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Detektorët për regjistrimin e rrezatimit radioaktiv 

Detektimi dhe matja e dozave të rrezatimeve radioaktive bazohet në vetitë fizike të rrezeve 

radioaktive dhe në ndryshimet që i shkakton rrezatimi radioaktiv në mjedisin material nëpër të cilin ka 

kaluar. P.sh. grimcat α dhe β në sajë të elektrizimit që kanë mund të bëjnë jonizimin dhe eksitimin e 

atomeve dhe molekulave, mund të bëjnë disocimin e molekulave dhe mund të rrit temperaturën e 

mjedisit. Rrezet γ dhe neutronet mund të detektohen drejtëpërdrejtë në bazë të grimcave të 

elektrizuara që krijohen me jonizim. 

Instrumentet për detektim të rrezatimit radioaktiv ndahen në detektorë vizuel dhe elektrik. Prej tyre 

më së shumti përdoren numëruesi i Gaigerit dhe numëruesi scintilues. 

Detektori më i njohur është numëruesi i Gaigerit, i cili është i ilustruar në fig.1. Numëruesi përbëhet 

prej një gypi cilindrik prej metali, të mbushur me gaz. Rrezet α, β ose γ, hyjnë në cilindër nëpërmjet një 

dritareje të hollë në njërin skaj të tij. 

Rrezet γ mund të depërtojnë gjithashtu edhe drejtëpërdrejtë nëpër metal. Një elektrodë prej teli kalon 

nëpër qendër të gypit dhe në krahasim me cilindrin e jashtëm, mbahet në një tension të lartë pozitiv 

(1000÷3000 V). 

Kur grimca me energji të madhe ose kuanti γ hyn në cilindër, ndeshet me molekulën egazit dhe e 

jonizon atë. Elektroni i krijuar nga molekula e gazit do të nxitohet drejt përçuesit pozitiv, duke jonizuar 

molekula të tjera në rrugën e tij. 

Në këtë mënyrë krijohen elektrone të tjera, kurse një ortek i tyre lëshohet nëpër tel, duke dërguar një 

impuls të rrymës nëpër rezistuesin R. Ky impuls mund të numërohet ose të bëjë që të shaktohet një 

“klik” në autoparlant. 

Numri i impulseve ose i klikeve, varet nga numri i grimcave ose i fotoneve me energji të lartë ose në 

mënyrë ekuivalente, nga numri i dezintegrimeve, prej të cilave krijohen ato. 

Numëruesi scintilues është një detektor tjetër i rëndësishëm i rrezatimit (fig.2), ky instrument 

përbëhet prej një scintiluesi, të montuar në gypin e fotomultiplikatorit. 

Shpeshherë scintiluesi bëhet nga kristali (p.sh. joduri i ceziumit), që përbën një sasi të vogël të 

“papastërtisë” (taliumi), por gjithashtu përdoren edhe scintilues të plastikës, të lëngët ose të gaztë. 

Si reagim ndaj jonizimit nga rrezatimi, ecintiluesi emeton një shkëndijë të dritës së dukshme. Fotonet 

e shkëndijës pastaj bien në fotokatodë të gypit të fotomultiplikatorit. Fotokatoda bëhet prej materialit 

që emeton elektrone, për shkak të efektit fotoelektrik. 

Këto fotoelektrone pastaj tërhiqen nga një elektrodë speciale, që mbahet nën tensionin afër +100V në 

krahasim me fotokatodën. Elektroda është e mbështjellë me një substancë që për secilin elektron që 

bie në të emeton disa elektrone shtesë. 

Elektronet shtesë tërhiqen nga elektroda e dytë e ngjashme (nën tensionin +200V), ku fitohen edhe më 

shumë elektrone. Gypat e fotomultiplikatorëve komercialë përbëjnë më shumë se 15 elektroda të tilla 

speciale, kështu qëqë vijnë nga shkëndija e dritës së scintiluesit do të sjellin deri te kaskada e 

elektroneve dhe deri te një impuls i rrymës. 

Sikurse te numëruesi i Gaigerit, edhe këtu impulset e rrymës mund të numërohen. 

Rrezatimi i jonizimit mund të detektohet edhe me disa lloje të detektorëve gjysëmpërçues. 

Instrumentet e tilla shfrytëzojnë materiale të tipit N dhe të tipit P, kurse puna e tyre varet nga 

elektronet dhe vrimat që formohen në substanca, si rezultat i rrezatimit. 



Një nga përparsitë kryesore të detektorëve gjysëmpërçues është aftësia e tyre për të bërë ndarrjen e 

dy grimcave, që dallohen shumë pak për nga energjia e tyre. 

Ekziston edhe një numër i instrumenteve që sigurojnë që të shihet edhe forma e rrugës që bëjnë 

grimcat me energji të lartë, pasi që emetohen nga bërthama jostabile dhe shkaktojnë jonizim të 

rrezatimit. Ndër to janë të ashtuquajturat dhomë e errët, instrumenti me emulsion fotografik, etj 


