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Eenvoudige schakeling van een geigerteller 
 
Geigerteller 
Een veel gebruikte stralingsdetector 
is een geigermüllerteller (GM-teller) 
of kortweg geigerteller. Met een GM-
teller kun je radioactieve stoffen 
opsporen. Een schematische opbouw 
van een GM-teller is hiernaast 
afgebeeld. Het hart van een GM-
teller is de GM-buis. Deze bevat een 
metalen cilinder en een metalen pen. 
De cilinder is gevuld met een inert gas (vaak argon) onder lage druk. De pen is aangesloten op 
de pluspool van een spanningsbron en de cilinder op de minpool. Deze spanningsbron levert 
een spanning van rond de 500 V. In de schakeling is ook een weerstand R opgenomen. 
 
Als een ioniserend deeltje (bijvoorbeeld een alfadeeltje) via het venster de GM-buis 
binnendringt, ioniseert het een aantal gasatomen in de GM-buis. De losgeraakte elektronen 
worden naar de (positieve) pen getrokken en de overgebleven gasionen naar de (negatieve) 
cilinder. Vanwege de kleine massa van de elektronen, krijgen zij op hun weg naar de pen een 
enorme snelheid. Als deze snelle elektronen (op hun weg naar de pen) tegen gasatomen 
botsen, kunnen zij deze atomen op hun beurt ook ioniseren. Zodoende neemt het aantal vrije 
elektronen toe. Er zal uiteindelijk een lawine van elektronen de pen bereiken. Overigens zijn 
de geïoniseerde gasatomen te zwaar om grote snelheden te bereiken. 
 
Uit de bovenstaande tekst volgt dat de GM-buis, vlak na het binnenkomen van een ioniserend 
deeltje, korte tijd geleidend wordt. In deze tijd loopt er dus een elektrische stroom door de 
stroomkring. Het gevolg is een korte spanningspiek over weerstand R. De elektronica in de 
versterker versterkt deze piek en voert deze vervolgens toe aan een luidspreker. Je hoort dan 
een korte tik. 
 
Voorbeeld van een (zeer eenvoudige) elektronische schakeling 
Met de onderstaande schakeling kunnen de ionisaties in een GM-buis hoorbaar gemaakt 
worden. Afhankelijk van de gebruikte GM-buis zullen aanpassingen van de schakeling nodig 
zijn. 

 
 
De schakeling bestaat globaal uit drie onderdelen namelijk een generator van wisselspanning, 
een generator van een hoge gelijkspanning (die nodig is om de GM-buis te laten werken), en 
een generator van hoorbare tikjes. Hieronder volgen toelichtingen op deze onderdelen.
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