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4.3. Omówienie celu naukowego i osiągniętych wyników 

4.3.1. Wstęp 

Termoluminescencja (thermoluminescence) (TL), czyli termicznie stymulowana lumine-

scencja w ciałach stałych to zjawisko emisji światła podczas ich ogrzewania, jeżeli wcześniej 

były one poddane działaniu promieniowania jonizującego lub światła. Emisja światła 

luminescencji przewyższa promieniowanie ciała doskonale czarnego w danej temperaturze. 

Temperatura nie jest tu czynnikiem wywołującym luminescencję, lecz tylko ją wyzwala. 

Czynnikiem wywołującym TL jest początkowa ekscytacja, która może prowadzona w różny 

sposób – np. naturalnym promieniowaniem słonecznym, promieniowaniem UV, promienio-

waniem rentgenowskim, wysokoenergetycznymi cząstkami α, β itp. Termoluminescencja 

może być reaktywowana w danym materiale po ponownej jego ekscytacji. Zjawisko 

termoluminescencji obserwuje się w materiałach krystalicznych naturalnych (minerałach) 

i sztucznych, szkłach, ceramice i materiałach organicznych. Materiały, w których zachodzi 

zjawisko TL nazywamy termoluminoforami. 

Termoluminescencja znalazła zastosowanie m.in w archeologii i geologii, jako technika 

służąca określaniu wieku badanych materiałów oraz w dozymetrii promieniowania 

jonizującego (personalnej, środowiskowej, awaryjnej, retrospektywnej i klinicznej). Zjawisko 

TL umożliwia uzyskanie informacji na temat ilości i rozkładu energetycznego pułapek w di-

elektrycznych ciałach stałych. Z tego powodu może być stosowana też w badaniach materia-

łowych. 

Z uwagi na niską wartość emisji typowe pomiary TL dokonywane są bez rozdziału 

spektralnego. W ich wyniku otrzymujemy tzw. krzywą jarzenia (glow curve). Nie ma jednak 

wątpliwości, że pomiar spektralnie rozdzielczy dostarcza znacznie większej ilości informacji 

i może mieć znaczenie w badaniach podstawowych dotyczących zjawiska TL. 

Mimo rozlicznych zastosowań, mechanizm powstawania zjawiska TL nie jest dobrze 

poznany. Istnieją duże rozbieżności interpretacyjne nawet w odniesieniu do najbardziej 

popularnych i najlepiej przebadanych detektorów TL. W szczególności trudno jest jednozna-

cznie zidentyfikować mechanizm rekombinacji nośników (zlokalizowany, zdelokalizowany, 

klasterowy itp.), gdyż nie istnieją żadne bezpośrednie metody, które by to umożliwiały. 

Wydaje się jednak, że do znalezienia odpowiedzi na te podstawowe pytania mogą w znacz-

nym stopniu przyczynić się pomiary spektralnie rozdzielczej termoluminescencji 

(SR-TL – spectrally resolved TL), pod warunkiem wypracowania odpowiednich metod 

analizy otrzymywanych danych.  

 

4.3.2. Cel naukowy 

Celem naukowym monografii jest zaprezentowanie metod eksperymentalnych, wybra-

nych wyników pomiarów oraz nowych metod analizy widm SR-TL, które mogą być wyko-

rzystane do budowy modelu rekombinacji nośników ładunku w termoluminoforach 

krystalicznych. 

W rozdziale pierwszym przedstawiono podstawowe pojęcia i wstępne wiadomości na 

temat termoluminescencji i optycznie stymulowanej luminescencji (OSL). 

Celem rozdziału drugiego jest krótka prezentacja aktualnie wykorzystywanych na świecie 

układów do detekcji SR-TL oraz trzech układów zbudowanych w Instytucie Fizyki AJD 

w Częstochowie, w głównej mierze przez autorkę monografii. Jeden z układów przedstawia 

nową koncepcję pomiaru SR-TL dla skrajnie małych dawek promieniowania.  

Celem rozdziału trzeciego jest przedstawienie metod analizy danych SR-TL. Prócz metod 

analizy przekrojów dwuwymiarowych TL-3D przedstawiono nowe metody numerycznego 
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dopasowania powierzchni TL-3D z wykorzystaniem wybranych modeli teoretycznych dla 

algorytmu pików z więzami (uproszczony) i algorytmu pików swobodnych (ogólny). 

Celem rozdziału czwartego jest zdefiniowanie i zbadanie właściwości funkcji testowych 

Z (Z1, Z2, Z3, Z4 i Z4M). Funkcje te wykorzystują mierzalne charakterystyki widm SR-TL lub 

zjawisk pokrewnych, takich jak spektralnie rozdzielcza fosforescencja i spektralnie 

rozdzielcza OSL, do identyfikacji mechanizmu rekombinacji w fosforach krystalicznych. 

Funkcje Z pozwalają na identyfikację przejść zdelokalizowanych i zlokalizowanych. 

Celem rozdziału piątego jest prezentacja i analiza widm SR-TL wybranych termolumino-

forów. Omówiono przykładowe wyniki dla kryształów (polikryształów) LiF:Mg,Ti (MTS-N, 

MTT), LiF:Mg,Cu,P (MCP) i KCl. Wyniki SR-TL uzyskane dla tych materiałów poddano 

analizie przekrojów dwuwymiarowych i dopasowaniu kształtu powierzchni TL-3D. 

Uproszczona analiza widm SR-TL dla detektorów MTS-N i MTT przy pomocy funkcji 

testowej Z4M pokazuje, że w obrębie głównego piku dozymetrycznego (tzw. piki 4, 5 i 5a) 

rekombinacja promienista nie może być opisana przy pomocy standardowego modelu przejść 
zdelokalizowanych, co kwestionuje wiele dotychczasowych poglądów na temat tego 

detektora. Na koniec, dla porównania pokazano też wyniki SR-TL dla szkieł borokrzemo-

wych (BSG – borosilicate glasses), których charakterystyka świecenia jest zdecydowanie 

odmienna niż dla materiałów krystalicznych. 

W podsumowaniu – rozdział szósty – przedstawiono zasadnicze wnioski płynące z do-

tychczasowych badań eksperymentalnych i teoretycznych. Wyodrębnione komponenty 

spektralne pomiarów SR-TL mogą być podstawą do weryfikacji mechanizmu rekombinacji za 

pomocą funkcji testowych Z. Dopiero te informacje powinny posłużyć do doboru 

odpowiedniego algorytmu analizy powierzchni metodami regresji nieliniowej.  

Poniżej prezentuję streszczenie najważniejszych wyników, które są zawarte w monografii 

w rozdziałach od drugiego do piątego. 

 

4.3.3. Układy do detekcji SR-TL 

Układ pomiarowy do detekcji TL pełni kluczową rolę w dokładnym wyznaczeniu 

pochłoniętej dawki promieniowania jonizującego przez próbkę. Wpływa na czułość, 
powtarzalność oraz niezawodność wykonywanych badań. Układy do detekcji TL różnią się 
między sobą w zależności od celu, do jakiego są wykorzystywane. W najprostszych 

konstrukcjach odczytowi podlega całkowita luminescencja emitowana przez detektor w zada-

nym zakresie temperatur. Układ sterujący grzaniem nie musi realizować konkretnej funkcji 

grzania, wymagana jest jedynie powtarzalność. Większe możliwości dają czytniki TL, które 

ogrzewają próbkę liniowo z zadaną szybkością, najlepiej regulowaną. Otrzymaną w takich 

pomiarach krzywą jarzenia (glow curve) można użyć nie tylko do celów dozymetrycznych, 

lecz poddać ją też bardziej szczegółowej analizie – np. dekonwolucji na piki elementarne. 

Analiza krzywej jarzenia pozwala uzyskać istotne informacje o kinetyce TL dla badanego 

materiału. Najbardziej zaawansowane układy mogą dostarczyć też informacji o rozkładzie 

spektralnym emitowanego światła. Zazwyczaj takich możliwości nie oferują standardowe 

czytniki TL. 

Głównymi elementami standardowego czytnika TL są: układ grzejny, kontroler tempera-

tury oraz układ detekcji emitowanego przez próbkę światła. Próbki (detektory) w postaci 

proszku, pastylek, kryształów, są bardzo małe o masach rzędu od kilku mg do 1 g. 

Luminescencja próbki podczas pomiarów TL jest najczęściej bardzo słaba. Niezbędny jest 

bardzo czuły detektor fotonów. Najczęściej do detekcji wykorzystuje się fotopowielacze 

bialkaliczne pracujące w trybie zliczania fotonów (photon counting) o maksymalnej czułości 

w obszarze światła niebieskiego. 
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W rutynowych zastosowaniach dozymetrycznych i datowaniu luminescencyjnym 

informacja spektralna jest zwykle pomijana. To zrozumiałe, gdyż ilość rejestrowanego światła 

jest na ogół bardzo mała. Zastosowanie nawet najbardziej czułej (zwykle bardzo kosztownej) 

aparatury do pomiarów spektralnych obniża próg detekcji o kilka rzędów wielkości. Ta 

niedogodność nie dotyczy jednak badań podstawowych. Obszar małych dawek pozostaje 

wciąż niedostępny dla pomiarów spektralnych, lecz można badać wysokowydajne detektory 

TL napromienione dużymi dawkami. 

Realizacja pomiarów spektralnie rozdzielczej termoluminescencji, a zwłaszcza ich ana-

liza, jest bardziej złożona niż w przypadku standardowej aparatury. Obecnie jest tylko kilka 

ośrodków na świecie, gdzie wykonywane są tego typu pomiary. Układy do pomiaru 

SR-TL nie są komercyjnie dostępne i były konstruowane na wiele sposobów. W rozdziale 

drugim monografii przedstawiono kilka rozwiązań wykorzystujących różne detektory i różne 

metody pomiaru. Układy opisane w rozdziałach 2.2-2.4 zostały zrealizowane i są rozwijane w 

Instytucie Fizyki AJD, w głównej mierze przez autorkę. 
W podstawowym, najczęściej stosowanym układzie do pomiarów spektralnie rozdziel-

czej termoluminescencji zastosowano kamerą CCD. Układ ten szczegółowo został opisany w 

rozdziale 2.2 monografii. Głównymi elementami tej konfiguracji są kriostat z opcją wysoko-

temperaturową, zautomatyzowany spektrograf z dwoma siatkami dyfrakcyjnymi oraz 

chłodzona kamera CCD (M1 zał. 4). Pomiary można realizować w zakresie temperatur 

78-700 K. Emisja luminescencji może być rejestrowana w zakresie 200-1100 nm. Układ jest 

bardzo elastyczny i pozwala między innymi na ustawienie zdolności rozdzielczej pomiaru 

w bardzo szerokim zakresie. Tym niemniej, mimo stosowania wielu zaawansowanych 

technik, rozwiązań dedykowanych i ulepszeń, do których zaliczymy m.in. chłodzone kamery 

CCD, optymalizowane światłowody i układy kolimacji światła, hardwarowy binning pikseli 

itp. próg detekcji SR-TL i tak będzie wyższy ok. 10
5
 razy niż ten, którym charakteryzują się 

czytniki standardowe. Pomiary spektralne wymagają znacznie większej ilości światła. Z tego 

powodu, w rozdziałach 2.3 i 2.4 przedstawiono dwie alternatywne metody pomiaru SR-TL. 

W drugim układzie detekcyjnym, zaprezentowanym w rozdziale 2.3, zastąpiono 

spektrograf z kamerą CCD monochromatorem posiadającym funkcję automatycznego 

skanowania dowolnie wybranego zakresu widma z fotopowielaczem pracującym w trybie 

zliczania fotonów (photon counting). Elementami układu są też między innymi komora 

pomiarowa (kriostat) i kontroler temperatury. Taka konfiguracja charakteryzuje się gorszą 
rozdzielczością spektralną i temperaturową niż omówiona powyżej. Umożliwia jednak 

pomiar SR-TL przy mniejszej intensywności luminescencji. 

Istotnym czynnikiem ograniczającym ilość światła w układzie z ruchomą siatką 
dyfrakcyjną jest szerokość szczeliny wyjściowej. W kolejnym, trzecim układzie zastosowano 

rozwiązanie, które pomaga to ograniczenie przezwyciężyć, znacznie zwiększając ilość światła 

docierającego do fotopowielacza, co powoduje polepszenie właściwości detekcyjnych układu 

przy skrajnie słabej emisji. 

Idea najnowszej metody pomiarowej, przedstawionej w rozdziale 2.4, polega na 

zastosowaniu fotopowielacza pracującego w trybie zliczania fotonów (photon counting), 

przed którym zamontowana jest sterowana elektronicznie przesłona poruszana silnikiem 

krokowym (M14 zał. 4). Rozszczepienie światła dokonywane jest w spektrografie z nierucho-

mą siatką dyfrakcyjną. Zamiast wybierać z całego spektrum wąski zakres długości fal, 

jednocześnie odrzucając całą resztę, tutaj postępujemy odwrotnie. Ustawiając przesłonę w 

określonym miejscu widma rejestrujemy cały zakres z wyłączeniem fragmentu zasłanianego 

przez przesłonę. Spektrograf pracuje, więc w trybie „antymonochromatora”. Poruszająca się 
przesłona koduje informację spektralną, którą później odzyskujemy za pomocą odpowiednich 

obliczeń numerycznych. Dedykowane oprogramowanie umożliwia szeroki zakres kontroli 
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ruchu przesłony – od ruchu ciągłego z zadaną prędkością po pracę impulsową z regulowa-

nymi czasami przesuwu i spoczynku. 

W przedstawionej metodzie spektralnie rozdzielczego pomiaru luminescencji zastosowa-

nie stosunkowo wąskiej, elektronicznie sterowanej ruchomej przesłony nie powoduje dużego 

osłabienia emitowanego światła wychodzącego ze spektrografu, równocześnie umożliwiając 

zakodowanie informacji o jego rozkładzie spektralnym. Metoda może znaleźć zastosowanie 

do badania wolno zmiennej ultrasłabej emisji – np. spektralnie rozdzielczej fosforescencji 

i spektralnie rozdzielczej termoluminescencji.  

Dla wybranego „schodkowego” trybu pracy przesłony opracowano algorytm dekodowa-

nia sygnału i wykonano symulacje numeryczne, które pokazują satysfakcjonującą zgodność 
danych odtworzonych z danymi wejściowymi. Na granicy rejestrowanego spektrum obserwu-

jemy pewne artefakty – zwłaszcza w tych miejscach, gdzie intensywność luminescencji pod-

lega dużym zmianom. 

Prezentowana metoda jest nowa i ma przed sobą duże możliwości rozwoju. W szczegól-

ności możliwe jest opracowanie nowych sposobów kodowania i dekodowania sygnału dla 

różnych opcji trybu pracy i kształtu samej przesłony. Warto zauważyć, że przesłona jest tu 

wymienna i może mieć nie tylko różną szerokość, lecz i różny kształt. Szczególnie interesu-

jące może być zastosowanie przesłony np. w kształcie grzebienia, które może zapewnić 
zarówno większą dynamikę jak i rozdzielczość pomiaru. 

 

4.3.4. Analiza danych SR-TL 

Typowa analiza danych termoluminescencyjnych oparta jest na różnych algorytmach 

badania kształtu krzywej jarzenia ITL(T). Starsze metody wykorzystywały jedynie kilka cha-

rakterystycznych punktów krzywej jarzenia, takich jak maksimum piku, punkty przegięcia lub 

szerokość połówkową. Od lat 90-tych popularne stały się komputerowe algorytmy regresji 

nieliniowej. Krzywą jarzenia rozkłada się na szereg pików pierwszego, drugiego, a czasami 

tzw. ogólnego rzędu kinetyki. W kilku bardziej ambitnych pracach próbowano też dopasować 
bezpośrednio parametry równań różniczkowych najbardziej popularnego modelu przejść zde-

lokalizowanych do danych doświadczalnych. 

Te metody nie są jednak wystarczające dla zaawansowanych pomiarów TL, kiedy jest 

realizowany jednoczesny pomiar intensywności luminescencji w funkcji temperatury (lub 

czasu) i długości fali. Wielu badaczy podkreśla, że pomiar TL-3D otwiera nowe możliwości 

interpretacji procesów zachodzących w badanych materiałach. Ta technika pomiarowa wyma-

ga jednak zastosowania nowych teoretycznych metod, pozwalających na uzyskanie z danych 

eksperymentalnych większej ilości informacji. Propozycje takich rozwiązań zaprezentowano 

w rozdziale trzecim monografii. 

Podczas pomiarów SR-TL otrzymujemy dane na temat temperatur, w jakich manifestują 
się piki oraz o długościach fal, dla których występują maksima spektralne. Korzystając z tych 

danych można określić ilość aktywnych poziomów pułapkowych i ilość centrów rekombina-

cji. Do interpretacji wyników konieczna jest ich uprzednia numeryczna korekta oraz kalibra-

cja uwzględniająca odpowiedź sytemu pomiarowego. Dalszą analizę wyników można prze-

prowadzić wykorzystując przekroje otrzymanej powierzchni 3D lub stosując jej całkowanie. 

Parametry pików mogą zostać określone w oparciu o plastry (lub przekroje) wycięte z po-

wierzchni TL-3D w maksimach temperaturowych lub spektralnych. Alternatywnie można 

wykorzystać dwuwymiarowe krzywe powstałe przez scałkowanie danych TL-3D w pewnych 

zakresach temperatur (dla wyznaczenia pasm emisyjnych) lub długości fal (dla wyznaczenia 

pików związanych z kinetyką). Zastosowania tej metody analizy SR-TL między innymi dla 

detektorów wykorzystywanych w dozymetrii promieniowania jonizującego przedstawiono 

w rozdziale piątym. 
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Drugim, nowym narzędziem pozwalającym na symultaniczne wyznaczenie energii akty-

wacji pułapek oraz pasm emisyjnych związanych z centrami rekombinacji dla całej 

powierzchni TL-3D jest analiza kształtu powierzchni (M4, M6, M7 zał. 4). Powierzchnia 

TL-3D (intensywność luminescencji w funkcji długości fali i temperatury lub czasu) jest 

numerycznie rozkładana na indywidualne piki powierzchniowe odpowiadające poszczegól-

nym poziomom pułapkowym i centrom rekombinacji. Proponowana metoda oparta na anali-

zie kształtu powierzchni była testowana dla rozwiązań pierwszego i drugiego rzędu kinetyki 

oraz gaussowskiego profilu pasm emisyjnych. Przedstawiono dwa algorytmy analizy kształtu 

powierzchni: algorytm dla pików z więzami, który jest dopuszczalny jako pierwsze przybliże-

nie i algorytm dla pików swobodnych. Przykład zastosowania analizy kształtu powierzchni 

dla detektora LiF:Mg,Cu,P (MCP) przedstawiono w rozdziale piątym. 

 

4.3.5. Zastosowanie SR-TL do określenia mechanizmu rekombinacji 

Choć detektory wykorzystujące właściwości luminescencyjne ciał stałych, zwłaszcza 

krystalicznych, są powszechnie stosowane w dozymetrii promieniowania jonizującego, to 

fizyczne podstawy mechanizmu luminescencji wciąż nie są dobrze znane. Wiadomo, że naj-

lepszymi termoluminoforami, wykorzystywanymi jako detektory promieniowania jonizujące-

go, są krystaliczne dielektryki z szeroką przerwą wzbronioną. Długożyciowe procesy lumine-

scencyjne zachodzące w tych materiałach są konsekwencją pułapkowania i rekombinacji 

nośników ładunku na defektach struktury krystalicznej, które są związane z lokalnymi pozio-

mami pułapkowymi w paśmie wzbronionym. W zależności od położenia poziomów w przer-

wie wzbronionej mogą one pełnić rolę pułapek dla aktywnych nośników ładunku lub centrów 

rekombinacji. 

Modele teoretyczne przewidują różne drogi rekombinacji dla nośników znajdujących się 
w pułapkach. W przypadku, gdy brak jest korelacji przestrzennej pomiędzy pułapką, z której 

uwalniany jest nośnik a centrum, do którego rekombinuje, mówimy o mechanizmie zdelokali-

zowanym. To typowa sytuacja, gdy nośniki ładunku – załóżmy, że są to elektrony – 

uwalniane są z pułapek do pasma przewodnictwa. W tym paśmie mogą się przemieszczać 
w całym krysztale aż do momentu rekombinacji lub powtórnego pułapkowania. Mechanizm 

zdelokalizowanej rekombinacji leży u podstaw tzw. prostego modelu pułapkowego (STM – 

simple trap model).  

Innym, często rozważanym przypadkiem jest rekombinacja zlokalizowana. Dotyczy 

sytuacji, gdy pułapki i centra rekombinacji położone są w niewielkiej odległości od siebie, 

a rekombinacja zachodzi poprzez lokalny poziom wzbudzony. Uwolniony nośnik nie 

przechodzi, więc przez pasmo przewodnictwa. Obecność lokalnego poziomu wzbudzonego 

jest konieczna by mogło występować zjawisko termoluminescencji lub optycznie stymulowa-

nej luminescencji.  

W rzeczywistych luminoforach za zjawiska TL i OSL odpowiedzialne są prawdopodob-

nie różne mechanizmy rekombinacji nośników – zdelokalizowane, zlokalizowane, częściowo 

zlokalizowane, wewnątrzklasterowe itp.. Ponadto, te różne mechanizmy mogą występować 
równocześnie. Na ogół trudno je zidentyfikować, ponieważ nie ma żadnych bezpośrednich 

metod, które by to umożliwiały.  

W monografii przedstawiono metody, które pozwalają na identyfikację niektórych pod-

stawowych mechanizmów rekombinacji – zwłaszcza przejść zdelokalizowanych – z pomia-

rów spektralnie rozdzielczej termoluminescencji. Pewne wnioski można też wyciągnąć z 

porównania wyników SR-TL ze spektralnie rozdzielczą fosforescencją (którą możemy 

traktować jako szczególny, izotermiczny przypadek TL) oraz spektralnie rozdzielczymi 

pomiarami OSL. Zdobycie takiej wiedzy jest niezwykle ważne ze względu na analizę i inter-

pretację długożyciowej luminescencji. Kluczem do uzyskania takiej informacji jest wykorzy-
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stanie funkcji testujących mechanizmy kinetyki Z1-Z4, (M13 zał. 4), których wyprowadzenie 

i analiza teoretyczna została przedstawiona w monografii w rozdziale czwartym. 

Warunkiem koniecznym zastosowania funkcji testujących Z1-Z4 jest wyodrębnienie, co 

najmniej dwóch (lub trzech dla funkcji Z3) składowych spektralnych, występujących w tym 

samym zakresie czasowym (temperaturowym). Dla zmiennej w czasie funkcji stymulacji 

(SR-TL i spektralnie rozdzielczej OSL o zmiennej w czasie intensywności stymulacji 

optycznej), gdy wyznaczone funkcje Z1-Z3 są stałe w czasie to możemy wnioskować, że 

rekombinacja badanych komponent spektralnych zachodzi na skutek przejść zdelokalizowa-

nych. W pozostałych przypadkach, czyli dla przejść zlokalizowanych i mieszanych (tzn., gdy 

porównywane komponenty nie są powiązane z tym samym typem przejść) wszystkie funkcje 

są zmienne w czasie.  

Dla stałej w czasie funkcji stymulacji (spektralnie rozdzielcza fosforescencja – SR-Ph 

i spektralnie rozdzielcza optycznie stymulowana luminescencja fali ciągłej – SR-CWOSL), 

funkcje Z1-Z3 są stałe w czasie, gdy wszystkie badane komponenty spektralne odpowiadają 
temu samemu rodzajowi przejść – zdelokalizowanym lub zlokalizowanym. Dla składowych 

mieszanych, odpowiadających różnym typom przejść rekombinacyjnych funkcje testujące nie 

są stałe. Te właściwości funkcji Z pozwalają zidentyfikować mechanizm rekombinacji 

przynajmniej dla niektórych komponent spektralnych obserwowanych w widmie SR-TL lub 

pomiarach pokrewnych.  

Funkcje Z skonstruowane są z mierzalnych parametrów poszczególnych komponent 

spektralnych, takich jak intensywność luminescencji i pole pod krzywą. Funkcja Z1 jest 

bardzo prosta i łatwa w zastosowaniu, jednakże jej stosowalność jest ograniczona tylko do 

początkowego zakresu luminescencji dla wszystkich badanych składowych spektralnych. 

Funkcje Z2 i Z3 są bardziej ogólne, lecz trudniejsze w praktycznym zastosowaniu. Obliczenie 

funkcji Z2 wymaga wykorzystania algorytmu stosującego nieliniową regresję. Główną 
trudnością stosowania funkcji Z3 jest wymóg jednoczesnego użycia trzech składowych 

spektralnych, co może być trudne w niektórych materiałach. 

Nieco inny charakter ma funkcja Z4 (uproszczona forma funkcji Z3). Funkcja ta pozwala 

na identyfikację dwu komponent spektralnych związanych z mechanizmem przejść zlokalizo-

wanych w przypadku stałej w czasie funkcji stymulacji P(t). Dotyczy, więc takich pomiarów, 

jak SR-CWOSL lub SR-Ph. Dla tych przypadków możemy oczekiwać liniowej zależności 

funkcji Z4 w całym zakresie czasu, w którym emisja związana z badanymi centrami rekombi-

nacji odbywa się jednocześnie. 

W celu zbadania stosowalności funkcji testujących Z1, Z2, Z3 do analizy danych 

spektralnie rozdzielczej termoluminescencji przeprowadzono symulacje numeryczne. 

Obliczenia wykonano dla przypadku złożonego układu, w którym występują zarówno 

przejścia zdelokalizowane jak i zlokalizowane. Założono, że zdelokalizowane przejścia 

elektronów są związane z trzema centrami rekombinacji (R1, R2, R3) i dwoma poziomami 

pułapkowymi (T1, T2). W układzie występują też głębsze, nieaktywne pułapki (M) oraz 

powiązane przestrzennie pary pułapka-centrum rekombinacji (Tloc-Rloc) odpowiedzialne za 

przejścia zlokalizowane. Wyniki symulacji potwierdzają przewidywania teoretyczne w zakre-

sie charakterystyk funkcji Z. 

Interesujące właściwości ma również uproszczona wersja funkcji Z4, którą nazwano Z4M. 

Funkcja ta jest określona jest jako zwykły iloraz dwu komponent spektralnych. W monografii 

wykazano, że dla dwu komponent spektralnych określonych przez mechanizm rekombinacji 

zdelokalizowanej, ten iloraz musi być funkcją monotoniczną. Z uwagi na bardzo prostą 
postać, kryterium to można stosować także dla pomiarów mniej dokładnych i zaszumionych. 

W rozdziale piątym pokazano przykład zastosowania funkcji Z4M do analizy danych SR-TL 

dla detektorów MTS-N i MTT. 
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Z punktu widzenia praktyki eksperymentalnej funkcje Z1-Z4 powinny być obliczane tylko 

w tych obszarach, gdzie intensywność badanych komponent spektralnych jest na tyle duża, by 

pozwalała na niskoszumowy i dokładny pomiar. Inny problem dotyczy praktycznych metod 

wyznaczania tych komponent. Z pomiarów spektralnie rozdzielczych otrzymujemy 

powierzchnię luminescencji 3D: [ ], ( )I T tλ  lub ( , )I tλ . W przypadku dobrze rozdzielonych 

pasm emisyjnych można łatwo otrzymać składowe przez całkowanie intensywności w okre-

ślonym zakresie [ ]1 2,λ λ . Niestety tak proste przypadki są rzadkie. Dla silnie nakrywających 

się pasm emisji trzeba zastosować numeryczną dekonwolucję każdego widma rejestrowanego 

w określonej chwili czasu. Dopiero na podstawie dziesiątek lub setek tych dekonwolucji 

elementarnych możemy określić ewolucję czasową każdej komponenty spektralnej. Z tego 

powodu analiza numeryczna w tym przypadku jest dość złożona. 

 

4.3.6. Widma SR-TL wybranych termoluminoforów 

W rozdziale 5 przedstawiono niektóre wyniki badań SR-TL wraz z przykładami analizy 

teoretycznej dla wybranych termoluminoforów. Materiałami, które znalazły zastosowanie w 

luminescencyjnej dozymetrii promieniowania jonizującego są w głównej mierze domieszko-

wane halogenki metali alkalicznych. Detektory na bazie tej grupy materiałów są wytwarzane 

między innymi w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie.  

Dla dwóch typów kryształów LiF:Mg,Ti wytworzonych w IFJ PAN w Krakowie, 

z dwoma różnymi koncentracjami domieszek (MTS, MTT), wyznaczono pasma emisji 

spektralnej po ekspozycji na promieniowanie gamma. Widmo emisyjne TL detektora MTS 

jest szerokie i rozciąga się w zakresie od 300-630 nm z maksimum intensywności dla około 

410 nm. Zawiera ono informacje na temat struktury centrów rekombinacji, dlatego rozłożono 

je na piki gaussowskie w domenie energii. W konsekwencji przeprowadzonych obliczeń 

uzyskano dobre dopasownie z małym parametrem FOM dla dwóch pików z maksimum 

404 nm (3.07 eV) i 472 nm (2.63 eV) odpowiadające dwóm centrom rekombinacji. Emisja 

z obu centrów rekombinacji pojawia się zasadniczo dla wszystkich obserwowanych pików 

temperaturowych, które możemy utożsamiać z pewnymi poziomami pułapkowymi. Z tego 

powodu możemy w tym detektorze wykluczyć istotny udział przejść czysto zlokalizowanych 

(LT), które na wykresie SR-TL powinny się pojawiać w postaci odrębnego wzgórza (piku) 

scharakteryzowanego indywidualną długością fali emisji. Korzystając z uproszczonej analizy 

mechanizmu rekombinacji dla detektorów MTS, przy wykorzystaniu funkcji Z4M omawianej 

w rozdziale czwartym, udało się wykazać, że mechanizm ten – zwłaszcza w obrębie 

głównych pików dozymetrycznych (4, 5a i 5) – nie podlega standardowej kinetyce 

zlokalizowanej ani zdelokalizowanej. Wynik ten potwierdza złożoność zachodzących w tym 

materiale procesów, co sygnalizowano wcześniej w pracach innych autorów.  

Zakres spektralny MTT (300-630 nm) jest taki sam jak MTS z maksimum około 410 nm. 

Dla widm I(λ) przeprowadzono dopasowanie pikami gaussowskimi w domenie energii i uzys-

kano dwa piki 412 nm (3.00 eV) oraz 516 nm (2.40 eV) odpowiadające dwóm centrom 

rekombinacji podobnie jak dla MTS. Położenie drugiego maksimum jest jednak wyraźnie 

przesunięte ku czerwieni. Podobnie jak dla MTS emisja z obu centrów rekombinacji pojawia 

się zasadniczo dla wszystkich obserwowanych pików temperaturowych. Z tego powodu także 

w detektorze MTT możliwe jest wykluczenie istotnego udziału przejść czysto zlokalizowa-

nych, które na wykresie SR-TL powinny się pojawiać w postaci odrębnego piku. Na 

podstawie tylko tej obserwacji można by przypuszczać, że TL w detektorze MTT jest konsek-

wencją przejść zdelokalizowanych lub częściowo-zlokalizowanych. Hipotezę tą poddano 

weryfikacji przy użyciu funkcji Z4M wykorzystując dobrą separację obu komponent 

spektralnych. Podobnie, jak dla detektora MTS funkcja Z4M wykazuje niemonotoniczność 
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(wyraźne minimum) w okolicy głównych pików dozymetrycznych (4, 5a i 5). Wynik ten 

dowodzi, że kinetyka TL w detektorze MTT nie może być opisana za pomocą dowolnego 

jednonośnikowego modelu przejść zdelokalizowanych.  

Kolejnym przedstawicielem badanych halogenków alkalicznych są wysokoczułe polikry-

staliczne detektory LiF:Mg,Cu,P (MCP) wyprodukowane także w IFJ PAN w Krakowie. 

Widmo TL-3D detektora MCP poddano analizie kształtu powierzchni stosując algorytmy dla 

pików z więzami i pików swobodnych. Pierwszy algorytm wymusza ustawienie dopasowywa-

nych pików na prostokątnej siatce ( )T λ×  natomiast drugi nie nakłada takich ograniczeń. 
Widmo TL-3D MCP przy zastosowaniu algorytmu dla pików z więzami zostało rozłożone na 

dwa pasma emisyjne i trzy poziomy pułapkowe (M4 zał. 4). Rezultaty uzyskane dla MCP 

metodą analizy powierzchni z algorytmem pików związanych, dość dobrze zgadzają się 
z wcześniejszymi danymi literaturowymi otrzymanymi z klasycznych pomiarów TL w 

zakresie głównego piku dozymetrycznego 4.  

Algorytm uwzględniający piki swobodne nie ma takich ograniczeń jak algorytm dla 

pików z więzami, jednak jest bardziej złożony i wymaga większej ilości parametrów swobod-

nych (M6 zał. 4). Zamiast dwóch pasm emisyjnych drugi algorytm znalazł trzy pasma 

emisyjne (centra rekombinacji) i dwa poziomy pułapkowe (globalna ilość pików była 

ograniczona). Trzeba mieć na uwadze, że zakres emisyjny poniżej 330 nm został wyznaczony 

mało precyzyjnie, ponieważ zastosowany filtr KG5 nie tylko blokuje promieniowanie pod-

czerwone, ale również obcina dużą część ultrafioletu. W rezultacie, obszarze 310-330 nm 

wyniki eksperymentalne charakteryzowały się znacznym szumem, co nie pozwalało na ich 

precyzyjną analizę.  
Pokazane przykłady dla słabej luminescencji SR-TL dobrze ilustrują zalety i wady 

proponowanych metod analizy powierzchni. Algorytm ze swobodnymi pozycjami pików 

pozwala, jak się wydaje, na bardziej elastyczny sposób dopasowania powierzchni, dlatego 

dobrze nadaje się do układów, w których centra rekombinacji mają bardzo różne 

prawdopodobieństwa rekombinacji jak również wtedy, gdy część TL jest konsekwencją 
przejść zlokalizowanych. Tym niemniej, o ile pierwszy algorytm wydaje się być zbyt 

restrykcyjny do analizy złożonych widm niektórych detektorów, o tyle drugi z nich WL jest 

prawdopodobnie „zbyt swobodny” ze względu na znacznie większą liczbę wolnych 

(dopasowywanych) parametrów, przez co niektóre znalezione rozwiązania mogą być mało 

wiarygodne – zwłaszcza dla pomiarów o małej intensywności.  

Poszukiwania detektorów pracujących w bardzo szerokim zakresie dawek były 

prowadzone już w latach 90-tych ubiegłego wieku, ale zakończyły się niepowodzeniem. 

Badania SR-TL wysokoczułego detektora MCP, stosowanego rutynowo w dozymetrii nisko 

(od µGy) i wysokodawkowej (do 1kGy), przeprowadzono w zakresie dawek 0.0065-500 kGy 

(M8, M9 zał. 4). Widmo TL MCP po ekspozycji na promieniowanie gamma (dawka 0.5 kGy) 

rozciąga się w zakresie 300-580 nm z maksimum intensywności około 350 nm. Otrzymane 

widma rozłożono na trzy piki gaussowskie w domenie energii (350 nm, 380 nm, 428 nm). 

Podczas pomiarów TL, wraz z rosnącą temperaturą wszystkie centra rekombinacji dla MCP 

są zapełniane równocześnie, choć w niejednakowym stopniu. Badania SR-TL w szerokim 

zakresie dawek pokazały, że liczba dopasowanych pików emisyjnych w obszarze 

długofalowym rośnie wraz ze wzrostem dawki, co wskazuje na nowe typy centrów 

rekombinacji, które pojawiają się dla wyższych dawek. Interesujący jest fakt, że pojawianie 

się nowych centrów rekombinacji praktycznie nie zmienia pozycji spektralnych 

wcześniejszych pików. Nowy wysokodawkowy pik TL został wykorzystany w IFJ PAN 

w Krakowie w nowej termoluminescencyjnej metodzie detekcji bardzo wysokich dawek (do 

1 MGy) z wykorzystaniem detektorów MCP.  

Proste kryształy jonowe, jak NaCl lub KCl są powszechnie wykorzystywane w gospodar-

stwach domowych i przemyśle. Posiadają też ciekawe właściwości luminescencyjne. W dobie 
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zagrożeń terrorystycznych szczególnie istotne stały się badania nad materiałami, które 

mogłoby zostać wykorzystane w dozymetrii awaryjnej i retrospektywnej. Chlorek potasu 

(KCl) był słabo badany pod tym kątem, mimo, że dość powszechnie występuje naturalnie 

jako minerał sylwin. Wiedza na temat jego długożyciowych luminescencyjnych właściwości 

może być ważna także w aspekcie potencjalnych zastosowań w geologii. Widma SR-TL 

ujawniły zadziwiająco złożoną postać odpowiedzi luminescencyjnej tego materiału 

(M15 zał. 4).  

Kryształy KCl poddano ekspozycji na promieniowanie beta (dawki 0.5-18 kGy). Podczas 

pomiarów SR-TL zaobserwowano szerokie pasmo emisyjne w zakresie 350-650 nm z wyraź-
nym maksimum w obszarze niebieskim 410-430 nm. Kształt widma emisyjnego nieznacznie 

się zmienia ze wzrostem dawki oraz obserwuje się przesuniecie położenia maksimum widma 

w stronę czerwieni. Wysokotemperaturowe (powyżej 300 K) pomiary SR-TL kryształów KCl 

po ekspozycji na promieniowanie beta przedstawiono pierwszy raz, dlatego też brak 

informacji literaturowych o rozkładzie centrów rekombinacji oraz poziomów pułapkowych.  

Obserwowane pasmo emisyjne dla KCl jest zwarte, niemniej zadowalające dopasowanie 

krzywą Gaussa udało się uzyskać dopiero dla czterech pików. Można wnosić, że cztery 

spektralne piki odpowiadają czterem typom centrów rekombinacji. Dla wszystkich dawek 

pozycje pików gaussowskich są stabilne tzn. prawie niezależne od dawki. Jest to silny 

argument przemawiający za poprawnością rozkładu spektralnego. Podczas pomiarów TL, 

wraz z rosnącą temperaturą wszystkie centra rekombinacji są zapełniane równocześnie. 

Jednak proces ten jest różny dla różnych centrów rekombinacji i różnych dawek. 

Przeprowadzono analizę parcjalnych krzywych jarzenia skorelowanych z czterema centrami 

rekombinacji. Z powodu silnego nakładania się pasm emisyjnych parcjalne krzywe jarzenia 

nie są „czyste” tzn. nie odzwierciedlają szybkości rekombinacji wyłącznie dla danego 

centrum rekombinacji, lecz stanowią pewną mieszankę z dominującym wkładem 

rozważanego centrum. Dla dawki 0.5 kGy wszystkie niskotemperaturowe pasma emisyjne TL 

(poniżej 400 K) są do siebie proporcjonalne. Oznacza to, że w tym zakresie temperatur 

rekombinacja do wszystkich centrów rekombinacji zachodzi równocześnie i proporcjonalnie. 

W części wysoko temperaturowej (powyżej 400 K) rekombinacja przebiega różnie dla 

różnych pasm. Dokładnie odwrotną sytuację mamy dla dawki 18 kGy. Dopiero powyżej 

temperatury 483 K parcjalne krzywe jarzenia są do siebie podobne. Oznacza to, że w tym 

zakresie rekombinacja do wszystkich centrów zachodzi równocześnie i proporcjonalnie. 

Najbardziej skomplikowany przypadek zaobserwowano dla dawki 11.6 kGy, gdzie wszystkie 

parcjalne krzywe jarzenia są różne w całym zakresie temperatur. Parcjalne krzywe jarzenia 

dla KCl wskazują na równoczesną aktywność nie jednego, lecz wszystkich centrów 

rekombinacji. Drastycznie różny kształt parcjalnych krzywych jarzenia TL wyznaczony dla 

różnych pasm emisyjnych wskazuje, że kinetyka KCl nie ma charakteru przejść zdelokalizo-

wanych (lub nie tylko zdelokalizowanych).  

Przeprowadzono komputerową dekonwolucję krzywych jarzenia TL dla KCl na cztery 

piki (jeden pik z kinetyką drugiego rzędu i trzy piki z kinetyką pierwszego rzędu) i na pięć 
pików (z kinetyką pierwszego rzędu). Jednakże, mimo że wyznaczony parametr FOM jest 

bardzo dobry, co oznacza niewielkie odchylenia pomiędzy danymi doświadczalnymi a krzy-

wą teoretyczną, to stabilność temperaturowa wszystkich dopasowanych pików z dawką nadal 

nie jest satysfakcjonująca w obu przeprowadzonych dopasowaniach. Przy dopasowaniu pięciu 

pików dla różnych dawek można zaobserwować też znaczne różnice w energii aktywacji 

nominalnie tych samych poziomów pułapkowych. Taki rezultat jest trudny do wytłumaczenia 

i świadczy raczej o nieadekwatności założonego modelu kinetyki. Najprawdopodobniej liczba 

pików a także ich kształt są różne od zakładanych. Taka sytuacja może mieć miejsce w kilku 

przypadkach. Jak wiadomo, nawet dla podstawowego zdelokalizowanego modelu jednonośni-

kowego z interaktywną kinetyką między pułapkami nie mają zastosowania najprostsze 
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aproksymacje kinetyką pierwszego lub drugiego rzędu. Inną alternatywą jest bardziej złożony 

przestrzenny układ poziomów zlokalizowanych, Ogrzewanie lub napromienianie halogenków 

alkalicznych posiadających F centra może powodować powstawanie agregatów złożonych 

z kilku F centrów.  

Mimo trwającej dominacji materiałów krystalicznych, w dozymetrii TL coraz częściej 

stosowane są również szkła z możliwością aplikacji np. w identyfikacji skażonych miejsc, 

w dozymetrii retrospektywnej czy wypadkowej, gdy nie ma dedykowanych dozymetrów. 

Rozważa się także zastosowania tych materiałów w obszarach wysokich dawek np. podczas 

sterylizacji czy monitorowania instalacji jądrowych. Zaprezentowano badania SR-TL nowo 

syntetyzowanego w Międzyresortowym Instytucie Techniki Radiacyjnej, Politechniki 

Łódzkiej szkła borokrzemowego (BSG) domieszkowanego jonami ziem rzadkich (Eu
3+

, Gd
3+

 

i Ce
4+

), napromieniowanego wiązką elektronów o energii 6 MeV. W oparciu o przeprowa-

dzone badania SR-TL pokazano, że mechanizmy TL w badanych materiałach bardzo silnie 

zależą od wprowadzonych domieszek (M12 zał. 4). Badane szkła BSG mogą być potencjal-

nymi materiałami dozymetrycznymi promieniowania beta dla dawek do 0.9 kGy i z pewnymi 

ograniczeniami do 15 kGy.  

 

4.4. Publikacje, których jestem współautorem, mające bezpośredni związek z monografią. 

Z monografią, wskazaną jako osiągnięcie naukowe, bezpośredni związek ma 15 prac, 

których jestem współautorem, 12 z nich jest indeksowanych w Web of Science. Dwie prace 

ukazały się przed obroną pracy doktorskiej a trzy w roku obrony. Jednakże tematyka pracy 

doktorskiej dotyczyła zupełnie innych zagadnień niż te poruszane we wspomnianych 

artykułach. Szczegółowy wykaz moich prac cytowanych w monografii znajduje się w zał. 4, 

pkt. I.B. Sumaryczny impact factor cytowanych prac w monografii (z wyłączeniem M15, 

zgodnie z rokiem opublikowania) wynosi 13.768 a liczba punktów ministerialnych 

(z wyłączeniem M15, zgodnie z rokiem opublikowania) 296. 

 



Załącznik 2 
 

 16 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

 

Oprócz badań przedstawionych w powyżej w pkt. 4.3 przeprowadzałam też prace badawcze 

wykorzystując SR-TL, fotoluminescencję (PL), fosforescencję (Ph), absorpcję i optycznie 

stymulowaną luminescencję (CW-OSL) innych materiałów, których rezultaty zostały 

opublikowane lub/i były prezentowane na konferencjach krajowych lub/i międzynarodowych 

(Tab. 1). 

 
Tab. 1. Wykaz badanych materiałów nie omawianych w pkt. 4.3.  

L.p. Materiały Literatura 
(1)

 

1.  Żywica epoksydowa modyfikowana pochodnymi karbazolu (R5EPK; 

R53,6ClEPK; R53ClEPK; R53,6BrEPK; R53BrEPK; R5TEPK; R53,6ClTEPK; 

R53ClTEPK; R53,6BrTEPK; R53BrTEPK) 

A1, A4, C2, 

C3, C7, C17, 

C18, C19 

2.  Detektory na bazie fluorku litu (LiF): LiF:Mg,Ti (MTS), LiF:Mg,Cu,P (MCP) 

(właściwości OSL)  

A9, A10, A15 

3.  Cienkie warstwy chitozanu domieszkowanego kompleksem Eu 

(Eu(TTA)3DAPM) 

A11, C9 

4.  Mikrokrystality tlenku aluminium domieszkowanego węglem (Al2O3:C) A7, C8 

5.  Mikrokrystality tlenku aluminium domieszkowanego węglem (Al2O3:C) 

umieszczone w organicznych matrycach polimerowych: w polimetakrylanie 

metylu (PMMA), polistyrenie (PS), poli(N-winylokarbazolu) (PVK), chitozanie 

(CH). 

A12, C11 

6.  Izolatory ceramiczne C10, C15 

7.  Cienkie warstwy poli(N-winylokarbazolu) (PVK) przygotowane na bazie dwóch 

różnych rozpuszczalników (dioksanu, chlorobenzenu). 

M3, C4 

8.  Kryształy glinianu litu (LiAlO2) i kryształy glinianu litu domieszkowane MgO, 

Ti lub C (LiAlO2:MgO; LiAlO2:Ti; LiAlO2:C) 

C14 

9.  Warstwy monokrystaliczne YAlO3:Mn (YAP:Mn) A8 

10.  Monokryształy i warstwy monokrystaliczne Lu2SiO5 (LSO); LSO:Ce M10, A14, 

C20, C21 

11.  Monokryształy i warstwy monokrystaliczne Y2SiO5 (YSO); YSO:Ce A14, C20, 

C21 

12.  Szkło Li2B4O7 domieszkowane Pr
3+

i kryształ Ca4GdO(BO3)3 domieszkowany 

Pr
3+

 

A2 

13.  Monokryształy: Nd:Yb:La2CaB10O19 (LCBO); LCBO:5%Nd i 

LCBO:5%Nd,5%Yb 

A3 

14.  Monokryształy K5Nd(MoO4)4 (KNM); RbNd(WO4)2 (RNW) i NdAl3(BO3)4 

(NAB) domieszkowane Yb
3+

 

A16 

15.  Diamenty uzyskane metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej (CVD) C17 

(1)
 Szczegółowe dane dotyczące pozycji literaturowych znajdują się w załączniku 4. 
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Badania wpływu wysokiej temperatury na błony tylakoidów z chloroplastów pszenicy oraz 

procesów ich starzenia. 

W 1984 roku ukończyłam studia wyższe na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale 

Matematyki i Fizyki, kierunek Fizyka, specjalność fizyka medyczna z oceną końcową bardzo 

dobrą. Pracę magisterską "Badanie naturalnych błon biologicznych metodą magnetycznej 

relaksacji jądrowej" wykonałam w Zakładzie Radiospektroskopii Instytutu Fizyki UJ pod 

kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Blicharskiego. Praca ta poświęcona była badaniom czasów 

relaksacji T1 protonów w błonach tylakoidów z chloroplastów pszenicy. Badaniu podlegał 

proces starzenia się błon, a także wpływ wysokiej temperatury na próbki. W pracy podjęłam 

też próbę określenia charakteru zachodzących przejść konformacyjnych. 

 

 

Budowa unikalnej aparatury do pomiarów luminescencyjnych.  

Bezpośrednio po studiach podjęłam pracę w szkolnictwie, kończąc wymagany kurs 

pedagogiczny. Pracowałam kolejno w dwu szkołach podstawowych w Krakowie, oraz w dwu 

szkołach w Częstochowie, z przerwą na trzyletni urlop wychowawczy. Praca w szkole była 

ciekawa. Moi uczniowie osiągali sukcesy w Olimpiadach Fizycznych. Jednakże chciałam się 
dalej rozwijać naukowo i od 1 lutego 1994 roku rozpoczęłam pracę w Wyższej Szkole 

Pedagogicznej (WSP) w Częstochowie w Katedrze Materiałów Organicznych na stanowisku 

asystenta. W latach 1997-1999 przebywałam na urlopie wychowawczym. 

W latach 1995-1996 uczestniczyłam w przygotowywaniu projektu aparaturowego do 

Komisji Badań Naukowych (KBN) na budowę unikalnej aparatury do pomiarów 

luminescencyjnych, wykorzystującej jako detektor kamerę CCD. Finalnie na realizację tego 

zamierzenia otrzymaliśmy trzy projekty z KBN. Od 1996 roku rozpoczęliśmy zakupy i 

budowę aparatury. Rozszerzanie jej możliwości pomiarowych trwa do chwili obecnej. 

Szczegółowo układ pomiarowy z kamerą CCD jest omówiony w monografii. Umożliwia on 

m.in. pomiary rozdzielczej spektralnie termoluminescencji (TL), fosforescencji (Ph), 

fotoluminescencji (PL), optycznie stymulowanej luminescencji (OSL) i pokrewnych 

procesów relaksacyjnych.  

 

 

Badanie właściwości luminescencyjnych żywicy epoksydowej modyfikowanej pochodnymi 

karbazolu w aspekcie jej zastosowania do konstrukcji diod elektroluminescencyjnych. 

W ramach pracy doktorskiej we współpracy z Katedrą Chemii i Technologii Polimerów 

Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej badałam właści-

wości luminescencyjne żywicy epoksydowej modyfikowanej pochodnymi karbazolu. 

Technologia otrzymywania usieciowanych kompozycji epoksydowych jest szybka i prosta. 

Uzyskane materiały charakteryzują się wysokimi parametrami mechanicznymi, termicznymi 

oraz są odporne na działanie czynników chemicznych. W oparciu o badania absorpcyjne oraz 

badania rozdzielcze widmowo PL, Ph oraz TL usieciowanych kompozycji epoksydowych 

opracowałam diagramy Jabłońskiego obrazujące procesy fotofizyczne oraz rozkład energety-

czny wzbudzonych poziomów elektronowych w badanych materiałach. Modyfikowana 

żywica epoksydowa może znaleźć zastosowanie do konstrukcji organicznych diod elektro-

luminescencyjnych. Rozprawę doktorską będącą efektem przeprowadzonych prac obroniłam 

z wyróżnieniem w 2004 roku. Wyniki uzyskane z moim udziałem zostały opublikowane w 

pracach: [A1, A4, C2, C3, C7, C17, C18, C19 zał. 4] oraz były prezentowane na 

konferencjach naukowych. 
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Badania podstawowe detektorów na bazie fluorku litu (LiF) w celu poznania roli jaką pełnią 
stosowane domieszki w procesie TL. 

Jednocześnie w trakcie prac nad polimerami od 2001 roku rozpoczęłam badania długo-

życiowej luminescencji domieszkowanego fluorku litu (LiF) w ramach współpracy 

z Zakładem Fizyki Radiacyjnej i Dozymetrii, Instytutu Fizyki Jądrowej (IFJ) PAN 

w Krakowie. Badałam właściwości spektralne detektorów termoluminescencyjnych już 
stosowanych w dozymetrii LiF:Mg,Ti (MTS) i wysokoczułego LiF:Mg,Cu,P (MCP) oraz 

nowo syntetyzowanych materiałów: LiF:Mg,P (obniżona zawartość Mg w porównaniu do 

MCP i brak Cu); LiF:Mg,Cu*,P (skład procentowy domieszek Mg, P taki jak w MCP, ale 

brak Cu) i LiF:Mg,Cu,Ti (skład procentowy domieszek Mg, Cu taki jak MCP, ale zamiast 

P wprowadzono Ti) w celu wyjaśnienia roli domieszek w procesie TL. Zaobserwowałam, że 

dla próbek po ekspozycji na promieniowanie gamma Mg znacząco wpływa na właściwości 

spektralne badanych termoluminoforów. Wpływ pozostałych domieszek na pasma emisji jest 

zdecydowanie mniejszy. Wyniki uzyskane z moim udziałem zostały opublikowane w pracy: 

[M1, zał. 4] oraz były prezentowane na konferencji naukowej. 

 

 

Konstrukcja i testowanie mobilnego czytnika do badania optycznie stymulowanej lumine-

scencji (OSL).  

W latach 2007-2010 byłam wykonawcą w projekcie badawczym, finansowanym przez 

Narodowe Centrum Nauki (NCN), realizowanym w Instytucie Fizyki (IF) AJD: „Mobilny 

system wykrywania zagrożeń radiacyjnych przy użyciu mikrodetektorów OSL”. W ramach 

tego projektu prowadziłam prace nad konstrukcją i testowaniem mobilnego czytnika Helios-1 

do badania optycznie stymulowanej luminescencji (OSL). Układ stymulacji czytnika składa 

się z pięciu diod LED z soczewkami o mocy 5W każda, emitujących światło w zakresie 

520-535 nm. Rolę detektora pełni zintegrowany licznik fotonów H7360 z oknem kwarcowym. 

Sterowanie i akwizycja danych odbywa się za pomocą komputera. Testowe pomiary 

pokazały, że przy użyciu standardowych detektorów Al2O3:C (prod. Landauer, USA) czytnik 

osiąga bardzo dobrą czułość na poziomie 0.01 mGy. Do chwili obecnej zbudowano już kilka 

egzemplarzy czytnika Helios w różnych wersjach (np. z wykorzystaniem różnych diod i róż-
nych trybów stymulacji optycznej). Urządzenia z powodzeniem wykorzystywane są w bada-

niach OSL prowadzonych w Instytucie Fizyki AJD w Częstochowie i w Zakładzie Fizyki 

Radiacyjnej i Dozymetrii IFJ PAN. Wyniki realizacji projektu z moim udziałem zostały 

opublikowane w pracach: [A7, C8 zał. 4] oraz były prezentowane na konferencjach 

naukowych. 

 

 

Opracowanie i badania podstawowe cienkich warstw chitozanu domieszkowanego komplek-

sem Eu jako dwufunkcyjnego bioczujnka. 

W latach 2009-2011 byłam wykonawcą w projekcie badawczym, finansowanym przez 

NCN realizowanym w IF AJD: „Dwufunkcyjne bioczujniki na bazie chitozanu”. Chitozan jest 

materiałem biozgodnym, nietoksycznym, biodegradowalnym i niealergizujacym o działaniu 

antybakteryjnym. Stąd, niezwykle interesująca wydaje się być koncepcja połączenia 

wspomnianych właściwości biologicznych chitozanu z zastosowaniami w optoelektronice – 

np. w charakterze czujnika. 

W IF AJD opracowaliśmy metodę wytwarzania cienkich filmów z chitoznu domieszko-

wanych kompleksem Eu. Przeprowadziłam badania absorpcji oraz czasowo rozdzielczej 

fotoluminescencji w funkcji temperatury tego polimeru. Po ekscytacji promieniowaniem UV 
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chitozan domieszkowany kompleksem Eu emituje światło w obszarze widzialnym z wydajno-

ścią kwantową w temperaturze pokojowej ok. 47%. Fotoluminescencja chitozanu domieszko-

wanego kompleksem Eu i jego przewodnictwo elektryczne są wrażliwe na zmianę 
temperatury. Czułość czujnika temperaturowego zbudowanego na bazie tego materiału 

wykorzystującego właściwości luminescencyjne dla zakresu temperatur 290-350K wynosi 

1,7% na 1 stopień. Wykorzystanie zmiany oporu elektrycznego w zakresie 280-325K daje 

czułość rzędu 7% na 1 stopień. Chitozanowy bioczujnik może dostarczyć informacji o tempe-

raturze, która jest ważnym parametrem otoczenia wpływającym na prawidłowy wzrost i funk-

cjonowanie roślin oraz innych żywych organizmów. Może on znaleźć zastosowanie w rolni-

ctwie i medycynie. Wyniki realizacji projektu z moim udziałem zostały opublikowane w 

pracach: [A11, C9 zał. 4] oraz były prezentowane na konferencjach naukowych. 

 

 

Opracowanie i badania optyczne nowych detektrów hybrydowych do pomiarów dozymetrycz-

nych metodą OSL.  

Metoda OSL jest obecnie najszybciej rozwijającą się i najbardziej perspektywiczną 
techniką pasywnego pomiaru dawek promieniowania. Główną przeszkodą w jej dalszym 

rozwoju jest brak odpowiednich materiałów, które mogłyby pełnić rolę detektora. Praktycz-

nie, jedynym stosowanym na szeroka skalę materiałem jest Al2O3:C prod. Landauer Inc. 

(USA). Drugim, wprowadzanym od niedawna materiałem jest BeO, jednak istnieją silne 

obawy związane z toksycznością tego materiału. Znalezienie odpowiednich detektorów, 

a więc materiałów, które gromadzą informację o pochłoniętej dawce promieniowania 

jonizującego, jest nieodzowne dla dalszego rozwoju techniki OSL. 

W latach 2011-2014 byłam kierownikiem w projekcie badawczym, finansowanym przez 

NCN i realizowanym w IF AJD o nazwie „Detektory hybrydowe do pomiarów dozymetrycz-

nych metodą optycznie stymulowanej luminescencji”. W IF AJD opracowaliśmy nowe detek-

tory OSL umieszczając mikrokrystality Al2O3:C (Landauer) w organicznych matrycach 

polimerowych, m.in. w polimetakrylanie metylu (PMMA), polistyrenie (PS), poli(N-

winylokarbazolu) (PVK) oraz chitozanie (CH). Takie połączenie dwu materiałów poprawia 

większość podstawowych parametrów detektora OSL, takich jak wydajność „użytecznej 

luminescencji” (w zadanym zakresie spektralnym), tkankopodobność detektora, a także jego 

właściwości mechaniczne (np. elastyczność lub sztywność - w zależności od potrzeb, 

modelowanie kształtu, odporność na czynniki atmosferyczne, itp.). Materiały organiczne 

oferują w tym zakresie bardzo dużo możliwości. Nie bez znaczenia jest też perspektywa 

znacznego obniżenia kosztów produkcji pojedynczego detektora, gdyż większość polimerów 

jest tania. Przeprowadzono badania optyczne (OSL, fotoluminescencja) i elektryczne (badanie 

przewodnictwa i termicznie stymulowanej depolaryzacji – TSD, w szerokim zakresie 

temperatur), których celem było poznanie właściwości nowych materiałów. 

Podstawowe dla zastosowań dozymetrycznych są charakterystyki dawkowe materiałów. 

Wyznaczono odpowiedzi dawkowe badanych detektorów dla trzech pól promieniowania: alfa, 

beta i gamma. Wszystkie te zależności są liniowe w szerokim zakresie, nawet do 29 Gy dla 

promieniowania gamma i matryc PS, PMMA i CH, podczas gdy komercyjnie stosowane 

detektory Al2O3:C Luxel wykazują liniowość tylko do 10 Gy. Niezwykle ważne było 

odkrycie, że czułość detektorów zależy istotnie nie tylko od rodzaju promieniowania, ale 

także od rodzaju użytej matrycy polimerowej, pomimo tej samej „substancji czynnej”, jakimi 

były mikrokrystality Al2O3:C. 

W celu zrozumienia zjawisk optycznych zachodzących w detektorach hybrydowych 

sformułowano model matematyczny. Potwierdza on, że pozornie nieaktywna matryca detek-
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tora może znacznie zmodyfikować własności OSL materiału aktywnego, zmieniając także 

charakterystykę dawkową detektora hybrydowego. 

Wprowadzenie detektorów hybrydowych do praktyki pomiarów dozymetrycznych 

wydaje się celowe i bardzo pożądane. Możliwość „dostrojenia” tkankopodobności detektora, 

a także jego odpowiedzi na konkretny typ promieniowania dają ogromne możliwości zastoso-

wań. Trudności technologiczne związane m.in. z wytwarzaniem wysoce jednorodnych warstw 

materiałów powinny zostać pokonane w toku dalszych badań. Prace badawcze były prowa-

dzone we współpracy z Zakładem Fizyki Radiacyjnej i Dozymetrii, IFJ PAN. Wyniki realiza-

cji projektu z moim udziałem zostały opublikowane w pracach: [A12, C11 zał. 4] oraz były 

prezentowane na konferencjach naukowych. 

 

 

Badania stosowane w zakresie konstrukcji modułowego systemu luminescencyjnego dla 

ochrony przed promieniowaniem i dla dozymetrii retrospektywnej. 

W marcu 2008 roku powstała naukowa sieć tematyczna LUMDET (Luminescencyjna 

Detekcja Promieniowania Jonizującego). Sieć swoim zasięgiem obejmuje: Akademię Jana 

Długosza w Częstochowie (Jednostka Koordynująca), Instytut Fizyki Jądrowej PAN 

w Krakowie, Politechnikę Śląską w Gliwicach i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Uczestniczę w pracach sieci od chwili jej powstania. 

W latach 2012-2016 byłam głównym wykonawcą w projekcie badawczym finansowa-

nym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) dla konsorcjum LUMDET, o 

nazwie: „Modułowy system luminescencyjny dla ochrony przed promieniowaniem i dozyme-

trii retrospektywnej”. Wartość całego projektu to ponad 3.4 mln zł. Prowadzone prace 

badawcze koncentrowały się na badaniach stosowanych i podstawowych mających na celu 

opracowanie konstrukcji modułowego systemu luminescencyjnego, który byłby konkurencyj-

ny z innymi rozwiązaniami tego typu w skali światowej. W ramach projektu opracowano 

system pomiarowy o nazwie Jupiter. Wyniki realizacji projektu z moim udziałem zawarte są 
w dwu zgłoszeniach patentowych, były opublikowane w pracach: [C12, C13, C16 zał. 4] oraz 

prezentowane na kilku konferencjach naukowych. 

 

 

Badania defektów izolatorów ceramicznych sieci energetycznych średnich i wysokich napięć 
z wykorzystaniem termoluminescencji. 

W latach 2013-2017 byłam głównym wykonawcą w projekcie badawczym 

finansowanym przez NCN dla IF AJD: „Luminescencyjna charakteryzacja izolatorów 

ceramicznych sieci energetycznych średnich i wysokich napięć”. Projekt ten jest realizowany 

we współpracy z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej. Materiał do badań 

TL pobrano z izolatorów ceramicznych sieci energetycznych średnich i wysokich napięć 
pracujących wiele lat. Badano próbki pochodzące z różnych części izolatora. Zmierzono 

termoluminescencję naturalną oraz po ekspozycji na promieniowanie beta. W obu 

przypadkach otrzymano wyraźne piki termoluminescencyjne, powiązane ze strukturą 
defektową ceramiki. W zakresie temperatur 300–600 K widmo termoluminescencji pokazuje 

obecność, co najmniej kilku pułapek i centrów rekombinacji, których parametry zależą od 

rodzaju badanego izolatora. Istnieją silne przesłanki, że metoda TL może służyć do testów 

jakościowych izolatorów ceramicznych. Wyniki realizacji projektu z moim udziałem zostały 

opublikowane w pracach: [C10, C15 zał. 4] oraz były prezentowane na konferencjach 

naukowych. 

 

 




