طراحی و ساخت پایلوت آزمایشگاهی سیستم دزیمتری فضایی OSL
حسین صادقی-حسین جهانبخش-عاطفه آقایی*-رضا طاهری-آسیه موسوی-علی محمد نیکو
دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان-دانشکده فیزیک

چكيده
دزیمتر معرفی شده در این مقاله بر پایه تکنیک کامالً نوری  (Optically Stimulated Luminescence) OSLعمل مینماید.
اساس این تکنیک ،پدیده فیزیکی (کوانتومی) گسیل لومینسانسی میباشد که از طریق تحریک ،توسط چشمه نوری
حاصل میگردد .این سیستم شامل یک ماده عایق یا نیمهرسانا بهعنوان ماده دزیمتر  ،OSLبخش اپتیکی و سیستم
آشکارسازی و خوانش دزیمتر میباشد ماده حساس مورد استفاده  Al2O3:Cو نحوه خوانش سیستم دزیمتری
 Continuous-Waveمیباشد .این ماده ،قابلیت نگهداری اطالعات تا مدت زمان زیادی (مثالً حدود  3-5%محوشدگی
درسال) را دارا میباشد .قابلیتهایی از قبیل خطی بودن پاسخ سیستم در محدوده وسیعی از دز ( ،)1 µGy- 111 Gyنیاز
به توان الکتریکی بسیار پایین برای خوانش ،کوچک بودن حجم سیستم دزیمتری ،قابلیت آنیل کردن نوری بلور و
حساسیت باال به تمام پرتوهای محدودهی  ، LET< 5 keV/µmکه بخش عمده تشعشعات فضایی را شامل میشود ،از
مزایایی است که این دزیمتر را در  11سال گذشته به عنوان انتخاب اول سیستمهای دزیمتری بکار گرفته شده توسط
 NASAو  ESAقرار داده است.
واژه هاي كليدي :سیستم دزیمتری  – OSLلومینسانس –کالیبراسیون

مقدمه
در طول یک پرواز فضایی ،یکی از مهمترین مسایلی که با آن مواجه هستیم انجام دزیمتری ذرات اولیه و ثانویه
در محدوده ی وسیعی از انرژی است .لزوم انجام دزیمتری در هر پرواز فضایی بهخاطر حفاظت ابزارهای
الکترونیکی و یا پرسنل موجود در فضاپیما از آسیبهای ناشی از محیط تشعشعی فضا میباشد [ .]1تکنیک
 ،OSLدر سالهای اخیر بهعنوان یکی از بهترین تکنیکهای مورد استفاده برای دزیمتری در دنیا معرفی شده
است .این تکنیک شبیه تکنیک ترمولومینسانس می باشد ،با این تفاوت که خوانش دزیمتر در تکنیک OSL
بهجای گرما بر اساس تحریک نوری و پدیدهی لومینسانس استوار میباشد.
برای انجام دزیمتری با تکنیک  ،OSLنیاز به یک مادهی حساس میباشد که معموالً دارای ساختار بلورین بوده،
(مانند  MgO ،BeO ،Al2O3:Cو )...و وظیفه ثبت انرژی تخلیه شده حاصل از عبور پرتوهای مختلف مانند
گاما ،الکترون ،پروتون و حتی یونهای سنگین را بر عهده دارد .این انرژی باعث گیراندازی الکترونهای الیه
ظرفیت بلورهای فوق ،در دامهای انرژی خاصی معروف به مراکز رنگی  Fمیشوند .سپس با تحریک توسط
یک چشمه نوری مناسب مانند لیزرو یا  LEDلومینسانس موقتی در طول این فرآیند ایجاد میگردد .الزم به
ذکر است که طولموج نور گسیل شده ،ناشی از ویژگیهای مادهی لومینسانس است و به تابش فرودی مربوط
نمیشود [.]2
مبانی نظري و كوانتومی تكنيک OSL

مبانی نظری دزیمتری با تکنیک  OSLبر اساس پدیده لومینسانس و قانون آنتیاستوکس قابل توجیه میباشد.
برای ایجاد یک تصویر درست از تکنیک  ، OSLیک مدل نظری از مراحل انجام این فرآیند ارائه و در نهایت
مدل ریاضی این تکنیک بهدست میآید.
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مواد عایق یا نیمهرسانای بلورین مورد استفاده ،شامل تعدادی از نقصهای شبکه بلورین هستند که در طول
فرآیند رشد بلور و در اثر ایجاد دوپنت در آن ،حاصل شدهاند .این نقصها به صورت دامهایی ،برای الکترونها
یا حفرهها عمل میکنند .شکل  1نمایی شماتیک از گاف نوار یک ماده دزیمتر را نشان داده که بر اساس آن
جزییات مدل نظری تکنیک  OSLدر ادامه شرح داده میشود .مرحله اول ،پرتودهی ماده دزیمتر است که جذب
این تابش ،موجب جدایی الکترونها از نوار ظرفیت و انتقال آنها به نوار رسانش میشود .جای خالی الکترونها
در نوار ظرفیت ،باعث ایجاد حفره میگردد که در قسمت  1از شکل  1نمایش داده شده است .مطابق قسمت
 2شکل ،الکترونها میتوانند در نوار رسانش آزادانه حرکت کرده تا در شرایط مناسب ،در دامهای الکترون
گیراندازی شوند .مشابه این حرکت برای حفرهها نیز امکانپذیر است که در قسمت  3به تصویر کشیده شده
است .قسمتهای  4تا  ،11انواع مختلف دامهای موجود در گاف نوار بلور را نشان میدهد که در واقع مکانهایی
برای گیراندازی الکترون و حفره میباشند.
مهمترین دامی که فرآیند  OSLاز آن حاصل میشود ،دام شماره  9است که دام اصلی دزیمتری نامیده میشود.
اولین مرحله خوانش دزیمتر در این تکنیک ،تحریک نوری ماده دزیمتر میباشد ،به این صورت که الکترونها
در اثر تحریک میتوانند از دامهایی که در آنها گیراندازی شدهاند خارج شده و در نوار رسانش سرگردان
بمانند .از طرفی حفرههای تولید شده در اثر تابش نیز میتوانند در مراکز بازترکیب (دامهای  5و  ،)11گیراندازی
و مراکز  F +را ایجاد نمایند .سپس الکترونهای موجود در قسمت  11میتوانند در مراکز  F +با حفرهها بازترکیب
شده و یک مرکز برانگیخته  Fبه وجود آورند .به علت ناپایدار بودن این مراکز برانگیخته که با ∗  Fبیان میشوند،
الکترونها از تراز برانگیخته  31Pبه حالت زمینه  11Sمنتقل شده و لومینسانس تحریک شده توسط نور یا
OSLگسیل میشود که در قسمت 11و  12نشان داده شده است [.]3
F +421nm.

*F

F+ + e -

شكل  -1نمایی شماتيک از فرآیند  OSLدر گاف نوار یک ماده عایق دزیمتر

اکنون میتوان بر اساس این تصویر ،مدلی ریاضی برای فرآیند  OSLارائه نمود .در سادهترین مدلی که برای
فرآیند  OSLبیان میشود میتوان نشان داد که شدت  OSLدر طول تحریک به صورت نمایی تنزل پیدا میکند.
در این مدل تعداد الکترونهای گیراندازیشده در دامها را با  nو احتمال گذار بر واحد زمان برای الکترونهای
dn
گیراندازیشده که تحت تحریک نوری قرار گرفتهاند با  pنشان داده میشوند .در نتیجه خواهیم داشت =
dt
. −np
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با در نظر گرفتن تراکم اولیه بارهای گیراندازی ) n1 = n(1پاسخ معادله فوق به صورت زیر در آمده که این
پاسخ نشان دهنده این است که تراکم الکترونهای گیراندازیشده بهصورت نمایی با زمان تحریک ،کاهش مییابد
[.]4
dn

IOSL (t) ∝ | dt | = n1 e−pt

()1
چيدمان آزمایشگاهی سيستم دزیمتري با تكنيک OSL

در این بخش به شرح طراحی و پیکربندی سیستم دزیمتری  OSLپرداخته میشود .بهطورکلی میتوان سیستم
مورد نظر را به سه بخش اصلی ماده دزیمتر  ، OSLبخش الکترواپتیکی سیستم دزیمتر و خوانشگر سیستم
دزیمتری  OSLتقسیم نمود.همان طور که در باال اشاره شد بخش اول این سیستم ،که مهمترین بخش آن نیز
محسوب میشود ماده دزیمتر  OSLمیباشد .از خصوصیات یک مادهی لومینسانس مناسب جهت انجام این
نوع دزیمتری می توان به حساسیت باال در برابر تابش ،بازده تحریک نوری باال ،عدد اتمی مؤثر پایین و عدم
محوشدگی زیاد (یک سیگنال لومینسانس پایدار در دمای اتاق) اشاره نمود .در این مقاله از بلور Al2O3:C
بهعنوان ماده دزیمتر استفاده شدهاست .این ماده دارای آستانهی پاسخ  OSLبسیار پایین در حدود 11-6 Gy
میباشد که موجب آشکارسازی سطوح دز بسیار پایین میشود .از خصوصیات دیگر این ماده میتوان به
محدودهی خطی دز تا  111 Gyو عدد اتمی پایین آن ( )11/3اشاره نمود.
بخش دوم ،المانهای اپتیکی مورد نیاز برای سیستم دزیمتری  OSLمیباشد که شامل  ،جداکنندهی نور ( Beam

 ،)Splitterفیلترهای اپتیکی ،بسته متمرکزکننده و موازیساز نور ( ،)Focus collimation packageفیبرنوری و
همچنین لیزر  Nd:YAGبهعنوان چشمه تحریک ،میباشد که کاربرد هر کدام از المانها در ادامه توضیح داده
میشود.آخرین بخش سیستم را خوانشگر تشکیل میدهد که شامل منبع تغذیه ،فوتومولتیپالیر ،شمارشگر و
بخش نرمافزاری مربوط به شمارشگر میشود.
در شکل  2نمایی از پیکربندی سیستم دزیمتری  OSLنشان داده شده است .چگونگی عملکرد این سیستم به
این صورت است که ابتدا ماده دزیمتر  OSLکه قبالً در یک میدان تابشی مورد پرتودهی قرار گرفته است،
درون نگهدارندهی خود ،در انتهای فیبرنوری قرار میگیرد ،سپس سیستم خوانشگر  OSLروشن و شروع به
دریافت و شمارش خروجی فوتومولتیپالیر میکند ،همزمان با آن لیزر  Nd:YAGبا طولموج  532 nmروشن
شده و نور آن از طریق فیبرنوری به ماده دزیمتر رسیده و بالفاصله بعد از این تحریک نوری ،ماده Al2O3:C
مورد استفاده ،لومینسانسی با طولموج آبی ( ) ~421nmاز خود گسیل میکند که از طریق همان فیبر نوری و
بهکمک جداکنندهی نور بهسمت فوتومولتیپالیر هدایت شده و پاسخ  OSLتوسط شمارشگر و نرمافزار
خوانشگر شمارش و ثبت میگردد .این فرآیند در شکل  2کامالً قابل مشاهده میباشد.
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شكل  -2نمایی از سيستم دزیمتري آزمایشگاهی  OSLساخته شده در دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان

ضمناً ،در این سیستم ،فیبرنوری مسئول حمل نور تحریککننده و نور گسیلشده از آشکارساز میباشد .برای
موازی کردن پرتوهای ورودی و خروجی جهت باال بردن شدت و دوری از پراکندگی در دو سر فیبرنوری نیز
از بسته متمرکزکننده و موازی ساز نور استفاده شده است .برای جداسازی نور تحریککننده و گسیلشده هم،
از یک جداکنندهی نوری در مسیر بین لیزر ،فیبرنوری و فوتومولتیپالیر استفاده شده است .چندین فیلتر اپتیکی
نیز در برابر فوتومولتیپالیر و لیزر برای عبور قسمت مورد نیاز طیف نوری و جذب یا بازتاب قسمت دیگر
بکار برده شده است.
كاليبراسيون سيستم دزیمتري با تكنيک OSL

برای استفاده از سیستم دزیمتری در یک میدان تابشی نامشخص ،نیاز به انجام فرآیند کالیبراسیون میباشد .این
فرآیند در دو مرحله صورت گرفته است .مرحله اول ،کالیبراسیون اولیه است که هدف از انجام آن اطمینان از
درستی عملکرد سیستم دزیمتری میباشد و مرحله بعد ،کالیبراسیون سیستم به ازای محدوده دز متوسط (تقریب ًا
بین  ) 1-11 Gyو رسیدن به منحنی کالیبراسیون در میدان تابشی گاما برای این سیستم میباشد .البته محدوده
دز انتخاب شده برای ارزیابی اولیه سیستم بوده و در مراحل بعدی باید محدودههای باالتر و پایینتر دز مورد
توجه قرار بگیرند.
در مرحله اول کالیبراسیون ،دو تست اولیه انجام میگردد .تست اول مربوط به جریان تاریک فوتومولتیپالیر
میباشد که در این حالت سیگنال حاصل از فوتومولتیپالیر در حالتی که لیزر خاموش است اندازهگیری و ثبت
میشود و تست دوم مربوط به حالتی است که لیزر روشن میباشد .از طریق مقایسه نتیجه دو تست میتوان از
پایین بود ن نویزهای داخلی سیستم ،نویزهای محیطی وارد شده به سیستم در هنگام آزمون و همچنین نویزهای
مربوط به نور لیزر که ممکن است از فیلترها عبور کرده و وارد فوتومولتیپالیر شوند اطمینان حاصل نمود .هر
نتایج حاصل از این دو تست نزدیکتر باشند میتوان نتیجه گرفت که تاثیر نور لیزر بر شمارش سیگنالهای
 OSLقابل چشمپوشی میباشد  .در ضمن پایین بودن میزان این تست باعث بهبود نسبت سیگنال به نویز در
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اندازهگیریها و در نتیجه بهبود پاسخ سیستم و کاهش میزان خطا میشود .نتایج تست اول و دوم به ترتیب در
شکلهای  3و  4قابل مشاهده میباشند.
PMT signal intensity when turn on laser
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 -4سيگنال حاصل از فوتومولتیپالیر با ليزر روشن

شكل  -3سيگنال حاصل از شمارش تاریک فوتومولتیپالیر بدون استفاده از ليز شكل

مرحله دوم کالیبراسیون توسط سه ماده دزیمتر مشابه ( )TLD-511از جنس اکسید آلومینیم با دوپنت کربن و
در سه سطح دز متفاوت انجام گرفته است .هر سه ماده مورد آزمایش در این جا توسط چشمهی کبالت61-
موجود در بیمارستان سید الشهداء اصفهان مورد تابشدهی قرار گرفتهاند .میزان پرتودهیها برای بلورهای
شمارهی  2 ، 1و  3بهترتیب  5/13 Gy ، 2/386 Gyو  6/394 Gyمیباشد .همه اندازهگیریها در شرایط
محیطی یکسان ،با یک ولتاژ آستانهی  31میلی ولت و در مدت  111ثانیه مورد خوانش قرار گرفتهاند و نتایج
در شکل  5آورده شده است.
)(minimum signal = 30 mV

) Optimized OSL intensity (for minimum signal = 30 mV
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شكل  -5الف)منحنیهاي كاهش  OSLبا سطوح دز مختلف در ولتاژ آستانهي  33 mVدر مدت  133ثانيهي اول اندازهگيري .ب)

منحنیهاي نرماليزهشدهي كاهش . OSL

با توجه به شکل (-5الف) ،همانطور که انتظار میرفت نمودارهای کاهش  OSLبهصورت نمایی بوده و
با افزایش میزان دز ماده  ،OSLتخلیه دامهای دزیمتری در لحظات اولیه اندازهگیری با شدت بیشتری انجام
میگردد و همچنین سرعت افت نمودارها نیز با افزایش میزان دز ،بیشتر شده و سطح زیر نمودار که با دز کل
دریافتی متناسب است افزایش مییابد .برای مقایسهی بهتر رفتار منحنیها با افزایش میزان دریافت دز ،هر سه
منحنی در شکل (-5ب) به مقدار یک نرمالیزه شده تا مشاهده این رفتار نمایانتر گردد.
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شكل  -6منحنی كاليبراسيون با استفاده از اندازهگيريهاي شدت  OSLحاصل از سه آشكارساز

در انتها نیز آخرین و مهمترین قسمت کالیبراسیون انجام میشود که رسم منحنی کالیبراسیون از طریق انتگرال-
گیری مساحت زیر منحنیهای کاهش  OSLبر حسب دز دریافت شده میباشد .این منحنی در شکل  6آورده
شده است .همانطور که در شکل مشاهده میشود ،نمودار به دست آمده با دقت خوبی خطی میباشد.

نتيجهگيري
با توجه به بررسیهای انجام شده در مورد پایلوت آزمایشگاهی سیستم دزیمتری  OSLساخته شده در این
پروژه ،این سیستم میتواند جایگزین بسیار مناسبی برای سیستم دزیمتری ترمولومینسانس باشد .سه خاصیت
اصلی سیستم دزیمتری  OSLیعنی نیاز به منبع تغذیه کمتوان و قابلیت ثبت نرخ دز ،هم چنین قابلیت دزیمتری
از راه دور ،باعث شده است تا این سیستم دزیمتری نسبت به بقیه دزیمترهای ترمولومینسانس ،مورد توجه
بیشتری قرار بگیرد .هم چنین عدم وابستگی زاویهای و عدم اشباع دزیمتر در هنگام استفاده طوالنی مدت در
فضا (بهخاطر امکان آنیل نوری توسط خوانشگر) در مقایسه با دزیمترهای MOSFETاز جمله مزیتهای دیگر
این دزیمتر میباشد.
با توجه به اینکه نحوه کاهش منحنی  OSLکامالً وابسته به نرخ دز ،دز تجمعی ،انرژی پرتو فرودی و حتی نوع
پرتو مورد استفاده در تابشدهی میباشد ،بنابراین توسعه این دزیمتر برای استفاده در میدانهای مخلوط پرتویی
از جمله کاربردهای رادیوتراپی  BNCT، Linacو غیره را فراهم میآورد .قابلیت مهم دیگر سیستم دزیمتری
 OSLدر کاربردهای فضایی ،تشخیص دز تابشی وابسته به گروههای مختلف تابش پرتوهای فضایی میباشد
که بر اساس همین پدیده استوار است .آخرین و مهمترین مزیت اصلی سیستم دزیمتری  ، OSLخطی بودن
منحنی کالیبراسیون در بازه وسیعی از محدودههای دزِ درمانی تا دزیمتر محیطی و فردی ،همچنین در بازه
دزیمتری فضایی می باشد که این دزیمتر را به عنوان یکی از بهترین سیستمهای دزیمتری ممتاز و مشخص
میکند.
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