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 به صورت قرص و نمونه پودر در ابعاد نانو TLD-500 بررسی خصوصیات اپتیکی

 -(1)فالمرز ترک زاده-( 2)امیر عباس صبوری دودران -(1)*آنیتا عالیپور

 (1)ارژنگ شاهور-(3)پروین سرآبادانی
 پرتوها پژوهشکده کاربرد-پژوهشگاه علوم و فنون-سازمان لنرژی اتمی ایران-1

 گروه فیزیک-دانشکده علوم– دانشگاه پیام نور-2

 پژوهشکده فیزیک و شتابگرها-پژوهشگاه علوم و فنون-سازمان لنرژی اتمی ایران-3

 

 چکیده:

 

TLD-500  و نام تجاری  C3O2lA-α :اکسید آلومینیوم آالئیده شده با نا خالصی کربن، با فرمول شیمیاییدر این تحقیق از دزیمتر 
 

آن نمونه پودری و  TLD-500بر روی دیسک های UV المپ های  حاصل از نور های یونیزان وپرتو  اثرات استفاده شده است.
های مختلفی که جهت آنالیز ماده و بررسی اثر فوتولومینسانس انجام شده آزموننتایج حاصل از . گرفته استبررسی قرار مورد 

نتایج یابد. شدت پیک دزیمتری کاهش می ، ینوربع من توسطدهی که با افزایش مدت زمان تابشدهد نشان میها مونهبرای ن
بررسی اثرات  گری خطی است. 6پاسخ دزیمتر تا  که دهدمیدزیمتر تکرار شده و نشان برای حداقل سه  Co60  با چشمه پرتودهی

  دهد.و پرتو یونیزان کاهش شدت پیک لومینسانس را نشان می  UV پرتو
 

  UV  ،OSLاشعه، TLD-500 :گانکلید واز

  

  مقدمه:

خصوصیات بارز  بدلیل ،]1[شتوسط اکسلرود و همکاران  C3O2Al-α: با نام تجاری TLD-500 از زمان ساخت دزیمتر

تحقیقات زیادی روی آن انجام گرفته است. کاربرد این  ،  TLD-100 برابر دزیمتر 40حدود  آن از قبیل حساسیت باال

در  TLD های دیگربا توجه به خصوصیات متفاوت و مفیدی که گونه .]2[نیز بسیار گسترده است OSL ماده در زمینه

رود که این ماده نیز در اندازه نانو، هرچه بیشتر مورد تحقیق قرار امید می، ]3[اندشکل نانوساختار از خود نشان داده

باعث ایجاد حساسیت این ماده به نور مرئی که از یک طرف ، از جمله بگیرد. با توجه به خصوصیت ناخواسته

استفاده از این ماده در زمینه ، ]5[شودمیواداشته  و از طرف دیگر باعث محوشدگی نور ]4[واداشته لومینسانس نور
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بودن توجه کرد. از  ی همراه است و هنگام استفاده باید به مصون ماندن دزیمتر از معرض نوریهاودیتبا محد دزیمتری

یطی در مناطق دز باال وسعت دامنه خطی پاسخ دز مورد توجه است. تحقیقات دزیمتری مح طرف دیگر برای کاربردهای

است و برای اغلب دزیمترها شکل وابسته دهد که محدوده خطی پاسخ دز در انواع دزیمتر به شکل ظاهری آن نشان می

اتی که روی علیرغم تحقیق. ]6[ای آنها استنانو ساختار آنها دارای محدوده خطی وسیعتری نسبت به شکل توده

از آن جایی مشخص نیست.  ذراتخصوصیات اپتیکی این ماده انجام شده است هنوز رفتار اپتیکی این ماده در شکل نانو

در خالء UV (nm200 >λ >nm10 ) محدوده یهاعایق های با گاف نواری پهن هستند، تنها فوتون OSL یشتر موادکه ب

 حاصله لومینسانس شوند.ها از نوارظرفیت به نوار هدایت میم الکترونسبب تحریک مستقی دارای انرژی کافی هستند که

 UVو اثرنور (PL)فوتولومینسانس دراین تحقیق آزمایشات اپتیکی طیف. نامندمی فوتولومینسانسرا  دراثرجذب فوتون

 فته است.مورد تحقیق قرار گرپودر  نانوهای قرص و وهمچنین طیف جذب و عبور این ماده درشکلبرمحوشدگی

 :کارروش

ای از یک نمونه تودهاستفاده شده  C3O2lA-α: ماده که به عنواننمونه پودری این  ،TLDعالوه بر نمونه استاندارد این نوع

مورد  XRFبا استفاده از دستگاه این ماده درصد وزنی عناصر و ترکیبات . آنالیز شیمیایی جهت تعیین استتهیه شده 

 نشان داده شده است. 1 جدولدر یج آن بررسی قرار گرفت که نتا

 XRF آنالیزشیمیایی نمونه بوسیله دستگاه -1

 

 

 

 

 

از استفاده شده،  (درشرایط مرجعخروجیگیری ندازها) mGy/min100  دز نرخ با 60-چشمه کبالتبرای پرتودهی از 

ها نمونه بازپختبرای  Cº 1200درجه حرارت ماکزیمم با  ایکوره ها ونمونه قرائتبرای  LDTگرتئیک دستگاه قرا

گیری شده اندازه (Varian Cary Eclipse) مدل PLدستگاه  توسط هایف نشری و انرژی گاف نمونهط است. استفاده شده

 یهادیسکw, 77V, 0.8A 25   ( و (6.2eV-4.2انرژی با ،290nm-200)در ناحیه طول موج ) UV-Cهمچنین از المپ  و

 پودری نیزهای نمونهباشند. می g7/0 وزن تقریبی دارای ،mm1  حدودو ضخامت  mm5 قطر هب استفاده شده آلومینای

در  گرفتند.قرار Cº006دمایتحت کوره دقیقه در15به مدت ها نمونه ،پختباز برای اند.توزین شده g 001/0 با دقت

 درصد وزنی ترکیب

3O2Al 99.6 

C <0.01 

3O2Fe 0.4 
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       دز هانمونه ها را قرائت نموده، در مرحله بعد ابتدا( پرتو داده وآنGy10-5/0ها را با دزهای )نهمرحله اول نمو

Gy1 و بالفاصله تحت تابش المپ دریافت نمودهUV ( در فاصلهcm10) ( دقیقه قرار   1-90های از)و در زمان

 تودهی شدند.( پرmGy 1000-250ها با دزهای )نمونه PLگرفتند. برای بررسی طیف 

 نتایج:

 Gy6  برای دزهای تا پاسخ دز کهدهد نشان می 1شکل ، در60-چشمه کبالت در برابرها منحنی کالیبراسیون دزیمتر 

 ~eV9ناخالصی  بدون( 3O2Al-α) انرژی گاف آلومینا .]4[شودمیه انحراف از خطی بودن مشاهد Gy 8-6 وازخطی 

انرژی  دهدنتایج نشان می کمتری خواهد داشت. براساس طول موج نشری مقدار C3O2lA-α:گاف برایست ولی انرژیا

 .باشدمی ~ eV8/3 گاف

 
 60- در برابر چشمه کبالت هادزیمتر منحنی کالیبراسیون -1شکل

-عنوان طول به nm250 موج طول  قرار گرفته است، بررسی( مورد nm532-240های )، طول موجPL درآزمون طیف

 مشاهده گردید. 331و nm325 هایموج در طولکه در آن ماکزیمم شدت طیف نشری  انتخاب شده موج تحریکی

 که: دهدنشان می 3و2های مندرج در شکلفوتولومینسانس  های نمودار

 یابد.افزایش می PL شدت ،با افزایش انرژی -الف

بسته به نوع دزیمتر متفاوت شری، بدون تغییر طول موج ن ،که نشان دهنده خاصیت لومینسانس است PLشدت  -ب

نتایج  حاصل از . اندهدتحریک ش (nm250 )پرتو داده و سپس با همان طول موج Gy 1ها را با دز دزیمتر خواهد بود.
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طول موج  اما، در این آزمون استفاده شده C)3O2(Al:متفاوتکه از سه دزیمتر  با وجود این دهدنشان می 2شکلنمودار 

  اشته است.ندی تغییر طیف نشری

 
  ) Gy) 1 با دزیکسان شدهپرتودهیسه دزیمتر  PLمنحنی – 2شکل

  PLهایمنحنی 3شکلدر . دبیشترین شدت را داشته باشی نشر طیف شود کهطول موج تحریکی طوری انتخاب می-پ

 را دارا است. طیف نشریبیشترین شدت  Gy 1000دز  .نشان داده شده است )mGy)1000-250 دزهای با  هانمونه 

        

 250-500-750 دزهایبرایترتیب به ,2،34هایوطیفmGy1000برای دز PL هایمنحنی 1طیف -3شکل     

  UV فوتو یونش در اثر نور 
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 خواهد حفره( و الکترون )تولیدسبب ایجاد یونش UVگونه تابشی قرار نگرفته باشد، نوربا فرض اینکه بلور تحت هیچ

از  cm10  درفاصلهها نمونه دراین آزمون .]2[دهدروی می nm 300 درطول موج های زیر یند معموالًآرف این .]4[شد

 آن     با توجه به طول موج د.وشها تابیده میبه آن UVپرتو  (،min90-1 )های مختلفزمان ودر گرفتهقرار  UV-Cالمپ 

 وی گاف داشته ژاز انرکمتر  زیرا انرژی ،باشدنمیبلور  دربه تنهایی قادر به یونیزاسیون توان گفت که این پرتو می

ا ر UVپرتو اثر a4شکل نمودار .]4[نداردتوانایی تولید الکترون و حفره در باند ظرفیت و انتقال آنها را به باند رسانش 

آزمایش فوق تمامی مراحل  دهد.نشان می از پرتودهی )پرتوهای یونساز( را پس UVپرتو اثر b4نمودار  و روی نمونه

 نشان داده شده است. b5و  a5های آلومینا که بصورت نانو پودر بوده تکرار گردیده و نتایج در شکلبرای نمونه
 

  
 60-با کبالت پرتودهیاز پس  UVاثر پرتو bمنحنی ودیسک آلومینا  روی نمونه UV پرتو اثر a منحنی -4شکل
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 60-با کبالت از پرتودهیپس UV اثر پرتو bحنیمنآلومینا وانو پودرن روی نمونه UV اثر پرتو aحنیمن -5شکل

 گیری:بحث و نتیجه

     نشان بلور بررسی خواص اپتیکی خطی بوده و UVنسبت به پرتوها، نتایج حاصل از آزمون براساس پاسخ دزیمتر

این  که گرددمیان در بلور شده ناشی از پرتوهای یونیز باعث محو شدگی اطالعات ذخیره UV دهد که پرتوهایمی

که پرتوهای مرئی  حاکی از این مطلب استفوق بررسی نتایج همچنین  .شودمی بروز خطا در قرائت دزیمترخود سبب 

دهد که باید از های دزیمتر داشته و این نشان میبیشترین تأثیر را روی قرائت پرتودهی، های اولیهدر همان زمان UVو

آشکارساز و همچنین به دلیل  محدود با توجه به تعداد اجتناب نمود.در مدت زمان اندک( )حتی این نوع پرتوها 

 پرتودهی انجام شده است.  Gy 10برای قرائت دزهای باال ماکزیمم تا  TLDمحدودیت قرائت گر
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