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 LiF ینسانستله ها در ماده ترمولوم یانرژ تعیین

 1، نگین؛  صادقی1، منصورهتاتاری  ؛ 1محمدعلی، شفایی ؛ 1مرادی ، صدیقه

 يزد  ،بلوار دانشگاه ، صفاييه،  ه يزددانشگا ،فيزيك دانشکده1

 چكیده

هستند. الکترون ها در مدت زمان  يدارترازها ناپا ينباالتر رفته و در ا یانرژ یاز ترازها آزاد شده و به ترازها یبرخ یالکترون ها ينسانسمواد ترمولوم یپرتوده با

کنند. تنها راه  يرگ ينسانسمواد ترمولوم درموجود  یها یناخالص ياشده از نقص ها  يجادا یممکن است آنها در دام ها یگردند ول یباز م يهبه حالت اول یکوتاه

 یانرژ یترازها یشود. دام ها دارا یبه الکترون داده م ينسانسگرم کردن ماده ترمولوم يقاز طر یانرژ يناست. ا ینرژا يافتدام ها در ينفرار الکترون ها از ا

شده است.  ياندام ها ب یمختلف محاسبه انرژ یمقاله روش ها ينالزم است. در ا یمتفاوت یها یفرار الکترون ها از دام ها انرژ یبرا ينهستند بنابرا یمختلف

 شده است. یپخت مختلف بررس یروش ها در دماها ينبا استفاده از ا  یبدون افزودن هرگونه ناخالص LiFدام ها درقرص  یانرژمحاسبه 
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Abstract 
 

When the thermoluminescent (TL) materials are irradiated, electrons are freed from some levels and go to 

the higher energy levels which are unstable in these levels. In a short time electrons are getting back to their 

first states. They may be keen caught in the traps created by the flaws and impurities in the TL materials. 

Electrons can escape from traps by getting the energy through heating the TL material. The traps have 

different energy levels, so to escape the electrons from traps it needs different energy. In this paper different 

methods of calculating the energy of traps have been expressed. The energy of traps of TL LiF material has 

been calculated using these methods and at various annealing temperature. 
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 مقدمه 

دارای عايق يا نيمه رساناهايی هستند که  TLمواد ترمولومينسانس يا 

 انرژی ملکول های آن دارای نوار و تراز هستندشبکه بلوری 

تابش  اثر اين مواد دررسانش می باشد.  نوار ممنوعه و ظرفيت، نوار

خود ذخيره می کنند. اين انرژی باعث برانگيختگی  در انرژی پرتو را

ها از نوار ظرفيت به ترازهای انرژی باالتر می گردد که در الکترون 

می  پشت سر يك حفره برجای اثر اين برانگيختگی هر الکترون در

تله ها و حفره ها وجود  بااليی از درون نوار ممنوع غلظتگذارد. 

 [.1]ساختارهای بلوری می باشد  دارد که مربوط به نا هنجاريها و

شدت نورگسيل می کنند. نماييم ازخودراگرم  زمانی که اين مواد

ترمولومينسانس به ميزان ترکيب الکترون  يك مادهنورگسيل شده از

 کندخود فرار  ی تله از ها و حفره ها بستگی دارد. زمانيکه الکترون

 شدهمی نمايد تا اينکه با يك حفره ترکيب  در بلور شروع به حرکت

آزادی الکترون از تله  فقط پس از  اگريا اينکه مجددا به دام می افتد. 

 دوباره به دام  اگرجنبش مرتبه اول و  باشد ترکيب مجدد حکمفرما
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يا احتمال يکسان برای ترکيب  باشد و حکمفرما الکترون افتادن

جنبش مرتبه دوم حاصل می  شته باشددام افتادن وجود دا و بهمجدد 

 [.۲] گردد

ه عنوان تابعی ازدما ترمولومينسانس ب مقدار نورگسيل شده از با رسم

 يکی ازپارامترهای حاصل از .به دست می آيدمنحنی درخشندگی 

عمق دام يا انرژی تحليل منحنی درخشندگی  تجزيه و اندازه گيری و

تعيين انرژی تله ها توسط  [.۳]می باشد.  برای تله ها Eفعال سازی 

در ابتدا  ،دانشمندان به روش های مختلفی صورت گرفته است

   055و 555م فلورايد در دمای قرص ليتي 5درخشندگی برای منحنی 

  5در هر نمودار  رسم شده است. 5و 4 و ۳و ۲در شکل  055و 055و

با محاسبه انرژی مربوط به هر  در ابتدا قله وجود دارد کهمنحنی و 

برای  LiFدر ی موجود تله ها متوسط برای انرژی يك قله می توان 

 . محاسبه نمودذکر شده  شرو 4با استفاده از قرص  5

ليتيم فلورايد خالص قبل از انجام می بينيد  1همان طورکه درشکل  

 عمليات حرارتی دارای دو قله می باشد که پس از پخت يکی از قله

که و يك منحنی تك قله به وجود می آيد ها کامال از بين می رود 

 آرايش جديد در ساختار بلور می باشد.نشانگر 

 

 

 

 

 
:نمودار شدت تابش ترمولومينسانس بر حسب زمان برای نمونه خام تحت 1شکل

 Gy 0 [0]دز دريافتی

 

 
 Gy 0 تحت تابش C555ᵒقرص پخته شده در دمای 5منحنی درخشندگی:۲شکل

[0] 

 

 
 Gy 0 تحت تابشᵒC 550قرص پخته شده در دمای 5:منحنی درخشندگی۳شکل

[0] 

 

 
 Gy0 تحت تابش 055ᵒC ر دمایقرص پخته شده د 5:منحنی درخشندگی4شکل

[0] 
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 تحت تابش055ᵒC قرص پخته شده در دمای 5:منحنی درخشندگی5 شکل

Gy0[0] 

 

 روش افزایش اولیه
د شده پيشنهاGibsson  [4 ] وcarlick روش تجربی که  توسط  اين

در اين  .برای هر مرتبه از انرژی جنبشی قابل اعمال می باشداست و 

 است.صورت گرفته ازه دمايی پايين ب درتحليل  تجزيه و روش

روش افزايش اوليه ابتدا براساس داده های تجريی  در به کارگيری 

 Ln(TL)سپس با محاسبه  منحنی درخشندگی را رسم می نماييم.

رسم می نماييم . با انتخاب   KT/1نسبت به  Ln(TL)نموداری از 

ن شيب اي از يك خط راست حاصل می گرد که چند نقطه ابتدايی

نتايج به دست  1در جدول  تله ها به دست می آيد.  Eانرژی  خط

با استفاده از روش  LiFآمده برای متوسط انرژی تله ها برای 

قله  5اين انرژی متوسط مربوط به افزايش اوليه نشان داده شده است.

 .می باشد

 [0]با استفاده از روش افزايش اوليه  LiF: متوسط انرژی تله ها در1جدول 

برای تله ها  Eانرژی وسط مت
LiF  

عمليات حرارتی)دمای       

 پخت(

4۴/1              C ᵒ555    

۲۲/1              C ᵒ055  

۳5/1             C ᵒ055     

40/1             C ᵒ055  

 

 

 معادالت شكل قله چن روش 
شکل و خواص هندسی قله منحنی درخشندگی  برين روش مبتنی ا

 بر اساس شکل قله تعريف می گردد.پارامترهايی  در آن که ،می باشد

 و 1Tداشتن دمای تجربی  بر اساس شکل قله درخشش و [5]چن 

۲T  وMT  ابداع يك روش کلی را برای به دست آوردن مقدار انرژی

 است.  اسبمن eV۲  تا eV 1/5 روش او برای انرژی های بين کرد.

 
 در شکل هندسی قله درخشش   τو δو ω کميت های: 0شکل 

   

تله ها با  Eانرژی  تعيين برای اين روش ازمعادالت به دست آمده 

  استفاده از اين پارامترها عبارتند از:

 : τبا استفاده از مقدار 

         1)                                        

                                                                                                                          : δداربا استفاده از مق  

          8)                                                    

                                   : ωبا استفاده از مقدار  

          3)                                     

 5برای  انرژی تله هامتوسط نتايج حاصل از محاسبه  ۲در جدول        

 شده است. نشان داده LiFبرای  δو  ωو  τبا استفاده از پارامترهای  قرص

 

 LiF  [0] : محاسبه انرژی تله ها به روش شکل قله چن برای۲جدول

 

 

μ 
 متوسط

ω 
 متوسط

E 
 توسطم

δE 
 متوسط

ωE 
 متوسط

τE 
 متوسط

 عمليات

 حرارتی

40/5 ۲/51 404/1 440/1 40۲/1 450/1 C ᵒ555 

440/5 4/55 104/1 100/1 10۲/1 15/1 C ᵒ055 

  

450/5 0/5۲ 10/1 10/1 10/1 144/1 C ᵒ055 

4۲0/5 ۲/44 1۴0/1 1۴۲/1 ۲50/1 1۴0/1 C ᵒ055 
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 ش کل روش مساحت یا روش تجزیه وتحلیل قله درخش

زمانی  ،است قله درخشش گيری از پايه انتگرال برکه اين روش از 

استفاده  ۲مانند شکل  باشد از ساير قله ها جدا که يك قله به خوبی 

 می شود. 

 fTتا دمای  5Tبا محاسبه مساحت زير منحنی درخشش از دمای 

   [.۳] می گردد  محاسبه n(T)مقدار 

4                   ) 

نتايج حاصل از روش مساحت برای به دست آوردن  ۳در جدول 

محاسبه شده  bکه مقدار .نشان داده شده است LiFانرژی تله ها در 

  bاصلی مقدارزيرا منحنی می باشد  5برای  متوسط bدر جدول 

 يا مقداری بين اين دو می باشد ۲يا  1برای محاسبه انرژی 

 

 [1]وش مساحتبا استفاده از ر LiF: انرژی تله ها در 3جدول

  

  kitisتازمعادالبرازش منحنی درخشش با استفاده 

 وهمكارانش 
kitis   توليد بر فرايند  معادالت حاکم بر اساس [0]و همکارانش

به دست آوردندکه بيانگر شدت معادالتی را  ترمولومينسانس

 MIپايه دو مقدارتجربی  باشد اين معادالت بر ترمولومينسانس می

 می باشد. )TL)دما درحداکثرشدت MTو  )TL)حداکثرشدت

منحنی  با استفاده از برازشبه دست آمده  E مقدار 4در جدول 

در  برای جنبش مرتبه ی عام  kitisبه کمك  معادله  درخشندگی 

روش عددی دقيق تر انجام که  به دست آمده است LiFقرص 

با استفاده ازداده های که  FOMمقدار فرآيند برازش به وسيله 

  شدت ترمولومينسانس و مقادير تابع برازش شده می باشد تجربی

 

                                          
5 ) 
 

 

 [0]با استفاده از برازش منحنی درخشندگی LiF: محاسبه انرژی تله ها در 4جدول

FOM b 

به دست  Eمقدار

آمده از طريق 

 برازش

عمليات 

حرارتی)دمای 

 پخت(

۴00/4 050/1 400/1 C ᵒ555 

0۳0/0 ۲54/1 10۴/1 C ᵒ055 

0۴۲/15 ۴۴1/1 ۲5۳/1 C ᵒ055 

۲4۳/14 150/1 ۲۴0/1 C ᵒ055 

   

  

 ه گیرینتیج

)که به منظور افزایش شدت تابش ترمولو روش هایی مانند افزودن ناخالصی 

 ساخت مواد ترمولومینسانس نیازمند مینسانسی استفاده می شود( جهت

استفاده از روشی ساده  می توانیم با ماهزینه بیشتری می باشد  تجهیزات و

ر عملیات تاثیآن را تحت   LiF در یعنی به جای اضافه نمودن ناخالصی

وانرژی حساسیت وچگالی و  قرار می دهیم مناسب دمای پخت( ( حرارتی

می توان به یک ترمولومینسانس مطلوب  در واقع .تله ها بررسی می نماییم 

عملیات حرارتی در دماهای پایین  کهبدون افزودن  ناخالصی دست یافت.

دماهای باال  باعث ایجاد تله هایی با انرژی بیشتر می شود در صورتی که در

 مقدار انرژی تله ها کاهش می یابد.

 
 

 ها مرجع
 جهت استفاده در پرتو درمانی LiFبا استفاده از پودر  TLDم.ع,شفائی,ساخت قرص [1] 

 ,دانشگاه فردوسی مشهد1۳05
   
[۲] S.W.S. McKeever and R. Chen, Radiat. Meas. ۲0, (1۴۴0) 0۲5. 

[۳] V. Pagonis, G. Kitis, C. Furreta, Numerical and Practical Exercises in 

Thermoluminescence, Springer, ۲550. 

[4] G.F.J. Garlick and A.F. Gibson, Proc. Phys. Soc. 05 (1۴40) 504. 

[5] R. Chen, J. Appl. Phys. 45 (1۴0۴) 505. 

[0] G. Kitis, J.M. Gomez-Ros, and J.W.N. Tuyn, J. Phys. D ۳1 (1۴۴0) ۲0۳0. 

 LiFع.رضايی,تاثير عمليات حرارتی بر روی چگالی حالت های انرژی حفره های الکترونی در   [0]

 ,دانشگاه يزد  1۳۴۲

به  متوسط Eمقدار 

دست آمده از روش 

 LiFمساحت برای 

b       متوسط 
عمليات 

 حرارتی)دمای پخت(

4۴/1 51/۲ C ᵒ555 

۲۲/1 0۳/1 C ᵒ055 

۳5/1 0/۲ C ᵒ055 

40/1 0/۲ C ᵒ055 
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