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آهنگ  تغییراستفاده از  با هاي الکترونی دزیمتر گرمالیانی گیري انرژي برانگیختگی تله اندازه
 -١٠٠LiF:Mn,Ti (TLD( گرمادهی

  1محمدعلی شفایی، ؛1محمد ،اسالمی کالنتري؛  1سمیرا آبادي،مومنی حسن
اي، دانشگاه یزد، یزد دانشکده فیزیک،گروه فیزیک هسته1  

 چکیده
 TL )مانند آلفا، بتا، فوتون، اشعه ایکس، نوترون و یا ذرات  هاییرسانا که براثر جذب پرتو بارتست از نشر نور به وسیله تحریک گرمایی ازیک عایق یا نیمع) گرمالیان

مورد و عمرسنجی رادیواکتیو  سنجی پرتو بتا طیف سنجی نوترون، طیف ،به بیمار گیري میزان دز رسیده  اندازهدر مواردي چون این پدیده . گیرد پرانرژي صورت می
اش به بافت بدن، کاربرد زیادي در زمینه پرتو پزشکی     یکی از پرکاربردترین مواد گرمالیان لیتیوم فلوراید است که به دلیل نزدیک بودن عدد اتمی .گیرد میاستفاده قرار 

 تغییربا کمک  .نیمهاي مختلف را محاسبه ک  عمق درها  ، انرژي برانگیختگی تله-100LiF (TLD(با استفاده از تغییر در آهنگ گرم کردن سعی شده در این مقاله . دارد
هاي با عمق زیاد، متوسط و ترتیب براي تلهبه  6896/0 (eV)و  10773/1 ،(eV) 8849/0(eV)  ریدامق ،براي محاسبه انرژي برانگیختگی در دماي ماکزیمم ایجاد شده

دست بهها با عمق کم و متوسط  انرژي برانگیختگی تله براي به ترتیب 9433/0 (eV) و4864/1 (eV)ر مقادی قلهمک روش شکل همچنین با ک. دست آمده استکم به
  .استآمده 

Measurement of the activation energy for the electron traps in  
  LiF:Mn,Ti (TLD-100) using heating rate 

Momeni Hasan Abadi, Samira1; Eslami-Kalantari, Mohammad1; Shafaei, Mohammad Ali1  
1 Department of Physics, Nuclear Group, Yazd University, Yazd 

 
Abstract 

Thermoluminescence (TL) is the thermally stimulated emission of light from an insulator or semiconductor, 
following the absorption of energy from ionizing radiation such as gamma-rays, X-rays, beta-particles, alpha-
particles, neutrons and high energy ions. This phenomenon has several applications such as measurement of the 
dose received by patients, neutron spectroscopy, beta spectroscopy and radioactive dating. One of the most 
common  LiF uses of TL material is LiF. Since the effective atomic number of LiF is close to the body tissue, has 
found several applications in medical radiation. In this study, we calculate the activation energy of electron 
traps in various depth of LiF (TLD-100) applying different heating rates. Changes in maximum temperature for 
the calculation of the activation energy, lead us to have values 1.1073 (eV), 0.8849 (eV) and 0.6896 (eV) for the 
traps with the large, medium and low depths respectively. Also with the peak shape method we obtained 1.4864 
(eV) and 0.9433 (eV) which respect to the deep traps and the average depth traps.  

 
 

 

   قدمهم
از  19در قرن   2و اشمیت 1سال از وقتی که وایدمن 100بیشتر از 

هاي علمی استفاده کردند،  نسانس در نوشتهعبارت ترمولومی
اش  و گروه تحقیقاتی 3لزانیبراي اولین بار فارینگتون د. گذرد می

. فاده از مواد گرمالیان در دزسنجی تابش را مطرح کردندتپیشنهاد اس

                                                
١ Wiedemann  
٢ Schmit  
٣  Daniels Farrington  

این گروه بیان کردند که مواد تابش دیده حاوي انرژي ذخیره شده 
براي  LiFاز لز انید .شود هستند که با حرارت دیدن آزاد می

 1950راوایل دهه گیري تابش،  بعد از آزمایش بمب اتمی د اندازه
که  ساختار کریستالی یونی دارد و زمانی LiF .]1[ استفاده کرد

صی مانند منگنز را به ساختار آن بیافزاییم، با افزودن لصی خاناخا
 هاي یوننده شگیري تاب دازهتوان از آن در ان خاصیت گرمالیانی، می

 در -١٠٠LiF (TLD( به علت کاربرد وسیع. استفاده کرد
                پیرامون شخصی، مطالعات گرمالیانی  هاي دزسنجی

است و مطالعات  خود جلب کرده  توجه بسیاري را به خواص آن
  این ماده انجام گرفته TLاي پیرامون فهم مکانیزم اساسی  گسترده

۱۹۹۲ مقاله نامه كنفرانس فيزيك ايران 1۳۹۲
Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  

۲ 
 

هاي تئوري موجود،  اصلی گرمالیان روش نیزمبراي فهم مکا. است
 هاي بار استوارند، از جمله بر پایه معادالت حاکم بر تغییر حامل

–Randall–Wilkin،Garlick توان به کارهاي ها می آن

Gibson ،May–Partridg   ]4-2[ افراد  این .. شاره نمودا
می را ، مرتبه دوم و مرتبه عمو4معادالت حاکم برسینتیک مرتبه اول

هاي  آنالیز داده .اند براي مکانیزم اصلی گرمالیان پیشنهاد کرده
هایی براي فهم مکانیزم اساسی گرمالیان را در  گرمالیان پارامتر

توان به انرژي  دهد که از آن جمله می اختیار ما قرار می
در . اشاره کرد ، که به عمق تله معروف است،Eبرانگیختگی 

. ایم ها را محاسبه کرده کردن عمق تله نگ گرماینجا ما با تغییر در آه
توان انرژي  می) از نظر بزرگی(با آهنگ گرم کردن کوچکتر 

  .تر در ماده گرمالیان را به دست آورد هاي عمیق برانگیختگی تله

  :ها مواد و روش
 در Harshowساخت کمپانی   LiFها از براي اجراي آزمایش

mm3ابعاد
/ / /3 2× 3 - TLDها از  براي خوانش قرصو  09×2
. استفاده شده است -320ULمدل  Rexonخوان ساخت کمپانی 

موجود در مرکز  Co60چشمه ها از  براي پرتو دادن قرص
  Ci1000 حدودبا اکتیویته زاده یزد پرتودرمانی شهید رمضان

  .ایم استفاده کرده
 .باشد می 1ابق شکل قله مط پنجداراي   5LiFمنحنی درخشندگی

چنانچه این ماده گرمالیان را در معرض تابش اشعه گاما حاصل از 
  قرار دهیم و پس از تابش دهی و قبل از خوانش آن Co60چشمه 

C100 دماي دقیقه در 15را براي مدت   توانیم  قرار دهیم، می
را داشته  2و شکلی مطابق شکل  کردههاي غیراصلی را حذف  قله

  . باشیم
. کردن اثرات قطعی بر منحنی درخشندگی دارد تغییر در آهنگ گرم

گرمادهی  با صرف نظرکردن از بقیه عوامل، دو برابرکردن آهنگ
و باریک شده و  کشیدهها  کند، منحنی یک قله را دوبرابر می  ارتفاع

                                                
٤ First order Kinetics  
٥ Glow curve 

 9 براي بررسی این عامل،. شوند می منتقل ها به سمت دماي باال  قله
  ، گرمادهیپیشپرتوگیري شده با دز مشخص پس از  LiF نمونه از

 
  ]1[ گرمادهی بدون پیش -TLD 100منحنی درخشندگی: ١شکل 

 
 . گرمادهی به دست آمده است که با پیش-TLD 100منحنی درخشندگی: ٢ شکل

شد که نتایج حاصل در  هبا سه آهنگ گرمادهی مختلف خواند 
                                          .آورده شده است 3شکل 

 
که با سه آهنگ گرم کردن مختلف به دست  LiF  درخشندگی منحنی: ٣شکل 

  .آمده است

ها از سه دسته آهنگ گرم  براي محاسبه انرژي برانگیختگی تله
زیاد که  آهنگآهنگ کم، آهنگ متوسط و  شده است، کردن استفاده
هاي با عمق  ، تله هاي عمیق توان انرژي برانگیختگی تله به ترتیب می
الزم به ذکر است . آوردهایی با عمق کم را به دست متوسط و تله

ها یکسان بوده  شرایط پرتودهی وپیش گرمادهی براي همه نمونه که
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ی براي هر دسته از اساس به دست آوردن انرژي برانگیختگ .است
ها معادله زیر است که با ماکزیمم کردن شدت براي معادله  آهنگ

به  ،]Randall–Wilkin  ]7- 5 سینتیک مرتبه اول، معادله 
  .آید دست می

     )1(   
 

b
b

( ) [ ] [ ]M a x M a x M a x

M a x M a x M a x

T T T
T T T

E e V K  
   


2

2 1 21

1 2 2 1

  

نحنـی اول بـا مـاکزیممی دردمـاي     رم کردن مآهنگ گ b1که در آن
MaxTمطلق  آهنـگ گـرم کـردن منحنـی دوم بـا مـاکزیممی        b2و 1

MaxTدردمــــــاي مطلـــــــق  ثابـــــــت بـــــــولتزمن  Kو  2
eVK = ( )K

- 58 .61733 × ، با کمک فرمـول بـاال   .باشد می 10
هاي گرمادهی و دماي ماکزیمم هر منحنی،  براي هر جفت از آهنگ

انــرژي و ســپس میــانگین  شــدهانــرژي برانگیختگــی را محاســبه 
 .مده استهر دسته به دست آبرانگیختگی 

، با کمک یک منحنـی متقـارن از   قلهدر مرحله دوم از روش شکل 
هـاي   بـراي هـر دسـته از آهنـگ     بـه دسـت آمـده    هاي بین  منحنی

شده دست آوردن انرژي برانگیختگی تله استفاده  براي به، مادهیگر
  .نیاز داریم 4در این روش به پارامترهاي نشان داده در شکل . است

 
همچنین دماي  훅 و 훕 و 훚با پارامترهاي   LiFدگیدرخشن منحنی: ۴شکل 

ماکزیمم
m

T و دماهاي
2

T و
1

T رسد ها به نصف می که شدت در آن.  
  :همچنین داریم




،T T  2 1  ،maxT T   1 ،maxT T  2  

  توجـه بـه   با. نامند را فاکتور تقارن یا فاکتور هندسی می کمیت 
 : داریم ]Braner ]8 و Halpri و با کمک فرمول مقدار 

)2                                                         (/
/

( )( ) ( )( )m
m

K TE eV KT


 
2151 158 2         

 ]Lashchik  ]9و بـا کمـک فرمـول     ا توجه بـه مقـدار   ب
  :داریم

)3                                                                         (/( )( ) mK TE eV



20976          

  :داریم ]Chen  ]10و با کمک فرمول  با داشتن مقدار 
)4                                                                    (/( )( ) m

m
K TE eV KT


 
22 52 2            
 3، بـا کمـک رابطـه    قلـه براي محاسبه میزان خطا در روش شـکل  

  :آید نتیجه زیر به دست می
  

)5( 
   

max

max

TE
E T




 
 2 

  :آمدهبررسی نتایج به دست 
هاي گرمادهی زیر  ها از آهنگ ه انرژي برانگیختگی تلهببراي محاس

ها به  که با رسم نمودار تغییرات دما بر حسب زمان و برازش داده
 قلهدهی و دماي هاي گرما آهنگ .است  استفاده شده اند،دست آمده

  .ایم گنجانده 3تا  1هاي  در جدول هر منحنی را
K)1کوچکهاي گرمادهی  آهنگ: ١جدول  Sec )  و دماي پیک هر منحنی بر

  حسب کلوین
993/5 019/5 985/3 -1b(KSec ) 

526/15 522/15 518/15 
MaxT (K) 

 
K)1هاي گرمادهی متوسط آهنگ: ٢جدول  Sec )  و دماي پیک هر منحنی بر

 حسب کلوین

92/11 973/9 977/7 -1b(K Sec ) 

550/15 544/15 539/15 
MaxT (K) 

  

K)1هاي گرمادهی بزرگ آهنگ: ٣جدول  Sec ) و دماي پیک هر منحنی بر
 حسب کلوین

96/21 95/19 91/18 -1b(KSec ) 

582/15 580/15 572/15 
MaxT (K) 

  
هاي باال  گرمادهی از دسته  براي هر دو آهنگ) 1(با کمک فرمول 

  .آوریم هاي برانگیختگی به دست می را براي انرژي 4نتایج جدول 
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هاي برانگیختگی به دست  گیري از انرژي و سرانجام با میانگین 
  .را خواهیم داشت 5، جدول 4آمده از جدول 

هاي  براي آهنگ 3ی محاسبه شده با کمک فرمول انرژي برانگیختگ: ۴جدول 
 گرمادهی مختلف

b2  وb3  
 

b1  وb3 b1  وb2 آهنگ گرمادهی 
)کوچک(    

0/988 1/1083 1/2550   E(eV)  

b6 و b5  b6 و b4  b5  وb4 آهنگ گرمادهی 
)متوسط(   

7795/0 8394/0 0359/1  E(eV) 

b8 و b9  b9 و b7  b8 وb7 آهنگ گرمادهی 
)بزرگ(    

1/2967 0/4857 0/2864 E(eV) 

  
کم،  گرمادهیگآهنبا سه دسته انرژي برانگیختگی میانگین براي  :۵جدول 

  متوسط و زیاد
هاي گرمادهی  آهنگ

  زیاد

هاي گرمادهی آهنگ  
 متوسط

کمهاي گرمادهی  آهنگ  

Eavg=0/6896(eV) Eavg=0/8849(eV) Eavg=1/10773(eV) 

دست آمده از روش قبلی با کمک روش   براي مقایسه نتایج به
ها با عمق  ، انرژي برانگیختگی تله6هاي جدول  و داده قلهشکل 

تقریباً  قلهدر این روش یک  .کنیم متوسط و زیاد را محاسبه می
ها، دونمودار  خواهیم که براي این کار با مقایسه منحنی متقارن می

تایج ن. رسند مناسب به نظر می b5و  b1مربوط به آهنگ گرمادهی
مقادیر  .کنید مشاهده می 7 را در جدول  محاسبه براي این روش

به مقدار جدول داده شده، در  آمده براي کمیت  دست به
با  .بسیار نزدیک است 042/مرتبه اول یعنی  قلهشده براي  معرفی

گیري دما به اندازه  و با توجه به اینکه دقت اندازه 5کمک فرمول 
  .آیند به دست می 8، نتایج جدولیک کلوین است

 هاي منحنی که از داده قلهپارامترهاي مورد نیاز در روش شکل  :6جدول 
  .آیند درخشندگی به دست می

    T2 T1  -1b (KSec ) 

0/4054 37 15 22 533/15 496/15 985/3 

0/4194 62 26 36 570/15 508/15 973/9 

  قلههاي محاسبه شده در روش شکل  عمق تله :7جدول 

در  قلههاي محاسبه شده در روش شکل  خطاگیري از انرژي  :8جدول 
  δ محدوده

-1KSecb( )  maxT (k)  δ(k)  E(eV)  ΔE(eV)  

985/3  518/15 15 1/5054 0/10617 

973/9  544/15 26 0/9578 0/040350 

، انرژي برانگیختگی براي δدر محدوده و این بدان معنی است که 
KSec)1 آهنگ )985/3 ي در بازه/ / ( )eV15054 010617 و   

K)1براي آهنگ گرمادهی Sec ) 973/9 ي  در بازه     
/ / ( )eV0 9578   .کند تغییر می 004035

  :گیرينتیجه
  LiFبرايها  انرژي برانگیختگی میانگین تله با آهنگ گرمادهی کم،

ترتیب  به 6896/0 (eV)و  10773/1 ، (eV)8849/0 (eV)برابر با 
 که است  دست آمدهزیاد، متوسط و کم به هاي با عمقبراي تله

با  .هاي ماده نسبت داد توان به تمام تله نوعی این مقادیر را می به
ها خالی  اي که بیشترین تله در محدوده قلهکمک روش شکل 

هاي  انرژي برانگیختگی براي تله مقدار) ωمحدوده (شوند  می
 (eV)با عمق متوسط برابر يها و براي تله 4864/1 (eV) عمیق برابر

تري پیرامون عمق واقعی  که درك درستاند  به دست آمده 9433/0
  .دهند ها را می تله

  ها مرجع  
[1]Cameron, J.R., Suntharalingam, N. & Kenney, G.N. 
Thermoluminescent Dosimetry. Madison: University of Wisconsin Press. 
(1968).  38-40 
[2] J.T. Randall and M.H.F. Wilkins, Proc. Roy. Soc. A 184 (1945) 366 
[3] G.F.J. Garlick and A.F. Gibson, Proc. Phys. Soc. 60 (1948) 574 
[4] C.E. May and J.A. Partridge, J. Chem. Soc. 40 (1964) 1401 
[5] A. Bohum, Czech. J. Phys. 4 (1954) 91. 
[6] I.A. Porfianovitch, J. Exp. Theor. Phys. USSR 26 (1954) 696.  
[7] A.H. Booth, Canad. J. Chem. 32 (1954) 214. 
[8] A. Halperin and A.A. Braner, Phys. Rev. 117 (1960) 408 
[9] L.I. Lushihik, Soviet Phys. JEPT 3 (1956) 390  
[10] R. Chen, J. Appl. Phys. 40 (1969) 570 

 روش
Chen 

 روش
Lashchik 

 روش
Braner 

 

-1b (KSec )
  

E= 4864/1 (eV) E= 5054/1 (eV) E= 4469/1 (eV) 985/3  

E= 9433/0 (eV) E= 9578/0 (eV) E= 9221/0 (eV) 973/9  
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