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Tóm tắt: 
 

Nghiên cứu này hướng đến việc thu nhận lịch sử vị trí theo thời gian cho một nhóm nhân viên 
bức xạ. Sau đó, lượng phơi chiếu cá nhân đối với I-131 trong không khí được định lượng và đánh 
giá. Nhóm đối tượng gồm 9 người tham gia sản xuất I-131 tại Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt. 
Thời gian thực hiện thu nhận dữ liệu là 12 tháng. Một số kết luận rút ra từ nghiên cứu này đã góp 
phần trong việc hạn chế liều cho các cá nhân. Hơn nữa, phương pháp này có thể thực hiện tại các 
khu vực trong nhà ở hoặc nơi làm việc để thu thập dữ liệu về vị trí - thời gian trong đánh giá phơi 
không khí ô nhiễm. Tuy nhiên, với số lượng đối tượng nhiều thì phương pháp sẽ tốn thời gian 
lớn để phân tích số liệu. 
 

         Từ khóa: Không khí trong nhà; I-131; Liều chiếu trong; Phơi chiếu cá nhân; Vị trí-thời 
gian.        

  

Abstrac: 
 

The aim of this research is to focus on recording the time-location patterns spent by a radiation 
worker group in 12 months. Then the exposure to I-131 of indoor air is estimated and assesssed 
individually. The object consists of 9 workers involved in a I-131 production line at Dalat 
Nuclear Research Institute. Some important conclusions from this paper have helped to constrain  
internal dose for the individuals. Moreover, the technique used in this research may be applied in 
the indoor areas for collecting time-location patterns to support data for the assessment of 
pollutant air exposure. However, this method will take long time to collect data in case of large 
objects or population-dose research.  
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