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

ی بیترکهای تکی و سنتز و بررسی خواص ترمولومینسانس هیدروکسی اپتایت آالییده با ناخالصی

 النتانیدها 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 جوان2)

 

 چکيده
با  Laو Ce ،Dyهای با نارالص   یهای آالییده ش   ده نانوس   ارتار رال  و نمونه تیاپتا یدروکس   یههای در این مقاله نمونه

دروترمال درص  د به روه هی2های های ترکیبی از این س  ه نارالص  ی با غلظتچنین نمونهدرص  د مولی و ه  5و 2، 1های غلظت
باع مورد منحنی دررشش، و نقطه اش FWHMها به لحاظ پاسخ ترمولومینسانس شامل حساسیت، دمای قله، اند. نمونهسنتز شده

با  Ceای آالییده با های نارالص  ی ت ی و ترکیبی، به ترتین نمونه هدهد که از میام نمونهاند. نتایج نش  ام میبررس  ی قرار فرهته
 ، در مجموع دارای بهترین پاسخ هستند.La2Dy2درصد و نمونه  2و  1های غلظت

 ومینسانس، نارالصی، النتانید، هیدروترمالهیدروکسی اپتایت، ترمول :کلمات کليدي

 مقدمه

ساز فرم دهی در برابر پرتوهای یوم( نور فسیل شده از یک عایق یا یک نی  رساناست، زمانی که پس از تابشTLترمولومینسانس)

. در این میام انواع [2, 1]استفاده قرار فرهته است پیش مورد ساز از چند دههیوم هایبرای دزیمتری تابش TLشود. روه می

هایی مبتنی بر استفاده از مواد جدید به عنوام فیرند. اریرا ایدهمختلفی از مواد برای دزیمتری ترمولومینسانس مورد استفاده قرار می

روند. ، از بهترین پیشنهادهای شنارته شده به شمار می1نسانس ش ل فرهته است. در این میام مواد زیستیدزیمترهای ترمولومی

های اریر استفاده از نانومواد در . در سال[2]است 2ی ی از این مواد که در استخوام بدم انسام وجود دارد، هیدروکسی اپتایت

ذرات، نسبت سطح به حج  این مواد اهزایش  های مختلف علمی و صنعتی رشد بسیار زیادی داشته است. با کاهش اندازهشاره

نانومواد های فردد. مطالعات انجام شده بر روی نمونهها مییابد. این امر باعث ایجاد تفاوت در رصوصیات مختلف آممی

ای آم متفاوت دهد که رواص دزیمتری و پارامترهای سینتی ی این مواد تا حد زیادی با حالت تودهترمولومینسانس نشام می

ر به واسطه داشتن . هیدروکسی اپتایت نانوسارتا[6-3, 1]و در بسیاری موارد پاسخ ترمولومینسانس به مراتن بیشتر است  است

                                                 
1 Biomaterial 
2 Hydroxyapatite 
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روب و سارتار قابل انعطاف دارای اهمیت زیادی در کاربردهای بالقوه  4و زیست هعالی 3سازفاریها مانند زیستبرری ویژفی

یابی با استفاده از های اریر این ماده به عنوام یک دزیمتر دزهای باال، دزیمتر حوادث و ه  چنین در سنپزش ی است در سال

برای سنتز ماده  های متفاوتی. تاکنوم روه[4]مورد استفاده قرار فرهته است OSLرمولومینسانس و، تEPRهای روه

شیمیایی، هیدروترمال، امولوسیوم  -توام به سنتز حالت جامد، م انی یتوسعه داده شده است که از آم قبیل می هیدروکسی اپتایت

توام بلورهایی با ابعاد نانومتر تا می رومتر ها میفیری از این روهژل اشاره کرد. با بهره-ب سازی، هیدرولیز و سل، رسو5چندفانه

. از [11]کنندیاب راکی برای اهزایش راصیت ترمولومینسانس مواد استفاده می. اریرا متخصصام از عناصر ک [10-7, 1]تولید کرد

ه النتانیدها هستند.  در این پژوهش مقادیر مختلفی از عناصر سری ، النتانیوم و دیسپرسیوم به عنوام ترین این عناصر فرومه 

های سنتز شده ترین راه برای کنترل ابعاد و ش ل نمونهشود. بهینهنارالصی در هنگام سنتز به ماده هیدروکسی اپتایت اضاهه می

های انجام شده در کار قبلی یعنی بررسی ت. مبنای سنتز هوق، براساس بررسیهیدروکسی اپتایت، استفاده از روه هیدروترمال اس

دارای بهترین نتیجه  K12ش ل و هرآیند شیمیایی بر پاسخ ترمولومینسانس است. در این بررسی، ماده سنتز شده با سوره تانت 

ده هیدروکسی اپتایت رال  و نمونههای سنتز ش. هدف از انجام این کار بررسی پاسخ ترمولومینسانس نمونه[14-12]بوده است

های های سنتز شده با نارالصیدرصد مولی و نمونه 5و  2، 1های های سری ، النتانیوم و دیسپرسیوم با غلظتهای با نارالصی

فاماسل موجود در آزمایشگاه دزیمتری پژوهش ده کاربردپرتوها انجام شده  60است. پرتودهی با استفاده از چشمه کبالت  6ترکیبی

 است. 

 روش کار 
 [15].روه هیدروترمال بر مبنای کاری است که در پژوهش ده علوم و هناوری مواد در دانشگاه علوم زمین چین انجام شده است

نشام داده شده است. در این سنتزها تمام شرایط ی سام در  1ها با درصدهای مختلف در جدول مواد الزم برای انجام این آزمایش

تغییرات بر روی درصد مولی عامل کلسی  )نیترات کلسی ( و نارالصی)نیترات سری ، دیسپرسیوم و نظرفرهته شده و صرها 

فردد شود، به غلظت نیترات نارالصی اضاهه میفیرد. به نسبتی که از غلظت عامل کلسی  در سنتز کاسته میالنتانیوم( صورت می

 ثابت باشد.   P = 1.67/[Ca + M]نسبت 𝐶𝑎10−𝑥𝑀𝑥(𝑃𝑂4)6(𝑂𝐻)2ای که در رابطه استوکیومتریبه فونه

 اپتایت و آالییده شده با نارالصیهای رال  هیدروکسی(: مواد الزم برای سنتز نمونه1جدول شماره )

Doping percentage 

HAP 1% 2% 5% 

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

2.1 M Ce,La, De(Nitrate) - 0.1 0.2 0.5 

                                                 
3 Biocompatibility 

4 Bioactivity 

5 Multiple emulsion 
6 Co-dopant 
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1.26 M (NH4)2HPO4 (ml) 10 10 10 10 

NaOH (g) 1.5 1.5 1.5 1.5 

Oleic acid (ml) 15 15 15 15 

Ethanol (ml) 15 15 15 15 

Distilled water (ml) 40 40 40 40 

K12 (g) 0.2018 0.2018 0.2018 0.2018 

Settling times in autoclave 8 hours 
Drying temperature ~80C 

 . آمده است 2های استفاده شده در این کار به ترتین در جدول ها و محلولشرکت سازنده، نمکدرصد رلوص و نام تجاری 

های رال  هیدروکسی اپتایت و آالییده (: درصد رلوص و نام تجاری شرکت سازنده مواد الزم برای سنتز نمونه2جدول شماره )

 شده با نارالصی

Company Grade Materials 

MERCK 99% (NH4)2HPO4 
MERCK 99% Ca(NO3)2. 4H2O 
MERCK 99% Ce(NO3)2. 6H2O 
MERCK 99% La(NO2)3. 6H2O 

ALFA products 99% Dy(NO3)2. 6H2O 

MERCK 99% K12 

FLUKA 99% Oleic acid 

Sigma Aldrich 99% Ethanol 

شر  ( با آب مقطر مخلوط NaOH) در ابتدا سود و بر روی ه  زم مغناطیسی با دور باال انجام شده است. ml 200سنتز در یک ب

سید و اتانول به مخلوط اضاهه می نیترات  M 1/2فردد، سپس عامل کلسی  )محلول شده و پس از آم مقادیر مورد نیاز از اولئیک ا

ساعت واکنش ادامه پیدا می شده و به مدت نی   ضاهه  سی (، ا سفات )محلول کل سپس عامل ه سفات(  M 26/1کند.  دی آمونیوم ه

نیز در این اثنا اضاهه رواهد شد. در این سنتزها  k12یابد سوره تانت و به مدت یک ساعت نیز این روند ادامه پیدا میاضاهه شده 

فیرد. به نسبتی که تمام شرایط ی سام در نظرفرهته شده و صرها تغییرات بر روی درصد مولی عامل کلسی  و نارالصی صورت می

که ای فردد به فونهاضاهه می  3Ce(NO(3 شود، به غلظت نارالصیسنتز کاسته می در NO)3Ca(2 از غلظت عامل کلسی  یعنی

یعنی  .ثابت باش  د P = 1.67/[Ca + M1+M2]نس  بت  𝐶𝑎10−𝑥−𝑦𝑀1𝑥𝑀2𝑦(𝑃𝑂4)6(𝑂𝐻)2در رابطه اس  توکیومتری 

  .[16, 14]باقی بماند 67/1ت نسبت مولی مجموع عامل کلسی  و عامل نارالصی بر عامل هسفات نباید تغییر کند. و مقدار ثاب

فیرد. درجه تنظی  شده، در آوم قرار می 120پس از سنتز اولیه، مخلوط دارل اتوکالو قرار فرهته و در دمایی که از قبل بر روی  

و با استفاده از دستگاه  چندین بار با سی لوهگزام و اتانولکشد. سپس مواد ساعت طول می 8این روند به طور معمول تا 

دهد شود. در دستگاه سانتریفیوژ که کار شستشو را انجام میدقیقه شتستشو داده می 10و به مدت  RPM=5000سانتریفیوژ با 

شود.  اسید از محلول جدا میآیند و با توجه به ارتالف در چگالی، مواد آلی آلوئیک مواد با سرعت بسیار زیاد به فرده در می

فیرد. پس از درجه تنظی  شده در آوم قرار می 80ساعت با دمایی که از قبل روی  24بعد از آم مواد برای رشک کردم به مدت 

ساعت و  2شود. مرحله بعدی کلسینه کردم در دمای باال است. این کار به مدت اطمینام از رشک شدم پودر در هاوم کوبیده می

پس از سنتز، برای هر پرتودهی  فیرند.ها تحت بررسی دزیمتری قرار میسنتز، نمونهپس از  شود.درجه انجام می 800ای در دم
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جهت کاهش رطای آزمایش، برای  های پالستی ی مخصوصی ریخته شده است.از پودر در ویال mg20مقدار کاهی حدودا 

ها؛ ه شده و قرائت شدند. جهت حذف وابستگی پاسخ ترمولومینسانس نمونههریک از مقادیر دز، سه ویال به طور همزمام پرتودید

ها به ترتین مقدار رروجی ترمولومینسانس در نهایت  بر مقدار جرم نمونه تقسی  شده است، بنابراین برای هرکدام از آزمایش

 ها توزین شده و کدبندی شده است.نمونه

 Gy/sپرتودهی با استفاده از چشمه فاماسل کبالت موجود در آزمایشگاه دزیمتری پژوهش ده کاربرد پرتوها با آهنگ دز تقریبی  

ها فری است. سپس برای برری نمونه 1500، و 800، 400، 100، 20های پرتودهی به ترتین برابر با انجام شده است. فام 3/1

ها نیز انجام رواهد فرهت. این نمونه TLسپس مشابه با مرحله قبل، بررسی پاسخ است. فری ت رار شده  3000آزمایش در دز 

جهت کاهش رطای آزمایش، برای هریک از مقادیر دز، سه ویال به طور همزمام پرتودیده شده و قرائت شدند. مقدار رروجی 

ها ها به ترتین نمونهن برای هرکدام از آزمایششد، بنابرایبایست بر مقدار جرم نمونه تقسی  میترمولومینسانس در نهایت می

سارت انستیتو هیزیک ایرام  TLD 7102مدل  TLDفر ها با استفاده از دستگاه قرائتتوزین شده و کدبندی شده است. نمونه

 C/s 5با آهنگ فرمایی  C350تا  C50موجود در آزمایشگاه دزیمتری پژوهش ده کاربرد پرتوها و در محدوده دمایی از 

 روانده شده است. 

 نتايج 
درصد و ترکیبی به همراه نمونه رال   2های سنتز شده ت ی با غلظت نمونه XRDبرای نمونه آنالیز  3و  2، 1های در ش ل

های آالییده درصد رلوص نیز آورده شده است. برای ها، در کنار نمونهاپتایت ارائه شده است. جهت تمایز در نمونههیدروکسی

 درصد مولی سری  است.  2اپتایت با نارالصی بیانگر نمونه سنتز شده هیدروکسی Ce2مثال 

 

 
 Ce2La2های آالییده  نمونه XRD: آنالیز :(1ش ل شماره )

10 30 50 70
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Ce2
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 La2Dy2های آالییده  نمونه XRD(: آنالیز 2ش ل شماره )

 
 Ce2Dy2های آالییده  نمونه XRDالیز آن(: 3ش ل شماره )

اپتایت با کارت دهنده را هیدروکسیاند، ماده اصلی تش یل، اضاهه شدهHAPهای ترکیبی به در سنتزهای انجام شده که نارالصی

ستاندارد  ش یل می 0294-073-01ا صی به طور همزمام در نمونهدهد. تخمینت صورت فرهته، ح ایت از وجود نارال  های کلی 

 است.  nm 30های سنتز شده تقریبا رال  است.  اندازه متوسط بلورک

،  منحنی پاسخ 4توام مالحظه کرد. در ش ل های سنتز شده را میدر این قسمت نتایج مربوط به رروجی حاصل از روانش نمونه

 5و 2، 1های با غلظت Laو  Ce ،Dyهای نارالصی ت ی های دررشش نمونهدز یا به عبارتی مساحت زیر سطح نمودار منحنی

  ها تقسی  شده، نشام داده شده است. این نمودار در مقیاس لگاریتمی ترسی  شده است.درصد، که بر جرم نمونه

10 20 30 40 50 60 70

degree (2 )

La2Dy2

Dy2

La2

HAP

10 20 30 40 50 60 70
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Dy2
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 درصد مولی 5و  2، 1هايبا غلظت Laو  Ce،Dyهاي هاي سنتز شده با ناخالصیپاسخ دز نمونه نمودار :(4شکل شماره )

های با غلظت Dyهای آالییده با نارالصی ت ی مشخ  است، نمونه آالییده با همانطور که از نتایج پاسخ ترمولومینسانس نمونه 

کمترین پاسخ را  Laو  Ceدرصد از  5های های با غلظتدرصد دارای بیشترین پاسخ و نمونه 2با غلظت  Ceدرصد و  2و 1

باشد. بنابراین باید سنتز درصد دارای بیشترین پاسخ می 2ها غلظت هریک از نارالصی دارند. عالوه بر آم مشخ  است که برای

درصد مولی انجام شود.  2های هریک با غلظت La ،Ceو ج( Dy,La، ب(Dy ،Ceهای الف(های ترکیبی با نارالصیاین نمونه

به  Ce2La2و  Ce2Dy2 ،La2Dy2ن های به ترتیهای دررشش مربوط به ترکین نارالصیمنحنی 7و  6، 5های در ش ل

برای نمایش  6و  5های ارائه شده است. در ش ل Gy 400درصد و در پرتودهی با دز  2های ت ی با غلظت همراه نارالصی

های دررشش ترکیبی و موقعیت ها جهت مقایسه منحنیاند. این ش لها در اعداد ثابتی ضرب شدهها در یک ش ل، دادهمنحنی

هردو دارای پاسخ دزیمتری مناسبی هستند اما همانطور که ار  Dy2و  Ce2های نمونهها نسبت به ی دیگر ترسی  شده است. قله

 4ی ی از دالیل کمتر شدم پاسخ مم ن است اعمال  مشخ  است، پاسخ نمونه ترکیبی از هردو نمونه ت ی کمتر است. 5ش ل 

 درصد است. 2های ت ی با نارالصی قله نمونه ترکیبی نیز حد میانی قلل با نمونهموقعیت  .درصد نارالصی در نمونه ترکیبی باشد
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 درصد 2با غلظت  Dyو  Ceهاي درخشش ترکيبی و تکی منحنی :(5شکل شماره )

های آالییده شده با باشد. نمونهدرجه سلسیوس می 218و  150دارای دو قله در دماهای  Laنمونه آالییده شده با نارالصی  

شود که ترکین این دو نارالصی اول این ه فویی میباشد. بنابراین پیشدرجه می 218نیز دارای قله در دمای تقریبی  Ceنارالصی 

شود  Ceبه علت حضور نارالصی  Laای در بین این دو دما باشد و ثانیا باعث اهزایش پاسخ ترمولومینسانس نارالصی دارای قله

 ، چنین اتفاقی نیز رخ داده است.6وجه به ش ل که با ت

 
 درصد 2با غلظت  Laو  Ce(: منحنی هاي درخشش ترکيبی و تکی 6شکل شماره )

های آالییده شده با باشد. نمونهدرجه سلسیوس می 218و  150دارای دو قله در دماهای  Laنمونه آالییده شده با نارالصی  

شود که ترکین این دو نارالصی اول این ه فویی میباشد. بنابراین پیشدرجه می 150نیز دارای قله در دمای تقریبی  Dyنارالصی 

شود  Dyبه علت حضور نارالصی  Laای در بین این دو دما باشد و ثانیا باعث اهزایش پاسخ ترمولومینسانس نارالصی دارای قله

 رخ داده است. چنین اتفاقی نیز  7که با توجه به ش ل 
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 درصد 2با غلظت  Dyو  Laهاي درخشش ترکيبی و تکی (: منحنی7شکل شماره )

چنام دارای فری ه  1500ها تا های سنتز شده، رروجی بیانگر این است که برری نمونهپس از مقایسه نمودارهای پاسخ دز نمونه

، 8فری ت رار شد. در ش ل  3000رهتار رطی هستند، بنابراین جهت آزموم مقدار نقطه اشباع، آزموم بار دیگر برای دز 

است، ارائه  و نقطه اشباع FWHMپارامترهای تاثیرفذار بر پاسخ که شامل شین نمودار )برآوردی از حساسیت(، دمای قله، مقدار 

 ها در یک ش ل، اعداد نرمالیزه شده است. شده است. جهت ترسی  نمودار

 
 هاي سنتز شدهنمونه  TLمقايسه پارامترهاي تاثيرگذار بر پاسخ :(8شکل شماره )

فری رهتار رطی  3000درصد از النتانیوم ه  چنام تا  2و  1های ها با غلظتهمانطور که مشخ  است، نمودار پاسخ دز نمونه

چنام رهتار رطی آید، این است که این دو نمونه علیرغ  این ه در محدوده وسیعی از دز ه دارند. اما آنچه که از ش ل بر می

از حساسیت کمتری برروردارند. جهت مقایسه بهتر و تعیین نمونه  Ce2و  Dy1 ،Dy2ها برای مثال دارند، نسبت به دیگر نمونه

و نقطه اشباع،  FWHMبهینه، پارامترهای تاثیرفذار بر پاسخ که شامل مساحت زیر سطح نمودار تقسی  شده به جرم، دمای قله، 

، راهنمای 4است. در جدول  ، موید این مطلن3اند. جدول امتیازدهی های سنتز شده محاسبه شدهدهی شده و برای نمونهوزم

0.00E+00

1.00E+06

2.00E+06

3.00E+06

4.00E+06

5.00E+06

6.00E+06

7.00E+06

0 50 100 150 200 250 300 350 400

𝑇
𝐿
𝐴
𝑟𝑒
𝑎

(𝑎
.𝑢

.)

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 (℃)

(La2-Dy2)*5

(La2)*30

Dy2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2 Slop*2E6 Tm(℃)*221
FWHM*193 Saturation Point*3000



 

9 

 

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

دهی برای هریک از و نقطه اشباع ارائه شده است. وزم FWHM، شامل پاسخ دز، دمای قله، TLدهی پارامترهای پاسخ وزم

سطوح این پارامترها با توجه به ارتالهات موجود در نتایج دریاهتی است. برای مثال با توجه به چگونگی قرارفیری موقعیت دمای 

دارای اهمیت  TLتقسی  بندی شده است. هرچقدر قله در دمای باالتری ظاهر شود، به لحاظ پاسخ Tmها، سطوح ونهقله در نم

باشند. مبنای شوند به علت اثرات محوشدفی دارای کمترین امتیاز میهایی که در دماهای ک  ظاهر میبیشتری است و قله

رای مثال با توجه به این ه پاسخ دز نسبت به سایر پارامترها دارای اهمیت امتیازدهی هر پارامتر نیز بر اساس اهمیت آم است. ب

ضرب  2بیشتری است و این پارامتر با میزام حساسیت کامال متناسن است؛ بنابراین وزم دهی برای هریک از سطوح پاسخ در 

 .  [19-17]شده است

 TL(: جدول امتیازدهی نمونه های سنتز شده به لحاظ پاسخ 3جدول شماره )

 Response Tm FWHM 
Saturation 

Point 
Total 

Dy-1 4 0 0.25 0 8.25 

Dy-2 4 0 0.25 1 9.25 

Dy-5 2 3 0 2 9 

Ce-1 3.5 3 1 2 13 

Ce-2 4 3 1 2 14 

Ce-5 1 1 0.5 1 4.5 

La-1 2 3 0.25 3 10.25 

La-2 2 3 0.5 3 10.5 

La-5 1 2 0 1 5 

hap 2 1 1 1 7 

Ce2Dy2 3.5 1 0.25 1 9.25 

Ce2La2 3 1 1 1 9 

La2Dy2 3.5 2 0.25 2 11.25 

  

 

 

 Ceهای آالییده با های نارالصی ت ی، نمونه، از میام نمونهTlهمانطور که مشخ  است، با در نظرفرهتن تمامی عوامل در پاسخ 

در مجموع دارای  La2Dy2های ترکیبی نیز نمونه شود. در میام نمونهدرصد، نمونه بهینه محسوب می 2و  1های با غلظت

 است.  TLبهترین پاسخ 

توام نشام داد، در صورتی ، میTLارائه شده و مجموع تمام عوامل درنظرفیری پاسخ  3و جدول  8با توجه به آنچه که در ش ل 

های نارالصی ت ی، به لحاظ وزنی دارای امتیازهای ی سانی باشند، نتایج نمونه ترکیبی در ونهکه هریک از این پارامترها در نم

درصد  2به لحاظ حساسیت هر دو نمونه با نارالصی ت ی  Ce2Dy2وضعیت بدتری قرار دارد. برای مثال در نمونه ترکیبی 
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اتن بیشتر باشد در صورتی که در نمونه ترکیبی پاسخ از هردو رود نمونه دارای پاسخ به مردارای بیشترین امتیاز هستند و انتظار می

درصد نیز نتیجه  2های ت ی و نمونه آالییده شده با نارالصی Ce2La2نمونه کمتر شده است. از مقایسه دمای قله ترکیبی نمونه 

ه لحاظ قرارفیری موقعیت شود. هرچند هردو نمونه ت ی به لحاظ دمایی دارای موقعیت مشابهی هستند و بمشابهی فرهته می

تری قرار دارند و این مه  در ها دارند، اما دمای قله در نمونه ترکیبی در موقعیت پاییندمایی بیشترین امتیاز را در میام سایر نمونه

 نیز به وضوح مشخ  است.  6ش ل شماره 

 

 TL(: جدول راهنمای وزم دهی پارامترهای تاثیرفذار بر 4جدول شماره )

response color weight Tm color weight 

1e7to1e9   42 150 to 180    0 

1e6to1e8   3.52 180 to 195   1 

1e6to1e7   32 195 to 210   2 

1e5to1e7   22 210 to 225   3 

1e4to1e5   12 225 to 235   4 

FWHM color weight 

saturation 

point color weight 

55-75   1 400   0 

75-105   0.5 800   1 

105-130   0.25 1500   2 

130-200   0 3000   3 

 

 

آید، این است که در صورتی که پارامترها دارای ارتالف هاحشی باشند، نتایج نتیجه کلی دیگری که از مقایسه این پارامترها بر می

درصد از  2های با نارالصی ت ی امتیاز مربوط به پاسخ نمونهنمونه ترکیبی تقریبا حد میانی این پارامترها رواهد بود. برای مثال 

La  وDy  ،5/3ها است. در صورتی که در نمونه ترکیبی امتیاز است و نشام دهنده ارتالف زیاد در پاسخ نمونه 4و  2به ترتین 

کند. امتیاز اشباع نیز صدق می درصد قرار دارد. این موضوع در مورد نقطه 2های ت ی با غلظت است و بنابراین حد میانی نمونه

ها است و نشام دهنده ارتالف زیاد در پاسخ نمونه 1و 3به ترتین،  Dyو  Laدرصد از  2های با نارالصی ت ی نقطه اشباع نمونه

 درصد قرار دارد. 2های ت ی با غلظت بوده و بنابراین حد میانی نمونه 2است. در صورتی که در نمونه ترکیبی امتیاز 

ای درصد است، بنابراین بهتر است مقایسه 4همانطور که اشاره شد در نمونه های ترکیبی با توجه به این ه مجموع مقدار نارالصی 

با نارالصی ت ی و با همام مقدار نارالصی صورت بگیرد، با توجه به در ارتیار داشتن اطالعات مربوط به نارالصی ت ی با غلظت 

درصد و نمونه  5ها انجام شده است. مقایسه پارامترهای پاسخ نمونه های نارالصی ت ی با غلظت ونهدرصد، مقایسه با این نم 5

درصد به مراتن اهزایش  5های ترکیبی ه  ارز نشام می دهد که پاسخ نمونه های ترکیبی نسبت به نمونه های نارالصی ت ی 
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قرار فرهته اند، نتایج بیانگر آم است که موقعیت دمای قله های  داشته است. مشابه با این کار، موقعیت قله ها نیز مورد مقایسه

درصد است. در مورد پارامترهای نقطه  5های نارالصی ت ی با غلظت های نمونههای ترکیبی تقریبا عددی مابین دمای قلهنمونه

 رهتار منظمی مشاهده نشده است.  FWHMاشباع و 

 

 بحث ونتيجه گيري 
های سری ، النتانیوم و های آالییده شده حاوی نارالصیهای سنتز شده هیدروکسی اپتایت رال  و نمونهدر این مقاله، نمونه

اند. نتایج اولیه بیانگر این است که مورد بررسی قرار فرهته TLدرصد مولی به لحاظ پاسخ  5و 2، 1های دیسپرسیوم با غلظت

های آالییده شده باشند. بنابراین مرحله بعدی نمونهمی TLرین پاسخ درصد دارای بهت 2های نمونه های سنتز شده با نارالصی

، که شامل TLدرصد مولی سنتز شده و به لحاظ پاسخ  2های هریک با غلظت La ،Ceو ج( Dy,La، ب(Dy ،Ceترکیبی الف(

دهد، با در نشام میاند. نتایج منحنی دررشش و نقطه اشباع هستند، مورد بررسی قرار فرهته FWHMحساسیت، دمای قله، 

درصد، نمونه  2و  1های با غلظت Ceهای آالییده با های نارالصی ت ی، نمونه، از میام نمونهTlنظرفرهتن تمامی عوامل در پاسخ 

 است.TL بهترین پاسخدر مجموع دارای  La2Dy2های ترکیبی نیز نمونه شود. در میام نمونهبهینه محسوب می

به لحاظ وزنی دارای امتیازهای ی سانی باشند، نتایج نمونه ترکیبی در  TLهای درنظرفیری پاسخ در صورتی که این پارامتر

وضعیت بدتری قرار دارد و در صورتی که پارامترها دارای ارتالف هاحشی باشند، نتایج نمونه ترکیبی تقریبا حد میانی این 

درصد و نمونه های ترکیبی ه  ارز نشام می  5لصی ت ی با غلظت مقایسه پارامترهای پاسخ نمونه های نارا پارامترها رواهد بود.

درصد به مراتن اهزایش داشته است. مشابه با این کار،  5دهد که پاسخ نمونه های ترکیبی نسبت به نمونه های نارالصی ت ی 

نمونه های ترکیبی تقریبا عددی  موقعیت قله ها نیز مورد مقایسه قرار فرهته اند، نتایج بیانگر آم است که موقعیت دمای قله های

رهتار منظمی  FWHMدرصد است. در مورد پارامترهای نقطه اشباع و  5مابین دمای قله های نمونه های نارالصی ت ی با غلظت 

 مشاهده نشده است. 
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