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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o rekrutacji  

o której mowa w §5 ust. 1 lit. a 

 

Zgłoszenie tematu badawczego realizowanego w Krakowskiej Interdyscyplinarnej  

Szkole Doktorskiej w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki fizyczne  

 

1 Nazwisko i imię 

promotora, tytuł/stopień 

naukowy, jednostka, adres 

e-mail 

Barbara Marczewska  

dr hab. inż.  

IFJ PAN 

e-mail: Barbara.Marczewska@ifj.edu.pl 

2 Nazwisko i imię promotora 

pomocniczego 

(opcjonalnie), jednostka, 

adres e-mail 

 

3 Temat pracy badawczej + 

krótki (do 250 słów) opis 

tematyki badawczej  

Radioluminescencyjny system szybkiej kontroli parametrów 

wiązki protonowej 

Celem proponowanej pracy doktorskiej będzie opracowanie 

metody pomiaru mocy dawki i dawki w czasie rzeczywistym w 

polach promieniowania o dużej zmienności mocy dawki. Metoda 

ta bazuje na pomiarze spontanicznej radioluminescencji 

emitowanej przez luminofory pod wpływem promieniowania, 

proporcjonalnej do mocy dawki, oraz pomiarze optycznie 

stymulowanej luminescencji po zakończeniu ekspozycji na 

promieniowanie, umożliwiającej pomiar skumulowanej dawki.  

Detektorami w tej metodzie są kryształy LiMgPO4 

domieszkowane solami ziem rzadkich posiadające właściwości 

luminescencyjne. Kryształy te będą wytwarzane na unikalnym 

stanowisku do produkcji kryształów metodą mikro-wyciągania w 

dół, a ich właściwości kształtowane za pomocą dodatku 
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aktywatorów w taki sposób aby uzyskać jak najwyższą i 

powtarzalną emisję światła pod wpływem promieniowania 

jonizującego. Kryształy, znajdujące się na końcu kilkumetrowego 

światłowodu, testowane będą w różnych polach promieniowania, 

między innymi w wiązce protonowej na Cyklotronie AIC-144, 

pod kątem późniejszego ich zastosowania jako detektory w nowo 

opracowywanym systemie kontroli parametrów wiązki 

protonowej.  

Praca doktorska ma charakter eksperymentalny, doktorant będzie 

miał możliwość samodzielnego uczestniczenia zarówno w 

procesie wytwarzania kryształów, jak i podczas badania ich 

właściwości luminescencyjnych w różnych polach 

promieniowania.  

4 Wymagania w stosunku do 

kandydata 

 -  zainteresowanie problemami fizyki ciała stałego 

 -  podstawowa wiedza z dziedziny dozymetrii  

 - predyspozycje do pracy eksperymentalnej, kreatywność i  

cierpliwość   

5  Wskazanie źródeł 

finansowania 

 

 

1 Supervisor:  name/surname, 

degree, affiliation,  e-mail 

address 

Barbara Marczewska  

dr hab. inż.  

IFJ PAN 

Barbara.Marczewska@ifj.edu.pl 

2 Auxiliary supervisor 

(optional)  affiliation,e-mail 

address 

 

3 Research subject Title 

Short description, up to 250 

Radioluminescent system for rapid control of proton beam 

parameters 
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words The aim of the doctoral thesis will be to develop a method for 

measuring the dose rate and dose in real time in radiation fields 

with high dose rate variability. This method is based on the 

measurement of spontaneous radioluminescence emitted by 

phosphors under radiation, proportional to the dose rate, and the 

measurement of optically stimulated luminescence after the end 

of radiation exposure, enabling the measurement of the 

cumulative dose. The detectors in this method are LiMgPO4 

luminescent crystals doped with rare earth salts. These crystals 

will be produced on a unique crystal growth facility using the 

micro-pulling method, and their properties will be modified with 

by activators in such a way as to obtain the highest and repeatable 

light emission under the influence of ionizing radiation. The 

crystals placed at the end of a few-meter optical fiber will be 

tested in various radiation fields, including the proton beam on 

the AIC-144 Cyclotron, for their subsequent use as detectors in 

the newly developed system for rapid controlling the parameters 

of the proton beam. 

The proposed doctoral dissertation is the experimental one,  PhD 

student will actively participate both in the crystal production 

process and in the study of their luminescent properties in 

various radiation fields. 

4 Additional requirements to 

the candidate 

- interest in the problems of solid state physics 

- basic knowledge of dosimetry 

- predisposition to experimental work, creativity, and patience 

5 Sources of financing  
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