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1. Co i po co mierzymy? 
Celem niniejszego ćwiczenia jest pomiar aktywności wybranego izotopu promieniotwórczego 

(
137

Cs) w próbce żywności zakupionej na jednym z warszawskich bazarów. Tego typu 

pomiary są użyteczne m.in. do oceny stopnia skażenia promieniotwórczego (np. żywności czy 

cieków wodnych izotopem 
137

Cs), choć są także wykorzystywane np. przy ustalaniu wieku 

znalezisk archeologicznych metodą z wykorzystaniem izotopów węgla (proporcje węgla 
14

C 

względem 
12

C i 
13

C) bądź też w innych metodach, w których potrzebna jest informacja 

zarówno o rodzaju jak i aktywności źródła promieniowania jonizującego.  

Aktywność pierwiastka promieniotwórczego jest miarą szybkości rozpadu 

promieniotwórczego jąder tegoż pierwiastka, zatem dostarcza nam również informacji o 

intensywności generowanego przezeń promieniowania jonizującego. Jednostką aktywności 

pierwiastka jest bekerel (ozn. Bq), który zdefiniowany jest następująco: 

1𝐵𝑞 =
1 𝑟𝑜𝑧𝑝𝑎𝑑

1 𝑠
 

Innymi słowy, aktywność jest to liczba rozpadów w przeciągu jednej sekundy. Zatem, chcąc 

określić aktywność musimy po prostu zmierzyć liczbę rozpadów z przeciągu jakiegoś 

wybranego przez nas przedziału czasu, po czym przeliczyć wynik tak, by otrzymać liczbę 

rozpadów w przeciągu dokładnie jednej sekundy.  

Zważywszy, iż nie jesteśmy w stanie po prostu „popatrzeć” sobie na atomy naszej próbki i 

zaobserwować procesy rozpadu, jesteśmy skazani na pomiar w sposób pośredni – 

obserwujemy efekty rozpadów jąder w postaci cząstek alfa, beta bądź fotonów 

promieniowania gamma i na podstawie ich energii i wzajemnych proporcji wnioskujemy 

odnośnie ich źródła (tj. rozpad jakiego izotopu je wygenerował). Należy przy tym zwrócić 

uwagę, iż najczęściej będziemy mieć do czynienia z więcej niż jednym izotopem, gdyż całe 

nasze otoczenie jest radioaktywne (jak chociażby radon gromadzący się w pomieszczeniach). 

W ramach niniejszego ćwiczenia pomiary będą dokonywane w oparciu o określenie 

właściwości wyłącznie promieniowania gamma – określimy liczbę oraz energię 

rejestrowanych fotonów, czyli wykonamy jego pomiar spektrometryczny. Następnie, w 

zmierzonej charakterystyce zidentyfikujemy komponenty pochodzące od radioaktywnego 

izotopu cezu (
137

Cs), po czym określimy aktywność interesującego nas izotopu w badanej 

próbce. 

2. Pomiar metodą spektrometryczną 
Do identyfikacji izotopów metodą spektrometryczną konieczne jest wprowadzenie dwóch 

pojęć: schematu rozpadu oraz widma promieniowania. Pierwsze z nich to graficzna 

reprezentacja wybranych bądź wszystkich sposobów rozpadu oraz przejść energetycznych 

charakterystycznych dla danego izotopu. Rysunek 1 przedstawia taki schemat dla izotopu 
137

Cs. Sposób odczytu jest następujący: 

 Izotop 
137

Cs rozpada się z czasem połowicznego zaniku równym 30,08 lat. 
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 W 5.3% przypadków zachodzi rozpad beta minus (tj. z emisją elektronu) do stabilnego 

izotopu 
137

Ba, w którym emitowany jest elektron o energii 1,176 MeV. 

 W 94.7% przypadków zachodzi rozpad beta minus do metastabilnego izomeru 
137m

Ba. 

Podczas rozpadu emitowany jest elektron o energii 514 keV. Z kolei metastabilny 

izomer 
137m

Ba przechodzi do stabilnego izotopu 
137

Ba poprzez emisję fotonu gamma o 

energii 662 keV. Foton gamma emitowany jest w 85.1% przypadków wszystkich 

rozpadów. Oznacza to, iż w pozostałych 94,7% - 85,1% = 9,6% przypadków przejście 

ze stanu metastabilnego do stanu stabilnego następuje za pomocą innego mechanizmu 

przemiany jądrowej – w przypadku cezu 137 jest to konwersja wewnętrzna. Okres 

połowicznego zaniku metastabilnego izomeru 
137m

Ba to 2,55 minuty. 

 W 0,0006% przypadków zachodzi rozpad beta minus do wzbudzonego stanu izotopu 
137

Ba, z emisją elektronu o energii 892 keV. Przejście do stanu o energii podstawowej 

następuje z emisją fotonu gamma o energii 284 keV. Zważywszy, iż 

prawdopodobieństwo tego przejścia jest takie samo jak poprzedniego rozpadu beta 

minus, każde przejście ze stanu wzbudzonego do stanu podstawowego jest związane z 

emisją fotonu gamma. 

 Liczby po prawej stronie oznaczają energię względem stanu stabilnego. 

 

Rysunek 1 

Schemat rozpadu izotopu 
137

Cs. Źródło: http://www.nucleonica.net. 

Zatem, zakładając, iż jesteśmy w stanie zarejestrować i policzyć wszystkie fotony gamma o 

energii 662 keV „wychodzące” ze źródła zawierającego 
137

Cs, to aby otrzymać rzeczywistą 

liczbę rozpadów należy liczbę zliczeń podzielić przez 0,851.  

Drugie z pojęć, które wymaga omówienia to widmo promieniowania – jest to zależność 

intensywności promieniowania w zależności od jego energii. Przykładowe widmo uzyskane 

dla izotopu 
137

Cs przedstawia Rysunek 2. 
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Rysunek 2 

Widmo energetyczne promieniowania X emitowanego przez izotop 
137

Cs,  

zarejestrowane za pomocą detektora german-lit. 

Porównując omawiany wcześniej schemat rozpadu z odpowiadającym mu widmem, 

otrzymanym w wyniku rejestracji promieniowania gamma za pomocą detektora 

półprzewodnikowego (german dryfowany litem, w skrócie Ge(Li)), nietrudno zauważyć, że 

występuje zarówno prążek odpowiadający energii 662 keV jak i część o charakterze ciągłym, 

pomimo emitowania przez źródło niemal wyłącznie fotonów o energii 662 keV. Jest to 

spowodowane faktem, iż dla tej energii w przypadku germanu (liczba atomowa 32) 

dominującym oddziaływaniem jest efekt Comptona (Rysunek 3). Pamiętaj, iż sygnał w 

detektorze pochodzi od elektronu, który zostanie wybity z atomu przez foton gamma.  

Jeżeli w danej przemianie elektron nie przejął całkowitej energii fotonu (efekt Comptona) 

bądź też w wyniku wytracania energii przez elektron nastąpiła emisja fotonu gamma (np. 

promieniowanie charakterystyczne), to w przeważającej liczbie przypadków foton gamma 

„ucieknie” z detektora, skutkując niższą obserwowaną energią. Z powyższych rozważań 

płynie jeden kluczowy wniosek – tak naprawdę nie jesteśmy w stanie zarejestrować 

rzeczywistego widma promieniowania X. Jedyne, co możemy otrzymać to widmo strat 

energii w detektorze. Dopiero po wykonaniu kalibracji oraz zastosowaniu pewnych operacji 

matematycznych, możemy próbować szacować wzajemny udział poszczególnych energii w 

emisji danego źródła na podstawie prążków pochodzących od fotoefektu, ale wciąż będzie to 

wyłącznie estymata rzeczywistego widma promieniowania. 
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ń

Prążek całkowitej 

absorpcji 

(fotoefekt)

Ciągłe widmo 

(efekt Comptona)

Odcięcie związane ze 

stosowaniem dyskryminatora

Prążek rozproszenia 
wstecznego
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Rysunek 3 

Typ oddziaływania promieniowania X z materią w zależności  

od materiału absorbera i energii promieniowania. 

Zwróć uwagę, iż choć wysokość prążka całkowitej absorpcji znacznie przekracza poziom 

widoczny dla efektu Comptona, to pole tego prążka (a zatem i całkowita liczba zliczeń) są 

znacznie mniejsze niż pole pod ciągłą częścią widma. Z tego powodu, w przypadku 

spektrometrii promieniowana, niezwykle istotna jest energetyczna zdolność rozdzielcza 

detektora – im gorsza, tym szerszy będzie prążek całkowitej absorpcji, a w konsekwencji 

mniejsza jego wysokość (pole pozostaje stałe). Z kolei widoczny w widmie „prążek 

rozproszenia wstecznego” jest wynikiem oddziaływań Comptona zachodzących w 

materiałach otaczających detektor. 

3. Tor pomiarowy 
Wykorzystywany podczas zajęć tor pomiarowy przedstawia Rysunek 4. W skład systemu 

wchodzą: 

 Detektor półprzewodnikowy Ge(Li) – german dryfowany litem, znajdujący się w 

kriostacie. Detektor wymaga chłodzenia do temperatury ciekłego azotu. 

 Zintegrowany z detektorem przedwzmacniacz ładunkowy (czarna skrzyneczka 

podłączona do kriostatu). 

 Wzmacniacz kształtujący wraz z układem odtwarzania składowej stałej, których 

zadaniem jest dostosowanie sygnału na potrzeby dalszej akwizycji. 

 Wielokanałowy analizator amplitudy, oparty na przetworniku wartości szczytowej.  

 Oscyloskop analogowy, wykorzystywany w celach diagnostycznych. 

 

Liczba atomowa 
absorbera

Przeważa 
fotoefekt

Przeważa efekt 
Comptona

Przeważa 
produkcja par

Energia 
fotonu 
(MeV)
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Rysunek 4 

Laboratoryjny zestaw pomiarowy – zdjęcie (góra) oraz schemat (dół). 

Przy takiej konfiguracji toru pomiarowego wynikiem pomiaru jest histogram amplitud 

impulsów przychodzących z detektora, tj. na osi poziomej mamy kanał analizatora 

odpowiadający określonemu przedziałowi amplitud impulsów, na osi pionowej liczbę 

impulsów o amplitudach mieszczących się w tym przedziale. Jak na tej podstawie oszacować 

aktywność interesującego nas źródła? Odpowiedzią są odpowiednie kalibracje. 

4. Kalibracja toru pomiarowego 
Pierwszym etapem kalibracji systemu pomiarowego jest wyskalowanie osi poziomej w 

jednostkach energii (np. keV). W tym celu należy przyłożyć do detektora referencyjne źródło 

o znanej energii (Rysunek 5) i zarejestrować numer kanału, na którym znajdzie się środek 

prążka całkowitej absorpcji. Następnie, poszczególne numery kanałów (ch) dzielimy przez 

numer zarejestrowanego kanału (chref) i mnożymy przez energię źródła referencyjnego (Eref): 
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Osłona z ołowiu
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detektora
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kształtujący

Przed-
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𝐸 =
𝑐ℎ

𝑐ℎ𝑟𝑒𝑓
∙ 𝐸𝑟𝑒𝑓 

Zakładamy przy tym, iż dla zerowej amplitudy impulsu otrzymamy zliczenie w kanale o 

numerze zero – jeśli tak nie jest, to konieczny jest pomiar z wykorzystaniem min. dwóch 

prążków i uwzględnienie stałego przesunięcia charakterystyki skalującej.. 

 

Rysunek 5 

Pojemnik ze źródłami promieniotwórczymi wykorzystywanymi do kalibracji. 

W przypadku aparatury wykorzystywanej w trakcie ćwiczenia laboratoryjnego istnieje 

możliwość takiej regulacji wzmocnienia wzmacniacza kształtującego tak, by numer kanału 

analizatora odpowiadał energii w keV. 

Drugim etapem jest określenie prawdopodobieństwa, z jakim nasz detektor rejestruje fotony 

gamma wyemitowane przez źródło. Należy przy tym zwrócić uwagę, iż jest ono 

uwarunkowane przez szereg czynników, m.in.: 

 Geometria pomiaru – źródło emituje fotony izotropowo we wszystkich kierunkach, 

podczas gdy kąt bryłowy „widziany” przez nasz detektor stanowi jedynie wycinek 

kuli. 

 Nie każdy foton, który doleci do detektora zostanie zarejestrowany. Ponadto, tylko 

część z nich będzie oddziaływać za pomocą fotoefektu – a jedynie takie jesteśmy w 

stanie jednoznacznie zidentyfikować. 

 Prawdopodobieństwo fotoefektu (uwarunkowane przekrojem czynnym na zajście 

fotoefektu) nie jest stałe i zależy od materiału absorbera oraz energii promieniowania: 

𝑃𝑓𝑜𝑡𝑜𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡 ≈
𝑍𝑛

𝐸𝑘
 

gdzie P oznacza prawdopodobieństwo oddziaływania w materii, Z jest liczbą atomową 

materiału, a E oznacza energię fotonu . Wykładniki n i k zależą od energii 

promieniowania  i wahają się od n=4,0 oraz k=3,5 dla energii niskich w porównaniu z 

energią spoczynkową elektronu (511 keV) do wartości n=4,6 oraz k=1 dla energii 

bardzo wysokich w porównaniu z masą spoczynkową elektronu. 
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Metoda kalibracji jest analogiczna jak w przypadku energii – tj. korzystamy ze źródła o 

znanej aktywności i znanym widmie emisji. Znając aktywność źródła i ustalając czas pomiaru 

de facto wiemy, ile nastąpiło rozpadów. Następnie, korzystając ze znajomości schematu 

rozpadu naszego źródła wyliczamy, ile fotonów gamma (oraz o jakiej energii) zostało z niego 

wyemitowanych. 

W ramach niniejszego ćwiczenia wykorzystane zostanie źródło zawierające izotop 
226

Ra (rad 

226). Izotop ten charakteryzuje się okresem połowicznego zaniku wynoszącym 1600 lat, więc 

spokojnie możemy założyć iż aktywność źródła jest praktycznie identyczna do tej ustalonej w 

chwili jego produkcji. Schemat rozpadu 
226

Ra przedstawia Rysunek 6. 

 

Rysunek 6 

Łańcuch rozpadu Ra-226. Źródło: http://www.radiochemistry.org/ 

Nietrudno zaobserwować, iż rozpad izotopu 
226

Ra jest procesem znacznie bardziej złożonym 

niż omawiany w rozdziale 2 rozpad izotopu 
137

Cs i obejmuje cały szereg radionuklidów, aż do 

stabilnego izotopu 
206

Pb. W konsekwencji spodziewamy się, iż, widmo energii fotonów 

http://www.radiochemistry.org/
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gamma również będzie złożone. Przykładowe widmo zarejestrowane detektorem Ge(Li) 

przedstawia Rysunek 7 (w zakresie energii rozpatrywanym podczas ćwiczenia). 

 

Rysunek 7 

Zarejestrowane widmo promieniowania pochodzącego od Ra-226 (część niskoenergetyczna).  

Źródło: http://www.radiochemistry.org/ 

http://www.radiochemistry.org/
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Wróćmy jeszcze na chwilę do rys. 6 – zwróć uwagę, iż okres połowicznego zaniku każdego z 

izotopów składających się na łańcuch rozpadu 
226

Ra jest znacznie krótszy in okres 

połowicznego zaniku „rodzica”. Ma to zasadnicze znaczenie – mianowicie oznacza, iż 

pojedynczy rozpad każdego z „potomków” jest wywołany dokładnie jednym rozpadem 

„rodzica”. Oznacza to, iż jeżeli znamy aktywność rodzica, to de facto znamy aktywność 

każdego z potomków. Zatem, uwzględniając widmo emisji potomków oraz czas pomiaru 

jesteśmy w stanie dokładnie określić zarówno liczbę jak i energię wyemitowanych fotonów . 

Dla przykładu, Tabela 1 przedstawia emisje fotonów  pochodzących z rozpadu 
214

Pb, 

należącego do łańcucha rozpadu 
226

Ra. Kolumna I oznacza liczbę wyemitowanych fotonów  

na 100 rozpadów 
214

Pb. Ponieważ każdy rozpad 
214

Pb pochodzi od rozpadu 
226

Ra, zatem 

liczba ta będzie również oznaczać liczbę fotonów  emitowanych w wyniku rozpadu 
226

Ra. 

Zatem, chcąc określić np. liczbę fotonów  o energii 352 keV emitowanych ze źródła 
226

Ra, 

po prostu odczytujemy prawdopodobieństwo emisji fotonu 352 keV dla rozpadu 
214

Pb 

(kolumnę I możemy traktować jako prawdopodobieństwo emisji wyrażone w procentach) i 

przemnażamy je przez całkowitą liczbę rozpadów 
226

Ra, obliczoną na podstawie aktywności 

źródła i czasu pomiaru. 

 

Tabela 1 

Energie promieniowania gamma emitowane w wyniku rozpadu izotopu 
214

Pb.  

Źródło: http://www.radiochemistry.org/ 

Znając już faktyczną liczbę fotonów wyemitowanych ze źródła pozostaje zmierzyć, ile z nich 

zarejestruje nasz detektor. Z naszego punktu widzenia interesujące będą wyłącznie zliczenia 

wywołane oddziaływaniami poprzez fotoefekt, gdyż tylko te można w sposób jednoznaczny 

przypisać do konkretnego izotopu. W widmie strat energii w detektorze będą one widoczne 

jako prążki dla pewnej energii, nałożone na ciągłe widmo od odziaływań m.in. poprzez efekt 

Comptona. Aby wyodrębnić liczbę oddziaływań pochodzących od fotoefektu (czyli pole 

prążka), postępujemy wg metody przedstawionej na rys. 8 – najpierw obliczamy sumę zliczeń 

w przedziale obejmującym dany prążek, po czym „rysujemy” linię pomiędzy punktami przed 

oraz po prążku i odejmujemy pole trapezu utworzonego przez tą linię, oś energii oraz 

pionowe linie dla granicznych energii. 

http://www.radiochemistry.org/
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Rysunek 8 

Metoda obliczania liczby zliczeń pochodzących od oddziaływania poprzez fotoefekt. 

Z wcześniejszych rozważań wiemy, iż kąt bryłowy, w którym mamy szansę zarejestrować 

foton  wyemitowany przez źródło stanowi jedynie wycinek kuli, w którą źródło emituje 

promieniowanie. De facto problem jest jeszcze bardziej złożony – zwróć uwagę, iż mierzona 

próbka (Rysunek 9) stanowi pewną objętość. Z punktu widzenia pomiaru oznacza to, iż nasze 

źródło nie ma charakteru punktowego, ale ma losową lokalizację w obrębie objętości próbki. 

Zakładając równomierną koncentrację izotopu promieniotwórczego, każda z lokalizacji jest 

równie prawdopodobna, ale każdej z nich odpowiada inny kąt bryłowy, w jakim 

wyemitowane fotony mają szansę trafić w detektor (Rysunek 10). 

 

Rysunek 9 

Mierzona w trakcie ćwiczenia próbka zawierająca suszone  

podgrzybki zakupione na jednym z Warszawskich bazarów.  

E1 E2

Prążek fotoefektu

Widmo ciągłe

Odejmowane 

pole
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Rysunek 10 

Ilustracja objętościowego charakteru źródła promieniowania. 

W idealnym przypadku, chcąc przeprowadzić kalibrację powinniśmy dysponować źródłem 

referencyjnym o wymiarach próbki – tak, by zapewnić identyczną geometrię kalibracji i 

pomiaru. Co zrobić, gdy nasze źródło referencyjne jest zbyt małe i de facto w porównaniu z  

rozmiarami próbki może być traktowane jako punktowe (Rysunek 11)? Musimy 

zasymulować źródło objętościowe. 

 

Rysunek 11 

Źródło referencyjne używane do wyznaczenia prawdopodobieństwa rejestracji (strona lewa). Pomiar 

kalibracyjny z wykorzystaniem źródła referencyjnego oraz szablonu symulującego objętościowy 

charakter źródła (strona prawa). 

Idea symulacji objętościowego charakteru źródła polega na podzieleniu żądanej objętości na 

centralny walec i szereg pierścieni. Następnie umieszczamy źródło punktowe w połowie 

wysokości walca/pierścienia, w osi walca bądź na okręgu przebiegającym przez środek 

pierścienia (tzn. w równej odległości od jego wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni - 

Rysunek 12). Następnie dla każdej z pozycji źródła dobieramy czas pomiaru tak, by był 

proporcjonalny do objętości walca/pierścienia, po czym wykonujemy pomiary, przy czym 

każdym kolejny pomiar dodajemy do sumy wszystkich poprzednich pomiarów (Rysunek 13). 

Próbka

Obudowa 

detektora

Przykładowe lokalizacje 

rozpadu atomu

Kąt bryłowy, pod jakim 

fotony „widzą” detektor
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Rysunek 12 

Idea symulacji objętościowego charakteru źródła promieniowania. 

 

 

Rysunek 13 

Widma strat energii otrzymane w wyniku rejestracji promieniowania  emitowanego przez źródło 
226

Ra, zarejestrowane detektorem Ge(Li). Źródło było umieszczone w 4 pozycjach (patrz Rysunek 12). 

Czasy pomiaru dobrano w oparciu o objętość danego walca/pierścienia. 

Po zasymulowaniu całej objętości identyfikujemy prążki całkowitej absorpcji (pochodzące od 

oddziaływań poprzez fotoefekt) i wyznaczamy liczbę zliczeń wg metody z rys. 8, po czym 

porównujemy ją z wyliczoną liczbą fotonów  wyemitowanych przez źródło (Tabela 2). Na 

tej podstawie wyznaczamy krzywą prawdopodobieństwa rejestracji fotonu  w zależności od 

t1 t1+t2 t1+t2+t3 t1+t2+t3+t4

t1 t2 t3 t4

Pozycja źródła punktowego

Symulowany wycinek źródła objętościowego

Łączna zasymulowana objętość
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jego energii (Rysunek 14), a następnie wyliczamy prawdopodobieństwo rejestracji dla 

fotonów  emitowanych przez naszą próbkę. 

 

Tabela 2 

Wyniki przykładowego pomiaru w celu wyznaczenia prawdopodobieństwa rejestracji fotonu . 

 

Rysunek 14 

Wyznaczanie prawdopodobieństwa rejestracji fotonu  dla interesującej nas energii, w oparciu o 

uzyskaną krzywą kalibracyjną dla systemu pomiarowego. 

5. Pomiary małych aktywności 
W przypadku pomiarów źródeł o małych aktywnościach, a takich spodziewamy się w 

przypadku pomiarów skażeń żywności, konieczne jest zastosowanie pewnych zabiegów. 

Promieniowania jonizujące jest wszechobecne w otaczającym nas świecie – statystyczna 

roczna dawka od promieniowania naturalnego wynosi 2,4 mSv (źródło: wikipedia). My zaś 

chcemy zmierzyć próbkę, które emituje promieniowanie o natężeniu porównywalnym bądź 

nawet mniejszym niż natężenia promieniowania tła. Pierwszą rzeczą, którą możemy wykonać 

Energia 

[keV]

Liczba 

zliczeń

Prawd. 

emisji 

fotonu 

Liczba 

wyemitowanych 

fotonów 

Prawd. 

rejestracji 

fotonu 

295 38 087 19,30% 21 423 000 0,18%

351 69 501 37,60% 41 736 000 0,17%

609 53 714 46,10% 51 171 000 0,10%

768 4 093 4,94% 5 483 400 0,07%

934 2 476 3,03% 3 363 300 0,07%
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to odizolowanie się od promieniowania tła za pomocą ekranu z materiału o dużej liczbie 

atomowej (np. z ołowiu – patrz Rysunek 15). 

 

Rysunek 15 

Ekranowanie próbki o słabej aktywności oraz detektora  

za pomocą materiału o dużej liczbie atomowej. 

Często jednak samo zaekranowanie jest niewystarczające – wówczas często stosowaną 

techniką jest wykonanie dwóch pomiarów. Pierwszy pomiar wykonywany jest w finalnej 

konfiguracji, ale bez próbki (tzw. pomiar biegu własnego detektora). Następnie wkładamy 

próbkę i powtórnie wykonujemy pomiar w identycznych warunkach, po czym porównujemy 

wyniki. Jeżeli cokolwiek się zmieniło, to jest to spowodowane promieniowaniem 

emitowanym przez próbkę. Przykładowy wynik takiego pomiaru przedstawiono na rys. 16. 

 

Rysunek 16 

Przykładowy pomiar próbki o małej aktywności,  

na który składają się pomiar biegu własnego detektora oraz pomiar próbki. 

 

Detektor

Próbka

Ekran z materiału o 

dużym Z (np. ołów)


