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1. Wstęp 

Według danych z 2021 r. na świecie działają 444 elektrownie atomowe zlokalizowane 

w 30 krajach [1]. Energia jądrowa pozwala na pokrycie niedoboru zasobów energetycznych 

związanych z wyczerpywaniem się surowców nieodnawialnych, takich jak węgiel, ropa 

naftowa czy gaz ziemny. Eksperci jednak ostrzegają, że pomimo ścisłej kontroli, jakiej 

podlegają tego typu obiekty, zawsze istnieje ryzyko związane z emisją do środowiska pewnej 

ilości substancji radioaktywnych, zaburzających różnorodność biologiczną oraz mających 

negatywny wpływ na zdrowie człowieka [2, 3]. Dużym problemem są również zdarzające się 

duże awarie w elektrowniach jądrowych, jak między innymi w 1986 r. w Czarnobylu czy też 

w 2011 r. w Fukushimie [4]. 

Z zastosowaniem radioizotopów promieniotwórczych można spotkać się także w wielu 

innych obszarach nauki i techniki. Promieniowanie jonizujące wykorzystywane jest 

w placówkach medycznych do radioterapii oraz diagnostyki. Znajduje swoje zastosowanie 

również przy konserwacji dzieł sztuki, sterylizacji sprzętu medycznego, modyfikacji 

polimerów, wykonywaniu połączeń przewodów, czy wykrywaniu defektów w strukturze 

istotnych elementów konstrukcyjnych. Wraz z rozwojem nauki przybywa różnych obszarów, 

w których można wykorzystać promieniowanie jonizujące [5]. Niestety, poza pokojowym 

zastosowaniem promieniotwórczości istnieje również zagrożenie wynikające z ataków 

nuklearnych [2]. Według danych z 2017 r. dziewięć krajów jest w posiadaniu zapasów broni 

jądrowej o łącznej liczbie około 15 000 sztuk [6]. 

W szpitalach, laboratoriach i zakładach przemysłowych dawka pochłonięta przez osoby 

tam pracujące jest kontrolowana za pomocą specjalnie w tym celu przygotowanych 

dawkomierzy indywidualnych i środowiskowych. Dozymetria ta jest jednak nieskuteczna 

w przypadku awarii, czy użycia broni jądrowej, gdy w zasięgu promieniowania jonizującego 

może znaleźć się osoba, która nie została wcześniej wyposażona w odpowiedni detektor. Istotne 

byłoby w takiej sytuacji poznanie dawki pochłoniętej, aby móc zadecydować o podjęciu 

odpowiednich działań medycznych wobec poszkodowanych. Z tego właśnie powodu 

w ostatnich dziesięcioleciach rozwinęła się intensywnie dozymetria retrospektywna, badająca 

możliwość oceny dawki promieniowania z wykorzystaniem powszechnie dostępnych 

materiałów, takich jak tkaniny z ubrań, monety, banknoty, a nawet szkliwo zębów [5]. 

Idealny dawkomierz do indywidualnej dozymetrii retrospektywnej, to materiał, 

który przede wszystkim w momencie zajścia sytuacji awaryjnej znajdowałby się blisko ciała 

człowieka [7]. Szkło z wyświetlaczy telefonów komórkowych spełnia ten warunek. Wiele 

analiz przeprowadzonych z wykorzystaniem termicznie stymulowanej luminescencji pozwoliło 

określić właściwości dozymetryczne tego materiału. Niemniej jednak, duża dynamika 

zmienności produkowanych modeli urządzeń sprawia, że wciąż niezbędne są dalsze badania, 

które pozwoliłyby na określenie uniwersalnej procedury pomiarowej oraz zminimalizowanie 

ryzyka niewłaściwego oszacowania dawki [5, 7, 8]. 



5 
 

2. Cel i zakres pracy 

Niniejsza praca stanowi kontynuację badań prowadzonych w 2019 r. w ramach 

inżynierskiego projektu dyplomowego pt. „Ocena możliwości zastosowania wyświetlaczy 

telefonów komórkowych jako dawkomierzy w dozymetrii retrospektywnej”. Skupiały się one 

głównie na ocenie sposobu przygotowania materiału do odczytu, doborze optymalnych 

parametrów ustawień czytnika termoluminescencji oraz zbadaniu podstawowych właściwości 

materiału, takich jak kształt krzywej wyświecania, wielkość sygnału zerowego, czy wpływ 

miejsca pobrania próbki na wynik pomiaru. Przeprowadzony eksperyment potwierdził 

możliwość zastosowania omawianego materiału do detekcji promieniowania w sytuacji 

awaryjnej, a przy tym pozwolił na opracowanie podstawowych założeń dalszej procedury 

pomiarowej [9]. 

Celem badań opisanych w niniejszej pracy jest ocena właściwości dozymetrycznych 

szkła z wyświetlaczy telefonów komórkowych jako dawkomierzy w dozymetrii 

retrospektywnej. Analizowano sygnał termoluminescencji próbek pochodzących z dwóch 

różnych modeli telefonów komórkowych. W pracy skupiono się na: 

• ocenie możliwości uzyskania informacji o dawce bez usuwania sygnału zerowego 

przed odczytem; 

• próbie określenia wielkości tła własnego materiału; 

• analizie powtarzalności i czułości; 

• ocenie zależności pomiędzy wielkością sygnału termoluminescencji a wartością 

pochłoniętej dawki; 

• ocenie zaniku sygnału w czasie (tzw. fading); 

• analizie kształtu krzywych wyświecania; 

• porównaniu właściwości dozymetrycznych w zakresie naświetlania różną mocą dawki. 

Badania prowadzono w Laboratorium Dozymetrii Promieniowania Jonizującego 

na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława 

Staszica w Krakowie. 
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3. Dozymetria retrospektywna 

Wzrastająca z roku na rok liczba możliwości zastosowania promieniowania 

jonizującego w różnych obszarach nauki i techniki wiąże się niestety również ze zwiększaniem 

ryzyka wystąpienia sytuacji awaryjnej. Obowiązujące obecnie na świecie przepisy nakładają 

obowiązek środowiskowych i indywidualnych pomiarów dozymetrycznych w ściśle 

wyznaczonych miejscach pracy, takich jak na przykład laboratoria fizyki jądrowej czy placówki 

medyczne zajmujące się diagnostyką rentgenowską [10, 11].  

Niemniej jednak nie można wykluczyć zawodności systemów dozymetrycznych 

w momencie awarii. Ponadto do wypadku może dojść także w miejscu, gdzie nie ma żadnych 

przyrządów monitorujących skażenie promieniotwórcze [5]. Właśnie z tych dwóch powodów 

odnotowuje się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat znaczący rozwój badań w zakresie 

dozymetrii retrospektywnej, pozwalającej na wyznaczenie wartości dawki pochłoniętej 

na podstawie informacji zarejestrowanej przez materiały znajdujące się w codziennym 

otoczeniu człowieka [4, 5]. 

3.1. Definicja dozymetrii retrospektywnej 

Przymiotnik „retrospektywny” pochodzi od łacińskiego słowa retrospectare, 

czyli „spoglądać wstecz” i odnosi się do wydarzeń mających już miejsce w przeszłości [12]. 

Z kolei dozymetria, to dział fizyki jądrowej, którego obszarem zainteresowania jest pomiar 

i ocena dawek promieniowania jonizującego oraz określanie poziomu skażenia radiologicznego 

[13]. Można powiedzieć, że wiele technik dozymetrycznych to techniki retrospektywne. 

Wynika to z faktu, iż dawka zarejestrowana przez część dawkomierzy może być określona 

po pewnym okresie czasu od momentu napromieniowania, czego przykładem są detektory 

termoluminescencyjne typu MCP-N i MTS-N, nie dające informacji w czasie 

rzeczywistym [12]. 

Pojęcie „dozymetria retrospektywna” odnosi się jednak głównie do oceny dawki wtedy, 

gdy tradycyjne dawkomierze nie są dostępne. Do takiej sytuacji może dojść w przypadku awarii 

lub innego niekontrolowanego zdarzenia radiacyjnego. W literaturze pojęcie „dozymetria 

retrospektywna” definiowane jest jako „oszacowanie indywidualnej dawki promieniowania 

otrzymanej niedawno (w ciągu ostatnich kilku tygodni), w przeszłości (miesiące czy lata 

wstecz) lub chronicznie (na przestrzeni wielu lat)” [12], a zatem obejmuje pomiary i ocenę 

dawki promieniowania oraz skażeń promieniotwórczych po pewnym czasie 

od niezaplanowanego kontaktu z promieniowaniem jonizującym. 

W niektórych publikacjach naukowych obok pojęcia dozymetrii retrospektywnej 

funkcjonuje również pojęcie dozymetrii awaryjnej. Różnice pomiędzy nimi zestawiono 

w Tabeli 1. W praktyce zdarza się, że są one stosowane zamiennie. Uważa się także, 

iż dozymetria retrospektywna jest pojęciem nadrzędnym, ponieważ zawiera w sobie ocenę 

dawki w dowolnym momencie po wystąpieniu niezaplanowanej ekspozycji na promieniowanie 

jonizujące [5]. Czasami łączy się ze sobą te dwa pojęcia, mówiąc o retrospektywnej dozymetrii 
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awaryjnej i odnosząc się zarówno do analizy sytuacji z przeszłości, jak i do przypadkowego 

charakteru zdarzenia radiacyjnego [7]. W niniejszej pracy zdecydowano się na stosowanie 

pojęcia dozymetrii retrospektywnej ze względu na jego szerszy zakres znaczeniowy. 

Tabela 1. Porównanie pojęcia dozymetrii retrospektywnej z pojęciem dozymetrii awaryjnej [5] 

Kryterium Dozymetria retrospektywna Dozymetria awaryjna 

Czas pomiędzy 

wystąpieniem 

niekontrolowanego 

narażenia radiacyjnego  

a oceną dawki 

nawet kilka tygodni lub 

kilkadziesiąt lat 

ocena dawki praktycznie 

natychmiast po 

niezaplanowanym kontakcie 

z promieniowaniem 

Określane skutki ekspozycji stochastyczne deterministyczne 

Rodzaj narażenia zewnętrzne i wewnętrzne zewnętrzne 

Zakres szacowanych dawek 
szeroki zakres dawek:  

od kilku mGy do kilku Gy 
0,5 - 10 Gy 

 

 3.2. Dozymetria retrospektywna a triage 

W protokole postępowania w sytuacji awaryjnej niezwykle istotny jest tzw. triaż 

(ang. triage), czyli ocena stanu zdrowia poszkodowanych opierająca się o segregację 

ze względu na skalę obrażeń. Dzięki temu w pierwszej kolejności udziela się pomocy tym, 

którzy tego najbardziej potrzebują, zwiększając tym samym ich szanse na przeżycie 

oraz mniejszą liczbę powikłań powypadkowych w przyszłości [14]. Istotne jest to również 

w przypadku wystąpienia niekontrolowanego narażenia radiacyjnego, gdzie skuteczna 

segregacja zależy od dostępności metod pozwalających szybko ocenić pochłoniętą dawkę 

oraz zidentyfikować osoby z zerową lub niewielką ekspozycją na promieniowanie 

jonizujące [8]. 

W wielu publikacjach naukowych podejmowany jest temat wyznaczenia najlepszych 

kryteriów triażu po wypadku związanym z promieniotwórczością. W projekcie 

MULTIBIODOSE wyznaczono trzy kategorie segregacji osób poszkodowanych, zależne 

od wielkości dawki pochłoniętej. Jej wartość krytyczna  została określona na 2 Gy na całe ciało 

i powyżej tej dawki niezbędna jest opieka medyczna. Jeśli dawka pochłonięta wynosi mniej niż 

2 Gy, to sugeruje się poszkodowanym powrót do domu i dalszą obserwację. W zakresie dawek 

pomiędzy 1 a 2 Gy  mogą pojawić się słabe lub opóźnione ostre objawy choroby popromiennej, 

natomiast poniżej 1 Gy jest mało prawdopodobne ich pojawienie się i nie jest konieczna 

natychmiastowa hospitalizacja [5]. 

Wybór dawki 2 Gy jako krytycznego poziomu triażu nie jest przypadkowy. Wynika on 

z przeprowadzonej w 1988 r. analizy danych pochodzących od ofiar katastrofy w Czarnobylu 

z 1986 r. Zauważono, że wśród 31 pacjentów, dla których wartości dawki pochłoniętej 

były mniejsze niż 2,1 Gy, nie odnotowano zgonów. Natomiast w przypadku dawek większych 

od 2,1 Gy liczba zgonów rosła wraz ze wzrostem wartości pochłoniętej dawki promieniowania. 
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W przedziale dawek 2,2 – 4,1 Gy odnotowano śmierć jednej z 55 osób, przy dawkach 

4,2 – 6,4 Gy było to 7 z 21 osób, natomiast dla 6,1 – 16,0 Gy liczba zgonów wyniosła aż 20 

na 21 osób badanych [5, 15].  

Konieczność dysponowania skutecznymi narzędziami do triażu osób poszkodowanych 

sprawia, że naukowcy szukają różnych sposobów pozwalających w sytuacji awaryjnej 

na określenie wielkości indywidualnej dawki pochłoniętej w oparciu o powszechnie dostępne 

materiały. Ich analiza polega miedzy innymi na wyznaczeniu zakresu mierzalnych dawek, 

czułości, zaniku dawki w czasie, a także ocenie długości trwania procesu przygotowania próbki 

do badań. Istotne jest, aby możliwe było jak najdokładniejsze określenie ekspozycji 

na promieniowanie tak, by nie pominąć w triażu osób w najbardziej krytycznym stanie [8]. 

3.3. Materiały i techniki odczytu dawki stosowane w dozymetrii retrospektywnej 

Wśród materiałów wykorzystywanych jako dawkomierze w dozymetrii 

retrospektywnej można wymienić ceramiczne materiały budowlane, próbki biologiczne 

(np. kości, szkliwo zębów, włosy, paznokcie), ceramikę dentystyczną, a także wiele 

przedmiotów osobistych codziennego użytku, takich jak tkaniny odzieżowe, szkła z zegarków 

i wyświetlaczy telefonów komórkowych, banknoty, monety, karty plastikowe (karty 

kredytowe, dowody osobiste, itp.) oraz komponenty elektroniczne (m. in. rezystory 

i kondensatory) [5, 8]. W Tabeli 2 zebrano własności niektórych materiałów stanowiących 

potencjalne dawkomierze awaryjne. 

Tabela 2. Właściwości wybranych  materiałów wykorzystywanych jako dawkomierze  

w dozymetrii retrospektywnej  [5, 8] 

Materiał 
MMD1 

[mGy] 

Odpowiedź  

na dawkę 
Fading2 

Stabilność 

sygnału 

Szkliwo zębów <100 
liniowa  

(do 100 Gy) 
50% / 2 dni stabilny 

Cegły 25 
liniowa  

(do kilku Gy) 
nie stwierdzono stabilny 

Karty chipowe 3-20 
liniowa  

(do 7 Gy) 
70-80% / 10 dni niestabilny 

Szkła wyświetlaczy <1000 
liniowa  

(do 200 Gy) 
do 40 % / 1 dzień niestabilny 

Szkła zegarków <1000 
liniowa  

(do 200 Gy) 
do 40 % / 1 dzień niestabilny 

Rezystory <10 
liniowa  

(do 90 Gy) 
50 % / 10 dni niestabilny 

Kondensatory <700 
liniowa  

(do 160 Gy) 
50 % / 10 h niestabilny 

 
1 MMD – minimalna mierzalna dawka 
2 Fading – zanik sygnału w czasie 
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Materiały wykorzystywane w dozymetrii retrospektywnej nie są produkowane z myślą 

o tym, że kiedyś zostaną użyte jako dawkomierze. W związku z tym, charakteryzują się 

różnorodnymi właściwościami i w większości odznaczają się niestabilnym sygnałem [8]. 

Dane z Tabeli 2 pokazują również, jak różne mogą być wartości minimalnej mierzalnej dawki 

oraz jak wymienione materiały różnią się w zakresie zaniku sygnału w czasie.  

Fading ceramicznych materiałów budowlanych nie został zaobserwowany w trakcie 

prowadzenia badań opisanych w literaturze, co w połączeniu z wysoką stabilnością sygnału 

decyduje o dobrych właściwościach cegieł czy cementu jako potencjalnych dawkomierzy 

w dozymetrii retrospektywnej [5]. Niemniej jednak pozwalają one wyznaczyć bezpośrednio 

dawkę środowiskową, a w sytuacji awaryjnej bardziej przydatne wydają się być próbki 

biologiczne lub przedmioty użytku osobistego, które pomimo gorszych właściwości 

dozymetrycznych (m. in. duży fading, wynoszący nawet kilkadziesiąt procent w ciągu kilku 

godzin) znajdują się w ciele człowieka lub bardzo blisko niego, umożliwiając określenie dawki 

indywidualnej [8].  

W sytuacji awaryjnej najlepiej zatem byłoby znać właściwości jak największej liczby 

materiałów mogących znajdować się w otoczeniu osoby poszkodowanej. Dzięki temu możliwy 

staje się dobór takich próbek do badania, aby uzyskać jak najdokładniejsze i najbardziej 

wiarygodne wyniki [5]. Do cech idealnego dawkomierza do dozymetrii retrospektywnej można 

zaliczyć [7, 8, 16]: 

• powszechną dostępność materiału; 

• umiejscowienie blisko ciała człowieka; 

• szybką i relatywnie prostą preparatykę próbki; 

• wysoką czułość, w szczególności w zakresie niskich dawek; 

• niski sygnał zerowy; 

• minimalną wykrywalną dawkę nie większą niż 1 Gy; 

• wysoką stabilność sygnału i dużą powtarzalność wyników; 

• mały zanik sygnału w czasie; 

• wysoką dokładność pomiarów; 

• tkankorównoważność. 

Trzy główne techniki stosowane do odczytu dawki w dozymetrii retrospektywnej 

to elektronowy rezonans paramagnetyczny (EPR, ang. electron paramagnetic resonance), 

optycznie stymulowana luminescencja (OSL, ang. optically stimulated luminescence) 

oraz termoluminescencja (TL, ang. thermoluminescence) [5, 12]. Wszystkie z nich opierają się 

na zasadzie, że w przypadku niektórych materiałów (głównie izolatorów) pochłonięcie energii 

w wyniku ekspozycji na promieniowanie jonizujące skutkuje utworzeniem par elektron-dziura 

w materiale, a elektrony następnie zostają zlokalizowane („uwięzione”) w atomowych 

lub cząsteczkowych defektach [5]. 
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Elektronowy rezonans paramagnetyczny 

Technika elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR) w dozymetrii 

retrospektywnej rekomendowana jest do badania materiałów biologicznych, takich jak kości, 

szkliwo zębów czy paznokcie [5, 17]. Pozwala ona na wykrywanie w substancji obecności 

niesparowanych spinów elektronowych, które w wymienionych próbkach organicznych 

występują w postaci wolnych rodników powstających jako wynik pułapkowania 

zdelokalizowanych elektronów wybitych z orbit atomowych pod wpływem energii 

promieniowania jonizującego. Wartość rejestrowanego sygnału jest wprost proporcjonalna 

do dawki pochłoniętej przez materiał [5]. 

Pierwsze badania z wykorzystaniem EPR w dozymetrii retrospektywnej opierały się 

na analizie próbek kości, gdzie analizowano sygnał pochodzący od rodników węglowych [5]. 

Najczęściej dotyczyły one przypadków, gdy pacjenci poddawani radioterapii otrzymywali 

za dużą dawkę w wyniku nadmiernej ekspozycji na promieniowanie jonizujące wynikającej 

między innymi z uszkodzenia sprzętu [18]. Badania fragmentów kości żebrowych oraz kości 

z amputowanego palca wykazały, że za pomocą tego materiału można wykryć duże dawki 

promieniowania wynoszące od 1-2 Gy do nawet 70 Gy, jednak ewentualna nekroza tkanki 

kostnej obecna u poszkodowanych może zmniejszać dokładność otrzymywanych wyników 

[18, 19]. 

Pozyskanie próbki kości jest procedurą bardzo inwazyjną, dlatego przez lata 

poszukiwano innego biomateriału możliwego do pobrania z ciała człowieka w celu oceny 

dawki pochłoniętej w sytuacji awaryjnej [5]. W ten sposób rozwinęło się zastosowanie techniki 

EPR w analizie szkliwa zębów, pozwalającej na ocenę szerokiego zakresu dawek, wynoszących 

nawet poniżej 100 mGy [5, 12]. Obecnie jest to jedna z najlepiej rozwiniętych metod dozymetrii 

retrospektywnej i opublikowano dla niej międzynarodową normę ISO [20, 21].  

Wysoką dokładność otrzymywanych wyników można uzyskać nie tylko w badaniach 

in vitro szkliwa, ale i w rozwijanej obecnie analizie in vivo, dzięki czemu procedura 

charakteryzuje się mniejszą inwazyjnością poprzez uniknięcie konieczności ekstrakcji zęba 

[5, 22]. W przypadku tej drugiej metody należy jednak wziąć pod uwagę wpływ pewnych 

czynników zakłócających, takich jak duża wilgotność w jamie ustnej czy dodatkowe sygnały 

EPR wynikające z procesów odbudowy zęba oraz z zabiegów wybielania [23]. 

Wśród próbek biologicznych wymienionych w literaturze jako proponowane 

do przeprowadzania badań z wykorzystaniem elektronowego rezonansu paramagnetyczne 

na potrzeby dozymetrii retrospektywnej znajdują się także paznokcie oraz włosy. Ich duży 

potencjał wynika przede wszystkim z braku inwazyjności procedury pobrania materiału 

oraz braku konieczności tworzenia specjalnej aparatury do pomiarów in vivo, co też znacząco 

zmniejsza koszty [5]. Sygnał EPR pochodzący od α-keratyny zawartej w paznokciach pozwolił 

na rekonstrukcję dawki w zakresie 0-10 Gy, jednak zaobserwowano duży i zróżnicowany 

fading, prawdopodobnie zależny od naturalnej wilgotności próbek [24]. 
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Z kolei włosy wykazują się zmiennością i złożonością sygnału, co stwarza znaczne trudności 

w ocenie dawki [25]. 

Elektronowy rezonans paramagnetyczny pozwala na badanie nie tylko próbek 

pobranych z ciała człowieka. Analiza  cukrów, między innymi sacharozy i dekstrozy, wykazała 

wysoką czułość tych substancji na promieniowanie oraz dokładną odpowiedź liniową 

w zakresie 0,5-10 Gy. Ponadto, zaletą dostępnych cukrów jest ich wysoka 

tkankorównoważność oraz niski sygnał tła [25]. Niestety istnieje małe prawdopodobieństwo, 

że w momencie wystąpienia wypadku radiacyjnego osoba poszkodowana będzie posiadała przy 

sobie takie substancje [26]. Podejmowano także próby analizy sygnału pochodzącego 

od materiałów szklanych i polimerowych. Tutaj jednak przeszkodą okazała się duża złożoność 

sygnałów, wydłużająca znacznie czas oceny wielkości dawki pochłoniętej [5, 27]. 

 

Optycznie stymulowana luminescencja 

Technika odczytu dawki w optycznie stymulowanej luminescencji (OSL) składa się 

z dwóch etapów. Próbkę najpierw poddaje się działaniu impulsu świetlnego o znanym i stałym 

natężeniu, a następnie odczytuje za pośrednictwem fotopowielacza sygnał luminescencji 

powstały w wyniku takiej stymulacji materiału [5, 8]. Procedura ta jest możliwa dzięki budowie 

pasmowej dielektryków, opisanej szerzej w Rozdziale 4.1. Badania wykazały, że technika OSL 

przynosi najlepsze rezultaty przy odczycie dawki zarejestrowanej przez różnego rodzaju 

elementy elektroniczne znajdujące się w przenośnych urządzeniach, takich jak na przykład 

telefony komórkowe, laptopy, aparaty cyfrowe czy pamięć USB [8]. 

Najpopularniejszymi komponentami elektronicznymi rozpatrywanymi 

jako dawkomierze w dozymetrii retrospektywnej są rezystory przeznaczone do montażu 

powierzchniowego [5]. Wynika to z faktu, że do ich produkcji wykorzystuje się tlenek glinu, 

będący substancją wchodzącą w skład stosowanych powszechnie systemów dozymetrycznych 

bazujących na optycznie stymulowanej luminescencji [28]. Minimalna wykrywana dawka 

przez tego typu rezystory wynosi około 10 mGy, a w zakresie od 10 mGy do prawie 100 Gy 

obserwuje się liniową odpowiedź na dawkę [29]. Niestety, problemem może być w tym 

przypadku dość duża utrata sygnału [30], sięgająca nawet 50% w ciągu dziesięciu pierwszych 

dni po kontakcie materiału z promieniowaniem [8].  

Wśród elementów elektronicznych analizowanych techniką OSL można wymienić 

także kondensatory i układy scalone. Czułość tych materiałów na promieniowanie jest około 

dwóch rzędów wielkości mniejsza w porównaniu do rezystorów montowanych 

powierzchniowo [8]. Ponadto, zaobserwowano szybszy zanik sygnału w czasie, 

który dla kondensatorów i układów scalonych może wynosić średnio nawet 50% w ciągu 

pierwszych 10 godzin po ekspozycji na promieniowanie. Stwierdzono, że odpowiedź na dawkę 

ma charakter liniowy w zakresie od 0,7 Gy do 160 Gy [31].  
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Przy analizie komponentów elektronicznych jako potencjalnych dawkomierzy bierze 

się również pod uwagę to, czy pochodzą one z urządzenia, które w momencie nieplanowanego 

zewnętrznego zdarzenia radiacyjnego było włączone, w trybie uśpienia, czy też wyłączone. 

Podczas używania sprzętu może dochodzić do ogrzewania się materiału. Podwyższona 

temperatura prowadzi do zaniku sygnału OSL, a co za tym idzie – niedokładnego określenia 

wartości pochłoniętej dawki [5].  

W przypadku badania optycznie stymulowanej luminescencji rezystorów z telefonów 

komórkowych napromieniowywanych w trakcie włączenia i  korzystania z sieci komórkowej, 

stwierdzono niedoszacowanie dawki na poziomie 10%, którego nie zauważono dla elementów 

elektronicznych z urządzeń wystawionych na działanie promieniowania jonizującego w trybie 

czuwania lub przy całkowitym wyłączeniu. Uznano to za wartość akceptowalną, jednak 

w sytuacji awaryjnej konieczna byłaby znajomość czynników korygujących określonych 

na podstawie między innymi trybu pracy telefonu [32]. 

Chipy elektroniczne, używane między innymi w dowodach osobistych i kartach 

kredytowych, to także materiał badany techniką OSL pod kątem przydatności jako dawkomierz 

w sytuacji awaryjnej [5]. Źródłem sygnału luminescencji jest najczęściej materiał krzemianowy 

dodany do żywicy epoksydowej stanowiącej laminat pokrywający jedną ze stron chipa 

i chroniący go przed uszkodzeniami mechanicznymi [33]. Minimalna mierzalna dawka, jaką 

można wykryć za pomocą tego materiału, mieści się w zakresie od kilku do kilkunastu mGy, 

przy czym nie przekracza wartości 20 mGy. Przy uwzględnieniu zaniku sygnału w czasie 

można określić dawkę pochłoniętą z dokładnością do 14% [34]. Istotny jest jednak fakt, 

że sygnał zależny od promieniowania pochodzi wyłącznie z chipów z półprzezroczystą 

obudową [8, 35]. 

 

Termoluminescencja 

Termoluminescencyjna technika odczytu dawki różni się od OSL tym, że sygnał 

luminescencji powstaje na skutek stymulacji termicznej materiału, a nie dzięki zastosowaniu 

bodźca świetlnego. Zauważono, że w porównaniu do OSL i EPR, retrospektywna dozymetria 

termoluminescencyjna pozwala na mierzenie szerszego widma sygnału oraz charakteryzuje się 

wyższą czułością [7]. Najczęściej technikę TL wykorzystuje się do analizy dawki 

promieniowania jonizującego pochłoniętej przez materiały mineralne, na przykład porcelanę 

lub szkło [8]. W Rozdziale 4.1 opisano szerzej model zjawiska TL ze względu 

na wykorzystanie termoluminescencji w badaniach przedstawionych w niniejszej pracy. 

Ponad 40 lat temu, na przykładzie analizy dachówek z Hiroszimy i Nagasaki, 

przedstawiono możliwość rekonstrukcji dawki z wykorzystaniem materiałów budowlanych. 

Na potrzeby dozymetrii retrospektywnej badano również cegły, między innymi z obszarów 

objętych skutkami awarii elektrowni atomowej w Czarnobylu [11, 36]. Należy jednak 

pamiętać, że tego typu dawkomierze awaryjne pozwalają na wyznaczenie w pierwszej 
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kolejności dawki środowiskowej i w celu określenia indywidualnej dawki pochłoniętej 

konieczne jest zastosowanie odpowiednich modeli matematycznych i symulacji, na przykład 

metodą Monte Carlo [12]. 

Cegły rozpatrywane jako naturalne dozymetry półprzewodnikowe charakteryzują się 

bardzo wysokim sygnałem tła, który wynika z obecności radionuklidów obecnych w strukturze 

chemicznej zarówno samej cegły, jak i zaprawy, tynku czy gleby. Duży wpływ na wartość 

minimalnej wykrywalnej dawki ma wiek cegły – dla 20-letniej MMD wynosi 10 mGy [8], 

natomiast po 30-100 latach od momentu produkcji możliwe jest wykrywanie dawki 

nie mniejszej niż 25 mGy [37]. Analiza innych materiałów budowlanych, na przykład betonu 

i zaprawy cementowej, wykazała, że ze względu na niską czułość kwarcu wchodzącego 

w ich skład konieczny jest pomiar większej ilości próbek, co skutkuje czasochłonnością 

pomiarów [8, 38]. 

Technika TL pozwala także na badanie próbek szkła pochodzących z różnorodnych 

przedmiotów, które można znaleźć w otoczeniu człowieka. Może to być zarówno szkło 

okienne, jak i pochodzące z wyświetlaczy urządzeń typu telefon komórkowy, zegarek, tablet 

czy laptop. Minimalnie mierzona dawka oraz typ odpowiedzi TL na promieniowanie jonizujące 

zależą od składu pierwiastkowego badanego szkła [5] oraz od dodatkowych procesów jego 

obróbki, jak na przykład litografia stosowana przy wytwarzaniu ekranów, która dodatkowo 

wpływa na obecność wysokiej wartości sygnału zerowego [39]. Materiał szklany wykazuje 

również bardzo różnorodny zanik sygnału w czasie, który przykładowo wynosi 2,2% dziennie 

w przypadku szkła komercyjnego badanego w Bangladeszu [40], natomiast dla próbek 

pobranych z wyświetlacza telefonu iPhone 6 wartość ta to średnio 4% dziennie [7]. 

Kolejną kategorią materiałów mogących być potencjalnymi dawkomierzami 

w termoluminescencyjnej dozymetrii retrospektywnej są różnorodne substancje chemiczne 

dostępne praktycznie w każdym gospodarstwie domowym. Ich ogromną zaletą jest to, 

iż nie wymagają one specjalnej preparatyki próbek, co pozwala na szybkie uzyskanie 

informacji o wielkości pochłoniętej dawki. Przykładem takich substancji są: sól kuchenna, 

proszek do prania czy środki zmiękczające wodę. Materiały te pozwalają też raczej 

na wyznaczenie dawki środowiskowej, a nie indywidualnej, ponieważ istnieje małe 

prawdopodobieństwo, że osoba poszkodowana będzie posiadała je przy sobie w momencie 

wystąpienia sytuacji awaryjnej [8, 41]. 

Sól kuchenna charakteryzuje się liniową zależnością sygnału TL od dawki w zakresie 

od 1 mGy do około 100 mGy, a powyżej tej wartości, do około 9 Gy, obserwuje się 

umiarkowaną nadliniowość. Minimalna wykrywalna dawka szacowana jest na wartości nawet 

poniżej 1 mGy, co jest możliwe dzięki wysokiej czułości chlorku sodu na promieniowanie. 

Zanik sygnału w czasie jest niewielki i wynosi poniżej 7%, co sprawia, że potencjał tej 

substancji na wykorzystanie w dozymetrii retrospektywnej jest bardzo wysoki [8]. 

Otrzymywane wyniki są jednak zależne od różnych czynników, a najbardziej znaczącym z nich, 
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który wpływa na dokładność pomiaru, jest stopień rozdrobnienia soli [42], 

ponieważ zauważono, że sygnał TL pochodzący od ziaren o rozmiarze większym  

niż 300-500 µm ulega nasyceniu [43]. 

Ciekawą propozycją wydaje się możliwość zastosowania kurzu, przykładowo 

zebranego z powierzchni mebli, jako detektora w dozymetrii retrospektywnej. Badania 

przeprowadzone po napromieniowaniu dawką 10 Gy pyłu pochodzącego z przedmiotów  

codziennego użytku, takich jak klucze i monety, wykazały obecność wysokiego sygnału 

termoluminescencji w porównaniu do sygnału naturalnego tła. Interesującym wydaje się fakt, 

że kurz nie charakteryzuje się wysokim fadingiem i spadek sygnału po jednym dniu 

przechowywania w temperaturze pokojowej oraz przy sztucznym świetle nie jest istotny 

w rozpatrywanym obszarze zainteresowania (krzywa wyświecania analizowana pomiędzy 

150 a 250 °C). Sprawia to, że materiał ten jest dobrym potencjalnym dawkomierzem 

w przypadku wystąpienia niekontrolowanego zdarzenia radiacyjnego, przy czym konieczne 

jest przeprowadzenie badań w zakresie niższych dawek oraz na próbkach pochodzących 

z innych przedmiotów oraz różnych środowisk [44]. 

 

Podsumowanie 

Zaprezentowany w tym rozdziale przegląd materiałów badanych pod kątem możliwego 

zastosowania jako dawkomierze w dozymetrii retrospektywnej stanowi tylko niewielką część 

tego, co można odnaleźć w literaturze naukowej. Niektóre z proponowanych rozwiązań 

posiadają wiele wad, takich jak między innymi wysoka inwazyjność pobierania próbek 

biologicznych (ekstrakcja zęba, analiza kości), brak umiejscowienia  blisko ciała ludzkiego 

(materiały budowlane, sól kuchenna), wysoki sygnał tła (cegły, zaprawa cementowa) 

lub znaczący zanik sygnału w czasie (elementy elektroniczne, głównie kondensatory).  

Z punktu widzenia sytuacji awaryjnej poznanie właściwości dozymetrycznych różnych 

materiałów z codziennego otoczenia człowieka jest jednak niezwykle istotne, ponieważ 

pozwala na wyznaczenie dawki pochłoniętej z wykorzystaniem dowolnego materiału 

znajdującego się przy osobie poszkodowanej. Wiedza o danych takich jak minimalna 

wykrywalna  dawka czy fading umożliwia dobór takiego dawkomierza retrospektywnego, 

aby proces oceny ekspozycji na promieniowanie jonizujące nie był czasochłonny oraz pozwalał 

na uzyskanie informacji z bardzo wysoką dokładnością. 
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4. Wyświetlacze telefonów komórkowych jako dawkomierze w dozymetrii 

retrospektywnej – obecny stan wiedzy 

Telefony komórkowe w obecnych czasach są bardzo rozpowszechnione. Istnieje duże 

prawdopodobieństwo, że w momencie sytuacji awaryjnej osoba poszkodowana będzie 

posiadała takie urządzenie blisko ciała (np. w kieszeni lub w torbie), dzięki czemu byłaby 

możliwa ocena pochłoniętej dawki promieniowania. Na przestrzeni ostatnich lat prowadzone 

są badania nad możliwością wykorzystania szkła z wyświetlaczy telefonów komórkowych jako 

dawkomierzy retrospektywnych. Materiał ten badany jest głównie z wykorzystaniem 

termoluminescencji [16]. 

4.1. Zjawisko termoluminescencji 

Substancje luminescencyjne, nazywane także fosforami, pod wpływem absorpcji 

energii promieniowania jonizującego ulegają wzbudzeniu, a informacje o wartości pochłoniętej 

dawki można uzyskać dzięki reemisji tej energii w postaci światła, do której niejednokrotnie 

dochodzi wyłącznie pod wpływem odpowiednich bodźców zewnętrznych, na przykład pola 

elektrycznego (elektroluminescencja), reakcji chemicznych (chemoluminescencja) 

lub naprężeń mechanicznych (tryboluminescencja). W przypadku termoluminescencji materiał 

emituje promieniowanie świetlne na skutek dostarczenia energii cieplnej w postaci 

podwyższonej temperatury [45]. 

Model zachodzenia zjawiska TL można wyjaśnić poprzez analizę teorii pasmowej 

budowy dielektryków. W strukturze wewnętrznej tych materiałów można wyróżnić zapełnione 

całkowicie pasmo walencyjne oraz puste pasmo przewodnictwa, które są oddzielone od siebie 

przerwą energetyczną rzędu kilku keV, nazywaną pasmem zabronionym. Dodatkowo, 

rzeczywiste dielektryki zawierają defekty w postaci pułapek elektronowych oraz pułapek 

dziurowych, określanych inaczej jako centra luminescencji (Rysunek 1) [5, 45]. 

 

 

 
Rysunek 1. Struktura pasmowa dielektryka – schemat [wg 45]  
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W przebiegu zjawiska termoluminescencji można wyodrębnić dwa główne etapy 

Najpierw promieniowanie absorbowane jest przez materiał, co powoduje jonizację atomów 

luminofora polegającą na wybiciu elektronów z pasma walencyjnego, które następnie 

przenoszone są do pasma przewodnictwa, a tam wędrują tak długo, aż zostaną przechwycone 

przez pułapkę elektronową lub zrekombinują z dziurą. W drugim etapie, przedstawionym 

schematycznie na Rysunku 2, dostarczenie bodźca termicznego o energii równej głębokości 

energetycznej pułapki skutkuje tym, że uwięziony w niej elektron zostaje przeniesiony 

do pasma przewodnictwa, gdzie wędruje i w momencie, gdy znajdzie się w pobliżu centrum 

luminescencji, ulega rekombinacji z nim i oddaje nadmiarową energię w postaci kwantu 

promieniowania widzialnego [45]. 

 

 
Rysunek 2. Emisja kwantu światła widzialnego w termoluminescencji (kolejne etapy opisane w tekście) [wg 45]  

 

Liczba uwalnianych elektronów rośnie wraz ze wzrostem temperatury do momentu, 

w którym ilość wypełnionych pułapek zacznie maleć i wtedy obserwuje się spadek w liczbie 

emitowanych impulsów świetlnych. Odzwierciedla to krzywa wyświecania, otrzymywana 

podczas pomiaru prowadzonego ze stałą szybkością ogrzewania próbki, dzięki zastosowaniu 

odpowiedniej aparatury wyposażonej w fotopowielacz i układy przetwarzania sygnału. Wykres 

ten obrazuje zależność pomiędzy natężeniem światła rejestrowanego sygnału 

termoluminescencji a temperaturą [5, 45]. Rysunek 3 przedstawia przykładową krzywą 

wyświecania otrzymaną w wyniku odczytu tradycyjnego detektora termoluminescencyjnego 

typu MCP-N naświetlonego dawką 1 Gy. 

 

 
Rysunek 3. Przykładowa krzywa wyświecania – detektor MCP-N naświetlony dawką 1 Gy [materiał własny]  
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Zjawisko termoluminescencji znajduje szerokie zastosowanie w dozymetrii 

indywidualnej i środowiskowej, gdzie bazuje się głównie na detektorach MTS-N, w których 

skład wchodzi fluorek litu aktywowany magnezem i tytanem (Li: Mg, Ti), oraz MCP-N, 

wykonanych z fluorku litu aktywowanego magnezem, miedzią i fosforem (Li: Mg, Cu, P). 

Pierwsze z nich charakteryzują się wysoką tkankorównoważnością oraz bardzo dobrze 

poznanymi właściwościami, przez co stanowią wzorzec w dozymetrii TL. Z kolei detektory 

MCP-N zyskały swoją popularność dzięki wysokiej czułości oraz szerokiemu zakresowi 

pomiarowemu [45, 46]. 

Termoluminescencyjna technika odczytu dawki jest powszechnie stosowana 

w dozymetrii retrospektywnej ze względu na możliwość szybkiego, trwającego mniej niż pięć 

minut pomiaru, co daje jej przewagę w stosunku do pomiarów przeprowadzanych techniką  

elektronowego rezonansu paramagnetycznego lub optycznie stymulowanej luminescencji [8]. 

Badania prowadzone nad szkłem z wyświetlaczy telefonów komórkowych dążą 

do jak najlepszego poznania właściwości termoluminescencyjnych tego materiału i ustalenia 

uniwersalnej procedury pomiarowej [16]. 

4.2. Charakterystyka materiału 

Technologia produkcji telefonów komórkowych znacząco ewoluowała na przestrzeni 

ostatnich dziesięcioleci, co znajduje swoje odzwierciedlenie nie tylko w aspekcie wizualnym, 

ale również w zmianie stosowanych materiałów. Dąży się do wytwarzania urządzeń o coraz 

nowocześniejszym wyglądzie, a przy tym posiadających wiele nowych funkcji. Ma to swoje 

odzwierciedlenie także w technologii produkcji samych wyświetlaczy telefonów 

komórkowych. Szkło z ekranów badane na potrzeby dozymetrii retrospektywnej pochodzi 

z różnorodnych modeli, zarówno tych starszych, obsługiwanych za pomocą klawiatury 

(najstarszy opisywany w artykułach naukowych pochodzi z 1998 r. [16]), jak i nowszych, 

do których zalicza się smartfony z ekranem dotykowym, takie jak Samsung Galaxy czy 

iPhone [7]. 

W części publikacji naukowych w celu oceny możliwości wykorzystania wyświetlaczy 

telefonów komórkowych jako dawkomierzy w dozymetrii retrospektywnej analizowane jest 

tzw. tylne szkło (BG, ang. back glass), będące żółtą warstwą cienkiego szkła umieszczanego 

pod zewnętrzną warstwą przezroczystego, tzw. przedniego szkła (FG, ang. front glass). 

Jest to umotywowane udowodnioną większą stabilnością sygnału [47]. BG oraz FG 

są częściami składowymi wyświetlaczy ciekłokrystalicznych (LCD), a pomiędzy nimi 

umieszczony jest ciekły kryształ [16] 

Niemniej jednak w nowszych modelach telefonów, szczególnie z ostatnich kilku lat, 

trudno jest wyodrębnić takie warstwy, co wynika z postępującej minimalizacji grubości 

wyświetlaczy. Szczególnie widać to w przypadku urządzeń produkowanych w technologii 

AMOLED lub jej odmianach, gdzie matryca diod generujących światło umieszczona jest na 

szklanym podłożu i przykryta filtrem polaryzacyjnym połączonym z ekranem dotykowym [48]. 
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W związku z tym zaczęły pojawiać się również badania analizujące zewnętrzną szklaną część 

ekranu dotykowego, która jest elementem wspólnym dla różnych modeli telefonów [7]. 

Analiza składu pierwiastkowego szkła z wyświetlaczy dotykowych telefonów 

komórkowych wykazała brak tkankorównoważności tego materiału. Porównano Zeff, 

czyli efektywną liczbę atomową dla próbek pobranych z pięciu modeli urządzeń (Tabela 3). 

Według danych literaturowych tkankorównoważność można stwierdzić, gdy wartość Zeff 

wynosi 7,14 [7]. Wartości przedstawione w Tabeli 3 nie spełniają tego warunku, dlatego też 

w sytuacji awaryjnej konieczne byłoby uwzględnienie współczynnika korekcyjnego 

uwzględniającego depozycję dawki w tkance. 

 

Tabela 3. Wartość efektywnej liczby atomowej (Zeff) dla szkieł  

z wyświetlaczy różnych modeli telefonów komórkowych [7] 

Model telefonu Zeff 

iPhone 5S 12,0 

Sony Xperia Z5 8,1 

Samsung Galaxy 6 10,6 

Asus Zenfone 5 13,6 

Xiomi Redmi 6 20,0 
 

 

Duże różnice w wartości efektywnej liczby atomowej wskazują także na fakt, 

że poszczególne ekrany różnią się znacznie zawartością procentową pierwiastków 

chemicznych. Szkła z wyświetlaczy wszystkich modeli z Tabeli 3 posiadają w swoim składzie 

takie pierwiastki jak węgiel czy krzem, jednak w różnej ilości. Ponadto przykładowo ekran 

z telefonu Samsung Galaxy 6 zawiera potas, którego nie stwierdzono w próbkach 

pochodzących z innych urządzeń. Z kolei szkło z Asusa Zenfone 5 wyróżnia się obecnością 

cynku. Wyświetlacz telefonu iPhone 5S, w przeciwieństwie do pozostałych czterech modeli, 

nie posiada w składzie pierwiastkowym glinu [7]. 

Istotne jest również to, że czasami modele tych samych telefonów mogą posiadać 

ekrany charakteryzujące się różnym składem chemicznym. W jednym z artykułów opisano 

badanie polegające na analizie pierwiastkowej próbek pochodzących z pięciu ekranów 

telefonów, przy czym był to ten sam model – iPhone 4. Cztery z pięciu wyświetlaczy wykazały 

zbliżony do siebie skład chemiczny, który świadczył o tym, iż najprawdopodobniej jest to 

tzw. Gorilla Glass, czyli alkaliczne szkło glinokrzemianowe. Zawartość pierwiastków w piątym 

z ekranów znacznie odbiegała od tej określonej dla pozostałych próbek. Mogło to wynikać 

z prawdopodobnej wymiany wyświetlacza dotykowego w przeszłości [49]. 
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Różnorodny skład chemiczny szkła z ekranów telefonów komórkowych wpływa na to, 

że poszczególne modele różnią się od siebie kształtem krzywej wyświecania. W literaturze 

można spotkać się z ich podziałem na cztery kategorie (Tabela 4). Szkła należące do kategorii 

D są coraz rzadziej spotykane, ponieważ pochodzą głównie z telefonów produkowanych pod 

koniec ubiegłego wieku, nie posiadających ekranu dotykowego. Kategorie A i C są najbardziej 

przydatne do badań w dozymetrii retrospektywnej ze względu na szeroki zakres wykrywalności 

dawek oraz dużą stabilność sygnału [16]. 

 

Tabela 4. Charakterystyka czterech kategorii krzywych wyświecania szkieł  

z wyświetlaczy telefonów komórkowych [16] 

Kategoria Charakterystyka 

A symetryczna krzywa wyświecania; pik maksymalny w temperaturze ok. 200°C 

B asymetryczna krzywa wyświecania; pik maksymalny w temperaturze ok.100°C 

C bardzo szeroka krzywa wyświecania; pik maksymalny powyżej 200°C 

D niska intensywność sygnału TL 

 

 

4.3. Sposoby minimalizacji sygnału zerowego 

Dużym problemem spotykanym w przypadku analizy próbek pochodzących 

z wyświetlaczy telefonów dotykowych jest obecność bardzo wysokiego sygnału zerowego 

(ang. initial signal), czyli pewnego naturalnego, początkowego sygnału termoluminescencji. 

Jego wartość jest z reguły kilka rzędów wielkości wyższa niż wartość sygnału pochodzącego 

od naświetlenia próbki dawką rzędu kilku Gy [16, 50]. Geneza sygnału zerowego nie jest 

jeszcze do końca potwierdzona. Istnieją hipotezy, że pochodzi on z ekspozycji ekranu 

na promieniowanie UV wykorzystywane w procesach litograficznych, umożliwiających 

nanoszenie kolejnych warstw wyświetlacza [16, 39, 50]. 

Wysoka wartość sygnału zerowego w porównaniu z wartością liczby zliczeń 

pochodzących od dawki powoduje, iż może dojść do przysłonięcia informacji o pochłoniętej 

energii promieniowania przez termoluminescencję pierwotną szkła. Sprawia to, że próbki 

pobrane z wyświetlaczy smartfonów charakteryzują się niską czułością oraz pewnym dolnym 

limitem detekcji dawki [16]. Badania z wykorzystaniem materiału pochodzącego z różnych 

modeli telefonów z ekranami wyprodukowanymi w technologii AMOLED wykazały, 

że najmniejsza dawka, jaką są zdolne wykryć tego typu dawkomierze awaryjne, wynosi 

od 190 do 300 mGy [48]. Jest to wartość bardzo wysoka w porównaniu z wynikami 

otrzymanymi dla modeli telefonów bez ekranów dotykowych, gdzie sygnał zerowy jest dużo 

niższy lub prawie nie występuje, a próbki są czułe na dawkę nawet kilkunastu mGy [16, 50]. 
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Niestety, to właśnie telefony dotykowe są najpopularniejsze w obecnych czasach 

i to je z wysokim prawdopodobieństwem można by było znaleźć w miejscu wystąpienia 

niezaplanowanej ekspozycji na promieniowanie jonizujące. Sugerowane w wielu badaniach 

naukowych usunięcie sygnału pierwotnego poprzez pierwszy odczyt w czytniku 

termoluminescencji w standardowych warunkach pomiarowych jest metodą dobrą wyłącznie 

do badań laboratoryjnych. Pozwala to na pozbycie się zbędnych informacji i dalszą dokładną 

ocenę właściwości dozymetrycznych szkła z wyświetlaczy [16].  

Po napromieniowaniu ekranu telefonu komórkowego w wyniku zajścia 

niekontrolowanego zdarzenia radiacyjnego sygnał termoluminescencji, jaki można zmierzyć, 

stanowi złożenie informacji pochodzących zarówno od sygnału zerowego, jak i od dawki 

promieniowania jonizującego. Duża różnica w wielkości tych sygnałów może, w szczególności 

w przypadku bardzo niskich dawek (rzędu kilku lub kilkunastu mGy), prowadzić do utraty 

istotnych danych i znacznego zaniżenia oszacowanej wartości dawki [50]. W związku z tym 

naukowcy podejmują próby znalezienia sposobu na minimalizację sygnału zerowego. Wśród 

proponowanych metod można wyróżnić dwie główne: 

• trawienie powierzchni szkła kwasem fluorowodorowym (HF) [47] bądź mieszanką HF 

z innymi kwasami [50]; 

• mechaniczne polerowanie powierzchni próbki [49, 51]. 

Pierwszy z wymienionych sposobów został opisany w jednym z artykułów, 

gdzie wykorzystano stężony 40% roztwór kwasu fluorowodorowego. Próbki szkła przedniego, 

pochodzącego z ekranu LCD podzielono na cztery grupy. W każdej z nich proces trawienia 

powierzchni za pomocą HF trwał kolejno 2, 4, 6, i 8 minut. Próbki po zakończeniu obróbki 

chemicznej przemywano wodą destylowaną i etanolem. W Tabeli 5  przedstawiono względny 

spadek wartości sygnału zerowego dla poszczególnych grup szkieł w porównaniu z sygnałem 

zerowym grupy kontrolnej, w której nie modyfikowano powierzchni. Metoda okazała się być 

skuteczna. a ponadto zauważono, że największy spadek wartości sygnału pierwotnego 

następuje w trakcie pierwszych czterech minut kontaktu próbki z HF [47].  

 

Tabela 5. Względny spadek wartości sygnału zerowego dla różnego czasu trwania procesu trawienia [47] 

Czas trawienia [min.] 

Względny spadek wartości sygnału zerowego  

w porównaniu do próbki bez trawionej powierzchni 

[%] 

2 80,4 

4 92,1 

6 96,1 

8 97,9 
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Druga z badanych metod minimalizacji sygnału zerowego, określana jako polerowanie 

powierzchni, polegała na usunięciu warstwy szkła o grubości około 200-500 µm za pomocą 

ostrza diamentowego. Zaobserwowano, że sposób ten pozwala na zredukowanie wartości 

sygnału zerowego o 75-82%, a nawet o 97% w przypadku niektórych ekranów. Metoda ta 

wpływa pozytywnie na wartość minimalnej mierzalnej dawki, która po takiej procedurze spada 

do 1-69 mGy. Zweryfikowano również, czy zarówno polerowanie powierzchni, 

jak i chemiczne trawienie próbek, powoduje indukcję dodatkowego sygnału TL. Analiza 

porównawcza wyników pochodzących od szkieł przed i po modyfikacji powierzchni 

nie wykazała istotnych zmian w strukturze krzywych wyświecania [49]. 

Przedstawiane w literaturze metody pozwalające na minimalizację sygnału zerowego 

wydają się być bardzo obiecujące, dzięki redukcji jego wartości praktycznie do zera. Wciąż 

nie ma jednak wystarczających dowodów na to, że sposoby te nie powodują zmian w strukturze 

głównie warstw zewnętrznych szkła oraz mają tak samo wysoką skuteczność w przypadku 

materiałów pochodzących z różnych modeli urządzeń. Dodatkową trudnością tych metod 

jest takie opracowanie procedury, aby uzyskać wysoką powtarzalność wyników. Ponadto 

obróbka mechaniczna i chemiczna szkieł obarczona jest ryzykiem ich całkowitego zniszczenia, 

co może uniemożliwić dalsze pomiary [51]. 

4.4. Właściwości dozymetryczne materiału 

Szkło z wyświetlaczy telefonów komórkowych nie jest tradycyjnym materiałem 

dozymetrycznym, dlatego też niezwykle istotne jest poznanie jego właściwości, których 

znajomość w sytuacji awaryjnej pozwoliłaby na ocenę dawki. Wśród podstawowych 

elementów analizowanych w badaniach naukowych można wymienić [7, 16, 49, 50, 51]: 

• zależności sygnału TL od dawki (liniowość); 

• czułość i powtarzalność; 

• zależność między sygnałem TL a mocą dawki; 

• wpływ promieniowania świetlnego na wartość sygnału TL. 

• zanik sygnału w czasie (fading). 

 

Liniowość 

Dobry dawkomierz termoluminescencyjny powinien charakteryzować się liniową 

odpowiedzią TL w szerokim zakresie dawek. Rysunek 4 przedstawia zależność sygnału TL 

od dawki dla pięciu różnych modeli telefonów. Można zauważyć w zakresie dawek od 1 Gy 

do 10 Gy liniowy wzrost wartości sygnału przy jednocześnie wysokim współczynniku 

dopasowania prostej, przy czym ekran telefonu Xiomi wykazuje brak odpowiedzi TL 

na promieniowanie jonizujące [7]. Większość badań naukowych skupia się na analizie 

odpowiedzi termoluminescencyjnej szkieł przy naświetlaniu dawką rzędu kilku Gy, 

potwierdzając jej liniowość. Istotne jednak byłoby również przyjrzenie się odpowiedzi próbek 

w zakresie niższych i wyższych dawek (rzędu od kilkunastu do kilkuset Gy). 
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Rysunek 4. Odpowiedź TL na dawkę szkła z wyświetlaczy różnych telefonów komórkowych [7]  

 

Czułość i powtarzalność 

Badania wykazały, że szkło z ekranów różnych telefonów komórkowych może 

charakteryzować się odmienną czułością, określaną przez liczbę zliczeń przypadającą 

na jednostkową dawkę i jednostkową masę próbki. Spośród analizowanych modeli 

z wyświetlaczem dotykowym najwyższą czułość odnotowano dla urządzeń marki iPhone. 

Telefony marki Xiaomi wykazują się zerową odpowiedzią szkła z ekranu na promieniowanie 

jonizujące i nie są z tego względu rekomendowane jako dawkomierze w dozymetrii 

retrospektywnej. Stwierdzono też, że czułość próbek pobranych z wyświetlaczy jest 

co najmniej 20 razy mniejsza niż standardowych detektorów MTS-N [7]. 

 
Rysunek 5. Powtarzalność dla czterech próbek z telefonu iPhone 4 odczytywanych w dziesięciu cyklach 

pomiarowych [49]  
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Wielokrotne naświetlanie i odczyt tego samego detektora pozwala stwierdzić, czy jego 

odpowiedź TL jest powtarzalna. Rysunek 5 prezentuje wyniki pomiarów sygnału 

termoluminescencji w dziesięciu kolejnych cyklach dla czterech próbek pochodzących 

z ekranu telefonu dotykowego iPhone 4. Dane zostały znormalizowane do średniej wartości 

sygnału zarejestrowanego w dziesięciu seriach pomiarowych. Odchylenie kolejnych wyników 

odczytu od wartości średniej wynosi maksymalnie 6% [49]. Dla starszych modeli innych 

telefonów oceniono to odchylenie na około 3% [16]. Powtarzalność otrzymywanych wyników 

jest zatem bardzo wysoka i wpływa na wysoki potencjał możliwości zastosowania szkła 

z wyświetlaczy telefonów komórkowych jako dawkomierzy w sytuacji awaryjnej. 

 

 

Zależność między sygnałem TL a mocą dawki 

W jednym z artykułów skupiono się na sprawdzeniu, czy różna moc dawki ma wpływ 

na wielkość otrzymywanych wyników. Badano odpowiedź TL szkła po ekspozycji na wiązki 

fotonowe o energii od 8 keV do 1,25 MeV. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, 

że w zakresie pomiędzy 10 a 80 keV obserwuje się wysoką odpowiedź termoluminescencyjną 

badanego materiału. Poniżej 10 keV oraz powyżej 100 keV wartość sygnału TL szkła jest 

od 4 do 10 razy niższa. Eksperyment ten wykazał, że próbki pobrane z ekranów telefonów 

komórkowych mogą być czułe na wartość energii promieniowania i do dokładnej oceny dawki 

w sytuacji awaryjnej byłoby niezbędne zastosowanie odpowiednich współczynników 

korekcyjnych. Niemniej jednak, badania te przeprowadzano na starszych modelach urządzeń, 

które nie posiadają ekranu dotykowego (NOKIA 3109c oraz Nokia 6021) i konieczne byłoby 

zweryfikowanie omawianej zależności na wyświetlaczach nowoczesnych smartfonów [51]. 

 

 

Wpływ promieniowania świetlnego na wartość sygnału TL 

Ekran telefonu komórkowego pomiędzy napromieniowaniem a odczytem dawki może 

być narażony na działanie promieniowania UV oraz innych zakresów promieniowania 

świetlnego, prowadzące do redukcji sygnału termoluminescencji, nazywanej wybielaniem 

optycznym, i nieprawidłowego oszacowania wielkości pochłoniętej dawki [16, 50]. Rysunek 6 

przedstawia zależność pomiędzy średnim sygnałem próbek szkła wystawionych na działanie 

światła niebieskiego a czasem trwania tego naświetlania. Widać szybki spadek odpowiedzi TL 

do 50% w trakcie pierwszych kilkunastu sekund ekspozycji próbki na promieniowanie 

świetlne. Maksymalna utrata sygnału wynosi około 80% przy wybielaniu optycznym 

trwającym powyżej 400 s [16]. 
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Rysunek 6. Zależność pomiędzy czasem trwania ekspozycji na światło niebieskie a wartością sygnału TL [16]  

 

Wykazano także, że efekt wybielania optycznego jest zależny od rodzaju 

promieniowania świetlnego. W przypadku światła pochodzącego z telefonu komórkowego 

oraz białego światła laboratoryjnego zauważono mniejszy spadek wartości sygnału TL, 

wynoszący od 13 do 30%. Rozproszone światło słoneczne powodowało obniżanie się 

odpowiedzi szkła o 37%, natomiast bezpośrednie wystawienie materiału na działanie promieni 

słonecznych skutkowało redukcją sygnału TL aż o 86%. Z tego względu potencjalnie lepszymi 

dawkomierzami retrospektywnymi są próbki pobrane z tzw. tylnego szkła (Rozdział 4.2), 

ze względu na to, iż jest ono chronione w pewnym stopniu przed światłem słonecznym przez 

przednią szybę oraz filtr polaryzacyjny [16]. 

 

Fading 

Zanik sygnału w czasie pojawia się nie tylko u próbek wystawionych na działanie takich 

czynników jak promieniowanie świetlne czy temperatura, ale także tych, 

które są przechowywane w ciemności i  w temperaturze pokojowej. W przypadku szkła 

z wyświetlacza telefonu iPhone 6 stwierdzono, że dzienny fading po napromieniowaniu dawką 

1 Gy wynosi około 4%, a utrata sygnału po 28 dniach sięga 70% [7]. Próbki z ekranu modelu 

iPhone 4 charakteryzują się z kolei 60-procentowym zanikiem sygnału TL w ciągu 50 dni [49]. 

Wartość dziennego fadingu szkła z wyświetlaczy telefonów komórkowych jest dość 

dużą wartością, jednak po sporządzeniu wykresu zależności wartości sygnału TL od czasu 

przechowywania i dopasowaniu odpowiedniego wykresu funkcji do otrzymanych punktów 

pomiarowych możliwe jest określenie wartości dawki pochłoniętej w sytuacji awaryjnej nawet 

po kilku czy kilkunastu dniach od wystąpienia niezaplanowanej ekspozycji na promieniowanie 

[7]. Dość duża trudnością w tym przypadku jest niestety konieczność wyznaczenia funkcji 

opisującej zanik sygnału w czasie dla wszystkich modeli urządzeń dostępnych dla rynku. 
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Podsumowanie 

Dzięki właściwościom termoluminescencyjnym oraz powszechnej dostępności 

telefonów komórkowych szkło z wyświetlaczy może być rozpatrywane jako dobry dawkomierz 

w dozymetrii retrospektywnej. Różne badania wykazały, że materiał ten charakteryzuje się 

powtarzalnością na poziomie nie niższym niż 90% i liniową zależnością odpowiedzi na dawkę, 

a fading można opisać konkretnym równaniem. Pojawia się jednak także wiele trudności, 

między innymi obecność wysokiego sygnału zerowego, czy odmienne właściwości szkła 

pobranego z różnych modeli urządzeń, a nawet w obrębie różnych egzemplarzy tego samego 

typu telefonu. Konieczne jest prowadzenie dalszych badań, które mogłyby zweryfikować 

możliwość wdrożenia w przyszłości uniwersalnej procedury dozymetrii retrospektywnej 

z wykorzystaniem ekranów telefonów komórkowych. 
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5. Materiały i metody 

Do badania właściwości dozymetrycznych szkieł wyświetlaczy telefonów 

komórkowych wykorzystano przygotowane w ramach inżynierskiego projektu dyplomowego 

próbki materiału z dwóch ekranów różnych modeli urządzeń – iPhone 6 

oraz Samsung Galaxy J530 [9]. Badania przeprowadzano w Laboratorium Dozymetrii 

Promieniowania Jonizującego Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-

Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.  

Wykonane pomiary oraz przeprowadzona analiza jakościowa i ilościowa otrzymanych 

wyników pozwoliły na ocenę takich właściwości dozymetrycznych, jak: powtarzalność, 

liniowość, czułość oraz zanik sygnału w czasie. Ponadto, w trakcie prowadzonych badań 

zwrócono uwagę na wpływ sygnału zerowego na możliwość odczytu sygnału pochodzącego 

od dawki promieniowania jonizującego, wielkość tła własnego materiału i tła termicznego 

czytnika, a także na jakościowe i ilościowe porównanie sygnału pochodzącego od dawek 

promieniowania o niskiej i wysokiej mocy. 

 

5.1. Badane próbki 

Pierwsza część badań, mająca na celu zbadanie potencjalnej możliwości wykorzystania 

szkła z wyświetlaczy telefonów komórkowych jako dawkomierzy w dozymetrii 

retrospektywnej, była prowadzona od lipca 2019 r. do grudnia 2019 r. w ramach dyplomowego 

projektu inżynierskiego [9]. Wtedy też zostały w większości przygotowane próbki, z których 

korzystano również w drugiej części badań, trwającej od lipca 2020 r. do maja 2021 r.  

Preparatyka materiału była żmudną procedurą prowadzącą do jak najdokładniejszego 

oczyszczenia szkła ze zbędnych elementów obudowy telefonu i wewnętrznych warstw 

wyświetlacza oraz otrzymania fragmentów mieszczących się w miseczce czytnika. 

Etapy przygotowania próbek zaprezentowano szczegółowo w inżynierskim projekcie 

dyplomowym [9].  

Do badań opisanych w niniejszej pracy użyto próbki pobrane z trzech fragmentów 

wyświetlacza telefonu iPhone 6: z jego górnej, bocznej oraz dolnej części. Szkła z ekranu 

Samsunga Galaxy J530 pochodziły tylko z jego środkowej części. W ten sposób otrzymano 

cztery grupy próbek. Każdą z nich podzielono na pół, przeznaczając jedną połowę do odczytu 

w trybie READER, a drugą w trybie ANALYSER. Tabela 6 przedstawia nazwy 

poszczególnych grup, które będą używane w dalszej części pracy, wraz z ich liczebnością. 

Na Rysunku 7 zaprezentowano schematycznie miejsce pobrania próbek z badanych 

wyświetlaczy. 
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Tabela 6. Liczba próbek przygotowanych do przeprowadzenia badań 

Grupa próbek 

Liczba próbek 

odczytywanych  

w trybie ANALYSER 

Liczba próbek 

odczytywanych  

w trybie READER 

iPhone 6 góra 10 9 

iPhone 6 dół 11 11 

iPhone 6 bok 12 12 

Samsung Galaxy J530 

środek 
6 6 

 

 

 

Rysunek 7. Schematyczne przedstawienie miejsca pobrania próbek z ekranów telefonów dotykowych 

 

Do badań użyto także  trzech detektorów kontrolnych w celu weryfikacji ewentualnej 

niestabilności pracy czytnika. W ramach standardowych pomiarów za każdym razem 

odczytywano jeden detektor MCP-N w trybie ANALYSER, jeden detektor MCP-N w trybie 

READER oraz jeden detektor MTS-N w trybie ANALYSER. Dla detektorów MCP-N 

przeprowadzano standardową procedurę anilacji przed- i poekspozycyjnej, natomiast detektor 

MTS-N anilowano w czytniku. 
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5.2. Źródła i dawki promieniowania jonizującego 

W pracy badano odpowiedź termoluminescencyjną próbek z wyświetlaczy telefonów 

komórkowych na różne dawki pochodzące z ekspozycji materiału na promieniowanie 

jonizujące. Większość naświetlań przeprowadzono z użyciem znajdującego się w laboratorium 

źródła 137Cs o niskiej mocy dawki. Energia emitowanego przez nie promieniowania gamma 

wynosi 662 keV. Pochłoniętą przez szkło dawkę wyznaczano za każdym razem na podstawie 

znajomości czasu naświetlania oraz znanych parametrów źródła [9]: 

• w dniu 1.01.1993 r. aktywność źródła wynosiła 0,259 GBq; 

• w dniu 1.01.1998 r. na naświetlenie dawką równą 1 mGy potrzebny był czas 1061,4 s; 

• czas połowicznego rozpadu izotopu 137Cs wynosi 30 lat. 

Naświetlanie wiązką fotonów 6 MV przeprowadzano w Centrum Radioterapii Amethyst 

w Krakowie z wykorzystaniem akceleratora liniowego firmy Elekta (Rysunek 8). Dzięki 

znacznie wyższej mocy źródła niż w przypadku 137Cs możliwe było uzyskanie wyższej wartości 

dawek (od 0,5 Gy do 2 Gy) w bardzo krótkim czasie, wynoszącym mniej niż minutę. Dla 

porównania, w źródle cezowym na naświetlenie detektorów dawką 1 Gy potrzeba było około 

trzech tygodni. W Tabeli 7 zebrano informacje dotyczące poszczególnych serii pomiarowych 

oraz dawki i rodzaju promieniowania (niska lub wysoka moc dawki), jakim 

napromieniowywano szkła w poszczególnych grupach. 

 

 
Rysunek 8. Ułożenie szkieł do naświetlania na stole terapeutycznym w Centrum Radioterapii Amethyst 

 

 



29 
 

Tabela 7. Zestawienie wartości dawek, jakimi były naświetlone szkła w poszczególnych seriach,  

wraz z ich liczebnością. W nawiasach podano liczbę próbek w przypadku podziału na podgrupy 

(A – odczyt w trybie ANALYSER, R – odczyt w trybie READER) 

iPhone 6 góra3 

(10 A; 9 R) 

iPhone 6 dół 

(11 A; 11 R) 

iPhone 6 bok 

(12 A; 12 R) 

Samsung Galaxy J530 

środek 

(6 A; 6 R) 

Seria I 

NM4 
95 mGy Seria I sygnał zerowy 

Seria I 

NM 

sygnał zerowy 

+ 39/178 mGy 

(6 A; 6 R) Seria I 

WM 

sygnał 

zerowy 

+ 2 Gy 39/178 mGy5 

(6 A; 6 R) 

Seria II 

NM 
92 mGy 

Seria II 

NM 

1 mGy  

(6 A; 6 R) Seria II 

NM 
139 mGy 

Seria II 

WM 

1 Gy 

(3 A; 3 R) 

0 mGy6 

(5 A; 5 R) 

2 Gy 

(3 A; 3 R) 

Seria III 

NM 
134 mGy 

Seria III 

NM 

39 mGy 

(6 A; 6 R) 

Seria III 

NM 
1148 mGy 

Seria III 

WM 

0,5 Gy 

(2 A; 2 R) 

1 Gy 

(1 A; 1 R) 

0 mGy 

(5 A; 5 R) 

1,5 Gy 

(2 A; 2 R) 

2 Gy 

(1 A; 1 R) 

Seria IV 

NM 
136 mGy   

Seria IV 

NM 
428 mGy   

Seria V 

NM 
863 mGy   

Seria V 

NM 
319 mGy   

Seria VI 

NM 
85 mGy   

Seria VI 

NM 
370 mGy   

Seria VII 

NM7 
188 mGy   

Seria VII 

NM 
231 mGy   

Seria I 

WM 
2 Gy   

Seria VIII 

NM 
655 mGy   

Seria II 

WM 

1 Gy 

(5 A; 4 R) 
  

Seria I 

WM 
2 Gy   

2 Gy 

(5 A; 4 R) 

Seria III 

WM 

0,5 Gy  

(3 A; 2 R) 

  
Seria II 

WM 

1 Gy 

(6 A; 6 R) 

  

1 Gy 

(2 A; 2 R) 

1,5 Gy 

(3 A; 2 R) 2 Gy 

(6 A; 6 R) 2 Gy 

(2 A; 2 R) 

    
Seria III 

WM 

0,5 Gy 

(3 A; 3 R) 

 

 
 

1 Gy 

(3 A; 3 R) 

1,5 Gy 

(3 A; 3 R) 

2 Gy 

(3 A; 3 R) 

 
3 w 2019 r. z próbek usunięto sygnał zerowy i naświetlono je dawką 2 Gy (promieniowanie o wysokiej energii) [9] 
4 NM – niska moc dawki (naświetlanie z użyciem źródła cezowego); WM – wysoka moc dawki (naświetlanie z użyciem 

akceleratora liniowego) 
5 przed naświetlaniem usunięto z próbek sygnał zerowy 
6 0 mGy oznacza odczyt nienaświetlonych próbek 
7 w trybie READER w grupie iPhone 6 góra od serii VII było odczytywanych 8 próbek – jedna została zagubiona 
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5.3. Aparatura pomiarowa i parametry odczytu  

Odczytu sygnału termoluminescencji dokonywano za pomocą czytnika TLD RA’94 

(Rysunek 9), który znajduje się w Laboratorium Dozymetrii Promieniowania Jonizującego 

na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława 

Staszica w Krakowie. Urządzenie współpracuje z programem komputerowym umożliwiającym 

otrzymywanie wyników w czasie rzeczywistym oraz zapisywanie ich w celu dalszej obróbki 

i analizy, m.in. w programie GlowVIEW [52], gdzie przeprowadzano wygładzanie 

oraz normalizację krzywych wyświecania. 

 

Rysunek 9. Czytnik TLD RA'94 firmy Mikrolab 

Czytnik TLD RA’94 posiada zakres grzania do maksymalnie 600°C. Próbki 

umieszczane są na elemencie grzejnym znajdującym się w wysuwanej szufladzie, 

a podnoszenie temperatury powoduje emisję promieniowania z zakresu światła widzialnego 

w wyniku termicznie stymulowanej luminescencji. Kwanty światła poprzez układ filtrów 

optycznych trafiają do fotopowielacza, gdzie zamieniane są w impulsy elektryczne zliczane 

przez odpowiednie układy elektroniczne. Czytnik pozwala na pracę w trzech trybach 

pomiarowych: ANALYSER, READER i XREADER, przy czym w badaniach opisanych 

w niniejszej pracy korzystano z dwóch pierwszych [54].   

Podnoszenie temperatury badanej próbki w trybie ANALYSER następuje w sposób 

liniowy ze stałą szybkością, a wynikiem pomiaru jest krzywa wyświecania, której pole 

powierzchni stanowi miarę wielkości promieniowania, jakie zostało pochłonięte przez materiał. 

Tryb READER natomiast, będący tzw. odczytem całkującym trójstopniowym, składa się 

z trzech etapów [45]: 

1) grzanie wstępne przy stałej temperaturze T1 – opróżnienie pułapek dających 

niekorzystne piki w niskich temperaturach; 

2) odczyt (stała temperatura T2) – opróżnienie pułapek dających piki dozymetryczne; 

3) wygrzewanie końcowe (stała temperatura T3) – opróżnienie głębokich pułapek. 
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Przed rozpoczęciem pomiarów zgodnie z zaleceniami producenta wykonywano 

trzykrotny pomiar testowy (TEST) oraz pomiar prądu ciemnego (BKGD) [53]. Miało to na celu 

ocenę stabilności pracy urządzenia w poszczególnych dniach. Procedurę powtarzano również 

po zakończeniu każdej serii pomiarowej. Nie zauważono istotnych odchyleń w wartościach 

TEST oraz BKGD zmierzonych na początku każdej serii pomiarowej oraz na końcu, 

co pozwala stwierdzić, że czytnik w kolejnych dniach badań pracował w sposób 

porównywalny. 

W Tabeli 8 przedstawiono parametry odczytu szkieł oraz detektorów kontrolnych. 

Ich wartości dla próbek pochodzących z wyświetlaczy zostały dobrane doświadczalnie 

na podstawie wyników uzyskanych w ramach pomiarów zrealizowanych do inżynierskiego 

projektu dyplomowego w 2020 r. Analiza krzywych wyświecania wykazała wówczas, 

że próbki szkła z różnych modeli telefonów komórkowych charakteryzują się różnym 

położeniem pików głównych [9].  

Tabela 8. Parametry odczytu próbek w czytniku TLD RA '94 

Rodzaj próbek 
iPhone 6 

(trzy grupy) 

próbek) 

Samsung Galaxy 

J530 

(jedna grupa 

próbek) 

MCP-N MTS-N 

Tryb Analyser 

Maksymalna 

temperatura grzania 

(Tmax) 

400°C 450°C 240°C 400°C 

Szybkość grzania 2°C/s 2°C/s 2°C/s 2°C/s 

Tryb Reader 

Temperatura 

kolejnych 

etapów 

grzania 

T1 50°C 50°C 155°C 50°C 

T2 400°C 450°C 240°C 400°C 

T3 400°C 450°C 240°C 400°C 

Czas trwania 

kolejnych 

etapów 

grzania 

t1 3 s 3 s 5 s 3 s 

t2 10 s 10 s 10 s 10 s 

t3 10 s 10 s 15 s 10 s 

 

W przypadku próbek z grup iPhone 6 wystarczające jest ogrzewanie do temperatury 

400°C, gdyż przy szybkości wygrzewania równej 2°C/s pik główny kończy się dla temperatury 

około 350°C. Pole powierzchni odczytywano między 50°C a 400°C. Szkła z telefonu 

Samsung Galaxy J530 charakteryzują się natomiast pikiem przesuniętym w kierunku wyższych 

temperatur i w tym przypadku konieczne było ogrzewanie do 450°C. Tutaj pole powierzchni 

pod krzywą odczytywano w zakresie 50-450°C.  
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Szybkość wygrzewania w obu przypadkach wynosiła 2°C/s, gdyż zapewnia 

ona większą stabilność położenia maksimum piku głównego, a co za tym idzie może wpływać 

na lepszą powtarzalność wyników, co szczególnie było zauważalne dla dawek rzędu od kilku 

do kilkunastu mGy [9]. Dla trybu READER temperatura i czas trwania kolejnych etapów 

grzania szkieł zostały dobrane na podstawie wstępnych wyników badań uzyskanych w ramach 

inżynierskiego projektu dyplomowego [9]. 

Przy realizacji inżynierskiego projektu dyplomowego zauważono wpływ 

chemoluminescencji na kształt krzywej wyświecania w zakresie wyższych temperatur, 

wynikający prawdopodobnie z utleniania się nie tylko powierzchni detektora [45], ale także 

komponentów urządzenia pomiarowego. Stwierdzono, że sygnał pochodzący od tych procesów 

jest szczególnie widoczny w zakresie temperatur grzania powyżej 450°C [9]. Ze względu 

na fakt, iż w niniejszej pracy maksymalna temperatura ogrzewania próbki nie przekraczała 

tej wartości, chemoluminescencja nie miała znaczącego wpływu na otrzymywane wyniki 

i pominięto jej analizę w trakcie prowadzonych badań. 

 

5.4. Protokół pomiarowy 

Dla uzyskania jak najbardziej powtarzalnych i wiarygodnych wyników duże znaczenie 

miało zastosowanie powtarzalnej procedury pomiarowej podczas odczytu dawki 

w czytniku TLD. W większości serii pomiarowych zachowano stałą kolejność pomiarów, 

a ewentualne zmiany na potrzeby danej części eksperymentu wskazano przy analizie i dyskusji 

odpowiednich wyników w Rozdziale 6. Poszczególne etapy procedury pomiarowej, 

stosowanej zarówno w przypadku odczytów sygnału zerowego, jak i sygnału pochodzącego 

od dawki, obejmowały: 
 

1) włączenie czytnika i przygotowanie go do pracy: 

• autokompensacja czytnika; 

• trzykrotny pomiar testowy (TEST) polegający na zliczeniu impulsów od wzorcowego 

źródła światła; 

• jednokrotny pomiar prądu ciemnego (BKGD); 

• wprowadzenie w programie do obsługi czytnika parametrów pomiarowych dla danej 

grupy próbek (Tabela 8); 

2) odczyt próbek szkła w trybie READER (kolejność: od najniższego do najwyższego 

numeru próbki); 

3) odczyt detektora kontrolnego MCP-N nr 2 – tryb READER; 

4) odczyt detektora kontrolnego MCP-N nr 1 – tryb ANALYSER; 

5) odczyt próbek szkła w trybie ANALYSER (kolejność: od najniższego do najwyższego 

numeru próbki); 

6) odczyt detektora kontrolnego MTS-N – tryb ANALYSER. 
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Dodatkowo ustalono stałą temperaturę, przy której wyjmowano próbki z szuflady 

czytnika, wynoszącą 40°C. Istotne także było powtarzalne ułożenie szkieł w miseczce 

urządzenia w poszczególnych pomiarach – zawsze zewnętrzną stroną ekranu skierowaną 

do góry. Również przy układaniu próbek do naświetlania przy użyciu źródła cezowego 

zachowywano ich stałą kolejność i rozmieszczenie w poszczególnych grupach. 

 

5.5. Metodyka analizy wyników i właściwości dozymetrycznych próbek 

 

Normalizacja wyników i niepewności pomiarowe 

Szkło jest materiałem bardzo kruchym, w związku z czym mimo starannego 

przygotowywania próbek do eksperymentu, zdarzało się, że ekran podczas cięcia nożem 

diamentowym pękał w nieplanowanym miejscu. Skutkowało to różnorodnym kształtem 

oraz rozmiarem próbek – część z nich miała wymiary mniejsze niż 5 mm x 5 mm, a część 

większe. Dodatkowo szkło wyświetlaczy z telefonów iPhone 6 i Samsung Galaxy J530 mogły 

różnić się między sobą grubością. Wszystkie te czynniki uniemożliwiają porównanie wielkości 

sygnału termoluminescencji pomiędzy dwiema dowolnymi próbkami bezpośrednio 

po przeprowadzeniu odczytu. Konieczna zatem była normalizacja wyników. 

Założono, że sygnał termoluminescencji, wyrażony poprzez liczbę zliczeń w trybie 

READER lub pole powierzchni pod krzywą wyświecania w trybie ANALYSER, jest wprost 

proporcjonalny do masy badanego materiału [5, 45]. W związku z tym, zdecydowano się 

normalizować sygnał każdego szkła do średniej masy próbki pobranej z wyświetlacza telefonu 

komórkowego. Procedurę normalizacji opisuje wzór (1): 

                    𝑁′ = 𝑁 ∙
𝑚ś𝑟

𝑚
 [liczba zliczeń lub j.w.], 

gdzie: 

N – w trybie READER: liczba zliczeń impulsów świetlnych w czytniku dla danej próbki  [liczba 

zliczeń]; w trybie ANALYSER: pole powierzchni pod krzywą wyświecania danej próbki [j.w.]; 

mśr – średnia masa próbki [g]; 

m – masa analizowanej próbki [g]. 

Masy wszystkich próbek określono poprzez zważenie każdej z nich za pomocą cyfrowej 

wagi laboratoryjnej z dokładnością do 0,001 g przed przystąpieniem do pomiarów. Jako średnią 

masę próbki szkła przyjęto średnią arytmetyczną mas wszystkich próbek, co było możliwe 

po pozytywnej weryfikacji normalności ich rozkładu za pomocą testu statystycznego  

Shapiro-Wilka. Jeśli w pracy prezentowane są wyniki bez normalizacji do średniej masy, 

to wówczas zostało to wskazane w tekście. 

 

(1) 
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Niepewność znormalizowanego sygnału określano na podstawie prawa przenoszenia 

niepewności w oparciu o wzór (1), przyjmując współczynnik 
𝑚ś𝑟

𝑚
 jako stałą w otrzymanym 

równaniu oraz niepewność liczby zliczeń jako pierwiastek z N [54].  

W przypadku innych wyników prezentowanych w pracy sposób obliczania niepewności 

zdefiniowano przy danych. Jeśli niepewności nie są widoczne na wykresie, oznacza to, 

że rozmiar ich symbolu nie przekracza rozmiaru znacznika. 

Sygnał zerowy 

Zgodnie z zaleceniami wynikającymi z wielu badań naukowych prezentowanych 

w literaturze za metodę usunięcia sygnału zerowego przyjęto pierwszy odczyt próbki 

w standardowych warunkach w czytniku TLD. Procedurę taką przeprowadzono w przypadku 

szkieł z grup iPhone 6 góra oraz iPhone 6 dół. Jest to jednak metoda dobra wyłącznie do badań 

laboratoryjnych, która pozwala na pozbycie się zbędnych informacji i dalszą dokładną ocenę 

właściwości dozymetrycznych szkła z wyświetlaczy. Przeprowadzono zatem symulację 

sytuacji awaryjnej i zbadano, czy w przypadku napromieniowania szkła, z którego nie został 

usunięty sygnał zerowy, jest możliwe późniejsze uzyskanie informacji o dawce. Schemat 

na Rysunku 10 ilustruje przeprowadzone w tym celu pomiary z wykorzystaniem próbek 

z grupy iPhone 6 bok, które nie były wcześniej wykorzystywane do żadnych pomiarów, 

a więc zawierały w sobie ciągle informacje o sygnale początkowym.  

 

Rysunek 10. Schemat ilustrujący pomiary wykonane w celu określenia wpływu sygnału zerowego na odczyt 

sygnału pochodzącego od dawki. 
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Po naświetleniu próbek dawką 39 mGy ze względów technicznych możliwy był odczyt 

tylko podgrupy w trybie READER. Podgrupę przeznaczoną do pomiarów w trybie 

ANALYSER umieszczono zatem ponownie w źródle, a sumaryczna dawka, jaką otrzymało 

te 12 próbek, wynosiła 178 mGy. W Rozdziale 6.2 przeanalizowano różnicę pomiędzy 

medianą sygnału pochodzącego od szkieł naświetlonych bez uprzedniego usunięcia sygnału 

zerowego a medianą sygnału pochodzącego wyłącznie od dawki.  

Tło własne materiału 

Oprócz sygnału zerowego na wielkość odpowiedzi TL napromieniowanego szkła 

wyświetlacza telefonu komórkowego ma wpływ również tło własne materiału, czyli 

odpowiedź, jaką uzyskuje się od próbki, która wcześniej nie została naświetlona i została 

wygrzana podczas odczytu sygnału zerowego. W celu wyznaczenia tła własnego szkła 

z wyświetlaczy, przygotowano 22 próbki z grupy iPhone 6 dół, z czego połowę przeznaczono 

do mierzenia w trybie ANALYSER, natomiast drugą połowę – w trybie READER, tworząc 

tym samym dwie podgrupy. Procedurę pomiarową przedstawiono na schemacie (Rysunek 11). 

 
Rysunek 11. Schemat ilustrujący metodykę pomiarów sygnału pochodzącego od próbek naświetlonych  

i nienaświetlonych (A – odczyt w trybie ANALYSER; R – odczyt w trybie READER) 

iPhone 6 dół 
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W obu seriach pomiarowych (seria II (NM) oraz seria III (NM) – Tabela 7) szkła, które 

nie były w danej chwili eksponowane na promieniowanie jonizujące, zabezpieczono 

przed dostępem promieniowania świetlnego poprzez owinięcie czarnym materiałem 

i zamknięcie w szczelnej kopercie umieszczonej w kartonie. Dzięki temu zminimalizowano 

ryzyko zniekształcenia informacji o tle własnym przez wpływ światła na wewnętrzną strukturę 

luminoforu. 

W trakcie prowadzonych badań zaobserwowano znaczny wzrost wartości sygnału 

po kilkunastu pomiarach w trybie ANALYSER. W związku z tym, zdecydowano się sprawdzić, 

jaką liczbę zliczeń daje tło własne w kolejnych pomiarach tej samej próbki oraz jaka jest 

stabilność pracy czytnika. Do tego badania przeznaczono szkło nr 9 z grupy iPhone 6 bok, 

z którego usunięto uprzednio sygnał zerowy, a także przeprowadzono kilka odczytów 

i naświetlań różnymi dawkami - pomiaru dokonano po serii XI. Metodykę pomiarów tła tej 

próbki przedstawiono na schemacie zaprezentowanym na Rysunku 12. 

 

 

Rysunek 12. Schemat ilustrujący metodykę pomiarów tła pojedynczej próbki 

 

Dodatkowo przeanalizowano również tło próbek od razu po odczycie dawki 

oraz tydzień po odczycie dawki. Do pierwszego z tych badań wykorzystano grupę szkieł 

iPhone 6 bok, złożoną z 24 próbek i naświetloną dawką 428 mGy (seria IV). Najpierw zgodnie 

ze standardową procedurą odczytano połowę, czyli 12 szkieł, w trybie READER, z tym 

że po odczycie dawki dla danej próbki powtarzano dwukrotnie odczyt, aby uzyskać informacje 

o odpowiedzi TL próbki w pierwszym i drugim pomiarze sygnału tła. Następnie dokonano 

odczytu drugiej połowy próbek w trybie ANALYSER, również mierząc od razu dwukrotnie 

sygnał tła po pomiarze sygnału od dawki (Rysunek 13). 

 

 
Rysunek 13. Schemat ilustrujący koncepcję pomiarów tła od razu po odczycie sygnału pochodzącego od dawki 

dla szkieł z grupy iPhone 6 bok 
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Dla grupy szkieł z bocznej części telefonu iPhone 6 zbadano także wielkość sygnału tła 

tydzień po odczycie dawki 319 mGy (z serii V). W trybie READER zmierzono trzykrotnie tło 

pierwszej próbki, później trzykrotnie tło drugiej próbki, itd. W trybie ANALYSER zmierzono 

tło każdej próbki dwukrotnie, przy czym zmieniono kolejność odczytu w stosunku 

do pomiarów od razu po naświetleniu dawką 428 mGy. Tutaj najpierw odczytano sygnał tła 

jednokrotnie dla kolejnych próbek od nr 12 do nr 1, a następnie jeszcze raz, jednokrotnie 

odczytano sygnał tła dla szkieł od nr 1 do nr 12 (Rysunek 14). 

 

 
Rysunek 14. Schemat ilustrujący koncepcję pomiarów tła tydzień po odczycie sygnału pochodzącego od dawki 

dla szkieł z grupy iPhone 6 bok 
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W celu oceny powtarzalności odpowiedzi TL badanych próbek naświetlono je 

czterokrotnie dawką ok. 100 mGy (grupa szkieł iPhone 6 góra (serie I – IV NM)) 

oraz czterokrotnie dawką ok. 350 mGy (grupa szkieł iPhone 6 bok (serie IV – VII NM)). 

Wyniki w obu grupach znormalizowano do średniej masy próbki oraz przeciętnej wartości 

dawki (Tabela 9).  

Dla szkieł naświetlanych w seriach oznaczonych jako WM nie dysponowano 

wystarczającą liczbą danych do oceny powtarzalności, dlatego też nie udało się ocenić stałości 

odpowiedzi TL w czasie w  przypadku ekspozycji próbek na wysoką moc dawki. 
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Tabela 9. Dawki promieniowania w poszczególnych seriach pomiarowych wykorzystanych do oceny 

powtarzalności 

Grupa szkieł Seria pomiarowa Dawka [mGy] 

Dawka 

normalizacyjna 

[mGy] 

iPhone 6 góra 

I NM 95 

95 
II NM 92 

III NM 134 

IV NM 136 

iPhone 6 bok 

IV NM 428 

370 
V NM 319 

VI NM 370 

VII NM 231 

  

Dane z czterech serii pomiarowych analizowano dla każdej z próbek osobno, obliczając 

powtarzalność (P) z wykorzystaniem wzoru (2): 

 𝑃 = 100 −
𝑅

𝑀
∙ 100 [%], 

gdzie: 

R – wartość rozstępu skorygowana ze względu na niewielką liczbę serii pomiarowych 

o odpowiedni stabelaryzowany czynnik [55]; 

M – mediana wyników dla danej próbki z czterech serii pomiarowych. 

Analiza krzywych wyświecania w trybie ANALYSER wykazała, że dla temperatury 

około 350°C występuje lokalne minimum, a więc kończy się główny pik, niosący informację 

o pochłoniętej dawce. Następujący po tej temperaturze wzrost liczby zliczeń może wynikać 

z sygnału tła lub częściowo z pojawiającej się w wyższych temperaturach chemoluminescencji. 

Dla poszczególnych próbek odczytywanych w trybie ANALYSER obliczano powtarzalność 

z uwzględnieniem pola powierzchni pod krzywą wyświecania w zakresie 50-350°C 

i porównywano z powtarzalnością obliczoną dla standardowego w tych badaniach pola 

powierzchni, czyli z zakresu 50-400°C. 

 

 

(2) 
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Czułość 

 W pracy przyjęto definicję czułości opisaną w Rozdziale 4.4 i określoną jako liczbę 

zliczeń przypadającą na jednostkę masy oraz jednostkę dawki. Czułość (C) dla naświetlanych 

próbek we wszystkich seriach pomiarowych obliczano na podstawie wzoru (3): 

 

𝐶 =
𝑆

𝐷 ∙ 𝑚
 [

𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑧𝑙𝑖𝑐𝑧𝑒ń

𝑚𝐺𝑦 ∙ 𝑔
]  𝑙𝑢𝑏 [

𝑗. 𝑤.

𝑚𝐺𝑦 ∙ 𝑔
], 

gdzie: 

S – wartość sygnału termoluminescencji wyrażona przez liczbę zliczeń (pomiary w trybie 

READER) [liczba zliczeń] lub przez pole powierzchni pod krzywą wyświecania (pomiary 

w trybie ANALYSER) [j.w.]; 

D – dawka pochłonięta [mGy]; 

m – masa próbki [g]. 

W pracy zbadano, jak w zależności od dawki promieniowania jonizującego zmienia się 

czułość próbek pobranych z wyświetlacza telefonu komórkowego. Analizę przeprowadzono 

dla próbek naświetlanych dawkami o niskiej i wysokiej mocy. 

Liniowość 

Na podstawie danych ze wszystkich serii pomiarowych przedstawionych w Tabeli 7 

(z wyjątkiem serii z odczytem sygnału zerowego), zarówno dla naświetlań dawką o niskiej 

mocy, jak i dawką o wysokiej mocy, analizowano, czy zależność pomiędzy wielkością sygnału 

termoluminescencji a wartością dawki pochłoniętej przez próbki ma charakter liniowy. W tym 

celu do danych dla każdej z grup szkieł (osobno dla każdej mocy dawki) dopasowywano 

krzywą regresji liniowej wraz z określeniem niepewności wyznaczonych współczynników 

równania opisującego dopasowaną prostą. 

Fading 

Zanik sygnału w czasie oceniano z wykorzystaniem danych z serii I WM 

oraz serii II WM dla grup szkieł: iPhone 6 góra, iPhone 6 bok oraz Samsung Galaxy J530 

środek. Połowę próbek z każdej z grup odczytywano po około 2 godzinach od naświetlenia 

ich dawką o wysokiej mocy. Sygnał termoluminescencji pozostałych szkieł mierzono 

po 6 dniach od ich napromieniowania. Próbki pomiędzy naświetlaniem a odczytem były 

przechowywane w warunkach z ograniczonym dostępem promieniowania świetlnego tak, 

aby zminimalizować ewentualny wpływ światła na utratę sygnału. Zabezpieczenie stanowił 

czarny materiał, jakim owinięto szkła, a całość dodatkowo umieszczano w szczelnie zamkniętej 

kopercie. 

 

(3) 
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6. Wyniki i dyskusja wyników 

6.1. Detektory kontrolne MCP-N i MTS-N 

W trakcie prowadzonych badań razem z próbkami szkła z wyświetlaczy telefonów 

komórkowych naświetlano oraz odczytywano również standardowe detektory MCP-N 

oraz MTS-N. Na Rysunkach 15-17 przedstawiono zależność między sygnałem 

termoluminesencji a dawką dla każdego z detektorów kontrolnych wraz z dopasowaną krzywą 

regresji liniowej, jej równaniem, a także współczynnikiem korelacji.  

 
Rysunek 15. Wykres zależności sygnału TL od dawki dla detektora kontrolnego MCP-N nr 2  

wraz z dopasowaniem krzywej regresji liniowej – odczyt w trybie READER. 

 

 
Rysunek 16. Wykres zależności sygnału TL od dawki dla detektora kontrolnego MCP-N nr 1  

wraz z dopasowaniem krzywej regresji liniowej – odczyt w trybie ANALYSER. 

Pod kątem liniowości analizowano dane z zakresu dawek 1-655 mGy. Dla wyższych 

wartości badanych dawek zaobserwowano duże fluktuacje liczby zliczeń w trybie READER 

wynikające prawdopodobnie z ograniczeń technicznych fotopowielacza, który nie był w stanie 

zarejestrować dużej liczby następujących po sobie szybko impulsów świetlnych w krótkim 

odstępie czasu. 
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Rysunek 17. Wykres zależności sygnału TL od dawki dla detektora kontrolnego MTS-N  

wraz z dopasowaniem krzywej regresji liniowej – odczyt w trybie ANALYSER. 

 

Lepsze dopasowanie prostej do danych otrzymano w przypadku pomiarów w trybie 

ANALYSER. Punkty pomiarowe zarówno dla detektora MCP-N nr 1 (Rysunek 16), jak i dla 

detektora MTS-N (Rysunek 17), są ułożone na krzywej regresji lub bardzo blisko niej, 

a współczynnik korelacji jest bliski 1. W przypadku pomiarów w trybie READER dla MCP-N 

nr 2 (Rysunek 15) pojawiają się bardzo duże rozrzuty wartości sygnału termoluminescencji. 

Dane literaturowe potwierdzają jednak, że w przypadku tego typu detektorów odczyty w trybie 

ANALYSER są bardziej dokładne, a tryb READER jest stabilny dla niskich dawek [46]. 

Uzyskane wyniki potwierdziły, że czytnik pracuje stabilnie, a odczyty uzyskane dla detektorów 

TL stanowią kontrolę do oceny poprawności odczytów dla szkieł. 

 

6.2. Sygnał zerowy 

Na Rysunku 18 zestawiono wartość sygnału zerowego, wartość sygnału pochodzącego 

od próbek naświetlonych dawką 39 mGy, z których nie usunięto uprzednio sygnału zerowego, 

oraz wartość sygnału pochodzącego od dawki 39 mGy (sygnał zerowy odczytany wcześniej) 

dla próbek z grupy iPhone 6 bok, które odczytywane były w trybie READER. Ze względu 

na niewielką liczbę próbek w każdej z podgrup (po 6 szkieł) wyniki są prezentowane jako 

mediana. Rysunek 19 przedstawia analogiczne informacje dla szkieł z tej samej grupy, tylko 

odczytywanych w trybie ANALYSER i w porównaniu do dawki 178 mGy.  
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Rysunek 18. Mediana sygnału zerowego, mediana sygnału pochodzącego od próbek naświetlonych dawką  

39 mGy bez usunięcia sygnału zerowego oraz mediana sygnału pochodzącego wyłącznie od dawki 39 mGy  

– odczyt próbek z grupy iPhone 6 bok w trybie READER.  

Niepewności wyznaczone zostały z teorii rozstępu i mediany 

 

 

Rysunek 19. Mediana sygnału zerowego, mediana sygnału pochodzącego od próbek naświetlonych dawką 

178 mGy bez usunięcia sygnału zerowego oraz mediana sygnału pochodzącego wyłącznie od dawki 178 mGy  

– odczyt próbek z grupy iPhone 6 bok w trybie ANALYSER.  

Niepewności wyznaczone zostały z teorii rozstępu i mediany 

 

Dodatkowo w Tabeli 10 zestawiono różnice mediany sygnału zmierzonego dla próbki 

naświetlonej bez usunięcia sygnału zerowego (S0 + SD) i mediany sygnału zerowego (S0) 

oraz mediany sygnału pochodzącego od dawki (SD) zarówno dla próbek odczytywanych 

w trybie READER, jak i w trybie ANALYSER. 
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Tabela 10. Zestawienie różnicy pomiędzy medianą sygnału próbki naświetlonej bez usunięcia sygnału zerowego 

(S0 + SD) oraz medianą sygnału zerowego (S0) z medianą sygnału pochodzącego od dawki  

– grupa iPhone 6 bok. Niepewności wyznaczone zostały na podstawie prawa przenoszenia niepewności 

Tryb pomiarowy; dawka (S0 + SD) − (S0)  SD 

READER; 39 mGy 
(-0,2 ± 1,4)  104  

[liczba zliczeń] 

(0,411 ± 0,038)  104  

[liczba zliczeń] 

ANALYSER; 178 mGy (2,83 ± 2,54)  104 [j.w.] (2,05 ± 0,12)  104 [j.w.] 

 

Najbardziej korzystną sytuacją z punktu widzenia zdarzenia awaryjnego byłaby taka, 

w której różnica mediany sygnału zmierzonego dla próbki naświetlonej bez usunięcia sygnału 

zerowego (S0 + SD) i mediany sygnału zerowego (S0) byłaby równa medianie sygnału 

pochodzącego od dawki (SD), a przy tym różnica ta nie byłaby obarczona dużą niepewnością. 

 Pomiary w trybie READER nie wykazują korzystnej zależności. Analizując dane 

zaprezentowane na Rysunku 18 i w Tabeli 10 można zauważyć, że mediana sygnału zerowego 

jest większa niż mediana sygnału pochodzącego od próbek naświetlonych dawką 39 mGy 

bez wcześniejszego odczytu w czytniku termoluminescencji. Biorąc pod uwagę zakres 

niepewności pomiarowych, nie widać tutaj istotnej różnicy między wartością sygnału w obu 

podgrupach z mierzonym sygnałem zerowym.  Dodatkowo niepewność względna wartości S0  

wynosi około 9%, co w porównaniu z wartością niepewności względnej dla  (S0 + SD), 

wynoszącą około 3%, stanowi trzykrotną różnicę.  

Po dokonaniu operacji arytmetycznej polegającej na odjęciu wartości S0 od  (S0 + SD) 

otrzymuje się wartość ujemną, obarczoną przy tym bardzo dużą niepewnością, której wartość 

jest kilka razy większa niż badana różnica. W przypadku naświetlania próbek dawką 39 mGy 

i odczycie w trybie READER nie udało się zatem uzyskać dokładnej informacji o dawce 

poprzez zbadanie różnicy pomiędzy medianą sygnału pochodzącego od szkieł naświetlonych 

przed usunięciem sygnału zerowego (S0 + SD) a medianą sygnału zerowego (S0). 

Wyniki z pomiarów w trybie ANALYSER, gdzie próbki naświetlano dawką 178 mGy, 

są bardziej zbliżone do oczekiwań teoretycznych. Można zauważyć, że mediana sygnału 

zerowego jest mniejsza niż wartość sygnału pochodzącego od próbek naświetlonych bez jego 

usunięcia (Rysunek 19). Po odjęciu od siebie median sygnału wynikającego z ekspozycji 

na dawkę 178 mGy próbek przed usunięciem sygnału pierwotnego oraz mediany sygnału 

zerowego otrzymano wartość zbliżoną do mediany sygnału pochodzącego od samej dawki 

w zakresie niepewności pomiarowych (Tabela 10). Niemniej jednak otrzymana wartość 

różnicy również w tym przypadku obarczona jest dużą wartością niepewności (na poziomie 

wartości obliczanej różnicy). 
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Wyniki otrzymane z pomiarów przeprowadzonych w trybie ANALYSER 

oraz z naświetlaniem szkieł około 4,5 razy większą dawką niż w trybie READER dają lepsze 

rezultaty, aczkolwiek wciąż nie jest to wynik na tyle satysfakcjonujący, aby pozwalał on 

na uzyskanie informacji o dawce w realnej sytuacji awaryjnej. Wydaje się jednak, że pomiary 

w trybie ANALYSER mają większy potencjał w tym zakresie. Należy przeprowadzić 

dodatkowe badania dla większej liczby próbek, co pozwoliłoby na potwierdzenie braku różnicy 

między sygnałem dla badanej dawki a wynikiem uzyskanym poprzez odjęcie sygnału zerowego 

od sygnału pochodzącego od szkła naświetlonego bez usunięcia sygnału zerowego.  

 

Sygnał zerowy – podsumowanie 

W przypadku naświetlania szkieł z bocznej części wyświetlacza telefonu iPhone 6 

zarówno dawką równą 39 mGy, jak i dawką 178 mGy, uzyskanie informacji o dawce, 

gdy sygnał termoluminescencji stanowi złożenie sygnałów pochodzących od sygnału zerowego 

i od promieniowania jonizującego, jest bardzo trudne. Otrzymane wyniki obarczone są dużą 

niepewnością pomiarową. Przyczynia się do tego znaczący rozrzut wartości sygnału zerowego, 

co może sugerować brak homogeniczności sygnału pierwotnego w obrębie próbek pobranych 

z wyświetlacza tego samego egzemplarza telefonu. 

Duża wartość niepewności obliczonej różnicy przekłada się na niską dokładność 

określenia wartości sygnału pochodzącego od dawki. W sytuacji awaryjnej mogłoby 

to doprowadzić do niewłaściwego oszacowania dawki pochłoniętej przez szkło z wyświetlacza 

telefonu komórkowego. Badania dotyczące sygnału zerowego przedstawione w niniejszej 

pracy odnoszą się wyłącznie do próbek z jednego modelu telefonu. Konieczne zatem 

jest przeprowadzenie podobnej analizy dla szkieł z wyświetlaczy innych modeli urządzeń 

oraz dla wyższych dawek promieniowania jonizującego. 

Ponadto badania opisywane w artykułach naukowych wskazują na istnienie 

dla wyświetlaczy telefonów komórkowych pewnego dolnego limitu detekcji umożliwiającego 

wykrywanie dawki w połączeniu z sygnałem pierwotnym. Po naświetleniu próbek z iPhone’a 4 

dawką 1,1 Gy zaobserwowano dokładną superpozycję sygnału zerowego i sygnału 

pochodzącego od dawki, pozwalającą na uzyskanie informacji o wielkości sygnału 

pochodzącego wyłącznie od dawki [49]. 

  Na podstawie eksperymentu opisanego w niniejszej pracy można przypuszczać, 

że dla wyświetlacza telefonu iPhone 6 dolny limit detekcji w sytuacji awaryjnej wynosi 

nie mniej niż 178 mGy (w trybie ANALYSER). Potwierdzenie tej hipotezy wymaga 

przeprowadzenia badań z większą liczbą próbek pochodzących z różnych wyświetlaczy 

badanego modelu urządzenia. 
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6.3. Tło własne materiału 

Na podstawie pomiarów sygnału pochodzącego od nienaświetlonych 

oraz naświetlonych dawkami 1 mGy i 39 mGy próbek z grupy iPhone 6 dół sporządzono 

wykresy obrazujące wartości sygnałów w dwóch seriach pomiarowych (Rysunek 20 

i Rysunek 21). Ze względu na niewielką liczbę szkieł w podgrupach (po 5-6) wyniki 

prezentowano jako medianę [55].  

 

Rysunek 20. Mediana sygnału próbek naświetlonych i nienaświetlonych z grupy iPhone 6 dół  

– tryb READER. Niepewności wyznaczone zostały z teorii rozstępu i mediany. Różnice między próbkami 

naświetlonymi a nienaświetlonymi nieistotne statystycznie (test U Manna-Whitney’a) 

 

Rysunek 21. Mediana sygnału próbek naświetlonych i nienaświetlonych z grupy iPhone 6 dół  

– tryb ANALYSER. Niepewności wyznaczone zostały z teorii rozstępu i mediany. Różnice między próbkami 

naświetlonymi a nienaświetlonymi istotne statystycznie (test U Manna-Whitney’a, p < 0,01) 
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Analiza otrzymanych danych wykazała, że zarówno w trybie READER (Rysunek 20), 

jak i w trybie ANALYSER (Rysunek 21), uwzględniając zakres niepewności pomiarowej, 

sygnał próbki naświetlonej jest wyższy niż sygnał próbki nienaświetlonej, a sygnał pochodzący 

od dawki 1 mGy jest niższy niż sygnał pochodzący od dawki 39 mGy. Tło własne jest 

stosunkowo duże. Wynosi ono około 80% dla pomiarów w trybie READER i około 50% 

sygnału dawki dla pomiarów w trybie ANALYSER, a zatem względna odpowiedź takiego 

detektora w zakresie badanych dawek jest stosunkowo niewielka. 

Zauważono również wzrost wartości sygnału próbek nienaświetlonych pomiędzy 

pierwszą a drugą serią pomiarową. Czas przechowywania tych szkieł między pierwszym 

odczytem a drugim wynosił około dwóch dni. Istnieje prawdopodobieństwo, że nie zostały one 

dostatecznie zabezpieczone przed dostępem światła lub zmianami temperatury. Minimalizację 

ewentualnych czynników niepożądanych można byłoby zminimalizować poprzez zastosowanie 

szczelnej osłony ołowianej. Być może wpływ na taki wynik miało również wielokrotne 

ogrzewanie próbek, mogące doprowadzić do zmian w strukturze chemicznej fragmentu 

wyświetlacza. Hipotezy te wymagają dalszej weryfikacji w przyszłości. 

Dodatkowo przeanalizowano wyniki dla poszczególnych szkieł znormalizowane 

do ich średniej masy (Rysunek 22 i Rysunek 23). Próbki mierzono w standardowy sposób 

w przyjętej w pracy procedurze, czyli najpierw dokonywano odczytu w trybie READER, 

kolejno od szkła nr 12 do szkła nr 22, a następnie odczytu w trybie ANALYSER, zaczynając 

od próbki nr 1, a kończąc na próbce nr 11.  

 

Rysunek 22. Znormalizowany sygnał TL dla poszczególnych próbek naświetlonych i nienaświetlonych z grupy 

iPhone 6 dół – tryb READER, dwie serie pomiarowe 



47 
 

 

 

Rysunek 23. Znormalizowany sygnał TL dla poszczególnych próbek naświetlonych i nienaświetlonych z grupy 

iPhone 6 dół – tryb ANALYSER, dwie serie pomiarowe 

Zauważono, że zarówno w przypadku grupy szkieł naświetlonych, 

jak i nienaświetlonych, odczytywanych w trybie ANALYSER widoczna jest tendencja 

wzrostowa odpowiedzi TL. W przypadku trybu READER nie widać już tak wyraźnego trendu 

wzrostu, a liczba zliczeń dla poszczególnych szkieł oscyluje wokół pewnych stałych wartości, 

z wyjątkiem grupy nienaświetlonej w pierwszej serii pomiarowej. Może to wynikać z różnej 

wielkości tła własnego poszczególnych próbek albo z charakterystyki pracy czytnika.  

Tło pojedynczej próbki  

Dla uzyskania pełniejszej informacji o ewentualnym wzroście mierzonej w czytniku 

odpowiedzi TL zbadano tło próbki nr 9 z grupy iPhone 6 bok. Sygnał próbki został zmierzony 

sekwencyjnie najpierw 12 razy w trybie READER, a następnie 12 razy w trybie ANALYSER, 

co odzwierciedla maksymalną liczbę pomiarów w standardowej procedurze zastosowanej 

w pracy. Przy prezentacji wyników z tych pomiarów pominięto normalizację do średniej masy 

ze względu na wykorzystanie jednej i tej samej próbki. Rysunek 24 przedstawia wyniki 

pomiarów otrzymane w trybie READER. 
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Rysunek 24. Pomiar tła próbki nr 9 z grupy iPhone 6 bok – pomiar sekwencyjny, tryb READER; 

a) pomiary od nr 1 do nr 12;  

b) pomiary od nr 2 do nr 12 wraz z zaznaczeniem średniej wartości pomiarów od nr 3 do nr 12;  

niepewność wartości średniej obliczona jako odchylenie standardowe średniej 

Wartość sygnału tła w pierwszym pomiarze w trybie READER jest znacznie wyższa 

niż w kolejnych (Rysunek 24). Może to wynikać z ewentualnej pozostałości sygnału 

po ostatnim odczycie próbki, który miał miejsce po naświetleniu dawką 1 Gy źródłem wysokiej 

mocy w Centrum Radioterapii Amethyst. Również pomiar nr 2 charakteryzuje się wyższą 

wartością sygnału niż w przypadku każdego kolejnego pomiaru, gdzie wartości oscylują wokół 

średniej równej około 62 zliczeń. 

Odczyty od nr 13 do nr 24 zostały przeprowadzone w trybie ANALYSER 

(Rysunek 25). Tutaj widać wyraźnie przyrost odpowiedzi TL, co potwierdza również wzrost 

wartości sygnału zaobserwowany na wykresie przedstawionym na Rysunku 23. Rosnąca 

w trakcie pomiarów wartość sygnału termoluminescencji może być wynikiem wpływu prądu 

ciemnego oraz nieustabilizowania pracy czytnika, co dodatkowo zostało spotęgowane 

przez niedostateczne chłodzenie się czytnika. 

a) 

b) 



49 
 

 

 

Rysunek 25. Pomiar tła próbki nr 9 z grupy iPhone 6 bok – pomiar sekwencyjny, tryb ANALYSER  

W trakcie pomiarów próbkę wyciągano z czytnika przy temperaturze równej 40°C, 

a następnie od razu umieszczano w szufladzie kolejną próbkę. Czas pomiędzy pierwszym 

pomiarem a kolejnym mógł być zbyt krótki, aby ustabilizowała się temperatura wszystkich 

komponentów urządzenia pomiarowego. Dłuższe przerwy między odczytami mogłyby 

pozwolić na lepsze schłodzenie się czytnika do temperatury pokojowej i zniwelować 

wzrastającą w trakcie pomiarów liczbę zliczeń pochodzącą od tła. Hipoteza ta wymaga jednak 

dalszej weryfikacji. 

 

Tło od razu po odczycie dawki a tło tydzień po odczycie dawki 

Wyższa wartość pierwszego sygnału tła w trybie READER (Rysunek 24) niż kolejnych 

sugeruje, że jeden odczyt po napromieniowaniu materiału może nie wystarczać do usunięcia 

całej informacji o wartości pochłoniętej dawki. Istotny wydaje się być także wzrost sygnału tła 

podczas przechowywania próbki pomiędzy naświetlaniami (Rysunek 20 i Rysunek 21).  

Zbadano zatem, jaka jest wartość sygnału tła od razu po pomiarze dawki oraz tydzień 

po pomiarze dawki. Do pierwszego badania wykorzystano grupę iPhone 6 bok, złożoną 

z 24 próbek i naświetloną dawką 428 mGy (seria IV). Na Rysunku 26 przedstawiono  

dwa sekwencyjne odczyty sygnału tła kolejnych 12 próbek w trybie READER (zgodnie 

ze schematem przedstawionym w Rozdziale 5.5 na Rysunku 13), z pominięciem sygnału 

pochodzącego od dawki. 



50 
 

 
Rysunek 26. Pomiar tła kolejnych próbek z grupy iPhone 6 bok w trakcie pomiarów w serii IV – tryb READER 

(niebieska linia przerywana łączy następujące po sobie pomiary);  

niepewność wartości średniej obliczona jako odchylenie standardowe średniej 

Można zauważyć, że podobnie jak w przypadku pomiarów dla pojedynczej próbki 

(Rysunek 24), wartość sygnału tła przy pierwszym jego odczycie dla danego szkła jest wyższa 

niż przy drugim odczycie dla tego samego detektora. Jednocześnie przy tak dużej liczbie 

pomiarów w serii w trybie READER widoczny jest wraz z kolejnymi pomiarami wzrost 

wartości sygnału. Nie narasta on jednak tak szybko, jak w przypadku pomiarów w trybie 

ANALYSER (Rysunek 27).  

 

 

Rysunek 27. Pomiar tła kolejnych próbek z grupy iPhone 6 bok w trakcie pomiarów w serii IV  

– tryb ANALYSER (niebieska linia przerywana łączy następujące po sobie pomiary) 
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W trybie ANALYSER widoczny jest wzrost wartości zmierzonego sygnału tła wraz 

z kolejnymi odczytami. Dla każdej z próbek drugi pomiar tła daje podobne pole powierzchni 

pod krzywą wyświecania, jak w przypadku pierwszego pomiaru, a dla części szkieł wartość ta 

jest nawet większa. Ponownie zauważalny jest duży wpływ sposobu pracy czytnika 

na powstawanie problemu związanego z wzrastającą liczbą zliczeń przy kolejnych pomiarach. 

Dla grupy szkieł z bocznej części telefonu iPhone 6 zbadano także wielkość sygnału tła 

tydzień po odczycie dawki 319 mGy. W trybie READER zmierzono trzykrotnie tło pierwszej 

próbki, później trzykrotnie tło drugiej próbki, itd. Wyniki zależności liczby zliczeń 

od kolejnych odczytów przedstawiono na Rysunku 28. 

 

 

Rysunek 28. Pomiar tła kolejnych próbek z grupy iPhone 6 bok tydzień po odczycie dawki – tryb READER  

(niebieska linia przerywana łączy następujące po sobie pomiary);  

niepewność wartości średniej obliczona jako odchylenie standardowe średniej 

 

Widać wyraźnie, że ponownie wartość sygnału tła w pierwszym odczycie dla danej 

próbki jest najwyższa, a kolejne dwa odczyty utrzymują się na niższym, podobnym do siebie 

poziomie wartości. Jednocześnie wraz z kolejnymi pomiarami zauważalny jest pewien przyrost 

liczby zliczeń. Średnie wartości tła I oraz tła II na Rysunku 28 są podobne do średnich wartości 

tła I oraz tła II mierzonego od razu po odczycie dawki (Rysunek 26). 

Rysunek 29 przedstawia wyniki pomiarów tła przeprowadzone w trybie ANALYSER, 

gdzie zmierzono tło każdej próbki dwukrotnie – najpierw odczytano sygnał tła jednokrotnie 

dla kolejnych próbek od nr 12 do nr 1, a następnie jednokrotnie odczytano sygnał tła dla szkieł 

od nr 1 do nr 12.  
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Rysunek 29. Pomiar tła kolejnych próbek z grupy iPhone 6 bok tydzień po odczycie dawki (zgodnie  

ze sposobem przedstawionym na schemacie na Rysunku 14 w Rozdziale 5.5)– tryb ANALYSER 

(niebieska linia przerywana łączy następujące po sobie pomiary)  

W trybie ANALYSER widać wyraźny wzrost wartości sygnału, przy czym można 

wyodrębnić dwie grupy: od pomiaru nr 1 do pomiaru nr 12, które odpowiadają pierwszemu 

odczytowi tła, oraz od pomiaru nr 13 do pomiaru nr 24, będące wynikami z drugiego odczytu 

tła. Obie grupy charakteryzują się podobnym kształtem krzywej oraz podobnymi wartościami 

pola powierzchni pod krzywą wyświecania.  

Tło własne a pozostałe pomiary - podsumowanie 

Dogłębna analiza odczytu tła własnego pozwoliła zauważyć, że duży wpływ na pomiary 

ma charakterystyka pracy czytnika TLD. Prąd ciemny i nieustabilizowanie pracy urządzenia 

pomiarowego, spowodowane prawdopodobnie zbyt krótkimi przerwami pomiędzy 

zakończeniem odczytu jednej próbki a umieszczeniem kolejnej w szufladzie czytnika, mogą 

w sposób znaczący wpływać na przyrost liczby zliczeń w kolejnych pomiarach. Jednocześnie 

zaobserwowano także przy pomiarach w trybie READER, że pierwszy odczyt tła próbki daje 

większą liczbę zliczeń niż każdy kolejny odczyt, gdzie wartości utrzymują się na dość stałym 

poziomie. Może to sugerować pewną pozostałość sygnału TL w szkle po odczycie dawki.  

Na podstawie przeprowadzonych badań trudno stwierdzić, czy przyrost sygnału w ciągu 

dwóch dni w przypadku próbki nienaświetlanej jest cechą charakteryzującą szkło 

z wyświetlaczy telefonu iPhone 6, czy też jest sytuacją przypadkową i być może wynikającą 

ze sposobu przechowywania próbek. Trudno dokładnie porównać ze sobą wyniki z pomiarów 

tła przeprowadzonych w dniu odczytu dawki oraz tydzień po odczycie dawki ze względu 

na inne procedury pomiarowe (kolejność odczytywania próbek i liczba pomiarów). Można 

jednak zauważyć, że wartości średnie tła zmierzonego w dniu odczytu dawki oraz tydzień 

po odczycie dawki są do siebie podobne, a więc prawdopodobnie podczas przechowywania 

próbek nie dochodzi do istotnej zmiany wielkości tła własnego materiału. 
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Rysunek 30 przedstawia przykładową krzywą wyświecania (bez normalizacji 

do średniej masy) dla próbki nr 6 pochodzącą z bocznej części telefonu iPhone 6, dla której 

mierzono w trybie ANALYSER sygnał pochodzący od dawki 428 mGy, a następnie dwukrotnie 

odczytywano tło. Widać, że tło stanowi dużą część odczytanego sygnału. 

 
Rysunek 30. Krzywe wyświecania dla próbki nr 6 z grupy iPhone 6 bok  

– sygnał pochodzący od dawki 428 mGy oraz sygnał tła 

Z praktycznego punktu widzenia procedura odejmowania sygnału tła po każdym 

odczycie próbki w czytniku byłaby najkorzystniejsza i pozwoliłaby na uzyskanie dokładnych 

wyników. Istotny wpływ tła na mierzony sygnał zaobserwowano w trakcie prowadzonych 

pomiarów, ale wyniki uzyskane z kilku analiz tła nie okazały się być wystarczająco 

jednoznaczne, aby ujednolić procedurę odejmowania liczby zliczeń pochodzącej od tła. 

Ze względu na brak danych dotyczących sygnału tła w znacznej części serii pomiarowych 

zdecydowano się analizować całościowe wyniki z odczytu dawki. W przyszłości warto byłoby 

rozszerzyć analizę o zbadanie dokładnej przyczyny przyrostu liczby zliczeń pochodzącej od tła 

w trakcie pomiarów. 

 

6.4. Powtarzalność 

Powtarzalność określano dla każdej z próbek szkła osobno, analizując dane zarówno 

z odczytów w trybie READER, jak i w trybie ANALYSER. Badano próbki z grup 

iPhone 6 góra i iPhone 6 bok naświetlone dawką o niskiej mocy.  

iPhone 6 góra 

Próbki szkieł pochodzące z górnej części wyświetlacza telefonu iPhone 6 naświetlono 

kolejno dawkami: 95 mGy, 92 mGy, 134 mGy i 136 mGy, a wyniki w poszczególnych seriach 

pomiarowych znormalizowano do średniej masy szkieł oraz do dawki 95 mGy. Na wykresach 

przedstawiono medianę wyników z czterech serii dla poszczególnych próbek mierzonych 

w trybie READER (Rysunek 31) i w trybie ANALYSER (Rysunek 32). 
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Rysunek 31. Mediana znormalizowanej liczby zliczeń z czterech serii pomiarowych dla poszczególnych próbek  

z grupy iPhone 6 góra wraz z zaznaczoną średnią wartością mediany dla wszystkich próbek  

– odczyt w trybie READER. Niepewność mediany wyznaczona z teorii rozstępu i mediany;  

niepewność średniej obliczona jako odchylenie standardowe średniej 

 

 

Rysunek 32. Mediana znormalizowanej liczby zliczeń z czterech serii pomiarowych dla poszczególnych próbek  

z grupy iPhone 6 góra wraz z zaznaczoną średnią wartością mediany dla wszystkich próbek  

– odczyt w trybie ANALYSER. Niepewność mediany wyznaczona z teorii rozstępu i mediany;  

niepewność średniej obliczona jako odchylenie standardowe średniej 

 

Mediany znormalizowanej liczby zliczeń dla czterech serii pomiarowych w trybie 

ANALYSER mają tendencję rosnącą wraz z kolejnymi pomiarami, co może wynikać 

z opisanego w Rozdziale 6.3 problemu przyrostu liczby zliczeń przy dużej liczbie pomiarów. 

W trybie READER wartości mediany oscylują wokół pewnej stałej wartości, co zgadza się 

z wcześniejszymi obserwacjami. 
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W przypadku próbki nr 1 (tryb ANALYSER) oraz próbki nr 15 (tryb READER) można 

zauważyć dużą niepewność pomiarową. Sugeruje to, że dla tych szkieł powtarzalność będzie 

na niższym poziomie niż w przypadku pozostałych. W Tabeli 11 oraz w Tabeli 12  zestawiono 

wartości powtarzalności dla analizowanych próbek, odpowiednio w trybie READER 

oraz w trybie ANALYSER. 

Tabela 11. Zestawienie powtarzalności pomiarów dla próbek z grupy iPhone 6 góra odczytywanych w trybie 

READER. Niepewność wartości średniej stanowi odchylenie standardowe średniej 

Numer próbki Powtarzalność [%] 

11 90,4 

12 94,7 

13 92,8 

14 93,7 

15 77,7 

16 88,7 

17 93,4 

18 93,2 

19 89,1 

Średnia 90,4 ± 5,2 

 

Tabela 12. Zestawienie powtarzalności pomiarów dla próbek z grupy iPhone 6 góra odczytywanych w trybie 

ANALYSER dla dwóch zakresów odczytu pola powierzchni pod krzywą wyświecania.  

Niepewność wartości średniej stanowi odchylenie standardowe średniej 

Numer próbki 
Powtarzalność [%] 

50 - 400°C 50 - 350°C 

1 53 69,0 

2 95 83,2 

3 92 81,2 

4 89 87,0 

5 84 83,0 

6 94 86,9 

7 94 80,3 

8 90 82,2 

9 96 86,2 

10 87 83,4 

Średnia 87 ± 13 82,2 ± 5,2 
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Próbki z górnej części wyświetlacza telefonu iPhone 6, których sygnał mierzono 

w trybie READER, charakteryzują się powtarzalnością w zakresie 89-95%, a za wartość 

odstającą można uznać powtarzalność dla szkła nr 13, równą 78%. Powtarzalność dla szkieł 

mierzonych w trybie ANALYSER wynosi 85-96%. Wyjątkiem jest detektor nr 1, 

gdzie zaobserwowano bardzo niską powtarzalność równą zaledwie 53%.  

Porównanie wyników otrzymanych przy analizie pola powierzchni krzywej 

wyświecania w zakresie 50-400°C oraz 50-350°C pozwoliło zauważyć w przypadku 

większości próbek spadek powtarzalności po odcięciu wartości krzywej wyświecania powyżej 

350°C, a wyjątkiem jest podobnie jak poprzednio próbka nr 1, gdzie zaobserwowano wzrost 

powtarzalności. Wartość średnia obarczona jest jednak mniejszą niepewnością względną, 

równą około 6%, niż przy obliczaniu powtarzalności po ograniczeniu obszaru zainteresowania 

w porównaniu do analizy całej krzywej, gdzie niepewność względna średniej to około 14 %. 

Ocena wizualna próbek, dla których zauważono większe rozrzuty wielkości sygnału 

w analizowanych czterech seriach pomiarowych, doprowadziła do stwierdzenia, 

że na ich powierzchni widać ciemne plamy, będące prawdopodobnie wynikiem zwęglania się 

materiału na skutek kolejnych wygrzewań w czytniku. Potwierdzenie tej hipotezy wymagałoby 

przede wszystkim porównania takiego szkła z próbką „czystą”, czyli pochodzącą bezpośrednio 

z ekranu telefonu komórkowego i nie poddaną wcześniej żadnym badaniom laboratoryjnym. 

iPhone 6 bok 

Powtarzalność określono również dla 24 próbek pobranych z bocznej części 

wyświetlacza  telefonu iPhone 6, które naświetlono kolejno dawkami: 428 mGy, 319 mGy, 

370 mGy i 231 mGy. Wyniki znormalizowano do średniej masy szkieł oraz do dawki 370 mGy. 

Na wykresach (Rysunek 33 i Rysunek 34) zestawiono medianę wyników z czterech serii 

dla poszczególnych próbek w trybie READER i w trybie ANALYSER. 
 

 

Rysunek 33. Mediana znormalizowanej liczby zliczeń z czterech serii pomiarowych dla poszczególnych próbek  

z grupy iPhone 6 bok wraz z zaznaczoną średnią wartością mediany dla wszystkich próbek  

– odczyt w trybie READER. Niepewność mediany wyznaczona z teorii rozstępu i mediany;  

niepewność średniej obliczona jako odchylenie standardowe średniej 
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Rysunek 34. Mediana znormalizowanej liczby zliczeń z czterech serii pomiarowych dla poszczególnych próbek  

z grupy iPhone 6 bok wraz z zaznaczoną średnią wartością mediany dla wszystkich próbek  

– odczyt w trybie ANALYSER. Niepewność mediany wyznaczona z teorii rozstępu i mediany;  

niepewność średniej obliczona jako odchylenie standardowe średniej 

 

Podobnie jak w przypadku badania powtarzalności w grupie iPhone 6 góra można 

zauważyć wzrost wartości mediany dla poszczególnych próbek odczytywanych w trybie 

ANALYSER oraz oscylacje wyników wokół pewnej stałej liczby zliczeń dla szkieł, których 

sygnał mierzono w trybie READER. Obserwacja ta ponownie potwierdza wcześniejsze wnioski 

o przyroście wartości liczby zliczeń w czytniku TLD wraz z wykonywaniem kolejnych 

pomiarów. 

Największe niepewności mediany zauważono dla próbki nr 8 mierzonej w trybie 

ANALYSER. W przypadku trybu READER trudno wskazać próbkę, która jednoznacznie 

miałaby największy rozrzut wyników pomiędzy seriami. W Tabeli 13 zestawiono wartości 

powtarzalności dla szkieł odczytywanych w trybie READER, natomiast w Tabeli 14 – dla 

próbek odczytywanych w trybie ANALYSER (z uwzględnieniem dwóch zakresów analizy pola 

powierzchni pod krzywymi wyświecania). 

Analiza powtarzalności wykazała, że grupa próbek odczytywanych w trybie READER 

charakteryzuje się powtarzalnością na poziomie 87-95%. W przypadku trybu ANALYSER 

otrzymano niższe wartości powtarzalności, zawierające się w przedziale 76-89%, za wyjątkiem 

wartości powtarzalności próbki nr 8, wynoszącej ok. 67%. Ocena wizualna tego szkła 

nie wykazała zmian różniących je od innych detektorów w badanej grupie. Dodatkowo, 

po porównaniu otrzymanych wyników po ograniczeniu pola powierzchni pod krzywą 

wyświecania do 50-350°C  z wynikami wyznaczonymi na podstawie analizy pola powierzchni 

pod całą otrzymaną krzywą wyświecania (50-400°C) nie zaobserwowano istotnych zmian 

w powtarzalności dla poszczególnych próbek. 
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Tabela 13. Zestawienie powtarzalności pomiarów dla próbek z grupy iPhone 6 bok odczytywanych w trybie 

READER. Niepewność wartości średniej stanowi odchylenie standardowe średniej 

Numer próbki Powtarzalność [%] 

13 90,1 

14 93,2 

15 93,3 

16 93,1 

17 93,3 

18 88,8 

19 95,4 

20 88,9 

21 93,8 

22 87,0 

23 89,3 

24 95,5 

Średnia 91,8 ± 2,8 

 

 

Tabela 14. Zestawienie powtarzalności pomiarów dla próbek z grupy iPhone 6 bok odczytywanych w trybie 

ANALYSER dla dwóch zakresów odczytu pola powierzchni pod krzywą wyświecania.  

Niepewność wartości średniej stanowi odchylenie standardowe średniej 

Numer próbki 
Powtarzalność [%] 

50 - 400°C 50 - 350°C 

1 89,1 88,9 

2 85,7 82,6 

3 88,4 88,1 

4 76,03 76,6 

5 85,4 86,7 

6 81,1 83,4 

7 80,4 81,8 

8 67,4 68,6 

9 77,5 78,7 

10 79,8 81,3 

11 86,38 87,5 

12 81,9 83,1 

Średnia 81,6 ± 6,1 82,3 ± 5,7 
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Powtarzalność – podsumowanie 

W Tabeli 15 zestawiono średnie wartości powtarzalności dla poszczególnych grup 

próbek analizowanych w dwóch trybach pomiarowych. 

Tabela 15. Zestawienie powtarzalności pomiarów dla próbek z grup iPhone 6 góra oraz iPhone 6 bok 

Grupa próbek 

Średnia powtarzalność [%] 

READER 
ANALYSER  

(50-400°C) 

ANALYSER  

(50-350°C) 

iPhone 6 góra 90,4 ± 5,2 87 ± 13 82,2 ± 5,2 

iPhone 6 bok 91,8 ± 2,8 81,6 ± 6,1 82,3 ± 5,7 

 

Można zauważyć, że powtarzalność pomiarów próbek w trybie READER jest lepsza 

niż w przypadku pomiarów w trybie ANALYSER. Ponadto widać, iż średnia powtarzalność 

dla danego trybu odczytu i sposobu analizy krzywej wyświecania jest na podobnym poziomie, 

niezależnie od grupy badanych szkieł z wyświetlacza telefonu iPhone 6. Dane literaturowe 

dla innego modelu telefonu tego samego producenta (iPhone 5S) wykazują, że powtarzalność 

wynosi około 90% po czterech cyklach pomiarowych [7], co jest wartością zbliżoną 

do otrzymanej w wyniku analizy pomiarów z opisanych w niniejszej pracy badań.  

Analiza powtarzalności w trybie ANALYSER z uwzględnieniem ograniczenia pola 

powierzchni do zakresu 50-350°C nie wykazała jednoznacznej poprawy lub pogorszenia 

wyników w porównaniu z wartościami wyznaczonymi dla całej krzywej wyświecania  

(50-400°C). W grupie iPhone 6 góra zaobserwowano dla większości próbek niższe wartości 

powtarzalności, natomiast dla szkieł pobranych z bocznej części wyświetlacza tego modelu 

telefonu zauważono nieznaczny wzrost powtarzalności pomiarów przy ograniczeniu obszaru 

zainteresowania do 50-350°C. Warto byłoby w przyszłości przeprowadzić podobną analizę 

na większej liczbie różnych grup próbek z ekranu omawianego urządzenia w celu weryfikacji 

wyników. 

Otrzymane wyniki z całą pewnością wymagają przeprowadzenia dodatkowych badań 

w celu ich potwierdzenia. Przede wszystkim istotne jest zbadanie charakterystyki pracy 

czytnika i określenie metody ustabilizowania jego pracy w trakcie odczytów, ponieważ 

pojawiająca się niestabilność, mająca swoje odzwierciedlenie we wzroście liczby zliczeń tła 

przy kolejnych odczytach, może obniżać powtarzalność pomiarów, co szczególnie widoczne 

jest w trybie ANALYSER w przyjętej w niniejszej pracy procedurze pomiarowej. Starano się 

zminimalizować ten negatywny wpływ poprzez zachowanie stałej kolejności pomiaru próbek, 

jednak jeśli przyrost wartości tła nie jest stały w poszczególnych seriach pomiarowych, to może 

to zaburzać w sposób znaczący stałość odpowiedzi TL badanego materiału. 
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Dodatkowo kolejne cykle wygrzewania szkła w czytniku mogą doprowadzać do 

zwęglania się niektórych próbek, co oceniono wizualnie poprzez zauważenie ciemnych plam 

na powierzchni między innymi próbki nr 1 z grupy iPhone 6 góra. Może wynikać to 

z zachodzenia reakcji chemicznych pod wpływem wysokiej temperatury w samym szkle 

lub w warstwach do niego przylegających, jeśli nie zostały całkowicie usunięte w momencie 

preparatyki próbki. Trudno stwierdzić dokładną przyczynę bez precyzyjnego zbadania 

własności fizycznych próbek zmienionych wizualnie w trakcie przeprowadzania pomiarów.  

 

6.5. Czułość 

Niska moc dawki 

Zmiany czułości przeanalizowano dla grup próbek iPhone 6 bok oraz iPhone 6 góra 

we wszystkich seriach pomiarowych, dla których do naświetlania szkła użyto znajdujące się 

w laboratorium źródło cezowe o niskiej mocy dawki. W związku z przeprowadzeniem niewielu 

cykli pomiarowych, bo zaledwie ośmiu dla pierwszej grupy oraz siedmiu dla grupy drugiej, 

a przy tym szerokim zakresie pochłoniętych dawek, nie przeprowadzono analizy zmiany 

czułości detektorów w czasie, a analizowano tylko zależność czułości od dawki. 

Rysunek 35 przedstawia zależność między średnią wartością czułości szkieł w danej 

grupie a dawką promieniowania jonizującego dla próbek odczytywanych w trybie READER, 

natomiast Rysunek 36 prezentuje analogiczne dane, ale dla próbek odczytywanych w trybie 

ANALYSER. 

 
Rysunek 35. Zestawienie średniej wartości czułości dla różnych dawek w dwóch grupach próbek – odczyt  

w trybie READER. Niepewność wartości średniej stanowi odchylenie standardowe średniej 
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Rysunek 36. Zestawienie średniej wartości czułości dla różnych dawek w dwóch grupach próbek – odczyt  

w trybie ANALYSER. Niepewność wartości średniej stanowi odchylenie standardowe średniej 

 

W trybie READER zauważono, że wraz ze wzrostem dawki maleje liczba zliczeń 

na 1 mGy. Dodatkowo, w zakresie dawek między 90 a 200 mGy średnia czułość dla próbek 

z bocznej części wyświetlacza telefonu iPhone 6 jest nieznacznie niższa niż w przypadku 

średniej czułości szkieł z drugiej grupy. W przypadku detektorów odczytywanych w trybie 

ANALYSER (Rysunek 36) widać tendencję odwrotną – dla niskich dawek szkła z górnej 

części wyświetlacza charakteryzują się niższą odpowiedzią TL na 1 mGy. W zakresie 

obliczonych niepewności nie są to jednak zmiany istotne statystycznie. 

Można zauważyć duży wzrost czułości w okolicy dawki 428 mGy dla próbek z grupy 

iPhone 6 bok (tryb ANALYSER). Wynika to prawdopodobnie z faktu opisanego 

w Rozdziale 6.3: pomiędzy odczytami dawki mierzono również sygnał tła, a ze względu 

na dużą liczbę pomiarów następował wzrost liczby zliczeń wynikający z charakterystyki pracy 

czytnika. W związku z tym, dane dla dawki 428 mGy należy odrzucić przy analizie danych 

dotyczących czułości ze względu na odmienną procedurę pomiarową. 

 

Wysoka moc dawki 

Dla grup szkieł iPhone 6 bok, iPhone 6 góra oraz Samsung Galaxy J530 środek 

przeanalizowano dane z serii pomiarowych I-III WM, czyli z naświetlań z użyciem akceleratora 

liniowego w Centrum Radioterapii Amethyst. Na Rysunku 37 przedstawiono mediany czułości 

dla poszczególnych naświetlań dwóch grup z telefonu iPhone 6 odczytanych w trybie 

READER, a na Rysunku 38 - w trybie ANALYSER. Dane zaprezentowano chronologicznie 

ze wskazaniem dawki, jaką otrzymały szkła. 



62 
 

 
Rysunek 37. Zestawienie mediany czułości dla różnych dawek w dwóch grupach próbek w trzech seriach 

pomiarowych naświetlań wysoką mocą dawki – odczyt w trybie READER. Niepewności zostały wyznaczone  

z teorii rozstępu i mediany 

 

 
Rysunek 38. Zestawienie mediany czułości dla różnych dawek w dwóch grupach próbek w trzech seriach 

pomiarowych naświetlań wysoką mocą dawki – odczyt w trybie ANALYSER. Niepewności zostały wyznaczone  

z teorii rozstępu i mediany 

 



63 
 

W większości przypadków w trybie READER, poza serią I WM 

z napromieniowywaniem próbek dawką promieniowania jonizującego o wartości 2 Gy, 

nie widać istotnej różnicy pomiędzy czułością detektorów z górnej oraz bocznej części 

wyświetlacza. Porównując czułość dla dawki 2 Gy w poszczególnych seriach pomiarowych 

można zauważyć spadek jej wartości pomiędzy I i II a III serią. Podobny spadek zauważalny 

jest dla czułości próbek naświetlonych dawką 1 Gy pomiędzy II a III serią. W przypadku 

ekspozycji na dawkę 1 Gy i na dawkę 1,5 Gy trudno stwierdzić wyraźny spadek lub wzrost 

czułości, uwzględniając zakres niepewności. 

Pomiary przeprowadzone w trybie ANALYSER dały odmienne rezultaty 

(Rysunek 38). W tym przypadku trudno mówić o spadku czułości w przypadku naświetlania 

próbek dawką 2 Gy. Z kolei dla dawki 1 Gy widoczny jest lekki wzrost liczby zliczeń 

przypadającej na 1 mGy. Wyraźnie największą wartość czułości zaobserwowano tutaj 

w przypadku dawki 0,5 Gy.  

Na podstawie pomiarów przeprowadzonych na szkłach ze środkowej części telefonu 

Samsung Galaxy J530 naświetlonych promieniowaniem o wysokiej energii również 

przeprowadzono analizę czułości, pomijając serię I WM, gdzie eksponowano na dawkę próbki 

bez uprzedniego usunięcia sygnału zerowego, co powoduje, że trudno jest ocenić czułość szkła 

na samą dawkę 2 Gy w celu porównania jej z pozostałymi seriami pomiarowymi. Poniższe 

wykresy prezentują mediany czułości dla próbek szkła z tego modelu urządzenia 

odczytywanych w trybie READER (Rysunek 39) i w trybie ANALYSER (Rysunek 40). 

 
Rysunek 39. Zestawienie mediany czułości dla różnych dawek próbek z grupy Samsung J530 środek w dwóch 

seriach pomiarowych naświetlań wysoką mocą dawki – odczyt w trybie READER. Niepewności zostały 

wyznaczone z teorii rozstępu i mediany 
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Rysunek 40. Zestawienie mediany czułości dla różnych dawek próbek z grupy Samsung J530 środek w dwóch 

seriach pomiarowych naświetlań wysoką mocą dawki – odczyt w trybie ANALYSER. Niepewności zostały 

wyznaczone z teorii rozstępu i mediany 

 

Analiza danych dla próbek odczytywanych w trybie READER wskazuje na to, 

że przy naświetlaniu dawką 1 Gy, czułość, która w II serii WM była stosunkowo wysoka, 

zmalała przy kolejnej serii pomiarowej. Spadek wartości sygnału przypadającego na jednostkę 

masy oraz pochłoniętej dawki zauważono także w przypadku naświetlania szkieł dawką równą 

2 Gy. W II serii WM próbki wykazywały niższą czułość, przy jednoczesnym braku 

specyficznej zależności pomiędzy dawką a wartością czułości. 

W przypadku danych z trybu ANALYSER stwierdzono wzrost czułości pomiędzy 

seriami pomiarowymi dla próbek naświetlanych dawką 2 Gy oraz brak istotnych zmian 

w czułości dla dawki 1 Gy. W III serii WM zauważono, iż najwyższą czułością charakteryzują 

się próbki naświetlone dawką 0,5 Gy, a czułość próbek naświetlonych wyższymi dawkami 

jest znacznie niższa. W skład grupy próbek Samsung J530 środek wchodziło niewiele szkieł, 

dlatego też analizowane wyniki czułości mogą nie do końca prawidłowo odzwierciedlać realne 

właściwości tego materiału. 
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Czułość – podsumowanie 

Analiza danych w zakresie dawek o niskiej mocy, nie przekraczających 1,2 Gy, 

wykazała, że wraz ze wzrostem wartości dawki pochłoniętej przez szkło z wyświetlacza 

telefonu iPhone 6 obserwuje się spadek wartości czułości. Na podstawie wykresów 

przedstawionych na Rysunku 35 i Rysunku 36 można oszacować trzy główne zakresy 

czułości: 

• wysoka czułość na dawki poniżej około 150 mGy; 

• średnia czułość na dawki z zakresu około 200-400 mGy; 

• niska czułość na dawki powyżej około 600 mGy. 

Podane przedziały są tylko wartościami orientacyjnymi, ponieważ ze względu na brak 

danych w niektórych zakresach dawek (np. 370-655 mGy) nie można określić dokładnej 

zależności czułości od dawki. Ponadto, jak wspomniano wcześniej, niewielka liczba cykli 

pomiarowych wpłynęła na fakt braku analizy wyników pod kątem ewentualnego spadku 

w czasie wartości sygnału przypadającego na jednostkową dawkę. 

Otrzymane wyniki pozwalają zauważyć jednak, iż w zakresie wysokich dawek, 

rzędu Gy, obserwuje się niską czułość szkieł z wyświetlaczy telefonów komórkowych 

na dawkę, natomiast dla niższych dawek, rzędu od kilku do kilkudziesięciu mGy, czułość jest 

znacznie wyższa. Idealny detektor termoluminescencyjny charakteryzuje się wysoką czułością 

w szerokim zakresie dawek i niezależną od ilości pochłoniętej energii promieniowania 

jonizującego. W przypadku badanego w niniejszej pracy materiału czułość spada sześciokrotnie 

w przypadku pomiarów w trybie READER oraz około pięciokrotnie dla pomiarów w trybie 

ANALYSER w zakresie dawek od około 90 mGy do około 1,1 Gy.  

Grupa iPhone 6 góra była naświetlona dawką 2 Gy w Centrum Radioterapii Amethyst 

w grudniu 2019 r. na potrzeby przeprowadzania pomiarów do inżynierskiego projektu 

dyplomowego [9]. Zastanawiano się zatem, czy ekspozycja na promieniowanie o wysokiej 

energii, przeprowadzona ponad pół roku przed ekspozycją na niskie dawki, spowoduje 

zauważalne zmiany w czułości próbek. Analizując wyniki uzyskane dla tej grupy szkieł, trudno 

jest wyciągnąć jednoznaczne wnioski. Pomiary w trybie READER sugerują wzrost czułości 

próbek z grupy iPhone 6 góra względem czułości próbek z grupy iPhone 6 bok (Rysunek 35), 

natomiast w przypadku pomiarów w trybie ANALYSER – spadek czułości (Rysunek 36). 

Aby określić to dokładniej, należałoby przede wszystkim powtórzyć pomiary dla większej 

liczby różnych dawek, co umożliwiłoby wykreślenie dokładnej zależności czułości od dawki 

promieniowania. 
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Porównując wyniki odczytu sygnału TL szkła pobranego z ekranu telefonu iPhone 6 

dla niskiej (NM) i wysokiej mocy (WM) dawki w zakresie 0,5 – 1 Gy, zauważono, iż w trybie 

READER czułość na dawkę 0,5 Gy WM jest w zakresie niepewności pomiarowej równa 

czułości na dawkę 655 mGy NM oraz 428 mGy NM. W przypadku naświetlań dawką 1 Gy WM 

czułość nieznacznie spada w porównaniu z czułością na dawkę 863 mGy NM 

oraz 1148 mGy NM. Analogiczne porównanie wyników z trybu ANALYSER wskazuje 

na niewielki wzrost czułości na dawkę 0,5 Gy WM oraz spadek czułości na dawkę 1 Gy WM 

w porównaniu do naświetlań dawką o niskiej mocy dawki.  Sugerowałoby to, że dla dawek 

WM powyżej 1 Gy być może czułość szkła z ekranu telefonu iPhone 6 na promieniowanie 

jonizujące jest niższa niż dla dawek NM. Konieczne jednak są dalsze badania z większą liczbą 

powtórzeń w celu potwierdzenia tej hipotezy. 

Zauważono, że próbki pobrane z wyświetlacza Samsunga Galaxy J530 cechują się 

średnio co najmniej czterokrotnie niższą czułością na wysokie dawki niż szkła telefonu 

iPhone 6 w przypadku odczytów w trybie READER (Rysunek 38) oraz zbliżoną czułością 

w trybie ANALYSER dla analizowanych dawek WM powyżej 0,5 Gy. Próbki z grupy Samsung 

Galaxy J530 były odczytywane jednak po próbkach z grupy iPhone 6 bok oraz iPhone 6 góra, 

zatem należy wziąć pod uwagę charakterystykę pracy czytnika (Rozdział 6.3) przyczyniającą 

się do prawdopodobnego zawyżania wyników w kolejnych pomiarach w trybie ANALYSER. 

W literaturze można spotkać się z informacją, że próbki z telefonu iPhone 5 

charakteryzują się dwukrotnie wyższą czułością na promieniowanie gamma o energii 1,25 MeV 

niż szkła z wyświetlacza Samsunga Galaxy 6 przy naświetlaniu dawką 1 Gy [7]. Są to inne 

modele urządzeń, jednak tych samych producentów, co telefonów rozpatrywanych w badaniach 

opisanych w niniejszej pracy. Potwierdza to zatem, że czułość szkła ekranów smartfonów 

Samsung na promieniowanie jonizujące może być niższa niż materiału pochodzącego 

z urządzeń typu iPhone. Wymaga to jednak dalszej analizy większej liczby próbek oraz różnych 

modeli urządzeń omawianych producentów. 

 

6.6. Liniowość 

Niska moc dawki 

Wykres przedstawiony na Rysunku 41 przedstawia zależność między odpowiedzią TL 

a pochłoniętą dawką promieniowania jonizującego dla próbek z grup iPhone 6 góra 

oraz iPhone 6 bok odczytywanych w trybie READER i naświetlonych promieniowaniem 

o niskiej mocy dawki.  Do danych z obu wymienionych grup szkieł dopasowano krzywe 

regresji liniowej o równaniu 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏.  
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Rysunek 41. Wykres zależności sygnału TL od dawki wraz z dopasowaniem krzywej regresji liniowej 

dla próbek szkieł z grup iPhone 6 góra oraz iPhone 6 bok naświetlonych dawkami o niskiej mocy  

– odczyt w trybie READER. Niepewności obliczone jako odchylenie standardowe średniej 

Rysunek 42 przedstawia analogiczną zależność sygnału termoluminescencji od dawki 

dla odczytów w trybie ANALYSER. Do punktów pomiarowych również w tym przypadku 

dopasowano proste regresji liniowej o równaniu postaci 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏. Zauważono, że zmierzona 

wartość odpowiedzi TL na dawkę 428 mGy w grupie szkieł iPhone 6 bok znacznie odstaje 

od reszty wyników uzyskanych dla tych próbek. Wynika to prawdopodobnie z opisanego 

w Rozdziale 6.4 faktu ogrzewania się czytnika w kolejnych pomiarach. W IV serii NM grupy 

iPhone 6 bok, gdzie naświetlano próbki dawką 428 mGy, dokonywano dwukrotnego odczytu 

tła po każdym z pomiarów sygnału TL pochodzącego od dawki, co mogło doprowadzić 

do zawyżenia liczby zliczeń w kolejnych odczytach. Ze względu na modyfikację protokołu 

pomiarowego w tej serii zdecydowano się zatem na odrzucenie punktu odpowiadającego dawce 

428 mGy, co również zostało zaznaczone na wykresie (Rysunek 42). 

 
Rysunek 42. Wykres zależności sygnału TL od dawki wraz z dopasowaniem krzywej regresji liniowej  

dla próbek szkieł z grup iPhone 6 góra oraz iPhone 6 bok naświetlonych dawkami o niskiej mocy  

– odczyt w trybie ANALYSER. Niepewności obliczone jako odchylenie standardowe średniej 
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Na podstawie Rysunku 41 i Rysunku 42 można zauważyć lepsze dopasowanie krzywej 

regresji liniowej opisującej zależność sygnału TL od dawki w przypadku trybu READER, gdzie 

znacznie większa liczba punktów leży na prostej. W trybie ANALYSER w grupie 

iPhone 6 góra zauważono niższe wartości średniej odpowiedzi TL dla poszczególnych dawek 

niż w grupie iPhone 6 bok, co wynika z zaobserwowanej niższej czułości tych szkieł 

(Rozdział 6.5). 

W Tabeli 16 zestawiono wartości współczynnika kierunkowego a oraz wyrazu wolnego 

b dla dopasowanych krzywych regresji liniowej przedstawionych na wykresach na Rysunku 41 

i Rysunku 42. Dodatkowo zamieszczono w niej wartości niepewności bezwzględnych 

współczynników a i b oraz niepewność względną współczynnika a.  

Tabela 16. Współczynniki a oraz b dopasowanych krzywych regresji liniowej wraz z ich niepewnościami 

bezwzględnymi oraz niepewnością względną dla współczynnika a – niskie moce dawki. 

Grupa próbek 𝒂 𝒖(𝒂) 
𝒖(𝒂)

𝒂
∙ 𝟏𝟎𝟎% 𝒃 𝒖(𝒃) 

Tryb READER 

iPhone 6 góra 4,05 0,83 20% 4300 310 

iPhone 6 bok 7,59 0,64 8% 2340 360 

Tryb ANALYSER 

iPhone 6 góra 4,8 2,5 52% 8300 930 

iPhone 6 bok 15,8 3,7 23% 11000 2200 

Analiza danych z Tabeli 16 wykazała, że próbki z grupy iPhone 6 bok charakteryzują 

się większym przyrostem odpowiedzi TL na jednostkową dawkę w porównaniu ze szkłami 

pochodzącymi z górnej części ekranu telefonu iPhone 6, o czym świadczy wyższa wartość 

współczynnika kierunkowego a zarówno dla danych pochodzących z odczytów w trybie 

READER, jak i w trybie ANALYSER.  

Niepewność wyznaczenia współczynnika a informuje o tym, z jaką niepewnością 

jest możliwe określenie nieznanej wartości dawki w sytuacji awaryjnej wówczas, gdy znane 

jest równanie opisujące liniowość materiału. W obu trybach odczytu uzyskano 

około dwukrotnie mniejszą wartość niepewności względnej współczynnika a w przypadku 

grupy iPhone 6 bok, co może wynikać także z bardziej równomiernego rozłożenia punktów 

pomiarowych. 

Dla obu grup dopasowanie krzywej regresji liniowej jest mniej dokładne w trybie 

ANALYSER. Tutaj niepewność względna współczynnika a jest około dwukrotnie większa niż 

w trybie READER. Może to mieć związek z ogrzewaniem się czytnika wraz z kolejnymi 

pomiarami. Wartość współczynnika b jest tożsama z wartością tła własnego materiału, 

na którego pomiary ma wpływ wiele czynników opisanych w Rozdziale 6.3, w związku z czym 

pominięto jego szczegółową analizę przy badaniu liniowości.  
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Wysoka moc dawki 

Dla próbek z grup iPhone 6 góra, iPhone 6 bok oraz Samsung Galaxy J530 środek 

na Rysunku 43 zaprezentowano zależność pomiędzy wartością odpowiedzi TL a dawką 

o wysokiej mocy dla odczytów w trybie READER, natomiast na Rysunku 44 – dla odczytów 

w trybie ANALYSER. W obu przypadkach do punktów pomiarowych dopasowano krzywe 

regresji liniowej postaci 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏. 

 
Rysunek 43. Wykres zależności sygnału TL od dawki wraz z dopasowaniem krzywej regresji liniowej  

dla próbek szkieł z grup iPhone 6 góra, iPhone 6 bok oraz Samsung Galaxy J530 środek naświetlonych 

dawkami o wysokiej mocy – odczyt w trybie READER.  

Niepewności wyznaczone zostały z teorii rozstępu i mediany 

 
Rysunek 44. Wykres zależności sygnału TL od dawki wraz z dopasowaniem krzywej regresji liniowej  

dla próbek szkieł z grup iPhone 6 góra, iPhone 6 bok oraz Samsung Galaxy J530 środek naświetlonych 

dawkami o wysokiej mocy – odczyt w trybie ANALYSER.  

Niepewności wyznaczone zostały z teorii rozstępu i mediany 
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W przypadku danych pochodzących z odczytu próbek w trybie READER zauważalna 

jest praktycznie identyczna odpowiedź TL na dawkę próbek pochodzących z obu grup szkieł 

pobranych z wyświetlacza telefonu iPhone 6. Sygnał pochodzący od próbek z grupy Samsung 

Galaxy J530 środek jest dużo niższy, co wynika z niższej czułości tego materiału 

w omawianym zakresie wysokich dawek.  

W trybie ANALYSER sygnał pochodzący od szkieł z grupy iPhone 6 bok jest wyższy 

niż w przypadku próbek pochodzących z górnej części tego samego wyświetlacza. Ponadto 

widoczna jest malejąca zależność pomiędzy wartością sygnału termoluminescencji a dawką 

w grupie Samsung Galaxy J530 środek. Może to ponownie wynikać z faktu ogrzewania się 

czytnika w trakcie pomiarów w trybie ANALYSER, gdzie najpierw mierzono próbki z grupy 

iPhone 6 góra, następnie iPhone 6 bok, a na końcu Samsung Galaxy J530 środek. Duża liczba 

następujących po sobie kolejno odczytów prawdopodobnie przyczyniła się do wzrostu liczby 

zliczeń oraz fluktuacji sygnału, widocznej w szczególności przy pomiarach szkieł z ostatniej 

grupy. 

W Tabeli 17 zestawiono wartości współczynnika kierunkowego a oraz wyrazu wolnego 

b dla dopasowanych krzywych regresji liniowej przedstawionych na wykresach na Rysunku 43  

i  Rysunku 44 wraz z wartościami niepewności bezwzględnych współczynników a i b 

oraz niepewnością względną współczynnika a. Przy dalszej dyskusji wyników, podobnie jak 

w przypadku danych dla dawki o niskiej mocy, pominięto analizę wartości współczynnika b. 

Tabela 17. Współczynniki a oraz b dopasowanych krzywych regresji liniowej wraz z ich niepewnościami 

bezwzględnymi oraz niepewnością względną dla współczynnika a – wysokie moce dawki. 

Grupa próbek 𝒂 𝒖(𝒂) 
|𝒖(𝒂)|

𝒂
∙ 𝟏𝟎𝟎% 𝒃 𝒖(𝒃) 

Tryb READER 

iPhone 6 góra 5,04 0,63 13% 2000 860 

iPhone 6 bok 5,2 1,1 21% 1700 1600 

Samsung J530 0,27 0,16 59% 500 200 

Tryb ANALYSER 

iPhone 6 góra 9,8 4,1 42% 5400 5600 

iPhone 6 bok 8,1 1,2 15% 12300 1600 

Samsung J530 -4,0 1,8 45% 30000 2500 
 

Zarówno w trybie READER, jak i w trybie ANALYSER, największa niepewność 

względna współczynnika kierunkowego a jest zauważalna dla grupy szkieł z telefonu Samsung 

Galaxy J530 (Tabela 17). Dodatkowo, w trybie ANALYSER dla tej grupy próbek wartość a 

jest ujemna, co wynika z widocznego na wykresie (Rysunek 44) spadku wartości sygnału 

termoluminescencji wraz ze wzrostem wartości dawki, który wynika prawdopodobnie 

z charakterystyki pracy czytnika i nie odzwierciedla rzeczywistej odpowiedzi TL. 
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Dla próbek z grup iPhone 6 góra oraz iPhone 6 bok wartości niepewności względnej 

współczynnika a są niższe dla odczytów w trybie READER. W tym przypadku wyznaczenie 

nieznanej wartości dawki w sytuacji awaryjnej byłoby obarczone nawet dwukrotnie mniejszym 

błędem niż przy pomiarach w trybie ANALYSER.  

Liniowość – podsumowanie 

 Analiza otrzymanych wyników wykazała liniową odpowiedź TL na dawkę dla szkieł 

z wyświetlaczy telefonów komórkowych, co jest korzystne w sytuacji awaryjnej ze względu 

na możliwość wygenerowania krzywej kalibracyjnej i wyznaczenie równania regresji liniowej. 

Pozwala to na określenie nieznanej wartości dawki, której dokładność wyznaczenia można 

szacować poprzez obliczoną niepewność względną współczynnika kierunkowego prostej 

dopasowanej do punktów pomiarowych. 

W przypadku naświetlania próbek z grup iPhone 6 góra oraz iPhone 6 bok dawką 

o niskiej mocy uzyskano dla odczytów w trybie READER niepewność względną 

współczynnika a równą odpowiednio 8% oraz 20%. Dla dużych mocy dawek wartości te 

wynosiły kolejno: 13% oraz 21%. Biorąc pod uwagę fakt, iż szkło z wyświetlaczy telefonów 

komórkowych nie jest materiałem produkowanym z myślą o dozymetrii, można stwierdzić, 

że niepewność wyznaczenia dawki na poziomie 8-21% jest wartością zadowalającą.  

Badania prezentowane w literaturze również potwierdzają liniową zależność pomiędzy 

wartością sygnału TL a dawką dla próbek pobranych z wyświetlaczy telefonów komórkowych. 

Obserwowane jest to w szerokim zakresie dawek, od kilkunastu mGy do kilku Gy [7, 48, 49]. 

Szkła z ekranów urządzeń marki Samsung wykazują zazwyczaj niższą odpowiedź TL 

oraz mniejszy przyrost wartości sygnału wraz ze wzrostem dawki w porównaniu do próbek 

z wyświetlaczy telefonu iPhone [7], co potwierdziły również badania zaprezentowane 

w niniejszej pracy.  

Próbki z tego samego wyświetlacza mogą także znacznie różnić się między sobą 

odpowiedzią TL na dawkę, co zauważono między innymi na przykładzie dopasowania prostej 

do danych pochodzących z odczytu sygnału dla dawki o niskiej mocy (Rysunek 42). Może 

to wynikać z niehomogeniczności badanego materiału w obrębie jednego ekranu. Różnice 

w odpowiedzi TL na dawkę dla próbek pochodzących z jednego ekranu są potwierdzone 

również badaniami opisanymi w literaturze [49]. Istotne jest zatem, aby w przyszłości 

zoptymalizować liczbę próbek, jaką należy wybrać do wygenerowania krzywej kalibracyjnej 

w celu uzyskania jak najbardziej uniwersalnych wzorców. 

 

 

 



72 
 

6.7. Fading 

Na Rysunku 45 zestawiono mediany wartości sygnału termoluminescencji 

odczytanego w trybie READER bezpośrednio po naświetlaniu dawkami w serii I WM 

oraz w serii II WM oraz po sześciu dniach od napromieniowania grup szkieł iPhone 6 bok 

oraz iPhone 6 góra., natomiast na Rysunku 46 przedstawiono analogiczne dane dla próbek 

z telefonu Samsung Galaxy J530. Wartości sygnału dla szkieł odczytanych w trybie 

ANALYSER przedstawiono na Rysunku 47 (iPhone 6 bok i iPhone 6 góra) 

oraz na Rysunku 48 (Samsung Galaxy J530). 

 
Rysunek 45. Zestawienie mediany sygnału odczytanego od razu po napromieniowaniu próbek  

oraz mediany sygnału 6 dni po naświetlaniu dla grup szkieł iPhone 6 bok oraz iPhone 6 góra – odczyt  

w trybie READER, seria I WM oraz seria II WM. Niepewności zostały wyznaczone z teorii rozstępu i mediany  

 

 
Rysunek 46. Zestawienie mediany sygnału odczytanego od razu po napromieniowaniu próbek  

oraz mediany sygnału 6 dni po naświetlaniu dla grupy szkieł Samsung Galaxy J530 środek – odczyt  

w trybie READER, seria I WM oraz seria II WM. Niepewności zostały wyznaczone z teorii rozstępu i mediany  
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Rysunek 47. Zestawienie mediany sygnału odczytanego od razu po napromieniowaniu próbek  

oraz mediany sygnału 6 dni po naświetlaniu dla grup szkieł iPhone 6 bok oraz iPhone 6 góra  

– odczyt w trybie ANALYSER, seria I WM oraz seria II WM.  

Niepewności zostały wyznaczone z teorii rozstępu i mediany  

 

 
Rysunek 48. Zestawienie mediany sygnału odczytanego od razu po napromieniowaniu próbek  

oraz mediany sygnału 6 dni po naświetlaniu dla grupy szkieł Samsung Galaxy J530 środek  

– odczyt w trybie ANALYSER, seria I WM oraz seria II WM.  

Niepewności zostały wyznaczone z teorii rozstępu i mediany  

 

Dane zaprezentowane na Rysunkach 45-48 wskazują na spadek sygnału po 6 dniach 

od naświetlania w każdej z grup próbek oraz w każdym trybie pomiarowym, z wyjątkiem szkieł 

z naświetlania dawką 1 Gy w serii II WM próbek z grupy iPhone 6 góra oraz Samsung Galaxy 

J530 środek, gdzie zaobserwowano przyrost liczby zliczeń po okresie przechowywania próbek. 

W Tabeli 18 zebrano obliczone wartości procentowego spadku sygnału po 6 dniach 

od naświetlania. Wartość ujemna w tym przypadku oznacza przyrost liczby zliczeń. 
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Tabela 18. Procentowy spadek sygnału po 6 dniach od naświetlania w stosunku do sygnału odczytanego od razu 

po napromieniowaniu próbek; R – odczyt w trybie READER, A – odczyt w trybie ANALYSER 

Grupa próbek 
2 Gy; seria I WM 2 Gy; seria II WM 1 Gy; seria II WM 

R A R A R A 

iPhone 6 góra 35% 41% 36% 16% 36% -53% 

iPhone 6 bok 44% 26% 52% 27% 42% 32% 

Samsung  Galaxy 

J530 środek 
36% 41% 89% 45% 79% -7% 

 

Na podstawie danych z Tabeli 18 można stwierdzić, że fading w przypadku próbek 

z ekranu telefonu iPhone 6 wynosi od 16% do 52%, natomiast dla szkieł 

z Samsunga Galaxy J530 procentowy zanik sygnału w czasie ma wartości od 36% do 89%, 

co wskazuje na fakt, iż prawdopodobnie materiał z ekranu drugiego urządzenia charakteryzuje 

się szybszym zanikiem sygnału w ciągu mniej niż tygodnia od jego napromieniowania. 

Otrzymane wartości dla każdej z grup próbek są jednak bardzo rozbieżne i trudno stwierdzić 

jednoznacznie, ile wynosi procentowy spadek liczby zliczeń w rozpatrywanym okresie czasu.  

Ponadto w Tabeli 18 znajdują się również wartości ujemne, wskazujące na przyrost 

wartości sygnału w ciągu 6 dni i pojawiające się przy odczytach w trybie ANALYSER. 

W każdej z podgrup badanych serii II WM znajdowało się od 2 do 3 szkieł, co stanowi 

niewielką liczbę, a otrzymane wyniki dodatkowo charakteryzowały się dużymi rozrzutami 

(Rysunek 46 i Rysunek 48). Należy wziąć pod uwagę także takie czynniki zaburzające wyniki 

pomiarów jak niehomogeniczność próbek, czy też wspomniane już ogrzewanie się czytnika 

w trakcie pomiarów w trybie ANALYSER. 

Fading – podsumowanie 

Otrzymane wartości zaniku sygnału w czasie dla trzech badanych grup szkieł są dosyć 

duże. Można oszacować, że dzienny fading w ciągu pierwszych sześciu dni od naświetlania 

wynosi od około 3% do około 9% dla próbek z telefonu iPhone 6 oraz od około 6% 

do około 15% dla materiału pobranego z ekranu Samsunga Galaxy J530. W literaturze można 

znaleźć informację, że w przypadku telefonu iPhone 5S dochodzi do dziennej utraty sygnału 

równej 4% [7]. 

Badania fadingu wskazują na to, iż wartość sygnału odczytywanego kilka dni 

po wystąpieniu sytuacji awaryjnej może nie odzwierciedlać dokładnie dawki pochłoniętej przez 

szkło z wyświetlacza telefonu komórkowego. Rekonstrukcja informacji o wielkości otrzymanej 

dawki byłaby możliwa po wyznaczeniu dokładnego równania opisującego zależność pomiędzy 

wartością sygnału a liczbą dni, jaka upłynęła od ekspozycji ekranu na promieniowanie 

jonizujące. Należałoby jednak takie badania przeprowadzić dla każdego modelu telefonu 

dostępnego na rynku. 
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6.8. Analiza kształtu krzywych wyświecania 

W trakcie prowadzonych pomiarów w trybie ANALYSER przeprowadzano również 

jakościową obserwację kształtu krzywych wyświecania. Oceniano, czy położenie piku 

dla danej grupy szkieł i w danej serii pomiarowej jest podobne, a także stwierdzano, 

czy nie pojawiają się dodatkowe piki. W tym rozdziale przedstawiono kilka przykładów zmian 

zaobserwowanych w kształcie krzywych. 

Zauważono, że standardowo krzywa wyświecania dla próbek pochodzących z telefonu 

iPhone 6 składa się z jednego głównego piku, którego maksimum pojawia się w temperaturze 

pomiędzy około 140°C a 170°C. Czasami obserwowano jednak pojawianie się dodatkowego 

piku w wyższych temperaturach, bądź też przesunięcie piku głównego. Na Rysunku 49 

przedstawiono przykładowe krzywe wyświecania dla trzech próbek z grupy iPhone 6 góra 

i naświetlonych dawką 136 mGy (seria IV NM), natomiast na Rysunku 50 – przykładowe 

krzywe wyświecania dla trzech próbek z grupy iPhone 6 bok, które naświetlono dawką 

231 mGy (seria VII NM). Każdą z krzywych znormalizowano do maksymalnej wartości piku 

głównego. 

 

 
Rysunek 49. Znormalizowane krzywe wyświecania dla trzech wybranych próbek z grupy iPhone 6 góra. 

Normalizacja do maksymalnej wartości piku głównego 
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Rysunek 50. Znormalizowane krzywe wyświecania dla trzech wybranych próbek z grupy iPhone 6 bok. 

Normalizacja do maksymalnej wartości piku głównego 

Próbka nr 1 z grupy iPhone 6 góra charakteryzuje się krzywą wyświecania, którą można 

określić jako standardową, gdyż jej kształt był taki, jak w przypadku większości szkieł 

pobranych z górnej części wyświetlacza telefonu iPhone 6 (Rysunek 49). Dla próbek nr 4 

oraz nr 6 zaobserwowano pojawienie się dodatkowego maksimum w okolicy odpowiednio 

około 330°C oraz około 310°C. Drugi pik krzywej wyświecania szkła nr 6 ma niższą amplitudę 

niż pierwszy, natomiast szkła nr 4 – wyższą.  Ponadto stwierdzono, że w obu przypadkach drugi 

pik pojawił się dopiero od serii III NM, a na powierzchni szkieł zauważono ciemne plamy 

sugerujące prawdopodobne zmiany w strukturze materiału na skutek wielokrotnego 

wygrzewania w czytniku. Drugi pik jest zatem prawdopodobnie wynikiem zużycia się 

materiału. 

Podobne różnice w kształcie krzywych wyświecania zauważono dla próbek z grupy 

iPhone 6 bok (Rysunek 50). Sygnał próbki nr 3 można uznać za standardowy, ponieważ 

widoczny jest jeden główny pik krzywej wyświecania, a większość szkieł z tej grupy 

charakteryzowała się identycznym kształtem krzywej. Dla próbki nr 1 zauważono pojawienie 

się dodatkowego maksimum w okolicy około 310°C o amplitudzie 1,8 razy wyższej 

niż amplituda piku głównego. W przypadku próbki nr 11 dodatkowy pik widoczny 

jest w temperaturze około 300°C, jego amplituda ma podobną wartość jak amplituda piku 

głównego, a dodatkowo widoczne jest przesunięcie maksimum piku głównego do 100°C, 

podczas gdy standardowo pojawia się ono dla około 150°C. Wizualnie szkło nr 1 

oraz szkło nr 11 różnią się od próbki nr 3 tym, że na ich powierzchni widoczne są ciemne 

plamy. Warto byłoby zatem w przyszłości przebadać dokładnie zmiany strukturalne 

zachodzące w próbkach. 
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Kształt krzywych wyświecania – podsumowanie 

Przedstawione zmiany w kształcie krzywej wyświecania prawdopodobnie wynikają 

z wielokrotnego ogrzewania próbek w czytniku TLD, o czym świadczy fakt, iż w obu 

przypadkach odmienna od standardowej struktura krzywej została zauważona przy piątym 

cyklu wygrzewania, a na powierzchni szkieł uwidoczniły się ciemne plamy. Może świadczyć 

to o zmianie struktury wewnętrznej samego szkła lub też przylegających do niego warstw, które 

mogły nie zostać wystarczająco dokładnie usunięte w momencie preparatyki próbki. 

Istotnym elementem badań nad właściwościami dozymetrycznymi szkieł 

z wyświetlaczy telefonów komórkowych jako dawkomierzy w dozymetrii retrospektywnej 

wydaje się zbadanie w przyszłości jak największej liczby czynników wpływających na zmiany 

w kształcie krzywej wyświecania, a co za tym idzie – także w wartości sygnału 

termoluminescencji. Obserwacje wskazują na konieczność weryfikacji między innymi 

dokładności oczyszczenia próbek przeznaczonych do pomiarów, wpływu ogrzewania szkła 

w czytniku na sygnał, czy też wpływu czynników zewnętrznych, takich jak chociażby 

podwyższona temperatura urządzenia w trakcie jego użytkowania. 
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7. Podsumowanie i wnioski końcowe 

Celem przeprowadzonych badań była ocena podstawowych właściwości 

dozymetrycznych szkła z wyświetlaczy telefonów komórkowych jako dawkomierzy 

w dozymetrii retrospektywnej. Analizowano wpływ sygnału zerowego na odczyt dawki, 

wielkość tła własnego materiału, powtarzalność, czułość, liniowość, fading, a ponadto zmiany 

w kształcie krzywych wyświecania. Próbki naświetlano dawkami o niskiej oraz o wysokiej 

mocy. Z otrzymanych wyników można wyciągnąć następujące wnioski związane 

z celami pracy: 

➢ Uzyskanie informacji o dawce w sytuacji awaryjnej, gdy sygnał termoluminescencji 

stanowi złożenie sygnałów pochodzących od dawki oraz od sygnału zerowego, może być 

trudne albo wręcz niemożliwe dla szkła z telefonu iPhone 6 w przypadku dawek mniejszych 

niż 200 mGy. Prawdopodobnie istnieje dolny limit detekcji dawki promieniowania 

jonizującego przez szkło z sygnałem pierwotnym, który, jak wynika z danych 

literaturowych, powinien mieć dla urządzeń tej marki wartość niższą niż 1 Gy [49]. 

Wyznaczenie dokładnej wartości dolnego limitu detekcji wymaga dalszych badań. Warto 

byłoby także przeanalizować chemiczne oraz mechaniczne metody minimalizacji sygnału 

zerowego, jakie są proponowane w literaturze [47, 49, 50, 51]. 

➢ Zauważono, że pierwszy sygnał tła mierzony po odczycie dawki w trybie READER 

jest większy niż przy kolejnych odczytach tła tej samej próbki, a wartość liczby zliczeń 

pochodzącej od następujących po sobie pomiarów tła utrzymuje się na stałym poziomie. 

Może to sugerować, iż jeden odczyt nie wystarcza do usunięcia całego sygnału 

pochodzącego od dawki promieniowania jonizującego, jaką naświetlono materiał. Istotnym 

wydaje się zbadanie w przyszłości wpływu anilacji poekspozycyjnej na minimalizację 

sygnału tła. 

➢ Powtarzalność otrzymywanych wyników dla szkieł z telefonu iPhone 6 wynosiła 

od 80% do 90% przy uwzględnieniu danych z czterech cykli pomiarowych. Jest to wartość 

wysoka jak na materiał retrospektywny i zgodna z danymi literaturowymi, gdzie dla próbek 

z modelu iPhone 5S stwierdzono powtarzalność na poziomie 90% przy takiej samej liczbie 

cykli pomiarowych [7].  

➢ Dla pomiarów przeprowadzonych z naświetlaniem próbek z telefonu iPhone 6 dawką 

o niskiej mocy zauważono spadek czułości wraz ze wzrostem wartości dawki. Ponadto, 

dla naświetlań dawką o wysokiej mocy szkło pobrane z ekranu Samsunga Galaxy J530 

charakteryzuje się niższą czułością niż w przypadku próbek z telefonu iPhone 6, 

co potwierdza dane prezentowane w literaturze [7]. 

➢ Stwierdzono liniową odpowiedź TL na dawkę szkieł z obu badanych wyświetlaczy 

telefonów komórkowych, zarówno przy ekspozycji na promieniowanie o niskiej, 
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jak i o wysokiej mocy dawki. Pozwala to na wyznaczenie krzywej kalibracyjnej, 

która mogłaby posłużyć do określenia nieznanej wartości dawki w sytuacji awaryjnej 

z niepewnością wynoszącą maksymalnie około 20%. 

➢ Zanik sygnału w czasie jest dosyć wysoki i w ciągu 6 dni wynosi średnio około 40% 

dla badanych próbek szkieł, przy czym większy spadek wartości sygnału w tym okresie 

czasu obserwowany jest dla materiału pobranego z telefonu Samsung Galaxy J530. Większa 

liczba pomiarów, prowadzona w kolejnych dniach po naświetlaniu, może pozwolić 

na wyznaczenie dokładnej zależności wielkości sygnału od czasu, jaki minął od ekspozycji 

ekranu na promieniowanie jonizujące, co umożliwiłoby rekonstrukcję wartości dawki 

w przypadku sytuacji awaryjnej. 

➢ Kształt krzywej wyświecania dla szkła z ekranu danego modelu urządzenia jest z reguły 

podobny dla większości próbek. Czasami pojawiają się jednak pewne odchylenia w postaci 

miedzy innymi dodatkowych pików o wysokiej amplitudzie, przekraczającej nawet 

maksymalną wartość piku głównego. Próbki o odmiennym kształcie krzywej wyświecania 

charakteryzują się też często widocznymi na ich powierzchni ciemnymi plamami, 

przypominającymi zwęglenie się próbki. Świadczyć to może o zmianie struktury 

wewnętrznej materiału na skutek jego wielokrotnego wygrzewania w czytniku 

lub w wyniku działania innych czynników, co wymaga dalszych badań połączonych 

również z dogłębną analizą jakościową i ilościową składu próbki. 

➢ Nie stwierdzono istotnych różnic pomiędzy wynikami pomiarów po naświetlaniu 

dawkami o niskiej oraz o wysokiej mocy, ale może to wynikać z różnych zakresów dawek, 

jakimi naświetlano próbki przy użyciu źródła cezowego oraz akceleratora liniowego. 

W przyszłości należałoby poszerzyć badania o naświetlanie szkieł podobnym zakresem 

dawek o różnej mocy. 

Ponadto z badań przeprowadzonych w pracy można również wyciągnąć następujące 

wnioski dodatkowe: 

➢ Tryb READER wydaje się być lepszy do pomiarów sygnału TL szkieł z ekranów 

telefonów komórkowych w przypadku zastosowanej procedury pomiarowej. Trudno jednak 

przyjąć to jako uniwersalną regułę ze względu na fakt, iż próbki były zawsze odczytywane 

w danej serii najpierw w trybie READER, a następnie w trybie ANALYSER, zatem wpływ 

niestabilności czytnika wynikający z ogrzewania się urządzenia i prowadzący do wzrostu 

wartości sygnału tła był większy przy pomiarach w trybie ANALYSER. Należy zbadać 

dokładniej charakterystykę pracy urządzenia pomiarowego, aby w przyszłości zapewnić 

większą stabilność pracy czytnika. Dodatkowo zachowanie stałej procedury pomiarowej 

w kolejnych seriach pozwala w pewnym stopniu na minimalizację różnic w wynikach 

otrzymywanych w poszczególnych seriach pomiarowych. 
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➢ Bardzo ważna jest dokładna preparatyka próbki oraz minimalizacja zanieczyszczeń 

w celu zminimalizowania rozrzutu otrzymywanych wyników. Niemniej jednak duże 

odchylenia od wartości średniej mogą wynikać również z braku homogeniczności 

materiału, na przykład pod względem składu pierwiastkowego. Detektory 

termoluminescencyjne, takie jak MCP-N oraz MTS-N, są produkowane pod ścisłą kontrolą 

jakości i z zachowaniem jak najwyższej czystości chemicznej i powtarzalności składu. 

Ekrany telefonów komórkowych nie muszą spełniać tak wysokich wymagań, co stanowi 

pewną trudność w zastosowaniu ich w dozymetrii retrospektywnej. Badania prowadzone 

w niniejszej pracy opierały się na próbkach pobranych z jednego wyświetlacza danego 

modelu urządzenia. W przyszłości warto byłoby sprawdzić, czy ekrany z jednej serii 

produkcyjnej oraz z różnych serii produkcyjnych różnią się znacząco swoimi 

właściwościami dozymetrycznymi. 

➢ Duże rozrzuty wskazują również na to, że zbadanie jednej próbki pobranej 

z wyświetlacza nie jest wystarczające do dokładnego wyznaczenia dawki w sytuacji 

awaryjnej. Większa liczba szkieł w danej grupie pozwala uzyskać wynik bardziej zbliżony 

do wartości średniej i zminimalizować błąd oszacowania dawki, jaki może wyniknąć 

w przypadku pomiaru sygnału pojedynczego detektora retrospektywnego. Dotyczy to 

zarówno pomiaru sygnału pochodzącego od dawki, jak i sygnału zerowego. 

Mimo różnych trudności, związanych na przykład z preparatyką próbek 

oraz z minimalizacją wartości sygnału zerowego, szkła z wyświetlaczy telefonów 

komórkowych charakteryzują się dobrymi właściwościami, takimi jak wysoka powtarzalność 

wyników, czy też liniowa odpowiedź TL na dawkę, co sprawia, że są odpowiednim materiałem 

do dozymetrii retrospektywnej. Telefony komórkowe są obecnie powszechnie używane 

i z dużym prawdopodobieństwem można byłoby je znaleźć w miejscu potencjalnej sytuacji 

awaryjnej związanej z nieplanowaną ekspozycją na promieniowanie jonizujące. Duża 

różnorodność i ciągła zmienność modeli używanych urządzeń stawia jednak wyzwanie 

stworzenia jak najbardziej ujednoliconej procedury, która pozwoliłaby na uśrednienie wyników 

pomiarów dla próbek pobranych przynajmniej z większości dostępnych na rynku telefonów 

komórkowych.  
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