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Садржај - Генетски алГоритми, оптимизациони 
методи који укључују природне механизме селек-
ције, примењени су на двокомпонентни линерани 
модел за одређивање биолошкоГ времена полурас-
пада U7Cs у млеку после ЧернобиљскоГ акцидента. 
Генетски алГоритми користе популацију низова, 
који су претпостављена решења проблема. Репро-
дукција, укрштање u мутација се примењују на 
узастопне популације низова da би била креирана 
нова популација u da би се минимизирала одступа-
ња апроксимиране функције od експерименталних 
података. Израчунато биолошко време полурас-
пада 'J7Cs у млеку je (32 ± 3) дана. 

1. УВОД 

Млеко и млечни производи су веома значајни 
у људској исхрани. Због тога, у случају акцидента, 
млеко представља значајан пут уноса радионуклида у 
људски организам. Процес трансфера радионуклида 
у млеко je веома брз (неколико дана) и зависи од сте-
пена контаминације сточне хране. Познавање очеки-
ване контаминације млека за познату контаминацију 
животне средине, значајно je за одређивање дозе коју 
ће човек примити конзумирајући млеко. 

Због тога се у оквиру мониторинг програма 
који се спроводи у Институту за медицину рада и ра-
диолошку заштиту "Др Драгомир Карајовић", врши 
систематско испитивање радиоактивности млека као 
важног елемента људске исхране [1], Узорци млека 
се скупљају свакодневно у Београду, Нишу, Новом 
Саду и Зајечару. У месечним узорцима ради се гама-
спектрометријско испитивање активности. Узорци се 
припремају на стандардни начин [2], a за мерење се 
користе чисти германијумски детектори високе 
резолуције. 

2. Д В О К О М П О Н Е Н Т Н И М О Д Е Л 

Транспорт "7Cs из траве у млеко може се 
приказати двокомпонентним моделом [3]. Промене 
активности "7Cs у трави A, и млеку Am могу се 
приказати диференцијалним једначинама: 

^ = (1) 
dl 

где je : 
f, коефицијент трансфера радиоактивности из тра-

ве у млеко, 
I, количина унете траве, 
A., ефективна константа распада радионуклида у 

трави, која се дефинише као збир je радиоактивне 

где je ^ биолошка константа распада у млеку. 
Решења једначина (1) и (2) су: 

константе распада X, и еколошке константе расгшда 
К-
k, = л,+ л, (V 
Сем тога, Xj je ефективна константа распада 
радионуклида у млеку, дефинисана као: 

(4) 

1-

(5) 

А . = \ А _ + T ^ r - V ^ ' - T ^ 6 " ' ' <6> 
Л 2~ л | / Л 2— ^ 1 

Израз (6) можемо преписати као: 
A m = a l e - " - a 3 e - ' 1 (7) 
Параметри a, he бити одређени коришћењем 
генетских алгоритама. 

A = A,be~ 

2. Г Е Н Е Т С К И А Л Г О Р И Т М И 

Генетске алгоритме je развио Џон Холанд са 
својим колегама и студентима Универзитета Мичи-
ген. Њихову основу чини оно што се дешава стално 
T O K O M еволуције живог света. Организми се 
прилагођавају условима природне (живе и неживе) 
средине - што je заправо оптимизација. Са једне 
стране постоји популација јединки чије су особине 
одређене структуром њихових хромозома. Са друге 
стране постоји природна околина која врши еволу-
циони "притисак" на сваку јединку популације, обез-
беђујући да најбоље прилагођене јединке преживе и 
пренесу свој генетски материјал у наредне генераци-
је. Са аспекта генетике, процес еволуције чини 
неколико међусобно испреплетених процеса: 
в укрштање две јединке које обезбеђује пренос 

генетског материјала у наредне генерације и 
разноликост врсте, 

и мутација која омогућава појављивање нових 
потенцијално корисних особина јединки, 

e j селекција. 
Генетски алгоритми су методи оптимизације 

који имитирају механизме природне селекције. Прет-
постављена решења проблема представљају се векто-
рима вредности параметара који се no аналогији на-
зивају хромозоми. Дужика хромозома je одређена 
бројем параметара модела. Елементи хромозома (по-
јединачни параметри) називају се гени. Скуп прет-
постављених решења проблема чини популацију. 
Сваки хромозом у популацији се карактерише вред-
ношћу функције (критријумска функција) која се 
минимизира. Критеријумска функција у овом случају 
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представља збир квадрата разлике између 
експерименталних и апроксимираних вредности. 

Над популацијом се примењују операције 
селекције, избора родитеља, укрштање и мутација 
(сл. 1). Почетна популација je генерисана тако да се 
сваки параметар налази унутар унапред заданих 
граница а:Ј и al2, користећи формулу: 

где je r случајан број из интервала [0,1]. 

генерисање почетне 
популације 

i=1,n 

рачунање критериЈумске 
функције ! 

A 

селекција 

избор родитеља 
и укрштање 

мутација 

A 

критеријум 
завршетка 

процеса 

Kpaj 

Сл. 1: Дијаграм тока генетског алгоритма 

Операција селекције треба да обезбеди да 
хромозоми са најбољим карактериетикама преживе у 
следећој генерацији. З а избор родитеља предложен je 
метод рулета [4]. Точак рулета je подељен на оно-
лико сектора колики je број хромозома у популацији, 
при чему je величина сектора обрнуто пропорцио-
нална величини критеријумске функције. Приликом 
бирања сектора већа je вероватноћа да се изабере 
сектор веће површине. Ha та ј начин je приликом 
избора родитеља већа вероватноћа да буду изабрани 
они са бољим карактеристикама. 

После избора родитеља настаје укрштање 
хромозома. Због малог броја гена вршено je укршта-
ње у једној тачки (сл. 2). Тачке у којима долази до 
укрштања се бирају на случајан начин и елементи 
хромозома се између ових тачака размењују. 

Мутација има улогу да спречи сувише брзу 
конвергенцију ка локалном минимуму, тако да обез-
беђује различитост хромозома у популацији изменом 
хромозома са неком малом вероватноћом. У свакој 
генерацији се спроводи мутација елемената хромозо-
ма тако што се генерише случајан број из интервала 
[0,1] и ако je тај број мањи од вероватноће мутације, 
елемент хомозома се мења. 
Критеријум завршетка процеса je да средња вредност 
критеријумске функције достигне одређену вредност 
или да се та вредност не мења одређен број 
итерација. 

a . b„ c-, 4 , е , f . 

Ш ш ш п г а &> f , 

a . b , с , Н H i n i « WM 

Сл. 2: Уређена комбинација укрштања хромозома 

3. Р Е З У Л Т А Т И 

По методологији прикупљања узорака, у 
оквиру мониторинг програма Института за медицину 
рада и радиолошку заштиту "Др Драгомир Кара јо -
вић", узорци млека су скупљани у Београду, Нишу и 
Новом Саду. У добијеним месечним узорцима вршено 
je гамаспектрометријско мерење активности. Од 
добијених резултата израчунате су средње месечне 
вредности активности ' "Cs за Републику Србију. 

После акцидента у Чернобиљу 1986. године 
активност l37Cs у млеку je постепено опадала неколи-
ко месеци, да би се почетком зимског храњења ова 
активност попела на ниво активности из јуна (сл. 3). 
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Разлог овог пораста je коришћење сточне хране која 
je припремљена од траве из маја и јуна 1986. године. 

Циљ овог рада био je одређивање биолошког 
—времека "полураспада LTICs у -млеку у периоду када je 

највећи дес ксхранс крава био природна испаша. 
Средња вредност активности I3'Cs у трави измерена у 
Србији у мају 1986. године у наведеним местима 
кретала се од 2 30 до 1800 Bq/kg. 

Генетсет алгоритми су примењени на модел 
(7) и резултате мерења активности roCs у млеку у 
Републици Србији T O K O M 1986. године (април-
новембар). Ha слици 4 су приказане средње месечне 
мерене вредности активности mCs у шеку у Републи-
ци Србији, као и крива 

A. = 9738 • - 9634 • e"1"1' (8) 

која je добијена применом генетских алгоритама. 
Из релација (4), (7) и (8) je одређено биолош-

ко време лолураспада које за mCs у млеку износи (32 
± 3) дана. 

SU . 
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Сл.З: Активност 1J7Cs у млеку у 1986. и 1987. години 
(средње месечне вредности у Републици Србији) 

FIT 

»TLMILT 

' ћ e lo i: 
[uAna 

Сл 4: Мерене и апроксимиране вредносги активности 
r''Cs у млску у 1986. год. у Републици Србији 

4. ЗАКЉУЧАК 

Циљ овог рада je био одређивање биолошког 
времена полураспада m-Cs умлеку-какон акдидента у 
Чернобиљу. Коришћен je ттознати двокомпонентни 
модел преноса радиоактивности у систему трава-
млеко, који се састоји из суме двз експоненцијална 
члана са четири параметра. 

За оптимизацију je коришћен метод генет-
ских алгоритама који имитирају природне селекцио-
не механизме. Овај рад показује да су они всома 
једноставни, јер не захтевају прецизне почетне усло-
ве и да користе само генерисање случајних бројева, 
копирање низова и делимичну размену чланова низа. 

Добијени резултат за биолошко време полу-
распада °7Cs у млеку се изванредно слаже са резулта-
том од 33 дана који je дат у раду [5]. 
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Abstract - Genetic algorithm, an optimization 
method involving natural selection mechanisms, was used to 
determine biological half-life of mCs in the milk, after the 
Chernobyl accident, based on a two compartment linear 
system model. Genetic algorithms operate on populations of 
strings. Reproduction, crossover and mutation are applied to 
successive string population to create new string population. 
A model parameter estimation is performed by minimizing 
square differences between fitting function and experimental 
data. The calculated biological half-life of ''7Cs in milk is (32 
± 3) days. 

APPLICATION OF GENETIC ALGORITHMS FOR 
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