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1. Budowa i zastosowania detektorów scyntylacyjnych 

Nazwą „detektory scyntylacyjne” określamy grupę elektronicznych detektorów 
promieniowania jonizującego, które wykorzystują zjawisko scyntylacji, tj. emisji światła 
w wyniku oddziaływania cząstki naładowanej z materią. Każdy detektor scyntylacyjny składa 
się z dwóch podstawowych podzespołów: 

− scyntylatora, 

− detektora światła. 

Ten podstawowy schemat może być uzupełniony o dodatkowe elementy, takie jak układ 
transmisji światła (światłowód, przesuwnik widma) czy elektroniczne układy odczytu 
sygnałów. 

     
Rys. 1. Po lewej: prosty licznik scyntylacyjny z fotopowielaczem, ifj.edu.pl. Po prawej: wygląd 

zewnętrzny licznika, www.elektroda.pl 

Detektory scyntylacyjne umożliwiają detekcję wszystkich rodzajów cząstek jonizujących 
(zarówno naładowanych jak i nienaładowanych) a ich konstrukcja może być optymalizowana 
pod konkretne zastosowanie. Ze względu na takie zalety jak możliwość pracy w szerokim 
zakresie temperatur czy brak zużywającego się czynnika roboczego (gazu), znajdują szereg 
zastosowań, począwszy od dozymetrii po radiografię (w tym radiografię neutronową), 
tomografię emisyjną i astronomię. Mogą być używane w trybie zliczania cząstek lub w trybie 
„prądowym”. 

W detektorze scyntylacyjnym detekcja cząstek naładowanych zachodzi w wyniku sekwencji 
procesów: generacji światła, jego transmisji i detekcji. 
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2. Scyntylatory 

Scyntylator jest elementem zamieniającym energię cząstek jonizujących na światło widzialne 
(czasem ultrafiolet). Zamiana ta jest procesem wieloetapowym, którego struktura zależna jest 
od scyntylatora oraz od rodzaju i energii pierwotnej cząstki naładowanej. 

 
Rys. 2. Podstawowe schematy generacji pierwotnego fotoelektronu w krysztale jodku sodu. 

W przypadku detekcji cząstek nienaładowanych, takich jak fotony γ, proces ten będzie 
przebiegał w co najmniej dwóch etapach: 

I. Foton oddziałuje z materiałem scyntylatora poprzez zjawisko fotoelektryczne lub 
efekt Comptona. 

II. Obdarzony energią kinetyczną elektron wzbudza atomy ośrodka znajdujące się na 
jego drodze. Wzbudzone atomy, wracając do stanu podstawowego, emitują fotony 
światła widzialnego.  

Tak więc w przypadku rejestracji promieniowania γ, kwanty oddziaływując ze scyntylatorem 
przekazują swoją energię fotoelektronom, elektronom comptonowskim, a także (jeśli 
spełnione są odpowiednie warunki) elektronom i pozytonom wykreowanym w ramach 
zjawiska tworzenia par. Energia kinetyczna elektronów może powodować wzbudzanie 
atomów (ew. cząsteczek) scyntylatora.  

Tak więc mierzone przez detektor energie, to nie są energie fotonów γ, ale energie kinetyczne 
elektronów, wytworzone w rezultacie zajścia danego procesu. 

Kiedy w detektorze zachodzi całkowita absorpcja fotonu, energie te są bliskie energiom 
fotonów. Jednak zdarza się, że jedynie część energii kwantu γ zostaje zaabsorbowana 
w scyntylatorze.  



 

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 

Laboratorium detekcji promieniowania jonizującego 
 

 

4 

Główny wkład do tej części widma dają rozproszone comptonowsko elektrony, którym kwant 
gamma przekazuje część swojej energii po czym wydostaje się poza objętość czynną 
detektora. W przypadku zjawiska tworzenia par elektron-pozyton energia elektronu 
(pozytonu) dodatkowo jest pomniejszona o podwójną energię spoczynkową elektronu. 

W efekcie oddziaływanie pojedynczej cząstki naładowanej ze scyntylatorem prowadzi do 
powstania wielu fotonów światła widzialnego. W pierwszym przybliżeniu można przyjąć, że 
liczba tych fotonów jest proporcjonalna do energii cząstki, tak więc detektor scyntylacyjny 
będzie miał charakter licznika proporcjonalnego. Dla przykładu, jodek sodu produkuje ok. 40 
fotonów światła widzialnego na każdy keV energii dostarczonej przez cząstkę jonizującą, 
podczas gdy dla scyntylatorów plastikowych jest to około 10 fotonów. 

Należy pamiętać, że zarówno pierwotna jonizacja jak i późniejsze wzbudzenie mają charakter 
losowy. Pierwotna jonizacja może przebiegać według różnych konkurencyjnych schematów. 
Z kolei liczba atomów wzbudzonych przez poruszający się elektron jest zmienną losową. 

Przedstawiony prosty schemat jest często uzupełniony o trzecie zjawisko, prowadzące do 
zmiany energii fotonów światła. W scyntylatorach organicznych materiał scyntylatora może 
zawierać przesuwnik widma, tj. materiał, który będzie pochłaniał pierwotne fotony światła, 
a następnie emitował fotony o niższej energii. W scyntylatorach nieorganicznych podobną 
rolę pełni tzw. aktywator. 

Scyntylatory mogą występować w różnych stanach skupienia: stosuje się scyntylatory stałe, 
ciekłe a nawet gazowe. Wśród najczęściej spotykanych scyntylatorów stałych należy 
wyróżnić przede wszystkim: 

− Scyntylatory nieorganiczne (m. in. NaI, CsI, ZnS, CdWO4), które posiadają przeważnie 
formę monokryształu lub proszku krystalicznego (zazwyczaj osadzonego cienką 
warstwą na podłożu z papieru lub tworzywa sztucznego). Ze względu na stosunkowo 
wysoką liczbę atomową składników (duży przekrój czyny na efekt fotoelektryczny), 
stosowane są przede wszystkim do detekcji cząstek nienaładowanych (fotonów, 
neutronów).  

− Scyntylatory organiczne, zawierające węglowodory. Są to lekkie materiału stosowane 
głównie do wykrywania cząstek naładowanych (elektrony, miony).  

W zastosowaniach spektrometrycznych istotną cechą materiału scyntylatora jest jego 
przezroczystość, która gwarantuje taki sam uzysk światła niezależnie od głębokości, na której 
zaszła scyntylacja. Dlatego w tym wypadku dobrze będą sprawdzały się scyntylatory 
monokrystaliczne, natomiast scyntylatory sproszkowane będą bezużyteczne.  

3. Detektory światła 

Rodzaj i parametry detektora światła współpracującego ze scyntylatorem będą ściśle związane 
z charakterem pracy detektora. W przypadku pracy w trybie zliczania cząstek i przy 
umiarkowanych energiach mamy do czynienia z wręcz pojedynczymi fotonami (dla 
przykładu, dla fotonu o energii 100 keV w detektorze złożonym z kryształu NaI 
i fotopowielacza będzie to ok. 200 fotonów, ale istnieją konstrukcje detektorów, w których 
rejestrowanych jest jedynie kilka lub kilkanaście fotonów na zdarzenie). Powoduje to 
konieczność stosowania bardzo czułych i niskoszumnych fotodetektorów. 
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Szeregując stosowane fotodetektory od najmniej do najbardziej czułych, należy wyróżnić 
przede wszystkim: 

− fotodiody krzemowe typu PiN 

− fotodiody lawinowe pracujące w trybie proporcjonalnym 

− fotodiody lawinowe pracujące w trybie Geigera, w tym urządzenia typu SiPM (Silicon 
Photomultiplier) 

− fotopowielacze. 

W przypadku detektorów pracujących w trybie zliczania cząstek, najczęściej spotykanym 
fotodetektorem pozostaje dziś fotopowielacz. Fotopowielacz jest lampą próżniową 
zawierającą zestaw elektrod (Rys. 3): 

− fotokatodę, której zadaniem jest konwersja padających fotonów na elektrony 
(zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne1), 

− anodę, będącą elektrodą zbierającą sygnał, 

− znajdujący się między nimi szereg dynod – elektrod, których zadaniem jest 
powielanie elektronów. 

 
Rys. 3. Budowa fotopowielacza. www.wikimedia.org 

W prawidłowo zasilanym fotopowielaczu potencjał każdej kolejnej dynody jest wyższy od 
potencjału poprzedniej o około 100 - 150 V. Elektrony uwalniane z fotokatody padają na 
pierwszą dynodę (najbliższą fotokatody) i wybijają z niej elektrony wtórne. Liczba 
elektronów wtórnych jest większa od liczby elektronów pierwotnych (każdy elektron wybija 
3-10 elektronów wtórnych). W wyniku powielania elektronów na kolejnych dynodach liczba 
elektronów wzrasta 105 - 1012 razy (zależnie od liczby dynod i wartości napięcia zasilającego) 
a w obwodzie anodowym powielacza fotoelektronowego powstają impulsy elektryczne. 

                                                 
1 Fotoelektryczne zjawisko zewnętrzne - zjawisko wybijania elektronów, przeważnie z powierzchni metalu, przez 

kwanty promieniowania elektromagnetycznego o stosunkowo niskiej energii (np. światła), z którym mamy do czynienia 

gdy energia fotonu jest większa od pracy wyjścia elektronu (pracy, jaką należy wykonać w celu wyprowadzenia elektronu 

z metalu do otaczającej go przestrzeni). 
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Szereg napięć potrzebnych do spolaryzowania wszystkich elektrod fotopowielacza 
dostarczany jest przez dzielnik napięcia, który w najprostszym przypadku jest zwykłym 
dzielnikiem rezystorowym. Pozwala to na zasilenie urządzenia pojedynczym napięciem, 
zwykle rzędu 1 kV. 

 
Rys. 4. Fotopowielacz. www.elektroda.pl 

Ponieważ ilość wtórnych elektronów generowanych w dynodzie jest zależna od energii 
pierwotnego elektronu, a więc od napięcia międzydynodowego, to całkowite wzmocnienie 
fotopowielacza będzie zależało od napięcia zasilania. Zależność ta będzie tym silniejsza, im 
więcej dynod posiada fotopowielacz. 

 
Rys. 5. Typowa zależność wzmocnienia i prądu ciemnego fotopowielacza od napięcia zasilania. [3] 
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4. Rozdzielczość energetyczna detektora scyntylacyjnego 

Jednym z podstawowych parametrów detektorów proporcjonalnych jest ich rozdzielczość 
energetyczna. W detektorze scyntylacyjnym będzie ona zależała od szeregu parametrów: 

( ) 222222

elnpmttscE δδδδδ ++++=∆  

gdzie: 

∆E  wynikowa rozdzielczość energetyczna, 

δs  rozmycie prążka pochodzące od scyntylatora, 

δt   rozmycie pochodzące od transferu światła, 

δpmt   rozmycie statystyczne wzmocnienia fotopowielacza, 

δn   rozmycie od prądu ciemnego fotopowielacza, 

δn   rozmycie od szumu elektroniki. 

Wszystkie rozmycia definiujemy tu w jednostkach energii. Mówimy więc o rozmyciach 
bezwzględnych. Trzeba mieć na uwadze, że często bardziej praktyczna będzie miara względna, 
czyli odniesiona do energii cząstki. Niektóre z wymienionych powyżej składników będą 
zależne od energii cząstki, podczas gdy inne pozostają stałe. 

Rozmycie scyntylatora zależy od szeregu czynników (statystyka generacji fotonów, tzw. 
nieliniowość scyntylatora, wpływ fosforescencji) i ma dość skomplikowaną strukturę. Dla 
dużych energii cząstek (> 1 MeV) można uznać, że rozmycie energetyczne (bezwzględne) 
będzie rosło z pierwiastkiem energii. Dla energii mniejszych ujawnia się wpływ nieliniowości 
scyntylatora wynikający z oddziaływania detekowanych cząstek z powłokami K i L atomów 
scyntylatora (Rys. 6).  

 
Rys. 6. Zależność wydajności i rozdzielczości energetycznej czystego NaI od energii w zakresie do 1 MeV 

przy pobudzeniu fotonami. [2] 
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Rozmycie transferu ma związek z procesami zachodzącymi między punktem generacji 
światła a punktem jego odbioru, a ściślej z nieuniknionym traceniem części lub nawet 
większości fotonów. Należy zwrócić tu szczególną uwagę na dwa mechanizmy: 

I. Proces transmisji jest procesem losowym, a liczba rejestrowanych fotonów będzie 
zmienną losową. W tym mechanizmie rozmycie prążka będzie proporcjonalne do 
pierwiastka z liczby fotonów, czyli do pierwiastka z energii cząstki. 

II. Zależności geometryczne – zarówno scyntylator jak i detektor nie są punktami. 
Transmisja światła z różnych punktów scyntylatora będzie miała różną sprawność. 
Doprowadza to do rozmycia, które będzie proporcjonalne do liczby fotonów, czyli do 
energii cząstki. 

Rozmycie statystyczne wzmocnienia fotopowielacza jest związane z losową naturą liczby 
elektronów generowanych na pierwszej dynodzie (proces ten zachodzi analogicznie również 
na kolejnych dynodach, jednak ich wpływ jest – ze względu na dużą liczbę elektronów – 
zaniedbywalny). Ten składnik rozmycia prążka jest zależny od pierwiastka z liczby fotonów. 

Rozmycie od prądu ciemnego fotopowielacza oraz rozmycie od szumu elektroniki mają 
charakter szumu addytywnego i będą niezależne od rejestrowanej energii cząstki.  

5. Scyntylacyjne detektory pozycyjne 

Opisany powyżej licznik scyntylacyjny nie jest jedynym przedstawicielem detektorów 
scyntylacyjnych. Na szczególną uwagę zasługują detektory pozycyjne, które umożliwiają 
rejestrację nie tylko energii, ale również pozycji cząstek. Wśród nich możemy wyróżnić 
detektory wykorzystujące metodę środka ciężkości i detektory pikselowe. 

Typowym przykładem detektora wykorzystującego metodę środka ciężkości jest 
scyntykamera, wykorzystywana między innymi w radioizotopowej diagnostyce medycznej 
(Rys. 7). 

 

Rys. 7. Schematyczny przekrój scyntykamery. 
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Scyntykamera zawiera duży, płaski scyntylator krystaliczny, który współpracuje z matrycą 
fotopowielaczy. Rozbłysk generowany w scyntylatorze przez foton gamma jest rejestrowany 
przez wszystkie fotopowielacze, ale amplituda ich odpowiedzi zależy od odległości danego 
fotopowielacza od miejsca rozbłysku. Analiza amplitud sygnału ze wszystkich fotopowielaczy 
pozwala na dwuwymiarową rekonstrukcję miejsca rozbłysku. Rozdzielczość rekonstrukcji 
zależna jest jedynie od stosunku sygnał/szum i nie jest bezpośrednio ograniczona liczbą 
fotopowielaczy. 

Przykładem detektora pikselowego jest detektor na włóknach scyntylujących (Scintillating 

Fibre – SciFi - Rys. 8).  

 
Rys. 8. Detektor Sci-Fi z matrycą X-Y. 

W tym rozwiązaniu każde włókno posiada własny fotodetektor (np. pojedynczy kanał 
fotopowielacza wieloanodowego lub fotodioda SiPM), a włókna ułożone są w płaszczyzny, 
umożliwiające detekcję położenia cząstki w różnych osiach. Detekcja dwuwymiarowa 
wymaga użycia co najmniej dwóch płaszczyzn. Ponieważ cząstka jonizująca musi oddziałać z 
wszystkimi płaszczyznami, tego typu detektory nadają się tylko do rejestracji cząstek 
naładowanych. 

6. Spektrometr scyntylacyjny 

Na podstawie analizy określonego parametru impulsów elektrycznych możemy wyznaczać 
wartości mierzonej wielkości fizycznej, do której dany parametr jest proporcjonalny. 
Najczęściej jest to amplituda impulsów. W tym przypadku zmienne wartości mierzonej 
wielkości fizycznej (np. energii promieniowania jonizującego) odwzorowywane są w postaci 
ciągu impulsów o zmiennych amplitudach. Analizując rozkład amplitud proporcjonalnych do 
chwilowych wartości energii promieniowania jonizującego uzyskujemy widmo tego 
promieniowania. Rejestracja rozkładów amplitudowych - czyli segregowanie impulsów 
według ich amplitud - nazywa się spektrometrią amplitudową a urządzenia wykorzystywane 
do tego celu noszą nazwę spektrometrów amplitudowych. 
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Spektrometr amplitudowy składa się z trzech podstawowych komponentów: 

1. przetwornika wielkości fizycznej na impuls elektryczny o amplitudzie proporcjonalnej 
do badanej wielkości, 

2. urządzenia segregującego impulsy według amplitud, zwanego analizatorem 
amplitudy, 

3. urządzenia rejestrującego wyniki pomiarów. 

Poniżej przedstawiono widma amplitudowe źródeł Cs-137 i Eu-152. 

 
Rys. 9. Monoenergetyczne widmo Cs-137 uzyskane za pomocą detektora scyntylacyjnego. 

 
Rys. 10. Widmo Eu-152. Journal of Instrumentation, Jul 2015 
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Spektrometria umożliwia otrzymywanie zarówno informacji jakościowych jak i ilościowych. 
Znajomość widma energetycznego promieniowania jonizującego umożliwia identyfikację 
izotopów promieniotwórczych, a powierzchnia pola ograniczona prążkiem pochłaniania 
całkowitego dostarcza informacji o aktywności izotopu. 

7. Stanowisko laboratoryjne 

 
Rys. 10.  Ogólny widok stanowiska laboratoryjnego 

Na stanowisko laboratoryjne składa się kilka podstawowych elementów: 

− sonda scyntylacyjna SSU-70 zawierająca licznik scyntylacyjny z fotopowielaczem 
i przedwzmacniacz, 

− kaseta zawierająca zasilacz wysokiego napięcia dla fotopowielacza, układ zasilania 
przedwzmacniacza i wzmacniacz spektrometryczny, 

− oscyloskop, 

− komputer z wielokanałowym analizatorem amplitudy Tukan. 

Wszystkie elementy są połączone odpowiednimi kablami sygnałowymi i zasilającymi, 
których nie trzeba i nie należy przełączać w trakcie trwania ćwiczenia. 

Zasady obsługi stanowiska zostaną przedstawione przez prowadzącego w trakcie 
laboratorium. 
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sonda scyntylacyjna (SSU-70) 

 

Rysunek 11. Układ pomiarowy z sondą SSU-70. 

W laboratorium wykorzystywany jest zestaw spektrometrycznych źródeł promieniowania 
(Rys. 192), z których podczas ćwiczenia będą wykorzystywane źródła Cs-137 i Eu-152. 

Uwaga!  
Posługiwanie się źródłami wymaga szczególnej ostrożności, mimo iż ze względu na 

małą aktywność nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia człowieka.  

W szczególności nie można dopuścić do zgubienia źródła. 

 
Rys. 19. Pojemnik ze źródłami promieniotwórczymi 
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8. Zadania do wykonania 

1. Zarejestrować widmo amplitudowe Cs-137 przy napięciu zasilania sondy równym 
900 V. Odpowiednio dopasować wzmocnienie wzmacniacza (τ = 2 µs), tak aby 
maksymalnie wykorzystać zakres dynamiczny analizatora. Zanotować położenie 
głównego prążka (piku całkowitej absorpcji), krawędzi comptonowskiej i piku 
rozproszenia wstecznego (Rys.9). Na tej podstawie wyskalować tor 
spektrometryczny. 

2. Dla izotopu Cs-137 zmierzyć położenie i szerokość głównego prążka dla różnych 
napięć zasilania fotopowielacza (od 1100 V do 800 V) dobierając wzmocnienie 
wzmacniacza, tak aby maksymalnie wykorzystać zakres dynamiczny analizatora. 
Na podstawie otrzymanych danych wykreślić zależność wzmocnienia 
fotopowielacza i energetycznej zdolności rozdzielczej detektora od napięcia 
zasilania. 

3. Zarejestrować widmo emisji Eu-152 (nastawy takie jak w punkcie 1). Zmierzyć 
położenie widocznych prążków, określić ich energię i porównać z danymi 
literaturowymi (Rys. 10). 

4. Sformułować i zapisać wnioski. 
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