212

Po 

10 
212

Po 0,299 mks 0,305 mks 3,05·10
-7

 s 1 
208

Pb 

11 
208

Tl 3.053 m 3,07 m 3,07 m 1 
208

Pb 

1 235
U 703,8·10

6
 y 703,8·10

6
 y 6,85·10

8
 y 1 

231
Th 

2 
231

Th 25,52 h 25,52 h 25,52 h 1 
231

Pa 

3 
231

Pa 3,276·10
4
 y 3,276·10

4
 y 3,248·10

4
 y 1 

227
Ac 

4 
227

Ac 21,772 y 21,773 y 21,7728 y 0,0138 
223

Fr 

 
227

Ac 21,772 y 21,773 y 21,7728 y 0,9862 
227

Th 

5 
227

Th 18,68 d 18,718 d 18,7175 d 1 
223

Ra 

6 
223

Fr 22 m – 22 m 0,99994 
223

Ra 

 
223

Fr 22 m – 22 m 6E-05 
219

At 

7 
223

Ra 11,43 d 11,434 d 11,43 d 1 
219

Rn 

8 
219

At 56 s – 60,9 m 0,936 
215

Bi 

 
219

At 56 s – 60,9 m 0,03 
219

Rn 

9 
219

Rn 3,96 s 3,96s 3,96 s 1 
215

Po 

10 
215

Po 1,781 *ms 0,00178s 0,00178 s 0,99999 
211

Pb 

 
215

Po 1,781 ms 0,00178s 0,00178 s 1E-05 
215

At 

11 
215

Bi 7,6 m – 7 m 1 
215

Po 

12 
215

At 0,10 ms 0,1ms 0,1 ms 1 
211

Bi 

13 
211

Pb 36,1 m 36,1m 36,1 m 1 
211

Bi 

14 
211

Bi 2,14 m 2,14m 2,13 m 0,99724 
207

Tl 

 
211

Bi 2,14 m 2,14m 2,13 m 0,00276 
211

Po 

15 
211

Po 0,516 s 0,516s 0,56 s 1 
207

Pb 

16 
207

Tl 4,77 m 4,77m 4,77 m 1 
207

Pb 

1 238
U 4.468·10

9
 y 4,468·10

9
 y 4,468·10

9
 y 1 

234
Th 

2 
234

Th 24.10 d 24,1 d 24,1 d 1 
234m

Pa 

3 
234m

Pa 1.159 m 1,17 m 1,18 m 0,0016 
234

Pa 

 
234m

Pa 1.159 m 1,17 m 1,18 m 0,9984 
234

U 

4 
234

Pa 6.75 h 6,7 h 6,7 h 1 
234

U 
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Продовження Додатку А 

5 
234

U 2.455·10
5
 y 2,445·10

5
 y 2,445·10

5
 y 1 

230
Th 

6 
230

Th 7.538·10
4
 y 7,7·10

4
 y 7,7·10

4
 y 1 

226
Ra 

7 
226

Ra 1600 y 1600 y 1600 y 1 
222

Rn 

8 
222

Rn 3.8235 d 3,8235 d 3,8235 d 1 
218

Po 

9 
218

Po 3.098 m 3,05 m 3,05 m 0,9998 
214

Pb 

 
218

Po 3.098 m 3,05 m 3,05 m 0,0002 
218

At 

11 
218

At 1.5 s 2 s 2 s 0,999 
214

Bi 

12 
214

Pb 26.8 m 26,8 m 26,8 m 1 
214

Bi 

13 
214

Bi 19.9 m 19,9 m 19,9 m 0,00021 
210

Tl 

 
214

Bi 19.9 m 19,9 m 19,9 m 0,99979 
214

Po 

14 
210

Tl 1.30 m – 1,3 m 1 
210

Pb 

15 
214

Po 164.3 s 1,643-4 s 1,643-4 s 1 
210

Pb 

16 
210

Pb 22.20 y 22,3 y 22,3 y 1 
210

Bi 

 
210

Pb 22.3 y 22,3 y 22,3 y 1.9E-7 
206

Hg 

17 
210

Bi 5.012 d 5,012 d 5,012 d 1 
210

Po 

 
210

Bi 5.013 d – 5,012 d 13.2E-6 
206

Tl 

19 
210

Po 138.376 d 138,38 d 138,378 d 1 
206

Pb 

20 
206

Hg 8.32 m – 8,15 m 1 
206

Tl 

21 
206

Tl 3.74 m 4,2 m 4,2 m 1 
206

Pb 

 

Тут y – роки; h – години; d – дні; s – секунди; m – хвилини; ms – 

мілісекунди; b – бренчінг (коефіцієнт розгалуження), M – материнський 

радіонуклід; D – дочірній радіонуклід; жирним шрифтом виділені 

материнські ядра природних рядів 
232

Th, 
235,238

U. 



 206 

Додаток Б 

Список публікацій за темою дисертації та відомості про апробацію 

результатів дисертації 

 

 

 Основні: 

1 Юркуц Ю.Ю. Система стабілізації та пониження фону в гамма-

спектрометричному комплексі / Ю.Ю.Юркуц, О.М.Поп, М.В.Стець, 

В.Т.Маслюк // Науковий Вісник Ужгородського університету. Сер. 

Фізика. – 2011. – Вип. 30. – С. 119–123 

2 Стець М.В. Розробка алгоритму отримання узгоджених значень 

періодів напіврозпаду радіоактивних ядер / М.В.Стець, Н.Н.Король, 

О.М.Поп, В.Т.Маслюк // Науковий Вісник Ужгородського 

університету. Сер. Фізика. – 2012. – Вип. 31. – С. 122–128. 

3 Поп О.М. Моделі еволюції множин радіоактивних нуклідів рядів 

торію-232, урану-235, урану-238, та їх застосування / О.М.Поп, 

М.В.Стець // Доповіді Національної Академії Наук. – 2013. – № 4. – 

С. 65–71. 

4 Поп О.М. Метод стандартних множин та метод ізохрон для 

визначення подій у зразках кераміки / О.М.Поп, П.С.Пеняк, М.В.Стець 

// Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Фізика. – 2013. 

– Вип. 34. – С. 101–108. 

5 Поп О.М. Використання Фур’є-, Вейвлет-фільтрації та бутстреп-метод 

при обробці слабих піків в апаратурних гамма-спектрах / О.М.Поп // 

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Фізика. – 2014. – 

Вип. 35. – С. 172–178. 

6 Поп О.М. Нуклідні спектри гамма-активностей рядів торію і урану, та 

їх використання в спектрометрії зразків гірських порід / О.М.Поп, 

М.В.Стець, В.Т.Маслюк, Б.В.Мацків, Р.В.Хомутник // Науковий 

вісник Ужгородського університету. Серія Фізика. – 2014. – Вип. 36. – 

С. 89–95. 



 207 

7 Поп О.М. Метод стандартних множин нуклідів рядів 
32

Th, 
235

U, 
238

U та 

його деякі метрологічні характеристики / О.М.Поп, М.В.Стець, 

В.Т.Маслюк // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія 

Фізика. – 2015. – № 38. – C. 88–95. 

8 Pop O.M. Quantitative Estimations of the Efficiency of Stabilization and 

Lowering of Background in Gamma-Spectrometry of Environment Samples 

/ O.M.Pop, M.V.Stets, V.T.Maslyuk // Journal of Contemporary Physics 

(Armenian Academy of Sciences). – 2015. – Vol. 50, No.2 – Р. 115–122 

(DOI: 10.3103/S1068337215020024). 

9 Pop O.M. Model standards in nuclear physics methods for determination of 

an event date / O.M.Pop, M.V.Stets // Journal of Contemporary Physics 

(Armenian Academy of Sciences). – 2016. – Vol. 51, No. 3. – P. 218–221 

(DOI: 10.3103/S1068337216030026). 

10 Поп О.М. Ядерна хронометрія стандартних множин нуклідів рядів 

232
Th, 

235
U,

 238
U / О.М.Поп, М.В.Стець, В.Т.Маслюк, Б.В.Мацків, 

Р.В.Хомутник, П.С.Пеняк // Ядерна фізика та енергетика. – 2016. – 

Т. 17, №3.– С. 232–239. 

  

 

 

Додаткові: 

11 Матьовка О.М. Модельні нуклідні спектри рядів Th232, U235 та U238 

/ О.М.Матьовка, М.В.Стець, В.Т.Маслюк // Науковий Вісник 

Ужгородського університету. Сер. Фізика. 2010. – Вип.27. – С. 39–44. 

12 Поп О.М. Експериментальне визначення метрологічних коефіцієнтів 

ядерної гамма-спектрометрії об’ємних зразків / О.М.Поп, М.В.Стець // 

Науковий Вісник Ужгородського університету. Сер. Фізика. – 2010. – 

Вип. 28. – С. 93–98 

 

 



 208 

13 Стець М.В. Створення науково-дослідної бази гамма-

спектрометричних даних зразків гірських порід і будівельних 

матеріалів Закарпаття / М.В.Стець, О.М.Поп, В.Т.Маслюк, 

С.Ю.Чундак, В.І.Феделеш, Є.І.Чечур, І.Л.Березовський, Б.В.Мацків, 

Р.В.Хомутник // Науковий Вісник Ужгородського університету. Сер. 

Хімія. – 2011. – № 1 (25). – С. 121–126. 

14 Стець М.В. Гамма-спектрометрія крові людини в 

післячорнобильський період. Визначення часу / М.В.Стець, О.М.Поп, 

Л.Т.Сіксай, Є.С.Сірчак // Науковий Вісник Ужгородського 

університету. Сер. Хімія. – 2013. – № 2 (30). – С. 89–95. 

15 Поп О.М. Прямий та обернений бутстреп-методи в задачах обробки 

даних ядерної гамма-спектрометрії зразків кераміки / О.М.Поп, 

М.В.Стець, В.Т.Маслюк // Науковий вісник Ужгородського 

університету. Серія Хімія. – 2014. – № 2 (32).– С. 98–101. 

16 Поп О.М. Дослідницькі стенди на основі типового гамма-

спектрометричного комплексу / О.М.Поп, М.В.Стець, В.Т.Маслюк // 

Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2014.– № 3/5 

(69) – С. 4–9. 

17 Поп О.М. Оцінка закритості хімічних систем нуклідів рядів 
232

Th, 
235

U, 

238
U / О.М.Поп, М.В.Стець, В.Т.Маслюк // Науковий вісник 

Ужгородського університету. Серія Хімія. – 2015. – № 1 (33). – C. 77–

82. 

18 Pop O.M. Nuclide spectra of activities of thorium, uranium series and 

application in gamma-spectrometry of point technogenic samples / 

O.M.Pop, V.M.Simulik, M.V.Stets // International Journal of Physics. – 

2016. – Vol. 4, No. 2. – P. 37–42 (DOI:10.12691/ijp-4-2-3). 

19 Поп О.М. Метод Монте-Карло в методі стандартних множин нуклідів 

для задач ядерного датування / О.М.Поп // Науковий вісник 

Ужгородського університету. Серія Фізика. – 2017. – № 41. – C. 94–

102 (DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.2017.41.94-102). 



 209 

20 Стец М.В. Модельные гамма-спектры в задачах прикладной ядерной 

гамма-спектрометрии естественной активности образцов / М.В.Стец, 

О.М.Матевка, В.Т.Маслюк // VII конференція по фізиці високих 

енергій, ядерній фізиці і прискорювачам: зб. тез доповідей (м. Харків, 

22–26 лютого, 2010). – Харків, 2010. – С. 76. 

21 Стец М.В. Линеаризация цепочек радиоактивного распада для 

решения задач прикладной ядерной гамма-спектрометрии / М.В. Стец, 

О.М.Поп // ІХ конференція по фізиці високої енергії, ядерної фізики і 

прискорювачам: зб. тез доповідей (м. Харків, 21–25 лютого, 2011). –   

Харків, 2011. – С. 66. 

22 Поп О.М., Стец М.В., Маслюк В.Т. Прямые и обратные задачи 

прикладной ядерной гамма-спектрометрии радиоактивной 

неравновесности в артефактах / О.М.Поп, М.В.Стец, В.Т.Маслюк // ІХ 

конференція по фізиці високої енергії, ядерної фізики і 

прискорювачам: зб. тез доповідей (м. Харків, 21–25 лютого, 2011). – 

Харків, 2011. – С. 30. 

23 Стец М.В. Разработка системы стабилизации и понижения фона в 

гамма-спектрометрическом комплексе / М.В.Стец, О.М.Поп, 

В.Т.Маслюк, Ю.Ю.Юркуц, Е.И.Чечур, А.В.Билак, В.И.Феделеш // ІХ 

конференція по фізиці високої енергії, ядерної фізики і 

прискорювачам: зб. тез доповідей (м. Харків, 21–25 лютого, 2011). – 

Харків, 2011. – С. 100. 

24 Стец М.В. Фурье- и Вейвлет-анализ аппаратурных гамма-спектров / 

М.В.Стец, О.М.Поп, Н.И.Романюк, Е.Е.Контрош // ІХ конференція по 

фізиці високої енергії, ядерної фізики і прискорювачам: зб. тез 

доповідей (м. Харків, 21–25 лютого, 2011). – Харків, 2011. – С. 116. 

25 Поп О.М. Часові залежності інтерференцій радіонуклідів рядів Th-232, 

U-235 та U-238 / О.М.Поп // Новітні напрями в атомній фізиці та 

спектроскопії (до 90-річчя від дня народження проф. І.П.Запісочного і 

20-річчя створення ІЕФ НАН України): матеріали міжнар. наук.-практ. 



 210 

конф. (м. Ужгород, 20–22 вересня, 2012). – Ужгород, 2012. – С. 76. 

26 Стец М.В. Числовые структуры величин в ядерной гамма-

спектрометрии и их метрология / М.В.Стец, О.М.Поп // Х конференція 

по фізиці високої енергії, ядерної фізики і прискорювачам: зб. тез 

доповідей (м. Харків, лютий, 2013). – Харків, 2013. – С. 77. 

27 Поп О.М. Практика использования бутстрэп-методов в некоторых 

задачах ядерной гамма-спектрометрии / О.М.Поп, М.В.Стец // Тези 

доповідей Х конференції по фізиці високої енергії, ядерної фізики і 

прискорювачам: зб. тез доповідей (м. Харків, лютий, 2013). – Харків, 

2013. – С. 76. 

28 Поп О.М. Використання бутстреп-методів у деяких задачах ядерної 

гамма-спектрометрії / О.М.Поп // Конференція молодих учених та 

аспірантів «ІЕФ’2013»: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 

(м. Ужгород, травень, 2013). – Ужгород, 2013. – С. 174. 

29 Поп О.М. Використання Фур’є- та Вейвлет-фільтрації при обробці 

слабих піків в апаратурних гамма-спектрах / О.М.Поп // Конференція 

молодих учених та аспірантів «ІЕФ’2013»: матеріали міжнар. наук.-

практ. конф. (м. Ужгород, травень, 2013). – Ужгород, 2013. – С. 173. 

30 Поп О.М. Метод ізохрон та метод стандартних множин для 

визначення подій у зразках кераміки / О.М.Поп, П.С.Пеняк // 

Конференція молодих учених та аспірантів «ІЕФ’2013»: матеріали 

міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, травень, 2013). – Ужгород, 

2013. – С. 172 

31 Поп О.М. Разработка алгоритма исследования новых методов 

метрологии гамма-спектрометрии объемных образцов произвольной 

формы / О.М.Поп, М.В.Стец // ХII конференція по фізиці високих 

енергій, ядерної фізики і прискорювачам: зб. тез доповідей (м. Харків, 

17–21 березня, 2014). – Харків, 2014. – С. 80. 

 

 



 211 

32 Поп О.М. Стабілізація та пониження фону в типовій гамма-

спектрометрії зразків довкілля / О.М.Поп, М.В.Стець, В.Т.Маслюк // 

II міжнародна конференція «Хімічна безпека і радіаційна безпека: 

проблеми і рішення»: зб. тез доповідей (м. Ужгород, 27–30 травня, 

2014). – Ужгород, 2014. – С. 72–73. 

33 Pop О.М. Standard sets of nuclides being the members of the 
232

Th, 
235

U, 

238
U series. Their identification and use / О.М.Pop, М.V.Stets // «Nucleus 

2014»: materials of LXV international conference (Saint-Petersburg, July 

1–4, 2014). – Minsk, Russia, 2014. – С. 240. 

34 Pop О.М. Some problems of producing consistent values of the decay 

constants of radioactive nuclides / О.М.Pop, М.V.Stets, V.T.Maslyuk // 

«Nucleus 2014»: materials of LXV international conference (Saint-

Petersburg, July 1–4, 2014). – Minsk, Russia, 2015. – С. 300. 

35 Поп О.М. Оцінка закритості хімічних систем нуклідів рядів 
232

Th, 
235

U, 

238
U / О.М.Поп, М.В.Стець, В.Т.Маслюк // XХIІ щорічна наукова 

конференція Інституту ядерних досліджень НАН України: зб. тез 

доповідей (м. Київ, 26–30 січня, 2015). – Київ, 2015. – С. 78 

36 Поп О.М. Модельный эталон в гамма-спектрометрическом методе 

определения даты событий / О.М.Поп, М.В.Стец, В.Т.Маслюк // ХIIІ 

конференція по фізиці високих енергій, ядерної фізики і 

прискорювачам: зб. тез доповідей (м. Харків, 17–21 березня, 2015). – 

Харків, 2015 – С. 29. 

37 Поп О.М., Стець М.В., Маслюк В.Т. Алгоритми декомпозиції 

нуклідних спектрів гамма-активностей рядів 
232

Th, 
235

U, 
238

U у задачах 

визначення дати події / О.М.Поп, М.В.Стец, В.Т.Маслюк // XХIІ 

щорічна наукова конференція Інституту ядерних досліджень НАН 

України: зб. тез доповідей (м. Київ, 26–30 січня, 2015). – Київ, 2015. – 

С. 78. 

 

 



 212 

38 Pop О.М. Definition of standard sets in rock samples / О.М.Pop, 

М.V.Stets, V.T.Maslyuk // «Nucleus 2015» New horizons in nuclear 

physics, nuclear engineering, femto- and nanotechnologies: materials of 

LXV international conference (Saint-Petersburg, Russia, June 29–July 3, 

2015). – Saint-Petersburg, Russia, 2015. – P. 300. 

39 Поп О.М. Модельні еталони у ядерно-фізичних методах визначення 

дати події / О.М.Поп, М.В.Стец, В.Т.Маслюк // Конференція молодих 

учених та аспірантів «ІЕФ’2015»: зб. тез доповідей (м. Ужгород, 

травень, 2015). – Ужгород, 2015. – С. 261. 

40 Поп О.М. Cуміжне використання методу стандартних множин та 

методу ядерних хронометрів / О.М.Поп, М.В.Стец, В.Т.Маслюк // 

Конференція молодих учених та аспірантів «ІЕФ’2015»: зб. тез 

доповідей (м. Ужгород, травень, 2015). – Ужгород, 2015. – С. 262. 

41 Поп О.М. Метрологія макровеличин у ядерній гамма-спектрометрії 

рядів 
238

U, 
232

Th, 
235

U / О.М.Поп, М.В.Стец, В.Т.Маслюк // XХIІІ 

щорічна наукова конференція Інституту ядерних досліджень НАН 

України: зб. тез доповідей (м. Київ, 01–05 лютого, 2016). – Київ, 2016. 

– С. 73. 

42 Поп О.М. Розрахунки з використанням бази лінеаризованих ланцюгів 

нуклідів рядів 
232

Th, 
235

U, 
238

U / О.М.Поп, М.В.Стець, В.Т.Маслюк // 

XIV конференция по физике высоких энергий, ядерной физике и 

ускорителям: зб. тезисов докладов (м. Харків, 22–25 березня, 2016). – 

Харків, 2016. – С. 59. 

43 Поп О.М., Стец М.В., Маслюк В.Т. Метрологія гамма-спектрометрії 

об’ємних зразків довкілля / О.М.Поп, М.В.Стец, В.Т.Маслюк // XIV 

конференция по физике высоких энергий, ядерной физике и 

ускорителям: зб. тезисов докладов (м. Харків, 22– 25 березня, 2017). – 

Харків, 2017. – С. 31. 

 



 213 

 

44 Поп О.М. Стандартні множини нуклідів ряду 
238

U як ядерні 

хронометри / О.М.Поп, М.В.Стець, В.Т.Маслюк // XХIV щорічна 

наукова конференція Інституту ядерних досліджень НАН України: зб. 

тез доповідей (м. Київ, 10–13 квітня, 2017). – Київ, 2017 – С. 88. 

45 Поп О.М. Визначення стандартних множин нуклідів ряду 238U у 

зразках ґрунтів Закарпаття / О.М.Поп, М.В.Стець, В.Т.Маслюк // 

Конференція молодих учених та аспірантів «ІЕФ’2017»: зб. тез 

доповідей (м. Ужгород, травень, 2017). – Ужгород, 2015. – С. 22. 

46 Поп О.М. Використання методу статистичних випробувань для 

стандартних множин нуклідів в задачах ядерного датування / 

О.М.Поп, М.В.Стец, В.Т.Маслюк // XVІ конференция по физике 

высоких энергий, ядерной физике и ускорителям: зб. тезисов докладов 

(м. Харків, 20–23 березня, 2018). –Харків, 2018 – С. 59. 

47 Поп О.М. Використання методу статистичних випробувань для 

стандартних множин нуклідів в задачах ядерного датування / 

О.М.Поп, В.Т.Маслюк // XХV щорічна наукова конференція Інституту 

ядерних досліджень НАН України: зб. тез доповідей (м. Ужгород, 16–

20 квітня, 2018). – Київ, 2018 – С. 88. 

48 Стець М.В., Поп О.М. Дослідницький стенд для визначення 

метрологічних коефіцієнтів ефективності внутрішнього захисту 

типових гамма-спектрометричних комплексів // Патент на корисну 

модель №79328 від 25.04.2013 р. Бюл. №8. 

49 Стець М.В. Спосіб вимірювання експериментального нуклідного 

спектру активностей ряду Урану-238 / М.В.Стець, О.М.Поп, 

В.Т.Маслюк. – Патент на корисну модель №111145 від 10.11.2016 р. – 

Бюл. №21.  

50 Стець М.В. Спосіб вимірювання експериментального нуклідного 

спектру активностей ряду Урану-238 / М.В.Стець, О.М.Поп, 

В.Т.Маслюк. – Патент на корисну модель №112077 від 12.12.2016 р. – 



 214 

Бюл. №23. 

51 Стець М.В. Спосіб вимірювання експериментального нуклідного 

спектру активностей ряду Урану-238 / М.В.Стець, О.М.Поп, 

В.Т.Маслюк. – Патент на корисну модель №112467 від 26.12.2016 р. – 

Бюл. №24. 

52 Стець М.В. Спосіб вимірювання експериментального нуклідного 

спектру активностей ряду Урану-238 / М.В.Стець, О.М.Поп. – Патент 

на корисну модель №112468 від 26.12.2016 р. – Бюл. №24. 

53 Стець М.В. Спосіб вимірювання експериментального нуклідного 

спектру активностей ряду Урану-238 / М.В.Стець, О.М.Поп, 

В.Т.Маслюк. – Патент на корисну модель №112076 від 12.12.2016 р. – 

Бюл. №23.  

 


