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 دزیمترهای ترمولومینسانس نوریضریب جذب تعیین 

 Am241 یبا استفاده از پرتو آلفا

 
تتوتفزوغترمزهشتیتفزهاهترمنوچهزی،*رمز ترز ت ده الف

-2486،تصندوقتپستی:ت،تپژوهشکد تکاربزهتپزروهادیپژوهشگا تعلومتوتفنونتهستهتسا رمانتدنزژیتدرمیتدیزدن

ت11365
ت

تبهت:چکیده ترزرمولورمینسانس تگستز  یمتزهای تحساسیتا توسیع تشاخهی تهر ته یمتزیهایشان ترمختلف تهستندتهای تروجه تد تت.رموره بعد

تبطورکمتنفوذترمانندتیونهایتسنگینتتدنزژیتپزروهایتوهمگنتتبطوردنزژیتپزروهایتیونیزدنتپزنفوذترمانندتگارمات،ته یمتزترزرمولورمینسانستپزروههی

بهتبیزونتتبصورتتنورتلورمینسانسته یمتزتقزدئتتگزمتکزهنتوتبا رزکیبتهرت رمانتوتد ترمحلتجذب،تهنگامتدندرو یعتشد فشزه تهرته یمتزت

تتد تنورتلورمینسانستگسیلتشد تد ترمزدکزتقابلتروجهیتقسمتشوند.تگسیلترمی تبستهتبهتهرجهتشفافیت، جذبتهاترزدشهتخوهتهرونِبا رزکیب،

تدینترحقیقتشوه.رمی ترمستعمتهایرزدشهتبزدیتنورتیجذبتخوهتضزیبتهر تپزروههیتGR200تلجدیدتو تد  تدستفاه  تآلفاتبا بصورتترجزبیت،

نسبتتبهته یمتزهایتتضزیبتجذبتنورتلورمینسانستردتت%7سالترمورهتدستفاه تقزدرتگزفتهتبوهندتدفزدیشتت5ه یمتزهاییتکهتبمدتتت.آرمدتبدست

 نشانتهدهند.تجدید

ت

Measurement of Optical absorption coefficient and relative response 

of GR200 dosimeters using 241Am-Alpha radiation 

 
F. Torkzadeh1*, F. Manouchehri and F. Mardashti 

 

Radiation Applications Research School, Nuclear Sciences and Technology Research Institute, 

AEOI, P.O.Box: 11365-3386 

 

*Email: ftorkzadeh@aeoi.org.ir 

 
Abstract: Thermolumiescence dosimeters with broad range of their sensitivities are being used 

in different dosimetry applications. After irradiation, the energy of penetrating radiations as 

gamma are homogeneously and of non-penetrating radiations as HCP are densely distributed in 

dosimeter, from where light emitted by recombination during readout. A significant part of 

emitted luminescence light from recombination centers, will be absorbed in the chip self, 

depends on the degree of transparency of it. In this study light self-absorption coefficient for 

new and frequently used GR200 pellets was determined experimentally using 241Am source 

alpha irradiation. 

 

 

 مقدمه

پاردرمتزهایت یاهیتد تقبیلتبستهتبهتنوعته یمتزتدستفاه تد ته یمتزهایترزرمولورمینسانستبزدیترعیینته ،تهنگامت

تپاسختدنزژی تپاسخته ، تشیمیایی،تتییاتتفیزیکصوتخصوت،تخصوصیاتتدپتیکیحساسیت، تقبیلتحساسیتِ د 
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آنتروجهتتبایدتبههنگامتقزدئتتتکهتدپتیکیتشوه.تیکیتد تخصوصیاتفشارتوتغیز تهرتنظزتگزفتهترمیت،تبرطو

تیشوهترمیزدنتشفاف تد ته یمتزهایتباتضخارمتتته یمتزتبزدیتعبورتنورتلورمینسانستدست. هایتهنگامتدستفاه 

هرتنتایجتبدستتآرمد تهدشتهتباشد.تهرترمزحلهترودندتراثیزت یاهیترمیتته یمتزتیرمتفاوتتد تیکتنوع،ترمیزدنتشفاف

بطوریتکهتنورتتشوههنگامتعبورتد ته یمتزتهرتآنتجذبترمیت0Iدتشد ترولیتقزدئت،تقسمتیتد تنورتلورمینسانس

ت.یابدرمطابقتردبطهت یزتکاهشترمیتkبهتنسبتتتIگیزیتشد تدندد  

kII(تتتتت1) /0 

بهتتهرترزدشهته یمتزتد تنورترولیدتشد تبزدیترعیینترمیزدنتجذبتنورتدستتنورترمعیاریتμتضزیبتخوهتجذبیت

ت[:4ردبطهت یزتباتهمترمزربطتهستند]تطبقتوتdضخارمتت

(تتتتتت2) dII  exp0
ت

تشوند.ههندتوترمتوقفترمیپزروهایتکمتنفوذ،تدنزژیتخوهتردتهرتالیهتبسیارتنا کیتد تحجمته یمتزتد تهستترمی

تپزرویتآلفات تیکسانیتد  ترمقددر تبا تبار تهو تیکته یمتز ترمعزوفتدست، تروشترکته یمتز تبه تدینتروشتکه هر

پالیزتشوهتولیتهنگامتقزدئتتیکتبارتباتیکتسمتتوتبارتهیگزتباتسمتتهیگزتروتبهتفورورمالتیهیترمیپزروه

تنورتقزدئتترمی تسطحتآنتجذبتشد ، تنا کیتد  تالیه تهر تآلفا تپزرو تطزفیتکه تقزدئتتبا تهنگام تدینکار تبا شوه.

دید ،تنورتلورمینسانستبزدیتکند.تولیتباتقزدئتتطزفتپزروتنلورمینسانستد تهیگزتقسمتهایتپزروتندید تعبورتنمی

شوه.تپالیز،تبایدتد تقسمتهایتپزروتندید تعبورتکندتوتقسمتیتد تنورتهرته یمتزتجذبترمیرسیدنتبهتفورورمالتی

باتدستفاه تد تپزروههیتگارما،تبزدیتبدستتآورهنتضزیبتجذبتت"،هوته یمتز"هرتروشیترمشابه،تبهتنامتروشت

تپزروهی ته یمتز تروی تبز تهیگز ته یمتز تیک ترمینور، تقزدر تدندد  د  تصورت تدین تبه تنور تکاهش تو گیزیتگیزه

تدندد  3شوه]رمی تبزدی ترحقیق تدین تهر ت[. تروش تد  تنور تجذبی تخوه تضزیب ترعیینتت"ه یمتزتهو"گیزی بزدی

تدستفاه تشد.تتGR200ضزیبتخوهجذبیتنوریتهرتهوتگزو ته یمتزتجدیدتوتکارکزه ت

تت تد  تدستفاه  ته یمتزر"تروشِبا تودن"ک تو ترماکزجی تردت[1]ا، تنور تجذبی ه یمتزتتبزدیتخوه

αAL2O3:C(TLD-500)،[تبزدیت3وتهمکاردن]تیوتبیلسکت[تبزدیتکلسیمتفلورید2بولت]لوکاستوتردینت

LiF:Mg,Cu,pهرتت،رماه تیکسانتیکتد تباتدینحالتنتایجترمزبوطتبهته یمتزهایترولیدتشد تگیزیتکزهند.دندد  ت

تباشند.حظههایترمختلفترممکنتدستتبصورتتقابلترمالآ رمایشگا  تدختالفتهدشته تهم توتتدیتبا بزدیترمقایسه

ت ته یمتزها، تکیفیت ته یمتزترعیینکنتزل تهر تنور ترمیتجذب تآلفاترودنرد تپزروههی تروش تد تتبا تنوع تهز بزدی

ترزرمولورمینسانس تته یمتزهای تهدهدنجام ترحقیق. تدین تبزدیتهر تنور تخوهجذبی تهایه یمتزتضزیب

LiF:Mg,Cu,Pبزدیترمدتتتدی،رزرمولورمینسانستپژوهشگا تعلومتوتفنونتهستههرتآ رمایشگا ته یمتزیتتکهت

ت تقزدرتگزفتندتباتضزیبتخوهتجذبیته یمتزهایتت20دلیتت15سالتوتت5 رمانتطوالنیتحدوه تدستفاه  بارترموره

تجدیدترمورهترمقایسهتقزدرتگزفت.

ت
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ت:کار روش

تد تپژوهشتنیهر تت8،تیکار ته یمتزهایترزدشهعده تجدیدتد  تو تتGR200ترمستعمل تقطز تضخارمتتتmm4با و

mm8/0تیقبلتد تهزتپزروههتمتزهایه تکهتهرتگزو تخوهتهدردیتحساسیتیتنزهیکتبهتهمتهستندتدنتخابتشدند.ت

یکتکور ترزرموالینتت(Annealing)تبا پختتبزدیت.سا یتشدندآرماه تبا پختتدستانددره،تاتیباتدستفاه تد تعمل

ترمورهتدستفاه تقزدرتگزفت.تتC1±°باتهقتتت47900ترمدل

تد تیکتهستگا تپزروههیتساختتآ رمایشگا ترزرمولورمینسانستباتسهتچشمهتبزدیتپزروه کهتهرتتAm241هیتآلفا

تدستودنه ترمحفظه تخالءیک تفشار(تدی ترنظیم تدرمکان تهدرنت)با تچشمهتدقزدر تفاصله تشد. ته یمتزتدستفاه  تد  ها

cm5/15تیکت تدستتکه تشد  تگزفته تنظز تهر تیکتکولیمارور تچشمه تبزدیتهز تفتدستتو ترمود یترد زدهمتپزرو

تکند.کندتوتیکتدهزمتهرتباالیترمحفظهتدرمکانتشزوعتوتقطعتپزروههیتردتدرمکانتپذیزترمیرمی

گیزیترمجموعته ت رمینهتوتقزدئتتتیکته یمتزتبزدیتدندد  ته یمتزهاتباالفاصلهتقزدئتتشدند.ت،بعدتد تهزتپزروههی

هاتهرتشد.ته تگارمایتچشمهتگیزیترمزبوطهتنسبتتبهتآنترصحیحصفزتهستگا تهرتنظزتگزفتهتشدتوترمقاهیزتدندد  

آلفاتوتگارماتتکلتقزدئتتگیزیتشدتوترمقددرتآنتنیزتد ترمقددرگیزیتباتوتبدونتیکتالیهتنا  تکاغذتدندد  یکتدندد  

تتتکسزتشد.

ت

ت:نتایج و بحث
گی در هنگام قرائت دزیمترهای ترمولومینسانس با توجه به قدرت نفوذ پرتو یونیزان در نوع دزیمتر و توزیع دام افتاد

ها در حجم دزیمتر، در مرحله قرائت، با گرم شدن دزیمتر ترمولومینسانس الکترونها بصورت موضعی )متمرکز( الکترون

دهند و نور آزاد شده از درون در مراکز بازترکیب یا همان مراکز لومینسانس، با حفره ایجاد شده بازترکیب انجام می

 گردد.کند و بصورت منحنی درخشندگی ثبت می( راه پیدا میPhoto Multiplier Tubپالیر )دزیمتر به لوله فوتومالتی

با توجه به شکل خارجی دزیمتر و شفاف و غیر شفاف بودن نوع دزیمتر، میزان تضعیف نور ایجاد شده بدلیل جذب آن در 

واردی از قبیل پرتودهی به دزیمتری دیگر متفاوت است. تعیین میزان تضعیف نور ترمولومینسانس در م یدزیمتر از دزیمتر

تواند از اهمیت زیادی برخوردار با ذرات سنگین بادار و یونهای سنگین می OSLمواد ترمولومینسانس، سنتیالتور و یا 

 باشد.   

یک سری از این  ،به شکل قرص GR200-LiF:Mg,Cu,Pبرای تعیین ضریب جذب نور ترمولومینسانس در دزیمترهای 

دقیقه تحت  20بمدت   GR200سه گروه دزیمتر، دزیمترهای  تعیین حساسیت فردید. بعد از دزیمترها آماده سازی شدن

بعد از  همین پرتودهی برای بار دوم روی دزیمترها انجام شد و و قرائت شدند. قرار گرفتند Am241پرتودهی آلفا با چشمه 

( و طرف دیگر Planchetان حرارتی قرائتگر )و طرف پرتودیده روی اِلم .برگردانده شدندبرای قرائت پرتودهی دزیمترها 
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یک دزیمتر پرتو ندیده روی دزیمتر پرتودیده قرار  در سومین پرتودهی،پالیر قرار داده شد. پرتوندیده بطرف فوتومالتی

 دهد.هندسه قرارگرفتن دزیمترها هنگام پرتودهی را نشان می 14شکل داده شد.

 
سطح پرتودهی شده رو  -هنگام قرائت.الف: جهت قرارگرفتن دزیمتر 1شکل

مانند ب، با یک تراشه دیگر -سطح پرتودهی شده رو به پایین، پ -به باال، ب

 بر روی آن 

، آزمایش باال یک بار keV60با انرژی  Am242پرتوی گامای خروجی از چشمه آلفا  پاسخ دزیمترها به گیریبرای اندازه

انجام شد. نتایج بدست آمده سپس نسبت به دز زمینه که  mm1/0به ضخامت  نیز با استفاده از یک برگ نازک کاغذ

گیری شده دهد که خروجی اندازه( نشان می1گیری شد تصحیح گردید. نتیجه این پرتودهی )جدول جداگانه اندازه

نتایج این   1جدولاست. گیری شده مربوط به پرتو آلفا ناچیز مربوط به پرتوی گاما در مقابل خروجی نور لومینسانس اندازه

 دهد. را نشان می هاپرتودهی

  GR200گیری میزان جذب نور در دزیمترهای : نتایج اندازه1جدول

 GR200 شکل قرار گرفتن دزیمتر

 مستعمل

(nc) 

GR200 

 جدید

(nc) 

 837/28±26/0 645/16±39/0 هندسه قرائت  الف

 169/14±38/0 561/7±37/0 هندسه قرائت ب

 803/5±45/0 478/2±32/0 ت پهندسه قرائ

  nc23/0  مقدار زمینه

  nc53/0  گاما+زمینه پاسخ مقدار
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 با افزایش ضخامت GR200میزان خودجذبی نور لومینسانس در دزیمتر : 2شکل

 Am241گیری گامای چشمه اندازه-ب

ش باال یک بار نیز با استفاده از ، آزمایkeV60با انرژی  Am242گیری پرتوی گامای خروجی از چشمه آلفا برای اندازه

گیری انجام شد. نتایج بدست آمده سپس نسبت به دز زمینه که جداگانه اندازه mm1/0یک برگ نازک کاغذ به ضخامت 

گیری شده مربوط به دهد که خروجی اندازه( نشان می1شد )قسمت بعد( تصحیح گردید. نتیجه این پرتودهی )جدول 

 گیری شده مربوط به پرتو آلفا ناچیز و قابل صرف نظر است. با توجهوجی نور لومینسانس اندازهپرتوی گاما در مقابل خر

که  1آهنگ دز برای چشمه شماره  nC/mSv440در حدود  GR200گیری و حساسیت میانگین دزیمترهای به این اندازه

 است.  Sv/hμ19قوی تر از دو چشمه دیگر است 

 در موضع دزیمتر  Am241ی گامای چشمه گیری بزرگی پرتو: اندازه7جدول

 (ncبا پوشش کاغذ ) (ncبدون پوشش کاغذ ) 

 53/0 95/19 1گیری با چشمه اندازه

 27/0 37/9 2گیری با چشمه اندازه

 27/0 37/7 3گیری با چشمه اندازه

برای حذف میزان قرائت دز  در نظر گرفته شد. GR200دزیمتر  3همچنین برای محاسبه میزان قرائت مربوط به دز زمینه، 

زمینه از دزیمتر که همزمان با دزیمترهای آزمایش باال بازپخت شدند استفاده شد. برای آزمایش مربوط به قسمت سوم که 

گیرند، محاسبه قرائت دز زمینه با استفاده از یک دزیمتر قرائت شده بر روی یک دزیمتر دو دزیمتر روی هم قرار می

 داده شد و نتیجه آن از هندسه مشابه در آزمایش باال کسر شد.پرتودهی نشده قرار 



 
 ای اریانبیست و سومین کنفرانس هسته

 

 دااگشنه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیقات 1395اسفند ماه  5و  4

 

23rd Iranian Nuclear Conference 24-25Feb 2017 Tehran- Science and Research Branch of Islamic Azad University 

 

6 

 دهد.گیری با دوچشمه مختلف آلفا درون محفظه پرتودهی آلفا نشان میجدول زیر نتایج میانگین را برای دو اندازه

: نتایج میانگین از جدول باال برای سه ترتیب مختلف قرارگرفتن 8جدول

 دزیمترهای مستعمل هنگام قرائت

ضخامت دزیمتر  3چشمه شماره  2چشمه شماره  1چشمه شماره  ل قرار گرفتن دزیمترشک
mm 

 )بُرد ذره(02/0 849/11±42/0 378/12±39/0 645/16±39/0 هندسه قرائت  الف

 88/0 751/5±112/0 539/5±37/0 561/7±37/0 هندسه قرائت ب

 76/1 39/1±26/0 784/1±27/0 478/2±32/0 هندسه قرائت پ

 

 

 جدول زیر مقادیر بدست آمده از دو نمودار باال برای روش استفاده از پرتودهی سطحی یک دزیمتر آورده شده است.در 

 GR200: مقادیر بدست آمده برای ضریب جذب نور در دزیمتر 9جدول

 2و1میانگین چشمه  3چشمه  2چشمه  1چشمه  µمقادیر ضریب جذب

 091/1 218/1±2/1 101/1±1/1  082/1±08/1  تطبیق منحنی نمایی

 )9903/0=2R) )9905/0=2R) )9859/0=2R) 013/0± 

 x 05/0±082/1 06/0±10/1 11/0±21/1 091/1به  I)0ln(I/شیب خط 

 )9903/0=2R) )9905/0=2R) )9659/0=2R) 013/0± 

(، دارای دقت 0.0992R=) 2و  1های ( برای نتایج مربوط به چشمه2Rها، با توجه به اینکه فاکتور درجه تطبیق )جذر مربع

، مقدار ضریب جذب 2و  1چشمه آلفای  2های پرتودهی شده با مقدار بدست آمده برای نمونه 2از میانگینِ  ،باالتری است

 است و رابطه:  091/1برابر   GR200نور در دزیمتر مستعمل 

I=I0exp(-1.091x)                )26( 

دهد. برای تصحیح میزان نور جذب شده نیز از ضریب تصحیح خود جذبی ان میتابع جذب نور در این نوع دزیمتر را نش

 توان از رابطه زیر استفاده کرد.می

61.2
11

88.0091.1.

0 
 eeI

I
x

                 )27( 
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دن با پرتوی بتا و قرائت آن و پرتودهی مجدد با بتا و بعد از قرار دا GR200شکل زیر با استفاده از نتایج پرتودهی دزیمتر

شود. چشمه آلفا در این نمودار دیده می 3یک دزیمتر پرتو ندیده بر روی آن بدست آمده است. نتایج برای هر یک از 

برای  μ=018/1نتیجه یعنی  3خط تطبیق داده شده نمایشگر ضریب جذب نور است. میانگین این  3شیب هر یک از 

 کمتر است. %7ترهای مستعمل, در حدود برای دزیم  m091/1=μ-1دزیمترهای جدید در مقایسه با   

 

 
 : روش استفاده از شیب خط برای بدست آوردن ضریب جذب نور18شکل

( یا Acetonای با استفاده از اَسِتون )توان آنها را بصورت دورهبرای جلوگیری از تغییر رنگ و جرم بر روی دزیمتر، می

ی دزیمتر دارد ولی آن را کامال به حالت روزِ اولین بارِ استفاده باز  الکل شستشو داد. این کار البته تاثیر زیادی در تمیز

تگرداند.نمی

ت:گیرینتیجه

تدینترحقیقتروشیتبزدیترعیینت ترزدشههر تهر هایته یمتزهایترزرمولورمینسانستدردئهتشد تضزیبتجذبتنور

سیارتکورا تذردتتآلفاتهرتشوه.تباتروجهتبهتبزهتبدنجامترمیتAm241دستتکهتباتدستفاه تد تپزرویتآلفاتد تچشمهت

یترمقددرتقزدئتتپشتتوترویته یمتزترمیزدنتجذبتنورتلورمینسانستهرونته یمتزترزرمولورمینسانستد ترمقایسه

تنتیجهترمقایسهتبینتضزیبتجذبتبینته یمتزهایترمستعملتوتجدیدتحاکیتد ترزدشهته یمتزتدندد   گیزیتشد.

تباتدستفاه تد تدینتروشترمایزتبینتکاهشتهرته یمتزهایترمستعملتدست%7دفزدیشتضزیبتجذبتبهترمیزدنت ت.

قزدئتته یمتزتهرتدثزترخزیبترمزدکزتکزیستالیترمزربطتباتفزآیندترزرمولورمینسانست)کاهشتحساسیت(توتکاهشت

تشوه.تتتتقزدئتتهرتنتیجهتکاهشتشفافیتتدرمکانتپذیزترمی
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