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Streszczenie 
 

 

Praca dotyczy badania naraŜenia radiacyjnego astronautów podczas ich pracy w otwartej 

przestrzeni kosmicznej na zewnątrz Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Pomiary zostały 

wykonane w ramach międzynarodowego eksperymentu badawczego o nazwie MATROSHKA, 

którego jednym z celów był bezpośredni pomiar dawek narządowych w fantomie symulującym 

astronautę i na tej podstawie wyznaczenie dawki efektywnej. W ramach tej pracy opracowany 

został program do dekonwolucji krzywych termoluminescencyjnych, dla analizy ponad 3500 

krzywych termoluminescencyjnych oraz model numeryczny NUNDO fantomu dozymetrycznego 

RANDO, w celu wyznaczenia dawek narządowych. Dzienna dawka efektywna dla astronauty 

podczas prac na zewnątrz ISS, obliczona z zastosowaniem czynników jakości promieniowania 

zaczerpniętych z raportu [ICRP2007] wyniosła 0,69 ± 0,05 mSv co oznacza mniej niŜ dwukrotne 

zwiększenie mocy dawki w porównaniu z dawkami wewnątrz ISS. Wskazania dawkomierza 

umieszczonego na ubraniu pod skafandrem są o czynnik 2 wyŜsze od wartości obliczonej dawki 

efektywnej na skutek znaczącego udziału niskoenergetycznej składowej promieniowania 

pierwotnego na zewnątrz ISS. W normalnych warunkach pogody kosmicznej praca w otwartej 

przestrzeni kosmicznej na niskiej orbicie okołoziemskiej nie powoduje  istotnego zwiększenia 

obciąŜenie radiacyjnego astronautów.  
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1. Wprowadzenie i cel pracy 

1.1. Wprowadzenie 

 
Od pierwszych lotów Gagarina czy późniejszych słów Armstronga „To jest mały krok dla 

człowieka, lecz wielki skok dla ludzkości” minęło juŜ ponad 40 lat.  Od tego czasu loty 

kosmiczne przestały być zajęciem dla pionierów. Ze względu na rosnący czas przebywania 

astronautów w kosmosie oraz na konieczność opuszczania przez nich pojazdów kosmicznych, 

istotne stało się bardziej wnikliwe określenie naraŜenia astronautów na ekspozycję na składową 

jonizującą promieniowania kosmicznego.  Ocena ryzyka związana z taką ekspozycją jest o tyle 

trudniejsza, w porównaniu do typowych sytuacji spotykanych w ochronie radiologicznej, Ŝe pole 

promieniowania kosmicznego na niskiej orbicie okołoziemskiej (ang. Low Earth Orbit, LEO) 

jest polem mieszanym o skomplikowanym składzie i ogromnym zakresie energii tworzących je 

cząstek.  W tych warunkach zarówno wyznaczanie rozkładu dawki pochłoniętej w organizmie 

człowieka jak i współczynników jakości promieniowania nie jest  do końca rozwiązanym 

problemem. Od początku podboju kosmosu prowadzono wiele pomiarów dozymetrycznych 

wewnątrz pojazdów kosmicznych i stacji orbitalnych, m.in. na Międzynarodowej Stacji 

Kosmicznej (ang. International Space Station, ISS). Uzupełniano je eksperymentami z 

wykorzystaniem antropomorficznych fantomów człowieka dla oceny dawek w najwaŜniejszych 

narządach człowieka [Konradi1992; Yashuda2000; Badhwar2002].  JednakŜe dla astronautów 

pracujących w otwartej przestrzeni kosmicznej (ang. Extra Vehicular Activity, EVA)  brak jest 

całkiem podstawowych ustaleń dotyczących sposobu kalibracji wskazań dawkomierza 

osobistego, umieszczanego pod skafandrem kosmicznym o średniej grubości poniŜej 1 g/cm2. 

Innymi słowy, nie wiadomo jak sygnał dawkomierza indywidualnego powiązać z dawką 

efektywną, mającą ilościowo określić poziom naraŜania radiacyjnego.  Jest to o tyle istotne, Ŝe 

na zewnątrz stacji strumień cząstek promieniowania kosmicznego jest wielokrotnie wyŜszy ze 

względu na obecność krótkozasiegowego promieniowania, głównie niskoenergetycznych 

protonów i elektronów. 

Celem eksperymentu MATROSHKA był bezpośredni pomiar dawek narządowych w 

fantomie symulującym astronautę pracującego w otwartej przestrzeni kosmicznej i na tej 

podstawie wyznaczenie mocy dawki efektywnej na niskiej orbicie okołoziemskiej. W ramach 

tego eksperymentu, zorganizowanego przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA), na okres 

około półtora roku umieszczono na zewnątrz ISS dozymetryczny fantom człowieka. Fantom ten 

jest adaptacją fantomów typu RANDO [AldersonLab], stosowanych do weryfikacji dawek w 
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radioterapii nowotworów i zbudowany jest z tkankorównowaŜnego tworzywa sztucznego z 

zatopionymi wewnątrz ludzkimi kośćmi. Wewnątrz oraz na powierzchni tego fantomu zostało 

umieszczonych ponad 5 tysięcy detektorów termoluminescencyjnych (TLD), z czego ponad 3 

tysiące zostało opracowanych, wyprodukowanych i przygotowanych przez zespół z IFJ Kraków. 

Detektory termoluminescencyjne zostały wybrane do tego eksperymentu m.in. ze względu na ich 

niewielką objętość (kilkanaście mm3), odporność na warunki transportu i ekspozycji oraz brak 

konieczności ich zasilania. Oprócz detektorów TL w fantomie zainstalowano pewną ilość innych 

systemów dozymetrycznych takich jak: plastiki śladowe CR-39, detektory czytane przy pomocy 

Optycznie Stymulowanej Luminescencji (OSL) oraz dwa liczniki aktywne. Eksperyment 

MATROSHKA jest największym eksperymentem dozymetrycznym, jaki kiedykolwiek 

przeprowadzono w przestrzeni kosmicznej. Opracowanie wyników tak rozległego eksperymentu 

wymagało opracowania szeregu nowych metod i procedur. 

Jedną z trudności w opracowaniu danych pomiarowych była konieczność stabilnego 

odczytu ogromnej ilości detektorów (ponad 3500 sztuk, wliczając detektory tła i detektory 

kalibracyjne) i ilościowej analizy odczytanych krzywych termoluminescencyjnych.  Analiza 

krzywej TL, czyli natęŜenia emitowanego światła TL w funkcji liniowo rosnącej w czasie 

temperatury napromienionego luminoforu, umoŜliwia uzyskanie informacji o dawce 

i dodatkowo o jakości promieniowania.  Rozkład (dekonwolucję)  krzywej TL na piki składowe 

prowadzi się przy uŜyciu oprogramowania umoŜliwiającego dopasowanie wybranego typu 

funkcji, najczęściej funkcji Randala-Wilkinsa dla kinetyki pierwszego rzędu.  Dostępne na rynku 

oprogramowanie nie zapewnia jednak moŜliwości szybkiej analizy wielu tysięcy krzywych TL, 

o bardzo róŜniącej się czasami strukturze, co miało miejsce w  projekcie MATROSHKA. 

Dlatego w ramach tej pracy naleŜało przygotować program, który umoŜliwi analizę krzywych 

TL dla róŜnych typów detektorów TL w jak najkrótszym czasie. 

Wskazania detektorów TL na jednostkę pochłoniętej dawki maleją na ogół wraz ze 

wzrostem gęstości jonizacji promieniowania, co jest szczególnie widoczne w pomiarach we 

wiązkach cięŜkich jonów. Aby w eksperymencie MATROSHKA prawidłowo odczytać wartości 

dawek i zastosować właściwe na zmianę ich wydajności w polu promieniowania kosmicznego 

współczynniki korekcyjne, naleŜało wcześniej przygotować krzywe kalibracyjne na podstawie 

wyników naświetleń detektorów TL na akceleratorach cięŜkich cząstek naładowanych. Bogate 

wyniki dla wydajności TL są dostępne w literaturze [np. Bilski2006a], lecz dotyczą one na ogół 

scałkowanych krzywych TL,  bez ich rozkładu na piki składowe.  Dla detektorów LiF:Mg,Ti piki 

wysokotemperaturowe nakładają się na piki dozymetryczne, powodując zawyŜanie liczonego w 

ten sposób sygnału w głównym piku dozymetrycznym.  Rozkład krzywej TL na piki składowe 
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pozwala na dokładniejsze określenie zaleŜności spadku wydajności TL względem gęstości 

jonizacji. Dlatego waŜnym etapem  przygotowania eksperymentu MATROSHKA musiała być 

powtórna analiza krzywych TL, uzyskanych w eksperymentach we wiązkach cięŜkich jonów na 

akceleratorze w Chibie. Zagadnienie to musiało zostać zrealizowane w toku prezentowanej 

pracy.   

Aby na podstawie wskazań detektorów TL umieszczonych w fantomie RANDO 

wyznaczyć dawkę pochłoniętą w poszczególnych narządach, konieczne było określenie w 

fantomie połoŜenia najwaŜniejszych narządów, gdyŜ nie są one wyróŜnione w fizycznym 

fantomie RANDO. Istnieje kilka numerycznych odpowiedników fantomu RANDO [Veit1992; 

Hunt2004; Wang2004], jednakŜe posiadają one jedynie niektóre narządy krytyczne, takie jak  

płuca, tkankę kostną oraz miękką lub nie są ogólnie dostępne, w przeciwieństwie do 

numerycznego fantomu człowieka Zubal [ZubalWeb]. Po wykonaniu przestrzennej interpolacji 

dawek punktowych wewnątrz fantomu, naleŜało scałkować uzyskany rozkład dawki po objętości 

narządów krytycznych, dla uzyskania dawek narządowych. W ramach tej pracy wykonano 

pierwszą kompletną wersję numerycznego fantomu RANDO, z wyróŜnionymi wszystkimi 

istotnymi narządami i przy pomocy tak przygotowanego fantomu obliczono dawki narządowe 

oraz dawkę efektywną. 

1.2. Cel i zakres pracy 

 

Głównym celem tej pracy była ocena naraŜenia astronautów pracujących w otwartej 

przestrzeni kosmicznej poprzez bezpośredni pomiar dawek narządowych w fantomie 

antropomorficznym i obliczenie na tej podstawie dawki efektywnej, jako ilościowego parametru 

określającego to naraŜenie. Cel ten był moŜliwy do zrealizowania poprzez: 

� opracowanie narzędzia numerycznego do szybkiej analizy krzywych TL,   

� rozkład na piki składowe krzywych TL z ekspozycji detektorów we wiązkach cięŜkich 

jonów, o energiach zbliŜonych do średniej wartości energii jonów na niskiej orbicie 

okołoziemskiej oraz określenie wydajności detekcji TL w funkcji gęstości jonizacji,  

� rozkład na piki składowe ponad 3500 krzywych TL z detektorów eksponowanych w 

fantomie antropomorficznym, umieszczonym w otwartej przestrzeni kosmicznej,  

� wyznaczenie, na podstawie powyŜszych analiz, dawek punktowych wewnątrz fantomu 

RANDO,   

� przygotowanie numerycznego modelu fantomu dozymetrycznego RANDO,  
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� interpolacja dawek punktowych na obszar całego fantomu w celu obliczenia dawek 

narządowych, 

� obliczenie dawki efektywnej obrazującej naraŜenie całego ciała. 

 
Zagadnienie podjęte w ramach tej pracy było wprawdzie wykonane w ramach 

eksperymentu MATROSHKA, w którym uczestniczyło kilkanaście zespołów badawczych 

z całego świata, lecz opisany powyŜej cykl badań został w przewaŜającej części wykonany przez 

autora, we współpracy z zespołem IFJ kierowanym przez pana dr. inŜ. Pawła Bilskiego.   

Przygotowanie i wykonanie detektorów TL, metoda typów do oceny gęstości jonizacji 

promieniowania, zorganizowanie kalibracji detektorów neutronowych w polu CERF, inicjatywa 

uczestnictwa w projekcie ICCHIBAN oraz koncepcja programu do rozkładu krzywej TL jest 

autorstwa pana dr. inŜ. Pawła Bilskiego. Przygotowanie detektorów TL oraz ich odczyt, opisane 

w rozdziale 4.1, wykonane były we współpracy z panem dr. inŜ. Pawłem Bilskim i panią 

mgr inŜ. Martą Ptaszkiewicz z IFJ. Wyniki badań pani mgr inŜ. Ptaszkiewicz z dziedziny fadingu 

materiałów TL posłuŜyły dla zapewnienia niezbędnej stabilności w ramach odczytów trwających 

wiele tygodni. Wartości współczynnika jakości promieniowania, Q, obliczone zostały przez 

grupę z NASA i DLR [Reitz2008]. Reszta zadań wykonana została osobiście przez autora pracy. 

Rozdziały 2 i 3 stanowią wstęp teoretyczny pracy, przygotowany na podstawie literatury.  

W rozdziale 4 opisano metodykę stosowaną w pracy z detektorami termoluminescencyjnymi, 

począwszy od ich przygotowania, poprzez ekspozycję, odczyt i procedurę wyznaczenia dawki 

pochłoniętej. Rozdziały 5, 6, 7 a w szczególności 8 opisują oryginalne wyniki uzyskane w pracy. 

Podsumowanie pracy znajduje się w rozdziale 9. Aby nie zwiększać objętości rozdziałów 

teoretycznych, metody oraz  wyników, cześć materiału umieszczono w Dodatkach. Do pracy 

dołączono równieŜ w formie numerycznej opracowane przez autora: program GlowFit oraz 

fantom numeryczny NUNDO.  
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2. Dozymetria promieniowania jonizującego 
 

Dozymetria promieniowania jonizującego to dziedzina fizyki i metrologii zajmująca się 

pomiarem i analizą podstawowych wielkości stosowanych w ochronie przed promieniowaniem, 

jak równieŜ zmienności ich wartości w przestrzeni i w czasie. Jedną z gałęzi dozymetrii jest 

dozymetria termoluminescencyjna (TL) oparta na pomiarach detektorami TL. Detektory te m.in. 

ze względu na swe małe rozmiary oraz brak konieczności zasilania znalazły zastosowanie w 

pomiarach dozymetrycznych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz ISS krąŜącej po niskiej 

orbicie okołoziemskiej. Astronauci podczas EVA są o dwa rzędy wielkości bardziej naraŜeni na 

promieniowanie kosmiczne niŜ na powierzchni Ziemi. Ocenę naraŜenia astronautów na 

promieniowanie moŜna prowadzić zarówno poprzez pomiary dozymetryczne w fizycznych 

odpowiednikach ciała ludzkiego, tzw. fantomach, jak i  przy uŜyciu komputerowych modeli ciała 

ludzkiego i kodów liczących transport promieniowania oraz depozycję energii. W tym rozdziale 

zdefiniowane zostały pojęcia podstawowych wielkości dozymetrycznych, opisane zjawisko TL 

oraz waŜniejsze własności detektorów TL. Ten rozdział opisuje równieŜ skład promieniowania 

kosmicznego na LEO oraz zagroŜenie, jakie niesie ono dla astronautów pracujących na ISS. Na 

koniec rozdziału przedstawiono komputerowe fantomy ciała człowieka wraz z ich podziałem. 

2.1. Podstawowe wielkości dozymetryczne 

 
W ochronie radiologicznej przedmiotem oceny jest m.in. zwiększenie ryzyka wystąpienia 

w organizmie człowieka niepoŜądanych efektów stochastycznych, głównie nowotworów i zmian 

genetycznych w następnych pokoleniach, będących wynikiem napromienienia. Oceny tej moŜna 

dokonać poprzez wyznaczenie wartości dawki efektywnej. W tym podrozdziale przedstawione 

zostały definicje podstawowych wielkości dozymetrycznych takich jak dawka pochłonięta, 

Liniowe Przekazanie Energii, względna skuteczność biologiczna, współczynnik jakości 

promieniowania, dawka równowaŜna czy dawka efektywna. 

2.1.1. Dawka pochłonięta – D [Gy] 
 

Dawka pochłonięta w punkcie jest podstawową wielkością wyznaczaną w dozymetrii i jest 

definiowana jako ilość energii dostarczanej przez cząstki jonizujące, przypadającej na jednostkę 

masy napromieniowanego materiału w danym miejscu. Zgodnie z tą definicją wzór na dawkę 

pochłoniętą przedstawia się następująco: 
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dm

dE
D =                                                     (2.1.1.1) 

 

gdzie:  dE jest średnią energią promieniowania jonizującego przekazaną materii w [J] 

dm jest masą, której została przekazana ta energia w [kg] 

Jednostką dawki pochłoniętej w układzie SI jest Gy (grej).  

2.1.2. Liniowe Przekazanie Energii - LET [keV/µµµµm] 
 

Wielkość zwaną Liniowym Przekazaniem Energii (ang. Linear Energy Transfer, LET) 

definiuje się jako energię promieniowania przekazaną w materii, podczas przebycia przez 

cząstkę danej drogi w tej materii: 

 

                                                              
l

E
L

∆
∆=                                                      (2.1.2.1)          

 

gdzie ∆E jest średnią energią przekazaną materii przez cząstkę naładowaną w oddziaływaniach z 

elektronami ośrodka, ∆l jest odcinkiem przebytej przez cząstkę drogi. Wartość LET podaje się 

najczęściej w jednostkach keV/µm lub w MeV/cm.  

 

2.1.3. Względna skuteczność biologiczna RBE 

 

Względna skuteczność biologiczna (ang. Relative Biological Effectiveness, RBE) jest 

stosunkiem dawek promieniowania o róŜnej modalności, wywołujących taki sam skutek 

biologiczny. Promieniowaniem referencyjnym jest zwykle promieniowanie X, generowane przy 

napięciu 250 kV lub promieniowanie gamma od Co-60.  

 

                                           
D

D
RBE ref=                                               (2.1.3.1)              

 

gdzie Dref jest dawką od promieniowania referencyjnego wywołującego efekt F, D jest dawką 

badanego promieniowania wywołującego ten sam efekt F (np. śmierć 50% komórek). 
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Wartość RBE jest zaleŜna od typu mierzonego efektu biologicznego (przeŜywalność, 

mutacje, częstość aberracji chromosomowych, indukcja guzów, itp.), rodzaju organizmu, cyklu 

komórkowego oraz energii promieniowania i jest ściśle powiązana z gęstością jonizacji 

promieniowania. PoniewaŜ zaleŜność dawka-efekt dla róŜnych rodzajów promieniowania jest w 

większości nieliniowa, dlatego RBE zaleŜy równieŜ od wartości dawki. RBE ma zatem 

znaczenie tylko dla zdefiniowanego efektu uzyskanego w określonych warunkach 

eksperymentalnych. Odzwierciedla to zróŜnicowanie wartości RBE obliczonych dla róŜnych 

efektów biologicznych (rys. 2.1.3.1). Dla promieniowania gęsto jonizującego (np. 

niskoenergetyczne protony) wartości RBE wahają się między 1 i 100. RBEmax oznacza wartość 

względnej skuteczności biologicznej przy dawkach dąŜących do zera. NaleŜy teŜ zwrócić uwagę 

na to, Ŝe dla L>100 keV/µm następuje na ogół spadek wartości RBEmax. Spowodowane jest to 

tzw. efektem „overkill”, gdzie przy pewnej wartości LET występuje nasycenie efektu a 

podwyŜszanie przekazu energii na jednostkę masy nie prowadzi do wzrostu efektu. 

 

 
Rysunek 2.1.3.1. Wartości RBEmax w funkcji LET wraz z 
zaleŜnością współczynnika jakości promieniowania Q od LET 
określoną przez ICRP 60 [Cucinotta2002]. 
 

 
� Współczynnik jakości –Q 

 

Bezwymiarowy współczynnik jakości, Q, uwzględnia ryzyko skutków stochastycznych od 

promieniowania o róŜnych wartościach L. Q został zdefiniowany przez ICRP (International 

Commission on Radiological Protection) i ICRU (International Commission on Radiation Units 

and Measurements) w oparciu o wyniki badań radiobiologicznych i epidemiologicznych, biorąc 
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pod uwagę głównie efekty radiobiologiczne mogące prowadzić do indukcji nowotworów. 

ZaleŜność pomiędzy wielkościami Q i LET została podana przez ICRP 26 [ICRP1977] a później 

zmodyfikowana w raporcie ICRP 60 [ICRP1991]. Rysunek 2.1.3.1 przedstawia zaleŜność Q(L) 

określoną przez ICRP 60. Wartości Q(L) przedstawione zostały takŜe w tabeli 2.1.3.1.  

 

Tabela 2.1.3.1. Wartości Q(L) określone przez 
ICRP 60 [ICRP1991]. 

 
L [keV/µµµµm] Q(L) 

< 10 1 

10 - 100 0,32L - 2,2 

> 100 L300  

 

 

� Czynnik wagowy promieniowania - wR 

 

W celu uproszczenia procedury oceny ryzyka w 1991 roku ICRP 60 wprowadziła wagowy 

czynnik promieniowania, wR. Ten bezwymiarowy czynnik stosowany jest w ochronie przed 

promieniowaniem w normalnych warunkach naraŜenia w przypadku ekspozycji w typowych 

polach promieniowania. Czynnik ten jest definiowany dla danego zewnętrznego źródła 

promieniowania, bez uwzględnienia zmiany jakości promieniowania wskutek transportu przez 

materię.  

Wartości czynnika wagowego promieniowania przedstawia tabela 2.1.3.2 oraz wzór 

2.1.3.1. NaleŜy zwrócić uwagę na zmianę czynnika wagowego promieniowania dla protonów z 

wR = 5 [ICRP1991] na wR = 2 [ICRP2007], co jest istotne przy ocenie naraŜenia w kosmosie.   
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gdzie En wyraŜone jest w [MeV]. 
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Tabela 2.1.3.2. Czynniki wagowe promieniowania zalecane przez ICRP 60 [ICRP1991] oraz ICRP 103 [ICRP2007]. 

 

Rodzaj i zakres energii promieniowania (En) 
wR  

[ICRP1991] 

wR  

[ICRP2007] 

Fotony wszystkich energii 1 1 

Elektrony i miony wszystkich energii 1 1 

Neutrony  <10 keV 

                 10 keV do 100 keV 

                 100 keV do 2 MeV 

                 2 MeV do 20 MeV 

                 > 20 MeV 

5 

10 

20 

10 

5 

Wartości 

według równania 

2.1.3.1 

Protony > 2 MeV ( z wyłączeniem protonów odrzutu) 5 2 

Cząstki αααα, cięŜkie jony, fragmenty rozszczepienia 20 20 

 

2.1.4. RównowaŜnik dawki H [Sv] 
 

Wielkość zwana równowaŜnikiem dawki została zdefiniowana jako iloczyn dawki 

pochłoniętej D i współczynnika jakości promieniowania Q. Jednostką w układzie SI jest siwert 

(Sv) [ICRP1977].  

         QDH ×=                                                   (2.1.4.1) 

 

Dla mieszanego pola promieniowania rozkład dawki w danym punkcie pomiaru jest mnoŜony 

przez Q(L) i całkowany po całym spektrum LET, w celu uzyskania wartości H w danym 

punkcie: 

 

                ∫= dLLDLQH )()(                                       (2.1.4.2) 
 

gdzie Q(L) jest współczynnikiem jakości dla L, D(L)dL jest dawką pochłoniętą promieniowania 

pomiędzy punktem L a L+dL. Wielkość ta stosowana jest w ochronie przed promieniowaniem w 

przypadku skomplikowanych pól promieniowania.  

2.1.5. Dawka równowaŜna HT [Sv] 
 

Dawka równowaŜna, HT,R, w tkance/narządzie T poddanej działaniu promieniowania 

jonizującego R wyraŜa się poprzez: 
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                RTRRT DwH ,, ⋅=                                            (2.1.5.1) 

 

gdzie DT,R jest średnią dawką pochłoniętą od promieniowania R w tkance/narządzie T a wR jest 

wagowym czynnikiem promieniowania. Jednostką w układzie SI jest siwert (Sv). W celu 

uzyskania dawki równowaŜnej w przypadku mieszanych pól promieniowania, naleŜy dawkę 

pochłoniętą w tkance/narządzie rozłoŜyć na dawki składowe, pochodzące od danego typu 

promieniowania, pomnoŜyć przez odpowiednią wartość wR oraz zsumować wszystkie 

przyczynki: 

 

∑ ⋅=
R

RTRT DwH ,                                            (2.1.5.2) 

 
Dawka równowaŜna uwzględnia wagi zewnętrznych źródeł promieniowania, bez uwzględnienia 

transportu w tkance. Wielkość ta stosowana jest w ochronie przed promieniowaniem dla 

normalnych warunków naraŜenia.      

2.1.6. Dawka efektywna E [Sv] 
 

W ocenie ryzyka jakie niesie ekspozycja na promieniowanie, oprócz wartości Q czy wR, 

równie waŜnym parametrem jest promieniowraŜliwość poszczególnych narządów czy tkanek. 

ICRP wprowadziło czynnik wagowy tkanki wT, który uwzględnia względną czułość 

narządów/tkanek na indukcje stochastycznych efektów promieniowania, tzn. choroby 

nowotworowej oraz zmian dziedzicznych. Znajomość promieniowraŜliwości opiera się w 

większości na badaniach epidemiologicznych populacji, która przeŜyła eksplozję bomby 

atomowej w Hiroszimie i Nagasaki. Iloczyn wT i wartości HT w danym narządzie/tkance 

zsumowany po narządach/tkankach ciała człowieka, wyspecyfikowanych w tabeli 2.1.6.1, daje 

wartość dawki efektywnej, E.  

 

∑=
T

TT HwE                                                 (2.1.6.1) 

 

gdzie wT jest czynnikiem wagowym tkanek a HT dawką równowaŜną w tkance/narządzie T. 

Dawka efektywna, zdefiniowana za pomocą umownie dobranych współczynników wagowych 

promieniowania (wR) i tkanek (wT), jest wielkością normatywną i nie moŜna jej wyznaczyć w 

drodze bezpośredniego pomiaru. Dawki graniczne zalecane dla osób naraŜonych na 
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promieniowanie odnoszą się właśnie do wartości dawki efektywnej. Jednostką w układzie SI jest 

siwert (Sv). Współczynniki wagowe tkanek według ICRP 60 [ICRP1991] oraz ICRP 103 

[ICRP2007] prezentuje tabela 2.1.6.1. 

 

Tabela 2.1.6.1. Czynniki wagowe narządów wT według ICRP 60 
[ICRP1991] oraz ICRP 103 [ICRP2007]. 

 
 

narząd/tkanka wT 
[ICRP1991] 

wT 
[ICRP2007] 

Gruczoły płciowe (gonady) 0,20 0,08 
Czerwony szpik kostny 0,12 0,12 
Jelito grube 0,12 0,12 
Płuca 0,12 0,12 
śołądek 0,12 0,12 
Pęcherz moczowy 0,05 0,04 
Gruczoły sutkowe 0,05 0,12 
Wątroba 0,05 0,04 
Przełyk 0,05 0,04 
Tarczyca 0,05 0,04 
Skóra 0,01 0,01 
Powierzchnia kości 0,01 0,01 
Mózg  0,01 
Ślinianki   0,01 
Pozostałe1 0,05 0,12 
Całe ciało 1,0 1,0 

 
1Jako pozostałe uwaŜa się: nadnercza, błona śluzowa jamy ustnej, tchawica, 
woreczek Ŝółciowy, mięsień sercowy, układ limfatyczny, mięśnie, prostata, 
nerki, trzustka, śledziona, grasica, ściany jelita cienkiego oraz macica. 

 

Lista zawiera narządy, w których istnieje największe prawdopodobieństwo indukcji 

nowotworów. W nowych zaleceniach [ICRP2007] proponuje się kilka zmian co do wartości 

niektórych wT a takŜe dodanie czynników wagowych dla takich narządów jak mózg czy 

ślinianki.  

2.1.7. Kerma w powietrzu, Ka [Gy] 
 

Kerma (ang. Kinetic Energy Released in unit Mass) jest ilorazem sumy początkowych 

energii kinetycznych (dEtr) wszystkich cząstek naładowanych, uwolnionych przez cząstki 

pośrednio jonizujące w odpowiednio małym elemencie objętości danej substancji i masy materii 

dm w tym elemencie.  

                                                                 
dm

dE
K tr

a =                                                    (2.1.7.1) 
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Kerma opisuje pierwszy etap przekazu energii przez promieniowanie pośrednio jonizujące, czyli 

przez kwanty promieniowania rentgenowskiego, gamma czy neutrony. Jednostką w układzie SI 

jest, tak jak w przypadku dawki pochłoniętej, Gy.  

2.1.8. Przestrzenny równowaŜnik dawki H*(d) 

Przestrzenny równowaŜnik dawki H*(d) w punkcie pola promieniowania to równowaŜnik 

dawki, który byłby wytworzony przez odpowiednie pole rozciągłe i zorientowane w kuli ICRU 

na głębokości d, na promieniu przeciwnym do kierunku tego pola. Kula ICRU to kula z 

materiału równowaŜnego tkance, o średnicy 30 cm i gęstości 1 g/cm³, której skład masowy to 

76,2% tlenu, 11,1% węgla, 10,1% wodoru i 2,6% azotu. Jednostką przestrzennego 

równowaŜnika dawki jest siwert (Sv). Głębokość d=10 mm jest zalecana dla silnie przenikliwego 

promieniowania jonizującego, jak promieniowanie γ czy neutrony. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Monika Puchalska                                     rozprawa doktorska                                                    - 18 -                                        
 

2.2. Podstawy dozymetrii termoluminescencyjnej (TL) 

Dozymetria termoluminescencyjna to gałąź dozymetrii promieniowania jonizującego 

oparta na pomiarach detektorami TL. W tym podrozdziale opisane zostało zjawisko 

termoluminescencji oraz jego matematyczny opis zawarty w modelu Randall’a - Wilkins’a. 

Opisane zostały równieŜ waŜniejsze właściwości detektorów TL, przedstawione typy detektorów 

uŜytych w badaniach w niniejszej pracy oraz metody analizy związane z detektorami TL. 

2.2.1. Teoria zjawiska termoluminescencji 
 

Zjawisko termoluminescencji po raz pierwszy zostało opisane w 1663 r. przez Roberta 

Boyle’a, który zauwaŜył „migocące światło” pochodzące z diamentu podgrzanego do 

temperatury ciała ludzkiego [Boyle1663]. Ponad dwieście lat później Maria Skłodowska-Curie 

opisała termoluminescencję naturalnego fluorku wapnia poddanego ekspozycji na 

promieniowanie radu [Skłodowska1904]. Tym samym jest to pierwsza wzmianka łącząca 

zjawisko termoluminescencji z ekspozycją na promieniowanie jonizujące. Prawdziwy rozwój 

teorii termoluminescencji oraz praktyczne zastosowania zjawiska w dozymetrii przyniosły 

schyłek pierwszej oraz druga połowa XX wieku. Stworzona została wówczas pierwsza teoria 

termoluminescencji [Randall1945].  

Termoluminescencją nazywamy zjawisko wyświecania (luminescencji) domieszkowanej 

substancji krystalicznej, uprzednio naświetlonej promieniowaniem jonizującym, po jej 

podgrzaniu [Hrynkiewicz2001]. Termoluminescencja zgodnie z podziałem zastosowanym przez 

Wrzesińską [Wrzesińska1974] jest rodzajem radioluminescencji, a ze względu na mechanizm 

jest fosforescencją przyśpieszoną podwyŜszoną temperaturą. Termoluminescencję obserwujemy 

tylko raz, w czasie pierwszego podgrzewania. Efekt termoluminescencji moŜna obserwować 

ponownie dopiero po dostarczeniu kryształowi nowej dawki energii przez wystawienie na 

działanie promieniowania jonizującego. Zjawisko to występuje w dielektrykach. 

Termoluminescencję najlepiej jest wyjaśnić korzystając z teorii pasmowej ciał stałych 

[Encyklopedia1987]. Teoria ta opiera się na załoŜeniu, Ŝe podczas powstawania ciała stałego 

poziomy energetyczne swobodnych atomów rozszczepiają się, tworząc pasma poziomów 

leŜących blisko siebie. W przeciwieństwie do dyskretnych poziomów dla izolowanych atomów, 

widmo energetyczne kryształu charakteryzują pasma energii dozwolonych o skończonej 

szerokości. W idealnym krysztale wyróŜnia się następujące pasma: 

� walencyjne (podstawowe) - całkowicie wypełnione elektronami 
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� przewodnictwa – pasmo puste, w którym nie znajdują się Ŝadne elektrony, jednakŜe 

jego zapełnienie jest dopuszczalne w świetle praw fizyki kwantowej 

� zabronione - stanowiące przerwę energetyczną, gdzie nie istnieją Ŝadne poziomy 

energetyczne, na których mogłyby znajdować się elektrony. 

 

Umownie przyjmuje się, iŜ kryształy o szerokości przerwy energetycznej powyŜej 2 eV 

zalicza się do grupy dielektryków, a o szerokości przerwy energetycznej poniŜej 2 eV do 

półprzewodników. JeŜeli pasmo walencyjne nakłada się na pasmo przewodnictwa, czyli 

szerokość przerwy energetycznej wynosi 0, to taki kryształ nazywamy metalem 

[Encyklopedia1987].  

Zjawisko termoluminescencji nie mogłoby zajść w dielektrykach ze względu na szeroką 

przerwę energetyczną. JednakŜe na skutek istnienia szeregu defektów sieci struktura dielektryka 

nie jest jednak nigdy idealna. Defekty (tzw. pułapki) wprowadzają do pasma zabronionego 

dodatkowe poziomy energetyczne. Poprzez domieszki obcych jonów rodzaj i koncentrację 

defektów w krysztale moŜna kontrolować. RozróŜnia się dwa rodzaje pułapek, elektronowe i 

dziurowe. Zlokalizowane bliŜej pasma przewodnictwa pułapki elektronowe, wiąŜą wyniesione 

przez promieniowanie z pasma walencyjnego elektrony z róŜnymi poziomami energetycznymi, 

umiejscowionymi na róŜnych głębokościach w paśmie zabronionym. Pułapki dziurowe to centra 

rekombinacji, które zlokalizowane są w pobliŜu pasma walencyjnego. W trakcie podgrzewania 

łączą się one z uwalnianymi z pułapek elektronami, które w trakcie tego zjawiska oddają energię 

w postaci kwantu światła luminescencji.  

Zjawisko termoluminescencji jest procesem dwuetapowym, gdzie ekspozycja i odczyt 

mogą być oddalone od siebie w czasie. W pierwszym etapie materiały termoluminescencyjne 

zostają poddane działaniu promieniowania jonizującego, które powoduje wybicie elektronów z 

pasma walencyjnego lub pasm głębszych (jonizację) i przeniesienie ich do pasma przewodnictwa 

(rys. 2.2.1.1). Elektrony wędrują w paśmie przewodnictwa, aŜ zostaną wychwycone przez 

pułapki elektronowe. Dziury powstałe po wyrwanych elektronach migrują w paśmie 

walencyjnym dopóki nie zrekombinują z elektronami defektów kryształu, tworząc dziurowe 

centra (centra rekombinacji/luminescencji). Jest to koniec pierwszego etapu zjawiska TL. Liczba 

zapełnionych pułapek elektronowych i powstałych dziurowych centrów jest w pewnym zakresie 

proporcjonalna do zaabsorbowanej dawki. W drugim etapie zjawiska następuje opróŜnianie 

pułapek elektronowych. Elektrony rekombinują z centrami luminescencji, ich energia zostaje 

oddana w postaci kwantu światła (rys. 2.2.1.1) a układ wraca do stanu równowagi 

(podstawowego).  
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W napromieniowanym krysztale występują równieŜ procesy konkurencyjne w stosunku do 

procesu luminescencji. NaleŜą do nich: ponowne związanie elektronu w pułapce elektronowej 

czy teŜ rekombinacja z dziurą w paśmie walencyjnym bez emisji światła. Procesy te prowadzą 

do spadku wydajności termoluminescencji [Niewiadomski1991]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rysunek 2.2.1.1. Pasmowy model struktury energetycznej dielektryka wraz 
z procesem jonizacji i termicznego wzbudzenia luminescencji [Bos2007]. 

 

2.2.2. Model opisujący zjawisko termoluminescencji – model Randall’a-Wilkins’a 
 

Prosty model opisujący zjawisko TL zakłada istnienie jedynie dwóch poziomów 

energetycznych w paśmie zabronionym: pułapki elektronowej i centrum rekombinacyjnego 

[Randall1945]. Prawdopodobieństwo na jednostkę czasu t przekazania układowi co najmniej 

energii Ea (zob. rys. 2.2.1.1), która przewyŜsza energię wiązania elektronów w pułapkach, 

w temperaturze bezwzględnej T opisuje wzór Arhenius’a: 

 

                                                )/exp( kTEsp a−⋅=                                                 (2.2.2.1) 
 

gdzie: 

k – stała Boltzmana, 1,381 x 10-23 [J/K] = 8,61 x 10-5 [eV/K], 

 Ea 
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s – współczynnik częstotliwościowy charakterystyczny dla rodzaju materiału w [s-1]. 

Czynnik ten jest powiązany z przekrojem czynnym pułapki na wychwyt elektronu z pasma 

przewodnictwa (typowe wartości w zakresie 1012 - 1014 [s-1]). 

Ea – energia wiązania pułapki (energia aktywacji) w [eV],  

T – temperatura bezwzględna [K]. 

 

Dla niskich wartości temperatur prawdopodobieństwo przejścia do stanu równowagi jest małe. 

Powrót do stanu równowagi moŜna przyspieszyć podnosząc temperaturę materiału. NatęŜenie 

światła wysyłanego podczas termicznie stymulowanej luminescencji jest proporcjonalne do 

szybkości rekombinacji nośników w centrach rekombinacji:  

 

                                                      dtdntI h−=)(      [m-3s-1]                                  (2.2.2.2) 

 

Zakłada się, Ŝe kaŜda rekombinacja powoduje emisję fotonu światła i Ŝe wszystkie fotony są 

rejestrowane. Proces termicznego opróŜniania pułapek elektronowych oraz rekombinacji 

elektronów w centrach luminescencji moŜna opisać następującymi równaniami: 
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                                   (2.2.2.3) 

gdzie: 

n, nh - koncentracje elektronów w pułapkach i dziur w centrach rekombinacji [m-3],  

nc - koncentracje wolnych elektronów w paśmie przewodnictwa [m-3], 

N, Nh - koncentracje pułapek elektronowych i dziurowych centrów rekombinacji [m-3],  

p - prawdopodobieństwo na jednostkę czasu, termicznego wzbudzenia elektronu w pułapce 

elektronowej [s-1],  

A, Ar – stałe, określające prawdopodobieństwo pułapkowania elektronów w centrach 

pułapkowych i  rekombinacji w centrach luminescencji dla elektronów w paśmie 

przewodnictwa. Określone w jednostkach objętości na jednostkę czasu [m3s-1]. 
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Równań róŜniczkowych 2.2.2.3 nie da się rozwiązać analitycznie bez przyjęcia pewnych 

uproszczeń, zwanych przez Chen’a i McKeever’a przybliŜeniami kwazirównowagi [Chen1997]: 

 

dt

dn

dt

dn

dt

dn

dt

dn hcc <<<< ;                                         (2.2.2.4) 

 

Spułapkowane elektrony i dziury produkowane są w parach podczas procesu jonizacji. Zasada 

zachowania ładunku dyktuje więc aby hc nnn =+ . PoniewaŜ nnc <<  to hnn ≈ . Po 

zastosowaniu powyŜszych załoŜeń otrzymujemy:  

 

                                                              ( )
dt

dn

dt

dn
tI h −≈−=     [m-3s-1]                                (2.2.2.5) 

 
 
Na podstawie równań 2.2.2.3 - 2.2.2.5 otrzymujemy: 

 

                             ( ) ( ) rh

rh

AnAnN

npAn
tI

+−
=                                           (2.2.2.6) 

 
Randall i Wilkins przy załoŜeniu zaniedbanego pułapkowania wtórnego uwalnianych z 

pułapek elektronów ( )( )AnNAn rh −>>  sprowadzili równanie 2.2.2.6 do równania 

[Randall1945]: 

 

)exp()()( kTEstnpntI −⋅⋅=⋅=                               (2.2.2.7) 

 

Równanie 2.2.2.7 opisuje zjawisko termoluminescencji jako proces o kinetyce pierwszego rzędu.  

 

Dla izotermicznego zaniku luminescencji (T=constant) natęŜenie luminescencji wyraŜa się 

jako: 
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W pomiarach dozymetrycznych temperatura podnoszona jest liniowo, tTtT ⋅+= β0)(  z 

szybkością grzania wynoszącą 
dt

Td ′
=β  [K·s-1]. Wówczas moŜna zapisać:  
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NatęŜenie światła przy liniowym profilu grzania opisane jest więc zaleŜnością: 
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Wykres zmiany natęŜenia świecenia ze zmianą temperatury detektora nazywany jest krzywą 

termoluminescencyjną.  



Monika Puchalska                                     rozprawa doktorska                                                    - 24 -                                        
 

Równanie 2.2.2.10 zwane jest równaniem Randall’a-Wilkins’a (R-W) dla kinetyki pierwszego 

rzędu z liniowym profilem grzania [Randall1945]. Równanie to moŜna zapisać w postaci 

[Bos1993]:  
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gdzie IM, TM są odpowiednio wysokością oraz połoŜeniem maksimum piku. W związku z tym, Ŝe 

całka Td
Tk

E ′







′

−∫exp  nie ma analitycznego rozwiązania, zaproponowano wiele róŜnych funkcji 

przybliŜających jej rozwiązanie, przedyskutowanych obszernie przez Bos’a [Bos1993; Bos1994] 

oraz Horowitz’a i Yossian’a [Horowitz1995]. Jednym z przybliŜeń jest zastosowanie niezupełnej 

funkcji gamma, ( ) ( ) ( )xxxE −⋅≅ exp2 α  [Bos1993]: 
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gdzie 
kT

E
x =  a α(x) jest ilorazem wielomianów 4-tego rzędu [Abramowitz1972]: 
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Gdzie =3a 8,57332, =2a 18,05901, =1a 8,63476, =0a 0,26777, =3b 9,57332, =2b 25,63295, 

=1b 21,09965, =0b 3,95849. Ostateczną postać funkcji określającej parametry pojedynczego 

piku, IM, TM i E, pokazuje równanie:   
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W dziedzinie termoluminescencji powstało wiele modeli opisujących to zjawisko 

[Randall1945; Land1969; Mandowski1997; Mandowski2005]. Równanie Randall’a-Wilkins’a, 

wyprowadzone z modelu (2.2.2.3), zakładającego istnienie jednego rodzaju jednorodnie 

rozłoŜonych pułapek elektronowych i centrów luminescencji (jednego tzw. piku 
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termoluminescencyjnego), jest stosunkowo proste i opisuje wyidealizowane zjawisko 

termoluminescencji przy braku powtórnego pułapkowania. JednakŜe kształt krzywej TL opisany 

równaniem kinetyki pierwszego rodzaju jest zgodny z kształtem większości pików, mierzonych 

dla materiałów TL stosowanych w praktyce [McKeever1985; Bos1993]. Innym modelem 

opisujących zjawisko TL jest model Localized Transitions (LT) [Halperin1960, Land1969]. 

Zakłada on korelacje przestrzenną pomiędzy centrami pułapkowymi a rekombinacyjnymi, 

poprzez co układy takie rozwaŜa się jako niezaleŜne grupy z wewnętrznym ruchem ładunków, 

bez przejścia elektronów do pasma przewodnictwa. Równanie R-W bardzo dobrze przybliŜa opis 

tego modelu. RozwaŜając dodatkowe przejścia pomiędzy lokalnym stanem wzbudzenia w 

obrębie grupy pułapka-centrum rekombinacyjne a pasmem przewodnictwa stworzono model 

Semi-Localized Transitions (SLT) [Mandowski2005]. W modelu tym teŜ często otrzymuje się 

rozwiązania w postaci równania R-W, tłumacząc przy tym pojawianie się zbyt wysokich 

wartości energii aktywacyjnej (E) i współczynnika częstotliwości (s) [Mandowski2006]. Kształt 

krzywej TL opisany równaniem kinetyki pierwszego rodzaju nie tylko dobrze opisuje piki 

materiałów stosowanych w praktyce ale i jest dobrze uzasadniony teoretycznie.       

Niewiele materiałów termoluminescencyjnych posiada krzywą TL opisaną pojedynczym 

pikiem (jeden rodzaj pułapek). Z reguły krzywe TL są kompozycją wielu pików, często 

nakładających się. Wówczas natęŜenie światła luminescencji dla takiej krzywej określa się 

poprzez sumę wyraŜeń 2.2.2.14, w zaleŜności od ilości pików. Typową krzywą dla detektora 

LiF:Mg,Ti wraz z numerycznym rozkładem na poszczególne piki przedstawiono na rysunku 

2.2.2.1.  
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Rysunek 2.2.2.1. Doświadczalna krzywa TL dla detektora LiF:Mg,Ti 
wraz z rozkładem na indywidualne piki. Detektor naświetlony dawką 
10 mGy od promieniowania gamma (60Co). Odczytany w warunkach 
liniowego grzania z szybkością 6 °C/s. 
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2.2.3. Detektory termoluminescencyjne i ich waŜniejsze właściwości 
 

Detektory termoluminescencyjne znalazły szerokie zastosowanie w dozymetrii 

promieniowania jonizującego. Niewątpliwą zaletą tych detektorów są ich małe rozmiary, dzięki 

czemu na ogół nie zakłócają pola promieniowania. Ich zaletą jest równieŜ to, iŜ nie wymagają 

zewnętrznego zasilania, są odporne na przeciąŜenia i pola elektromagnetyczne. Między innymi z 

tych właśnie względów zostały one wykorzystane w eksperymencie kosmicznym 

MATROSHKA (rozdz. 3). 

Detektory TL, jak pokazano na fot. 2.2.3.1, mogą mieć np. postać proszku czy teŜ spieków 

ceramicznych o róŜnych wielkościach. Najczęściej uŜywane detektory TL oparte są na LiF, 

Al 2O3, CaF2, CaSO4.    

 

 

 
Fotografia 2.2.3.1. Zestaw róŜnych postaci 
detektorów termoluminescencyjnych opracowanych 
w IFJ PAN. 

 
 
 

2.2.3.1. Własności detektorów TL 
 

Z punktu widzenia zastosowań materiałów TL w dozymetrii konieczna jest znajomość 

takich parametrów jak: czułość detektora, tkankopodobność (określana dla fotonów przez 

efektywną liczba atomową, Zeff), charakterystyka energetyczna oraz zakres liniowości 

odpowiedzi detektora. WaŜnym parametrem jest takŜe zanik sygnału w czasie, zwany fadingiem 

(ang. fading). 
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Czułość detektora 

Czułość detektora TL jest zdefiniowana jako scałkowane natęŜenie światła 

wyemitowanego przez detektor na jednostkę pochłoniętej dawki. W pomiarach 

dozymetrycznych mierzy się na ogół sumę sygnału TL zdefiniowanego jako liczbę zliczeń z 

konwertera sygnału elektrycznego z fotopowielacza. Sygnał TL jest pewnym zakresie 

proporcjonalny do pochłoniętej dawki. Czułość detektora zaleŜy w znacznym stopniu od 

aparatury rejestrującej, np. fotopowielacza czy filtra a takŜe prędkości grzania oraz procedury 

obróbki termicznej. Przyjęło się określać względną czułość w stosunku do czułości najbardziej 

rozpowszechnionego detektora termoluminescencyjnego, LiF:Mg,Ti (TLD-100 firmy Harshaw). 

 

Tkankopodobność 

Tkankopodobność określana jest przez efektywną liczbę atomową, Zeff, materiału z jakiego 

wykonany jest detektor TL, zgodnie ze wzorem [Furetta1998]: 
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gdzie: pi oznacza zawartość i-tego pierwiastka o liczbie atomowej Zi.   

 

Liniowość charakterystyki dawkowej 

Większość detektorów TL wykazuje liniową odpowiedź w obszarze niskich dawek (do 

około kilku Gy) i nadliniową lub podliniową odpowiedź aŜ do nasycenia sygnału [Bilski2007]. 

Przebieg odpowiedzi TL w funkcji dawki opisuje indeks liniowości: 

 

                                      
11 /)(

/)(
)(

DDS

DDS
Df =                                        (2.2.3.1.2) 

 

gdzie S(D), S(D1) są wskazaniami detektorów dla dawki D i D1, gdzie D1 jest dawką w zakresie 

liniowości. JeŜeli f(D)=1 to mamy do czynienia z liniowym wskazaniem detektora, jeŜeli  f(D)>1 

mówimy o nadliniowości, natomiast dla f(D)<1 o podliniowości.  

 

Zanik sygnału (ang. fading) 

Zanik sygnału TL w czasie między ekspozycją i odczytem zmniejszający efekt wywołany 

napromienieniem nazywany jest potocznie fadingiem. Przyczyną  tego  zjawiska  są  samoistne  

procesy rekombinacji ładunku z pułapek, np. pod wpływem temperatury otoczenia czy światła.  
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Względna wydajność termoluminescencji 

Stosunek sygnału detektora TL dla promieniowania badanego S na jednostkę dawki D do 

sygnału detektora TL dla promieniowania referencyjnego Sγ na jednostkę dawki Dγ, nazywany 

jest względną wydajnością termoluminescencji i wyraŜany jest poprzez zaleŜność: 

 

                                                
γγ

γη
DS

DS
k =                                              (2.2.3.1.3) 

 

Jako promieniowanie referencyjne uŜywa się zwykle promieniowania γ (Cs-137, Co-60). 

 

Tło własne  

Jest to sygnał TL otrzymany po odczycie nie naświetlonego detektora. 

 

2.2.3.2. Typy detektorów TL 
 

Najszerzej stosowaną oraz najdokładniej przebadaną grupę detektorów TL stanowią 

detektory na bazie fluorku litu, LiF:Mg,Ti (MTS) oraz LiF:Mg,Cu,P (MCP). W 2003 poprzez 

zmiany w stęŜeniu domieszek i sukcesywne badanie właściwości w funkcji stęŜenia opracowano 

w IFJ nowy typ detektora na bazie LiF domieszkowanego Mg i Ti i nazwano go MTT 

[Bilski2004]. W zaleŜności którego izotopu litu uŜyje się do produkcji detektora, wyróŜnić 

moŜna 3 typy detektorów, np. MTS-6 z 6Li, MTS-7 z 7Li oraz MTS-N z litem naturalnym.  

 

Detektory typu MTS 

MTS jest najlepiej poznanym i powszechnie uŜywanym detektorem w dozymetrii 

promieniowania jonizującego. Termoluminescencyjne własności LiF:Mg,Ti zostały odkryte w 

latach 40 ubiegłego stulecia i od tego czasu stał się on standardem dla detektorów TL. Własności 

dozymetryczne innych materiałów na ogół porównuje się do własności  LiF:Mg,Ti.  Detektor ten 

posiada niskie Zeff=8,2, co czyni go tkankopodobnym (Zeff=7,42 dla tkanki miękkiej dla 

promieniowania X) i uŜytecznym w dozymetrii indywidualnej. Detektory tego typu są liniowe 

do ok. 1 Gy. Zanik ich sygnału w czasie dla temperatury pokojowej nie przekracza kilku procent 

w skali roku [Niewiadomski1991].  
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Detektory typu MTT 

MTT to nowy typ detektora, na bazie LiF domieszkowanego Mg i Ti, o podwyŜszonej 

wydajności na wysokojonizujące promieniowanie. Zasadniczą róŜnicą pomiędzy MTS a MTT 

jest koncentracja aktywatorów, około 3-krotnie mniej Mg oraz 10-krotnie więcej Ti, w 

porównaniu do standardowych MTS (dla MTT CMg=50 ppm oraz CTi=120 ppm). Wartość 

efektywnej liczby atomowej wynosi 8,2. Czułość detektorów MTT w porównaniu ze 

standardowymi MTS jest o 2,5 razy mniejsza, co utrudnia ich wykorzystanie do pomiarów 

niskich dawek (mniejszych niŜ 1 mGy) [Bilski2004].  

 

Detektory typu  MCP 

MCP został opracowany pod koniec lat 70-tych XX wieku [Nakajiama1978]. Wykazuje on 

30-krotnie wyŜszą czułość od standardowego LiF:Mg,Ti, liniowość do ok. 4 Gy [Bilski2007] a 

takŜe słaby zanik sygnału w czasie. Wartość efektywnej liczby atomowej wynosi 8,2. Są to 

detektory bardzo czułe na nieprawidłową obróbkę termiczną. Podgrzanie ich do temperatury 

powyŜej 280 0C prowadzi do powstania nieodwracalnych zmian w ich strukturze. W opisie 

detektora podaje się, Ŝe fading w temperaturze pokojowej wynosi ok. 5% rocznie [Bilski2002].  

 

2.2.3.3. Względna wydajność detektorów TL na cięŜkie cząstki naładowane 
 

Względna wydajność termoluminescencji detektorów LiF:Mg,Ti na cięŜkie jony (węgiel, 

hel, neon, argon), zwana dalej wydajnością detektora, badana była poczynając od końca lat 60-

tych XX wieku. Na podstawie tych badań wywnioskowano, Ŝe wydajność detektora LiF:Mg,Ti 

silnie zaleŜy od gęstości jonizacji i spada na ogół wraz ze wzrostem LET [Tochilin1968; 

Patrick1975]. ZauwaŜono równieŜ, iŜ wydajność detektorów TL na cięŜkie jony zaleŜy nie tylko 

od wartości LET ale i od rodzaju i energii jonu jak pokazuje rys. 2.2.3.3.1 [Geiß1998]. Wartości 

wydajności detektorów na bazie LiF mierzone przez róŜne grupy badawcze czasami istotnie 

róŜnią się od siebie [Horowitz2006]. Ma to związek m.in. z róŜnymi procedurami pomiarowymi, 

technikami wygrzewania oraz wytwarzania detektorów. JednakŜe przy odpowiedniej 

interpretacji danych, róŜnice te mogą osiągnąć zaledwie kilka procent [Berger2007].  

Począwszy od lat 80-tych ubiegłego wieku powstało szereg modeli opisujących odpowiedź 

detektorów TL, opartych na teorii radialnego rozkładu dawki wokół toru cząstki 

[Waligórski1980; Kalef-Ezra1982; Geiß1998]. Prowadzone były takŜe obliczenia w oparciu o 

model mikrodozymetryczny opierający się na efektach związanych z mikroskopowym 
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rozkładem depozycji energii w detektorach oraz układach biologicznych (komórkach) 

[Olko2002]. Na rys. 2.2.3.3.1 oprócz danych pomiarowych, zaznaczonych punktami, 

przedstawiono równieŜ wyniki symulacji przeprowadzone przez Geiß’a [Geiß1998]. Obliczenia 

prowadzone przy pomocy modelu mikrodozymetrycznego dla detektora MTS-N przedstawia rys. 

2.2.3.3.2 [Olko2004]. 

 

 

a) b) 

 

Rysunek 2.2.3.3.1. Zmierzone oraz obliczone wydajności dla detektora TLD-700 względem 
energii jonów (a) oraz względem średniej straty energii na jednostkę drogi (b). Zmierzone wartości 
przedstawione zostały poprzez punkty, natomiast teoretyczne poprzez krzywe [Geiß1998]. 

 
 
 

 

 

Rysunek 2.2.3.3.2. Wydajność TL dla detektora MTS-N 
dla monoenergetycznych jonów, obliczona przy uŜyciu 
modelu mikrodozymetrycznego i porównana z danymi 
eksperymentalnymi [Olko2004]. 
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Wiedza na temat wydajności detektorów TL we wiązkach cięŜkich jonów jest niezbędna w 

celu poprawnego określenia dawki pochłoniętej w detektorze TL. Metody korekty dawek od 

cięŜkich jonów opisane są w rozdziale 2.2.5. 

 
Eksperyment ICCHIBAN  
 

Ekspozycja detektorów TL na promieniowanie kosmiczne o szerokim spektrum cząstek i 

energii, wymaga uprzednich naświetleń kalibracyjnych. W związku z planowanym 

eksperymentem kosmicznym MATROSHKA (opisanym w rozdziale 3) w ramach eksperymentu 

ICCHIBAN (InterComparison of Dosimetric Instruments for Cosmic Radiation with Heavy Ion 

Beams At the National Institute for Radiological Sciences in Chiba) zorganizowano naświetlenia 

porównawcze dla detektorów róŜnych grup badawczych. Naświetlenia te posłuŜyć miały takŜe 

celom kalibracji detektorów we wiązkach cząstek o widmie energetycznym zbliŜonym do 

średniej energii tych cząstek na LEO. Eksperyment ICCHIBAN rozpoczęto w 2002 roku a 

naświetlenia były zorganizowane w National Institute of Radiological Sciences (NIRS) w 

Chibie, Japonia. Rysunek 2.2.3.3.3 przedstawia wyniki pomiarów dla detektorów MTS-7,   

MTT-7 i MCP-7 dla eksperymentów ICCHIBAN odbywających się w latach 2002-2004 

[Bilski2006a]. Naświetlenia wykonane zostały na wiązce protonów oraz jonów 4He, 12C, 20Ne, 
28Si i 56Fe, o LET w zakresie od 2,26 keV/µm do ok. 600 keV/µm. ZaleŜność wartości 

wydajności TL dla jonów spotykanych w przestrzeni kosmicznej w funkcji L Bilski opisuje 

wzorem 2.2.3.3.1 o parametrach przedstawionych w tabeli 2.2.3.3.1 [Bilski2008].  

 

                                                        2

2

1 dLbL

eLcLa
k ++

++=γη                                              (2.2.3.3.1) 

  

Tabela 2.2.3.3.1. Parametry równania 2.2.3.3.1 dla 
detektorów MTS, MTT oraz MCP [Bilski2008].  

 
Parametr MTS MTT MCP 

a 0,965 0,965 1,008 
b 0,224 0,384 0,189 
c 0,315 0,491 0,055 
d 0,0220 0,0168 0,0018 
e 0,0087 0,0085 0,0005 

 

Oczywiście naleŜy pamiętać, Ŝe zaleŜność η(L) nie jest jednoznaczną funkcją L, lecz jest takŜe 

funkcją rodzaju cząstki i jej energii [Geiß1998; Waligórski1980]. Widmo energetyczne jonów na 

LEO jest widmem ciągłym i podlega modyfikacjom podczas transportu w organizmie 
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astronauty. Przyjęto, Ŝe energie stosowane w naświetleniach kalibracyjnych reprezentują średnie 

energie jonów penetrujących fantom w eksperymencie MATROSHKA. Podstawowym 

problemem w dozymetrii promieniowania kosmicznego jest poprawne wyznaczenie dawki 

pochłoniętej ze wskazań detektora TL. Zagadnienie to było przedmiotem licznych badań 

porównawczych w mieszanych polach promieniowania, w eksperymentach ICCHIBAN 

[Uchihori2004; Uchihori2007]. Dla naświetleń monoenergetycznymi jonami o niskim LET oraz 

w mieszanych polach promieniowania o silnym komponencie o niskim LET, moŜna osiągnąć 

zgodność dawek obliczonych z rzeczywistymi na poziomie kilku procent [McKeever2006].  

 

 

 

Rysunek 2.2.3.3.3. ZaleŜność względnej wydajności TL (piki 
dozymetryczne) od LET promieniowania dla detektorów MTS, MTT 
oraz MCP. Punkty przedstawiają dane pomiarowe z eksperymentów 
ICCHIBAN z lat 2002-2004 [Bilski2006a].  
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2.2.4. Metody analizy krzywej TL 
 

Wynikiem odczytu detektora TL jest krzywa TL, która poddawana jest następnie dalszej 

analizie. PoniŜej opisano strukturę krzywej TL oraz zastosowane w pracy metody jej analizy. 

 

2.2.4.1. Struktura krzywej TL 
 

W pracy stosowana jest ogólnie przyjęta terminologia dla scharakteryzowania części 

składowych krzywej TL. Znaczenie poszczególnych określeń zilustrowane jest na rys. 2.2.4.1.1. 

Krzywa TL to obszar złoŜony z pików głównych, niskotemperaturowych oraz 

wysokotemperaturowych. Linią przerywaną pokazano podział na obszar pików głównych, 

stanowiący podstawę pomiarów dozymetrycznych, i wysokotemperaturowych. Obszar pików 

wysokotemperaturowych nosi teŜ nazwę HTS (ang. High Temperature Structure). Piki 

występujące w temperaturach niŜszych niŜ piki dozymetryczne noszą nazwę pików 

niskotemperaturowych lub wstępnych. Obszar niskotemperaturowych pików nie został tu 

pokazany, poniewaŜ poekspozycyjne wygrzewanie detektorów, 30 minut w 120 oC, powoduje 

skuteczne ich usunięcie.  
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Rysunek 2.2.4.1.1. Znormalizowane krzywe TL dla detektorów MTS, MTT oraz 
MCP naświetlonych dawką 50 mGy od jonów 12C (21,16 keV/µm). Odczyt z 
prędkością 10 oC/s. Linią przerywana pokazano podział na obszar pików 
głównych i wysokotemperaturowych. Piki niskotemperaturowe zostały usunięte 
poprzez wygrzewanie poekspozycyjne (30 minut w 120 oC).    
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2.2.4.2. Dekonwolucja krzywej TL 
 

Krzywa TL dla materiałów termoluminescencyjnych, jak pokazano na rys. 2.2.4.2.1, jest 

zazwyczaj sumą kilku a często nawet kilkunastu pików. Dekonwolucja krzywej TL jest metodą 

analizy, podczas której zmierzona w trakcie odczytu liniowego krzywa termoluminescencyjna 

poddawana jest rozkładowi na poszczególne piki składowe. Otrzymuje się dla nich takie 

parametry jak połoŜenie maksimum piku, amplitudę piku, pole powierzchni pod pikiem oraz 

energię wiązania danego rodzaju pułapki elektronowej (energię aktywacji). Do obliczenia dawki 

pochłoniętej wykorzystuje się głównie pole powierzchni pod tzw. pikami dozymetrycznymi lub 

amplitudę piku głównego (pik 5 na rys. 2.2.4.2.1). 

Na rysunku 2.2.4.2.1 przedstawiono dekonwolucję krzywych TL dla czterech typów 

detektorów, MTS-7, MTS-6, MTT-7 oraz MCP-7, uŜytych w tej pracy. Przedstawione tu krzywe 

TL pochodzą od detektorów z eksperymentu MATROSHKA, opisanego w rozdziale 3, i były 

one umieszczone w tym samym punkcie pomiarowym wewnątrz fantomu RANDO (rurka 14C). 

Numeracja pików jest zgodna z nomenklaturą zaproponowaną przez Horowitz’a dla LiF:Mg,Ti 

[Horowitz1995]. Po wygrzaniu detektorów według procedury opisanej w rozdziale 4.1.1, 

otrzymano krzywą TL dla MCP-7 jako sumę 3 pików, natomiast dla MTS-6, MTS-7 oraz    

MTT-7 jako sumę 6 pików. Niestabilne piki niskotemperaturowe zostały usunięte poprzez 

wygrzewanie poekspozycyjne, 120 oC przez 30 minut. Piki 4, 5 oraz 5a to piki główne 

(dozymetryczne), których powierzchnia stanowi podstawę pomiarów dozymetrycznych. Sygnał 

wysokotemperaturowy jest tworzony przez kilka nakładających się na siebie pików 

wysokotemperaturowych (piki 6, 7 oraz 8), które moŜna częściowo wyodrębnić metodami 

eksperymentalnymi, takimi jak np. metoda Tm-Tstop [Horowitz1999]. Krzywa TL dla MCP-7 w 

zakresie dawek do około 1 kGy nie posiada wyróŜnionych pików wysokotemperaturowych 

[Bilski2007]. 

W praktyce dekonwolucja krzywych TL jest zagadnieniem niejednoznacznym, zwłaszcza 

gdy poszczególne piki nakładają się na siebie w znaczącym stopniu, co jest niemal regułą. 

Ponadto nawet idealne dopasowanie nie musi oznaczać poprawnej dekonwolucji krzywej TL, 

jeśli połoŜenie i ilość pików są a priori nieznane. 

Do dekonwolucji krzywej TL napisanych zostało wiele programów, z których najbardziej 

rozpowszechnione to GCA (Glow Curve Analysis) stworzony w CIEMAT [Delgado2001] czy 

teŜ komercyjny program PeakFit® [SYSTAT]. W tej pracy dekonwolucja krzywej TL na piki 

składowe była przeprowadzona przy wykorzystaniu programu GlowFit [Puchalska2006], 

przygotowanego przez autora tej pracy i opisanego w rozdziale 5.  
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Rys. 2.2.4.2.1. Krzywe TL dla detektorów: MTS-7, MTS-6, MTT-7 oraz MCP-7, 
eksponowanych wewnątrz fantomu w eksperymencie MATROSHKA, wraz z ich 
rozkładem na poszczególne piki składowe przy uŜyciu programu GlowFit. 
Szybkość grzania 10 oC/s, poziom dawki ok. 200 mGy. 
 

 
 

2.2.4.3. Całkowanie krzywej TL 
 

Prostsza metoda analizy krzywej TL polega na całkowaniu sygnału w ustalonych 

granicach temperaturowych, w przybliŜeniu odpowiadających połoŜeniu pików głównych 4, 5 i 

5a (zob. rys. 2.2.4.3.1). Wysokotemperaturowe piki 6 i 7 nakładając się na obszar pików 

głównych (rys. 2.2.4.2.1) utrudniają separację ich sygnału od sygnału pików dozymetrycznych. 

Ma to duŜe znaczenie szczególnie w przypadku detektorów MTT, gdzie obszar HTS jest 
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uwydatniony bardziej, niŜ u innych typów detektorów TL. Problemem jest teŜ obszar 

niestabilnych temperaturowo pików niskotemperaturowych, którego nie da się łatwo oddzielić 

od obszaru pików głównych. Stosowana w IFJ metoda wygrzewania detektorów przed odczytem 

w 120 0C przez 30 minut, skutecznie likwiduje ten obszar [Ptaszkiewicz2007].   
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Rys. 2.2.4.3.1. Krzywe TL dla detektorów MTS oraz MTT naświetlonych dawką 50 mGy 
od jonów 12C (21,16 keV/µm) oraz promieniowaniem gamma od 137Cs. Zakreślony obszar 
stanowi sygnał w obszarze pików głównych, na podstawie którego liczona jest pochłonięta 
dawka. Szybkość grzania 10 oC/s. 
 

2.2.5. Metody korekty dawek wyznaczonych przy uŜyciu detektorów TL 
 

Ze względu na opisany w rozdziale 2.2.3.3 spadek wydajności detekcji ze wzrostem 

gęstości jonizacji, koniecznym krokiem ku poprawnemu wyznaczeniu dawki pochłoniętej jest 

korekta tego spadku wydajności. Vana i współpracownicy [Vana1996] zaproponowali metodę 

opierającą się na zaleŜności stosunku pików wysokotemperaturowych dla nieznanego 

promieniowania i promieniowania referencyjnego (tzw. metoda HTR – ang. High Temperature 

Ratio) od LET. Komplementarną propozycją jest metoda opracowana równolegle w IFJ i DLR i 

opierająca się na równoczesnym wykorzystaniu sygnałów z róŜnego rodzaju detektorów (np. 

MTS, MTT oraz MCP) róŜniących się zaleŜnością wydajności od gęstości jonizacji (rys. 

2.2.3.3.3). Metody te pozwalają określić wartość względnej wydajności detekcji, η, i wyznaczyć 

wartość dawki pochłoniętej (D) jako: 

 

                                      η
nieskorD

D =                                                     (2.2.5.1) 
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gdzie Dnieskor jest nieskorygowaną dawką zmierzoną przy uŜyciu detektorów TL, przy kalibracji 

do promieniowania gamma od Cs-137.  

Jak pokazują raporty [Uchihori2004; Uchihori2007] detektory TL sprawdzają się w 

pomiarach dawek we wiązkach cięŜkich jonów o niskich wartościach LET oraz w mieszanych 

polach promieniowania o przewadze składowej o niskim LET. RóŜnica pomiędzy dawką 

mierzoną a dawką rzeczywistą sięga zaledwie kilku procent. MoŜe to świadczyć o przydatności 

detektorów TL do pomiarów promieniowania jak na LEO, gdzie znaczną część widma stanowią 

protony o energiach od kilkunastu MeV do 1013 MeV [Benton2001] co przekłada się na niskie 

wartości LET z zakresu od 0,2 keV/µm do ok. 5 keV/µm. W przypadku mieszanego pola 

promieniowania o przewadze składowej o wysokim LET, moŜe dojść do niedoszacowania dawki 

na poziomie do kilkudziesięciu procent.  

Metody HTR oraz typów zostały opisane szerzej w poniŜszych podrozdziałach. 

2.2.5.1. Metoda HTR 
 

Zmiana gęstości jonizacji wpływa na kształt krzywej TL dla detektorów LiF:Mg,Ti, 

powodując względny wzrost pików wysokotemperaturowych w stosunku do pików głównych 

(rys. 2.2.5.1.1). Wzrost pików wysokotemperaturowych w obszarze małych dawek jest dobrym 

jakościowym wskaźnikiem ekspozycji na promieniowanie silnie jonizujące. W latach 90-tych w 

Atominstitute we Wiedniu zdefiniowano współczynnik HTR [Vana1996] jako stosunek 

sygnałów scałkowanych w obszarze wysokotemperaturowym dla detektora naświetlonego 

jonami (δjon) i detektora naświetlonego w polu promieniowania referencyjnego gamma (δref): 

 

                                        
ref

jonHTR
δ
δ

=                                                      (2.2.5.1.1) 

 

Sygnał z obszaru wysokotemperaturowego sumowany jest w obszarze od 248 oC do 310 oC. 

Obie krzywe TL wcześniej są normalizowane w amplitudzie piku głównego połoŜonego w 

temperaturze 220 oC [Vana1996].  
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Rysunek 2.2.5.1.1. Znormalizowane krzywe TL zmierzone po 
ekspozycji detektorów MTS-7 dawką 50 mGy od jonów 84Kr 
(448,4 keV/µm) oraz promieniowania γ ze źródła 137Cs. 

 

 

Rys. 2.2.5.1.2 przedstawia wyniki uzyskane przez Bergera [Berger2003] dla jonów  4He, 
12C, 20Ne, 28Si oraz 56Fe z zakresu LET od 2 keV/µm do 400 keV/µm i niskich dawek. Berger 

przedstawia teŜ przybliŜoną interpolowaną zaleŜność współczynnika HTR od LET jako:  

 

                                    ( ))exp(1 LcbaHTR ⋅−−⋅+=                                  (2.2.5.1.2) 

 

Wartości parametrów a, b i c przedstawia tabela 2.2.5.1.1. 

 

 
Tabela 2.2.5.1.1. Wartości parametrów 
równania 2.2.5.1.2, dla detektora TLD700 
[Berger2003]. 

 
Parametr TLD700 

a 0,8874 

b 5,2440 

c 0,0554 
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Rysunek 2.2.5.1.2. ZaleŜność HTR względem LET w wodzie dla jonów 4He, 
12C, 20Ne, 28Si oraz 56Fe dla detektora TLD700. Miniaturka: dopasowana 
krzywa opisującą tą zaleŜność [Berger2003]. 

 

Jak pokazuje rys. 2.2.5.1.2, HTR nie jest jednoznaczną funkcją LET. ZaleŜność ta, 

podobnie jak zaleŜność względnej wydajności TL od LET (rys. 2.2.3.3.1), jest równieŜ funkcją 

ładunku i energii danej cząstki.  

Na rysunku 2.2.5.1.3 przedstawiono schemat wyznaczania wydajności TL metodą HTR. 
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Rysunek 2.2.5.1.3. Schemat postępowania w celu wyznaczenia wydajności TL metodą HTR. 

 

Zgodnie z przedstawionym schematem, na podstawie zaleŜności HTR(L) oraz η(L) wyznacza się 

wartość η(L(HTR)). W przypadku mieszanego pola promieniowania wyznaczony tak LET 
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zwany jest LET-em efektywnym, a wydajność detekcji odpowiednio wydajnością efektywną 

[McKeever2006].  

 Metoda HTR powyŜej wartości LET około 60 keV/µm (zob. rys. 2.2.5.1.3) daje 

niejednoznaczne rezultaty. Stosowanie jej dla niskich dawek, poniŜej kilku mGy, prowadzi do 

duŜej niepewności pomiarowej, ze względu na piki wysokotemperaturowe silnie nakładające się 

na nieradiacyjne tło detektora, którego intensywność rośnie z temperaturą. 

2.2.5.2. Metoda typów 
 

Metoda typów opiera się na równoczesnym zastosowaniu róŜnego rodzaju detektorów TL, 

róŜniących się wydajnością w funkcji gęstości jonizacji (rys. 2.2.3.3.3). W tym celu 

wykorzystuje się detektor MTS, wysokoczuły MCP charakteryzujący się silnym spadkiem 

wydajności dla promieniowania cięŜkojonowego [Bilski1997; Bilski2002], oraz detektor MTT, 

który wykazuje podwyŜszoną wydajność dla promieniowania silnie jonizującego [Bilski2006]. 

Bilski opierając się na róŜnej odpowiedzi pików głównych detektorów MTS, MTT i MCP we 

wiązkach cięŜkich jonów i wykorzystując równanie 2.2.3.3.1, opracował metodę wyznaczania 

efektywnego LET-a, opierającą się na wykorzystaniu stosunków odpowiedzi trzech typów 

detektorów [Bilski2006]. Równolegle Berger opracował metodę typów bazującą na detektorach 

TLD700 oraz TLD700H [Berger2006].   

Rysunek 2.2.5.2.1 ilustruje schemat wyznaczania wydajności TL metodą typów. 
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Rysunek 2.2.5.2.1. Schemat postępowania w celu wyznaczenia wydajności TL metodą typów. 
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Procedura postępowania jest analogiczna jak w przypadku wykorzystania metody HTR. 

RóŜnica pojawia się na etapie rozwiązania równania L=L(η1/η2), gdzie brak analitycznego 

rozwiązania zmusza do numerycznych obliczeń. 

PoniewaŜ dla funkcji wydajności detekcji od LET istnieje odrębna zaleŜność funkcyjna dla 

kaŜdego jonu (rozdział 2.2.3.3), dlatego metoda ta obarczona jest niepewnością zaleŜną od 

składu spektralnego promieniowania. 

Metoda typów powyŜej wartości LET około 6 keV/µm (zob. rys. 2.2.5.2.1) daje 

niejednoznaczne rezultaty. Metoda typów sprawdza się w przedziale do ok. 6 keV/µm, natomiast 

metoda HTR do ok. 2-3 keV/µm jest nieuŜyteczna ze względu na płaską charakterystykę. 

Metody te uzupełniają się więc wzajemnie i często stosuje się je razem [Puchalska2007a].  

2.2.6. Metoda par do pomiaru dawek neutronowych 
 

Do produkcji detektorów na bazie LiF uŜywa się izotopu 7Li, 6Li oraz naturalnego Li 

(92,5% 7Li i 7,5% 6Li). Detektory z 6Li charakteryzują się wysokim przekrojem czynnym na 

wychwyt neutronów termicznych (943,2 barna) poprzez reakcję 6Li(n,α)3H, podczas gdy 

detektory z 7Li w tym zakresie energii są praktycznie nieczułe (rys. 2.2.6.1). Wykorzystując 

róŜnicę w przekroju czynnym na wychwyt neutronów dla izotopów 7Li i 6Li, pary detektorów 

MTS-7 i MTS-6 wykorzystuje się do pomiarów dawek w polach neutronów termicznych. 

Porównując krzywe TL uzyskane z odczytu detektorów MTS-6 oraz MTS-7, umieszczonych w 

tych samych punktach pomiarowych zauwaŜymy, Ŝe róŜnią się one wysokością (polem 

powierzchni) w piku głównym (rys. 2.2.6.2). RóŜnica ta umoŜliwia obliczenie wkładu 

neutronów termicznych do całkowitej dawki pochłoniętej w danym punkcie pomiarowym. 

Kalibrując róŜnicę sygnałów z detektorów z 6Li i z 7Li moŜna uzyskać dawkę od neutronów 

termicznych [Cameron1968]. Metoda ta jest zwana metodą par. 

Rozszerzona metoda par, gdzie wykorzystuje się współczynnik kalibracji w jednostkach 

Sv/Gy uzyskany poprzez kalibrację par detektorów TL w polach referencyjnych ze spektrum 

zbliŜonym do tego w badanym polu, stosowana jest do pomiarów neutronowego równowaŜnika 

dawki na pokładach promów kosmicznych oraz wewnątrz ISS [Berger2003].    
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Rysunek 2.2.6.1. Przekrój czynny na wychwyt neutronów dla izotopów 6Li 
oraz 7Li [Plotter]. 

 

140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

 

 

S
yg

na
ł T

L 
[z

lic
ze

ni
a]

Temperatura [0C]

 MTS-7
 MTS-6

Rurka 32G, pozycja 4 (środek)

wkład od
neutronów
termicznych

 
Rysunek 2.2.6.2. Krzywe TL dla detektorów MTS-7 oraz MTS-6 mierzących 
dawkę w tym samym punkcie wewnątrz fantomu z projektu MATROSHKA 
(rozdział 3). Wkład do sygnału od neutronów termicznych sygnalizuje róŜnica 
w wysokości piku głównego. Szybkość grzania 10 oC/s, dawka neutronowa 
ok. 30 mGy. 
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2.3. Dozymetria promieniowania kosmicznego na niskiej orbicie okołoziemskiej 

 

Astronautów przebywających poza ISS chronią skafandry kosmiczne o grubości poniŜej    

1 g/cm2 [Trovati2006]. Skafander jest zaprojektowany tak, aby chronić astronautów przed 

niskimi temperaturami, małymi meteorami oraz częścią niskoenergetycznego promieniowania 

kosmicznego. Energie cząstek promieniowania kosmicznego sięgają jednak aŜ do około 1019 eV 

[PierreAuger2007]. Promieniowanie o którym mowa są to głównie protony ale takŜe elektrony, 

cząstki alfa oraz jądra pierwiastków cięŜszych. Promieniowanie kosmiczne moŜna podzielić na 

trzy podstawowe składowe: słoneczną, galaktyczną (GCR, ang. Galactic Cosmic Rays) oraz tzw. 

pasy radiacyjne, zwane teŜ pasami Van Allena. Na LEO spotyka się takŜe cząstki wtórne, 

neutrony i protony powstałe w wyniku oddziaływania pierwotnego promieniowania 

kosmicznego z resztkową atmosferą czy teŜ poszyciem ISS. Poziom dawki od promieniowania 

kosmicznego jaką otrzymuje astronauta przebywający na LEO, zaleŜy między innymi od 

szerokości geograficznej, wysokości n.p.m. jak i rodzaju poszycia stacji oraz cyklu słonecznego. 

Szacuje się, Ŝe po ok. 50% dawki dla astronauty wnoszą składowe galaktyczna i protony z pasów 

Van Allena.  Składowa słoneczna, ze względu na niski zakres energii cząstek, nie ma tu 

istotnego wpływu [Benton2001]. W tym podrozdziale opisane zostały trzy składowe 

promieniowania kosmicznego i zagroŜenie jakie one niosą dla przebywających na LEO 

astronautów. Przedstawiono takŜe wartości dawek granicznych dla astronautów pracujących na 

LEO, zalecane przez NCRP (National Council on Radiation Protection and Measurements).     

2.3.1. Składowa słoneczna 
 

Słońce w sposób ciągły emituje promieniowanie elektromagnetyczne oraz protony, 

elektrony i cięŜsze cząstki naładowane o energiach rzędu kilku MeV. Ze względu na pole 

magnetyczne Słońca, cząstki te rozchodzą się od niego promieniście po spiralnych torach 

formując tzw. wiatr słoneczny. Aktywność Słońca moŜna wyrazić poprzez 11-letni cykl, który 

jest skorelowany z liczbą plam na Słońcu. Szczegółowe obserwacje i analizy zachowania Słońca 

oraz ilości plam były publikowane juŜ w XIX-tym wieku przez Schwabe [Schwabe1843]. 

Rysunek 2.3.1.1 przedstawia ilość plam na Słońcu w latach 1995-2007. 

W okolicach flar słonecznych lub wyrzutów materii z korony słonecznej (ang. Coronal 

Mass Ejection, CME) zachodzą tzw. Solar Particle Events (SPE). To nagłe zdarzenie polega na 

gwałtownym zwiększeniu strumienia cząstek ze Słońca o 2-4 rzędy wielkości. Flary zazwyczaj 

trwają przez kilka godzin i charakteryzują się wysoką emisją elektronów, podczas gdy CME są 
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znacznie dłuŜsze (skala dni) i charakteryzują się wysoką emisją protonów. Istotnym zagroŜeniem 

są takie przypadki SPE, gdzie fluencja cząstek sięga rzędu 1010 cm-2, a energie >10 MeV. SPE są 

zjawiskiem raczej rzadkim, występującym kilka razy na cykl słoneczny, w okresie maksimum 

słonecznego. W ostatnich 70 latach wystąpiło kilka silnych SPE, które doprowadziły nawet do 

40-krotnego wzrostu promieniowania tła na poziomie morza. SPE o najwyŜszej energii 

protonów (103 MeV) miało miejsce w lutym 1956 r., choć intensywność promieniowania nie 

była tak duŜa. Fluencje protonów nawet o 2 rzędy wielkości większe niŜ te z 1956 r., choć o 

energiach niŜszych bo rzędu 200-400 MeV, obserwowano teŜ w latach 1960, 1972, 1989 (rys. 

2.3.1.2) [Townsend2005]. Protony o takich energiach mogą z łatwością penetrować stację 

kosmiczną i w reakcjach z cięŜkimi elementami stacji generować cząstki wtóre. Tego typu 

zdarzenia mogą prowadzić do znaczących dawek promieniowania, choć znacznie częściej 

zdarzają się SPE o mniejszej sile, które nie są w stanie penetrować ISS i nie stanowią zagroŜenia 

dla astronautów wewnątrz ISS. Poszycie stacji o średniej grubości 5 g/cm2 [Trovati2006] chroni 

astronautów przed protonami o energiach do ok. 100 MeV, natomiast skafander o średniej 

grubości 1 g/cm2 [Trovati2006] chroni jedynie przed protonami o energiach do ok. 30 MeV 

[SRIM2003].  

SPE są jednym z większych zagroŜeń radiologicznych dla długotrwałych misji 

kosmicznych – takich jak np. misja na Marsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 2.3.1.1. Zmiana liczby plam na Słońcu w skali czasu [NASAWeb]. 
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Rysunek 2.3.1.2. Rozkład energetyczny strumienia protonów emitowanych 
podczas 6 róŜnych SPE [Wilson1999]. 

 

2.3.2. Składowa galaktyczna – GCR 
 

Składowa galaktyczna promieniowania kosmicznego to cząstki pochodzące spoza naszego 

układu słonecznego. Przypuszcza się, Ŝe są to cząstki produkowane w wybuchach supernowych, 

kiedy to materia zostaje wyrzucona w przestrzeń z ogromnymi energiami. Promieniowanie 

kosmiczne tego typu rozchodzi się izotropowo w przestrzeni a energie sięgają do 1019 eV 

[PierreAuger2007] z maksimum przy 1 GeV, a więc są znacznie wyŜsze w porównaniu do 

najsilniejszego SPE z 1956 r. Szacuje się, Ŝe około 98% fluencji promieniowania galaktycznego 

stanowią protony i cięŜkie jony (bariony), a  2% elektrony (leptony). Składowa barionowa to w 

87% protony, 12% jądra helu a pozostały 1% to cięŜsze jony o Z>2 (zob. rys. 2.3.2.1). Jądra o 

Z>26 występują z tak małymi abundancjami, Ŝe zaniedbuje się je w szacowaniu zagroŜenia dla 

astronautów [Townsand2005]. Względna abundancja cięŜkich cząstek jest raczej niska (ok. 1%), 

jednakŜe ze względu na ich wysoki współczynnik jakości, Q, wnoszą one znaczący wkład do 

równowaŜnika dawki (rys. 2.3.2.1). 

NatęŜenie promieniowania kosmicznego jest regulowane przez 11-letni cykl słoneczny. W 

tym czasie zmienia się zarówno ilość emitowanej przez naszą gwiazdę materii, jak równieŜ 

natęŜenie międzyplanetarnego pola magnetycznego, które modyfikowane jest przez wiatr 

słoneczny. Wpływa to znacznie na ilość docierającego do LEO promieniowania 

[Townsend2005]. Rys. 2.3.2.2 przedstawia zmianę fluencji jonów H, He, O oraz Fe w zaleŜności 

od cyklu słonecznego i energii jonów. Fluencja GCR, zwłaszcza dla energii poniŜej 1 GeV, jest 
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silnie zaleŜna od aktywności słonecznej. W przypadku wzrostu aktywności słonecznej fluencja 

GCR spada o rząd wielkości, natomiast jest ona najwyŜsza podczas słonecznego minimum, 

kiedy to produkowana jest równieŜ mniejsza ilość cząstek wiatru słonecznego, którego pole 

magnetyczne powoduje osłabienie fluencji GCR. Obliczenia wykonane przez Badhwar’a 

wykazały, iŜ średnia moc dawki dla GCR wewnątrz stacji kosmicznej MIR podczas słonecznego 

maksimum wynosiła 40 µGy/dzień, podczas gdy dla słonecznego minimum aŜ 145 µGy/dzień 

[Badhwar1997]. 

Ziemskie pole magnetyczne ma równieŜ znaczący wpływ na natęŜenie GCR. Cząstki 

naładowane są odchylane lub teŜ pułapkowane w nim. ZwaŜywszy na niejednorodność pola 

magnetycznego wraz ze zmianą szerokości geograficznej, promieniowanie to jest najsłabsze w 

okolicach równika na skutek tego, iŜ linie pola są tutaj równoległe do powierzchni Ziemi i 

niskoenergetyczne cząstki naładowane zostają odchylone. Na biegunach natomiast 

promieniowanie to jest najsilniejsze, gdyŜ linie sił pola magnetycznego tutaj się zbiegają, co 

powoduje wnikanie GCR w atmosferę Ziemi. Załoga ISS na niskich szerokościach 

geograficznych jest więc naraŜona znacznie mniej na dawki od GCR, niŜ podczas przebywania 

na wysokich szerokościach geograficznych. Z powodu wysokich energii cząstek tej składowej 

promieniowania kosmicznego, naraŜenie dla załogi ISS na GCR jest znaczące, w porównaniu ze 

składową słoneczną. 

 
 

Rysunek 2.3.2.1. Względny wkład poszczególnych składników GCR do 
fluencji, dawki oraz równowaŜnika dawki podczas minimum słonecznego. 
Fluencja jest normalizowana do 100% dla protonów [Cucinotta2002]. 
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Rysunek 2.3.2.2. Fluencja GCR dla jonów H, He, O i Fe w zaleŜności od cyklu 
słonecznego i energii jonu [Badhwar1997]. 
 
 

2.3.3. Pasy Van Allena i Anomalia Południowo-Atlantycka 
 

Pasy Van Allena, zwane teŜ pasami radiacyjnymi, są obszarami o podwyŜszonej 

intensywności promieniowania jonizującego. Otaczają Ziemię i składają się z naładowanych 

cząstek o duŜej energii - głównie elektronów i protonów schwytanych w pułapkę przez ziemskie 

pole magnetyczne, w którym cząstki te poruszają się po trajektoriach zbliŜonych do spiralnych. 

WyróŜnia się dwa pasy radiacyjne, pas wewnętrzny i pas zewnętrzny. Wewnętrzny pas składa 

się głównie z protonów o energiach w zakresie 10 – 500 MeV ale i elektronów o energiach 

poniŜej 5 MeV. Pas zewnętrzny składa się głównie z elektronów o energiach rzędu do kilku 

MeV [Townsend2005]. Pasy są strukturami bardzo dynamicznymi, w których rozkłady tak 

protonów jak i elektronów zmieniają się zarówno w czasie jak i w przestrzeni. Wewnętrzny pas 

rozciąga się na przestrzeni od ok. 0,1 promienia Ziemi do ok. 2,4 promienie Ziemi, czyli poza 

LEO. JednakŜe, ze względu na przesunięcie osi pola magnetycznego Ziemi w stosunku do osi 

obrotu Ziemi, w okolicach wybrzeŜy Brazylii występuje Anomalia Południowo-Atlantycka (ang. 

South Atlantic Anomaly, SAA), czyli miejsce gdzie pas wewnętrzny zbliŜa się w okolice Ziemi 

na odległość ok. 200 km (fot. 2.3.3.1). PoniewaŜ ISS okrąŜa Ziemię co ok. 90 minut po orbicie 

na wysokości pomiędzy 370 a 440 km, to SAA stwarza istotne zagroŜenie dla pracujących tam 
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astronautów, czy teŜ znajdujących się w pobliŜu satelitów. Szacuje się, iŜ dawka otrzymywana w 

obszarze SAA stanowi ok. 50% całkowitej rocznej dawki dla astronautów [Bahdwar1997]. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 2.3.3.1. Przesunięcie osi magnetycznej Ziemi w stosunku do osi obrotu Ziemi 
powodujące powstania tzw. Anomalii Południowo-Atlantyckiej u wybrzeŜy Brazylii [ESAWeb].  
 

2.3.4. Promieniowanie wtórne 
 

Promieniowanie pierwotne przechodząc przez materiał ISS traci swą energie poprzez 

jonizacje i wzbudzenia. Część pierwotnego promieniowania wchodzi w reakcje jądrowe z 

materiałem poszycia stacji, produkując cząstki wtórne. W wyniku reakcji jądrowych nastąpić 

moŜe fragmentacja jądra materiału poszycia ISS (lub ciała astronauty) lub fragmentacja cząstki 

pierwotnej. W zaleŜności od energii kinetycznej oraz ładunku cząstki pierwotnej, a takŜe od kąta 

zderzenia, powstawać moŜe ogromna liczba cząstek wtórnych takich jak: neutrony, protony, 

miony, elektrony, kwanty γ czy jądra odrzutu. Cząstki wtórne mogą wywoływać następne 

reakcje jądrowe takie jak (n,p), (n,α) czy (n,γ). Dla neutronów o duŜych energiach 

prawdopodobieństwo zajścia reakcji jądrowej jest niewielkie i głównym procesem przekazu 

przez nie energii stają się rozproszenia. W pojedynczym zderzeniu z jądrem atomowym neutron 

moŜe przekazać znaczną część energii, przy czym sam ulega spowolnieniu w moderatorze. 

Wodór, którego zawartość wagowa w ciele człowieka wynosi ok. 10%, jest najbardziej 

wydajnym moderatorem neutronów. Neutron w zderzeniu centralnym z protonem moŜe stracić 

nawet całą swoją energie. Proton lub jądro odrzutu przekazują tą energie poprzez jonizacje i 

wzbudzenia atomów. Widmo energetyczne neutronów wewnątrz ISS jest bardzo szerokie i 

zaleŜy od grubości oraz składu pierwiastkowego materiału poszycia stacji i sięga energii rzędu 

Earth Axis 

450 km 
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GeV [Benton2001]. Dawka od neutronów zaabsorbowana przez astronautę rośnie wraz z 

grubością osłon, na skutek większej produkcji cząstek wtórnych (zob. tabela 2.3.4.1). 

 
Tabela 2.3.4.1. Średni dzienny równowaŜnik dawki neutronowej od 
składowej GCR na skórę, wątrobę, płuca oraz czerwony szpik kostny 
dla róŜnych grubości osłon. Obliczenia na podstawie kodu FLUKA i 
numerycznego fantomu GOLEM [Trovati2006]. 

 
 

Al 
[g/cm2] 

Skóra 
[mSv/d] 

Wątroba 
[mSv/d] 

Płuca 
[mSv/d] 

Czerwony szpik 
 kostny 
[mSv/d] 

0 0,036 0,057 0,025 0,054 

1 0,041 0,067 0,028 0,071 

2 0,054 0,075 0,034 0,080 

5 0,084 0,093 0,038 0,110 

 

2.3.5. Dawki graniczne dla astronautów 
 

W raporcie ICRP 60 [ICRP1991] znajdują się m.in. rekomendowane wartości dawek 

granicznych dla naraŜonych zawodowo. Roczna dawka graniczna uśredniona w ciągu 5 lat dla 

osób pracujących w naraŜeniu na promieniowanie jonizujące wynosi 20 mSv z zastrzeŜeniem, iŜ 

w Ŝadnym roku dawka efektywna nie przekroczy 50 mSv. Dla ogółu ludności roczna dawka 

graniczna wynosi 1 mSv ponad tło naturalne. Dzienna dawka efektywna wewnątrz ISS w 

zaleŜności od grubości poszycia oraz cyklu słonecznego waha się w granicach 0,4 – 1,1 mSv 

[Cucinotta2002]. Średni czas przebywania astronauty na ISS sięga ok. 6 miesięcy. Gdyby brać 

pod uwagę taki poziom dawek dla naraŜonych na promieniowanie astronautów, to mogą oni 

przebywać na ISS nie dłuŜej niŜ 125 dni rocznie biorąc pod uwagę dolną granicę 0,4 mSv, lub 45 

dni biorąc pod uwagę górną granicę 1,1 mSv.  

W Stanach Zjednoczonych komisja NCRP publikuje rekomendacje dotyczące dawek 

granicznych dla astronautów. W roku 2000 opublikowano zaleŜne od wieku oraz płci, 10-letnie 

wartości dawek granicznych dla astronautów [NCRP2000]. Wartości te zostały obliczone 

zakładając 3% wzrost ryzyka zachorowania na nowotwory grupy osób naraŜonych, w stosunku 

do poziomu bazowego zachorowalności wśród ludności USA (zob. tabela 2.3.5.1). Dawki 

graniczne rosną od 0,4 Sv do 1,7 Sv dla kobiet rozpoczynających karierę astronauty w wieku 25 

lat i 55 lat oraz odpowiednio 0,7 Sv i 3,0 Sv dla męŜczyzn rozpoczynających karierę astronauty 

w wieku 25 lat i 55 lat. Dla porównania dawka graniczna dla rosyjskich astronautów wynosi       

4 Sv w ciągu całej kariery oraz jednorazowo 0,5 Sv [Benton2001]. 
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Tabela 2.3.5.1. 10-letnie wartości dawek granicznych 
dla astronautów, rekomendowane przez NCRP 
[NCRP2000].   

 
Dawka efektywna [Sv]  

Wiek Kobiety M ęŜczyźni 
25 0,4 0,7 
35 0,6 1,0 
45 0,9 1,5 
55 1,7 3,0 

 

PowyŜsze wartości dawek granicznych zostały wyznaczone w celu ochrony astronautów 

przed skutkami stochastycznymi ekspozycji, tzn. nowotworami i ryzykiem zmian genetycznych 

w następnych pokoleniach.  

Aby chronić astronautów przed efektami deterministycznymi, określono równieŜ 

krótkoterminowe poziomy dawek granicznych dla takich krytycznych narządów jak szpik 

kostny, soczewka oka czy skóra. Wartości tych dawek podaje tabela 2.3.5.2 [NCRP2000]. 

Wartości te podane zostały w jednostkach Gy-Eq (ang. Gray Equivalent), co odpowiada 

iloczynowi zaabsorbowanej w danym narządzie dawki i współczynnika RBE dla danego efektu, 

zaleŜnego min. od rodzaju i energii promieniowania. Fakt uŜycia Gy-Eq zamiast równowaŜnika 

dawki tłumaczy się tym, Ŝe uŜywany do konwersji z dawki do równowaŜnika dawki 

współczynnik jakości (Q) został wyznaczony dla efektów stochastycznych, głównie ryzyka 

wystąpienia nowotworów, a nie efektów deterministycznych. Zalecane wartości RBE zostały 

przedstawione w tabeli 2.3.5.3 [NCRP2000]. 

    

Tabela 2.3.5.2. Krótkoterminowe dawki graniczne, 
niezaleŜne od płci oraz wieku astronauty [NCRP2000].  

 
Dawka ×××× RBE [Gy –Eq] Czas 

ekspozycji Szpik 
kostny 

Soczewka Skóra 

30 dni 

rocznie 

0,25 

0,50 

1,0 

2,0 

1,5 

3,0 

 
 

Tabela 2.3.5.3. Wartości RBE słuŜące konwersji 
zaabsorbowanej dawki do Gy-Eq dla efektów 
deterministycznych [NCRP2000].  
 

Typ promieniowania RBE 

Neutrony o energii 1 - 5 MeV 6,0 

Neutrony o energii 5 – 50 MeV 3,5 

CięŜkie jony (He, C, Ne, Ar) 2,5 

Protony o energiach > 2 MeV 1,5 
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Wartości granicznych dawek prezentowane w tabelach 2.3.5.1 oraz 2.3.5.2 zostały 

wypracowane bazując na danych uzyskanych na podstawie badań osób, które przeŜyły wybuch 

bomby atomowej. W chwili wybuchu takiej bomby następuje emisja silnego promieniowania 

neutronowego i elektromagnetycznego. Ze względu na powyŜsze, wartości dawek granicznych 

rekomendowane przez NCRP posiadają duŜe niepewności jeśli chodzi o szacowanie ryzyka 

wystąpienia późnych efektów od cięŜkich jonów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Monika Puchalska                                     rozprawa doktorska                                                    - 52 -                                        
 

2.4. Fantomy dozymetryczne stosowane w dozymetrii promieniowania 

jonizuj ącego 

 

  Fizyczne modele ciała ludzkiego (fantomy dozymetryczne) w dozymetrii promieniowania 

stosowano juŜ od początku ubiegłego wieku. Do lat trzydziestych powszechnie uŜywanymi 

fantomami były zbiorniki z wodą lub bloki wosku [Baumeister1923]. Szybki rozwój fantomów 

odzwierciedlających w coraz precyzyjniejszy sposób własności ciała ludzkiego nastąpił w latach 

pięćdziesiątych [Lincoln1958]. Fantomy antropomorficzne charakteryzowały się coraz 

większym realizmem, zarówno pod względem wyglądu jak i stosowanych materiałów 

tkankopodobnych. Istotnym uzupełnieniem badań eksperymentalnych jest wykorzystanie 

obliczeniowych modeli numerycznych ciała ludzkiego. Pozwalają one na uzyskanie wyników 

niezaburzonych obecnością elementów pomiarowych a takŜe mogą być stosowane tam, gdzie 

przeprowadzenie eksperymentu byłoby skomplikowane lub wręcz niemoŜliwe. W tym 

podrozdziale opisane zostały stosowane w dozymetrii i radioterapii komputerowe modele ciała 

człowieka oraz ich podział.    

2.4.1. Numeryczne modele ciała człowieka 
 

Pierwszy matematyczny fantom człowieka został stworzony przez Fisher’a i Snyder’a w 

1969 roku w Oak Ridge National Laboratory (ORNL) w USA pod nazwą „MIRD-5” (rys. 

2.4.1.1a) [Snyder1969]. Kształty narządów i tkanek opisano w nim prostymi figurami 

geometrycznymi takimi jak płaszczyzny, stoŜki, walce, elipsy i sfery. Model z 1969 roku 

przedstawiał dorosłego człowieka obojga płci. W późniejszych latach Cristy [Cristy1980] 

stworzyła fantomy dzieci i niemowląt w róŜnym wieku. Matematyczny model kobiety i 

męŜczyzny (ADAM i EVA), zgodny co do masy poszczególnych narządów/tkanek z 

wytycznymi ICRP 23 [ICRP1975], został stworzony w 1986 roku przez Kramera [Kramer1986]. 

Modele te masami narządów odpowiadają wzorcowemu dorosłemu przedstawicielowi rasy białej 

o określonej charakterystyce anatomicznej i fizjologicznej (ang. Reference man), określonemu 

przez ICRP dla celów oceny w ochronie przed promieniowaniem. Kształt zarówno całego 

fantomu jak i poszczególnych narządów nie przypomina jednak rzeczywistych kształtów 

człowieka.  

W miarę rozwoju komputerowych technik obrazowania, CT (ang. Computed Tomography) 

i MRI (ang. Magnetic Resonance Imaging), stało się moŜliwe stworzenie fantomu na podstawie 

zdjęć CT lub MRI rzeczywistego człowieka. Fantomy utworzone tą metodą nazywane są woksel 
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fantomami (voxel, z ang. volume pixel) (rys. 2.4.1.1b, 2.4.1.2), od nazwy najmniejszej jednostki 

objętości fantomu. Pierwsze woksel fantomy zostały przygotowane na podstawie zdjęć CT 

człowieka ponad 20 lat temu, przez dwie niezaleŜne grupy [Gibbs1984; Williams1986]. Od 

tamtej pory powstało wiele woksel modeli [Zubal1994; Dimbylow1996; Jones1997; Chao2001; 

Petoussi-Henss2002; Kramer2003], równieŜ na bazie zdjęć MRI.  

Pojedynczy woksel jest jednorodny pod względem materiału i gęstości, jednakŜe jego 

kompozycja chemiczna i gęstość zaleŜą od pozycji w fantomie. Kształt danego narządu/tkanki 

jest zdeterminowany poprzez sumę wszystkich wokseli jednego typu. Wymiar kaŜdego woksela 

jest jednakowy i decyduje o rozdzielczości woksel fantomu. Zmniejszając rozmiar woksela 

zwiększamy ilość elementów a poprzez to rozmiar pliku oraz czas obliczeniowy komputera. 

Zaletą woksel fantomów jest ich skalowalność w kaŜdym z trzech wymiarów. Fantomy 

matematyczne i numeryczne znalazły zastosowanie w ochronie radiologicznej jako uŜyteczne 

narzędzia do oceny naraŜenia narządów i tkanek człowieka, poddanego ekspozycji na 

promieniowanie. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Rysunek 2.4.1.1. (a) Matematyczny fantom typu MIRD-5 [Snyder1969]; (b) woksel 
fantom NORMAN w przekroju podłuŜnym [Jones1997]. Kolorami oznaczono narządy i 
tkanki. 
 

a) b) 



Monika Puchalska                                     rozprawa doktorska                                                    - 54 -                                        
 

 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 2.4.1.2. Woksel fantom Zubal w czterech projekcjach przekroju podłuŜnego 
[Zubal1994]. Kolorami oznaczono narządy i tkanki. 
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3. Pomiary dawek w tkankorównowaŜnych fantomach w przestrzeni kosmicznej 
 

Pierwszy załogowy lot w przestrzeń kosmiczną miał miejsce 12 kwietnia 1961 roku, kiedy 

to rosyjski kosmonauta Jurij Gagarin na statku Wostok-1 odbył swój 108-minutowy lot. Odkąd 

czas trwania lotów kosmicznych przedłuŜył się, istotnego znaczenia nabrała ochrona 

radiologiczna astronautów. Ocenę naraŜenia astronauty moŜna prowadzić poprzez 

monitorowanie mocy dawek środowiskowych, dozymetrię indywidualną [Badhwar1996; 

Hajek2006] jak i obliczenia modelowe [Sawyer1976; Vette1991]. Ze względu na 

skomplikowane i zmienne w czasie promieniowanie, spójność obliczeń i pomiarów 

dozymetrycznych jest ciągle niezadowalająca [Badhwar1996; Hajek2006]. Astronauci stosują 

system indywidualnej kontroli dawek, lecz powiązanie sygnału z dozymetru z dawką efektywną, 

obrazującą naraŜenie całego organizmu, wymaga znajomości rozkładu dawek w krytycznych 

narządach i tkankach. W związku z tym przygotowano eksperyment o nazwie MATROSHKA, w 

którym przy wykorzystaniu zestawu detektorów umieszczonych wewnątrz tkankorównowaŜnego 

fantomu człowieka RANDO [AldersonLab], próbowano przeprowadzić ocenę ryzyka 

radiacyjnego dla astronautów podczas EVA [Reitz2006]. Drugi cykl eksperymentu miał miejsce 

wewnątrz stacji kosmicznej i miał na celu wyznaczenie ryzyka radiacyjnego dla astronautów 

pracujących wewnątrz ISS. W tym rozdziale opisany został eksperyment MATROSHKA w fazie 

pierwszej cyklu oraz waŜniejsze osiągnięcia wcześniejszych eksperymentów z wykorzystaniem 

antropomorficznych fantomów człowieka .   

3.1. Wcześniejsze eksperymenty z fantomami w przestrzeni kosmicznej 

 
Pole promieniowania na LEO składa się głównie z protonów o energiach z zakresu 

kilkunastu keV do 1016 keV (zob. rozdział 2.3). Oddziaływanie pierwotnego promieniowania z 

poszyciem stacji, czy teŜ z ciałem człowieka, prowadzi do powstania wtórnego promieniowania, 

w którym przewaŜają neutrony, fotony, miony oraz piony. Ich energia zaleŜy od rodzaju 

materiału stacji jak i od parametrów orbity. Pod koniec lat 80-tych rozpoczęto eksperymenty 

mające na celu zbadanie rozkładu dawki od promieniowania kosmicznego wewnątrz ludzkiego 

ciała. Pomiary takie były moŜliwe dzięki tkankorównowaŜnym fantomom.  

W 1989 roku fantom głowy (rys. 3.1.1), zbudowany z tkankorównowaŜnego materiału z 

zatopioną wewnątrz ludzką czaszką, wypełniony detektorami pasywnymi (m.in. TLD) poleciał w 

swą misję na promie kosmicznym. Celem tego eksperymentu był pomiar rozkładu dawki w 

głowie astronauty podczas podróŜy kosmicznej. Fantom był zamocowany do ściany promu 

kosmicznego prawą stroną, dlatego teŜ dawka otrzymana z tej strony była wyŜsza o 8% niŜ 
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dawka z drugiej strony fantomu. Wzrost ten spowodowany był dodatkową ekspozycją na cząstki 

wtórne, powstałe poprzez oddziaływanie pierwotnego promieniowania ze stacja kosmiczną 

[Konradi1992].  

W 1998 roku następny fantom, tym razem tors wraz z głową (fot. 3.1.1), poleciał na 9,8-

dniową misję. Wyniki eksperymentu pokazały 30% spadek dawki w kierunku skóra – wnętrze. 

Dzienna dawka efektywna wyniosła 0,42 mSv, co stanowiło ponad 90% dziennego 

równowaŜnika dawki na skórę, równego 0,46 mSv [Yasuda2000; Badhwar2002].  

W roku 2001 rozpoczęto pomiary na fantomie głowy i torsu przymocowanych na okres 

około 4 miesięcy do wnętrza modułu nowopowstałej Międzynarodowej Stacji Kosmicznej 

[Semones2002]. Rezultaty, podobnie jak w eksperymentach z fantomami umieszczonymi 

wewnątrz promów kosmicznych, pokazały spadek głębokościowy dawki oraz wzrost dawki w 

części bezpośrednio stykającej się ze stacją.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Projekt MATROSHKA 

 
Celem projektu MATROSHKA (rys. 3.2.1) [Reitz2006] jest ocena naraŜenia astronauty 

podczas pracy w otwartej przestrzeni kosmicznej. Składa się na to wyznaczenie dawek 

promieniowania pochłoniętych przez poszczególne narządy i tkanki ciała ludzkiego, 

wyznaczenie maksymalnego czasu przebywania astronauty poza stacją oraz skorelowanie dawki 

efektywnej z dawką na skórę astronauty. Projekt jest finansowany przez Europejską Agencję 

Rysunek 3.1.1. Fantom 
głowy [Konradi1992]. 

Fotografia 3.1.1. Fantom głowy i torsu   
[Yashuda2000; Badhwar2002]. 
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Kosmiczną (ESA) a koordynuje go Dr Günther Reitz z niemieckiego ośrodka badań 

kosmicznych (DLR) w Kolonii. IFJ PAN jest jednym z głównych wykonawców tego projektu 

(zob. tabela 3.2.1). Nazwa eksperymentu nawiązuje do rosyjskich zabawek, drewnianych lalek 

włoŜonych jedna w drugą. MATROSHKA (fot. 3.2.1) to równieŜ układ warstwowy, gdzie 

fantom typu RANDO [AldersonLab] odziany został kamizelką, symulującą ubranie astronauty, 

włoŜony do kontenera, symulującego skafander astronauty oraz dodatkowo odziany materiałem 

termoizolacyjnym. 

29 stycznia 2004 roku rakieta Progress, wystrzelona z kosmodromu Bajkonur, wyniosła 

MATROSHKĘ na ISS. 26 lutego 2004 roku MATROSHKA została umieszczona przez 

Aleksandra Kaleriego i Michaela Foale na okres 539 dni na zewnątrz stacji kosmicznej w 

module rosyjskim Zvezda. 18 sierpnia 2005 roku Sergei Krikalev i John Phillips zdemontowali 

MATROSHKĘ i umieścili j ą wewnątrz stacji kosmicznej. Detektory zostały wyjęte z fantomu i 

8 października 2005 roku rosyjska rakieta Sojuz zabrała je z powrotem na Ziemie. Fantom 

pozostały wewnątrz stacji kosmicznej został załadowany nowymi detektorami, co umoŜliwiło 

rozpoczęcie eksperymentu MATROSHKA-2a, z pomiarem dawek tym razem wewnątrz ISS.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 3.2.1. Logo projektu MATROSHKA [Berger2004]. 
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Tabela 3.2.1. Laboratoria uczestniczące w eksperymencie MATROSHKA, kolejność alfabetyczna.  
 

Atomic Energy Research Institute, AERI, Budapest, Hungary 
Atominstitute of the Austrian Universities, ATI, Vienna, Austria 
Christian Albrechts University of Kiel, Kiel, Germany 
DIAS, Ireland 
Eril Research Inc.,Richmond, CA , USA 
German Aerospace Center, DLR, Cologne, Germany 
Institute for Biomedical Problems, IMBP, Moscow, Russia 
Institute of Nuclear Physics, IFJ, Krakow, Poland 
JAXA, Japan 
Lawrence Berkeley Laboratory, Berkeley, CA, USA 
NASA JSC, Houston, USA 
National Institute of Radiological Sciences, NIRS, Chiba, Japan 
National Radiological Protection Board, NRPB, Chilton, UK 
Oklahoma State University, OSU, Stillwater, USA 
Physikalisch Technische Bundesanstalt, PTB, Braunschweig, Germany 
Space Systems Division, Boeing, Houston, USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fotografia 3.2.1. MATROSHKA: a) fantom typu RANDO; b) odziany kamizelką (ubranie); c) włoŜony do 
kontenera (skafander); d) odziany dodatkowo materiałem termoizolacyjnym [Berger2004]. 
 
Fantom 

Antropomorficzny fantom typu RANDO (fot. 3.2.2) z laboratorium Aldersona 

[AldersonLab] jest anatomicznym modelem ludzkiej głowy i tułowia. Jest on stosowany głównie 

w radioterapii nowotworów do weryfikacji dawek otrzymywanych przez pacjentów. Model 

uŜywany w eksperymencie MATROSHKA składa się z 33 warstw o grubości 2,5 cm kaŜda, 

zbudowanych z tkankorównowaŜnego tworzywa sztucznego (poliuretanu, PU) z zatopionymi 

wewnątrz ludzkimi kośćmi. Fantom nie tylko kształtem, wielkością ale i gęstością materiału 

symuluje człowieka. Efektywna liczba atomowa dla promieniowania fotonowego dla tworzywa 

b) a) c) d) 
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PU wynosi 7,6 (dla tkanki człowieka 7,4). Skład chemiczny dla poliuretanu (gęstość 0,997 

g/cm3) symulującego tkankę miękką to 9,18% wodoru, 67,78% węgla, 2,50% azotu, 20,31% 

tlenu oraz 0,22% antymonu. Dla materiału symulującego płuca (gęstość 0,352 g/cm3) skład 

chemiczny materiału to 5,97% wodoru, 70,74% węgla, 1,9% azotu, 21,28% tlenu oraz 0,1% 

antymonu [AldersonLabInf]. Dla porównania skład chemiczny tkanki ludzkiej to 10% wodoru, 

18% węgla, 3% azotu oraz 65% tlenu. ZauwaŜymy, Ŝe proporcje węgla i tlenu zostały 

odwrócone ze względu na trudność zbudowania stabilnego i wytrzymałego plastiku, o tak duŜej 

zawartości tlenu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 3.2.2. Antropomorficzny fantom dozymetryczny typu RANDO 
[AldersonLab], uŜyty w eksperymencie MATROSHKA. Lewe zdjęcie 
uzyskane jest techniką tomografii komputerowej z widoczną róŜnicą w 
gęstości materiału dla płuc, kości i reszty symulującej tkankę miękką 
[Berger2004]. 

 

Detektory pasywne w projekcie MATROSHKA  

W kaŜdej warstwie fantomu wykonano kanały przeznaczone do umieszczenia rurek 

polietylenowych (fot. 3.2.3) zawierających w odstępach 1 cala (25,4 mm) miniaturowe detektory 

termoluminescencyjne, o objętości kilkudziesięciu mm3, integrujące w czasie sygnał od 

promieniowania. Tym sposobem wnętrze fantomu zostało wypełnione siatką 5373 detektorów, z 

czego 3140 dostarczył IFJ PAN. Detektory krakowskie wypełniały warstwy parzyste wnętrza 

fantomu natomiast w warstwach nieparzystych znalazły się detektory TL (TLD700 oraz TLD600 

odpowiadające MTS-7 i MTS-6) z DLR oraz z ATI. Pięć rurek wypełniały równieŜ detektory 

OSL (ang. Optically Stimulated Luminescence) [Akselrod2002; Gaza2006] z OSU. Rysunek 

3.2.2 przedstawia rozkład pasywnych detektorów TL wewnątrz warstwy 19 fantomu RANDO. 
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PołoŜenie poszczególnych detektorów określone zostało na podstawie połoŜenia środka pręta z 

włókien węglowych (widoczny na fot. 3.2.3b), poprowadzonego przez cały fantom w celu 

stabilizacji konstrukcji. 

Dodatkowo w miejscach kilku waŜniejszych narządów, takich jak oko (warstwa 3), płuca 

(warstwa 15), Ŝołądek (warstwa 20), nerki (warstwa 22) czy jelita (warstwa 27), umieszczono 

tzw. pudełka narządowe (fot. 3.2.3b), zawierające detektory TL, detektory śladowe CR-39 

[Palfalvi1997; Horwacik2004] oraz OSL. Zadaniem pudełek narządowych było wyznaczenie 

współczynnika jakości promieniowania (Q) oraz porównanie dawek wyznaczonych w tych 

samych punktach, przez róŜne grupy badawcze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografia 3.2.3. a) Warstwa 14-ta fantomu RANDO z polietylenowymi rurkami, wypełnionymi detektorami TL 
w odstępach co 1 cal (25,4 mm); b) Warstwa 3-cia fantomu RANDO zawierająca zarówno rurki z detektorami 
TL jak i pudełko narządowe oraz detektor SSD (Silicon Scintillator Device) [Berger2004]. 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 3.2.2. Schemat rozmieszczenia detektorów TL w warstwie 19 fantomu RANDO. Odległości 
podane są w mm [Berger2004].  
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Na kamizelce okrywającej fantom, w celu określenia dawki na skórę oraz spadku 

głębokościowego dawki od powierzchni skóry do wnętrza fantomu, rozmieszczono 8 pudełek z 

detektorami TL z IFJ, 4 pudełka z przodu i 4 z tyłu kamizelki. Dookoła kamizelki wszyto pasy z 

detektorami TL pochodzącymi z DLR (fot. 3.2.4).  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fotografia 3.2.4. Pudełka z detektorami umieszczone na kamizelce w celu określenia 
dawki na powierzchnię skóry [Berger2004]. 

 

W sześciu pozycjach na kamizelce (2 z przodu, 2 z tyłu i na kaŜdym boku) umieszczone 

zostały pudełka wypełnione detektorami TL, CR-39 oraz OSL (fot. 3.2.5). Podobny zestaw 

detektorów noszą astronauci podczas misji kosmicznych (np. EuCPD, European Crew Personal 

Dosemeter, [ESAWeb]). W pudełkach tych znalazły się detektory róŜnych grup badawczych, co 

pozwoli takŜe porównać rezultaty uzyskane przez róŜne laboratoria, stosujące róŜne techniki 

obróbki i odczytu.   

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotografia 3.2.5. Pudełka z detektorami TL, CR-39 
i OSL umieszczone na kamizelce [Berger2004]. 

TLD  
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Na zewnątrz kontenera na materiale termoizolacyjnym umieszczono zestaw 35 cienkich 

(0,4 mm) detektorów TL, w celu określenia spadku głębokościowego dla promieniowania na 

zewnątrz ISS (fot. 3.2.6). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 3.2.6. Zestaw cienkich detektorów TL (0,4 mm) umieszczony na 
zewnątrz warstwy termoizolacyjnej na kontenerze [Berger2004]. 

 

Detektory referencyjne 

W celu zmierzenia dawki referencyjnej umieszczono pudełka z detektorami TL (zob. fot. 

3.2.7) wewnątrz stacji kosmicznej. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 3.2.7. Pudełko z detektorami TL mierzącymi dawkę 
wewnątrz stacji kosmicznej [Berger2004]. 
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Detektory aktywne w projekcie MATROSHKA 

W kilku miejscach wewnątrz fantomu umieszczono detektory aktywne, SSD (Silicon 

Scintillator Device) [Beaujean2006],  w celu określenia dawki od neutronów (fot. 3.2.3b). Z 

przodu fantomu na wysokości gonad umieszczona została tkankorównowaŜna komora 

jonizacyjna, TEPC (Tissue Equivalent Proportional Counter) [Badhwar1994], mierząca widmo 

mikrodozymetryczne promieniowania (fot. 3.2.1b). Na głowie fantomu umieszczono dodatkowo 

DOSTEL (Dosimetric Telescope) [Beaujean1999], w celu monitorowania strumienia cząstek, 

mocy dawki a takŜe spektrum LET. 

 

Kontener 

Cały fantom został zamknięty w hermetycznym kontenerze, o grubości odpowiadającej 

grubości skafandra astronauty (<1 g/cm2) [Dettmann2007]. Kontener okryty został dodatkowo 

materiałem termoizolacyjnym, MLI (Multi-Layer Insulation). Dolna konstrukcja zawiera całą 

elektronikę słuŜącą komunikacji z wnętrzem ISS.   
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4. Metodyka eksperymentalna 
 

Procedura pomiarowa w dozymetrii TL obejmuje trzy etapy: kontrolowaną obróbkę 

termiczną detektorów (wygrzewanie), ekspozycję na promieniowanie (naświetlenie detektorów 

pomiarowych w badanym polu promieniowania oraz naświetlenie detektorów kalibracyjnych) 

oraz odczyt w kontrolowanych warunkach w czytniku laboratoryjnym. Po skończonym odczycie 

dokonuje się analizy otrzymanego sygnału. W tym rozdziale opisana została metoda pomiarowa 

zastosowana w tej pracy, jak i procedura obliczeniowa wyznaczania dawki pochłoniętej w 

detektorze TL. 

4.1. Metoda pomiaru TL zastosowana w pracy 

 

Schemat procedury pomiarowej zastosowanej w pracy przedstawiono na rys. 4.1.1. 

Wybrano grupy detektorów TL: MCP-7, MTT-7, MTS-7 i MTS-6, kaŜda o liczebności 880 sztuk 

i ponumerowano. Następnie detektory wygrzano przedekspozycyjnie (rozdz. 4.1.1), naświetlono 

promieniowaniem γ (Cs-137) o wartości kermy w powietrzu Ka=1 mGy, wygrzano 

poekspozycyjnie oraz odczytano (rozdz. 4.1.3) w czytniku Dosacus, w celu wyznaczenia 

indywidualnych współczynników czułości, IRF (ang. Individual Reference Factor). Tę samą 

grupę detektorów poddano ponownej obróbce termicznej i dokonano podziału na grupy 

detektorów: kalibracyjnych, tła, transportowych i pomiarowych. Detektory kalibracyjne i tła 

zostały umieszczone w ołowianym domku niskotłowym na terenie IFJ PAN. Detektory 

pomiarowe wraz z transportowymi zostały posłane na pomiary. Detektory kalibracyjne zostały 

naświetlone promieniowaniem γ (Cs-137) tego samego dnia kiedy miała miejsce ekspozycja 

detektorów pomiarowych (dotyczy ekspozycji opisanych w rozdz. 6) lub jeśli ekspozycja była 

rozciągnięta w czasie (dotyczy projektu MATROSHKA opisanego w rozdz. 8) kalibracje 

przeprowadzono w połowie okresu ekspozycji. Miało to na celu uwzględnienie w detektorach 

pomiarowych zaniku sygnału w czasie od ekspozycji do odczytu. Po powrocie detektorów 

pomiarowych, wszystkie detektory łącznie z kalibracyjnymi i tła zostały wygrzane 

poekspozycyjnie, zgodnie z rozdziałem 4.1.1, oraz odczytane w trybie liniowym w manualnym 

czytniku RA’94, zgodnie z rozdziałem 4.1.3. 
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4.1.1. Wygrzewanie 
 

Detektory TL wykorzystane w pracy były poddane obróbce termicznej zgodnie z rodzajem 

detektora. Optymalne warunki wygrzewania to 1 godzina w 400 oC oraz 2 godziny w 100 oC dla 

detektorów MTS i MTT, natomiast dla detektorów MCP jest to 10 minut w temperaturze 240 oC. 

Wygrzewanie przeprowadzono w sterowanych mikroprocesorowo piecach o stabilności ± 1 oC, 

umieszczając detektory na cienkiej płytce aluminiowej i wkładając do pieca utrzymywanego w 

Ŝądanej temperaturze. Po upływie przewidzianego czasu wygrzewania, płytkę z detektorami 

wyjmowano z pieca i umieszczano na grubym bloku aluminiowym, w celu szybkiego 

schłodzenia detektorów do temperatury pokojowej. Wygrzewanie w 100 oC odbywała się w 

suszarce laboratoryjnej o stabilności ± 5 oC.  

numerowanie detektorów TL 

 
 

wygrzewanie przedekspozycyjne 

 
 

naświetlanie (Cs-137) 

 
 

wygrzewanie poekspozycyjne 

 
 

odczyt w czytniku Dosacus 

 

                      Wyznaczenie IRF  
                (ang. Individual Reference Factor) 

 

wygrzewanie przedekspozycyjne 

 
 

podział detektorów 
 

 

kalibracyjne tła transportowe pomiarowe  
 

naświetlanie (Cs-137) 
 

                            ekspozycja 
 
 

 

wygrzewanie poekspozycyjne 

 
 

odczyt w czytniku RA’94           Analiza, wyznaczenie dawki 
 
 

Rysunek 4.1.1. Schemat procedury pomiarowej zastosowanej w pracy. 
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Oprócz opisanej powyŜej obróbki przedekspozycyjnej wygrzewano detektory równieŜ 

bezpośrednio przed odczytem. Wygrzewanie to odbywało się w temperaturze 120 oC przez 30 

minut.  

Opisane powyŜej procedury wygrzewania zostały zastosowane dla wszystkich detektorów 

TL w tej pracy. 

4.1.2. Kalibracja źródłem Cs-137 
 

Metoda dozymetrii termoluminescencyjnej jest metodą względną, toteŜ do określenia 

dawki pochłoniętej stosuje się detektory kalibracyjne, wzorcowane w znanym polu 

promieniowania. Ze względu na róŜnice czułości pomiędzy róŜnymi partiami detektorów, 

detektory kalibracyjne pochodziły z tej samej partii co detektory pomiarowe. Detektory 

kalibracyjne naświetlono wzorcową wartością Ka na wiązce ze źródła Cs-137 o energii 662 keV. 

W przypadku eksperymentu ICCHIBAN (rozdz. 6) Ka=10 mGy, natomiast dla eksperymentu 

MATROSHKA (rozdz. 8) Ka=50 mGy. Źródło Cs-137 jest w posiadaniu Laboratorium 

Wzorcowania Przyrządów Dozymetrycznych (LWPD) w IFJ. Pole promieniowania uzyskiwane 

przy pomocy tego stanowiska kalibracyjnego jest dokładnie określone w jednostkach Ka, 

poprzez pomiary wzorcowymi komorami jonizacyjnymi.  

4.1.3. Odczyt 
 

W celu wyznaczenia IRF-ów (wzór 4.2.3) dokonano odczytu detektorów TL w stałej 

temperaturze, na automatycznym czytniku typu Dosacus, z systemem grzania za pomocą 

gorącego azotu. Czytnik ten jest wyposaŜony w fotopowielacz Hamamatsu 1166 z bialkaliczną 

fotokatodą. Detektory MCP wygrzewano przez 13 sekund w temperaturze 260 oC, natomiast 

detektory MTS oraz MTT przez 11 sekund w 300 oC.  

Wszystkie opisane w pracy pomiary, za wyjątkiem wyznaczania IRF, zostały wykonane na 

czytniku TL typu RA'94, z systemem grzania za pomocą platynowego grzejnika oporowego, z 

zastosowaniem liniowego profilu grzania. Czytnik ten jest wyposaŜony w fotopowielacz typu 

EMI 9789QB z bialkaliczną fotokatodą oraz odcinający promieniowanie podczerwone filtr 

optyczny BG-12. Szybkość grzania wynosiła 10 oC/s. Detektory MTS i MTT grzane były w 

zakresie temperatur od 100 oC  do 400 oC, natomiast detektory MCP od 100 oC do 275 oC. 

Odczyt detektorów TL odbywał się w atmosferze neutralnego gazu argonu, w celu redukcji 

chemoluminescencji.  
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Wyniki i parametry pomiarowe przesyłane były do komputera PC w czasie rzeczywistym i 

przedstawiane na ekranie monitora. Rezultatem pomiarów na czytniku Dosacus była całka 

zmierzonego sygnału TL, natomiast z czytnika RA’94 otrzymano krzywe TL. KaŜda otrzymana 

dana została zapamiętana na trwałych nośnikach danych w sekwencji znaków ASCII do dalszej 

obróbki. 

4.2. Procedura wyznaczania dawki zaabsorbowanej w detektorze TL 

 

Pochłoniętą w detektorze TL dawkę wyznaczono na podstawie pól powierzchni pod 

pikami 4, 5 oraz 5a, wykorzystując metodę dekonwolucji krzywej TL (zob. rozdz. 2.2.4.2). Na 

podstawie sygnału od detektorów kalibracyjnych naświetlonych w polu promieniowania γ o 

znanej wartości kermy w powietrzu, wyznaczono tzw. współczynnik kalibracji 
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Ka jest kermą w powietrzu w mGy, Skal_k i Stlo_k w [zliczenia] są sumą pól powierzchni pod 

pikami dozymetrycznymi dla k-tego detektora kalibracyjnego i detektora tła. Bezwymiarowy 

parametr IRFk jest indywidualnym współczynnikiem czułości dla k-tego detektora, liczonym 

jako: 
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gdzie Sk jest liczbą zliczeń dla k-tego detektora a S  jest średnią liczbą zliczeń ze wszystkich, 

naświetlonych jednakową dawką, detektorów danego typu. Niepewność pomiarowa dla Nγ 

wyraŜa się jako: 
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       (4.2.4) 

 

gdzie aKσ  jest niepewnością kalibracji podawaną w Świadectwie wzorcowania detektorów 

wydawanym przez LWPD (2%), kalSσ  i tloSσ  są odchyleniami standardowymi od średniej 

powierzchni pól pod pikami dozymetrycznymi, odpowiednio dla detektorów kalibracyjnych i 

detektorów tła, tlokal FOMFOM ,  w [%] (zob. rozdz. 5.2) są średnimi niepewnościami 

dopasowania pików do krzywych TL od detektorów kalibracyjnych i tła.    

Dla i-tego detektora pomiarowego zaabsorbowaną w nim dawkę, Di, wyznaczono według 

wzoru:  
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Si, Sj_tr są sumą pól powierzchni pod pikami dozymetrycznymi dla i-tego detektora pomiarowego 

oraz j-tego detektora transportowego. Jeśli pomiar przeprowadzany jest na n-detektorach 

pomiarowych (jak w rozdziale 6) wówczas 
n

S
S

n

i
i

i

∑
== 1 . Niepewność pomiaru pochłoniętej w 

detektorze dawki wyraŜa się jako: 
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gdzie trSσ  jest odchyleniem standardowymi od średniej powierzchni pól pod pikami 

dozymetrycznymi dla detektorów transportowych, trFOM i iFOM  w [%] są średnimi 

niepewnościami dopasowania pików do krzywych TL od detektorów transportowych oraz 

detektora pomiarowego. Dla n-detektorów pomiarowych iS  zastępowane jest odchyleniem 

standardowym od wartości średniej.     

Obliczona wg takiej procedury dawka jest dawką równowaŜną kermie w powietrzu. W 

celu konwersji do dawki w wodzie dokonuje się następującej operacji: 
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gdzie Fwoda/powietrze = 1,13 jest stosunkiem dawki promieniowania pochłoniętej w wodzie do 

dawki zaabsorbowanej w powietrzu. Wartość ta została obliczona na podstawie kalibracji 

komorą jonizacyjną umieszczoną przez taki sam czas w zadanej odległości od źródła w fantomie 

wodnym oraz w takiej samej odległości od źródła w powietrzu, powietrze
wodaFσ  jest niepewnością 

wyznaczenia tej wartości wynoszącą 2%. 

W związku ze spadkiem wydajności detekcji TL we wiązkach cięŜkich jonów (zob. rozdz. 

2.2.5), dokonuje się korekty obliczonej według wzoru 4.2.9 dawki. Po korekcie na spadek 

wydajności wzór na dawkę wygląda następująco: 
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gdzie ηkγ oraz parametry a, b, c, d i e opisane zostały w rozdziale 2.2.3.3, σL jest rozrzutem 

wartości LET wyznaczonych metodami typów i HTR (rozdz. 2.2.5).  

 Dawka obliczona w taki sposób odpowiada dawce pochłoniętej w wodzie, po ekspozycji 

na promieniowanie gamma ze źródła Cs-137.  
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5. Opracowanie programu GlowFit do analizy krzywych TL 
 

Krzywa termoluminescencyjna dla materiałów TL jest zazwyczaj sumą kilku a często nawet 

kilkunastu pików. Ze względu na niestabilność pików niskotemperaturowych oraz róŜną 

zaleŜność względnej wysokości poszczególnych pików od gęstości jonizacji i nakładanie się 

obszaru pików wysokotemperaturowych na obszar pików dozymetrycznych, niezbędna jest 

dekonwolucja krzywej TL i indywidualna analiza poszczególnych pików. W tym rozdziale 

opisany został program GlowFit, napisany przez autora pracy do dekonwolucji krzywych TL, 

jego walidacja na referencyjnych krzywych TL uŜywanych w międzynarodowym programie 

porównawczym GLOCANIN, w ramach którego testowano kody do dekonwolucji krzywych TL 

[Bos1993; Bos1994].    

5.1. Motywacje do napisania nowego programu do dekonwolucji krzywych TL 

 

Pod koniec ubiegłego wieku powstało kilka programów do dekonwolucji krzywej TL 

[Horowitz1986; Bos1993; Bos1994; Mandowski1999; Delgado2001]. Program GCA 

[Delgado2001], uŜywany w IFJ, działa poprawnie dla dobrze rozseparowanych pików. Brak w 

nim jednak moŜliwości ograniczenia zmienności dopasowywanych parametrów, co często jest 

wykorzystywane w przypadku skomplikowanych krzywych TL. Inną niedoskonałością 

programu GCA jest ręczne ustawianie wszystkich parametrów startowych dla kaŜdej krzywej 

TL, co jest czynnością czasochłonną w przypadku duŜej ilości danych, jak te z eksperymentu 

MATROSHKA (ok. 3500 krzywych TL). Dla zwiększenia efektywności analizy duŜej ilości 

danych pomiarowych opracowany został program pod nazwą GlowFit [Puchalska2006]. 

Program ten pracuje w środowisku Windows, posiada przyjazny uŜytkownikowi panel 

sterowania i umoŜliwia analizę typowej krzywej z detektora LiF:Mg,Ti w czasie kilku sekund.  

5.2. Opis programu GlowFit 

Program GlowFit, słuŜący do analizy krzywych termoluminescencyjnych bazuje na 

kinetyce pierwszego rzędu (model Randall’a – Wilkins’a opisany w rozdziale 2.2.2) z liniowym 

profilem grzania. W programie GlowFit do opisania pojedynczego piku wykorzystano funkcję 

2.2.2.14. Parametry tej funkcji wyszukiwane są metodą najmniejszych kwadratów, której kod 

zaczerpnięto z [Brandt1998], dla funkcji nieliniowej w wariancie Marquardta (zob. dodatek A). 

Program napisany został pod Borland C++Builder. 
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Algorytm programu GlowFit jest następujący: 

1. Wczytanie plików wejściowych. Pliki wejściowe o maksymalnej ilości 1000 linii mają 

format ASCII (o rozszerzeniu *.dat). Dopuszczalny format danych to dwie kolumny 

zawierające wartości temperatury w oC oraz liczbę zliczeń dla podanych kanałów 

temperaturowych. Po wczytaniu pliku na wykresie pojawia się krzywa TL.   

2. Ustalenie parametrów startowych. Parametry startowe dla IM, E, TM dla funkcji 2.2.2.14 

moŜna zainicjalizować na dwa sposoby.  

a. Ręcznie, poprzez ustalenie ilości pików TL (w zakresie od 1 do 10) a następnie 

dodanie kolejnych pików poprzez naciśnięcie lewego klawisza myszki w 

określonych pozycjach na wykresie. Wartość startowa parametru E jest 

standardowo ustalona na 1,7 eV a wartości IM i TM określa pozycja naciśniętego 

klawisza myszki. Parametry te moŜna takŜe wpisać z klawiatury.  

b. Po dobraniu wszystkich parametrów startowych istnieje moŜliwość stworzenia 

tzw. pliku startowego (o rozszerzeniu *.fac). Plik ten zawiera współczynniki 

potrzebne do zainicjalizowania parametrów kolejnych krzywych TL. Informacje 

zapisywane/odczytywane do/z tego pliku to: odległość poszczególnych pików od 

globalnego maksimum, stosunki pomiędzy wysokościami pików a wartościami 

pomiarowymi w kanałach temperaturowych odpowiadających połoŜeniom 

maksimów tych pików oraz wartości startowe energii aktywacyjnej. Plik startowy 

jest drugą z moŜliwości określenia parametrów startowych. Jest to opcja 

pozwalająca na bardzo szybką analizę krzywych TL. Plik startowy dla detektorów 

LiF:Mg,Ti dołączony jest do programu GlowFit.  

3. Określenie przedziału zmienności parametrów funkcji. KaŜdy z parametrów IM, E, TM  

oraz a, b i c (parametry tła z równania A.1 w dodatku A) moŜna oznaczyć jako stały, 

niezmienny podczas operacji dopasowywania lub określić przedział dozwolonych 

wartości.  

4. Dopasowanie parametrów funkcji. Parametry funkcji są dopasowywane metodą 

najmniejszych kwadratów dla funkcji nieliniowej w wariancie Marquardta (zob. dodatek 

A). Procedura LSQMAR z [Brandt1998] została zmodyfikowana tak, aby w kaŜdym 

kroku iteracyjnym po obliczeniu wartości ika )( r , określonych równaniem A.9 w dodatku 

A, umoŜliwi ć kontrolę wartości dopasowywanych parametrów funkcji. JeŜeli parametry 

te wykraczają poza określony przedział, wówczas w ich miejsce podstawiane są wartości 

z poprzedniej iteracji, które mieściły się w Ŝądanych granicach. Procedura AUXDRI 
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obliczająca elementy macierzy pochodnych kjA  (równanie A.5 w dodatku A), 

wykorzystana w [Brandt1998], oparta jest na róŜniczkowaniu numerycznym. W celu 

zwiększenia szybkości działania programu zastąpiono róŜniczkowanie numeryczne 

analitycznym. Zabieg taki przyspieszył algorytm o kilkanaście sekund w stosunku do 

algorytmu z uŜyciem róŜniczkowania numerycznego. 

5. Pliki wynikowe. Jako wynik, program GlowFit pokazuje na wykresie dopasowane piki 

wraz z residuą, określającą procentową róŜnicę między doświadczalną a teoretyczną 

wartością w danym kanale temperaturowym.  

Oprócz wizualizacji GlowFit tworzy równieŜ dwa pliki wynikowe. Jeden z nich o 

rozszerzeniu *.xls zawiera informacje typu: nazwa analizowanego pliku, dopasowane 

parametry, IM, E, TM oraz parametry dla funkcji tła (A.1 w dodatku A), a takŜe pola 

powierzchni pod pikami.  

Pole powierzchni pod pikiem liczone jest metodą trapezów [NumRec]. W metodzie tej 

wykorzystuje się definicję całki oznaczonej, w której wartość całki interpretowana jest 

jako suma pól obszarów pod krzywą w zadanym przedziale całkowania kp xx , . Pole to 

przybliŜamy dzieląc przedział całkowania na n=1000 trapezów i sumując ich pola.  

W pliku *.xls zapisywane są teŜ wartości FOM (ang. Figure Of Merit) oraz 

współczynnika częstotliwości, s (zob. rozdział 2.2). FOM jest miarą jakości dopasowania 

i wyraŜony jest jako stosunek sumy róŜnic pomiędzy doświadczalną (yi) a teoretyczną 

wartością (y(Ti)) w danym kanale temperaturowym (i), do pola powierzchni pod krzywą 

TL (A) [Balian1977]. 

                           
( )

%100[%] ×
−

=
∑

A

Tyy
FOM i

ii

                                        (5.2.4) 

 

Współczynnik częstotliwości dla kinetyki pierwszego rodzaju liczony jest wg wzoru 

(oznaczenia parametrów jak w rozdziale 2.2):  
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β=                                                       (5.2.5) 

 

Równolegle z plikiem *.xls tworzony jest plik o nazwie analizowanej krzywej TL, z 

rozszerzeniem .plo. Plik ten zawiera wartości współrzędnych (Ti, y(Ti)) dla kaŜdego 
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dopasowanego piku oraz dla tła, gdzie Ti jest wartością temperatury w i-tym kanale a 

y(Ti) wartością funkcji dla tego kanału temperaturowego.   

6. Niepewność dopasowanych parametrów. Program GlowFit podaje równieŜ niepewności 

wartości  dopasowanych parametrów funkcji. Jeśli macierz kjA  jest macierzą pochodnych 

(wyraŜenie A.5) to macierz 
1−= kjAC  jest macierzą kowariancji, gdzie pierwiastki 

kwadratowe z elementów diagonalnych tej macierzy definiują niepewności  dopasowanych 

parametrów, jjj Ca =)(σ .  

7. Dodatkowe funkcje. W przypadku gdy procedura dopasowująca zawiedzie, program 

posiada bardzo uŜyteczną własność manualnego dopasowywania parametrów funkcji. 

 

Okno główne programu GlowFit pokazane jest na rysunku 5.2.1. Szczegółowa instrukcja 

obsługi dołączona jest do programu.  

 

 

Rysunek 5.2.1. Okno główne programu GlowFit słuŜącego do analizy krzywych TL. 
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Wartość FOM świadczy o jakości dopasowania funkcji do krzywej TL. JednakŜe czasem 

nawet najlepsze rozwiązanie numeryczne, wcale nie musi oznaczać poprawnej analizy. 

Wykorzystanie wiedzy literaturowej oraz doświadczalnej jest waŜnym elementem kaŜdej 

analizy. Wnoszą one informacje o ilości pików, ich połoŜeniu, proporcji między nimi oraz 

wartościach energii aktywacyjnych [Horowitz1999; Pagonis2006]. Dla detektorów LiF:Mg,Ti 

wartości startowe takich parametrów jak ilość i połoŜenie pików określono doświadczalnie 

metodą Tm-Tstop [Puchalska2007]. Na tej podstawie stworzono pliki startowe, które załączone 

zostały do programu GlowFit. Pliki te były uŜywane w przypadku wszystkich analiz z 

rozdziałów 6 i 8 tej pracy. Aby ograniczyć rozrzut wyników, określono przedziały 

dopuszczalnych wartości dla parametrów startowych. Wartości E wszystkich pików ograniczono 

do ± 5%, połoŜenia pików do ± 0,5% (w Kelvinach) oraz w przypadku najtrudniejszych do 

analizy pików 5a i 6 (zob. rys. 2.2.4.2.1), ze względu na ich nakładanie się na piki sąsiednie, 

ograniczono ich wysokość do ± 5% od wartości początkowej, zadanej w pliku startowym. 

5.3. Walidacja programu GlowFit– projekt GLOCANIN 

 

Program GlowFit przetestowano na referencyjnych krzywych TL uŜywanych w 

międzynarodowym programie porównawczym GLOCANIN [Bos1993; Bos1994], w ramach 

którego testowano kody do analizy krzywych TL. Poprzez określenie sparametryzowanej 

wartości FOM testowano jakość dopasowania funkcji do krzywej TL. Wartości startowe 

parametrów inicjalizowane były manualnie, naciśnięciem klawisza myszki na wykresie. Jedynie 

w przypadku bardzo skomplikowanej krzywej TL, jak na rys. 5.3.1,  ograniczono parametry TM i 

E dla pików wysokotemperaturowych. W przypadku pozostałych krzywych referencyjnych, 

gdzie piki były wyraźnie odseparowane, nie stosowano Ŝadnych ograniczeń. W tabeli 5.3.1 

przedstawione zostały wartości FOM dla dziesięciu krzywych referencyjnych, uzyskane po 

analizie programem GlowFit oraz wartości FOM uzyskane przez uczestników projektu 

GLOCANIN, uŜywających tej samej funkcji opisującej pojedynczy pik a zarazem mających 

jedne z lepszych wyników (program zakodowany jako B z [Bos1993; Bos1994]). Wyniki 

uzyskane programem GlowFit są porównywalnie dobre w kaŜdym przypadku.  
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Tabela 5.3.1. Porównanie wartości FOM uzyskanych przy uŜyciu programu GlowFit z 
wartościami FOM uzyskanymi przy uŜyciu programu zakodowanego jako B, którego wyniki 
uznano za jedne z lepszych  w projekcie GLOCANIN [Bos1993; Bos1994]. 
   

 Nazwa krzywej 
TL 

GlowFit 
FOM 
[%] 

GLOCANIN Program B  
[Bos1993; Bos1994] 

FOM [%] 
RefGlow.001 0,01 0,01 Syntetyczne 

krzywe TL RefGlow.002 0,01 0,01 
RefGlow.003 1,18 1,15 

RefGlow.004 1,06 1,10 

RefGlow.005 1,04 1,07 

RefGlow.006 1,23 1,27 

RefGlow.007 1,00 0,95 

RefGlow.008 0,92 1,13 

RefGlow.009 1,35 1,70 

 
 
 

Eksperymentalne 
krzywe TL 

RefGlow.010 3,86 4,12 
  

Rozkład krzywej TL na poszczególne piki składowe okazuje się zwykle złoŜonym 

zadaniem, zwłaszcza gdy poszczególne piki nakładają się na siebie. Niejednokrotnie teŜ moŜna 

uzyskać bardzo dobre dopasowanie dla szeregu róŜniących się od siebie zestawów parametrów, 

a nawet dla róŜnej liczby pików. Najbardziej skomplikowaną krzywą TL uŜytą w 

międzynarodowych badaniach porównawczych GLOCANIN była RefGlow.009, zmierzona dla 

LiF:Mg,Ti (TLD-100) po napromienieniu dawką 600 Gy promieniowania gamma. Mimo iŜ 

jakość dopasowania krzywej była dla niemal wszystkich programów bardzo dobra, wyniki 

uzyskane dla poszczególnych pików (zwłaszcza tych leŜących w obszarze wyŜszych temperatur) 

róŜniły się znacząco. Krzywą tą uczestnicy projektu rozłoŜyli na 9 lub 10 pików, a róŜnice np. w 

otrzymanej powierzchni pod pikami przekroczyły 100%. Dla ekspozycji dawkami rzędu mGy, 

wyniki uzyskane przy pomocy róŜnych programów do dekonwolucji krzywej TL wykazywały 

zadowalającą zgodność [Bos1994].  

Rozkład krzywej RefGlow.009 na piki składowe z ograniczeniem parametrów TM i E dla 

pików wysokotemperaturowych podczas dopasowywania oraz bez ograniczania ich pokazano na 

rys. 5.3.1a i 5.3.1b. 
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Rysunek 5.3.1. Dekonwolucja krzywej RefGlow.009 z projektu GLOCANIN przy uŜyciu programu 
GlowFit. Dopasowanie z uŜyciem ograniczenia parametrów E i TM dla pików wysokotemperaturowych 
(a) i bez uŜycia jakichkolwiek ograniczeń (b). 

 

Jak wynika z rys. 5.3.1 krzywą RefGlow.009 moŜna rozłoŜyć na kilka sposobów, 

uzyskując dobre dopasowanie na poziomie 1%. Dopiero wstępne określenie ilości i połoŜenia 

pików pomaga w znalezieniu fizycznie poprawnego rozwiązania [Howoritz1999; Pagonis2006].   

Walidacja programu na krzywych referencyjnych z projektu GLOCANIN wykazała, Ŝe 

GlowFit poprawnie analizuje wszystkie typowe krzywe TL. Program jest teŜ w stanie 

analizować równieŜ skomplikowane krzywe TL, jak te uzyskane z LiF:Mg,Cu,P o zwiększonej 

zawartości Mg (0,05%) po naświetleniu dawkami rzędu kGy, składające się z silnie 

nakładających się pików [Puchalska2006]. Jest to osiągalne głównie dzięki moŜliwości 

ograniczania zakresu zmienności parametrów. Inną waŜną własnością programu jest wygodny 

sposób szacowania wartości startowych szukanych parametrów poprzez plik startowy. GlowFit 

posiada przyjazny panel graficzny, który pozwala w prosty, intuicyjny sposób manipulować 

wartościami parametrów. Jest on uŜytecznym programem uŜywanym nie tylko w IFJ 

[Bilski2007; Ptaszkiwicz2007], ale teŜ wykorzystywany jest do prac badawczych z zakresu 

dozymetrii przez zespoły zagraniczne [Hajek2007; Bos2007a]. Program GlowFit jest ogólnie 

dostępny na stronie internetowej http://www.ifj.edu.pl/dept/no5/nz58/deconvolution.htm a takŜe 

został załączony do tej pracy. 
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6. Kalibracja detektorów TL w polach promieniowania o wysokiej gęstości 
jonizacji 

 

Wynikiem spadku wydajności detektorów TL we wiązkach cięŜkich jonów jest potrzeba 

korekty dawek, obliczonych na podstawie wskazań detektora TL. Korekta na spadek wydajności 

wymaga wcześniejszego wyznaczenia zaleŜności η od energii i rodzaju jonu. Procedura 

obliczania wydajności detekcji TL, stosowana do tej pory w IFJ [Bilski2006] opierała się na 

analizie sygnału całkowanego w zakresie do około 250 0C, gdzie występuje minimum pomiędzy 

obszarem pików głównych a wysokotemperaturowych. Celem tego rozdziału jest przedstawienie 

zaleŜności wydajności TL, liczonych z zastosowaniem metody dekonwolucji krzywej TL, w 

funkcji LET i porównanie ich z wynikami uzyskanymi wcześniej przez Bilskiego [Bilski2006] 

poprzez metodę całkowania krzywych TL. W rozdziale tym przedstawiono teŜ wyniki 

kalibracyjnego naświetlania par detektorów TL z 6Li oraz 7Li w polu CERF (The CERN–EU 

high-energy reference field) [Mitaroff2002], dla wyznaczenia neutronowego równowaŜnika 

dawki metodą par (zob. rozdz. 2.2.6).      

6.1. Kalibracja detektorów TL we wiązkach cięŜkich jonów 

 
Eksperymenty ICCHIBAN-6 oraz NSRL ICCHIBAN, jako część projektu ICCHIBAN 

[Uchihori2004], dedykowane były porównaniu wskazań detektorów pasywnych uŜywanych w 

dozymetrii wewnątrz stacji kosmicznej. Dodatkowym celem była teŜ kalibracja detektorów TL 

w polu promieniowania odpowiadającym temu na zewnątrz ISS. Naświetlenia w ramach 

eksperymentu ICCHIBAN-6 odbywały się na akceleratorze HIMAC w Japonii, natomiast NSRL 

ICCHIBAN w NASA Space Radiation Laboratory (NSRL) w Nowym Jorku. W ramach 

ICCHIBAN-6 oraz NSRL ICCHIBAN dokonano naświetleń we wiązkach jonów 12C, 40Ar, 84Kr 

oraz 56Fe, 1H i 16O o energiach, LET oraz zasięgu w wodzie podanych w tabeli 6.1.1.   

 
Tabela 6.1.1. Wartości początkowej energii cząstek, ich zasięg w wodzie oraz LET i dawka 
zaabsorbowana podczas ekspozycji jonami 12C, 40Ar oraz 84Kr z eksperymentu ICCHIBAN-6 oraz 56Fe, 1H 
i 16O z eksperymentu NSRL ICCHIBAN. 

 
 

Eksperyment 
 

Jon 
 

Energia 
(MeV/nukleon) 

 
Zasięg w H2O 

(cm) 

OHLET
2  

w pozycji  detektora 

(keV/µµµµm) 

 
Dawka 
[mGy] 

ICCHIBAN-6 12C 150 4,42 24,1 50 
 40Ar 500 14,44 95,8 50 
 84Kr 400 5,35 448,4 50 

NSRL ICCHIBAN 1H 1000 329,0 0,22 50 
 16O 1000 82,2 13,8 50 
 56Fe 1000 27,2 146,2 50 
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W eksperymencie ICCHIBAN-6 oprócz naświetleń w pierwotnych wiązkach jonów 12C, 40Ar 

oraz 84Kr dokonano równieŜ naświetleń we wiązkach zmodyfikowanych przesłonami. Wobec 

czego energie oraz wartości LET zostały zmodyfikowane do wartości przedstawionych w tabeli 

6.1.2. 

 

Tabela 6.1.2. Wartości LET oraz dawki po ekspozycji jonami 12C, 
40Ar oraz 84Kr z eksperymentu ICCHIBAN-6 po przejściu wiązek 
pierwotnych przez przesłonę PMMA (Polimetakrylan metylu).  

 
Eksperyment Jon OHLET

2  
(keV/µµµµm) 

Dawka 
[mGy] 

ICCHIBAN-6 12C 37,9 73,0 
 40Ar 151,1 57,0 
 84Kr 595,3 62,5 

 

6.1.1. Względna wydajność detektorów TL we wiązkach cięŜkich jonów 
 

Detektory TL z eksperymentów ICCHIBAN-6 oraz NSRL ICCHIBAN zostały poddane 

procedurze pomiarowej opisanej w rozdziale 4.1. Detektory kalibracyjne zostały naświetlone 

promieniowaniem γ ze źródła 137Cs o wartości kermy w powietrzu 10 mGy. Krzywe TL 

zanalizowano rozkładając je programem GlowFit na piki składowe jak na rys. 6.1.1.1 (rozdz. 

2.2.4.2) jak i metodą całkowania krzywej TL (zob. rozdz. 2.2.4.3). Względna wydajność detekcji 

TL liczona była według wzoru 2.2.3.1.3, gdzie sygnał rozumiany jest jako pole powierzchni pod 

pikami 4, 5 oraz 5a (metoda dekonwolucji krzywej TL) oraz jako całka w granicach 

temperaturowych od rozpoczęcia pomiaru do minimum pomiędzy pikiem głównym a 

wysokotemperaturowym (metoda całkowania krzywej TL). Piki wysokotemperaturowe przy 

dawkach na poziomie mGy dla detektorów MCP nie uwydatniają się [Bilski2007]. W tym 

przypadku sygnał był całkowany od rozpoczęcia pomiaru do temperatury Tmax+15 oC. 
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Rysunek 6.1.1.1. Przykładowe krzywe TL dla detektorów MTS, MTT 
oraz MCP, naświetlonych dawką 50 mGy jonami 12C (24,1 keV/µm), 
rozłoŜone na indywidualne piki programem GlowFit. 

 
 

W tabelach 6.1.1.1, 6.1.1.2, 6.1.1.3 przedstawiono wartości względnych wydajności 

detekcji wyznaczonych przy wykorzystaniu metody dekonwolucji krzywych TL (ηGF) oraz 

metody całkowania krzywej TL (ηSTD), dla detektorów MTS, MTT i MCP z eksperymentów 

ICCHIBAN-6 oraz NSRL ICCHIBAN. Niepewność η liczona była jako: 
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gdzie σDγ, σD są odpowiednio niepewnościami kalibracji detektorów TL dawką 

promieniowania referencyjnego i badanego wynoszącymi 2%, STDγ i STD są odchyleniami 

standardowymi od wartości średniej sygnałów, natomiast FOMγ i FOM w [%] są 

niepewnościami związanymi z dopasowaniem pików do krzywych TL. 
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Tabela 6.1.1.1. Wartości wydajności detekcji wyznaczone przy wykorzystaniu metody dekonwolucji 
krzywych TL (ηGF) oraz metody całkowania krzywej TL (ηSTD), dla detektorów MTS z eksperymentów 
ICCHIBAN-6 oraz NSRL ICCHIBAN. 

 

MTS   GlowFit Sumowanie sygnału 
Eksperyment 

 
Rodzaj 

jonu 
LET 

[keV/µm] 
Wydajność 

ηGF [-] 
Wydajność 

ηSTD [-] 
RóŜnica*  

[%]  

Icchiban-6 12C 24,1 0,69     ± 0,04 0,71     ± 0,03 3,3 
 40Ar 95,8 0,48     ± 0,02 0,49     ± 0,02 3,5 
 84Kr 448,4 0,38     ± 0,02 0,40     ± 0,02 4,2 
 12C 37,9 0,60     ± 0,05 0,62     ± 0,04 4,1 
 40Ar 151,1 0,48     ± 0,04 0,50     ± 0,04 4,1 
 84Kr 595,3 0,38     ± 0,03 0,39     ± 0,02 4,0 

NSRL 1H 0,22 1,01     ± 0,06 1,04     ± 0,04 2,7 
 16O 13,8 0,91     ± 0,05 0,95     ± 0,04 4,4 
 56Fe 146,2 0,42     ± 0,03 0,43     ± 0,02 3,6 

                *liczona jako ( ) %1002GF ×+− STDSTDGF ηηηη  
 
 
 
 

Tabela 6.1.1.2. Wartości wydajności detekcji wyznaczone przy wykorzystaniu metody dekonwolucji 
krzywych TL (ηGF) oraz metody całkowania krzywej TL (ηSTD), dla detektorów MTT z eksperymentów 
ICCHIBAN-6 oraz NSRL ICCHIBAN. 

 

MTT   GlowFit Sumowanie sygnału 
Eksperyment 

 
Rodzaj 

jonu 
LET 

[keV/µm] 
Wydajność 

ηGF [-] 
Wydajność 

ηSTD [-] 
RóŜnica*  

[%] 

Icchiban-6 12C 24,1 0,77     ± 0,06 0,86     ± 0,05 11,2 
 40Ar 95,8 0,55     ± 0,04 0,63     ± 0,03 13,2 
 84Kr 448,4 0,46     ± 0,04 0,52     ± 0,03 12,8 
 12C 37,9 0,70     ± 0,07 0,80     ± 0,06 14,3 
 40Ar 151,1 0,57     ± 0,07 0,65     ± 0,06 13,1 
 84Kr 595,3 0,45     ± 0,05 0,52     ± 0,04 12,8 

NSRL 1H 0,22 1,11     ± 0,10 1,10     ± 0,06 0,8 
 16O 13,8 1,07     ± 0,08 1,17     ± 0,07 9,5 
 56Fe 146,2 0,54     ± 0,04 0,63     ± 0,04 16,8 

                *liczona jako ( ) %1002GF ×+− STDSTDGF ηηηη  
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Tabela 6.1.1.3 Wartości wydajności detekcji wyznaczone przy wykorzystaniu metody dekonwolucji 
krzywych TL (ηGF) oraz metody całkowania krzywej TL (ηSTD), dla detektorów MCP z eksperymentów 
ICCHIBAN-6 oraz NSRL ICCHIBAN. 

 

MCP   GlowFit Sumowanie sygnału 
Eksperyment 

 
Rodzaj 

jonu 
LET 

[keV/µm] 
Wydajność 

ηGF [-] 
Wydajność 

ηSTD [-] 
RóŜnica* 

[%] 

Icchiban-6 12C 24,1 0,36     ± 0,02 0,36     ± 0,02 0,5 
 40Ar 95,8 0,31     ± 0,02 0,31     ± 0,01 0,7 
 84Kr 448,4 0,28     ± 0,02 0,29     ± 0,01 0,5 
 12C 37,9 0,30     ± 0,03 0,30     ± 0,02 0,8 
 40Ar 151,1 0,30     ± 0,02 0,30     ± 0,02 0,6 
 84Kr 595,3 0,27     ± 0,02 0,27     ± 0,02 0,3 

NSRL 1H 0,22 0,96     ± 0,07 0,96     ± 0,05 0,2 
 16O 13,8 0,49     ± 0,03 0,49     ± 0,02 0,3 
 56Fe 146,2 0,27     ± 0,02 0,28     ± 0,01 0,4 

                *liczona jako ( ) %1002GF ×+− STDSTDGF ηηηη  
 

 

Jak pokazują obliczenia, róŜnica w wydajności pomiędzy obiema metodami dla 

detektorów MCP jest poniŜej 1%. W przypadku detektorów MTS róŜnica ta zwiększa się do 5%, 

natomiast dla detektorów MTT zwiększa się ona aŜ do 17%. Wzrost róŜnicy to wynik nakładania 

się wysokotemperaturowych pików na piki dozymetryczne (zob. rys. 6.1.1.1), co powoduje w 

przypadku metody sumowania sygnału wzrost wartości STDη . Ma to znaczenie zwłaszcza dla 

detektorów MTT, gdzie obszar wysokotemperaturowy jest szczególnie uwydatniony, natomiast 

dla detektora MCP obszar ten ujawnia się dopiero przy dawkach rzędu kGy [Bilski2007]. 

Rysunek 6.1.1.2 przedstawia względną wydajność detekcji TL (tabele 6.1.1.1-6.1.1.3) w 

funkcji LET dla danych z eksperymentów ICCHIBAN-6 oraz NSRL ICCHIBAN, wraz z liniami 

trendów wyznaczonymi przez Bilskiego [Bilski2008].  Wartości η zarówno dla detektora MCP 

jak i dla detektora MTS układają się zgodnie z liniami trendów wyznaczonych przez Bielskiego. 

Najsłabszą zgodność obserwuje się dla detektora MTT. Dlatego teŜ dla wydajności detektora 

MTT zaproponowano inną niŜ w [Bilski2008] linię trendu. ZaleŜność tą, o równaniu 2.2.3.3.1 i 

parametrach podanych w tabeli 6.1.1.4, przedstawiono na rys. 6.1.1.3.   Oczywiście, korzystając 

z metody Bilskiego naleŜy pamiętać o wszystkich ograniczeniach tej metody, tak jak podano w 

rozdziale 2.2.3.3.  Liniowe Przekazanie Energii (LET) nie jest jednoznacznym  parametrem 

skalującym wydajność detektorów TL gdyŜ odpowiedź tych detektorów zaleŜna jest od struktury 

śladu cząstki naładowanej, determinowanej głównie przez masę, prędkość i ładunek cząstki. 

Prowadzi to do charakterystycznej zaleŜności η=η(L) tak jak na Rys. 2.2.3.3.1. i 2.2.3.3.2 a linia 

trendu ma ograniczone zastosowanie. 



Monika Puchalska                                     rozprawa doktorska                                                    - 83 -                                        
 

0.1 1 10 100 1000

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

 

LE T .H
2
O , keV /µm

M T S

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

 

 

w
yd

aj
no
ść

 T
L,

 η

M T T

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1
 całkowanie k rzywej TL z [B ilsk i2006]
 IC CH IB AN -6 i N SR L, dekonwolucja
 IC CH IB AN -6 i N SR L, ca łkowanie k rzywej TL

 

 

 

M C P

 
Rysunek 6.1.1.2. ZaleŜność względnej wydajności detekcji od LET dla jonów z 
eksperymentów ICCHIBAN-6 i NSRL ICCHIBAN, dla detektorów MTS, MTT i 
MCP. Liniami ciągłymi przedstawiono funkcje dopasowane przez Bilskiego 
[Bilski2008]. 
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Rysunek 6.1.1.3. ZaleŜność względnej wydajności detekcji od LET promieniowania 
dla detektora MTT. Linią przerywaną pokazano funkcję dopasowaną przez Bilskiego 
[Bilski2008], natomiast linią ciągłą funkcję dopasowaną po analizie krzywych TL 
metodą dekonwolucji krzywej TL.  
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Tabela 6.1.1.4. Parametry równania 2.2.3.3.1 
dla zaleŜności η(L) wyznaczonej po analizie 
krzywych TL metodą dekonwolucji krzywej 
TL dla detektora MTT.  

 
Parametr MTT 

a 0,990 
b 0,247 
c 0,343 
d 0,015 
e 0,0062 

 

 

Dla detektorów MTS, MTT oraz MCP wyznaczono zaleŜności będące ilorazem równań 

2.2.3.3.1, o parametrach z tabeli 2.2.3.3.1 dla detektorów MTS i MCP oraz z tabeli 6.1.1.4 dla 

detektora MTT i przedstawiono je na rys. 6.1.1.4. ZaleŜności te posłuŜą do korekty dawek 

punktowych w rozdziale 8.3. 
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Rysunek 6.1.1.4. Stosunki odpowiedzi detektorów MTT, MTS oraz MCP w 
funkcji LET, zgodnie z równaniem 2.2.3.3.1 i parametrami z tabel 2.2.3.3.1 
i 6.1.1.4.  

 

6.1.2. Współczynnik HTR dla detektorów MTS 
 

Dla krzywych TL z naświetleń detektorów MTS w eksperymentach ICCHIBAN-6 i NSRL 

ICCHIBAN wyznaczono współczynniki HTR, zgodnie ze wzorem 2.2.5.1.1. Obliczone wartości 

HTR w funkcji LET zostały przedstawione na rysunku 6.1.2.1.  
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Berger w swojej rozprawie doktorskiej [Berger2003] dla zaleŜność HTR(L) zaproponował 

dopasowanie krzywej o równaniu 2.2.5.1.2. Charakter tej krzywej, po modyfikacji parametrów z 

tabeli 2.2.5.1.1 do a=1,1, b=4,8 oraz c=0,043, dość dobrze oddaje zaleŜność HTR(L) dla 

naszych wyników, do wartości LET około 200 keV/µm (rys. 6.1.2.1). ZaleŜność z rys. 6.1.2.1 

posłuŜy do korekty dawek punktowych w rozdziale 8.3. 
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Rysunek 6.1.2.1. ZaleŜność HTR od LET dla danych z eksperymentów NSRL 
ICCHIBAN i ICCHIBAN-6 dla detektora MTS. Linią przerywaną pokazano 
zaleŜność HTR(L) dla detektora TLD700 [Berger2003], linią ciągłą zaleŜność 
HTR(L) dla detektora MTS. 

 

6.2. Kalibracja detektorów TL w polu neutronowym - CERF 

 
W celu wyznaczenia współczynnika konwersji dawki pochłoniętej od neutronów do 

neutronowego równowaŜnika dawki, pary detektorów MTS-6 i MTS-7 naświetlono w polu 

CERF w CERN (European Organization for Nuclear Research). Pole to jest najlepszym 

dostępnym polem referencyjnym o widmie neutronowym zbliŜonym do tego na ISS. Tworzone 

jest ono w wyniku oddziaływania wiązki hadronowej o energii 120 GeV/c (35% protonów, 61% 

pionów i 4% kaonów) z materiałem miedzianej tarczy. Cząstki wtórne produkowane w takich 

zderzeniach przechodzą przez warstwę 80 cm betonu i wytwarzają na powierzchni bloku o 

powierzchni 2 x 2 m2 prawie jednorodne pole neutronowe, z maksimum energii między 1 MeV a 

10 MeV oraz ok. 100 MeV [Mitaroff2002]. NatęŜenie pierwotnej wiązki hadronowej jest 

monitorowane poprzez gazową komorę PIC (Precision Ionisation Chamber) wypełnioną 
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powietrzem. Pojedynczy sygnał z PIC (PIC-count) odpowiada 2,2 x 104 cząstek (± 10%) 

padających na miedzianą tarczę. KaŜda pozycja na betonowym bloku, podzielonym na siatkę 16 

kwadratów o bokach 50 x 50 cm, wykalibrowana została w wartościach neutronowego 

przestrzennego równowaŜnika dawki, H*(10), znormalizowanych do wartości pojedynczego 

sygnału z PIC, na podstawie symulacji transportu wiązki pierwotnej przez miedzianą tarczę 

kodem FLUKA [Fasso1997].  

Detektory TL z tej samej partii, którą uŜyto do pomiarów na LEO, po uprzednim 

przygotowaniu jak w rozdziale 4.1, naświetlono w polu neutronowym CERF wartością H*(10) 

dla neutronów równą 2,67 mSv. Krzywe TL od MTS-7 oraz MTS-6 poddano rozkładowi na 

indywidualne piki i obliczono dawki zgodnie z rozdziałem 4.2, opierając się na polach 

powierzchni pod pikami 4, 5 i 5a. Metodą par obliczono róŜnicę sygnałów od detektorów MTS-6 

i MTS-7. RóŜnica sygnałów TL zmierzonych detektorami MTS-6 i MTS-7 wynika z róŜnych 

przekrojów czynnych 6Li i 7Li na wychwyt neutronów, w szczególności termicznych. Znając 

wartość referencyjną dla neutronów H*(10)=2,67 mSv, obliczono współczynnik konwersji do 

wartości neutronowego równowaŜnika dawki. Tabela 6.2.1 przedstawia wartość róŜnicy 

sygnałów TL, skalibrowaną względem sygnału tych detektorów naświetlonych znaną dawką 

promieniowania gamma od Cs-137 oraz współczynnik konwersji tego sygnału do wartości 

neutronowego równowaŜnika dawki w mSv/mGy.  

 

Tabela 6.2.1. Wartość dawki od neutronów oznaczająca róŜnicę sygnałów 
TL od detektorów MTS-6 i MTS-7, skalowaną według sygnałów 
kalibracyjnych od promieniowania gamma (Cs-137) oraz współczynnik 
konwersji wskazań par detektorów TL do wartości neutronowego 
równowaŜnika dawki.  

 

H*(10) 
[mSv] 

Dawka neutronowa 
[mGy] 

Współczynnik 
konwersji 

[mSv/mGy] 
2,67 ± 0,05 1,30 ± 0,14 2,05 ± 0,22 

 

Wartość współczynnika konwersji równa 2,05 ± 0,22 posłuŜy w rozdziale 8.5 do obliczenia 

neutronowego równowaŜnika dawki. 
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7. Przygotowanie numerycznego fantomu ciała astronauty 
 

Ocena ryzyka we współczesnym systemie ochrony radiologicznej opiera się na 

wyznaczeniu wartości dawki efektywnej. Wielkość ta uwzględnia dawki pochłonięte w 

narządach/tkankach, jakość promieniowania oraz czynniki wagowe narządów/tkanek, 

uwzględniające róŜną ich podatność na wzbudzenia efektów stochastycznych działania 

promieniowania jonizującego. Rzeczywiste dawki narządowe są wielkościami niemierzalnymi 

„in vivo”. Do pomiaru dawek narządowych w projekcie MATROSHKA zastosowano fantom 

RANDO [AldersonLab], który  pod względem dozymetrycznym ma naśladować parametry ciała 

człowieka. W fantomie tym poszczególne narządy, poza płucami i układem kostnym, nie są 

wyróŜnione. Dla oceny dawki efektywnej konieczne było stworzenie numerycznego modelu 

fantomu RANDO, w którym wyróŜniono narządy krytyczne. W rozdziale tym została opisana 

procedura przygotowania woksel fantomu na podstawie zdjęć CT fantomu RANDO, wzorując 

się częściowo na komercyjnie dostępnym fantomie człowieka Zubal [Zubal1994]. Masy 

narządów krytycznych w stworzonym woksel fantomie porównano z podawanymi przez ICRP 

masami narządów dla człowieka umownego [ICRP2002].  Zweryfikowany woksel fantom jest 

gotowy do róŜnego rodzaju zastosowań dozymetrycznych. 

7.1. Metoda wykonania NUNDO (Numerical RANDO) – numerycznego modelu 

ciała astronauty 

 

W celu oszacowania naraŜenia astronautów podczas EVA autor tej pracy wykonał 

numeryczny model (woksel fantom) fantomu RANDO [AldersonLab], który posłuŜył do 

wyznaczenia dawek narządowych dla astronautów podczas EVA. Woksel model nazwany został 

NUNDO (Numerical RANDO). 

 Zdjęcia CT fantomu RANDO zostały wykonane w Strahlungsinstitut Köln w Niemczech w 

ramach projektu MATROSHKA. Rozdzielczość zdjęć CT wzdłuŜ fantomu wynosiła 5 mm. W 

sumie uzyskano 169 8-bitowych obrazów w skali szarości, kaŜdy o rozmiarach 401x401 pikseli, 

1 piksel=1 mm. Zdjęcia CT zostały zapisane w formacie DICOM (Digital Imaging and 

Communications in Medicine), powszechnie uŜywanym do przenoszenia i przechowywania 

obrazów pochodzących z aparatury medycznej i opracowanym dla potrzeb ujednolicenia 

wymiany i interpretacji danych medycznych. Korzystanie z danych w formacie DICOM wymaga 

specjalnego oprogramowania. Przy pomocy programu ImageJ [ImageJ] 8-bitowe pliki DICOM 

zostały eksportowane do formatu TIF, jednego z najbardziej rozpowszechnionych i 
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uniwersalnych formatów plików graficznych, w celu ich późniejszej obróbki pod COREL 

PHOTO-PAINT. W celu lepszej rozróŜnialności poszczególnych struktur skala szarości została 

zamieniona na skalę kolorów. 8-bitowy kolor to sposób kodowania barwy na ekranie monitora 

umoŜliwiający jednoczesne wyświetlanie 28=256 kolorów. 

 W kolejnym etapie przeprowadzono segmentację zdjęć CT. Jest to procedura podczas 

której na podstawie lokalizacji w fantomie, kaŜdemu 2D pikselowi nadawany jest odpowiedni 

indeks, odpowiadający określonemu kolorowi i przyporządkowany do odpowiedniej 

tkanki/narządu. W obrazie CT otrzymujemy obraz tkanek i narządów róŜniących się w zasadzie 

gęstością elektronową. W przypadku antropomorficznego fantomu RANDO róŜnica gęstości 

występuje jedynie pomiędzy płucami (0,352 g/cm3), powierzchnią kości (1,4 g/cm3), istotą 

gąbczastą (1,03 g/cm3) oraz resztą stanowiącą tkankę miękką (0,997 g/cm3) [AldersonLabInf]. 

Na podstawie zdjęć CT rozróŜnić moŜna było jedynie te struktury. PoniewaŜ obrazy CT 

uzyskane były z określona rozdzielczością przestrzenną, konieczne było ujednolicenia tych 

struktur poprzez przyporządkowanie im określonego koloru. Bezpośrednio wyznaczono 

połoŜenie płuc i kości, natomiast resztę narządów/tkanek zmapowano do fantomu w oparciu o 

istniejący woksel fantom Zubal [Zubal1994] oraz na podstawie atlasu anatomicznego człowieka 

[Aleksandrowicz2006]. W ten sposób dodano 27 dodatkowych struktur, wyspecyfikowanych w 

tabeli 7.1.1. Przy implementacji czerwonego szpiku kostnego, tkanki znajdującej się w obrębie 

istoty gąbczastej kości miednicy, Ŝeber, mostka oraz kręgów [ICRP2002], rozróŜnienie szpiku 

kostnego od istoty gąbczastej kości nie było moŜliwe. W tej sytuacji całe obszary wewnątrz 

kości, o gęstości niŜszej niŜ powierzchnia kości, zakwalifikowano jako czerwony szpik kostny. 

 PołoŜenie detektorów TL wewnątrz poszczególnych warstw fantomu RANDO określone 

zostało w kartezjańskim układzie współrzędnych,  przy czym oś Z pokrywała się z połoŜeniem 

środka pręta z włókien węglowych przechodzącego przez cały fantom (zob. rys. 3.2.2). Ze 

względu na to, Ŝe środek ten nie pokrywa się ze środkiem zdjęcia CT (rys. 7.1.1a) wycentrowano 

obraz fantomu, aby uzyskać tą zgodność na kaŜdym ze 169 zdjęć (rys. 7.1.1b).  

Końcowym etapem tworzenia woksel fantomu jest eksport 8-bitowych obrazów z formatu 

graficznego TIF do tekstowego DAT (macierz 401x401 indeksów z zakresu od 1 do 35 – zob. 

tabela 7.1.1). W tym celu uŜyto programu SCION Image [Scion]. 

   Rysunek 7.1.2 przedstawia ostateczną wersję woksel fantom NUNDO, przygotowanego w 

ramach niniejszej pracy. WyróŜnić moŜna na nim między innymi mózg, kości, płuca, tchawicę, 

przełyk, serce, wątrobę, Ŝołądek, jelito cienkie i grube. Na rysunku 7.1.3 pokazano woksel 

fantom NUNDO w przekroju poprzecznym co 5 mm, z widocznymi strukturami wymienionymi 

w tabeli 7.1.1. Przygotowany woksel model NUNDO jest pierwszym numerycznym modelem 
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fantomu dozymetrycznego RANDO z wyróŜnionymi narządami krytycznymi, opisanym w 

literaturze. Woksel fantom NUNDO został załączony do niniejszej pracy na płycie CD. Dane w 

formacie TIF zajmują 26,2 MB natomiast wyeksportowane do formatu DAT 53,6 MB. 

 
 
Tabela 7.1.1. Indeksy określające poszczególne narządy/tkanki oraz tło, stanowiące wspólnie 
woksel fantom NUNDO. 

 
indeks      narząd/tkanka indeks      narząd/tkanka 

1      Pozostałe narządy/tkanki 19      Krew w sercu 

2      Jajniki 20      Wątroba 

3      Skóra 21      Zawartość Ŝołądka 

4      Tło fantomu 22      Język 

5      Zawartość jelita cienkiego 23      Ślinianki 

6      Płuca 24      Zawartość okręŜnicy 

7      Piersi 25      Tchawica 

8      śołądek 26      Czerwony szpik kostny 

9      Soczewki 27      Nerki 

10      Tarczyca 28      Odbyt 

11      Śledziona 29      Rdzeń kręgowy 

12      Jelito cienkie 30      Prostata 

13      Przełyk 31      Pęcherz 

14      OkręŜnica 32      Serce 

15      Trzustka 33      Oczy 

16      Kości 34      Woreczek Ŝółciowy 

17      Grasica 35      Jądra 

18      Mózg        

   

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 7.1.1. Zdjęcie CT fantomu RANDO w formacie TIF a) oryginalne oraz b) po segmentacji i 
wycentrowaniu względem środka pręta z włókien węglowych. 

b) a) 

 punkt(0,0) 
 punkt(0,0) 

pręt 
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Rysunek 7.1.2. Woksel fantom NUNDO widok z przodu (a) oraz w 
przekroju podłuŜnym (b). Kolorami oznaczono poszczególne 
narządy/tkanki. 

 

 
 

Rysunek 7.1.3. Woksel fantom NUNDO w przekroju poprzecznym co 5 mm. 
Kolorami oznaczono poszczególne narządy/tkanki.  
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7.2. Weryfikacja mas narządów/tkanek fantomu NUNDO w stosunku do wartości 

referencyjnych człowieka umownego 

Poprawność przygotowanego woksel fantomu NUNDO została zweryfikowana poprzez 

porównanie mas narządów/tkanek z wartościami mas referencyjnych dla człowieka umownego, 

zawartymi w rekomendacjach ICRP [ICRP2002].  

Masy narządów/tkanek, M w [g], zostały obliczone według wzoru: 

 

                    ∑∑
==

⋅==
N

i
ii

N

i
i vmM

11

ρ                                               (7.2.1) 

 

gdzie vi i ρi są odpowiednio objętością w cm3 oraz gęstością materiału w g/cm3 i-tego woksela. 

Na masę  narządu/tkanki składają się masy  wszystkich wokseli sumowanych po indeksie i (zob. 

tabela 7.1.1). Objętość jednego bloczka jest równa 1x1x5 mm3=0,005 cm3. Informację na temat 

gęstości materiału uzyskano z laboratorium Aldersona, producenta fantomu [AldersonLabInf]. 

Masy pojedynczego woksela stanowiącego materiał płuc, kości oraz tkanki miękkiej wynoszą 

odpowiednio 0,0018 g, 0,007 g oraz 0,005 g.  

Tabela 7.2.1 przedstawia masy waŜniejszych narządów/tkanek w fantomie NUNDO oraz 

porównanie ich z wartościami referencyjnymi podanymi przez ICRP [ICRP2002]. Zakres 

wartości referencyjnych wiąŜe się na ogół ze zmiennością osobniczą populacji. Wartości mas 

narządów/tkanek fantomu NUNDO mieszczą się w podanych zakresach choć odnoszą się 

niekiedy do poprzednich rekomendacji  [ICRP1975, 1996], gdyŜ  raport [ICRP2002] pomija 

pewne narządy.  Masa płuc w fantomie NUNDO jest o 40% większa od wartości referencyjnej, 

co wynika z wyŜszej gęstości materiału zastosowananego w fantomie RANDO a nie róŜnic 

objętości [AldersonLabInf].  Jeśli zastosować gęstość płuc dla fantomu Zubal wynoszącą       

0,26 g/cm3, wówczas masa płuc fantomu NUNDO mieści się w zakresie podanym przez 

[ICRP2002].  Dla mózgu róŜnica mas wynosi 15%, co zostało narzucone wielkością czaszki 

naleŜącej najprawdopodobniej do osobnika młodocianego (zob. rys. 7.2.1). 
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Tabela 7.2.1. Masy narządów/tkanek woksel fantomu NUNDO w porównaniu do wartości referencyjnych 
dla człowieka umownego według zaleceń ICRP [ICRP2002]. 

 
[ICRP2002]  

Narząd/tkanka 
 

NUNDO 
[g] 

Wartość 
referencyjna 

[g] 

Średnia ± 1 SD 
oraz/lub (zakres 

wartości) 

Stosunek między 
NUNDO a 

[ICRP2002] 

Przełyk 34,0 40 37 ± 6 (23-50) 0,85 
Tchawica 9,9 10 - 0,99 
Płuca 1720,0 1200 1246 ± 322  1,43 
Serce 
 

791,4 
343,8 

840 z krwią 
330 ściany 

(274-385)1 ściany 1,04 

Wątroba 1622,6 1800 (1510-2190)1 0,90 

śołądek 
 
 

158,8+209,
1 

 
 

150+250 
ściany + zawartość 

150 ± 46  
(110-450)  
ściany 

1,06 

Śledziona 157,1 150 (106-281)1 1,06 

Okr ęŜnica 
 
 

400,6+280,
2 
 
 

370+300 
ściany + zawartość 

370 ± 73  
(200-650)  
ściany 

1,05 

Jelito cienkie 
 
 

613,1+258,
1 
 
 

650+350 
ściany + zawartość 

650 ± 78 
(460-830) 
ściany 

0,94 

Trzustka 128,4 140 144 ± 39  0,92 
Nerki 302,1 310 322 ± 80 0,97 
Pęcherz 45,6 50 (30-60)1 0,91 
Prostata 18,0 17 - 1,06 
Jądra 28,1 35 29,4 ± 12 0,80 
Mózg 1238,9 1450 - 0,85 
Czerwony szpik 
kostny 

800,9 
 

1170 
900-kobieta 

- 0,68 

Tarczyca 19,4 20 18,2 ± 6,71 0,97 
Skora 2391,5 3300 (2500-4000)1 0,72 
Soczewki 0,4 0,4  1,00 

Kości  
 

3413,8 
 

10500* 

masa świeŜego 
szkieletu 

(7000-13000)2 0,37 

Ślinianki 71,9 85 - 0,85 
Gruczoły sutkowe 24,4 25 - 0,98 
Grasica 23,8 25 19,7 ± 8,51  0,95 
 
Masa całkowita 
 

 
35885 
±±±±797 

 
75000 

  

 

1 dane z [ICRP1975] 
2 dane z [ICRP1996] 
* wraz z czerwonym szpikiem kostnym 
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Rysunek 7.2.1. NUNDO w przekroju poprzecznym ukazującym wielkość czaszki. 

 

Fantom RANDO jest fantomem niekompletnym gdyŜ składa się jedynie z głowy oraz 

torsu. W związku z tym mas kości, czerwonego szpiku kostnego oraz skóry, w stosunku do 

wartości referencyjnych człowieka umownego, nie da się porównać wprost.  

Tworząc fantom NUNDO zarówno miejsce w którym znajdował się pręt z włókien 

węglowych jak i wydrąŜenia na polietylenowe rurki z detektorami TL, czy teŜ pudełka 

narządowe zostały zamienione na materiał stanowiący tkankę miękką. W związku z tym masy 

całkowite fantomu RANDO oraz stworzonego fantomu NUNDO, nieznacznie się róŜnią.  Masa 

fantomu RANDO wraz z prętem z włókien węglowych, przechodzącym przez cały fantom, oraz 

polietylenową płytą, stanowiącą zakończenie pręta stabilizującego konstrukcję, wynosi 38 kg. 

Całkowita masa fantomu NUNDO wynosi 35,9 ± 0,8 kg. Niepewność masy została określona 

jako masa jednej warstwy wokseli o gęstości 0,997 g/cm3, połoŜonej najbardziej na zewnątrz 

fantomu.  
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8. Wyznaczanie dawek narządowych i dawki efektywnej dla astronauty podczas 
EVA 

 

W tym rozdziale przedstawiono wartości dawek obliczonych na podstawie odczytu 

detektorów TL umieszczonych wewnątrz oraz na powierzchni fantomu RANDO, rozkład 

głębokościowy dawek w funkcji najmniejszej odległości od krawędzi fantomu, udział neutronów 

w dawce całkowitej oraz dawki narządowe wraz z dawką efektywną. Wyniki te uzyskane zostały 

w czasie ponad półtorarocznej ekspozycji fantomu RANDO na zewnątrz Międzynarodowej 

Stacji Kosmicznej.  

8.1. Wyniki pomiarów dawek punktowych w eksperymencie MATROSHKA 

 

Detektory TL z eksperymentu MATROSHKA zostały poddane procedurze pomiarowej 

zgodnie z metodyką podaną w rozdziale 4.1 a krzywe TL przeanalizowano uŜywając programu 

GlowFit, tak jak opisano w rozdziale 2.2.4.2. W ramach pracy przygotowano, odczytano i 

zanalizowano ponad 3500 detektorów TL. Dekonwolucję przykładowych krzywych TL dla 

czterech typów detektorów TL, uŜytych w eksperymencie MATROSHKA, pokazano na rys. 

2.2.4.2.1. Dawki pochłonięte w detektorach TL obliczono zgodnie z rozdziałem 4.2, 

wykorzystując sumę pól powierzchni pod pikami 4, 5 oraz 5a. Sygnał TL został skalibrowany do 

dawki pochłoniętej w wodzie po ekspozycji na promieniowanie gamma ze źródła Cs-137, w 

akredytowanym Laboratorium Wzorcowania Przyrządów Dozymetrycznych IFJ PAN.  

Wartości sygnału TL skalibrowanego do wartości dawki pochłoniętej w wodzie od 

promieniowaniem gamma ze źródła 137Cs wyznaczone dla wszystkich czterech typów 

detektorów TL umieszczonych wewnątrz fantomu, przedstawia tabela B.1 w dodatku B. Są to 

skumulowane wartości dawek za okres 616 dni, które fantom spędził w przestrzeni kosmicznej. 

Dla detektorów MTT-7 oraz MTS-7 wartości te róŜnią się na poziomie kilku procent, a więc w 

granicach niepewności pomiarowych. Odpowiedź detektorów MCP-7 jest do kilkudziesięciu 

procent niŜsza, co wynika ze spadku wydajności detekcji detektorów LiF:Mg,Cu,P juŜ w 

zakresie niskich gęstości jonizacji promieniowania (zob. rys. 2.2.3.3.3). Współrzędne 

przedstawionych punktów pomiarowych podane zostały w kartezjańskim układzie 

współrzędnych zgodnie z odległościami względem punktu (0,0), wyznaczonego w środku 

przechodzącego przez cały fantom pręta stabilizującego konstrukcję (zob. rys. 3.2.2). Wartości 

784 dawek punktowych uzyskane z pomiarów w IFJ PAN stanowią połowę wyników 

uzyskanych detektorami TL w projekcie MATROSHKA, natomiast reszta detektorów TL 
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pochodziła z takich instytucji jak DLR, ATI oraz OSU. Wyniki pomiarów detektorami TL 

wszystkich grup biorących udział w eksperymencie MATROSHKA zostały zebrane w postaci 3-

wymiarowego rozkładu dawki przedstawionego na rysunku 8.1.1 (zob. teŜ plik dawki3D.avi na 

załączonej płycie). Ocena dawek narządowych i dawki efektywnej prowadzona była na 

podstawie kompletu wyników TL uzyskanych z pomiarów IFJ PAN oraz od pozostałych grup.   

 

 

 

Rysunek 8.1.1. Rozkład sygnału TL skalibrowanego do dawki pochłoniętej w wodzie ze 
źródła 137Cs, zmierzonego przez detektory TL umieszczone wewnątrz antropomorficznego 
fantomu typu RANDO, eksponowanego na promieniowanie kosmiczne na LEO przez okres 
616 dni. Po lewej 3D widok fantomu NUNDO z zaznaczonym obszarem płuc. 

 

Rozmieszczenie detektorów względem środka pręta stabilizującego fantom było określone 

przez organizatorów eksperymentu MATROSHKA, bez podania niezbędnych do określenia 

rozkładu głębokościowego dawki, współrzędnych krawędzi fantomu. Współrzędne te obliczono 

poprzez wyszukanie w fantomie NUNDO indeksów dla skóry i oczu (zob. tabela 7.1.1), struktur 

bezpośrednio sąsiadujących z tłem zdjęcia (o indeksie 4) oraz przyjmując, Ŝe numery kolumn i 

warstwa 18 
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wierszy w macierzy indeksów o wymiarach 401x401 korespondują z wartościami 

współrzędnych z przedziału (-200,200). W ten sposób określono współrzędne (X,Y) brzegów 

fantomu, natomiast współrzędną Z określono na podstawie numerów macierzy (zdjęcia CT)     

od 1 do 169, odpowiadającym wartościom od 0 do 840 mm.  

Najmniejszą odległość detektora od krawędzi fantomu wyznaczono według wzoru: 

 

                                   
222

min )()()( MiMiMi ZzYyXxR −+−+−=                              (8.1.1) 

 

gdzie (xi,yi,zi) jest połoŜeniem i-tego punktu pomiarowego a (XM,YM,ZM) jest połoŜeniem 

najbliŜszego mu punktu krawędzi fantomu. Niepewność Rmin związana jest z procesem 

wcześniejszego tworzenia woksel fantomu. Korekta nieostrych zdjęć CT jak i centrowanie 

połoŜenia środka pręta stabilizującego fantom, względem którego wyznaczone zostały 

współrzędne połoŜenia detektorów TL, wprowadza błąd na poziomie do kilku mm (1 px=1 mm). 

ZaleŜność dawki względem Rmin przedstawia rysunek 8.1.2.  
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 dane z warstw 12-18
 dane z warstw 20-32

 

Rysunek 8.1.2. Rozkład dawek w parzystych warstwach fantomu RANDO 
względem najmniejszej odległości od krawędzi fantomu. Niepewność 
wyznaczenia dawki, liczona wg wzoru 4.2.9, (na poziomie 6%) nie została 
naniesiona aby nie zaciemniać obrazu. Niepewność Rmin oszacowano na kilka 
milimetrów [Bilski2008a]. 
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Wyniki przedstawione na rys. 8.1.2 układają się według dwóch trendów. W warstwach 2-

18 (głowa, kark oraz tors w obszarze płuc) obserwujemy 30% głębokościowy spadek dawki, 

natomiast w warstwach 20-32 spadek ten dochodzi do około 60%. Wolniejszy spadek dawki w 

obrębie głowy oraz karku podyktowany jest mniejszymi rozmiarami tych części ciała oraz 

izotropowością geometrii napromieniania. Wolniejszy spadek dawki w obszarze płuc jest 

wynikiem 3-krotnie mniejszej gęstości materiału płuc. Przedstawione na rys. 8.1.2 wyniki 

stanowią rezultaty z pomiarów wykonanych wewnątrz fantomu, bez uwzględnienia dawek na 

skórę.  

Średnie wartości dawek na powierzchni skóry obliczone zostały na podstawie wskazań 

detektorów TL (MTS-7/TLD700 oraz MTS-6/TLD600) umieszczonych na kamizelce (fot. 

3.2.4). Tabela 8.1.1 podaje te wartości wraz z odchyleniem standardowym (SD). Rezultaty 

zostały podane jako wartości średnie dla obszarów: po stronie prawej i lewej z przodu oraz z tyłu 

fantomu. Rozrzut rzędu 19% jest wynikiem przesłaniania niektórych detektorów TL przez 

pudełka z detektorami (fot. 3.2.5) oraz detektor TEPC (fot. 3.2.1b). Zmierzone rozrzuty wartości 

dawek w obrębie głowy są mniejsze, w obrębie potylicy nie przekraczają 6%.  Średni stosunek 

odpowiedzi detektorów MTS-6 (TLD600) do MTS-7 (TLD700) na powierzchni skóry wynosi 

1,00 ± 0,02 co pokazuje, Ŝe widmo neutronów jest tutaj praktycznie pozbawione neutronów 

termicznych.  

 
Tabela 8.1.1. Średnie wartości dawek mierzonych na powierzchni skóry wraz z 
rozrzutem, obliczone na podstawie pomiarów detektorami MTS-7/TLD700 oraz 
MTS-6/TLD600. Wartości dawek dla głowy pochodzą z DLR [Berger2006a]. 
Wartości podane dla torsu stanowią średnią z pomiarów detektorami MTS-7 i 
TLD700 oraz MTS-6 i TLD600.  

 

MTS-7/TLD700 MTS-6/TLD600 
 

Lokalizacja  
w fantomie 

Dawka 

[mGy] 

±±±± 1SD 

[mGy]  

Dawka 

[mGy] 

±±±± 1SD 

[mGy]  

Prawy przód 996 127 987 136 
Lewy przód 1026 199 1036 187 
Prawy tył 760 92 748 69 

 

TORS 

Lewy tył 978 181 982 174 

Prawy przód 980 93 1001 120 
Lewy przód 1290 116 1320 94 

 

GŁOW A 
Tył 885 41 862 51 
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Przyczynek do dawki pochodzący z ekspozycji fantomu wewnątrz ISS obliczono na 

podstawie wskazań detektorów referencyjnych (fot. 3.2.7), umieszczonych wewnątrz ISS, przez 

cały okres trwania eksperymentu. Dzienna dawka zmierzona detektorami MTS-6 jest wyŜsza o 

ok. 20% od dziennej dawki zmierzonej detektorami MTS-7. NadwyŜka ta spowodowane jest 

ekspozycją detektorów na neutrony termiczne. Średnie dzienne wartości dawek wewnątrz ISS, 

zmierzone detektorami referencyjnymi, przedstawiono w tabeli 8.1.2. 

 

Tabela 8.1.2. Średnie dzienne wartości dawek wewnątrz ISS, skalibrowane do dawki 
pochłoniętej w wodzie od promieniowania gamma ze źródła Cs-137, zmierzone za 
pomocą referencyjnych detektorów MTS-7 oraz MTS-6.   
 

MTS-7 MTS-6  
Dzienna dawka wewnątrz ISS [mGy] 0,16 ± 0,01 0,19 ± 0,01 

   

 

Detektory TL wypełniające wnętrze fantomu pochodziły od róŜnych producentów, 

stosujących róŜne techniki wytwarzania. Zastosowano teŜ róŜne procedury obróbki termicznej 

oraz róŜne czytniki TL. Berger porównał wskazania detektorów TL będących w bezpośrednim 

sąsiedztwie, a naleŜących do róŜnych grup badawczych. Zgodność pomiędzy poszczególnymi 

grupami jest na zadawalającym poziomie do 10% (zob. rysunek 8.1.3) [Berger2006a].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Rysunek 8.1.3. Porównanie wartości dawek zmierzonych przez detektory 
TL róŜnych grup badawczych, umieszczone w pudełku narządowym 
symulującym Ŝołądek (warstwa 20 fantomu) [Berger2006a]. Detektory 
oznaczone INP pochodziły z IFJ PAN. 
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8.2. Dawki neutronowe w eksperymencie MATROSHKA 

 

 Wykorzystując metodę par, opisaną w rozdziale 2.2.6, obliczono dawkę od neutronów, 

rozumianą jako sygnał TL od neutronów termicznych skalibrowany względem odpowiedzi 

detektora TL na dawkę pochłoniętą w wodzie od promieniowania gamma (Cs-137). Rysunek 

8.2.1 przedstawia zaleŜność wartości dawki neutronowej w funkcji minimalnej odległości 

punktu pomiarowego od krawędzi fantomu (Rmin, wzór 8.1.1).  
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Rysunek 8.2.1. Dawka neutronowa w funkcji minimalnej odległości od krawędzi 
fantomu, Rmin. Niepewność wyznaczenia dawki, liczona wg wzoru 4.2.9, (na poziomie 
6%) nie została naniesiona aby nie zaciemniać rysunku. Niepewność wyznaczenia 
minimalnej odległości od krawędzi fantomu oszacowano na kilka milimetrów 
[Bilski2008a].   

 

Jak pokazują tabela 8.1.1 i rysunek 8.2.1 brak jest sygnału od neutronów na powierzchni 

skóry, natomiast wzrasta on w kierunku wnętrza fantomu. Neutrony pojawiają się dopiero w 

głębszych warstwach fantomu jako promieniowania wtórne, na skutek oddziaływania 

promieniowania pierwotnego z materią oraz spowalniania w fantomie neutronów prędkich. 

Warto zaznaczyć, Ŝe jeśli w widmie promieniowania wtórnego wokół stacji znajduje się 

składowa od neutronów prędkich, to nie jest ona rejestrowana na powierzchni fantomu, ze 

względu na małą czułość detektorów TL na neutrony o energiach wyŜszych od neutronów 

termicznych.  
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8.3.  Korekta dawek punktowych z eksperymentu MATROSHKA 

 

Dla wartości dawek punktowych, przedstawionych w tabeli B.1 w dodatku B, 

wyznaczonych dla detektorów MTS-7, MTT-7 i MCP-7, obliczono odchylenie standardowe od 

wartości średniej w poszczególnych punktach pomiarowych. Jak pokazują wyniki, 

przedstawione w tabeli B.2 w dodatku B, względna róŜnica wskazań sięga 38% i jest w 

większości wynikiem róŜnej wydajności detekcji TL na promieniowanie o wyŜszej gęstości 

jonizacji w porównaniu z promieniowaniem gamma ze źródła 137Cs. Efekt ten jest szczególnie 

obserwowalny dla detektorów MCP, gdzie spadek wydajności ma miejsce juŜ w zakresie niskich 

wartości gęstości jonizacji (zob. rys. 2.2.3.3.3). Dla detektora MCP-7 przeprowadzono analizę w 

celu weryfikacji, w jakim stopniu wprowadzenie korekty na wydajność (η) poprawi spójność 

wyników. W tym celu wykorzystano metodę typów, poprzez zastosowanie zaleŜności podanych 

na rys. 6.1.1.4 i metodę HTR, korzystając z zaleŜności przedstawionej na rys. 6.1.2.1 (metody 

korekty dawek - zob. rozdz. 2.2.5). Średni stosunek odpowiedzi detektorów MTT-7 do MTS-7 

wyniósł 1,00 ± 0,04, MTT-7 do MCP-7 1,30 ± 0,18 a MTS-7 do MCP-7 1,31 ± 0,19, natomiast 

średnia wartość HTR to 1,2 ± 0,1. Dla detektorów MCP-7 średnia wartość η wyniosła 0,82 ± 

0,10. Dawki zmierzone poprzez detektory MCP skorygowano o spadek wydajności. Obliczono 

średnie wartości dawek w poszczególnych punktach, tym razem biorąc pod uwagę dawki 

wyliczone na podstawie wskazań detektorów MTS-7, MTT-7 i skorygowane o spadek 

wydajności wartości dawek wyliczone na podstawie wskazań detektorów MCP-7. Obliczono 

równieŜ odchylenie standardowe od wartości średniej. Wartości te przedstawiono w tabeli B.2 w 

dodatku B. Po korekcie dawek zmierzonych detektorami MCP-7 względna róŜnica zmniejszyła 

się z 38% do 15%.  

Wartości η dla detektorów MTS-7 jak i dla MTT-7 w zakresie niskich wartości LET (do 

ok. 5 keV/µm) oscylują wokół liczby 1 (zob. rys. 6.1.1.2 i 6.1.1.3). Wobec tego nie 

przeprowadzono korekty dawek zmierzonych poprzez detektory MTS-7 i MTT-7.  

8.4. Wyznaczenie dawek narządowych w eksperymencie MATROSHKA 

 
W celu obliczenia dawek narządowych dokonano interpolacji dawek punktowych do 

objętości całego fantomu. Do interpolacji wybrano metodę Sheparda [Shepard1968] po 

modyfikacji Liszki [Liszka1984], jedną z częściej uŜywanych technik interpolacyjnych ze 

względu na szybkość obliczeń oraz łatwość uŜycia. Dawka, Di, w dowolnym punkcie (xi,yi,zi) 

zlokalizowanym wewnątrz siatki znanych wartości dawek, liczona jest według wzoru: 
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gdzie ( )β
σ 22

1

+
=

ij

j

R
w  jest współczynnikiem wagowym, Rij jest odległością punktu 

pomiarowego (Xj,Yj,Zj) o znanej wartości dawki Dj od punktu o współrzędnych (xi,yi,zi), dla 

którego liczymy wartość Di, ( ) ( ) ( )222
ijijijij zZyYxXR −+−+−= . Wartość σ jest 

niepewnością pomiarową wartości dawek punktowych Dj a β jest parametrem determinującym 

szybkość spadku wag punktów pomiarowych wraz z odległością od punktu (xi,yi,zi). Obszar 

wartości Dj wokół punktu (xi,yi,zi) zawęŜono do objętości o promieniu R1 lub R2, jeśli w 

promieniu R1 nie znaleziono Ŝadnych punktów pomiarowych. 

Ostry spadek dawki od powierzchni skóry do detektora TL umieszczonego najbliŜej 

krawędzi fantomu (8 mm) wymagał zastosowania innej, niŜ metoda Sheparda, techniki 

interpolacyjnej. W tym wypadku uŜyto funkcji eksponencjalnej określonej na podstawie danych 

pomiarowych ze stosu warstwowo ułoŜonych detektorów TL, umieszczonego na zewnątrz 

kontenera (fot. 3.2.6). Funkcję tą dopasowano dla danych pomiarowych po odcięciu pierwszych 

6 detektorów, co odpowiada 0,6 g/cm2 i uwzględnienia grubość kontenera, symulującego 

skafander astronauty (0,5 – 1 g/cm2). Równanie 8.4.2 przedstawia funkcję, według której 

obliczono wartości dawek w obszarze od powierzchni skóry do najbliŜej jej połoŜonego 

detektora TL.  

 

( )







 −−
⋅+=

t

xR
ADDi

0
0 exp                                             (8.4.2) 

 

gdzie parametry x0 i t określają tempo spadku wartości, x0=-0,16 i t=1,26, natomiast parametry A 

i D0 są zaleŜne od wartości dawek na powierzchni skóry i w punkcie połoŜonym najbliŜej 

krawędzi fantomu. R jest odległością od powierzchni fantomu. Eksponencjalny przebieg spadku 

dawki w płytko połoŜonych warstwach potwierdzają teŜ wyniki z eksperymentu BIOPAN 

[Reitz2002].  

Interpolacja danych względem współrzędnych X i Y wykonana została co 1 mm a 

względem współrzędnej Z co 5 mm. Wybór kroku interpolacji związany był z objętością 
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pojedynczego woksela wynoszącą 1×1×5 mm3. W rezultacie otrzymano 169 macierzy, kaŜda 

zawierająca 401×401 interpolowanych wartości dawek.    

Macierze indeksów określających poszczególne narządy/tkanki w woksel fantomie oraz 

macierze interpolowanych dawek są ze sobą skorelowane, poprzez pozycje poszczególnych 

elementów. Średnia wartość dawki narządowej ( )nD  dla narządu i tkanki, określonej poprzez 

indeks n, została obliczona poprzez wysumowanie dawek ( )nDi  w wokselach odpowiadających 

indeksom danego narządu lub tkanki. 

                                                                ( )
( )

( )

( )nN

nD
nD

nN

i
i∑

== 1                                                   (8.4.3) 

 

gdzie N(n) jest liczbą sumowanych wokseli dla narządu/tkanki n. 

 

Przy zastosowaniu funkcji 8.4.1 i 8.4.2, dla optymalnego zestawu parametrów β=3, 

t=1,26, R1=30 mm i R2=60 mm, wartości dawek punktowych zostały zinterpolowane do całej 

objętości fantomu, natomiast średnią wartość dawek narządowych/tkankowych obliczono 

zgodnie ze wzorem 8.4.3. Obliczeń takich dokonano zarówno dla danych uzyskanych z odczytu 

detektorów MTS-7 jak i MTS-6 (tabela B.1 w dodatku B), gdzie w warstwach nieparzystych 

skorzystano z danych z TLD700 i TLD600 otrzymanych od grup z DLR i ATI. 

Średnią dzienną dawkę narządową dla ekspozycji na składową jonizującą promieniowania 

kosmicznego na zewnątrz ISS, dla sygnałów uzyskanych z odczytu detektorów z Li-7 

skalibrowanych do wartości dawki pochłoniętej w wodzie od promieniowania gamma ze źródła 
137Cs, wyznaczono jako: 
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gdzie ISSD  jest średnią dawką jaką fantom zaabsorbował przebywając 77 dni wewnątrz stacji 

(zob. tabela 8.1.2) a ISSDσ  jest niepewnością pomiaru tej wartości. W pracy przyjęto, Ŝe fantom 

wewnątrz stacji kosmicznej został naświetlony jednorodną dawką, bez uwzględnienia jej 

rozkładu głębokościowego, co potwierdzają wstępne wyniki drugiej części eksperymentu 

MATROSHKA, dla ekspozycji wewnątrz ISS. Wartość iDσ  jest średnią niepewnością pomiaru 
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dawek punktowych wynoszącą 6%, natomiast ( )nDσ  jest niepewnością wynikającą ze 

zmienności parametrów funkcji 8.4.1 i 8.4.2, uŜytych do interpolacji danych. W celu 

oszacowania ( )nDσ  przeprowadzono interpolacje dla szeregu zestawów parametrów β, t, R1 i 

R2. Względne wartości dawek narządowych, w stosunku do wartości dawek obliczonych dla 

optymalnego zestawu parametrów, β=3, t=1,26, R1=30 mm i R2=60 mm, były na ogół mniejsza 

niŜ 2%, za wyjątkiem płytko połoŜonych narządów takich jak ślinianki (5%), jądra (11%), 

gruczoły sutkowe (13%), soczewki oczu (33%), skóra (19%).    

Na rysunku 8.4.1 zilustrowano dzienne dawki od składowej jonizującej promieniowania 

( )7()( −LinD d ) pochłonięte w poszczególnych narządach i tkankach, obliczone dla optymalnego 

zestawu parametrów β=3, t=1,26, R1=30 mm i R2=60 mm. Tabela 8.4.1 przedstawia wartości 

dziennych dawek narządowych od składowej jonizującej promieniowania )7()( −LinD d  oraz 

dzienne dawki narządowe od neutronów liczone jako róŜnica )6()( −LinD d  i )7()( −LinD d , 

gdzie sygnał od detektorów TL został skalibrowany do wartości dawki pochłoniętej w wodzie od 

promieniowania gamma. NajwyŜsze dawki zostały zaabsorbowane w narządach/tkankach 

usytuowanych najbliŜej powierzchni fantomu, takich jak skóra, soczewki oczu, oczy, gruczoły 

sutkowe czy ślinianki. W przypadku dawek neutronowych największy sygnał TL zarejestrowany 

został w narządach połoŜonych najgłębiej. Dzieje się tak częściowo na skutek spowolnienia 

neutronów prędkich dochodzących z zewnątrz oraz z produkcji neutronów w procesie spalacji 

wewnątrz fantomu. W przypadku neutronów trudno jest oszacować całkowitą niepewność, co 

wynika z niedostatecznej rejestracji w warstwach zewnętrznych neutronów prędkich.  
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Rysunek 8.4.1. Dzienne dawki narządowe od składowej jonizującej promieniowania )7()( −LinD d
. 
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Tabela 8.4.1. Dzienne dawki narządowe od składowej jonizującej 
promieniowania )7()( −LinD d

 oraz dzienne dawki narządowe od 

neutronów liczone jako róŜnica )6()( −LinD d
 i )7()( −LinD d

, gdzie 

sygnał od detektorów TL został skalibrowany do wartości dawki 
pochłoniętej w wodzie od promieniowania gamma ze źródła 137Cs.  

 

    

Dzienna dawka 
narządowa 
[mGy/rok] 

 

Dzienna dawka 
narządowa  

od neutronów 
[mGy/rok] 

Nerki 0,20 ± 0,01 0,058 ± 0,003 
Trzustka  0,20 ± 0,01 0,058 ± 0,004 
Śledziona  0,21 ± 0,01 0,044 ± 0,003 
Prostata  0,21 ± 0,01 0,057 ± 0,003 
Pęcherz 0,22 ± 0,01 0,046 ± 0,003 
Okr ęŜnica 0,22 ± 0,01 0,056 ± 0,003 
Ściany jelita cienkiego 0,22 ± 0,01 0,058 ± 0,003 
śołądek 0,23 ± 0,01 0,043 ± 0,003 
Czerwony szpik kostny 0,23 ± 0,01 0,052 ± 0,003 
Wątroba 0,23 ± 0,01 0,053 ± 0,003 
Jądra 0,25 ± 0,02 0,045 ± 0,006 
Przełyk 0,25 ± 0,02 0,043 ± 0,003 
Płuca 0,27 ± 0,02 0,041 ± 0,002 
Kości 0,27 ± 0,02 0,040 ± 0,002 
Grasica  0,28 ± 0,02 0,043 ± 0,003 
Tchawica  0,29 ± 0,02 0,035 ± 0,002 
Mózg 0,30 ± 0,02 0,020 ± 0,001 
Tarczyca 0,30 ± 0,02 0,028 ± 0,002 
Ślinianki 0,33 ± 0,02 0,052 ± 0,004 
Gruczoły sutkowe 0,39 ± 0,03 0,048 ± 0,007 
Oczy  0,53 ± 0,04 0,001 ± 0,001 
Soczewki  0,56 ± 0,08 0,003 ± 0,001 
Skóra 0,90 ± 0,12 0,021 ± 0,004 

 

8.5. Wyznaczanie dawki efektywnej w eksperymencie MATROSHKA 

  

NCRP [NCRP2002] zaleca do pomiarów dawek promieniowania kosmicznego stosowanie 

kombinacji detektorów TL dla składowych o niskiej wartości LET oraz CR-39 dla składowej o 

wysokim LET. W eksperymencie MATROSHKA uŜyto 5 zestawów pudełek narządowych (zob. 

fot. 3.2.3), umieszczonych w miejscach waŜniejszych narządów oraz 6 zestawów pudełek 

umieszczonych na kamizelce (zob. fot. 3.2.5). Grupa z NASA [Reitz2008] wyznaczyła na 

podstawie wskazań obu grup detektorów współczynniki jakości Q=2,55 ± 0,20 dla Ŝołądka, 1,78 

± 0,14 dla oczu oraz 1,74 ± 0,14 na powierzchnię skóry.  

 W obecnej pracy obliczenie dawki efektywnej przeprowadzono na dwa sposoby. 

W pierwszym przypadku wyznaczono dawki równowaŜne poprzez wymnoŜenie dawek 
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narządowych i czynników wagowych promieniowania, wR, gdzie procentowy udział dawek od 

poszczególnych rodzajów promieniowania w widmie na LEO zaczerpnięto z danych 

literaturowych (zob. rozdział 2.3). Przyjmując 90-cio procentowy udział w pochłoniętej dawce 

od protonów, 5-cio procentowy udział od cięŜszych jonów oraz 5-cio procentowy udział od 

elektronów, średni współczynnik wagowy promieniowania Rw  wyniósł 2,85 stosując do 

obliczeń wartości Rw  z ICRP 103 [ICRP2007] oraz 5,55 dla Rw  z  ICRP60 [ICRP1991].   

 Tabela 8.5.1 przedstawia dzienne narządowe dawki równowaŜne, HT, obliczone zgodnie ze 

wzorem: 

 

            ( ) kLinDLinDwLinDH ddRdT ⋅−−−+⋅−= )7()()6()()7()(              (8.5.1) 

  

gdzie  k jest współczynnikiem konwersji dla neutronów równym 2,05 mSv/mGy, wyznaczonym 

w polu referencyjnym CERF (zob. rozdz. 6.2).  

 Dawka efektywna, określająca naraŜenie całego ciała, została obliczona zgodnie ze 

wzorem 2.1.6.1 biorąc wartości wT podane w tabeli 2.1.6.1. Wartość dziennej dawki efektywnej 

wyniosła 1,52 ± 0,12 mSv dla zaleceń raportu ICRP 60 [ICRP1991] oraz 0,86 ± 0,06 mSv biorąc 

pod uwagę zalecenia ICRP 103 [ICRP2007]. Dzienna dawka efektywna obliczona zgodnie z 

zaleceniami [ICRP2007] jest prawie dwukrotnie niŜsza od dawki efektywnej obliczonej zgodnie 

z zaleceniami [ICRP1991]. Główną przyczyną takiej róŜnicy jest obniŜenie wartości czynnika 

wagowego wR dla protonów z 5 [ICRP1991] do 2 [ICRP2007].  

 W drugiej metodzie obliczenia dawki efektywnej zastąpiono dawki równowaŜne 

narządowymi równowaŜnikami dawki. W obliczeniach wykorzystano współczynniki jakości 

promieniowania, Q, wyznaczone podczas eksperymentu MATROSHKA przez grupę z NASA 

[Reitz2008]. Zastosowano wartości Q równe 1,74 dla skóry, 1,78 dla przełyku, gonad, mózgu, 

tarczycy, kości, gruczołów sutkowych oraz ślinianek, natomiast wartość 2,55 dla reszty 

narządów połoŜonych głębiej. Bazując na tych współczynnikach jakości promieniowania, Q, 

wyliczono wartość dziennej dawki efektywnej z zastosowaniem wartości wT zgodnie z 

zaleceniami [ICRP1991] oraz z zaleceniami [ICRP2007]. Wartości dziennych dawek 

efektywnych wynoszą odpowiednio 0,67 ± 0,05 mSv oraz 0,69 ± 0,05 mSv. WyŜsze wartości 

dawek efektywnych liczone zgodnie z zaleceniami [ICRP2007] wynikają głównie ze wzrostu 

czynnika wagowego dla gruczołów sutkowych z 0,05 [ICRP1991] na 0,12 [ICRP2007].    
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Tabela 8.5.1. Wartości dziennych narządowych dawek równowaŜnych HT 
obliczone zgodnie z zaleceniami [ICRP1991; ICRP2007]. 

 

 

HT dziennie 
zgodnie z 

[ICRP1991] 
[mSv] 

HT dziennie 
zgodnie z 

[ICRP2007] 
[mSv] 

Przełyk 1,49 ± 0,09 0,81 ± 0,04 
Płuca 1,56 ± 0,09 0,84 ± 0,05 
Wątroba 1,41 ± 0,08 0,78 ± 0,04 
śołądek 1,34 ± 0,08 0,73 ± 0,04 
Okr ęŜnica 1,35 ± 0,07 0,75 ± 0,04 
Pęcherz 1,29 ± 0,07 0,71 ± 0,04 
Jądra 1,49 ± 0,18 0,81 ± 0,08 
Mózg 1,69 ± 0,10 0,89 ± 0,05 
Czerwony szpik kostny 1,39± 0,08 0,76 ± 0,04 
Tarczyca 1,70± 0,10 0,90 ± 0,05 
Skóra 5,04 ± 0,98 2,61 ± 0,38 
Kości 1,56 ± 0,09 0,84 ± 0,05 
Gruczoły sutkowe 2,30 ± 0,31 1,23 ± 0,13 
Ślinianki 1,95 ± 0,15 1,05 ± 0,07 
Pozostałe 1,43 ± 0,08 0,78 ± 0,04 

 

 

 Wartości dziennych dawek efektywnych, obliczone zgodnie z zaleceniami ICRP z 1991r. i 

2007r., zebrane zostały w tabeli 8.5.2. Na podstawie wyników uzyskanych z pudełek z 

detektorami TL i CR-39, umieszczonych na kamizelce fantomu i odpowiadających 

dawkomierzowi indywidualnemu EuCPD, jaki noszą europejscy astronauci podczas misji 

kosmicznych [ESAWeb], grupa z DLR i NASA obliczyła wartość równowaŜnika dawki 

(HEuCPD) na powierzchni skóry równą 1,3 mSv/dzień [Reitz2008]. W tabeli 8.5.2 porównano tą 

wartość do wartości obliczonych dawek efektywnych. Wskazania dawkomierza umieszczonego 

na kamizelce są wyŜsze od wartości dawki efektywnej od 51% do 95% na skutek znaczącego 

udziału niskoenergetycznej składowej promieniowania pierwotnego, przy ekspozycji w otwartej 

przestrzeni kosmicznej. Stosowanie w obliczeniach wR=5 [ICRP1991], powodujące znaczące 

zawyŜenie wartości E, nie znajduje potwierdzenia w wynikach pomiarów średniego 

współczynnika jakości promieniowania, nie przekraczającego Q=2,55  [Reitz2008].  

 
Tabela 8.5.2. Wartości dziennych dawek efektywnych dla ekspozycji na zewnątrz ISS obliczone 
zgodnie z zaleceniami ICRP z 1991r. oraz z 2007r. Ostatni wiersz pokazuje względny stosunek 
wartości równowaŜnika dawki na powierzchnię skóry, wyznaczonego na podstawie odczytu 
zestawu detektorów TL i CR-39 umieszczonych na kamizelce [Reitz2008], i obliczonych dawek 
efektywnych.  

 
 wT [ICRP1991] wT [ICRP2007] 

 wR [ICRP1991] Q [ICRP1991] wR [ICRP2007] Q [ICRP1991] 

E [mSv/rok] 1,52 ± 0,12 0,67 ± 0,05 0,86 ± 0,06 0,69 ± 0,05 
HEuCPD/E [%] 85 195 151 187 
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 Podane tutaj wartości dawki efektywnej odnoszą się do EVA dla ISS krąŜącej po orbicie na 

wysokości ok. 360 km i nachyleniu 51,6o, w okresie minimum słonecznego. 

 Porównując uzyskane wartości dziennej dawki efektywnej dla astronautów pracujących w 

otwartej przestrzeni kosmicznej (EVA)  na niskiej  orbicie okołoziemskiej (LEO) z poziomem 

dawek mierzonych wewnątrz Międzynarodowej Stacji Kosmicznej trzeba podkreślić, Ŝe wzrost 

naraŜenia radiacyjnego związanego z pracami na zewnątrz ISS, w warunkach normalnej 

aktywności słonecznej, nie jest istotny. Dzienna dawka efektywna wewnątrz ISS (0,4 mSv) jest 

tylko około dwa razy mniejsza niŜ wyznaczona w tej pracy dla aktywności poza stacją 

kosmiczną. W czasie misji kosmicznej trwającej do ok. 6 miesięcy, astronauci opuszczają stację 

kosmiczną kilkakrotnie, zwykle na czas nie przekraczający 10 godzin. Oznacza to, Ŝe wzrost 

ekspozycji astronautów na promieniowanie kosmiczne w trakcie całej misji z tytułu prac 

wykonywanych w otwartej przestrzeni kosmicznej nie przekracza paru procent, co nie stanowi 

istotnego wzrostu ryzyka. Wartości dawek mogą ulec zasadniczemu wzrostowi przy lotach poza 

orbitą okołoziemską, przy braku osłonnego działania ziemskiego pola magnetycznego. 
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9. Podsumowanie 
 
 

Strumień cząstek promieniowania kosmicznego w odkrytej przestrzeni kosmicznej jest 

parokrotnie wyŜszy niŜ wewnątrz Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ze względu na obecność 

niskoenergetycznych elektronów i protonów. Jak dotąd brak jest w literaturze światowej 

dostatecznych danych pozwalających na ilościową ocenę dawek astronautów pracujących poza 

ISS i kalibrację wskazań ich dozymetrów osobistych w jednostkach dawki efektywnej. 

W ramach niniejszej pracy, wykonanej w IFJ PAN w ramach międzynarodowego eksperymentu 

MATROSHKA, wniesiono znaczący wkład w opracowanie metodyki eksperymentu, w 

wykonanie pomiarów dawki przy pomocy detektorów termoluminescencyjnych oraz w ocenę 

dawki efektywnej astronautów. NajwaŜniejszymi etapami pracy było opracowanie 

oprogramowania do analizy krzywych termoluminescencyjnych, uczestniczenie w 

przygotowaniu, wysyłce, odczycie i analizie wskazań ponad 3500 detektorów TL, 

przygotowanie fantomu  numerycznego oraz wyznaczenie mocy dawek narządowych i mocy 

dawki efektywnej dla astronautów pracujących na niskiej orbicie okołoziemskiej. 

(i) W ramach niniejszej pracy przygotowano oprogramowanie do analizy krzywych 

termoluminescencyjnych o nazwie GlowFit. Algorytm programu pracuje w oparciu o  kinetykę 

pierwszego rzędu (model Randall’a – Wilkins’a) z liniowym profilem grzania. Walidacja 

programu na krzywych referencyjnych z projektu GLOCANIN potwierdziła uŜyteczność tego 

narzędzia do analizy krzywych z detektorów LiF:Mg,Ti. WaŜną własnością programu jest 

wygodny sposób ustalania wartości startowych parametrów co umoŜliwia wykonanie seryjnej 

analizy wielu krzywych TL. Program ten został napisany pod Borland C++Builder i działa w 

środowisku Windows. Posiada on przyjazny uŜytkownikowi panel graficzny, który pozwala w 

prosty, intuicyjny sposób manipulować wartościami parametrów. GlowFit jest ogólnie dostępny 

na stronie internetowej IFJ i jest  uŜywany nie tylko w IFJ ale i poza granicami Polski. 

(ii) Program GlowFit został uŜyty do analizy krzywych TL z eksperymentu ICCHIBAN, 

gdzie detektory TL były kalibrowane we wiązkach cięŜkich jonów. Przeprowadzono analizę 

krzywych TL dla detektorów naświetlonych we wiązkach jonów 12C, 40Ar, 84Kr oraz 56Fe, 1H i 
16O, wyznaczając wartości względnych wydajności detekcji dla tych jonów i porównując z 

wydajnościami wyznaczonymi na podstawie całkowania krzywej TL do temperatury około         

250 0C. Z porównań tych wynika, Ŝe róŜnice pomiędzy obiema metodami są dla detektorów z 

dobrze wyróŜnionym pikiem dozymetrycznym stosunkowo niewielkie (dla detektorów MCP    

do 1%, dla detektorów MTS do 5%) natomiast dla detektorów MTT róŜnica ta zwiększa się do 
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17%. Wzrost ten wynika z nakładania się pików wysokotemperaturowych na piki 

dozymetryczne.  Uzyskane wartości wydajności dla detektora MTT posłuŜyły do skorygowania 

zaleŜności η(L) w modelu Bilskiego. Dla krzywych TL od detektorów MTS eksponowanych we 

wiązkach cięŜkich jonów w eksperymencie ICCHIBAN określono dodatkowo zaleŜność pola 

piku wysokotemperaturowego od Liniowego Przekazania Energii, HTR(L). ZaleŜności te zostały 

następnie wykorzystane do korekty wartości dawki zmierzonej detektorami TL w eksperymencie 

MATROSHKA. 

(iii) Określono współczynnik konwersji wskazań par detektorów MTS-6 i MTS-7, 

naświetlonych w polu CERF, do neutronowego równowaŜnika dawki wynoszący  2,05 ± 0,22  

mSv/mGy i uŜyto go do obliczenia neutronowego równowaŜnika dawki wewnątrz fantomu 

astronauty eksponowanego na promieniowanie kosmiczne na zewnątrz ISS, podczas EVA.  

(iv) Przygotowano model numeryczny fantomu RANDO zastosowanego w projekcie 

MATROSHKA, tzw. woksel fantom o nazwie NUNDO (Numerical RANDO). Masy narządów i 

tkanek fantomu NUNDO, zweryfikowane w stosunku do wartości referencyjnych człowieka 

umownego, mieszczą się w przedziałach zmienności osobniczej przyjętych przez ICRP 

[ICRP2002]. Fantom NUNDO posłuŜył do wyznaczenia dawek narządowych w eksperymencie 

MATROSHKA. 

(v) Na podstawie wskazań detektorów TL obliczono wartości dawek punktowych 

wewnątrz fantomu RANDO i określono ich rozkład głębokościowy. Dla głowy, karku oraz torsu 

w obszarze płuc detektory umieszczone w ich centralnej części pokazują około 30% spadek 

sygnału w stosunku do detektorów połoŜonych na głębokości ok. 10 mm. Dla torsu poniŜej płuc 

spadek ten wyniósł do 60%, ze względu na większą gęstość fantomu RANDO w tym obszarze w 

stosunku do jego gęstości w obszarze symulującym płuca. Neutrony termiczne pojawiają się jako 

promieniowania wtórne w głębszych warstwach fantomu, na skutek oddziaływania 

promieniowania pierwotnego z materią i termalizacji neutronów szybkich. Na powierzchni skóry 

średni stosunek odpowiedzi detektorów MTS-6 do MTS-7 wyniósł 1,00 ± 0,02, co świadczy o 

pomijalnym w tym miejscu wkładzie neutronów termicznych do dawki.  Średni dzienny sygnał 

TL zmierzony wewnątrz ISS przez detektory MTS-6 i odniesiony do kermy w powietrzu dla 

promieniowania gamma ze źródła 137Cs wyniósł  0,19 ± 0,01 mGy, o 20% wyŜej niŜ wartość 

zmierzona przez detektory MTS-7.  

(vi) Silny spadek wydajności detektorów MCP-7 nawet dla cząstek o niskich wartościach 

LET powoduje niedoszacowanie dawki zmierzonej przez te detektory. Rozrzut wartości dawek 

pochłoniętych w detektorach TL (MTS-7, MTT-7 oraz MCP-7) umieszczonych w tych samych 
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punktach pomiarowych wyniósł 38%. W wyniku korekty wskazań detektorów MCP-7, 

przeprowadzonej w oparciu o metody Bilskiego i HTR, rozrzut wskazań detektorów  zmniejszył 

się do 15%.  

 (vii) Obliczono dawki narządowe interpolując wartości dawek punktowych zmierzonych 

detektorami TL do obszaru całego fantomu oraz wykorzystując stworzony woksel model 

NUNDO. NajwyŜsze wartości dawek stwierdzono w płytko połoŜonych narządach i tkankach 

takich jak skóra, soczewki oczu, oczy, gruczoły sutkowe czy ślinianki. W przypadku dawek 

neutronowych wyznaczone wartości dawek rosły wraz z głębokością lokalizacji w fantomie.  

Dzienna dawka efektywna, obliczona z zastosowaniem czynników wR z [ICRP1991] oraz z 

[ICRP2007], wyniosła  odpowiednio 1,52 ± 0,12 mSv oraz 0,86 ± 0,06 mSv.  Przyczyną tej 

znaczącej  róŜnicy jest 2,5 krotne obniŜenie wartości wR dla protonów z  5 w [ICRP1991] na  2 w 

raporcie [ICRP2007].  Zastosowanie w obliczeniach współczynnika jakości promieniowania Q 

oraz współczynników tkankowych wT z raportu [ICRP2007] dało dzienną dawkę efektywną 0,69 

± 0,05 mSv. 

 (viii) Wykazano, Ŝe wskazania dawkomierza umieszczonego na kamizelce pod skafandrem 

są wyŜsze od wartości dawki efektywnej od 51% do 95%, w zaleŜności od rekomendacji 

[ICRP1991; ICRP2007], na skutek znaczącego udziału niskoenergetycznej składowej 

promieniowania pierwotnego, przy ekspozycji w otwartej przestrzeni kosmicznej. Sygnał z 

dawkomierzy osobistych noszonych na zewnątrz ISS naleŜy korygować, dzieląc ich wskazania 

przez czynnik 2.   

 Mając na uwadze to, iŜ astronauci pracujący na ISS to głównie grupa wiekowa powyŜej 35 

roku Ŝycia, która łącznie podczas swojej kariery przebywa na Stacji Kosmicznej nie dłuŜej niŜ 

rok, moŜna stwierdzić, Ŝe zalecane przez NCRP [NCRP2000] wartości dawek granicznych dla 

astronautów (zob. rozdz. 2.3.5) są dalece konserwatywne w stosunku do wartości dawek 

otrzymywanych na całe ciało.     
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