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 ای اریانکنفرانس هسته ششمینبیست و 
گاه  -۱۳۹۸اسفندماه  ۸و۷  تهران- ه نصیرالدین طوسیصنعتی خواجدانش

سنتز و بررسی خواص ترمولومینسانس هیدروکسی اپتایت نانوساختار آالییده با سریم از دیدگاه 

 دزیمتری
 

 (1)، کاکائی، سعید(1)، منوچهری، فرهاد(2)، شفائی، مصطفی(1*)ضیایی، فرهود -(1)دانشور، حمیده 

 (: سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده کاربرد پرتوها1)

 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، باشگاه پژوهشگران جوان(: 2)

 

 چکيده:
رصد د 10و  5، 2 ،1های های آالییده شده با سریم در غلظتهای سنتز شده هیدروکسی اپتایت خالص و نمونهدر این مقاله، نمونه

های کبالت ز چشمهااند. پرتودهی با استفاده که به روش هیدروترمال سنتز شده، به لحاظ پاسخ ترمولومینسانس با هم مقایسه شده

شان می ست. نتایج ن شده ا سل و تراترون انجام  شده با غلظت گاما  صد بهینهد 2دهد که به لحاظ دزیمتری نمونه آالییده  ترین ر
عدم وابستگی نسبت  ها بیانگر. بررسی نتایج پرتودهی بیانگر رفتار خطی این نمونه در دزهای پایین و باال است. مقایسه پاسخاست

 باشد. می BeOو  TLD-100 ،TLD-800به آهنگ دز است. حساسیت نیز از مرتبه دزیمترهای تجاری 

 

 ریم هیدروکسی اپتایت، ترمولومینسانس، ناخالصی، س :کلمات کليدي

 مقدمه :

دهی در برابر پرتوهای ( نور گسیل شده از یک عایق یا یک نیم رساناست، زمانی که پس از تابشTLترمولومینسانس)

. [2, 1]استفاده قرار گرفته است پیش مورد ساز از چند دههیون هایبرای دزیمتری تابش TLشود. روش ساز گرم مییون

هایی مبتنی بر گیرند. اخیرا ایدهدر این میان انواع مختلفی از مواد برای دزیمتری ترمولومینسانس مورد استفاده قرار می

، از بهترین 1ل گرفته است. در این میان مواد زیستیاستفاده از مواد جدید به عنوان دزیمترهای ترمولومینسانس شک

 2روند. یکی از این مواد که در استخوان بدن انسان وجود دارد، هیدروکسی اپتایتپیشنهادهای شناخته شده به شمار می

های مختلف علمی و صنعتی رشد بسیار زیادی داشته است. با های اخیر استفاده از نانومواد در شاخهر سال. د[2]است

یابد. این امر باعث ایجاد تفاوت در خصوصیات مختلف ذرات، نسبت سطح به حجم این مواد افزایش می کاهش اندازه

دهد که خواص دزیمتری و ترمولومینسانس نشان می های نانوموادگردد. مطالعات انجام شده بر روی نمونهها میآن

و در بسیاری موارد پاسخ ترمولومینسانس به  ای آن متفاوت استپارامترهای سینتیکی این مواد تا حد زیادی با حالت توده

                                                 
1 Biomaterial 
2 Hydroxyapatite 
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و  3سازگاریها مانند زیستشتن برخی ویژگی. هیدروکسی اپتایت نانوساختار به واسطه دا[6-3, 1]مراتب بیشتر است

های اخیر این خوب و ساختار قابل انعطاف دارای اهمیت زیادی در کاربردهای بالقوه پزشکی است در سال 4زیست فعالی

، ترمولومینسانس EPRهای یابی با استفاده از روشماده به عنوان یک دزیمتر دزهای باال، دزیمتر حوادث و هم چنین در سن

توسعه داده شده  برای سنتز ماده هیدروکسی اپتایت های متفاوتی. تاکنون روش[7]مورد استفاده قرار گرفته است OSLو

، رسوب سازی، 5شیمیایی، هیدروترمال، امولوسیون چندگانه -توان به سنتز حالت جامد، مکانیکیاست که از آن قبیل می

-8, 1]توان بلورهایی با ابعاد نانومتر تا میکرومتر تولید کردها میگیری از این روشژل اشاره کرد. با بهره-لیز و سلهیدرو

. یکی از [12]کنندیاب خاکی برای افزایش خاصیت ترمولومینسانس مواد استفاده می. اخیرا متخصصان از عناصر کم[11

یاب شود، سریم است.  در این پژوهش مقادیر مختلفی از عنصر کمانیدها محسوب میترین این عناصر که جز گروه النتمهم

شود. مبنای کار حاضر بر اساس بررسی خاکی سریم به عنوان ناخالصی در هنگام سنتز به ماده هیدروکسی اپتایت اضافه می

های سنتز کنترل ابعاد و شکل نمونه ترین راه برایهای مختلف ماده سنتز شده هیدروکسی اپتایت است. بهینهمورفولوژی

 K12های دزیمتری، ماده سنتز شده با سورفکتانت شده هیدروکسی اپتایت، استفاده از روش هیدروترمال است. در بررسی

. هدف [14, 13]های ناخالصی نیز این روش مبنای کار قرار گرفته استدارای بهترین نتیجه بوده و بنابراین برای بررسی

های حاوی ناخالصی کسی اپتایت خالص و نمونههای سنتز شده هیدرواز انجام این کار بررسی پاسخ ترمولومینسانس نمونه

گاماسل موجود در  60درصد مولی است. پرتودهی اولیه با استفاده از چشمه کبالت  10و  5، 2، 1های سریم با غلظت

آزمایشگاه دزیمتری پژوهشکده کاربردپرتوها انجام شده است. پس از تعیین نمونه با پاسخ بهینه، آزمایش در دزهای پایین 

-TLDهای تجاری مانندTLDکرج انجام شده است. اکثر  SSDLاستفاده از چشمه کبالت تراترون موجود در آزمایشگاه  با

400 ،TLD-200 ،TLD-300 ،TLD-500 ،GR-200 ،𝐶𝑎𝑆𝑂4: 𝑇𝑚 ،𝑀𝑔𝐵4𝑂7: 𝐷𝑦  وBeO  دارای نقطه اشباع

، مقایسه با این نمونه [16, 15]رسدبه اشباع می Gy 10نهایتا در   GR-200هستند. از آنجا  نمونه تجاری Gy500 حداکثر

 تجاری در دزهای پایین صورت گرفته است. 

 روش کار :

ست شگاه علوم زمین چین ا روش هیدروترمال بر مبنای کاری ا شکده علوم و فناوری مواد در دان شده که در پژوه نجام 

 نشان داده شده است.  1ها با درصدهای مختلف در جدول مواد الزم برای انجام این آزمایش .است

 اپتایت و آالییده شده با ناخالصیهای خالص هیدروکسی(: مواد الزم برای سنتز نمونه1جدول شماره )

                                                 
3 Biocompatibility 

4 Bioactivity 

5 Multiple emulsion 
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Doping percentage HAP 1% 2% 5% 10% 

2.1 M Ca(NO3)2 (ml) 10 9.9 9.8 9.5 9 

2.1 M Ce (NO3)3 (ml) - 0.1 0.2 0.5 1.0 

1.26 M (NH4)2HPO4 (ml) 10 10 10 10 10 

NaOH (g) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

Oleic acid (ml) 15 15 15 15 15 

Ethanol (ml) 15 15 15 15 15 

Distilled water (ml) 40 40 40 40 40 

K12 (g) 0.2018 0.2018 0.2018 0.2018 0.2018 

Settling times in autoclave  8 hours 

Drying temperature  ~80C 

آمده  2های استفاده شده در این کار به ترتیب در جدول ها و محلولدرصد خلوص و نام تجاری شرکت سازنده، نمک

 . است

های خالص هیدروکسی درصد خلوص و نام تجاری شرکت سازنده مواد الزم برای سنتز نمونه(: 2جدول شماره )

 اپتایت و آالییده شده با ناخالصی

Company Grade Materials 

MERCK 99% (NH4)2HPO4 

MERCK 99% Ca(NO3)2. 4H2O 

MERCK 99% Ce(NO3)2. 6H2O 

MERCK 99% K12 

FLUKA 99% Oleic acid 

Sigma Aldrich 99% Ethanol 

( با آب مقطر NaOH) و بر روی هم زن مغناطیسی با دور باال انجام شده است در ابتدا سود ml 200سنتز در یک بشر 

گردد، سدد س عامل کلسددیم مخلوط شددده و پس از آن مقادیر مورد نیاز از اولکیک اسددید و اتانول به مخلوط اضددافه می

کند. س س عامل فسفات )محلول نیترات کلسیم(، اضافه شده و به مدت نیم ساعت واکنش ادامه پیدا می M 1/2)محلول 

M 26/1 یابد سورفکتانت دی آمونیوم فسفات( اضافه شده و به مدت یک ساعت نیز این روند ادامه پیدا میk12  نیز در

سان  شرایط یک سنتزها تمام  شد. در این  ضافه خواهد  صد مولی این اثنا ا صرفا تغییرات بر روی در شده و  در نظرگرفته 

شود، در سنتز کاسته می 3Ca(NO(2 گیرد. به نسبتی که از غلظت عامل کلسیم یعنیعامل کلسیم و ناخالصی صورت می

 𝐶𝑎10−𝑥𝐶𝑒𝑥(𝑃𝑂4)6(𝑂𝐻)2ای که در رابطه اسددتوکیومتریگردد به گونهاضددافه می  3Ce(NO(3 به غلظت ناخالصددی

سبت سفات   P = 1.67/[Ca + Ce]ن صی بر عامل ف سیم و عامل ناخال سبت مولی مجموع عامل کل شد. یعنی ن ثابت با

  .[18, 17]باقی بماند 67/1نباید تغییر کند. و مقدار ثابت 

درجه تنظیم شددده در آون قرار  120بل بر روی پس از سددنتز اولیه، مخلوط داخل اتوک و قرار گرفته و در دمایی که از ق

شو ساعت طول می 8گیرد. این روند به طور معمول تا می ست شت سیکلوهگزان و اتانول  س س مواد چندین بار با  شد.  ک

درجه تنظیم شده در آون  80ساعت با دمایی که از قبل روی  24شود. بعد از آن مواد برای خشک کردن به مدت داده می
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شددود. مرحله بعدی کلسددینه کردن در دمای باال گیرد. پس از اطمینان از خشددک شدددن پودر در هاون کوبیده میقرار می

 شود.درجه انجام می 800ساعت و در دمای  2است. این کار به مدت 

 ده است.های پ ستیکی مخصوصی ریخته شاز پودر در ویال mg20پس از سنتز، برای هر پرتودهی مقدار کافی حدودا 

. جهت جهت کاهش خطای آزمایش، برای هریک از مقادیر دز، سه ویال به طور همزمان پرتودیده شده و قرائت شدند

نه تقسیم شده ها؛ مقدار خروجی ترمولومینسانس در نهایت  بر مقدار جرم نموحذف وابستگی پاسخ ترمولومینسانس نمونه

 ها توزین شده و کدبندی شده است.نهها به ترتیب نمواست، بنابراین برای هرکدام از آزمایش

پرتودهی در دو مرحله انجام شده است. مرحله نخست، دز باال و با استفاده از چشمه گاماسل کبالت موجود در آزمایشگاه 

های پرتودهی به ترتیب برابر با انجام شده است. گام Gy/s 3/1دزیمتری پژوهشکده کاربرد پرتوها با آهنگ دز تقریبی 

گری تکرار شده  3000و  10ها آزمایش در دزهای گری است. س س برای برخی نمونه 1500، و 800، 400، 100، 20

های پرتودهی برای دزهای پایین، است. پس از تعیین نمونه با پاسخ بهینه، مرحله دوم پرتودهی در دز پایین است. گام

 mGy/min 45/206، با آهنگ دز 6، تراترون60کبالت گری و با استفاده از چشمه  10و  5، 1، 5/0، 2/0، 1/0، 05/0

𝐹𝑆( و میدان SSD=80Cm) Cm 80فاصلهصورت گرفته است. پرتودهی در  = (30 × 30)𝑐𝑚2  .انجام شده است

نیز همزمان پرتودهی شده و قرائت شده  GR-200های تجاری برای مقایسه پاسخ دزیمتری نمونه با پاسخ بهینه، نمونه

ساخت انستیتو فیزیک ایران موجود در آزمایشگاه دزیمتری  TLD 7102مدل  TLDگر استفاده از دستگاه قرائت ها بانمونهاست. 

 خوانده شده است.  C/s 5با آهنگ گرمایی  C350تا  C50پژوهشکده کاربرد پرتوها و در محدوده دمایی از 

 نتايج 

نتز شده تقریبا های ستوان م حظه کرد. اندازه متوسط بلورکهای سنتز شده را میمربوط به نمونه XRDنتایج  1در شکل 

nm 30  .است 
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 هاي مختلفبا غلظت Ceهاي خالص و آالييده با نمونه XRD(: آناليز 1شکل شماره )

توان م حظه کرد. شکل های سنتز شده را میدر این قسمت هم چنین نتایج مربوط به خروجی حاصل از خوانش نمونه 

گری است. جهت  400های ناخالصی و هیدروکسی اپتایت خالص در دز دهنده منحنی درخشش مربوط به نمونه، نشان2

ها، در کنار اند. جهت تمایز در نمونهها در اعداد ثابتی ضرب شدههای درخشش در یک تصویر، دادهنمایش تمام منحنی

اپتایت با ناخالصی بیانگر نمونه سنتز شده هیدروکسی Ce2های آالییده درصد خلوص نیز آورده شده است. برای مثال نمونه

درصد سریم  10و  2، 1های های با ناخالصیدرصد مولی سریم است. همانطور که مشخص است، موقعیت قله در نمونه 2

 اپتایت، به سمت دماهای باالتر پیش رفته است.نسبت به نمونه خالص هیدروکسی

 
 ش نمونه هاي سنتز شده(: منحنی هاي درخش2شکل شماره )
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ها تقسیم های درخشش که بر جرم نمونههای دز یا به عبارتی مساحت زیر سطح نمودار منحنی، نمودار پاسخ3در شکل 

درصد  2نمونه آالییده شده با ناخالصی  شده، نشان داده شده است. این نمودار در مقیاس لگاریتمی ترسیم شده است.

باشند. نمونه آالییده شده درصد دارای تقریبا پاسخ مشابهی می 10و  1های های با غلظتنمونهدارای بیشترین پاسخ است، 

درصد دارای کمترین پاسخ است و نمونه خالص تقریبا دو مرتبه بزرگی دارای پاسخ کمتری نسبت به نمونه  5با غلظت 

 درصد است.  2آالییده شده با غلظت 

 
 مونه هاي سنتز شده در مقياس لگاريتمی پاسخ ن -منحنی دز :(3شکل شماره )

های سنتز شده که به یک های درخشش و دمای بیشینه برای نمونهمنحنی FWHM، نقطه به اشباع رسیدن، 4در شکل 

 800درصد است که در  5ها، تنها نمونه آالییده شده با ناخالصی توان مشاهده کرد. از بین نمونهاند، را مینرمالیزه شده

ترین قله در، به ترتیب گری هم چنان رفتار خطی دارند تیزترین و پهن 1500ها تا رسد، و بقیه نمونهاشباع میگری به 

شود. قله دمایی در نمونه آالییده شده درصد ظاهر می 5نمونه هیدروکسی اپتایت خالص و نمونه آالییده شده با ناخالصی

است. نمونه  214 ℃درصد در  10و  2های آالییده شده با ناخالصیهای ، و در نمونه221 ℃درصد، در 1با ناخالصی

است.  187℃است. قله نمونه خالص نیز در دمای  183 ℃درصد دارای کمترین دمای قله با  5آالییده شده با ناخالصی 

 . شودترین محسوب میدرصد بهینه 1بنابراین به لحاظ موقعیت قرارگیری قله، نمونه آالییده شده با سریم 
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 ای اریانکنفرانس هسته ششمینبیست و 
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 هاي سنتز شدهو دماي قله در نمونه FWHM(: مقايسه نقطه اشباع، 4شکل شماره )

شباع در نمونه شده، مجددا پرتودهی تا پس از تعیین نقطه ا سنتز  گری به  1500هایی که تا گری برای نمونه 3000های 

گری است.  3000خالص در  HAPنه نقطه اشباع نرسیده بودند، تکرار شد، خروجی آزمایش بیانگر به اشباع رسیدن نمو

موید این مطلب  5گری هم چنان رفتار خطی دارند. شددکل  3000درصددد تا  10و  2، 1های با ناخالصددیبنابراین نمونه

 است. 

  
 درصد در محدوده دزهاي باال  10و  2، 1پاسخ نمونه هاي آالييده با سريم با غلظت هاي  -(: منحنی دز5شکل شماره )

شکل   صی  5و  4، 3های همانطور که از  شده با ناخال ست، نمونه آالییده  شخص ا سخ و میزان  2م صد به لحاظ پا در

ست، هم چنین تا  شترین امتیاز ا سیت دارای بی سا گری هم چنان دارای رفتار خطی بوده و قله نیز در دمای به  3000ح

HAP Ce-1 Ce-2 Ce-5 Ce-10

Saturation Point*1500 1.00 1.00 1.00 0.53 1.00

FWHM*103 0.52 0.57 0.64 1.00 0.68

Tm(℃)*221 0.84 1.00 0.97 0.83 0.97
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ست. بنابراین به نظر می شده ا سبت باالیی ظاهر  سد، بهین سه با نهر شد. بنابراین آزمایش در دز پایین و مقای ترین نمونه با

درصد  2، نمودار پاسخ دزیمتری نمونه آالییده شده با ناخالصی 6نمونه تجاری با این نمونه انجام شده است. در شکل 

ن است. همانطور که توان مشاهده کرد. نمودار جانبی مربوط به پاسخ در دز پاییگری می 3000تا  05/0را در محدوده دز 

مشخص است، روند کلی با در نظرگیری پاسخ در دزهای پایین و دزهای باال به طور مجزا دارای رفتار خطی است ولی 

 رود. گری به سمت نقطه اشباع پیش می 3000گیری، در دز در صورت تجمیع نمودار در این دو محدوده اندازه

 
 در کل محدوده پرتودهی  Ce2پاسخ نمونه -(: منحنی دز6شکل شماره )

برای مقایسه اثری که ممکن است، آهنگ دز بر روی خروجی ترمولومینسانس داشته باشد، نمونه بهینه یعنی هیدروکسی 

کرج قرار گرفت. آهنگ دز  SSDLگاماسل تهران و  60های کبالت درصد سریم، در برابر چشمه 2اپتایت با ناخالصی 

دهد که مقدار پاسخ تقریبا با است. نتایج خروجی نشان می mGy/min 45/206و Gy/s 3/1این دو چشمه به ترتیب برابر

نتایج خروجی  7درصد به هم نزدیک است. دمای بیشینه در هردو آزمایش دقیقا یکسان است. در شکل  6خطای کمتر از 

 د.توان م حظه کرمربوط به پاسخ دزیمتری برای پرتودهی در برابر دو چشمه فوق را می
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 در آهنگ دزهاي مختلف Ce2(: مقايسه منحنی درخشش نمونه 7شکل شماره )

شباع دزیمترهای تجاری  شاره شد، با توجه به اینکه نقطه ا سه نمونه  GR-200 ،Gy 10همانطور که ا است، بنابراین مقای

گری انجام شددد. با توجه به اینکه پاسددخ دزیمتر  5/0تا  05/0بهینه با این دزیمتر تجاری، در دزهای کم مقدار و در بازه 

، نمودار مربوط به این دزیمتر تجاری [15]کوچکتر است GR-200برابر از پاسخ دزیمتر  35، تقریبا  TLD-100تجاری 

شکل  سه به  ست متعلق به نمودار  8نیز  برای مقای سمت را ست. محور  شده ا ضافه  ست. محور عمودی در  GR-200ا ا

ست. در منحنی دز سخ؛  -مقیاس لگاریتمی ا شد، پا شتری با سبت به تغییر در دز دارای مقدار بی سخ ن هرچقدر تغییرات پا

شان ست. ن سانس ا سخ ترمولومین شیب نمودار پا ست و این فاکتور بیانگر  سبت به دز ا شتر نمونه ن سیت بی سا دهنده ح

-GRمنحنی ها نسبت به دز بیشتر است. از تقسیم شیب دو بنابراین هرچقدر شیب بیشتر باشد، حساسیت نسبی نمونه

شخص می Ce2و  200 سیت تقریبا م سیت نمونه با   GR-200برابر کوچکتر از 26شود که حسا ست و بنابراین، حسا ا

 است.  TLD-100پاسخ بهینه تقریبا هم مرتبه دزیمتر تجاری 

 
مت )محور س GR-200و  TLD-100با دزيمترهاي تجاري  Ce2پاسخ نمونه -(: مقايسه منحنی هاي دز 8شکل شماره )

 است.( GR-200راست متعلق به 

 

دهد که بسته به روش تهیه و ساخت دزیمترهای تجاری، نوع ناخالصی های اثرات محوشدگی نشان میمطالعات و بررسی

با  MgB4O7:Dyهای . برای مثال اثرات محوشدگی در قرص[20, 19]و غلظت آن، اثرات محوشدگی متفاوت است

 17در بازه زمانی  5/0روز است در حالی که برای پودر همین ماده با غلظت % 40در بازه زمانی  25برابر با % 1/0غلظت%
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 ای اریانکنفرانس هسته ششمینبیست و 
گاه  -۱۳۹۸اسفندماه  ۸و۷  تهران- ه نصیرالدین طوسیصنعتی خواجدانش

ماهه،  4استفاده شود، در بازه زمانی  Mnدر این ماده، از ناخالصی  Dyرد. اگر به جای افت پاسخ وجود دا 40روزه، %

 .[24-21]عم  اثرات محوشدگی قابل صرفنظرکردن است

قرار  90Sr/90Yکه تحت پرتوهای  TLD-100ای از نتایج مربوط به این اثرات محوشدگی را برای نمونه 9در شکل 

و نمونه خالص  Ce2های آالییده با های مربوط به پاسخ منحنی نمونه. داده[25]توان مشاهده کردگرفته اند، را می

 شکل زیر م حظه کرد. توان دراپتایت را نیز میهیدروکسی

 
 

  TLD-100با دزيمتر تجاري  Ce2(: مقايسه منحنی هاي محوشدگی نمونه هاي خالص و  9شکل شماره )

 

های سنتز شده تقریبا از مرتبه نمونه تجاری  برای نمونه TLهمانطور که مشخص است، نتایج خروجی از پاسخ کلی  

TLD-100  روزه است. نمونه  30در بازه زمانیCe2  پاسخ اولیه را داراست. این  90روزه هم چنان % 30در بازه زمانی

در این گزارش خاص، در بازه زمانی  TLD-100است و نمونه تجاری  84مقدار برای نمونه خالص هیدروکسی اپتایت %

ری کرد که درصد توان نتیجه گیهای صورت گرفته میپاسخ اولیه را داراست. به طور کلی با بررسی 79روزه تقریبا % 30

کمتر بوده و نسبت به برخی  GR-200نمونه های بهینه از برخی نمونه های تجاری برای مثال  TLمحوشدگی پاسخ 

 . [26-24, 20]بیشتر است CaF2:Mnدزیمترهای تجاری دیگر برای مثال 

تواند بر تکرارپذیری تاثیر گذار باشد. های تکرارپذیری باید به این نکته توجه داشت که عوامل بسیاری میدر بررسی 

تواند عواملی چون دما و زمان بازپخت، های به دست آمده از فرآیند تکرارپذیری، میبر دادهمنشا خطاهای وارد شده 

75

80

85

90

95

100

105

0 5 10 15 20 25 30 35

F
ad

in
g
 P

er
ce

n
ta

g
e

Time (Days After Irradiation)

Ce2 HAP TLD-100 (Total)



 

11 
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و ...باشد.  PMTگر و متعلقات آن شامل سینی، وجود خطا در سامانه پرتودهی و دزیمتری، وجود خطا در سامانه قرائت

های بعدی تاثیرگذار گر شود که بر قرائتائتدر سامانه قر PMTتواند باعث آلودگی فیلتر و است. استفاده از پودر می

تواند بر تکرارپذیری تاثیرگذار باشد. نتایج گزارش شده از مقاالت در مورد دزیمترهای تجاری است، تمامی این عوامل، می

های انجام شده در مورد . نتایج آزمایش[29-27]است 2-10دهد که میزان اخت ف در تکرارپذیری بین %می نشان

و  Ce2بهینه  دهد که کمترین میزان اخت ف در تکرارپذیری متعلق به نمونهمیهای سنتز شده نشان تکرارپذیری نمونه

 است.   8تقریبا برابر با %

 
 

 

 بحث ونتيجه گيري : 

و  5، 2، 1های های آالییده شده با سریم در غلظتهای سنتز شده هیدروکسی اپتایت خالص و نمونهدر این مقاله، نمونه

پرتودهی در  اند.درصددد که به روش هیدروترمال سددنتز شددده، به لحاظ پاسددخ ترمولومینسددانس با هم مقایسدده شددده 10

سل کبالت  ستفاده از گاما  شمه کبالت  60دومرحله دز باال با ا ستفاده از چ شده  60و در دزهای پایین با ا تراترون انجام 

دهد که به لحاظ دزیمتری با در نظرگیری میزان حساسیت، نقطه اشباع، تیزی قله و دمای قله، نمونه است. نتایج نشان می

سر صی  شده با ناخال صد بهینه 2یم با غلظت آالییده  سی نتایج پرتودهی در دز پایین و دز تا در ست. برر  3000ترین ا

های مجزای دز پایین با استفاده از چشمه تراترون و دز باال با استفاده دهد که پاسخ در محدودهگری، نمونه بهینه نشان می

گری اسددت.   3000دن به نقطه اشددباع در دز از گاماسددل دارای رفتار خطی اسددت، اما نمودار تجمیعی بیانگر نزدیک شدد

های کبالت گاما سل و تراترون، بیانگر عدم وابستگی نسبت مقایسه پاسخ نمونه در یک دز مشخص و با استفاده از چشمه

برابر  26دهد که میزان حساسیت تقریبا نشان می  GR-200به آهنگ دز است. مقایسه پاسخ این نمونه با دزیمتر تجاری 

باشد. این نمونه نسبت می BeOو  TLD-100 ،TLD-800ست. و بنابراین حساسیت از مرتبه دزیمترهای تجاری کمتر ا

:TLD-400 ،TLD-200 ،TLD-300 ،TLD-500 ،GR-200 ،𝐶𝑎𝑆𝑂4هددای تجدداری مددانندددTLDبدده اکثر  𝑇𝑚 ،

𝑀𝑔𝐵4𝑂7: 𝐷𝑦  وBeO وق در محدوده وسددیعی از دز هم چنین، نمونه فدارای نقطه اشددباع  به مراتب باالتر اسددت هم

شود. ظاهر می 200℃چنان دارای رفتار خطی است و دمای بیشینه نیز مشابه با اکثر دزیمترهای تجاری در دمای باالتر از 

سی شدگی نیز میبا برر شده در زمینه اثرات محو شده، توان نتیجههای انجام  سنتز انجام  شرایط فعلی  گیری کرد که با 

سنتنمونه ساخت میهای  شرایط تهیه و  ستند و تفاوت در  شدگی مطلوبی ه شده دارای اثرات محو تواند این روند را ز 

شد. شده در مورد تکرارپذیری نمونهنتایج آزمایش بهبود بخ شان های انجام  شده ن سنتز  دهد که کمترین میزان میهای 
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اسدددت و در حدود مقادیر به دسدددت آمده از  8و تقریبا برابر با % Ce2اخت ف در تکرارپذیری متعلق به نمونه بهینه 

صادی دزیمترها در پروژه شد فنی و اقت ضوع ر ست. با توجه به اهمیت مو سته ای دزیمترهای تجاری ا صنعت ه های 

 . اپتایت باشدای برای رشد بیشتر دزیمترهای ترمولومینسانس با پایه هیدروکسیتواند زمینهکشور، این مساله می
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