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چكیده
فروکشي دمايي به عنوان يك اثر مهم و شناخته شده در ترکيباتي که خاصيت ترمولومينسانس از خود نشان ميدهند ،در بررسيها بايد مورد توجههه
قرار گيرد .در ميان مدلهای توصيف کنندة پديدة ترمولومينسانس ،مدل سينتيك مرتبة آميخته توصيف واقعيتری از اين پديده ارائه ميدهد .در اين
کار اثر فروکشي دمايي در مدل سينتيك مرتبة آميخته وارد شده و تابع جداسازی منحني درخشش ترمولومينسانس جديدی برحسب شدت بيشهينه
و دمای شدت بيشينه حاصل شده است .رابطة جديد با مساوی صفر قرار دادن پارامترهای فروکشي دمايي ،به همان رابطة قبلهي خههود بهدون اثههر
فروکشي دمايي تبديل ميشود .همچنين پارامترهای سينتيك قلة پنجم دزيمتههر ترمولومينسههانس ) LiF:Mg,Ti (TLD-100بهها در نگرگههرفتن رابطهة
جديد (با درنگرگرفتن اثر فروکشي دمايي) و رابطة قبلي (بدون در نگر گرفتن اثر فروکشي دمايي) به ازای مقادير مختلف آهنگ گرمادهي تعيين و
نتايج آن مقايسه شده است.

واژههای کلیدی :ترمولومينسانس ،فروکشيدمايي ،مدل مرتبة آميخته ،پارامترهای سينتيك،

TLD-100

حاصههل از بازترکيههب الکتههرون -حفههره صههرم گههرم کههردن

 .1مقدمه
ترمولومينسههانس) 1(TLبرمبنههای بازترکيههب الکتههرونههها بهها

شههبکة بلههور ميشههود .بههه عبههارت ديگههر بازترکيههب غيرتابشههي

حفرههای گيرانههدازی شههده اتفهها ميافتههد [ .]1تههاکنون ترههور

سههبب آزاد شههدن فونههون مههيشههود .در بازترکيههب غيرتابشههي

بههر ايههن بههوده ک هه بههه ازای هههر بازترکيههب الکتههرون -حفههره

تابشهههايي بهها بسههامد متفههاوت توليههد مههيشههوند کههه دسههتگاه

شاهد يههك فوتههون هسههتيم .امهها ايههن موهههوه هميشههه درسههت

قرائههتگههر قههادر بههه ثبههت آنههها نيسههت .ايههن نههوه بازترکيههب

نيست .واقعيت فيزيکههي کههه در ايههن کههار مههورد بررسههي قههرار

ميتوانههد باعههج ايجههاد تیييراتههي در منحنههي درخشههش

گرفتههه مربههو بههه پديههدهای اسههت کههه بههه دنبههال بازترکيههب

شود .اولين اثری که ميتههوان مشههاهده کههرد ،افههت شههدت

غيرتابشههي اتفهها مههيافتههد .مههواردی وجههود دارد کههه انههر ی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.Thermoluminescence

TL

TL

به دليل خروج کسههری از الکتههرونههها و حفههرهههها بههدون ثبههت
عالمههت از خرخههة  TLاسههت .ايههن اثههر کههه بههه فروکشههي
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سمیه هارونی ،مصطفی زاهدی فر ،سمیه کرمانی ،احسان صادقی

دمايي) 1(TQمعههروم اسههت ،در اغلههب مههواد  TLقابههل رؤيههت

آميختههه بهتههر ميتوانههد منحنههيهههای درخشههش  TLتجربههي را

است و به معنای کههاهش بههازدة  TLبهها افههزايش دمهها ،در حههين

توصيف کند [ .]11مدل سينتيك مرتبة آميخته اولين بههار توسه

ثبههت قل هههههای درخشههش اسههت و بههه وجههود بازترکيههبهههای

خن به صورت زير مطرح شد [:]12

غيرتابشهههي در دماههههای بهههااتر نسهههبت داده ميشهههود [.]2
اثر  TQهنگههامي مشههاهده ميشههود کههه منحنههي درخشههش

TL

به ازای مقههادير مختلههف آهنههگ گرمههادهي ( )βثبههت شههود .در
اين صورت با افههزايش  βشههاهد جابهههجايي قلهة درخشههش بههه
سههمت دماهههای بههااتر هسههتيم ،در حههالي کههه سههط زيههر
منحنههي درخشههش کههه بههازده لومينسههانس را نشههان م هيدهههد،
کههاهش پيههدا مههيکنههد [ .]3تههاکنون پارامترهههای  TQبههرای
W=1/08

) Al2O3:C(TLD-500بهههههه صهههههورت

eV

 ]4[ C= 3/6×1012و بههرای قلههة پههنجم

LiF:Mg,Ti(TLD-

و

) 100بههههه صههههورت  W=1/66eVو ]5[ C= 3/965×1017
تعيههين شههده اسههت TLD-100 .کههاربرد بسههياری در دزيمتههری
پرتوهای يونسههاز دارد و بههه دليههل ايههن کههه عههدد اتمههي مه ثر
آن تقريباً معههادل بافههت بههدن اسههت ،بههه عنههوان دزيمتههر فههردی
نيههز مههورد اسههههتفاده قههرار مههيگيههرد [ .]6همچنهههين قلههههة
پههنجم از منحنههي درخشههش  TLمربههو بههه  TLD-100کههه
شههدت بيشههتری نيههز دارد ،قل هة دزيمتههری محسههو

s
N +c

()1

کههه در آن ) I(Tشههدت  β(K/s) ،TLآهنههگ گرمههادهي

)s(s-1

هههريب بسههامد E(eV) ،انههر ی فعههالسههازی k(eV/K) ،ثابههت
بولتزمن T(K) ،دما N(cm-3) ،ظرفيت مرکزگيرانههدازی،

)c(cm-3

تمرکز الکترونها در مرکزگيرانههدازی عميه و ) n(cm-3تمرکههز
الکترونها در مرکزگيراندازی است .با حل معادلهة ( )1رابطههة

n

به صورت زير حاصل ميشود:
no
no + c

()2

=, 



) no (1 − 
T

T exp( − kT  )dT   − 
E

o

 cs 
exp 



=n

که در آن ) no (cm-3تمرکز اولية الکترونها در مراکزگيرانههدازی
را نشان ميدهد .با مشت گيههری از رابطههة ( )2طبه رابطههة (،)1
رابطة شدت  TLمربو به مدل مرتبة آميختههه بههه صههورت زيههر
حاصل ميشود:
()3

,

E
cs  T
E
()exp
exp( −
) )dT 
kT
 To
kT 



c2 s  exp( −

2


cs  T
E

(exp
(exp
−
)dT
)
−



 To
kT 



= ) I(T



ميشههود

[ 7و .]8

= s

dn
E
= s n( n + c )exp( − ),
dT
kT

I(T ) = − 

در رابطة فو اثر  TQدر نگههر گرفتههه نشههده اسههت .رابطههة ()3

پاسخ بلوری که مورد پرتودهي قرار ميگيرد با منحنههيهههای

توس کيتيز و همکارانش به رابطهههای برحسههب شههدت بيشههينه

درخششي که شدت فوتونهای توليدی نسبت بههه دمهها را نشههان

( )Imو دمای شدت بيشينه ( )Tmتبديل شده که به صههورت زيههر

ميدهند قابل توصيف است .اين منحنيهههای درخشههش توسه

است [:]13

مدلهای نگری توصيف ميشوند .مدلهای سينتيك بههر خههالم

2

سههادگي ،خههارخوبي اساسههي بههرای تفسههير مشههاهدات و در
ويژگيهای شکلگيری پديدة لومينسانس را فراهم ميکننههد [.]9
مدل سينتيك مرتبه آميخته يك مدل واقعگرايانههه فيزيکههي بههرای
توصيف پديدة  TLاست و در توصيف منحنههيهههای درخشههش
تجربي نسبت به مدل مرتبة عام ارجحيت دارد [.]10
بررسي قلة پنجم دزيمتر ترمولومينسانس  TLD-100با مدل
مرتبة عام و مدل مرتبة آميخته نشان مههيدهههد کههه مههدل مرتبهة

()4



1 −  m 
exp 
 − 
 E T − Tm  
 Rm 

( I( T ) = I m exp 
)
Tm
1 −  m 
 kT

exp 

 Rm 
 T2

 E T − Tm 
exp  2
( exp 
)  (1 −  )
Tm
 Tm Rm

 kT

,
2




)  (1 −  ) −  





 T2
 E T − Tm
exp
( exp 
 2

Tm
 Tm Rm
 kT


استفاده از رابطة فو از اين جهت اهميت دارد کههه پارامترهههای
 Imو  Tmبه راحتي و از روی شکل منحني قابل تشخيص است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Thermal Quenching

در اين کار رابطههة ( )4مجههدداً بهها شههروه از رابطههة ( )3و بهها در
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,

)


نگرگرفتن اثر  TQبازنويسي شده و رابطة جديههدی بههه صههورت

 T2 1 E − Wm
(
)
 2
Rm
E
T

m
B( T ) = exp

 E T − Tm 
2 kT
)  (1 −
( exp 
kT
T
E

m



 Im-Tmبر اساس مدل سينتيك مرتبة آميخته حاصل شده است.

()12

 .2تابع جداسازی منحنی درخشش  TLپیشنهادی

و با قرار دادن رابطة ( )10در رابطة ( ،)6رابطهای به صورت زير

برای در نگرگههرفتن اثههر  ، TQهههريبي کههه بايههد در رابطههة ()3

حاصل ميشود:

هر

شود تحت عنوان مدل مت سههايتز 1و بههه صههورت زيههر

است:
1
,
) 1 + C exp( −W / kT

()5

که در آن  Cو ) W(eVپارامترهای فروکشههي دمههايي،
ثابت بولتزمن و ) T(Kدما است [ 4و  .]14با هر

= ) Q(T

)k(eV/K

کردن رابطة

( )5در رابطة ( )3داريم:
T

T exp( − kT  )dT  ) ,
E

()6

1
) 1 + C exp( −W / kT

o

2



E
cs 
()exp
kT

T

T exp( − kT  )dT  ) −  
E

o

= ) I( T

1

()13
,

= ) I( T

) 1 + C exp( −W / kT
E − Wm
E
1
E
c
(exp
)
)  exp( − )B( T
2
kTm Rm

kT

kTm

) ( B( T ) − 

2

بهها قههرار دادن  T=Tmدر رابطههة ( )13و بهها فههرض
رابطهای به صورت زير حاصل ميشود:
()14

,

c2 s  exp( −

E − Wm 
Bm
kTm2 Rm

( Bm −  )2

B(Tm)=Bm

= I(Tm ) = I m

c

1
) 1 + C exp( −W / kTm

با توجه به رواب ( )13و ( )14رابطة نهايي شدت  TLطب مدل


cs 
 exp( 


مرتبة آميخته به صورت  Im-Tmو بهها در نگرگههرفتن اثههر  TQبههه
صورت زير به دست ميآيد:
) 1 + C exp( −W / kTm
) 1 + C exp( −W / kT
2
 1 −  m
W  
(1 − m )  −  
exp 
E  
 E T − Tm    Rm
( exp 
)

1 −  m
Wm 
 kT Tm 
exp 
(1 −
)
E 
 Rm
 T2

 E T − Tm 
W
exp  2
( (1 − m )exp 
)  (1 −  )
E
 Tm Rm

 kT Tm 

با فرض اين که داشته باشيم:
cs T
E
exp( −
)dT  ),
 To
kT 



()7
()8

I(T ) = I m

 W ( Tm ) = Wm ,

(A(T ) = exp

CW
exp(W / kT ) + C
A(Tm ) + 
,
A(Tm ) − 

()9

= ) W ( T

= R(Tm ) = Rm

در صورتي که از رابطة ( )6نسبت به  Tمشت گرفتههه و بههه ازای
 T=Tmمساوی صفر قرار داده شود ،رابطة مربو به شر نقطهة
بيشينه به صورت زير حاصل ميشود:
E 1
)
,
kTm Rm

()10

(exp

E − Wm
kTm2

cs = 

()11

kT2
E
2 kT
exp( −
)(1 −
),
E
kT
E

,

2

  T2


 E T − Tm 
W
( (1 − m )exp 
)  (1 −  ) −  
exp  2
E

 kT Tm 
  Tm Rm

2 kTm
2 kT
=, 
=  .  mطب رابطة ( )6بهها فههرض
که در آن
E
E
 C=0همان رابطة ( )3يعني رابطة بدون اثر  TQحاصل ميشههود.

در رابطة ( )15نيز با فرض  C=0و با توجه به ايههن کههه در ايههن
صورت  Wm = 0نيز برقرار است ،همان رابطة ( )4يعنههي رابطهة

با توجه به اين که [:]15
T

T exp( − kT  )dT  
E

()15

o

شدت  TLبراساس مدل مرتبة آميخته به صورت  Im-Tmو بدون
اثر  TQحاصل ميشود .همچنين  Rmدر رابطة ( )4و ( )15طبه
کار انجام شده توس کيتيههز و همکههارانش بههه صههورت زيههر در

و با فرض اين که:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . Mott- Seitz

نگرگرفته ميشود [:]13
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شكل  .1منحنيهای درخشش  TLطب مدل جديد به ازای مقادير مختلف  αو با فرض  C=3/965×1017 ،E=2/5 eV ،Tm=460K ،Im=1000و
 W=1/66 eVنشان داده شده است.

شكل  .2منحنيهای درخشش  TLطب مدل جديد به ازای مقادير مختلف  Tmو با فرض  C=3/965×1017 ،E=2/5 eV ،Im=1000، α=0/7و
 W=1/66 eVنشان داده شده است.

()16

2 / 6 −0 / 9203  +0 / 324 3 / 338
,
2 / 6 −2 / 9203  +0 / 324 3 / 338

= Rm

بررسي نحوة تیييرات شکل منحنيهای درخشش  TLطب مدل
پيشنهادی به ازای مقادير مختلف  Tm ،αو  Eدر شکلهای  1تهها
 3نشان داده شده است.

مطاب شکل  1ديده ميشههود کههه بهها افههزايش  αمنحنههيههها
متقارنتر ميشوند .در شکل  2نيز  Tmمفهوم خود را بههه عنههوان
دمای نقطة بيشينه حفظ کرده و در شکل  3با افههزايش  Eپهنههای
منحني درخشش  TLکاهش مههييابههد .ازم بههه اکههر اسههت کههه
رابطة شدت  TLمربو به مدل مرتبة آميختة جديد و قبلي را
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شكل  .3منحنيهای درخشش  TLطب مدل جديد به ازای مقادير مختلف  Eو با فرض  C=3/965×1017 ،Tm=460K ،Im=1000، α=0/7و
 W=1/66eVنشان داده شده است.

شكل  .4منحنيهای درخشش  TLتجربي حاصل از نمونههای ( TLD-100قلة پنجم آن) به ازای مقادير مختلف  βنشان داده شده است.

نميتوان به ازای پارامترهای يکسان با هههم مقايسههه کههرد .خههون

پارامترهای سينتيك آن تعيين و مقايسه شده است.

نتايج برازش يك منحني تجربي با استفاده از دو مههدل مختلههف،
در صورت استفاده از پارامترهای يکسان ،متفاوت اسههت ،رفتههار
غيرقابل انتگاری مشاهده مههيشههود .منحنيهههای درخشههش

TL

تجربي مربو به نمونههای تجاری  TLD-100بههه ازای مقههادير
مختلف  βبا استفاده از رواب ( )4و ( )15يعني با در نگرگرفتن
اثهر  TQو بهدون آن مههورد بهررسي و برازش قهرار گرفههته و

 .3برازش منحنیهای درخشش  TLتجربی با مدددل
نظری پیشنهادی و مدل قبلی
بههه منگههور دسههتيابي بههه منحنههيهههای درخشههش  TLتجربههي
 ،TLD-100ابتهدا نمونههای مورد بررسي تحههت ر يههم

202
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جدول  .1پارامترهای سينتيك حاصل از برازش منحنيهای درخشش  TLتجربي  TLD-100با دو مدل مرتبة آميختة جديد و قبلي به ازای مقههادير
مختلف .β
)β(oC/s

1

2

4

5

6

در نگر نگرفتن اثر)( TQ

α

)Tm (K

)E (eV



0/312

481/4

2/353



0/306

482/0

2/694

اختالم ()%

1/923

0/125

14/49



0/339

489/5

2/404



0/358

490/5

2/933

اختالم ()%

5/605

0/204

22/00



0/456

496/7

2/585



0/610

498/2

3/305

اختالم ()%

33/77

0/302

27/85



0/459

500/6

2/597



0/640

502/2

3/396

اختالم ()%

39/43

0/320

30/77



0/475

502/7

2/576



0/696

504/5

3/417

اختالم ()%

46/53

0/358

32/65

در نگر گرفتن اثر)( TQ

β

گرمادهي استاندارد ،به صورت يك ساعت گرمههادهي در دمههای

منحنيهای درخشههش  TLتجربههي بههه ازای مقههادير مختلههف

 400درجة سيلسيوس و بعد از سههرد شههدن سههريع ،مجههدداً دو

قرائت ميشود ،ديده ميشود که قلهها به سههمت دماهههای بههااتر

ساعت گرمادهي در دمههای  100درجههة سيلسههيوس ،بههه منگههور

جابهجا ميشوند .دليلش اين است که هرخه  βبزرگتههر باشههد،

خالي شدن دزيمتر از دزهای باقيمانده از قبل ،قرار گرفتند [.]16

مدت زمههان توقههف در يههك دمههای خهها

کههاهش مههييابههد و

بعد از اين مرحله نمونهها تحت پرتودهي به ميزان  1گری قههرار

الکترونهای واقههع در مراکزگيرانههدازی فرصههت خههروج از ايههن

گرفتههه و قرائههت شههدند .بههرای قرائههت نمونهههههها از دسههتگاه

مراکز را پيدا نميکنند .به همين علت منحني درخشش با تههیخير

 TLD-reader4500سههاخت شههرکت هارشههاو اسههتفاده شههد.

و در نتيجه در دمای بااتر ظاهر ميشود .همن اينکه در دماهای

نمونههای مختلف به ازای مقادير مختلف آهنههگ گرمههادهي بههه

بااتر احتمال بازترکيب غير تابشههي نيههز افههزايش مههييابههد و در

صورت  5 ،4 ،2 ،1و  6درجه سيلسيوس بر ثانيه قرائههت شههدند

نتيجه شدت منحني درخشش با افزايش دما افت پيدا ميکنههد و

وقلة پنجم آنها بهها اسههتفاده از روش حههام گرمههايي 1در حههين

به اين ترتيب منحني درخشش تحت اثر فروکشي قرار ميگيرد.

قرائت جداسازی شد .منحنيهای بههه دسههت آمههده در شههکل 4

برای برازش منحنيهای درخشش  TLتجربي به دست آمههده بهها

نشان داده شده است .همانطور که ديده ميشود بهها افههزايش ،β

رواب نگری ( )4و ( )15و تعيين پارامترهههای سههينتيك ،از يههك

دمای بيشينه افزايش و شههدت بيشههينه کههاهش مههييابههد .وقتههي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Thermal bleaching

برنامه کههامويوتری اسههتفاده شههده اسههت کههه براسههاس الگههوريتم

جلد  ،21شمارة 1

203

یک مدل جدید مرتبة آمیخته....

لونبرگ-مارگارت 1کههار مههيکنههد .نتههايج حاصههل از بههرازش در

ترمولومينسانس باعج انتقال قله به دماهههای بههااتر و در نتيجههه

جدول  1نشان داده شده است .همانطور کههه در جههدول  1نيههز

تیثير شديدتر فروکشي دمايي ميشود ،لاا در اين تحقي تطبيه

ديده ميشود ،پارامترهای سينتيك به دست آمههده از دو مههدل بهها

قلههای حاصل از مدل سينتيك مرتبة آميختههه بههدون لحههاظ اثههر

β

فروکشي دمايي و با لحاظ اين اثههر بهها قلهة اصههلي دزيمتههری در

نيز افزايش مييابد .خون فروکشي دمايي در دماهای بههااتر اثههر

دزيمتر  TLD-100به ازای مقادير مختلف  βمورد بررسي قههرار

بيشتری روی کههاهش شهدت دارد .بنههابراين انتگههار مههيرود بهها

گرفت .نشان داده شد که در آهنگهای گرمادهي پايين کههه قلههه

افزايش  βکه منحنيهای تابش ترمولومينسانس به دماهای بااتر

در دماهای کمتر ظاهر ميشههود و اثههر فروکشههي دمههايي شههديد

جابهجا ميشوند ،تیثير بيشتری از اين اثر داشته باشند به نحههوی

نيست ،پارامترهای گيراندازی حاصل به هم نزديك ترند امهها در

که در صورت در نگر نگرفتن ايههن اثههر ،اخههتالم خروصهاً در

آهنگهای دمايي بههااتر کههه فروکشههي دمههايي شههديدتر اسههت،

دماهای بااتر افزايش يابد .همن اين که انتگار ميرود نتايج بههه

اختالم پارامترهای گيراندازی حاصههل از تطبيه دو مههدل بهها و

دست آمده از مدل جديد به واقعيت نزديكتر باشد.

بدون در نگر گرفتن فروکشي دمايي با قلههههههای تجربههي بيشههتر

يکديگر متفاوت هستند و درصد اختالم ميان آنها با افههزايش

ميشود .اين نشان ميدهد نتايج حاصل از برازش بدون در نگههر
گرفتن فروکشي دمايي در دماهای باا از اعتبار برخوردار نيست.

 .4نتیجهگیری
فروکشي دمايي پديههدهای اسههت کههه همهة قلههههههای درخشههش

نکتة ديگری که بايد به آن توجه داشت اين است کههه بههرای

ترمولومينسانس را تحت تیثير قرار ميدهههد؛ بههه نحههوی کههه بهها

وارد کردن اثر فروکشي دمايي در رابطههة نگههری ( )4نمههيتهوان

افزايش دمای قله ،احتمال بازترکيب غيرتابشي افههزايش يافتههه و

مستقيماً رابطة ( )5را در آن هر

کرد .خون  Tmدمههای بيشههينه

در نتيجه سط زير منحني کاهش مههي يابههد .امهها در مههدلهههای

در مدل مرتبة آميخته بدون لحاظ فروکشههي دمههايي اسههت و بهها

توصيف کنندة ترمولومينسانس از جمله مدل مرتبهة آميختههه کههه

توجه به اين که فروکشي دمايي نيز خود تابع دماسههت ،بنههابراين

مبنای فيزيکي قویتری نسبت به ساير مدلها دارد ،ايههن پديههده

در مدل مرتبة آميخته با لحههاظ فروکشههي دمههايي بايسههتي دمههای

در نگر گرفته نشده است .حال بهها توجههه بههه ايههن کههه يکههي از

بيشينه را مجدداً تعيين کرد .به همين علت بايههد مراحههل تعيههين

روشهای رايج تعيين پارامترهای گيراندازی قلههای درخشههش

رابطة  Im-Tmاز همان ابتدا و با وارد کردن هريب اثر فروکشههي

ترمولومينسانس ،منطب کردن (برازش) قلههای نگههری بههه ازای

دمايي در رابطة ( )3مجدداً انجام شود تا رابطة جديدی به دست

مقادير مشخص از پارامترهای گيرانههدازی بهها قلههههههای تجربههي

آيد و همان طور که به سادگي ميتوان بررسي کرد ،رابطة جديد

است ،طبيعي است خنانچه در مههدل نگههری واقعيههت فروکشههي

( )15با حام اثر فروکشي دمايي (با فرض Cمساوی صههفر) بههه

دمايي لحاظ نشده باشههد ،نتههايج حاصههل از بههرازش نيههز اعتبههار

رابطة ( )4که بدون اثر فروکشي دمايي اسههت ،تبههديل مههيشههود.

خنداني نخواهد داشت .خنانچه قلههای تجربي در دماهای پايين

همچنين علت اين کههه اثههر فروکشههي دمههايي در رابطههة شههدت

قرار داشته باشند ،به نحوی که اثر فروکشي دمايي خنههدان قابههل

ترمولومينسانس ) I(Tبرحسب پارامتر های  Im-Tmوارد ميشههود

مالحگه نباشد نتايج حاصل از برازش با مدلهای موجود معتبههر

اين است که  Imو ( Tmبر خالم رابطة شدت برحسههب پههارامتر

است ،اما وقتي قله به دماهههای بههاا انتقههال مييابههد پارامترهههای
گيراندازی حاصل از برازش اعتبار خود را از دسههت مههيدهنههد.
نگر بههه ايههن کههه افههزايش آهنههگ گرمههادهي در فراينههد قرائههت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Levenberg- Marquart

های  noو )sبه سههادگي و از روی شههکل منحنههي درخشههش

TL

قابل تعيين است و وارد کردن اين مقادير به عنههوان پارامترهههای
ورودی در فرايند برازش باعج همگرا شدن سريعتر برنامه و به
دست آمدن مقادير دقي تر برای پارامترهای گيراندازی ميشود.

1  شمارة،21 جلد
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