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چكيده
مادة گرمالياني LiF:Mg,Cu,P 1با مقادير متعارف آالييدگي دزيمتر  GR200ساخته شد و طيف تابش و طيف جذب آن بعد از پرتودهي باا پرتاوي
بتا مورد اندازهگيري قرار گرفت .تغييرات ناشي از اعمال رژيمهاي گرمايي مختلف ،براي دماهاي بيشتر از دماي توصيه شده يعني  ،242ºCبر روي
طيف گرمالياني و طيف تابش اين ماده بررسي شد .قلة طيف جذب  LiF:Mg,Cu,Pکه مربوط به مراکز  Fاست ،تفاوت مشخصي را با طيف جذب
 LiF:Mg,Tiنشان نميدهد که بيانگر نقش اصلي مراکز  Fدر تشکيل مراکز دام در اين دو ماده گرمالياني است .مادة  LiF:Mg,Cu,Pبه افزايش دما تا
بيش از  242ºCحساس است و نتايج نشان ميدهد ،قلة اصلي طيف تابش با افزايش دما به  ،422ºCکمي به طول موجهاي کوتاهتر منتقل ميشاود.
همچنين بررسي حساسيت مادة  LiF:Pدر دماي بيش از  242ºCحاکي از نقش آالييدگي  Pدر کااهش حساسايت  LiF:Mg,Cu,Pدر دمااي بااالي
 242ºCاست.
واژههاي كليدي :گرمالياني ،طول موج تابش ،شدت گرمالياني،

 .1مقدمه

LiF:Mg,Cu,P ،LiF:P
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قرائت و يا آماده ساازي ،بساته باه دماا و زماان توقاف در آن،

اندازهگيري دز پرتو و پايش پرتوکاران اغلب نيازمند تراشههااي

حساسيت دزيمتر به صورت قابل توجهي کاهش مييابد [.]2 ،1

دزيمتااري داراي حساساايت باااال اساات .تراشااههاااي دزيمتااري

تالشهايي که صورت ميگيرد ،باه شاناخت بيشاتري از عامال

گرماليااااااني مانناااااد  CaSO4 ،CaF2و  LiF:Mg,Cu,Pداراي

حساس به دما درون دزيمتر يعني پايگاههاي گرماليااني (شاامل

حساسيت مناسبي براي پايش پرتاو هساتند .از مياان ايان ماواد

مرکز دام و مرکز باز ترکيب) و سازوکار شکلگيري و اثرگذاري

گرماليان LiF:Mg,Cu,P ،ايان مزيات را دارد کاه معاادل بافات

آن نياز دارد .گروهاي از مقققاين باراي بازيافات حساسايت از

است .ولي در صورت حرارتدهي بايش از  ،242ºCدر هنگاام

رژياامهاااي گرمااايي خااام در دماهاااي حاادود  ]9[ 122ºCو
 ]4[ 722ºCاستفاده کردند .با اين حال به نظر ميآيد باا اساتفاده

_____________________________________________
1. Thermoluminescence

از اين روش ،فقط قسمتي از ثباات و حساسايت دزيمتار قابال
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براي اندازه گيري طيف تابش از دورباين  CCDتقات نيتاروژن

ترميم است[.]5
در دزيمتر  TLD-100مرکز  Fکه شامل  Mg2+و يک تهيجا

مايع استفاده شد ،که همزمان با گرم شدن دزيمتر ،طياف تاابش

است و تشکيل يک دوقطبي را ميدهد ،به عنوان مرکز دام عمل

را اندازهگيري نمود .دامنة اندازهگيري در طيافهااي  -9بعادي

ميکند [ .]5دوقطبايهاايي از ايان ناود ،در کناار هام تشاکيل

(مقور عمودي) به دفعات اندازهگياري ناور و دقات خروجاي

خوشههايي متشکل از چناد دوقطباي ( )Mg-Livacرا مايدهناد

طول موج مرتبط است .هر چه تعداد نقاط اندازهگيري بيشاتري

[ .]1اعمال دماهاي باالتر از  452ºCاثار مقسوساي را بار روي

بر روي مقور طول موج انتخاب گردد ،دقت اندازهگيري طاول

حساسيت  TLD-100نشان نميدهد .با اين حال ماادة گرمالياان

موج افزايش مييابد ولي در عوض دامنة شدت ناور گرماليااني

 ،LiF:Mg,Cu,Pکه احتمال ميرود در آن نيز همان نود از مراکز

کاهش مي يابد .در مواقعي که حساسيت ماده گرماليان کم است،

دام وجود داشته باشد ،نسبت به دما حساس است [ .]5 -1چان

براي اينکه آمار اندازهگيري (شدت دامناه) خيلاي پاايين نياياد،

و اشتوبه تغيير ظرفيت از  Cu2+به  Cu1+در نتيجة دمااي بااال را

بايستي تعداد نقاط اندازهگيري را متناسب باا آن کااهش داد .در

عامل کاهش حساسيت ذکر کردند [ .]7همچنين نشان داده شده

ايان تققيا بااا توجاه بااه حساسايت حاادود  42براباري ماااده

است که در دزهاي بسيار باال ،مراکاز دام ثباات خاود را حفا

 LiF:Mg,Cu,Pنسبت به  LiF:M,Tiبا ناام تجااري ،TLD-100

ميکنند [ .]1مککيور تغييرات طيف تابش  LiF:Mg,Cu,Pرا باا

دقت اندازهگيري با توجه به  222نقطه (کانال) اندازهگيري طول

افزايش دما بررسي کرد و يک جابهجايي قلة اصلي طيف تاابش

موج  ±4nmاست.

را از  912nmبه طول موج  952nmمشاهده نمود [ .]5با اعماال
رژيم گرمايي متعارف  12دقيقه در دماي  242ºCتنها قسامتي از

 .9نتايج و بقث

حساسيت باز ميگردد .بنابر اين بايد اين موضود که آيا کااهش

به منظور شناسايي مراکاز دام ،طياف جاذب باراي نموناههااي

حساسيت ،که در اثر گرما يا دز باال اتفاق ميافتد ،متوجه مراکاز

 LiF:Mg,Cu,Pو  LiF:Mg,Tiاندازهگيري شد .نمونههاا قبال از

باز ترکيب است يا نه ،بررسي گردد.

اندازهگيري طيف جذب ،با دز  1 kGyبتا پرتودهي شدند .سپس
با طول موجهاي  115تا  122nmنورتابي شدند .شکلهااي  1و
 2طيف جذب نور را براي نمونههاي پرتودهي شده و پرتودهي

 .2روش کار
در اياان تققياا از دزيمترهاااي  TLD-100شاارکت هارشااا و
 GR200ساخت چاين و پاودر ماواد گرمالياان

،LiF:Mg,Cu,P

 ،LiF:Cu ،LiF:P ،LiF:Mg,P ،LiF:Mg,Cuکاااه در آزمايشاااگاه
ترمولومينسانس ساخته شده است ،استفاده شد .براي اندازهگيري
طيف جذب بايد دزيمترهاا در اثار پرتاودهي بااال تغييار رنا
مااييافتنااد و بااراي اياان کااار ،دزيمترهااا در دزهااايي درحاادود
کيلوگري پرتودهي شدند .به اين منظور يک چشمة بتا

Sr/Y-90

( Littlmore Scientific Engineering Co Beta Irradiator Typ

نشده نشان ميدهد.
همان طور که از مقايسة شکلهاي  1و  2مشخص است ،در
هر دو مادة گرماليان ،مقل قله در مقدودة  252nmقارار گرفتاه
است و دال بر وجود ساختار يکسان مراکز دام بارهاي الکتريکي
(در اينجا الکترونها) است .تفااوت موجاود در شادت جاذب
نمونههاي پرتودهي نشده به شكل ظاهري و شفافيت نموناههاا
مربوط ميشود که به صورت زمينه در نمونههاي پرتودهي شاده
نيز وجود دارد .شکل 9منقني گرمالياني ماادة  LiF:Mg,Cu,Pرا

 )733با ) D/t=3/47G/min (1987ماورد اساتفاده قارار گرفات.

نشان مي دهد .در ايان شاکل ترتياب شامارهگاذاري قلاههااي

طيفسنج Perkin-Elmer-

گرمالياني روي منقني آورده شده است .قلة  ،4قلاه اصالي ايان

براي اندازه گيري طيف جذب از يک

 Lambda-9با امکاان تاابش در گساترة  112nmتاا 9222nm
استفاده شد.

منقني ،در دماي  222°Cقرار دارد و قلة دزيمتري نام دارد.
قلة  1منقني گرمالياني اين ماده به اين دليل کاه در دماهااي
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شکل ( .1رنگي در نسخة الکترونيکي) طيف جذب  ،LiF:Mg,Tiخاط شکل ( .2رنگي در نسخة الکترونيکي) طيف جاذب  ،LiF:Mg,Cu,Pخاط
پيوسته :نمونة پرتودهي شده ،خط چين :طيف نمونه پرتودهي نشده.

پيوسته :نمونه پرتودهي شده ،خط چين :طيف نمونة پرتودهي نشده.

شکل ( .9رنگي در نسخة الکترونيکي) ترتيب شمارهگاذاري قلاههااي شکل ( .4رنگي در نسخة الکترونيکي) طيف تابش  LiF:Mg,Cu,Pبعاد
از پرتودهي با  14Gyپرتو بتا.

گرمالياني نمونة .LiF:Mg,Cu,P

 422ºCگرمادهي شده بودند ،اندازهگيري شاد .شاکل  4طياف
تابش نمونه اي که با روش متعارف گرمادهي شده است و شکل
 5طيف تابش نمونهاي که با دمااي  422ºCو ساپس باا 242ºC
گرمادهي شده است را بعد از پرتودهي با دز  14 Gyاز چشامة
بتا نشان ميدهند .مطاب شاکل  ،4قلاة اصالي طياف تاابش در
 912 nmقرار دارد و شدت گرمالياني در مقال قلاه در حادود
 43222countsاست .باراي نموناه گرماادهي شاده در دمااي
شکل ( .5رنگي در نسخة الکترونيکاي) طياف تاابش

LiF:Mg,Cu,P

بعد از بازپخت در دماي  422ºCو پرتودهي با  14Gyپرتوي بتا.

( 422ºCشکل  )5قلة اصلي طيف تابش کمي باه سامت طاول
موجهاي پايينتار يعناي  912 nmمنتقال شاده اسات و شادت
گرمالياني نيز به  7322countsکاهش يافته است .عالوه بر ايان،

زير صفر ظاهر مي شود ،در اين شکل وجود ندارد .براي بررسي

منقني گرمالياني يک قلة اضافي را در دماي  212ºCدر کنار قلة

اثر دماي بايش از  242ºCبار روي حساسايت و طياف تاابش،

اصلي (قلة  )4در  222ºCنشان ميدهد که حاکي از رشد قلاة 5

طيااف تااابش بااراي دو نمونااه از  LiF:Mg,Cu,Pکااه قباال از

است .اين قله باه دليال اينکاه هنگاام قرائات و بازپخات ماادة

پرتودهي با چشمه بتا ،يکي در دماي  252ºCو ديگري در دماي

گرماليان کامالً تخليه نميشود ،در قرائتهاي بعادي باه عناوان

فالمرز ترک زاده و مانفرد فوگر
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حساسيت اين ماده بعد از گرمادهي بااالي  242ºCمشاابه ماادة
5000

 LiF:Mg,Cu,Pاز دست ميرود .بنابراين ميتوان نتيجه گرفات،
که آالييدگي  Pدر ماادة گرمالياان  ،LiF:Mg,Cu,Pعامال ايجااد
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حساسيت به دماهاي باالتر از  242ºCاست.

 .4نتيجهگيري
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باه منظااور شناسااايي عاماال کاااهش حساساايت مااادة گرماليااان
 LiF:Mg,Cu,Pدر اثر گرمادهي با دماي بايش از  ،242ºCطياف

0

]Temperatur [°C

جذب اين ماده با  LiF:MgTiمقايسه شد ،که نشاان داد ماهيات

شکل  .1منقني گرمالياني  LiF:Pبعد از پرتودهي با دز  122mGyبتا.

مراکز دام در اين دو ماده يکساان هساتند .در نتيجاه ،آالييادگي
 Mgنميتواند عامل کاهش حساسيت باشد زيرا در ،LiF:MgTi

سيگنال باقيمانده 1ظاهر ميشود و احتمال داده مايشاود در اثار

نيز اين کاهش حساسايت دياده نمايشاود .از طارف ديگار باا

رسوب مس در نتيجة حرارت باال به وجود ميآيد.

بررسي طيف تابش و گرمالياني اين ماده هنگام گرمادهي تا بيش

براي بررسي عامل حساسيت در اين ماده ،با حذف ياک باه

از  ،242ºCکاهشي در طول موج تابش از  912 nmباه 912 nm

يعناي ،LiF:P ،LiF:Mg,P

تشخيص داده شد که دال بر تغيير ماهيت مراکز لومينسانس و يا

 ،LiF:Mg,Cu ،LiF:Cuساخته و مورد بررسي قارار گرفتناد .در

رسوب آنها است .از مقايسة طياف گرماليااني  LiF:Mg,Cu,Pو

بين اين مواد گرماليان ،تنها در نمونة  LiF:Pحساسايت مشاابهي

 ،LiF:Pبا توجه به حساسيت اين ماده اخيار باه دمااي بايش از

به دماي باالي  242ºCمشاهده شد .شاکل  1منقناي گرماليااني

 242ºCنتيجه گرفته شاد ،کاه احتمااالً آالييادگي  Pدر کااهش

اين ماده را نشاان مايدهاد .مطااب شاکل قلاة اصالي منقناي

حساسيت  LiF:Mg,Cu,Pدر دماهاي باالي  242ºCنقش دارد.

يک آالييدگيها ،نمونههااي مختلاف

گرمالياني اين ماده روي مقور افقي در دماي  222ºCقارار دارد.
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1. Residual signal

