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برای  بالقوهرایوکرومیک  فیلم دزیمتر : یک 20TPPF-پلی کربناتفیلم پلیمر منعطف 

 مقاصد پرتوفرآوری

 

 2فتح اللهی، هادی -1ضیایی، فرهود –*، 1شهزاد ،فیضی
  کاربرد پرتوها پژوهشکدهعلوم و فنون هسته ای،  پژوهشگاهانرژی اتمی،  سازمان. 1

 فنون هسته ای، پژوهشکده کشاورزی هسته ای. سازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه علوم و 2

 

 :دهيچک
 تتراکیس )پنتاافوورو فنیا پ پاورفیرین یک نوع دزیمتر رادیوکرومیک با فرموالسیون جدید ساخته شد. شهوژدر این پ

(20TPPFارزیابی پارامترهای دزیمتریاک  .استفاده شد ماتریس ر و پوی کربنات بعنوانبخش حساس این ابزابه عنوان  پ

کیووگری انجام شد. جذب مرئای مااورا   100تا  0در گستره دز  60 -تم مورد نظر با استفاده از یک ماشین کبالتسیس
 وابستگی خطی به میزان دز جذب شده دارد. کیووگری، 90تا  0، در گستره دز نانومتر 414بنفش فیوم ها در طول موج 

 بررسی شد. محوشدگی پاسخ  همچنین اثر این عوام  بر اثرات نور مستقیم و غیر مسقیم پیش از پرتو دهی و بررسی

 پرتوفرآوری ،رادیوکرمیک ، دزیمترTPPF 20پوی کربنات، :کلمات کليدي

 

 : مقدمه

دزیمتری با استفاده از انواع سیستم های اندازه گیری معمول همواره با مشکالت و معضالتی همراه است. باه 

زولوشن فضایی مناسبی را در بسیاری از طرح هاای درماان فاراهم عنوان مثال اتاقک یونش و نیمه هادی ها ر

نمی کنند. اندازه گیری با دزیمترهای ترمولومینسانس، اگرچه دارای ابعاد کوچک هساتند، باه هنگاام نیااز باه 

توزیع دز یک یا دوبعدی بسیار پر زحمت و وقت گیر است و همچنین اطالعات دزیمتری آن ها را نمی توان 

را عالقه مند به ساخت دزیمتری که دز جذب شاده را باا  یگانی کرد. این مشکالت متخصصین فنذخیره و با

ئه دهد و از سویی سهولت کاربرد، حم  و تجزیه و تحوی  داده ها را در خود داشته باشاد، ادقت قاب  قبول ار

مترهاا باا رزولوشان کرد. با معرفی دزیمترهای رادیوکرومیک بسیاری از این ویژگی ها فاراهم شاد. ایان دزی

  و مافضایی باالو حساسیت طیفی نسبتا اندک، تقریبا غیر حساس به نور مرئی بوده و بناابراین سااخت و ح

 . ]1[نق  آن ها در شرایط معمولی محیط سه  است

و نیااز باه هرناوع فرآیناد  اساتتغییر رنگ و یا تشکی  پویمر در اثر جذب انرژی پرتوهاا  ،اثر رادیوکرومیک

با توجاه باه ایان . یستکننده خروجی پس از پرتوگیری نفرآیند تقویت  هرنوع ، نوری، حرارتی و یاشیمیایی

امتیازات سالیان سال است که دزیمترهای رادیوکرومیک به عنوان دزیمترهای روزمره برای اندازه گیری کمای 
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گیرند و بنابراین توسعه ایان پرانرژی گاما و پرتو الکترون مورد استفاده قرار می  دز جذب شده از فوتون های

 نوع دزیمترها مورد عالقه کاربران و متخصصین فن است.

تتاراکیس )پنتافووروفنیا پ  در این پروژه یک نوع دزیمتر رادیوکرومیک باا فرموالسایون جدیاد سااخته شاد.

 ر و پوی کربنات بعنوان ماتریس استفاده شد. بخش حساس این ابزاپ به عنوان 20TPPFپورفیرین )

 

 دستورالعمل هاي تجربی

 مواد و روش ها

حالل ها و مواد شیمیایی از شارکت مارک و پوای کربناات از شارکت لگازان خریاداری شاد. تتراکیس)پنتاا 

فووروفنی پپورفیرین مطابق دستورالعم  گزارش شده در پژوهش های پیشین گاروه تحقیقااتی حا ار سانتز 

 . ]2[شد

 آماده سازي فيلم ها 

 پ20TPPFتتراکیس)پنتاا فووروفنیا پپورفیرین)میوی لیترپ ح  شاد.  5گرمپ در کوروفرم )1884/0پوی کربنات )

)نسبت وزنی پوی کربنات و رنگ بکار رفته  میوی لیترپ ح  شد 1گرمپ بطور جداگانه در کورو فرم ) 0094/0)

 10ی محوول پوی کربناات منتقا  شاد و باه مادت به ظرف حاو پ20TPPF). محوول حاوی استپ 5/0: 100

دقیقه هم زده شد. سپس قالب گیری در یک پتری دیش شیشه ای انجام شد. بارای جواوگیری از ایجااد غیار 

دقیقه نگهداری  30بدون جریان هوا و در دمای محیط به مدت پتری دیش در اتاقی  ،تی در فیوم نهایییکنواخ

 1ام  حالل برای اطمیناان از خاروج کاما  ذرات حاالل فایوم باه مادت شد. پس از تشکی  فیوم و تبخیر ک

پاس از جداساازی فایوم از قالاب، فایوم هاا باا درجه سانتیگراد نگهاداری شاد.  50ساعت در آونی با دمای 

 برش داده شده و آماده بررسی شدند.  2cm 3 ×1 ابعاد

  پرتودهی

در پژوهشکده کشاورزی هسته ای سازمان انارژی موجود  60-به وسیوه چشمه کبالت  20PC/TPPF فیوم های

میوی متر که برای رسیدن به تعاادل الکترونای ماورد اساتفاده  4در یک سیوندر پوی استایرنی با  خامت اتمی 

 پرتودهی شدند.  kGy/h 65/2با آهنگ دز و کیووگری  100تا  10با مقادیر دز از قرار می گیرد، 

 قرائت 

 250نوار، طیف جذبی فیوم های پرتو ندیده و پرتو دیده در گستره طاول ماوج پس از برش فیوم ها به شک  

ثبت شد.  خامت فایوم هاا باا  Du 800-beckman coulter اسپکتروفوتومتر مدلنانومتر با استفاده از  550تا 

 اندازه گیری شد. میکرومترپ  ±1)دقت اندازه گیری  Mitutoyoاستفاده از میکرومتر مدل 
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 بحث و نتایج

  20TPPFتجزیه پرتوالقایی 

نشان داده شده اسات.  1قب  و بعد از پرتودهی با پرتوهای گاما در شک    20TPPF-PCطیف جذبی فیوم های 

این ناواحی شاام  )الفپگساتره طاول در طیف ها سه ناحیه ویژه قاب  مشاهده است که گسترده شده است. 

ناانومتر هساتند. شااخر تارین  505)جپ طاول ماوج نانومتر  414نانومتر )بپ طول موج  290تا  280موج 

نوار ساورت پاورفیرین ناام دارد و نانومتر است که  414قسمت در طیف جذبی فیوم ها جذب در طول موج 

با افزایش دز پرتو شدت ایان باناد کااهش یافتاه و رنگ فیوم ها نیز وابسته به جذب در این طول موج است. 

 20TPPFی دهد. انرژی پرتوهای گاما باعث شکست مرحوه به مرحواه شاخصی برای اندازه گیری دز بدست م

 شده و بنابراین غوظت این ترکیب در فیوم کاهش یافته و شدت جذب نیز کاهش می یابد.

ناانومتر اطالعااتی از تجزیاه اجازا  فایوم و تشاکی  ترکیباات جدیاد در اثار  290تاا  280گستره طول موج 

دز پرتو افزایش جذب در این ناحیه مشاهده می شود که احتماال وابسته باه با افزایش پرتودهی، درخود دارد. 

تشکی  مشتقات پیرول، پیرول کربوکسالدهید و پنتافووروبنزآلدهید هستند کاه همگای در ایان ناحیاه جاذب 

 نشان داده شده است.  2دارند. مکانیزم احتمالی تجزیه پرتوالقایی در شک  

باا توجاه باه نیز مربوط به ترکیب پورفیرینی است.  Qنانومتر به نام باند  505پیک مشاهده شده در طول موج 

برابار کمتار اسات، حساسایت  10نسبت به باند سورت به طور کوی حدود  Qاینکه  ریب جذب مولی باند 

 کمتری نسبت به واکنش ها دارد. 
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 کیووگری. 100تا  10دز  تحت مقادیر  20TPPF-PC. طیف جذبی فیوم های پرتو ندیده و پرتو دیده 1شک  

 

 
 طیف جذبی اجزا  متشکوه.و   20TPPF. مکانیزم احتمالی تجزیه پرتوالقایی 2شک  

 

 پاسخ-دزدانسيته نوري و -دز نمودارهاي

 414تغییرات دانسیته نوری در طاول ماوج دریافت رفتار فیوم در برابر پرتو به دالیوی که پیشتر ذکر شد، برای 

)شاک   دانسیته نوری با رسم مقادیر جذب بر حساب دز حالا  شاد-دز منحنیگرفت. نانومتر مد نظر قرار 

a3 .ردیمقاپ iA-0A=AΔ 0، که در آنA  وiA  به ترتیب مقادیر دانسیته نوری برای فیوم پرتو ندیده و فیوم پرتاو

 پ. b3 )شک  نسبت به دز جذبی رسم شد هستند، به عنوان پارامتری از تغییرات رادیوکرومیکام  iدیده 
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 .20TPPF-PCپ فیوم های bپاسخ )-پ و دزaدانسیته نوری )-. نمودارهای دز3شک  

 

پاساخ فایوم دزیمترهاای تجااری -نمودارهاای دز ،جهت مقایسه ،مشاهده می شود b3همانطور که در شک  

CTA  وFWT  20نیز رسم شده است. فیوم هایTPPF-PC در مقایسه با FWT عالوه بر حساسایت بااالتر، از 

 CTAگستره پاسخ دهی خطی وسیع تری نیز برخوردار است. این فیوم ها در مقایسه باا فایوم هاای تجااری 

 گستره پاسخ دهی خطی وسیع تری دارند اما از سویی حساسیت آن ها کمتر است. 

 

 پس از پرتودهی وپایداري پيش 

شیمیایی آن قب  از پرتوگیری و  پایداری به خالی توجه بایستی همواره دزیمتری، هر از استفاده هنگام به

باعث تغییرات  است ممکن که محیطی فاکتورهای مهمترین همچنین اثرات محوشدگی پاسخ معطوف داشت.

 اندازه گیری دز در خطا ایجاد دهند و موجب قرار تأثیر تحت را دزیمتر پاسخشیمیایی در فیوم ها شده و 

جذبی. در این پژوهش پایداری  دز آهنگ نیز محیط و رنسبی، نو رطوبت دما، از عبارتند شوند، شده جذب

تغییرات . پ4)شک   بررسی شد در تاریکیمسقیم و غیر دهی و پس از آن در برابر نور فیوم ها پیش از پرتو

و در شرایط بدون نور به  مستقیمغیر روز در حضور نور  120جذب فیوم های پرتو ندیده در مدت زمان 

برای بررسی اثر نور محیط بر محو شدگی پاسخ نیز دو نمونه فیوم  .پa4)شک   ستا  % 1/8و  % 0/11ترتیب 

روز تحت پایش دانسیته نوری قرار گرفت. تغییرات  120کیووگری در مدت زمان  10پرتودیده با مقدار دز 

مستقیم و در شرایط بدون نور به غیر روز در حضور نور  120جذب فیوم های پرتو دیده در مدت زمان 

 پ.b4است )شک    % 6/1و  % 7/8تیب تر
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پ، aپیش از پرتودهی )غیر مستقیم، نور و  بدون نوردر شرایط  20TPPF-PC. تغییرات جذب فیوم های 4شک  

 .پbپس از پرتودهی )

 

 : نتيجه گيري

 اسخپ داراست. را فرآوری پرتو اهداف برای باال دز دزیمتر یک عنوان به کاربرد قابویت 20TPPF-PCهای فیوم

به این لورت که اندک آثار محو  .است خطی کیووگری 95 تا 0 تابش محدوده در تابشی دز به ها فیوم دهی

در مدت زمان مورد بررسی پایداری ناوا حی پدیدار شده است.  کیووگری به طور 100شدگی در نزدیکی 

 ماه 4 از بیش و مناسبندیده برای فیوم پرتو دیده و پرتو نور، بدون محیط در دزیمترها فیوم اینشیمیایی 

میزان تغییرات پیش از تابش دهی گیرند.  تاثیر قرار می تحت . فیوم ها در معرض نور غیر مستقیم بیشتر است

است. همچنین  % 0/11 و 1/8 روز در شرایط بدون نور و در نور غیر مستقیم به ترتیب 120جذب پس از 

 است. % 7/8و  6/1به ترتیب برابر با کیووگری  10دیده به میزان این تغییرات برای فیوم پرتو
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