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مقايسهی پاسخ گرماليانی انتقال يافتهی نوری تجربی با مدل نظری
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.) با مدل نظری توصیفکنندهی اين پديده برازش شدTLD-500( α-Al2O3:C ( دزيمترPTTL)  پاسخ گرمالیانی انتقال يافتهی نوری:چکيده
بررسی نتیجهها نشان داد که سطح زير منحنی تابشی (پاسخ) گرمالیانی انتقال يافتهی نوری تنها به تعداد حاملهای بار واقع در دامهای فعال وابسته است
 حالتهای به دام اندازندهی عمیق در اين مادهی گرمالیان در دماهای باال خالی، عالوه بر اين. آن را تحت تأثیر قرار نمیدهد،و تعداد دامهای فعال
 چون با افزايش دما قلههای منحنی تابشی تحت تأثیر اثر فرونشانی.میشوند و امکان تعیین پارامترهای سینتیکی آنها به صورت مستقیم وجود ندارد
 پاسخهای دزيمتر، در اين مطالعه.گرمايی (کاهش در منحنی تابشی گرمالیا نی در دماهای افزايش يافته به دلیل گذارهای غیرتابشی) قرار میگیرند
. با مدلهای نظری مربوطه برازش شدTLD-500 گرمالیانی انتقال يافته ی نوری تجربی به دست آمده به ازای مقدارهای مختلف دز جذب شده برای
 منحنی تابشی گرمالیانی.بنابراين پارامترهای سینتیکی دامهای عمیق از مقايسهی پاسخهای ارايه شده به وسیلهی مدل با نتايج تجربی آن به دست آمد
 حايز،( و عمرسنجی داردUV)  دزيمتری فرابنفش، با توجه به کاربردی که در برآورد مجدد دز جذب شدهTLD-500 انتقال يافتهی نوری دزيمتر
.اهمیت است

)TLD-500( α-Al2O3: C  دزيمتر، پارامترهای سينتيکی، دامهای عميق، گرماليانی انتقال يافتهی نوری:واژههای کليدی
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Abstract: Photo-transferred thermoluminescence (PTTL) response of α-Al2O3:C (TLD-500) was fitted to
the theoretical PTTL model. It was found that, the area under the PTTL glow curve depends only on the
population of charge carriers in the active traps and the numbers of active traps does not affect the PTTL
glow curve area. Further more, the deep trapping states in this phosphor depopulate at high temperatures and
it is not possible to obtain their kinetic parameters directly, as by increasing the temperature, the peaks in the
glow curve are affected by the thermal quenching effect (decrease in TL glow curve at increased temperature
due to non-radiative transitions). In this work, the experimental PTTL responses obtained for different
absorbed doses were fitted to the theoretical PTTL ones. Thus, the kinetic parameters of deep traps were
obtained by comparing the responses generated by the model with the experimental results. The PTTL glow
curve of TLD-500 is of importance since it can be used to re-estimate the absorbed dose, UV dosimetry and
dating.
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 .1مقدمه

دامهای عمیق میتوانند روی خواص دزيمتری قلههای اصلی

مواد گرمالیان( (TL) )1زمانی که تحت تابش پرتوهای يونساز قرار

نمونههای گرمالیان مثل خطی بودن پاسخ دز ،تأثیر بگذارند [.]11-8

میگیرند ،در صورتی که با يک آهنگ گرمادهی ثابتی خوانده

بررسی نظری منحنیهای پاسخ گرمالیانی انتقال يافتهی نوری

شوند ،منحنی تابشی گرمالیانیای از آنها حاصل میشود که

برحسب مدت زمان نوردهی با فرابنفش با استفاده از معادلههای

میتواند حاصل همپوشانی چند قلهی مجزا باشد .در يک دمای

توصیفکنندهی اين پديده در قالب دو مرحلهی نوردهی و گرمادهی

مشخص حاملهای بار واقع در دامهای فعال( )2انرژی الزم برای

امکانپذير است .الکساندر و مککیور [ ]12به بررسی دو مدل

خروج از آنها را به دست میآورند .اين حاملهای بار در اثر

مختلف با در نظر گرفتن دو دام و يک مرکز بازترکیب و همچنین

پرتودهی نمونه ايجاد شده و در اين دامها به دام میافتند .عالوه بر

دو دام و دو مرکز بازترکیب (که يکی مرکز بازترکیب تابشی و

اين دامها ،دامهای عمیق جدا شدهی گرمايی( )3نیز وجود دارند که

ديگری غیرتابشی است) پرداختهاند .آنها با فرضهای مختلف به

حاملهای بار تولید شده در مرحلهی پرتودهی ،میتوانند همزمان

حل معادلههای توصیفکنندهی پديدهی گرمالیانی انتقال يافتهی

با دامهای فعال در اين دامها نیز قرار گیرند .ويژگی دامهای عمیق

نوری پرداخته و نتیجههای حاصل از حل عددی را با نتیجههايی که

اين است که موقع خواندن در يک دمای مشخص با هدف خالی

با انجام فرضهای مختلف به دست آورند ،مقايسه نمودند .يکی از

شدن دامهای فعال ،امکان خارج شدن حاملهای بار از اين دامها

نتیجههايی که آنها به دست آوردند اين است که رفتار دامهای

وجود ندارد .چون دما آنقدر باال نیست تا امکان خروج حاملهای

عمیق با مرکز بازترکیب غیرتابشی يکسان نیست.
ترکیب  α-Al2O3:Cضمن اينکه از گرمالیانی خوبی

بار واقع در دامهای عمیق وجود داشته باشد .از طرف ديگر با
افزايش دما قلههای واقع در دماهای باالتر تحت تأثیر فرايند

برخوردار است ،لیانی نور-

القايی()6

نیز دارد [ .]15-13 ،8در اين

قرار میگیرند .اين اثر به معنای کاهش در

مقاله پديدهی گرمالیانی انتقال يافتهی نوری در ترکیب Al2O3:C

منحنی تابشی در دماهای باالتر است و به گذارهای غیرتابشی يا

مورد بررسی قرار گرفته و از مقايسهی نتیجههای تجربی با مدلهای

فونونی نسبت داده میشود [ .]2 ،1دامهای فعال معموالً تا دمای

نظری ،پارامترهای سینتیکی دامهای عمیق آن به دست آمده است.

فرونشانی

دمايی()4

 400درجهی سلسیوس میتوانند خالی شوند .اما در مورد دامهای
عمیق اين دما به باالتر از  600درجهی سلسیوس میرسد؛ اين دمای

 .2يافتهها

باال میتواند باعث ايجاد آسیب در نمونهی مورد بررسی شود [.]3

 1.2نتيجههای مدل نظری پيشنهادی

بنابراين بررسی پارامترهای سینتیکی دامهای عمیق به روشی مشابه
با دامهای فعال ،امکانپذير نیست .برای اين منظور میتوان از
منحنیهای تابشی گرمالیانی انتقال يافتهی نوری( )PTTL( )5بهره
گرفت .برای ثبت اين منحنیها ابتدا نمونهای را که در اثر خواندن
اولیه ،دام فعال خالی دارد ،تحت تابش فرابنفش با طول موج
مناسب برای خارج کردن حاملهای بار از دامهای عمیق قرار
میدهند ،تا اين حاملهای بار توسط دامهای فعال خالی ،به دام

در بررسی خواص گرمالیانی  TLD-500چند قلهی مجزا برای
منحنی تابشی گرمالیانی آن در نظر گرفته میشود [.]17 ،16
معادلههای ديفرانسیلی توصیفکنندهی پديدهی گرمالیانی با فرض
سه دام فعال ،يک دام عمیق و يک مرکز بازترکیب برای مرحلهی
نوردهی با فرابنفش چنین است،
()1

انداخته شوند .در مرحلهی بعد نمونه به منظور ثبت منحنیهای

()2

تابشی گرمالیانی حاصل از دامهای فعال مجدداً خوانده میشود.

()3

منحنی ثبت شده با اين روش را منحنی تابشی گرمالیانی انتقال
يافتهی نوری مینامند.

()4

پديدهی گرمالیانی انتقال يافتهی نوری کاربردهای زيادی در

()5

برآورد مجدد دز جذب شده [ ،]5 ،4دزيمتری فرابنفش [ ]6و

()6

عمرسنجی [ ]7دارد .بررسیهای انجام شده نشان داده است که

dn c dm dn1 dn2 dn 3 dc





dt
dt dt
dt
dt dt
dn1
 A n1 (N1  n1 )n c  g n1 n1
dt
dn2
 A n2 (N2  n 2 )n c  g n2 n 2
dt
dn 3
 An 3 (N 3  n 3 )n c  g n 3 n 3
dt
dc
 A c (H  c)n c  g c c
dt
dm
 A m mn c
dt
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بررسی پارامترهای سینتیک دامهای عمیق دزيمتر  )TLD-500( α-Al2O3:Cاز . . .

در معادلههای باال Am )cm3s-1( ،احتمال بازترکیب و
( Ac )cm3s-1و )  An (cm3 s1به ترتیب احتمال در دام اندازی
مجدد توسط دامهای فعال و عمیق هستند n c (cm3 ) .چگالی
الکترونی نوار رسانش N(cm-3) ،و ) H(cm-3نشاندهندهی چگالی
حالتهای در دسترس برای دامهای به ترتیب فعال و عمیق هستند.
)  m(cm3چگالی حفرهها در مرکز بازترکیب n(cm3 ) ،و
)  c(cm3چگالی الکترونی دامهای به ترتیب ،فعال و عمیق و
) gn(s-1و ) gc(s-1آهنگ خروج الکترونها از دامهای به ترتیب،
فعال و عمیق طی نوردهی فرابنفش هستند .معادلههای ديفرانسیلی
متناظر با مرحلهی گرمالیانی نیز به صورت زير است،
()7
()8
()9
()10
()11
()12

dn c dm dn1 dn2 dn 3 dc





dt
dt
dt
dt
dt dt
dn1
E
)  A n1 (N1  n1 )n c  n1s1e xp( 1
dt
kT
dn2
E
)  An2 (N2  n 2 )n c  n 2s2 exp( 2
dt
kT
dn 3
E
)  An 3 (N 3  n 3 )n c  n 3s 3 exp( 3
dt
kT
dc
 A c (H  c)n c
dt
dm
I( t )  
 A m mn c
dt

در معادلههای باال I ،شدت گرمالیانی s(s 1 ) ،ضريب بسامد،
) E(eVانرژی فعالسازی و )  k(eV K 1ثابت بولتزمن است.
شاخصهای  1تا  3برای سه دام فعال درنظر گرفته شده است.
معادلههای  1تا  6به ازای يک زمان نوردهی مشخص به
صورت عددی حل شده و پارامترهای به دست آمده در پايان اين
مرحله به عنوان مقدارهای اولیه در طی مرحلهی گرمالیانی
(معادلههای  7تا  )12مورد استفاده قرار گرفتند .حل عددی اين
معادلهها در محیط نرمافزار میپل( )7به انجام رسید .با تکرار اين عمل
به ازای مقدارهای مختلف دما ،منحنی تابشی گرمالیانی انتقال
يافتهی نوری برای يک مدت زمان نوردهی مشخص به دست آمد و
در نهايت با تعیین سطح زير منحنی تابشی گرمالیانی انتقال يافتهی
نوری به ازای زمانهای نوردهی مختلف منحنی پاسخ گرمالیانی
انتقال يافتهی نوری برحسب زمان نوردهی به دست آمد .پارامترهای
در نظر گرفته شده برای يک دام فعال به صورت )،N=3×1017(cm-3
،An= Ac = Am = 6×10-15 )cm3min-1) ،H=0/1N
(،s = 3×1014 (min-1( ، C  0/2H ،gn = gc = 6×10-3 )min-1
) E  1/23(eVو )    60 (K min 1و برای سه دام فعال به صورت
) ، H  0/1 ( N1  N2  N 3 ) ، N1  N2  N3  11017 (cm3
،E3=1/12(eV) ،E2=1/23(eV) ،E1=1/3(eV) ، c  0/2 H

12

) s1  6 1015 (min 1 ) ، An1  An2  An 3  Ac  Am  6 1015 (cm3 min 1

)    60(K min 1 ) ، s3  6 1013 (min 1 ) ، s2  3 1014 (min 1و
)  gn  gn  gn  gc  6 103 (min 1و  T=T˳+ βtاست
[ .]18 ،12همانطور که مشاهده میشود برای يک و سه دام فعال
پارامترهای يکسانی در نظر گرفته شده است .انرژیهای فعالسازی
و ضريب بسامد برای سه دام فعال بر مبنای مطالعهی پیشین [،]17
لحاظ شده است .با بررسی منحنیهای پاسخ گرمالیانی انتقال
يافتهی نوری مشاهده شد که تعداد دامهای فعال که متناسب با
تعداد قلههای مجزا در منحنی تابشی گرمالیانی اصلی اين ترکیب
است ،تأثیری بر روی منحنیهای پاسخ گرمالیانی انتقال يافتهی
نوری نظری ندارد و تنها تعداد حاملهای بار مؤثر است .به همین
علت در ادامهی بررسی منحنیهای پاسخ گرمالیانی انتقال يافتهی
نوری نظری ،يک دام فعال در نظر گرفته شد .منحنیهای پاسخ
گرمالیانی انتقال يافتهی نوری نظری برحسب مدت زمان نوردهی
با فرض يک دام فعال در شکل  1نشان داده شده است .همانطور
که ديده میشود با تغییر پارامترهايی چون  gn ،H/N ،c˳/Hو gc
شکل منحنی پاسخ گرمالیانی انتقال يافتهی نوری برحسب
مدت زمان نوردهی تغییر میکند .در اين شکل پارامترهای
در نظر گرفته شده برای تولید منحنی مشخص شده به عنوان
مرجع (دايرهی توپر) به صورت )،H = 0/1N ،N = 3×1017(cm-3
3

2

1

)،gn = gc = 6×10-3(min-1) ،An = Ac = Am = 6×10-15 (cm3 min-1

=sو
،β = 60 ( K min ،c˳ =0/2H
) E =1/23 (eVاست .برای ساير منحنیها همهی پارامترها بهجز
پارامتر مشخص شده روی نمودار ،به همین صورت درنظر گرفته
شده است تا اثر تغییر هر يک از پارامترها بر روی شکل منحنی
پاسخ گرمالیانی انتقال يافتهی نوری نظری بررسی شود .همهی
منحنیها نسبت به نقطهی بیشینهی خود بهنجار شدهاند تا مقايسهی
منحنیها بهتر انجام شود .همانطور که در شکل  1مشاهده میشود
با افزايش  c˳/Hاز  0/2به  0/6يا با افزايش تعداد حاملهای واقع در
دام عمیق ،قسمت انتهايی منحنی پاسخ گرمالیانی انتقال يافتهی
نوری فرو میافتد و با افزايش  Hاز  0/1 Nبه  1/0 Nمیزان کاهش
در قسمت انتهايی منحنی بیشتر میشود .ضمناً کاهش پارامترهايی
مثل  g nو  g cباعث انتقال نقطهی بیشینهی منحنی پاسخ گرمالیانی
انتقال يافتهی نوری به سمت زمانهای نوردهی باالتر میشود ،چون
کاهش  g nو  g cبه معنای کم بودن شدت چشمهی فرابنفش است،
و استفاده از آنها به زمان نوردهی بیشتری نیاز دارد تا حاملهای
بار مشخصی از دامهای عمیق به دامهای فعال منتقل شود .در مرحلهی
بعد منحنیهای پاسخ گرمالیانی انتقال يافتهی نوری تجربی به دست
آمده است.
)-1

)(min-1

3×1014
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1
0/8
0/6
مرجع

0/4

H=N
C˳ = 0/6H
gn = 6×10-4
gc = 6×10-4

2000

1000
1500
زمان نوردهی ()min

0/2

500

°

پاسخ گرماليانی انتقال يافتهی نوری بهنجار شده

1/2

°

 10 ،1 ،0/079و  50گری توسط نمونه انجام شده و منحنی پاسخ
 PTTLبه صورت تابعی از زمان نوردهی به صورت تجربی به
دست آمده که در شکلهای  -3الف ،ب ،پ ،ت با دايرهی توپر
نشان داده شده است .اين منحنیهای تجربی برای برازش با
منحنیهای پاسخ  PTTLنظری حاصل از حل عددی معادلههای
ديفرانسیلی  1تا  12مورد استفاده قرار گرفتهاند.
 3.2برازش دادههای تجربی با مدل نظری

برای تعیین میزان انطباق دادههای نظری با دادههای تجربی از عدد

شکل  .1پاسخهای گرمالیانی انتقال يافتهی نوری نظری بهنجار شده به عنوان

شايستگی( )FOM( )9استفاده شده است.

تابعی از زمان نوردهی.

 100

()13

 2.2منحنیهای پاسخ گرماليانی انتقال يافتهی نوری تجربی
هارشاو()8
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i

 y f
FOM 
y
i

i

i

i

و به

که در آن  yiشدت در نقطهی تجربی  iام و  f iشدت در نقطهی

شکل دايره و دارای ضخامت  1 mmو قطر  5 mmبودند.

نظری  iام است .مقدارهای کمتر از  2/5%عدد شايستگی به معنای

گرمادهی قبل از پرتودهی برای خالی کردن دامهای فعال و عمیق

انطباق خوب دادههای نظری با دادههای تجربی است [.]19

و آماده کردن نمونه برای پرتودهی ،با قرار دادن نمونهها در دمای

پارامترهای به دست آمده از اين روش به صورت

TLD-500های مورد استفاده ،ساخت شرکت

 900درجهی سلسیوس به مدت  15دقیقه انجام شد [ .]6پرتودهی
نمونهها با استفاده از چشمهی کبالت 60 -به انجام رسید .بعد از

) ،s = 3×1014 (min-1) ،H=0/1N ، N  1/ 42 1017 (cm3
)g n  gc  6 103 (min 1 ) ،   60(K min1 ) ، E  1/23(eV
) An  Ac  Am  6 1015 (cm3 min 1

پرتودهی ،نمونهها از دمای  50تا دمای  350درجهی سلسیوس با

و

آهنگ گرمادهی  5درجهی سلسیوس بر ثانیه به منظور خالی کردن

مهم به دست آمده که برای مقدارهای مختلف دز ،متفاوت بود

دامهای فعال گرمادهی شدند .نمونهها سپس در دمای اتاق تحت

بودند .ديگر پارامتر

( c˳/Hنسبت تعداد حاملهای بار واقع در دامهای عمیق به ظرفیت

تابش ديدگانی -فرابنفش با طول موج  290تا  320 nmقرار گرفتند

کل دامهای عمیق) است که برای مقدارهای مختلف دز دريافتی

تا حاملهای بار واقع در دامهای عمیق خارج و توسط دامهای فعال

 10 ،1 ،0/079و  50گری به ترتیب برابر با  0/510 ،0/06 ،0/015و

خالی به دام انداخته شوند .بعد از اين مرحله نمونهها از دمای  50تا

 1بود .بنابراين پديدهی گرمالیانی انتقال يافتهی نوری میتواند به

 350درجهی سلسیوس با آهنگ گرمادهی  1درجهی سلسیوس در

عنوان ابزاری توانمند برای مطالعهی ويژگیهای دامهای عمیق

ثانیه به منظور ثبت منحنی تابشی گرمالیانی انتقال يافتهی نوری

دزيمتر  TLD-500مورد استفاده قرار گیرد.

خوانده شدند .برای خواندن نمونهها از يک دستگاه خوانش TLD

1Gy

مدل  4500شرکت هارشاو استفاده شد.

700
700

منحنی تابشی گرمالیانی و همچنین منحنی تابشی گرمالیانی

600
600
500
500

انتقال يافتهی نوری ( )PTTLمتناظر با آن برای  TLD-500برای

400
400

دز دريافتی  1گری در شکل  2نشان داده شده است .برای ثبت

سطح زير منحنی تابشی  PTTLبرای مقدارهای مختلف زمان
نوردهی میتوان منحنی پاسخ  PTTLرا به صورت تابعی از زمان
نوردهی رسم کرد .اين کار برای مقدارهای مختلف دز دريافتی

300
300

÷200

200
200

منحنی تابشی  ،PTTLنمونه به مدت  1028دقیقه تحت تابش
ديدگانی -فرابنفش قرار گرفته است .با تکرار اين روند و تعیین

800
800

100
100

1028m in UV

300
300

250
250

200
200
Temperature
) (cدما ()°C

شدت
(يکای
اختياری)
Intensity
)(a.u.

گرمالیانی
PTTL signal
PTTL
TL signal

900
900

150
150

°0
100
100

شکل  .2منحنیهای تابشی گرمالیانی و  PTTLدزيمتر  TLD-500برای دز
دريافتی  1گری .برای مقايسهی بهتر دو نمودار ،نمودار تابشی گرمالیانی بر عدد
 200تقسیم شده است.

بررسی پارامترهای سینتیک دامهای عمیق دزيمتر  )TLD-500( α-Al2O3:Cاز . . .
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1

C˳ =0/015 H
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0/2
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500

°

°

گرماليانی انتقال يافتهی نوری بهنجار شده
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(الف)

C˳ =0/06 H

0/8
0/6
تجربی
نظری

2000

0/4
0/2
500

°

گرماليانی انتقال يافتهی نوری بهنجار شده

FOM = 2/3%

1

1500

°

FOM = 2/3%

1

C˳ =0/510 H

0/8
0/6
تجربی

0/4

نظری

0/2

1000
1500
زمان نوردهی ()min

500

°

°

گرماليانی انتقال يافتهی نوری بهنجار شده
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(پ)
FOM = 2/4%

1

C˳ = H

0/8
0/6
0/4

تجربی

0/2

نظری

°
2000

100
نوردهی ()min
زمان
0

500

°

گرماليانی انتقال يافتهی نوری بهنجار شده

1/2

1500

با توجه به اينکه دامهای عمیق در دزيمترهای گرمالیانی ()TLD
در دمای باال خالی میشوند ،امکان تعیین پارامترهای سینتیکی اين
دامها به صورت مستقیم وجود ندارد ،چرا که اعمال دمای باال بر
آنها باعث ايجاد آسیب در شبکهی بلوری آنها میشود و در اين
صورت نمیتوان از آنها به طور تکراری استفاده کرد .ضمناً با
خواندن منحنیهای تابشی گرمالیانی در دماهای فرونشانی دمايی
پارامترهای سینتیکی با استفاده از مدلهای معمول را با مشکل
مواجه میسازد؛ در اين مدلها اثر فرونشانی دمايی وارد نشده است.
در کار حاضر از راه مقايسهی منحنیهای پاسخ گرمالیانی انتقال
يافتهی نوری تجربی با نتیجههای نظری ،پارامترهای سینتیکی دامهای

عمیق به دست آمد و ديده شد که برای دز دريافتی  10گری میزان
پرشدگی دامهای عمیق به نصف رسیده و با افزايش دز تا  50گری
دام عمیق به حد اشباع میرسد.
پینوشتها

(ب )

2000

 .3نتيجه گيری

به شدت روی شکل منحنی تابشی اثر گذاشته و امکان تعیین
1/2

1000
زمان نوردهی ()min

14

(ت)
شکل  .3پاسخهای  PTTLتجربی و برازش آنها با مدل نظری؛ (الف) 0/079
گری( ،ب) 1گری( ،پ)  10گری و (ت)  50گری.

1. Thermoluminescence
2. Active Traps
3. Thermally Disconnected Deep Traps
4. Thermal Quenching
5. Photo-Transferred Thermoluminescence Glow Curve
6. Optically Stimulated Luminescence
7. Maple
8. Harshaw
9. Figure of Merit
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