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Detekcja promieniowania jonizującego - Laboratorium 

Ćwiczenie 1 

Detektory dozymetryczne 

 
Coraz powszechniejsze zastosowanie różnorodnych źródeł promieniowania jonizującego , , X i  
oraz promieniowania neutronowego w nauce, technice, przemyśle i medycynie prowadzi do 
konieczności wykonywania pomiarów pozwalających na określenie stopnia zagrożenia dla człowieka 
ze strony promieniowania. Parametrem wyznaczanym w takich pomiarach jest tzw. dawka określająca 
ilość energii przekazaną do ośrodka przez promieniowanie. Dyscyplina pomiarowa zajmująca się 
pomiarami dawek promieniowania nosi nazwę dozymetrii i łącznie z radiometrią (pomiary aktywności 
źródeł promieniowania) stanowią dwie główne dziedziny miernictwa promieniowania jonizującego. 
Podstawowe zadania dozymetrii obejmują zagadnienia ochrony radiologicznej.  
 

Dawka ekspozycyjna i dawka pochłonięta 

 
W pomiarach dozymetrycznych definiuje się dwa typy dawek: 
 
 dawka ekspozycyjna 
 dawka pochłonięta 
 

Dawka ekspozycyjna 

 
Dawka ekspozycyjna odnosi się tylko do promieniowania X i  i tylko do powietrza. Obecnie 
obowiązuje jednostka dawki ekspozycyjnej [C/kg] zgodna z układem SI, ale w praktyce znacznie 
częściej używana jest dawna jednostka rentgen [R]. 
 
Rentgen 
Dawka ekspozycyjna promieniowania X lub  równa jest jednostce rentgen [R] wówczas, gdy 
towarzysząca jej emisja korpuskularna (fotoelektrony i elektrony comptonowskie) przypadająca na 
1,293 mg suchego powietrza tworzy w powietrzu jony dające jednostkę elektrostatyczną ładunku 
dodatniego i jednostkę elektrostatyczną ładunku ujemnego. 
 
1 JES = 0,33610-9 C 
1,293 mg powietrza odpowiada 1 cm3 w temperaturze 0 C i przy ciśnieniu 760 mm Hg. 
 
C/kg 
Dawka ekspozycyjna promieniowania fotonowego przy jakiej ładunek jonów jednego znaku 
wytworzony w suchym powietrzu jest równy 1 C (kulomb) gdy elektrony uwolnione przez fotony 
promieniowania w elemencie przestrzeni zawierającym 1 kg powietrza utracą w powietrzu zdolność 
jonizowania. 
 
1 R = 2,5810-4 C/kg 
1 C/kg = 3,8759103 R 
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Dawka pochłonięta 

 
Dawka pochłonięta odnosi się do wszystkich rodzajów promieniowania (także X i ). Określa ona 
ilość energii E wydzieloną w substancji o masie m. Podobnie jak dla dawki pochłoniętej stosowane 
są dwie jednostki dawki pochłoniętej. Legalną jednostką dawki pochłoniętej jest grey [Gy] (1 Gy = 1 
J/kg). Dawniej stosowną jednostką dawki pochłoniętej jest rad (1 rad = 100 erg/g, 1 J = 107 erg). 
 
1 Gy = 100 rad 
 

Komory jonizacyjne 

 
Komora jonizacyjna jest przyrządem umożliwiającym zebranie ładunku jonizacyjnego powstającego 
w wyniku oddziaływania promieniowania z gazem. Dozymetryczne komory jonizacyjne przeznaczone 
do pomiarów promieniowania X i  są najczęściej wypełnione powietrzem. Umożliwia to bezpośredni 
(z definicji) pomiar dawki ekspozycyjnej, a dodatkowo ułatwia konstrukcję tego typu komór (łatwa 
dostępność gazu, brak problemów z heremtyzacją). Komora jonizacyjna składa się z dwóch elektrod 
umieszczonych w zamkniętej przestrzeni wypełnionej gazem. Między elektrodami komory przyłożone 
jest napięcie wytwarzające pole elektryczne. Przy zwiększaniu napięcia maleje rekombinacja jonów w 
komorze i rośnie gromadzony ładunek, aż do chwili gdy osiągnięty zostanie zakres nasycenia. 
Wówczas zbierany jest cały ładunek jonizacyjny, a przez komorę płynie prąd nasycenia Inas. 
 Oczywiste jest, że dla  n razy większego natężenia promieniowania jonizującego wartość 
prądu nasycenia jest n razy większa. Dla osiągnięcia zakresu nasycenia w takich warunkach należy 
jednak zwiększyć n razy napięcie komory. Typową charakterystykę prądowo-napięciową komory 
jonizacyjnej przedstawiono na Rys. 1. 
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Rys. 1.Charakterystyka prądowo-napięciowa komory jonizacyjnej 

 
Ładunek Q powstający w komorze jonizacyjnej dla dawki ekspozycyjnej D można wyrazić wzorem: 
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gdzie: 
Q - ładunek [C] 
D - dawka [R] 
V - objętość czynna komory [cm3] 
273/T [K] - poprawka temperaturowa 
p [mm Hg]/760 - poprawka na ciśnienie 
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Współczynnik 3109 w powyższym wzorze jest związany z konwersją jednostek elektrostatycznych 
ładunku na kulomby. Po podzieleniu podanego równania przez czas otrzymuje się zależność prądu 
nasycenia komory (przy założeniu, że zbierany jest cały ładunek jonizacyjny) od mocy dawki. Po 
podstawieniu wartości liczbowych i uwzględnieniu, że poprawki na temperaturę i na ciśnienie są 
zazwyczaj bliskie jedności otrzymuje się przybliżoną zależność na prąd nasycenia komory 
jonizacyjnej: 
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gdzie: 
Inas - prąd komory [A] 
P - moc dawki [R/h] 
V - objętość czynna komory [cm3] 
 
Komory jonizacyjne, pod względem konstrukcji,  można podzielić na trzy grupy: 
 
1. komory, w których rejestrowane są wyłącznie ładunki powstające w objętości czynnej komory, 

czyli w objętości gazu, która objęta jest bezpośrednim działaniem pola elektrycznego 
wytworzonego między elektrodami. Komory tego typu są wykorzystywane do pomiarów jonizacji 
wywoływanej przez cząstki  i neutrony. 

2. komory, w których rejestrowane są nie tylko ładunki powstające w objętości czynnej, lecz także 
ładunki docierające do niej z warstwy gazu ją otaczającego, przy czym grubość tej warstwy jest 
równa co najmniej zasięgowi nośników tych ładunków. Komory te określa się mianem „komory o 
swobodnym gazie”. Ich główne zastosowanie obejmuje bezwzględne pomiary dawki 
ekspozycyjnej (komory normalne). 

3. komory, w  których rejestrowane są nie tylko ładunki powstające w objętości czynnej, lecz także 
ładunki docierające do niej z otaczających ścianek, wskutek czego znaczna część całkowitego 
prądu jonizacyjnego jest wytworzona przez nośniki ładunków wybite ze ścianek komory  przez 
padające promieniowanie. Komory te są nazywane komorami ściankowymi, kondensatorowymi 
lub komorami naparstkowymi (często mają niewielkie rozmiary i kształt zbliżony do naparstka). Są 
stosowane (po uprzednim przeskalowaniu) do pomiarów względnych promieniowania , X i  oraz 
promieniowania neutronowego. 

 
W zależności od techniki pomiaru ładunku jonizacyjnego komory można podzielić na dwie grupy: 
 
 komory prądowe - przeznaczone do pomiaru całego ładunku lub natężenie prądu powstałego w 

wyniku procesów zachodzących w objętości czynnej komory. Komory tego typu są używane do 
pomiaru dawki promieniowania lub aktywności preparatów promieniotwórczych. 

 komory impulsowe - przeznaczone do pomiaru oddzielnych impulsów wywołanych przez 
poszczególne cząstki jonizujące. Komory takie są stosowane w pomiarach spektrometrycznych. 

 
Osobną grupę stanowią komory jonizacyjne różnicowe. Są one stosowane w przypadku konieczny jest 
pomiar stosunku lub różnicy dwóch prądów jonizacyjnych. Komory takie mogą mieć rozmaite 
rozwiązania konstrukcyjne; komora może zawierać dwie oddzielone od siebie części lub składać się z 
dwóch zupełnie oddzielnych komór podłączonych do wspólnego układu pomiarowego. Na Rys. 2. 
przedstawiono schemat układu komory różnicowej przeznaczonej do pomiaru prądu jonizacji 
wywołanego przez promieniowanie   
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Rys. 2.Schemat układu pomiarowego z komorą różnicową. 

 

Pomiar bezwzględny dawki ekspozycyjnej 

 
Bezwzględnych pomiarów dawki ekspozycyjnej dokonuje się przy pomocy komór normalnych. 
Uproszczony schemat komory normalnej przedstawiono na Rys. 3. 
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Rys. 3. Schemat komory normalnej 

 
Do pomiaru ładunku w komorze normalnej wykorzystuje się najczęściej metodę Townseda 
opracowaną w 1903 r. W metodzie tej prąd jonizacyjny powoduje wychylenie elektrometru, które 
kompensuje się poprzez regulację napięcia kompensacyjnego potencjometrem połączonym z okładką 
kondensatora pomiarowego C (Rys. 4). 
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Dla uzyskania tego samego potencjału  (często równego zero) w początkowej i końcowej chwili 
pomiaru napięcie kompensujące na potencjometrze musi w czasie t zmienić się od wartości UK0 do 
Ukt. Wówczas ładunek wprowadzony przez prąd w czasie t wynosi: 
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Średnia wartość prądu i wynosi: 
 

t

U
C

t

Q
i K

  

 
Podstawową zaletą metody Townseda jest fakt, w równaniu na wielkość mierzonego ładunku nie 
występuje ani pojemność rozproszone C0 ani czułość elektrometru. 
 
Komory normalne nie są w praktyce stosowane w standardowych miernikach dozymetrycznych ze 
względu na stosunkowo duże wymiary - odległość elektrod komory normalnej musi być większa od 
zasięgu elektronów. Dlatego pomiary takie prowadzone są przy pomocy komór sciankowych. 
Skalowanie takich komór przeprowadza się przy użyciu komory normalnej. Podstawy teoretyczne do 
konstrukcji komór ściankowych oraz ich zastosowania do pomiarów dawki pochłoniętej dała teoria 
Bragga-Graya’a. 
 

Zasada Bragga-Graya’a 

 
Ilość ładunku jonizacyjnego wytworzonego we wnęce powietrznej jest miarą energii przekazanej do 
materii otaczającej wnękę, przy założeniu, że przez wnękę przechodzi taki sam strumień 
promieniowania korpuskularnego jak w rozważanej materii. 
 
Matematycznie zasadę Bragga-Gray’a można wyrazić następująco: 
 

jmmWNS
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gdzie: 
dE/dm - energia wydzielona na jednostkę masy naświetlanej materii (dawka pochłonięta) 
Sm - stosunek masowej zdolności hamowania materii do masowej zdolności hamowania powietrza 
W - średnia praca jonizacji powietrza (34 eV) 
Njm - liczba par jonów w jednostce masy powietrza (dawka ekspozycyjna) 
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Rys. 4.Schemat kompensacyjnego układu pomiarowego Townseda 
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Uzasadnienie: 
Rozważone zostanie ciało stałe (materia), w którym umieszczona jest wnęka gazowa (powietrzna) A 
(komora jonizacyjna) oraz wnęka abstrakcyjna B wykonana z naświetlanej materii (Rys. 5). 
 

 

A 

B 

ciało stałe 
 

Rys. 5.Schemat zasady Bragga-Graya’a 

 
Przyjęte zostaną następujące założenia: 
 
1. Natężenie promieniowania jest jednakowe w całym obszarze ciała stałego 
2. Wymiary liniowe wnęk A i B są mniejsze od zasięgu elektronów comptonowskich i 

fotoelektronów 
3. Stosunek liniowych wymiarów wnęki A do B wynosi SL, gdzie SL jest równe względnej, liniowej 

zdolności hamowania ciała stałego względem gazu 
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gdzie: 
Ee/x - strata energii cząstek jonizujących (fotoelektronów i elektronów comptonowskich) na 
jednostkę drogi 
 
Jonizację w wnękach A i B wywołują cząstki jonizujące przenikające do nich z otaczającego ciała 
stałego („oddziaływanie ścianek”) oraz cząstki jonizujące powstające we wnękach („oddziaływanie 
wnęki”). 
 
Oddziaływanie ścianek 
Liczba cząstek jonizujących przenikających  do wnętrza wnęki A jest SL

2 razy większa niż liczba 
cząstek jonizujących przenikających do wnętrza wnęki B, ponieważ powierzchnia wnęki A jest SL

2 
razy większa. Straty energii pojedynczej cząstki jonizującej przechodzącej przez wnękę A i przez 
wnękę B są równe ponieważ stosunek wymiarów liniowych wnęk wynosi SL. Energii tracona we 
wnęce A jest zatem SL

2 razy większa niż strata energii w wnęce B. Objętość wnęki A jest SL
3 razy 

większa niż objętość wnęki A. Strata energii odniesiona do 1 cm3 objętości wnęki jest SL raz większa 
we wnęce B niż we wnęce A. 
 
Oddziaływanie wnęki 



 7 

Dla oddziaływania wnęki można otrzymać analogiczną zależność jak dla oddziaływania ścianek. 
Liczba cząstek jonizujących powstających we wnęce A jest SL

2 razy większa niż liczba cząstek 
jonizujących powstających we wnęce B. W rezultacie strata energii odniesiona do 1cm3 objętości 
wnęki jest SL razy większa we wnęce B niż w wnęce A. 
 
Uwzględniając powyższe wnioski można zapisać równanie: 
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gdzie: 
E/V - energia wydzielona w jednostce objętości wnęki z ciała stałego 
Nj/V - liczba par jonów na jednostkę objętości wnęki gazowej 
W - średnia praca jonizacji (WNj/V - energia wydzielona w jednostce objętości wnęki gazowej) 
 
Po obustronnym pomnożeniu powyższego równania przez stosunek gęstości gazu i ciała stałego 
otrzymuje się: 
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gdzie: 
p - gęstość gazu (powietrza) 
cs - gęstość ciała stałego 
 
Po prostych przekształceniach arytmetycznych równanie upraszcza się do postaci: 
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Czyli ostatecznie: 
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Jeżeli wnęki materiały, z których wykonane są wnęki A i B mają zbliżone liczby atomowe Z to Sm jest 
w przybliżeniu równe 1.  
 
W praktycznych zastosowaniach komór jonizacyjnych naparstkowych największe znaczenie mają 
komory o ściankach równoważnych powietrzu. Ściankami równoważnym powietrzu nazywa się 
ścianki wykonane z takiego materiału, którego efektywna liczba atomowa jest równa liczbie 
atomowej powietrza (Z=7,64). 
 
Pomiary prądu 

 
W dawkomierzach wykorzystujących komory jonizacyjne konieczne są pomiary prądów w bardzo 
szerokim zakresie 10-7-10-13 A, przy biegu własnym oraz prądach upływnościowych tych komór o rząd 
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lub dwa rzędy wielkości mniejszych. Istnieje wówczas potrzeba pomiaru prądów o natężeniach 10-15 
A. Do pomiarów tego rodzaju stosuje się elektrometry (pikoamperomierze i femtoamperomierze). 
Elektrometry charakteryzują się bardzo małym poborem energii z obiektu mierzonego. Elektrometry 
można podzielić na: 
 
 elektrometry elektrostatyczne (strunowe, kwadratowe itp.) 
 elektrometry ze wzmacniaczem prądu stałego (lampa elektrometryczna, układy półprzewodnikowe 

typu MOSFET) 
 elektrometry z przetwornikami sygnału np. z kondensatorami dynamicznymi. 
 
Obecnie praktycznie zaniechano stosowania elektrometrów elektrostatycznych z uwagi na niską 
czułość napięciową oraz wrażliwość na wstrząsy. Stosuje się natomiast elektrometry ze 
wzmacniaczami prądu stałego i elektrometry ze wzmacniaczami prądu zmiennego (przetwornikami 
sygnału). 
 
Elektrometry ze wzmacniaczem prądu stałego 
W elektrometrach ze wzmacniaczem prądu stałego istota pomiaru polega na pomiarze napięcia na 
wysokoomowym rezystorze (1071014 ). W celu dopasowania takiego wysokoomowego źródła 
sygnału do wejścia wzmacniacza o mniejszej oporności wejściowej niezbędne jest użycie układu 
transformującego impedancję. Do tego celu stosuje się lampy elektrometryczne. Ich cechą 
charakterystyczną jest bardzo mały prąd siatki sterującej rzędu 10-1210-14 A ( a nawet 10-15 A w 
najlepszych rozwiązaniach). Rozwój technologii materiałów półprzewodnikowych spowodował 
zastępowanie lamp elektrometrycznych układami półprzewodnikowymi FET. 
 
Elektrometry ze wzmacniaczem prądu zmiennego 
 W elektrometrach ze wzmacniaczami prądu zmiennego dokonuje się przetworzenia 
stałoprądowego sygnału wejściowego na sygnał zmienny. W charakterze przetworników sygnału 
stałoprądowego można wykorzystywać wibratory elektromechaniczne, diody o zmiennej pojemności, 
kondensatory dynamiczne i przetworniki tranzystorowe. W seryjnie produkowanych elektrometrach 
do pomiarów dozymetrycznych stosowane są wyłącznie kondensatory dynamiczne. Mają bowiem 
bardzo wysoką oporność wejściową (>>1015 ) i umożliwiają pomiar prądów o natężeniach rzędu 10-

17 A. Zasada ich działania polega na wprawieniu jednej z okładek kondensatora w drgania przy 
pomocy napędu elektrodynamicznego, elektromagnetycznego lub elektrostatycznego. Powoduje to 
zmiany pojemności takiego kondensatora i prowadzi do powstania zmiennego sygnału elektrycznego, 
którego amplituda jest proporcjonalna do napięcia spoczynkowego na kondensatorze dynamicznym. 
 
Porównanie podstawowych typów układów elektrometrycznych przedstawiono w Tab.1. 
 

Tab. 1.Porównanie parametrów podstawowych układów elektrometrycznych [7] 

parametr MOSFET lampa elektro- 
metryczna 

kondensator 
dynamiczny 

mostek 
pojem. 

JFET 

oporność 
wejściowa [] 

>1014  >1014  >1016  >1012  >1012  

fluktuacje prądu 
na wejściu 
(wart. skut.) 

<510-15 A <210-14 A <210-17 A <10-14 A <10-12 A 

stabilność nap. 
czasowa 
cieplna 

 
1 mV/24 h 
150 V/C 

 
4 mV/24 h 
500 V/C 

 
30 V/24 h 
30 V/C 

 
100 V/24 h 
30 V/C 

 
50 V/24 h 
10 V/C 

stabilność prąd. 
czasowa 
cieplna 

 
<10-15 A/24 h 
<10-15 A/C 

 
<10-15 A/24 h 
10-15 A/C 

 
510-17 A/24 h 
— 

 
10-13 A/24 h 
2/8 C 

 
— 
2/10 C 
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nap. szumów 
(wart. skut.) 
0,1–10 Hz 
10–500 Hz 

 
 
10 V 
100 V 

 
 
5 V 
30 V 

 
 
<1 V 
1 V 

 
 
10 V 
— 

 
 
5 V 
12 V 

prąd szumów 
(wart. skut.) 
0,1–10 Hz 

 
 
5·10-15 A 

 
 
5·10-15 A 

 
 
<2·10-17 A 

 
 
10-14 A 

 
 
2·10-14 A 

min pojemność 
wejściowa 

0,5 pF 5 pF 2 pF 30 pF 2 pF 

 

Błony dozymetryczne 

 
Fotograficzne metody pomiarów dawek promieniowania jonizującego wykorzystują jako detektor 
emulsję fotograficzną (bromek lub chlorek srebrowy zawieszony w warstewce żelatyny). Wyróżnia 
się dwie grupy metod fotograficznych: 
 metody fotometryczne, oparte na pomiarze gęstości optycznej (zaczernienia) naświetlonej i 

wywołanej błony przy pomocy fotometru (densytometru). Wykorzystuje się emulsję o grubości 10-
20 m i średnicy ziarna do 1m (dla zwiększenia czułości emulsja jest zwykle nałożona z obu 
stron podłoża. Metody te są powszechnie stosowane do określania dawki (oraz zgrubnie energii) 
promieniowania jonizującego dla promieniowania  , X i  oraz neutronów termicznych. 

 metody mikroskopowe, oparte na liczeniu w powiększeniu mikroskopowym, ilości śladów 
protonów odrzutu powstających przy przenikaniu neutronów przez środowisko zawierające wodór. 

 
Dawkomierze fotometryczne stosuje się dla promieniowania fotonowego w zakresie energii od 10 
keV do 3 MeV (i więcej). Zakres mierzonych dawek (zależnie od czułości emulsji) zawiera się od mR 
do tysięcy rentgenów. Dokładność wynosi 20 % dla promieniowania , 30 % dla promieniowania 
X. Pomiar dawek promieniowania  ograniczony jest do zakresu powyżej 0,3 MeV - elektrony o 
niższej energii są silnie pochłaniane w opakowaniu i podłożu błony.  
 
Gęstość optyczna (zaczernienie) S emulsji zdefiniowana jest jako logarytm stosunku natężenia światła 
padającego na błone i natężenia światła przechodzącego przez błonę: 
 






0logS  

gdzie: 
0 - natężenie światła padającego na błonę 
 - natężenia swiatła przechodzącego przez błonę 
Zaczernienie emulsji jest proporcjonalne do dawki promieniowania: 
 

p
CDtS   

gdzie: 
C - współczynnik zależny od czułości emulsji, rodzaju i energii promieniowania, kąta padania, 
sposobu wywoływania 
D - moc dawki promieniowania 
t -czas naświetlania 
p - współczynnik opisujący zależność od szybkości dawkowania 
 
Dla promieniowania jonizującego w zakresie mocy dawki ekspozycyjnej 10-7 R/s do 103 R/s można 
przyjąć p=1 co upraszcza zależność zaczernienia od mocy dawki do postaci: 
 

CDtS   
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Podane równanie obowiązuje tylko w pewnym określonym zakresie dawek dla danej emulsji. 
Zależność zaczernienia emulsji od dawki promieniowania przedstawiono na Rys. 6. Widoczne są 
wyraźnie trzy zakresy: a-zadymienie, b-zakres pomiarowy, c-solaryzacja. 
 

 

log D 

S 

a 

b 

c 

 

Rys. 6.Krzywa charakterystyczna emulsji fotograficznej 

 
Dawkomierz fotometryczny składa się z błony dozymetrycznej i kaset z filtrami. Współczesne błony 
dozymetryczne składają się najczęściej z dwóch lub więcej emulsji o różnych czułościach co pozwala 
zwiększyć zakres pomiarowy. W dawkomierzach opracowanych przez Centralne Laboratorium 
Ochrony Radiologicznej (CLOR) stosuje się błone z dwiema warstwami emulsji nałożonymi po 
dwóch stronach przezroczystego podłoża: warstwa wysokoczuła - W i warstwa niskoczuła N. Przy 
małych dawkach sumaryczne zaczernienie W+N jest w przybliżeniu równe zaczernieniu W. Przy 
dużych dawkach zaczernienie W jest w zakresie solaryzacji i nie nadaje się do pomiaru. Dawkę 
określa się wówczas na podstawie zaczernienia N po mechanicznym (na mokro) usunięciu warstwy 
W. W kasetach dawkomierzy fotometrycznych stosowane są filtry w celu wyrównanie czułości 
energetycznej błony i umożliwienia identyfikacji rodzaju promieniowania. W Tab. 2 podano 
oznaczenia i rodzaje filtracji w kasecie CLOR-u. 
 

Tab. 2.Oznaczenia filtrów w kasecie CLOR-1 

SOK okienko 
S1  000,5 mm Cu 
S2  0,5 mm Cu 
S3  1,5 mm Cu 
S4  0,6 mm Sn + 0,3 

mm Pb 
S50  50 mg/cm2 plastiku 
S300  300 mg/cm2 plastiku 
 
Do wyznaczenia dawki metodą fotometryczną konieczna jest znajomość krzywych 
charakterystycznych stosowanej emulsji. Dla wyznaczenia pojedynczej krzywej naświetla się 10 błon 
różnymi wartościami dawek, tak by objąć cały użyteczny zakres zaczernienia. Otrzymane krzywe 
stanowią podstawę do określenia dawek (stosowany jest dosyć skomplikowany algorytm opisany w 
Polskiej Normie „Pomiar dawek indywidualnych promieniowania jonizującego za pomocą 
dawkomierzy fotometrycznych”). 
 
Detektory RTL i RPL 
 
Do pomiarów dawek promieniowania wykorzystywane są również własności fizyczne niektórych ciał 
stałych jak kryształy, szkła, tworzywa sztuczne. Dziedzina dozymetrii wykorzystująca tego rodzaju 
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detektory nosi nazwę dozymterii ciała stałego. Do pomiarów dawek wykorzystywane są najczęściej 
zjawiska radiotermoluminescencji i radiofotoluminescencji. 
 Niektóre kryształy mają zdolność magazynowania części energii promieniowania 
jonizującego, a następnie, pod wpływem odpowiednich czynników fizycznych, wyzwalają tę energię 
w postaci światłą. Jeżeli emisja światła wyzwalana jest przez podgrzanie kryształu zjawisko takie nosi 
nazwę radiotermoluminescencji, jeżeli światło emitowane jest po pobudzeniu promieniowaniem 
ultrafioletowym - radiofotoluminescenji. Podstawą wykorzystania tych zjawisk w dozymetrii jest fakt, 
że natężenie emitowanego światła jest proporcjonalne do energii zmagazynowanej w detektorze. 
 Mechanizm zjawiska radiotermoluminescencji można najprościej przedstawić stosując 
pasmowy model kryształu. W kryształach RTL istnieją dwa rodzaje defektów sieci krystalicznej: 
pułapki elektronowe - centra barwne oraz pułapki dziurowe - centra luminescencji (Rys. 7). W wyniku 
naświetlania kryształu promieniowaniem jonizującym elektrony przenoszone z pasma walencyjnego 
do pasma przewodnictwa są chwytane w centrach barwnych, a dziury w centrach luminescencji. 
 

 pasmo przewodnictwa 

pasmo podstawowe 

pułapka elektronowa 
(centrum barwne) 

pułapka dziurowa 

(centrum luminescencji) 

 

Rys. 7.Model pasmowy kryształu RTL 

 
W czasie pomiaru, w trakcie zwiększania temperatury, elektrony uwalniane z pułapek elektronowych 
przechodzą do pasma walencyjnego rekombinują z dziurą emitując foton promieniowania 
luminescencji. Analogicznie proces zachodzi jeżeli w trakcie zwiększania temperatury wcześniej 
zostają uwolnione dziury z centrów luminescencji (Rys. 8). 
 

 pasmo przewodnictwa 

pasmo podstawowe 

przejścia 
związane z 

emisją fotonu 
luminescencji 

 

Rys. 8.Emisja prom luminescencji 

 
Głębokość pułapek elektronowych determinuje energię jaką należy dostarczyć przez ogrzewanie by 
elektron został uwolniony. Określona głębokość pułapek odpowiada zatem określonej temperaturze, w 
której pojawia się maksimum świecenia. Ze wzrostem temperatury prawdopodobieństwo oderwania 
elektronu z centrum barwnego rośnie wykładniczo. Liczba opróżnionych pułapek rośnie tak długo, 
dopóki nie zacznie się wyraźnie zmniejszać liczba zapełnionych pułapek. Z tego względu zależność 
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liczby uwalnianych elektronów od temperatury ma kształt zbliżony do rozkładu normalnego. Ze 
wzrostem szybkości wygrzewania maksimum świecenia przesuwa się w stronę wyższych temperatur. 
 
Wskazania detektorów RTL w zakresie 100 keV3,3 MeV nie zależą od energii promieniowania, a 
dla dawkę poniżej 105 R nie zależą od mocy dawki. Typowymi materiałami wykorzystywanymi jako 
detektory RTL są: fluorek litu LiF (z domieszką Mg, Ca, Mn lub Ti), fluorek wapnia CaF2 (z 
domieszką Mn), siarczan wapnia CaSO4 (z domieszką Mn lub Dy). Niektóre własności tych 
detektorów zestawiono w Tab. 3. 
 

Tab. 3.Podstawowe parametry detektorów RTL 

parametr LiF CaF2:Mn CaSO4:Mn 
wydajność względna 
dla 60Co 

1 3 70 

zakres pomiarowy mR105 R mR3105 R R104 R 
temp. głównego piku 
[C] 

195 260 110 

zaniku efektu w temp 
otoczenia 

5 %/12 tyg. 10 % w pierwszym 
miesiącu 

5060 % w ciągu 
pierwszych 24 godz 

 
Detektory RTL wykonane z CaF2 i CaSO4 w pomiarach miękkiego prom.  (poniżej 100 keV) 
kilkunastokrotnie zawyżają dawkę, natomiast przy stosowaniu detektorów wykonanych z LiF dla 
dawek powyżej 103 R należy liczyć się ze zjawiskiem nadliniowości - natężenie luminescencji 
przestaje być proporcjonalne do dawki. 
 
Podstawową wadą detektorów RTL jest możliwość tylko jednorazowego odczytu dawki. Wady tej nie 
posiadają detektory radiofotoluminescencyjne. Są to najczęściej szkła metafosforanowe aktywowane 
srebrem. Typowy skład takiego szkła podano w Tab. 4. 
 

Tab. 4.Skład szkła metafosforanowego 

zw. chem. zwartość 
[%] 

Al(PO3)3 50 
LiPO3 40 
AgPO3 7 
Ba2O3 3 
 
Detektory RPL nadają się do ponownego użycia po anilacji w temperaturze 360 C w ciągu 1 godz. 
Zostaje wówczas skasowana informacja zapisana podczas napromienienia i detektor wykazuje 
wyłącznie predozę - bieg własny. 
 
Wykonanie ćwiczenia 
 
W ćwiczeniu jako źródło promieniowania X wykorzystywany jest miniaturowy aparat rentgenowski 
URS-0,02 prod ZSRR. 
 
1. Zmierzyć charakterystykę prądowo-napięciową badanej komory  jonizacyjnej i określić prąd 

nasycenia dla lampy rentgenowskiej pracującej przy napięciu 30 kV i trzech wartościach prądu: 
100 V, 200 V, 400 V. Napięcie zasilania badanej komory zmieniać w zakresie 100-2000 V. 
Korzystając z podanego w instrukcji wzoru wyznaczyć moc dawki promieniowania 
rentgenowskiego. Jak określić objętość czynną V, jeżeli objętość badanej komory wynosi 760 cm3? 
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2. Zmierzyć moc dawki dawkomierzem VA-J-15 ( z kondensatorem dynamicznym) dla trzech 

uprzednio stosowanych prądów anodowych (przy zachowaniu tego samego napięcia na lampie). 
Czy otrzymane wyniki (w R/h) określają rzeczywistą wartość dawki ekspozycyjnej? 

  
3. Dokonać selekcji detektorów RTL wykonanych z fluorku wapnia, a następnie dla trzech z nich o 

największej czułości zdjąć uproszczone (dla trzech dawek) krzywe termoluminescencji. 
Zastosować czasy naświetlania 0,5; 1; 2 minuty. 
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