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Uprzejmie informuję, że na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki 

Warszawskiej odbędzie się w dniu 13 czerwca 2017 r. publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

 

mgr inż. Stefana Korolczuka 

 

temat: „Optymalizacja algorytmów oraz sprzętowej realizacji cyfrowego układu rozróżniania 

promieniowania neutronowego i gamma na podstawie kształtów rejestrowanych impulsów" 

 

promotor – prof. dr hab. inż. Ryszard Romaniuk z Politechniki Warszawskiej 

 

recenzenci: 

prof. dr hab. Tomasz Matulewicz  z Uniwersytetu Warszawskiego 

dr hab. inż. Michał Borecki z Politechniki Warszawskiej  

 

Obrona odbędzie się w dniu 13 czerwca 2017 r. w sali 116 na Wydziale Elektroniki i Technik 

Informacyjnych – Gmach im. Janusza Groszkowskiego, Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19; 

początek godz. 9.00
 
. 

 
  
Po adresem: www.elka.pw.edu.pl/Wydzial/Rada-Wydzialu/Harmonogram-obron-

doktorskich-streszczenia-i-recenzje zapewniony jest   na stronie Wydziału dostęp do tekstów 

streszczenia rozprawy i recenzji, jak również do tekstu rozprawy umieszczonej w Bazie Wiedzy 

Politechniki Warszawskiej.  
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        prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba 

 

http://www.elka.pw.edu.pl/Wydzial/Rada-Wydzialu/Harmonogram-obron-doktorskich-streszczenia-i-recenzje
http://www.elka.pw.edu.pl/Wydzial/Rada-Wydzialu/Harmonogram-obron-doktorskich-streszczenia-i-recenzje


mgr inż. Stefan Korolczuk

Tytuł: Optymalizacja algorytmów oraz sprzętowej realizacji cyfrowego układu rozróż-
niania promieniowania neutronowego i gamma na podstawie kształtów rejestrowanych
impulsów
Promotor: prof. dr hab. inż. Ryszard Romaniuk

Streszczenie

W rozprawie opisano projekt cyfrowego systemu pomiarowego przeznaczonego do akwi-
zycji i przetwarzania sygnałów ze scyntylacyjnych detektorów promieniowania neutronowego
oraz promieniowania gamma (γ). Postęp w dziedzinie elektroniki spowodował, że systemy de-
tektorowe oparte o elektronikę analogową są zastępowane nowoczesnymi systemami cyfrowy-
mi. Systemy cyfrowe z szybkimi przetwornikami ADC, procesorami, pamięcią oraz układami
FPGA dają znacząco większe możliwości przetwarzania sygnałów w czasie rzeczywistym, niż
systemy analogowe. Metody stosowane w systemach analogowych nie są optymalne dla syste-
mów cyfrowych. Istnieje potrzeba opracowania dedykowanych metod i algorytmów przetwa-
rzania sygnałów z detektorów, które poprawią jakość detekcji promieniowania i dyskryminacji
neutronów od promieniowania γ . Praca została podzielona na trzynaście rozdziałów. Dokona-
no przeglądu współczesnych metod dyskryminacji. Opisano fizyczne podstawy oddziaływania
promieniowania z materią oraz fizykę pomiarów radiacyjnych. Następnie przedstawiono zasadę
działania fotopowielacza oraz uzasadniono jego wybór do projektowanego systemu. W kolej-
nych rozdziałach opisano zaprojektowany system cyfrowego przetwarzania sygnałów. Projekt
systemu został poprzedzony analizą sygnału z układu detekcyjnego mierzącego odpowiedź de-
tektora na wzorcowe próbki materiałów radioaktywnych. Na tej podstawie opracowano algoryt-
my przetwarzania sygnałów i dokonano symulacji komputerowych odpowiedzi systemu detek-
cyjnego w celu weryfikacji jego działania. Następnie zaprojektowano system cyfrowy zawiera-
jący przetwornik ADC, układ FPGA oraz procesor. System ten został sprawdzony za pomocą
urządzeń pomiarowych a wyniki jego działania zamieszczone w pracy. Następnie zaimplemen-
towano opracowane metody przetwarzania sygnałów pomiarowych w systemie cyfrowym. Wy-
niki działania całego systemu pomiarowego zamieszczono w pracy. W ostatnich rozdziałach
opisano zaimplementowaną metodę pomiarową korekcji zdarzeń typu „pile-up”, czyli pomiar
nakładających się na siebie impulsów pomiarowych. Na koniec podsumowano wyniki badań,
opisano wnioski z pracy i przedstawiono dalsze kierunki badań.
























