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 كممة الشكر

تمتاان الشكر واال أصدقبإلى سيادة المدير العام األستاذ الدكتور إبراهيم عثمان  نتوجه
لجميع أعمال لهذا العمل و والتقدير على رعايته ودعمه المتواصل  وفائق االحترام

والتي أسست غير المؤياة في قسم الوقاية واألتمان  األشعة دراسة وقياستمجموعة 
 هاتمن تمخاطر البشرية الوقاية تطوير قياسات األشعة غير المؤياة و بهدف بإشرافه 

  .يفيةفي تمختلف تمجاالتها الطالمحتملة 
رئيس قسم الوقاية تمحمد سعيد المصري الشكر والتقدير للسيد الدكتور جزيل 

وخالص الشكر والتقدير  إنجاز هذا العمل. أجلواألتمان على االهتمام المباشر تمن 
 لكل ساهم في إنجاز التجارب ووصول العمل إلى هدفه. 
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 صمخستم
الضوئية )االمتصاصية  يار خواصغي  تت موادعف عبارة ىي  ةس الجرعة اإلشعاعية الكيميائياييمقإف 

الضوئية الطيفية والكثافة الضوئية( نتيجة امتصاص األشعة. تستخدـ ىذه المقاييس في تطبيقات قياس 
بيف أنو يمكف استخداـ ىذه الكواشؼ في قياس تقد (. و و األشعة السينية أشعة جرعة األشعة المؤينة )
تيدؼ ىذه الدراسة إلى إجراء دراسة ومقارنة الميزات القياسية لنموذجيف . فسجيةجرعة األشعة فوؽ البن

( والفمـ FXGاليالمي ) والكاشؼمف مقاييس الجرعة اإلشعاعية الكيميائية المتمونة باإلشعاع، 
(Gafchromic EBT2.) لكاشؼيتـ تصنيع ا ( اليالميFXG محميًا في المختبر بينما يتوفر )

 في األسواؽ.  ،الذي ىو عبارة عف فمـ حساس لألشعة ذاتي اإلظيارو  ،(EBT2الكاشؼ )

( والفمـ FXGمقارنة لمخواص القياسية لمكاشفيف الكيميائييف )اليالـ ) إنجازتركز ىذه الدراسة عمى 
(EBT2) الحساسية الضوئية لألشعة فوؽ البنفسجية و (. يتضمف العمؿ دراسة الخواص الضوئية الطيفية
(UVAوالثباتية )  اإلشعاعية والزمنية والخطية والجرعة الكمية المقاسة. بينت النتائج أف لمكواشؼ

وثباتية عالية تحت تأثير ىذه األشعة وخطية  UVAالمدروسة استجابة جيدة لألشعة فوؽ البنفسجية 
التي  UVAجيدة عمى مجاؿ عريض مف السويات اإلشعاعية التي تتضمف سوية األشعة الشمسية 

، FXGقياس جرعة كمية أعمى بمرتيف مف اليالـ  EBT2يمكف لمفمـ األرض. تصؿ إلى سطح 
في اختبار  EBT2باإلضافة إلى ذلؾ، وبسبب سيولة االستعماؿ، كاف مف الممكف استعماؿ الفمـ 

الشمسية. يمكف لمكاشفيف المدروسيف تقديـ عالقة رياضية مف الدرجة  UVAالقياس المباشر لألشعة 
جرعة اإلشعاعية المطبقة وتغيرات االمتصاصية الضوئية وذلؾ بتقريب جيد جدًا الثانية تربط بيف ال

يمكف دراسة تغيرات الكثافة الضوئية لألفالـ  .%(5)تشتت نسبي لمقيـ المقاسة يقارب  وارتياب مناسب
EBT2  بداللة جرعة األشعةUVA مباشرةً  بواسطة مقياس الكثافة الضوئية المحموؿ. 

 
 الكممات المفتاحية:

 االمتصاصػػية ،EBT2الفمػػـ  ،(FXG) مقيػػاس الجرعػػة اليالمػػيقيػػاس الجرعػػة، األشػػعة فػػوؽ البنفسػػجية، 
 .، الكثافة الضوئيةةالضوئي
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Abstract 

 

The radio-chromic chemical radiation dosimeters are materials that change 

their optical properties (Spectrique optical absorbance and optical density) due 

to radiation absorption. These detectors are used for dose measurements of 

ionizing radiation ( and X-rays). It was established that these detectors could 

be used for ultraviolet radiation dose measurements. So, the aim of this work is 

to study and compare the metrological properties of two radiation chemical 

detectors, FXG gel and EBT2 Gafchromic film. The FXG gel is prepared 

directly at laboratory but EBT2 gafchromic film is a self developed radiation 

sensible film which is available as commercial product. 

   This work focuses on realizing a comparison study between FXG and EBT2 

detector metrological properties. It consists of studying optical and spectral 

properties of the detectors responsivity, radiation and temporal stability, 

linearity and total detected dose level. The results showed that the studied 

detectors present a very good responsivity to UVA radiation, high stability in 

optical absorbance under UVA radiation and good linearity over wide radiation 

level which contains the solar UVA radiation level reaching the earth surface. 

But, the EBT2 film presents two time higher total detection dose level than 

FXG gel, moreover, due to the simplicity of use, it was possible to test the use 

of EBT2 film for direct solar UVA radiation measurement. The two studied 

chemical detector (FXG gel and EBT2 film) provide a direct second order 

mathematical relation between the applied radiation dose and the optical 

absorbance changes with a very good approximation and suitable uncertainty 

(Measurement results relative dispersion is about 5%). It is possible to study 

the EBT2 film optical density variation as a function of UVA dose using 

directly a portable densitometer.    

 

Key Words: 

Ultraviolet radiation, dosimetry, FXG gel, EBT2 gafchromic film, optical 

absorbance, optical density. 
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 . المقدمة1 
جزًء ىامًا مف األشعة الضوئية التي تنتمي إلى الطيؼ الكيرطيسي لألشعة  األشعة فوؽ البنفسجية تشكؿ

غير  عمى وجود األشعة( أوؿ مف برىف Ritter). كاف العالـ األلماني (1، أنظر الشكؿ )غير المؤينة
امف عشر مف خالؿ تأثيرىا بداية القرف الثفي األشعة الشمسية طيؼ في  البنفسجيةفوؽ  المرئية

مع تطور الصناعة ظيرت أىمية األشعة فوؽ البنفسجية وتطورت . [1] الكيميائي عمى كموريد الفضة
الصناعة والبحث العممي باإلضافة إلى المجاالت الطبية  فيالصنعية ذات التطبيقات المتعددة  يامنابع

اؿ ال الحصر، استخداـ األشعة فوؽ البنفسجية نجد، عمى سبيؿ المثفي مجاؿ الصناعة ف .والبيئية وغيرىا
ألشعة اتستخدـ عمميات البممرة. وفي الطب، الصناعات االلكترونية عالية الدقة ومجاؿ الطباعة و  في

. اليواء والماءوالتعقيـ و تنقية والصناعات الدوائية  بواسطة الضوءالصحية المعالجة فوؽ البنفسجية في 
الغالؼ دـ ىذه األشعة مف اجؿ دراسة تموث اليواء ودراسة ومراقبة تغيرات أما في المجاؿ البيئي فتستخ

 . فوؽ البنفسجية الضارةالتي تحمي األرض مف األشعة  طبقة األوزوفالجوي وبشكٍؿ خاص 
مف القياسات ذات أىمية خاصة، وىي تعتبر القياسات الضوئية في مجاؿ األشعة فوؽ البنفسجية  ،يذال

ليذه األشعة والتي  نسبياً  عاليةالتخريبية القدرة وذلؾ بسبب الوالصعبة اإلنجاز  الحساسة جداً الضوئية 
 والمنابع الضوئيةلمرشحات أدوات القياس المستخدمة كالحساسات وا خصائص ضعؼ ثباتية تؤدي إلى

[2 – 6]. 
 

 
 (، انطيف انكهرطيسي و تمسيًبته انجزئيت حسب انطىل انًىجي.1انشكم )

 
، والػذي نػانومتر 400و 111 بػيف ،ىامًا جدًا مف الطيؼ الكيرطيسي البنفسجية مجاالً  ؽاألشعة فو  غطيت

تـ تقسيـ ىذا المجاؿ الطيفػي مػف قبػؿ لقد و  والطيؼ المرئي لمضوء. (Xيفصؿ بيف األشعة المؤينة )أشعة 
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األوؿ ىػو  الحيػوي  وتأثيرىااإلشعاعية ليتيا اوفقًا لفعإلى أربعة أقساـ رئيسية  (CIEالييئة الدولية لإلنارة )
( والثالثة الباقيػة ىػي األشػعة فػوؽ البنفسػجية VUV: 100-200 nmاألشعة فوؽ البنفسجية في الخالء )

  التالي في اليواء واألوساط المادية والتي توزع عمى النحو
   نانومتر، 281نانومتر حتى  211( مف UVC) األمواج القصيرة .1
   نانومتر،  315انومتر حتى ن 281( مف UVB)األمواج المتوسطة . 2
( مخطػػػط 2يػػػبف الشػػػكؿ )و  . [7] نػػػانومتر، 411نػػػانومتر حتػػى  315( مػػػف UVA) األمػػواج الطويمػػػة. 3

   .وفقًا لمييئة الدولية لإلنارة وتقسيماتوألشعة فوؽ البنفسجية الطيؼ توضيحي 
 

 
 .(CIEنيت نإلَبرة )تمسيًبث طيف األشعت فىق انبُفسجيت وتسًيبتهب بحسب انهيئت انذو(، 2انشكم )

 

 صادرالمو الطبيعية  صادرالم  ىمانوعيف رئيسييف  بشكؿ عاـ إلىاألشعة فوؽ البنفسجية  مصادرتقسـ 
لألشعة الضوئية بالنسبة لألرض فمنيا تستمد األرض  طبيعي تعتبر الشمس أىـ مصدرو الصنعية. 

مف األشعة  %95 نسبة ءاألشعة تحت الحمراو الضوء المرئي كؿ مف يشكؿ حيث  ،حرارتيا وضوئيا
يقع ضمف %( فيو 5ما تبقى مف الطيؼ )نسبة سطح األرض، أما  إلىوالواردة  ية الكميةالشمسالضوئية 
سطح الوارد إلى األرض عند  يةلشمساشعة ألا( طيؼ 3يبيف الشكؿ ) ألشعة فوؽ البنفسجية.طيؼ ا

  .وخارج الغالؼ الجوي بحرال
مف بيف األشعة الضوئية الواردة إلى سطح األرض  ةر و خطثر كاأل UVB فوؽ البنفسجية األشعة دتع

)تشكؿ األشعة  عمى اختراؽ طبقات الجو والوصوؿ إلى سطح األرض بكميات ىامة لقدرتياوذلؾ 
UVB  أما األشعة . % مف األشعة فوؽ البنفسجية الشمسية المقاسة عند سطح البحر(3-2نسبة
UVA  مف األشعة الشمسية، األخفض طاقًةUVB   مف حيث الطاقة الكمومية، فيي تصؿ بنسبة

؛ مف األشعة فوؽ البنفسجية الشمسية المقاسة عند سطح البحر( %98-97عالية إلى سطح األرض )
)طبقة األوزوف  غالؼ الجويكمي في طبقات ال تمتص بشكؿٍ الشمسية فيي  UVCألشعة بالنسبة ل أما

يرتبطاف بالوقت إلى سطح األرض  ردة الضوء الواكميطيؼ و إلى أف  ىنا تجدر اإلشارةو  .بشكٍؿ رئيسي(
 [.11، 9، 8] والبيئة المحيطة والموقع الجغرافيمف النيار وتعاقب الفصوؿ 
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 (، طيف األشعة الشمسية.3الشكل )
 

 الكيربائي فمنيا المصابيح التي تعمؿ عمى االنفراغ فيي كثيرة ومتنوعة،الصنعية  ممصادربالنسبة لأما 
( مجموعة مف ىذه 1الجدوؿ ) فيوغيرىا. ونذكر والمنابع الميزرية )ليزر اإلكسيمر(  جومصابيح التوى

 المصادر.
 

 مجموعة من مصادر األشعة فوق البنفسجية الصنعية(، 1) جدولال
 مجال التطبيق المجال الطيفي النوع المصدر

 مصباح التعقيم
ي في جو مف بخار الزئبق كيربائي نفراغإ

الصناعة والطب  بنفسجيفوؽ ال .ط منخفض(غ)ض
 والكشؼ عف المعادف

 ذو الفمورة مصباحال
في جو مف بخار الزئبقي كيربائي نفراغ إ

)ضغط منخفض( بوجود غالؼ زجاجي 
 مطمي بمادة ذات فمورة

 اإلنارة مرئيال

 مصباح الزئبق
في جو مف بخار الزئبقي  كيربائي انفراغ

 ي والطبالعمم بحثال فوؽ البنفسجي والمرئي )ضغط متوسط(

أو  مصباح الكزينون
 الكزينون والزئبق

أو  كيربائي في جو مف الكزينوف انفراغ
 ةصناعالو  البحث فوؽ البنفسجي والمرئي )ضغط عالي( الكزينوف والزئبؽ معاً 

-مصباح الكوارتز
 هالوجين

فوؽ البنفسجي والمرئي  وشيعة تنغستيف متوىجة
 واإلنارة العممي بحثال وتحت  األحمر

المحام  أقواس
 الكهربائي

فوؽ البنفسجي والمرئي  كيربائي مكشوؼ في اليواءإنفراغ  قوس
 الصناعة وتحت  األحمر

فوؽ البنفسجي والمرئي  ليزرات صمبة أو غازية أو سائمة الميزرات
 وتحت  األحمر

البحث العممي 
 صناعة والطبوال
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 لألشعة فوق البنفسجية الحيوية والصحيةاثار . اآل2
فػػي مػتص األشػعة فػوؽ البنفسػجية ت  . و يمػوجالطػوؿ لم وفقػاً فػوؽ البنفسػجية  الحيػوي لألشػعةير يختمػؼ التػأث

 DNAاألثػػػر المباشػػػر فػػػي يحػػػدث  فمػػػف الممكػػػف أف .الكيميػػػائي لتحػػػريضالمػػػادة الحيػػػة محدثػػػًة نػػػوع مػػػف ا
موجيػة عنػد األطػواؿ الالمباشػر  األثػر الحيػويبينمػا ينعػدـ  ،نػانومتر 261الطػوؿ المػوجي  في جػوارالخمية 

 ذرات األوكسػػجيفمػػف قبػػؿ  UVBيػػؤدي امتصػػاص األشػػعة فػػوؽ البنفسػػجية و  .نػػانومتر 325األعمػػى مػػف 
 اتمكونػمػع بسػرعة تفاعػؿ ت والتػي فعالػو مػف األوكسػجيف حػرة جػذور تشكؿإلى المتواجدة في المادة الحية 

ونػات الخميػة ومك DNAث تخريػب فػي بنيػة الخميػة كتخريػب احػدإلػى إ ىػذه عمميػة األكسػدة تؤدي. الوسط
   .[9، 8، 4]األخرى المختمفة 

 تػػأتي نتيجػػػة التػػػي الحػػػروؽ الجمديػػةمػػف أىػػـ المظػػػاىر المباشػػرة لألشػػػعة فػػوؽ البنفسػػػجية عمػػى الجمػػػد ىػػي 
)عمػى شػاطا البحػر  صػنعيةالطبيعية أـ مف مصادرىا ال كانتأسواء  UVالتعرض الطويؿ األمد لألشعة 
حػػروؽ سػػمية ناتجػػة عػػف ظيػػور مػػف حيػػث ا ليػػة شمسػػية الحػػروؽ ال تعتبػػرو أو تحػػت المحػػاكي الشػػمس(. 

 . عمى شػكؿ احمػرار يػدـو لعػدة أيػاـمف التعرض الزائد  4مواد كيميائية في الجمد يظير تأثيرىا بعد حوالي 
 اسػػمراره الػػذاتي أو تشػػكؿ طبقػػات الكمػػؼالضػػارة مػػف خػػالؿ تغيػػر لونػػو ) UVاألشػػعة  اتيقػػاـو الجمػػد تػػأثير 

كمػا  .لمجمػد )األدمػة(حمػي الطبقػات الداخميػة التػي ت البشػرة ثخانػةزيػادة مف خػالؿ و  والنمش والبقع الممونة(
والقرنيػة باإلضػافة إلػى  التيػاب وضػرر فػي األجفػاف والجسػـ البمػوري عمى العيف مسػببةً  UVتؤثر األشعة 
 شبكية العيف.

لبنفسػػػجية، دور مسػػػرطف لألشػػػعة فػػػوؽ اأثػػػر منػػػاعي سػػػمبي و  أثبتػػػت الدراسػػػات العمميػػػة واإلحصػػػائية وجػػػود
الخاليػػا  ـاىػػر يسػػاىـ فػػي يضػػعؼ المناعػػة و  فػػي مراحػػؿ الطفولػػة والشػػباب، ،ألشػػعةيػػذه الالزائػػد  لتعرضافػػ

مػع التقػدـ فػي  سػرطاف الجمػد ظيػورزيػادة احتمػاؿ كمػا يػؤدي إلػى  ،شيخوخة الجمد المبكرةالجمدية وظيور 
، حيػػث D3تشػػكيؿ فيتػػاميف وأىميػػا لألشػػعة فػػوؽ البنفسػػجية فثػػار مفيػػدة وىامػػة جػػدًا  . ومػػف جيػػة أخػػرى،العمػػر

بادئػة فيتػاميف  ديييدروكولسػتروؿ إلػى-7مركبػات فػي الجسػـ إلػى تحويػؿ  UVBاألشػعة يؤدي امتصاص 
D3 فيتاميف  ومف ثـ إلىD3.  لألشػعة الشمسػية لموجو واليػديف المباشر  عرضمف التدقيقة  15 فترة تكفيو

وفػي جميػع األحػواؿ،  .D3 فيتػاميفمف  الضروريةاليومية إلنتاج الكمية  خالؿ فصؿ الصيؼعند الظييرة 
الحصػػػوؿ عمػػػى الجرعػػػة  التعػػػرض صػػػباحيًا أو فػػػي فتػػػرة مػػػا بعػػػد الظيػػػر بغيػػػة يػػػتـفضػػػؿ أف يكػػػوف مػػػف األ

 حػػدوثيا احتمػاؿ رتفػعالضػارة التػػي ي اإلضػافية ا ثػار تالفػػي وفػػي الوقػت ذاتػو، ،D3المطموبػة مػف فيتػاميف 
 [.11 - 8]صيفًا(  15:11 –11:11فترة الظييرة ) عند التعرض خالؿ

 
 وطرائق القياس التعرض لألشعة فوق البنفسجية. 3

سواء بشكؿ مباشر أو  التي يتعرض ليا اإلنساف يومياً  ألشعة فوؽ البنفسجيةالشمس أىـ مصادر اتعد 
ف ولوف بشرتو، جسـ اإلنسا ما يتعمؽ بطبيعةوترتبط سوية التعرض بعوامؿ كثيرة منيا  .غير مباشر

وقت التعرض نيارًا والوقت مف السنة يتعمؽ بطبيعة حياتو عممو والبيئة المحيطة بو مف حيث  ومنيا ما
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وحالة الطقس وغيرىا مف  واالرتفاع عف سطح البحر بالموقع الجغرافيبدوره  يرتبطما )الفصوؿ( وىذا 
  .[11 - 8بيئية ]العوامؿ ال
تكوف أف وىي إما  (،1، أنظر الجدوؿ )واسعٍ  بشكؿٍ الصنعية األشعة فوؽ البنفسجية  مصادرتستخدـ 
تحتاج و أو محمية  الكيربائي أقواس المحاـتحتاج إلى حماية خاصة لموقاية مف أشعتيا مثؿ و مكشوفة 

ويختمؼ طيؼ إصدار المصادر الصنعية لألشعة فوؽ البنفسجية . استخداميا عندلحيطة إلى ا فقط
لممنابع الصنعية تعرض سوية اللتالي تختمؼ صدر وخواصو البنيوية والضوئية، وبابحسب طبيعة الم

بعدد مف وسوية الخطورة الناتجة عف ىذا التعرض مف منبع إلى فخر وىي ترتبط مف حيث المبدأ 
)يزداد التأثير الحيوي عند  العوامؿ اليامة وأىميا  المجاؿ الطيفي لممنبع المستخدـ وسويتو اإلشعاعية

، وزمف التعرض والبعد عف مصدر األشعة (UVCو UVBاألطواؿ الموجية القصيرة في المجاليف 
 [. 11 – 8)الجمد أـ العينيف( ] مف الجسـ الضوئية وموضع التعرض

 
 التعرض  حدودمقادير القياس و . 1. 3

بشكؿ أساسي عمى  المستخدمة في القياسات الضوئية لألشعة فوؽ البنفسجية الفيزيائية المقاديرتشتمؿ 
، والتعرض [J]( والتي تقدر بواحدة الجوؿ Qأىميا الطاقة اإلشعاعية )عدد مف المقادير الطاقية 

J/m]( ويقدر بالجوؿ عمى المتر المربع Hاإلشعاعي )
2
( وتقدر بواحدة الواط Eاإلضاءة الطاقية )، و [

W/m]عمى المتر المربع 
2
عددًا مف المقادير الفيزيائية الطاقية المستخدمة في  (2) . يبيف الجدوؿ[

 .[11 – 8شعة فوؽ البنفسجية ]قياسات األ

 
 وواحداتها رموزهامع  شعة الضوئيةألقياسات افي مجال طاقية (، مقادير فيزيائية 2الجدول )
 الواحدة الرمز المقدار الفيزيائي

 [J]الجوؿ  Q الطاقة اإلشعاعية الضوئية
 [W]الواط  االستطاعة اإلشعاعية الضوئية

 [J/m2]/ المتر المربع الجوؿ  H التعرض اإلشعاعي الضوئي

 [W/m2]الواط / المتر المربع  E اإلضاءة الضوئية الطاقية
 [W/Sr]الواط / الستيرادياف  I الشدة الضوئية الطاقية

 ((OD = - log 0)/  واحدة الب OD (or A) )تكافئ االمتصاصية( الكاثافة الضوئية
 

W/m] بػعر والتػي تقػدر بواحػدة الػواط عمػى المتػر الم effEالفعميػة  اإلضػاءة الطاقيػةتقػاس 
2
 أو مشػػتقاتيا [

 (.1مف خالؿ العالقة )
  

                           (1)                                      

 
  )(SEEeff
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W/m] اإلضاءة الطاقية الطيفية مقدرة E حيث
2
.nm] و أو مشتقاتياS(λ)  ىي الفعاليػة الطيفيػة النسػبية

إلضػاءة محػددة ل وعند سػوية .[nm]مقدرًا بالنانومتر  حزمة القياسل يطيفالعرض ال و دوف واحدة()ب
 (.2) عالقةمف خالؿ الزمف التعرض األعظمي  يمكف حسابالطاقية 

 

                 
].[/].[30][ 22

max

 mWEmJst eff                 
(2) 

 

لمنموذج  (ICNIRP)الييئة الدولية لموقاية مف األشعة غير المؤينة  بؿالحد الموصى بو مف قمقدار  إف
، حيث [SED] 1.3إلى  1 مف ما يعادؿ أي ؛موزونة طيفياً  كقيمة فعمية 2ـ/جوؿ 31ىو و  القوقازي

1.3 [SED]  1.5تعادؿ تقريبًا  [MED] حيث ) (فاتحة الموفالقوقازية )بشرى لمبشرة  بالنضبتSED 
 Minimal Erythemal مختصر لػ ىي MEDو Standard Erythemal Doseمختصر لػ ىي 

Dose) [8 – 11].  
 
 يم التعرضيتق. طرائق القياس و 2. 3

وىذا يتطمب عدد مف اإلجراءات العامة دقيؽ  ـ التعرض بشكؿٍ يتقيإف عممية القياس المناسبة تؤدي غمى 
أجيزة القياس وفلية العمؿ المناسبة. و واختيار نقاط القياس  وتحديد ىدؼ القياس دراسة موقع القياسك

 أىميا و  ساسيةيجب أف يتمتع نظاـ القياس بعدد مف الميزات األ
 .مناسباً  مجاؿ الخطيةباإلضافة إلى  الحساسية االصغريةاالستجابة الطيفية و أف يكوف مجاؿ  .1
 .الطيفية االستجابةأف يحقؽ نظاـ القياس ثباتية جيدة في  .2

 بيئة القياس.و شروط و طبيعة المنابع المدروسة أف يتوافؽ نظاـ القياس مع  .3

 .أصغرياً  المرافؽ لنتائج القياس االرتيابأف يكوف  .4

يوجد العديد مف أنظمة قياس األشعة فوؽ البنفسجية المستخدمة بشكؿ واسع وفي تطبيقات متنوعة 
 .صناعية وبحثية وبيئية وغيرىا

 ةالطيفي ضاءةقياس اإلمنظومة  .1. 2. 3
لى واحدة الطوؿ  لسطحمنسوب إلى اقياس اإلضاءة الطاقية الطيفية )التدفؽ الضوئي عتبر منظومة ت وا 

تحتاج إلى بنية تحتية مناسبة وأدوات تقنية ىامة أىميا التي معقدة وىي مف التقنيات ال( الموجي
)محمؿ لمطيؼ( باإلضافة إلى العناصر الضوئية المرافقة التي تسمح بتوصيؿ  موحد الموف مطياؼال

تستخدـ مثؿ ىذه  خروجيا مف المطياؼ. بعد ثمارىازمة إلى المطياؼ بشكؿ مناسب ومف ثـ استالح
جراء دراسات المقارنة  المنظومات في المخابر العيارية المتطورة مف أجؿ قياس الحساسية الطيفية وا 

 والمعايرة الطيفية لمختمؼ أنواع الحساسات الضوئية والمقاييس اإلشعاعية الضوئية.
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 الحزمة ذومقياس اإلشعاع  .2. 2. 3
في قياس جيدٍة  فعاليةٍ ىو ذو و  عمى مستوى العالـ استخداماً انتشارًا و ىذا النوع مف المقاييس األكثر  يعد

. يتكوف ىذا التعرض اإلشعاعي في مجاؿ األشعة فوؽ البنفسجية تقييـو  الطاقيةالضوئية اإلضاءة 
مرشح مف معمومة المساحة و  ضوئية معرضة ذو فتحةحظار لمساحة الضوئية العاـ مف  بشكؿٍ المقياس 
ذو  حساس ضوئيوثباتية عالية تحت تأثير األشعة فوؽ البنفسجية ومف  ذو مجاؿ طيفي محدد ضوئي

مكف أف مف الم. ذو شاشة عرض مناسبة لإلشارةباإلضافة إلى قارئ  ثباتية عالية وطيؼ حساسية محدد
ر يطو يتـ تكما يمكف أف  ،مع االستجابة الطيفية لممادة الحيةسجـ استجابة طيفية تن يذا المقياسليكوف 

وأيضًا  ة المطموبة؛صيغالوعرضيا عمى شاشة العرض بدارتو وبرمجتو بحيث يقـو بحساب الجرعة 
مناسبة عمى شكؿ جداوؿ رياضية  ثـ نقميا السريع إلى الحاسب مفو وحفظيا وجدولتيا تحويؿ المعطيات 

 .الجةمعستخداـ والسيمة االتكوف 

 كيميائيةس الجرعة الييمقا 2. 2. 3
تتغير خواصيا الكيميائية أو الفيزيائية نتيجة  ،غازية وأ سائمة أوصمبة  ،ي مادة كيميائيةأل يمكف

أف تستخدـ ككاشؼ ليذه األشعة. عندما تكوف التغيرات الناتجة عف  ،التعرض لألشعة فوؽ البنفسجية
اشرًة بالجرعة اإلشعاعية الطبقة عمى المادة المدروسة يكوف مف التعرض لألشعة قابمة لمقياس وترتبط مب

الممكف استعماؿ ىذه المادة كمقياس لجرعة األشعة. بينت الدراسات العممية وجود عدد مف المواد 
الكيميائية بعضو عمى شكؿ أفالـ وبعضيا عمى شكؿ مادة ىالمية، يمكف استعماليا كمقاييس لمجرعة 

استجابة الجمد  بعض ىذه المواد يمتمؾ منحني استجابة يشابو منحني .البنفسجيةالتراكمية لألشعة فوؽ 
في قياس الجرعة الشخصية سواء لممرضى الذيف يعالجوف باألشعة  يمكف استخدامياوبالتالي  ،البشري

UV [13، 12] معامميفأو ل. 

كيميائية لألشعة فوؽ تستخدـ أفالـ البولي سمفوف والفينوثيازيف بشكؿ شائع كمقاييس جرعة تجارية 
د وفي بيئات مختمفة. وج UVالجرعة التجميعية لألشعة ذات فائدة في تسجيؿ  كواشؼالبنفسجية. ىذه ال

. التعرض اإلشعاعي UVAأف أفالـ البولي سمفوف مفيدة في حالة قياس التعرض المرتفع لألشعة 
ىذا يكافا مف حيث التعبير جرعة  لألشعة فوؽ البنفسجية الذي يقدر بواحدة الجوؿ عمى المتر المربع،

ىو أف تغيرات االمتصاصية  ىنا المستخدمة في البيولوجيا الضوئية. وما يستحؽ ذكره UVاألشعة 
الضوئية لألفالـ غير مرئية بالعيف البشرية إذ تحدث ا ثار في منطقة األشعة فوؽ البنفسجية فيي 

 - 12، 9مف أجؿ تقييـ الجرعة المقاسة ] بحاجة إلى تجييزاِت قياٍس ضوئيٍة خاصة، وعمٍؿ مخبري
15 .] 

Gafchromic film EBTغافكروميؾ )بينت بعض الدراسات أف ألفالـ 
1 

and EBT2 حساسية )
في قياس الجرعة اإلشعاعية لألشعة  اجيدة لألشعة فوؽ البنفسجية وأف ىناؾ إمكانية الستخدامي

لألشعة فوؽ البنفسجية يحدث في المجاؿ  . أف التغير في االمتصاصية الناتج عف التعرضالشمسية
      [.17، 16المرئي لمطيؼ ويمكف مالحظتو بالعيف المجردة ]
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واستعمؿ مف أجؿ قياس توزع الجرعة الثالثي األبعاد لألشعة عالية  FXGط ور اليالـ المتموف باإلشعاع 
[. 19، 11ير مف الماء ][. يمتص اليالـ بحد ذاتو األشعة فوؽ البنفسجية بنسب أعمى بكث18الطاقة ]

وأف أثر التعرض لألشعة  UVأيضًا حساسية جيدة لألشعة  FXG ميالـلبينت دراستنا السابقة أف 
UVA بالعيف المجردة يمكف أف يقاس كميًا باستعماؿ محمؿ طيؼ قياسي. كما أنو يمكف أف يشاىد 

 لضوء المرئي لمطيؼوالذي يحدث في منطقة ا FXGالتغير الحاصؿ في الخواص الضوئية لميالـ 
 مف دوف الحاجة إلى تقنيات مخبرية.  UV. لذلؾ، يمكف لممستخدـ تقدير سوية الجرعة [21]

في مادة اليالـ قابؿ لممقارنة مع االختراؽ المالحظ في  UVAأكثر مف ذلؾ، عمؽ اختراؽ األشعة 
( في 2واط/ـ 61 ≈)إضاءة  UVAالعينيف والجمد البشري حيث يمتص الجزء األعظمي مف الحزمة 

مف أجؿ الكشؼ عف  FXG. أ قترح ىنا استعماؿ جديد لميالـ [21، 8]عدة ميميمترات مف سماكة اليالـ 
وتقدير التعرض؛ عمى كؿ حاؿ، إف استعماؿ ىذا النوع مف اليالـ مف أجؿ محاكاة  UVAاألشعة 

ودراسات إضافية  مع الجمد البشري أو العيف ال يزاؿ بحاجة إلى تحريات أوسع UVAتفاعؿ األشعة 
  مفصمة.

 

 األعمال التجريبية . 4
 FXGأجري خالؿ ىذا العمؿ دراسة إمكانية استخداـ كؿ مف مقياس الجرعة اليالمي المتموف باإلشعاع 

في قياس جرعة األشعة فوؽ البنفسجية وذلؾ مف خالؿ دراسة خواص  Gafchromic EBT2وأفالـ 
ير األشعة فوؽ البنفسجية والعالقة المتبادلة بيف الجرعة المطبقة قياسية مثؿ االستجابة والثباتية تحت تأث

 باإلضافة إلى الخطية وغيرىا مف العوامؿ المؤثرة في قياس الجرعة. 
 
 
  FXGعمى مقياس الجرعة الهالمي  UVA تأاثير األشعة فوق البنفسجية. 1. 4

  FXG المتمونة باإلشعاع المادة اليالمية. 1. 1. 4
 X وأشػعةكمقياس ثالثي األبعاد لمجرعة اإلشعاعية في مجاؿ أشػعة غامػا  FXGاليالمية تستخدـ المادة 

ذو النقػاوة  التقطيػريعػد المػاء ثالثػي كيميائي يحضػر مخبريػًا وبشػكؿ بسػيط. و  مزيج وىذا اليالـ عبارة عف
جػػـ % مػف الح 91)حػوالي  المحضػػر FXGالمنػزوع الشػوارد المكػػوف الرئيسػي لمكاشػؼ اليالمػي العاليػة و 
مسػػػحوؽ جالتػػػيف تجػػػاري مػػػف النػػػوع المسػػػتعمؿ فػػػي الصػػػناعات  فػػػي تحضػػػير اليػػػالـ تخدـيسػػػ. النيػػػائي(

أمونيػػػـو كبريتػػػات  سػػػتخدـ مػػػادة. وتًا وثباتػػػًا فػػػي األبعػػػاديعطػػػي الكاشػػػؼ اسػػػتقرار مناسػػػب لالغذائيػػػة بتركيػػػز 
وؿ البرتقػػالي وممػػح الكزيمينػػ، المركػػزوحمػػض الكبريػػت  ،تحميمػػيمخبػػري بالشكككل  الحديػػدي سداسػػي المػػاءات

 مناسب. الشكؿ الب كاشؼعمؿ اللالمكونات الكيميائية الثالث الالزمة  والتي تشكؿ
Feال يشػػػكؿ أي معقػػد لػػوني مػػػع شػػوارد الحديػػػدي األيػػوني  مؤشػػػرعػػروؼ أف المػػف المو 

)الموجػػودة فػػػي  +2
نمػػا الوسػػط قبػػؿ التشػػعيع(  Feالحديػػد  شػػواردمػػع فقػػط يشػػكؿ معقػػد لػػوني وا 

يػػد نتيجػػة )تتشػػكؿ شػػوارد الحد +3

www.saec.sy 
13

نظم المعلومات هيئة الطاقة الذرية السورية



13 

مػف مجػاؿ األشػعة فػوؽ  موسػطأنػو يسػاعد فػي إزاحػة سػويات االمتصػاص لتفاعؿ األشعة مع الوسط( كمػا 
(، مخطػػط لتحضػػير واسػػتخداـ اليػػالـ 4يبػػيف الشػػكؿ ) .[16 ,15 ,14] البنفسػػجية إلػػى المجػػاؿ المرئػػي

 المتموف باإلشعاع في قياس جرعة األشعة فوؽ البنفسجية.
 

 واستخدام المقاييس الكيميائية في قياس الجرعة اإلشعاعية. (، مخطط تحضير4الشكل )
 

  FXGالمادة اليالمية  . تحضير2 .1 .4
يتكوف الكاشؼ اليالمي المتموف باإلشعاع بشكؿ رئيسي مف ماء ثالثي التقطير كما ذكر سابقًا، 

 Sartorius, Modelومسحوب الشوارد والذي تـ الحصوؿ عميو مف نظاـ التقطير المخبري لمماء )

Arium-611, Goettingen, Germany ~ كمؤشر لقوة  311(. المواد األخرى ىي بودرة اليالـ
(. استعمؿ اليالـ مف أجؿ الحصوؿ عمى المادة Scharlau Chemie, Gato Perez, Spainاليالـ )

ممكونات سبة لأما بالناليالمية الكتيمة المشكمة لمكاشؼ والتي ىي مف حيث المبدأ شفافة وثابتة فراغيًا. 
 .F.E.R.O.S.Aيي قيمة تحميمية ضئيمة مف ىيدروكسيد كبريتات حديدي األمونيـو )فاألخرى لميالـ 

Scharlau, Barcelona, Spain كمؤشر أيوني المستخدـ ( مع ممح صودات برتقالي الكزينوؿ
(Sigma-Aldrich Chemie, Stein Heim, Germany, purity ≈ 90%وأخيرًا قيمة ضئيمة ) 

 (.3ؿ )(، الجدو Surechem Products LTD, Suffolk, Englandمف حمض الكبريت المركز )
 
 

 

Spectrophotometric 

analyses 

 

Preparation 

Radiochromic gel 

material 

 

UVA exposure 

30 min duration 

 

Gel samples 

Step 1 

Step 2 

Step 3 

  

Neutral 

filters 

UVA beam 

UVA Solar simulator Gel samples 

45°c 
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 .(FXG) المكونات الكيميائية لمهالم المتمون باإلشعاع(، 3) الجدول

 المركب الكيميائي الصيغة الكيميائية التركيز

~95% H2O الماء 

5% by weight (C17H32N5O6)x الجيالتيف 

0.1 mM (~90%) C31H28N2O13SNa4 ممح صودات برتقالي الكزينوؿ 

0.5 mM Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O ىيدروكسيد كبريتات حديدي األمونيـو 

25 mM H2SO4 حمض الكبريت 

 
معروؼ  إتباع أسموبالتحضير طمب تتؤثر إجراءات التحضير بشكؿ عاـ في مواصفات النظاـ وليذا ي

ج الماء يمز مرحمة تحضير يف، ترئيسيإلى مرحمتيف ظاـ نتحضير ال عمميةتقسـ . تاـدقيٍؽ و  بشكؿٍ 
شكؿ المواد الكيميائية الفع الة التي ت ومرحمة إضافةمف الحجـ النيائي،  % 75والجالتيف الذي يعطي 

دقيقة  15رؾ المزيج فترة تيمسحوؽ الجالتيف مع الماء النقي و  فأواًل، يمزج. ( % 25النسبة الباقية )
45عند درجة الحرارة  (ماءوالالجالتيف )يج مز ال ليتشرب، ثـ يسخف


C  مع المحافظة عمى التحريؾ

لجزء الكيميائي يتـ تحضير ابعدىا . الحصوؿ عمى سائؿ صافيطيسي حتى الذوباف و نمحرؾ مغ بواسطة
ي الماء الحمضي وأخيرًا أواًل ثـ تذويب أيونات الحديدي فإلى الماء المقطر بإضافة حمض الكبريت 

. 35ºCاأليوني. يجب مزج المواد الكيميائية بحذر وعند درجة حرارة مناسبة وىي حوالي  إضافة المؤشر
في براد لبضعة ساعات مف المطموبة في حوامميا المخصصة وفؽ الحاجة وتوضع العينات بعدىا تؤخذ 

)يجب الحذر في ىذه المرحمة مف تشكؿ الفقاعات  أجؿ الحصوؿ عمى عينات ىالمية صمبة ومستقرة
قد تـ خالؿ تحضير اليالـ المتموف باإلشعاع اتباع طريقة و  .[16 ,15 ,14] ئية داخؿ اليالـ(اليوا

. وضع اليالـ في عينات [18، 17]بالتفصيؿ في تقارير ونشرات عالمية تـ شرحيا  سيمة التطبيؽمثالية 
بمسار  (Hellma GmbH Co., Mülheim, Germany)قياسية ممثمة بحجيرات مف الكوارتز 

عمى مادة اليالـ بشكؿ كمي مف  UVA. ثـ درس تأثير األشعة (5، أنظر الشكؿ )سـ 1قدره  ضوئي
 .باستخداـ محمؿ طيفي قياسيخالؿ تحميؿ التغيرات البصرية في عينات اليالـ في مجاؿ الطيؼ المرئي 

 

 
 ( بعد التعرض.b( قبل التشعيع و)a: )FXG(. عينات الهالم 5الشكل )
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 يع باألشعة فوؽ البنفسجيةطريقة التشع .3. 1. 4
. عة فوؽ البنفسجيةلألشفي عممية تعريض المادة اليالمية منظومة المحاكي الشمسي  تاستخدم

. (Solar Light Company الشركة) XPS-200طراز  مفأمريكي الصنع والمحاكي الشمسي المستخدـ 

وس كيربائي في الكزينوف( ضوئي )ق صباحمكونة مف ممتكاممة ة ضوئية نظومعبارة عف م هزا الونبغو
مع وحدة الحماية الخاصة باإلضافة إلى منظومة بصرية مرافقة تسمح بتعديؿ طيؼ اإلصدار بحيث 

الذي يبيف  (6الشكؿ )أنظر  ،يتناسب مع طيؼ األشعة الشمسية في مجاؿ األشعة فوؽ البنفسجية
  .ليذه المنظومة الضوئية عاـضوئي مخطط 

 

 
 .نًحبكي انشًسيبُيت انبصريت اهن (، يخطط تىضيحي6انشكم )

 
عريضًا مستمرًا يصدر المنبع الضوئي المكوف مف قوس كيربائي في ضغٍط عاٍؿ مف غاز الكزينوف طيفًا 

في  ووضعتـ فقد  ،لذلؾ وحتى الضوء تحت األحمر. UVC مف األشعة فوؽ البنفسجية القصيرة يمتد
أثناء المنتشرة حوؿ المصباح بتبديد الحرارة  صندوؽ حماية مناسب يحتوي عمى نظاـ تيوية خاص يسمح

تحديد المجاؿ الطيفي باإلضافة إلى  المنبع بمجموعة عناصر ضوئية مناسبة بغية رفؽاستخدامو. أ
عاكسة كروية مرفة  تقد وضعل. عف المنظومة الصادرة الضوئية الستخداـ الصحيح والفعاؿ لمحزمةا

في  صباحمرتدة متوازية وذلؾ في حاؿ وضع الم تسمح بالحصوؿ عمى حزمة ضوئيةخمؼ المصباح 
ت جيز ، و جيزت ىذه المرفة بمفاتيح تحكـ تسمح بضبط موقعيا وميالنيا يدؼ؛ وليذا البدقة محرقيا

بالنسبة إلى فيما بينيما و وفؽ محوريف متعامديف  الموقعأيضًا بمفتاح ضبط  صباحلمقاعدة تثبيت ا
مجمع ضوئي مؤلؼ مف عدستيف خاصتيف باألشعة  احصب. وضع أماـ الملممنظومة محور الضوئيال
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والحزمة المرتدة عند المرفة  صباحبتجميع الحزمة الصادرة مباشرًة عف الم افسمحتفوؽ البنفسجية 
 45عاكسة لألشعة فوؽ البنفسجية فقط وضعت بزاوية  انتقائية العاكسة وتوجييييا نحو صفيحة طيفية

لرئيسية. تسمح الصفيحة الطيفية بتنقية الحزمة الرئيسية مف درجة بالنسبة لممحور الضوئي لمحزمة ا
نحو نافذة الخروج.  حزمة األشعة فوؽ البنفسجية الطيؼ المرئي واألشعة تحت الحمراء ومف ثـ توجيو

 المرشحاتيعترض مسار حزمة األشعة فوؽ البنفسجية قبؿ خروجيا مف نافذة الخروج ثالث أنواع مف 
 ما تبقى مفبتنقية الحزمة مىذه المرشحات تسمح ضمف فتحة الخروج.  أحدىا متحرؾ يقع الضوئية

الطيؼ الشمسي.  المنحني الطيفي لمحزمة الصادرة بشكؿ مناسب مف تقريباألطياؼ غير المرغوبة، و 
يوجد عدسة ضوئية مستوية محدبة تسمح بالتوجيو سابقة الذكر باإلضافة إلى المرشحات الثالث و 

حجب  يسمحتحة الضوئية حيث يوجد المرشح الضوئي الثالث المتحرؾ الذي الصحيح لمحزمة خارج الف
ويستخدـ عند نافذة  .فقط UVAمف الحزمة الكمية الصادرة وتمرير طيؼ األشعة  UVBطيؼ األشعة 

الضوء  تخفيؼ سويةالمستخدمة و الحزمة  أبعادسمح بتحديد حظار ضوئي متغيرة الفتحة ي الخروج
بقعة ضوئية  سـ مف نافذة الخروج 11كؿ عمى مسافة معمومة تساوي حوالي المتشتت. في النياية يتش

 .دائرية الشكؿ ومتجانسة اإلضاءة
بوضع  جية مف مجموعة حوامؿ ميكانيكية تسمح لمنظومة المحاكي الشمسينافذة الخروج وضع أماـ ي

، ومف جية ح العينةالعينة المشععة في مكانيا بحيث تتشكؿ البقعة الضوئية المتجانسة مباشرة عمى سط
بإضافة مجموعة مف المرشحات الضوئية الحيادية أو االنتقائية بغية التحكـ بطيؼ الحزمة وسوية  ،أخرى

 بالمقارنة مع الطيؼ الشمسي إصدار المحاكي الشمسي(، طيؼ 7الشكؿ ) يبيف .التعريض المطبقة
نيات الطيفية لشفافية المرشحات في نفس المجاؿ )أ(، باإلضافة إلى الخطوط البيانية لممنح الطبيعي

 )ب(. في بنية المنظومة الضوئية المستخدمة
 

ان

، )ب( الخطوط البيانية في مجال األشعة فوق البنفسجية يةالشمساألشعة طيف المحاكي الشمسي بالمقارنة مع طيف (، )أ( 7شكم )
 ي.سلممنحنيات الطيفية لشفافية المرشحات الضوئية المستخدمة في المحاكي الشم
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تػػرتبط سػػوية الحزمػػة الضػػوئية الصػػادرة عػػف منظومػػة المحػػاكي الشمسػػي بشػػكؿ رئيسػػي بالتغذيػػة الكيربائيػػة 
يمكػف مػف خػالؿ المحػاكي الشمسػي الحصػوؿ عمػى إضػاءة و  لممصباح وبالمرشحات الضوئية المسػتخدمة.

مػى لمثيالتيػا ضوئية طاقية فػي مجػاؿ األشػعة فػوؽ البنفسػجية وبشػدات أعمػى بعػدة مػرات مػف القيمػة العظ
اسػػتخدمت مجموعػػة  لػػذلؾ،فػػي جػػوار مدينػػة دمشػػؽ.  فػػي األشػػعة الشمسػػية والمقاسػػة خػػالؿ فصػػؿ الصػػيؼ

بغيػة تخفػيض الشػدة الضػوئية لممنبػع والحصػوؿ عمػى سػويات اإلضػافية مف المرشػحات الضػوئية الحياديػة 
عمػػػى  ر دمشػػػؽإضػػػاءة متدرجػػػة تتضػػػمف السػػػوية اإلشػػػعاعية الطبيعيػػػة العظمػػػى لمشػػػمس المقاسػػػة فػػػي جػػػوا

( منحنيػػػات الشػػػفافية الضػػػوئية لممرشػػػحات الضػػػوئية 8يبػػػيف الشػػػكؿ ). ـ عػػػف سػػػطح البحػػػر1111ارتفػػػاع 
( عػدد 9ضاءة المستخدمة في عممية التشعيع. بينمػا يبػيف الشػكؿ )إلالحيادية المستخدمة في تحديد سوية ا

ًا لمغايػة المطموبػة مػف مف المرشحات اإلضافية التي يمكف مف خالليا حذؼ جزء مف طيػؼ المصػباح وفقػ
 القياس.

 

 
 .UVAشفافية المرشحات الحيادية في مجال األشعة فوق البنفسجية  منحني(، 8الشكل )

 

 
 .والمرئيةاألشعة فوق البنفسجية  يفي مجال القطعشفافية مرشحات  منحني(، 9الشكل )
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ذلػؾ تػـ خدمة فػي التشػعيع  فقػد اإلضاءة الضوئية الطاقية لمحزمػة الضػوئية المسػت أما بالنسبة لقياس سوية
. وىػػذه المقػػاييس اإلشػػعاعية (UVBو UVAمتػػوفرة فػػي المختبػػر ) شػػعاعيةإمقػػاييس  ـااسػػتخدمػػف خػػالؿ 
، مػػػف Optometer P9710طػػػراز مػػػف ال ضػػػيقة طيفيػػػاً  إضػػػاءة طاقيػػػة ذات حزمػػػة مقػػػاييسعبػػػارة عػػػف 

ير بالػػػذكر ىنػػػا أف ، ومػػػف الجػػػد(Gigahertz-Optik GmbHشػػػركة )المػػػف قبػػػؿ  الصػػػناعة األلمانيػػػة
، وبعػػد إجػػراء معايرتيػػا فػػي معيػػد القياسػػات االرتيػػاب النسػػبي المرافػػؽ لمقػػيـ المقاسػػة بواسػػطة ىػػذا المقيػػاس

   %. 5في حدود  ىو (Tübitak-UMEالوطني التركي )

 الدراسة الطيفية لمعينات المدروسة .4. 1. 4
 ًة تغيرًا لونيًا أو بكالـ فخر تغيرًا فيمحدث مادة المقياس الكيميائيتؤثر األشعة فوؽ البنفسجية عمى 

 الضوئية ةمتصاصياالخواصو الضوئية. ىذا التغير في الخواص الضوئية يعبر عنو مف خالؿ مفيـو 
الكثافة الضوئية وىي  ئياً واالمتصاصية الضوئية تماثؿ مبد لمادة المقياس الكيميائي المدروس. الطيفية

تحقيؽ  ريتـ مقموب الشفافية الضوئية لممادة المدروسة. إذًا، يتـبالتعريؼ، ومف الناحية الرياضية، لوغ
المتموف باإلشعاع قبؿ وبعد  الكاشؼ الكيميائيلمادة لتغيرات االمتصاصية الضوئية القياسات الطيفية 

يستعمؿ حزمتيف ضوئيتيف في المجاليف المرئي وفوؽ  ي خاصعممية التشعيع بواسطة مقياس محمؿ طيف
 ,SPECORD-210, analyticjena AG) لماني الصنعاأل 211-سبيكورد زمف طرا البنفسجي

Jena, Germanyنانومتر )قيست  546حددت عند الطوؿ الموجي  1.115±  ≥قة قياس د( وب
(، صورة ليذا المطياؼ مع الحاسب المبرمج 11يبيف الشكؿ )، و (Hellma F4بواسطة مرشح حيادي 

 .المرافؽ
س فلي وسريع لمعامؿ االمتصاص لمعينات المدروسة في مجاؿ طيفي بإجراء قيا مطياؼيسمح ىذا ال

ودوف إحداث أي تشعيع إضافي  واسع يمتد مف األشعة فوؽ البنفسجية وحتى األشعة تحت الحمراء
وضع خط قياس مرجعي باستعماؿ حجيرة كوارتز مف خالؿ معايرة صفر الجياز تتـ بدايًة،  .لمعينات

دراسة  تبدأومف ثـ  وئيتيف لممحمؿ الطيفي )حزمتي التحميؿ والمرجعية(فارغة في كؿ مف الحزمتيف الض
 311في المجاؿ الطيفي بيف  قياس طيؼ االمتصاص قبؿ بدء مراحؿ التشعيع. يتـ المختارة العينات

الطيؼ األولي لمادة منحني لحصوؿ عمى بغية ا نانومتر وذلؾ 1نانومتر وبخطوة قياس قدرىا  711و
 .والذي سيكوف مرجع لجميع القياسات التالية لعمميات التشعيع المدروس المقياس الكيميائي

كؿ مرحمة قبؿ وبعد  بنفس الطريقة مدروسة طيؼ االمتصاص لكؿ عينةأجريت قياسات  وبالتالي،
باألشعة فوؽ البنفسجية ودرس تغير طيؼ االمتصاص بداللة الزمف وبداللة الجرعة  تشعيع جزئية

  الضوئية الموافؽ لمتغير األعظمي في االمتصاصيةاختيار الطوؿ الموجي  تـ ،في الختاـ .المطبقة
 .اإلشعاعية لألشعة المطبقة الجرعة لعممية تقديرلمعينة المدروسة مف أجؿ إجراء الحسابات الموافقة 
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 الحاسب المبرمج المرافق.مع  SPECORD-210, analyticjena AG ف(، صورة لممطيا10الشكل )

 

 يرات طيؼ االمتصاصية تحت تأثير األشعة فوؽ البنفسجية. تغ5. 1. 4

قدرىا  طيفي المشععة وغير المشععة بخطوة انتقاؿ FXGجرى قياس طيؼ االمتصاص لعينات اليالـ  
شععت كؿ عينة خالؿ خمسة وقد . (11) الشكؿ، نانومتر عمى كامؿ منطقة طيؼ الضوء المرئي 1

معمومات مفصمة عف  (12) . يقدـ الشكؿة واحدة فقطدقيق عشر مرحمة مف التشعيع مدة كؿ منيا
. تـ أخذ القياسات الطيفية قبؿ UVAالتغيرات في خواص االمتصاصية بداللة زمف التعرض لألشعة 

حساس لمجرعات المنخفضة والمتوسطة مف  FXGوبعد كؿ مرحمة مف مراحؿ التشعيع. وجد أف اليالـ 
. لذلؾ، [19] إلزالة الموف UVت العالية سيطرة مفعوؿ . عمى كؿ حاؿ، تبدأ عند الجرعاUVAاألشعة 

قيست عند  2كيموجوؿ/ـ 51دقيقة، والذي يوافؽ جرعة تزيد عمى  15تـ تحديد التشعيع األعظمي عند 
 شروط المخبر.

 

 

 .UVAقبل وبعد التعرض لألشعة  FXGطيف امتصاص الهالم (، 11)الشكل 
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والمقاس بعد  UVAالمشعع باألشعة  FXGالتغيرات في طيؼ االمتصاصية لميالـ  (12)يقدـ الشكؿ 
، 11.44، 3.48د والتي توافؽ عمى الترتيب الجرعات  15و  11، 7، 5، 3، 1ستة مراحؿ مف التشعيع 

    . 2كيموجوؿ/ـ 52.2، 34.8، 24.36، 17.4

عند األطواؿ بشكؿ واضح متصاصية اللىو تناقص القيمة المطمقة  (12)أىـ ما يمكف تميزه في الشكؿ 
 561 األكثر وضوحًا في االمتصاصية في جوار الطوؿ الموجينانومتر والتزايد  475الموجية األقؿ مف 

نانومتر. يمكف أف تستخدـ التغيرات الضوئية ضمف كؿ مف حـز األطواؿ الموجية تمؾ بغية تحديد عالقة 
 .FXGالبنفسجية والتغيرات في امتصاصية اليالـ بيف الجرعة الممتصة لألشعة فوؽ تربط رياضية 

 

 
 .UVAعند ستة سويات تعرض لـ  FXGتغير طيف امتصاصية  (، 12)الشكل 

 

     FXGبداللة تغير االمتصاصية الضوئية لميالـ  تقدير الجرعة. 6. 1. 4

تغيرات االمتصاصية وفقا لتغيرات طيؼ االمتصاصية المبينة في الفقرة السابقة فقد تـ في البداية دراسة 
فقد درست تغيرات االمتصاصية لمجموعة مف خمس عينات مف نانومتر.  431عند الطوؿ الموجي 

جراء الحسابات المطموبة.  FXGاليالـ  ( منحني 13) يعرض الشكؿوتـ أخذ متوسط القيـ الناتجة وا 
صاصية لكؿ العينات االمت اتتغير القيمة الوسطية لبداللة  UVAاألشعة فوؽ البنفسجية  جرعةتغير 

ويمكف مف خالؿ ىذا المنحني الحصوؿ عمى معادلة رياضية مف الدرجة الثانية تصؼ اليالـ المدروسة. 
 .تغيرات الجرعة بداللة تغيرات االمتصاصية
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اصية هو االمتص A0نانومتر ) 430وتغيرات االمتصاصية عند  UVAالعالقة من الدرجة الاثانية بين جرعة األشعة  (،13)الشكل 
 هي االمتصاصية المقاسة بعد مراحل التعريض(. Aقبل التعريض و

 
( أكبر مف (12)نانومتر )الشكؿ  561يظير بوضوح أف تغيرات االمتصاصية عند الطوؿ الموجي 

 (14)الشكؿ ويعرض نانومتر.  431القيمة المطمقة لمتغيرات الضوئية الحاصمة عند الطوؿ الموجي 
عند الطوؿ الموجي الضوئية والتغير في االمتصاصية  UVAرعة األشعة أيضًا عالقة رياضية بيف ج

 نانومتر. 561
 

 

هو االمتصاصية  A0نانومتر ) 560وتغيرات االمتصاصية عند  UVAالعالقة من الدرجة الاثانية بين جرعة األشعة  (،14)الشكل 
 هي االمتصاصية المقاسة بعد مراحل التعريض(. Aقبل التعريض و
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لتوليد عالقات رياضية. تعرض المعادلة  (14)و ( 13)معطيات العممية المبينة في الشكميف استعممت ال
، والتي يمكف تطبيقيما مف أجؿ حساب الجرعة عند أي سوية (4في الجدوؿ ) 2رقـ  والمعادلة 1رقـ 

ىي االمتصاصية  Aىي االمتصاصية قبؿ التعريض و A0تعرض في المجاؿ المدروس، بحيث 
التعريض. يبيف خط التطابؽ مف الدرجة الثانية أف المعطيات تتوافؽ بشكؿ جيد مع الصيغة  المقاسة بعد

 .(14(  و)13الشكميف )الرياضية كما ىو مبيف في 
 

هو  A0نانومتر ) 560 نانومتر و 430 وتغيرات االمتصاصية عند UVAبين جرعة األشعة الرياضية  العالقة (،4)الجدول 
 هي االمتصاصية المقاسة بعد مراحل التعريض(. Aواالمتصاصية قبل التعريض 

 الصيغة الرياضية [nm] طول الموجة المعادلة
1 430 nm UVA Dose [kJ/m2] = 349.745(A-A0)

2 + 5.259(A-A0) + 5.364
 

2 560 nm UVA Dose [kJ/m2] = 91.193(A-A0)
2 + 6.357(A-A0) + 4.919

 

 
في  سيط في امتصاصية اليالـ؛ وليذا يكوف االنحراؼتغير ب UVAتسبب جرعة منخفضة مف األشعة 

تقدير الجرعة كبيرًا. أضؼ إلى ذلؾ، تتأثر قياسات االمتصاصية عند الجرعات العالية بمفعوؿ إزالة 
 الموف مما يساىـ في زيادة تشتت النتائج.

( و 13) اختبار التكرارية مف خالؿ اختبار خمس عينات مف اليالـ كما ىو مبيف في الشكميف حقؽ
  FXGتـ إجراء التشعيع وقياس االمتصاصية بنفس الطريقة مف أجؿ كؿ عينات اليالـ فقد . (14)

قيقة تشعيع د 15المدروسة. أظيرت ىذه التجارب أف التغير األعظمي في االمتصاصية يتناقص بعد 
تت % وتش 4.5نانومتر وبانحراؼ معياري نسبي قدره  431( عند A-A0  0.36يقارب القيمة )

% بيف العينات. مف جية أخرى، التغير األعظمي 11أعظمي نسبي في القيـ المقاسة يصؿ إلى حوالي 
 A-A0 )القيمة  بمقدار يقارب  قيقة تشعيعد 15نانومتر يتزايد بعد  561في االمتصاصية المقاس عند 

 %.5إلى % وتشتت نسبي أعظمي بيف العينات يصؿ 2.5بانحراؼ معياري نسبي قدره وذلؾ ( 0.66
عند قياس  UVAلألشعة  FXGمع أفالـ البولي سمفوف، فإف استجابة اليالـ  FXGبمقارنة اليالـ 

مع التعرض لألشعة  FXGالجرعات المنخفضة والمتوسطة ممتازة. يتبع التغير في امتصاصية اليالـ 
UVA  ف؛ كما أف لو مجاؿ معادلة مف الدرجة الثانية، أفضؿ مف المعادلة المرافقة مع أفالـ البولي سمفو

. االختالؼ األساسي ا خر بيف مقياسي الجرعة [15، 14، 12] ديناميكية ىاـ وبسوية ارتياب مكافئة
ىو أف التغيرات في الخواص الضوئية ألفالـ البولي سمفوف نتيجة التعرض لألشعة فوؽ البنفسجية غير 

التغيرات في االمتصاصية نتيجة نانومتر، بينما تحصؿ  321مرئية، حيث تحصؿ تمؾ التغيرات عند 
نانومتر. لذلؾ، يمكف  561في المجاؿ المرئي مف الطيؼ عند  UVAلألشعة  FXGتعرض اليالـ 

مباشرًة مف قبؿ المستخدـ وبدوف الحاجة إلى تقنيات تقييـ  FXGعمى اليالـ  UVAرؤية فثار األشعة 
 مخبرية خاصة.
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 ومعامؿ الخطية عيع مختمفةاالمتصاصية عند سويات تشطيؼ تغيرات  .7. 1. 4
 سجيؿ طيؼ االمتصاص ألربع عينات مف اليالـ تػـ الحصػوؿ عمػييف مػف تحضػيريف مختمفػيف لميػالـتـ ت

 – 411نػػانومتر فػػي المجػػاؿ المرئػػي لمطيػػؼ الضػػوئي ) 1وذلػػؾ قبػػؿ وبعػػد التشػػعيع وبخطػػوة قيػػاس قػػدرىا 
تػرة تعػريض، كػؿ واحػدة منيػا تسػاوي ف 25(، تػـ تطبيػؽ، 2واط/ـ 31نانومتر(. عند سػوية التشػعيع ) 711

 دقيقة واحدة، مف أجؿ تشعيع كؿ عينة. 
وتغيػػرات االمتصاصػية التػػي تتبػػع  UVAىػذه الطريقػػة تسػمح بالحصػػوؿ عمػػى العالقػة بػػيف جرعػة األشػػعة 

والتغيػػر فػػي  UVAالعالقػػة التربيعيػػة بػػيف جرعػػة األشػػعة  (14) معادلػػة مػػف الدرجػػة الثانيػػة. يقػػدـ الشػػكؿ
ىػي االمتصاصػػية  A0نػػانومتر لمعينػات المدروسػة، حيػث  561ميػالـ عنػد الطػوؿ المػوجي االمتصاصػية ل
المتصاصػية  1.12االمتصاصية بعد مراحؿ التشعيع. االنحراؼ المعياري كاف أقػؿ مػف  Aقبؿ التشعيع و

 مادة اليالـ المقاسة التي وصؿ إلييا بعد مرحمة تشعيع.
حوؿ أثر سوية التشعيع عمى العالقػة التربيعيػة بػيف جرعػة  تضمنت المرحمة الثانية مف ىذا العمؿ التقصي

سػويات تشػعيع  8النتػائج التػي حصػمنا عمييػا مػف  4وتغيرات االمتصاصية. يظير الشكؿ  UVAاألشعة 
عينػػػػػػات تتبػػػػػػع ثػػػػػػالث تحضػػػػػػيرات  8( طبقػػػػػػت عمػػػػػػى 2واط/ـ 84و  64، 61، 56، 45، 31، 28، 21)

، [21]%( 5ف االرتيػػاب المرافػػؽ ليػػذا النػػوع مػػف القياسػػات )مختمفػػة لمػػادة اليػػالـ. تشػػتت القػػيـ كػػاف أقػػؿ مػػ
 وبالتالي فإف تغير االمتصاصية يعتمد عمى الجرعة فقط وال يرتبط بسوية التشعيع.

سػػبع عينػػات مػػف اليػػالـ عنػػد معػػدالت جرعػػة مختمفػػة وألثنتػػا عشػػر مرحمػػة تشػػعيع، وتػػـ ومػػف خػػالؿ دراسػػة 
تػػػـ تشػػػعيع ثػػػالث عينػػػات وفػػػؽ سػػػويات معػػػدؿ  فقػػػد عيع.تقيػػػيـ تغيػػػر االمتصاصػػػية قبػػػؿ وبعػػػد مراحػػػؿ التشػػػ

أمػػػا ثانيػػػة عمػػػى الترتيػػػب.  61، 121، 181.ثػػػا( وبفتػػػرات تعػػػرض ىػػػي 2جػػػوؿ/ـ 84، 56، 28الجرعػػػة )
.ثػػػا( 2جػػػوؿ/ـ 61، 45، 31، 21تػػػـ تشػػػعيعيا عنػػػد سػػػويات جرعػػػة مختمفػػػة )فقػػػد العينػػػات األربعػػػة الباقيػػػة 

اليػػػدؼ مػػػف ىػػػذه  لقػػػد كػػػاف ثانيػػػة عمػػػى الترتيػػػب. 61، 81، 121، 181والػػػذي يتوافػػػؽ مػػػع فتػػػرات تشػػػعيع 
عمى كؿ مجموعة مف العينات وبشػكؿ منفصػؿ خػالؿ كػؿ مرحمػة  UVAالعممية ىو تطبيؽ نفس الجرعة 

التشػعيع اسػتجابة اليػالـ مسػتقمة عػف سػوية في اختبػار مػدى اسػتقاللية تشعيع. تساعد طريقة التشعيع ىذه 
الػػذي تػػـ الحصػػوؿ عميػػو عنػػد  Kcتغيػػرات معامػػؿ الخطيػػة  (15). يعػػرض الشػػكؿ المطبقػػة معػػدؿ الجرعػػةو 

خطيػػة درسػػت  و قػػدأنػػ اإلشػػارة إلػػىيمكػػف  [21] سػػويات تشػػعيع مختمفػػة. بالمقارنػػة مػػع الحساسػػات الضػػوئية
معامػػؿ الخطيػػة  لقػػد بينػت النتػػائج أف. جيػػدةخطيػة إشػعاعي ىػػاـ وأف النتػػائج تظيػػر أف الاليػالـ فػػي مجػػاؿ 

واسػػع متػػدرج و مجػػاؿ تعػػريض وذلػػؾ فػػي  1.12ف عػػقػػؿ ينحراؼ وذلػػؾ بػػا 1 قريػػب جػػدًا مػػف القيمػػة العدديػػة
أنػو عنػد الجرعػات المنخفضػة يكػوف التغيػر فػي ىنػا يتضمف سوية األشػعة الشمسػية. مػف الميػـ مالحظػة و 

امتصاصػػػية اليػػػالـ صػػػغيرًا بالمقارنػػػة مػػػع التفاعػػػؿ المتحػػػرض فػػػي الظػػػالـ، وبالتػػػالي يكػػػوف االنحػػػراؼ فػػػي 
 رتفعًا نسبيًا. تحديد معامؿ الخطية م
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 .UVAبداللة جرعة األشعة فوق البنفسجية  FXGلمادة الهالم  Kcتغيرات معامل الخطية (، 15الشكل )

 

 ثباتية اليالـ .8. 1. 4
 UVAلثباتيػػة تحػػت تػػأثير جرعػػات عاليػػة مػػف األشػػعة وادراسػػة الثباتيػػة الزمنيػػة  إلػػىىػػذه التجربػػة  تيػػدؼ
ضػػػمف مػػادة اليػػالـ وذلػػؾ بحسػػػب دراسػػة تغيػػر االمتصاصػػية  ريػػػتأج، ففػػي البدايػػة. FXGيػػالـ لمػػادة ال

 وقػد .سػـ مػف مػادة اليػالـ3لطبقػة سػماكتيا  لحزمة الضوئية المسػتخدمة فػي عمميػة التشػعيععمؽ اختراؽ ا
ممػػـ مػػف مػػادة اليػػالـ بينمػػا تػػـ االمتصػػاص 11قػػد امتصػػت فػػي  UVA% مػػف حزمػػة األشػػعة 91 تبػػيف أف

ممػػػـ سػػػماكة مػػػف مػػػادة اليػػػالـ. تػػػـ دراسػػػة أربػػػع  21نػػػد حػػػوالي %( ع111) UVAالكمػػػي لحزمػػػة األشػػػعة 
فكػرة عػف  (16)دقيقػة، ويقػدـ الشػكؿ  7.5وبعػد فتػرة تعػرض قػدرىا  2واط/ـ 55عينات عند سوية التشعيع 

 ممـ. 31لمادة اليالـ في عينة سماكتيا  UVAاختراؽ األشعة 
مػػػف خػػػالؿ  UVAتعػػػرض لألشػػػعة أنجػػػز قيػػػاس فتػػػرة اسػػػتمرارية التفاعػػػؿ المتحػػػرض فػػػي الظػػػالـ نتيجػػػة ال

تقصي تغير االمتصاصية بعد فترات تعريض عديدة ومتساوية في الػزمف. مػف الواضػح أف لشػدة اإلشػعاع 
ولتركيػز المػػادة الكيميائيػة دور أساسػػي فػي التفاعػػؿ الكيميػػائي الضػوئي؛ ولكػػف مفعػوؿ الظػػالـ، الػػذي درس 

ىرة كيميائيػػة. توضػػح دراسػػة مفعػػوؿ الظػػالـ فػػي ىػػذا العمػػؿ، قػػد عػػولج مػػف ناحيػػة قياسػػية ولػػـ يعػػالج كظػػا
بالمقارنػة مػع التغيػرات الطبيعيػة التػي  UVAأىمية التفاعؿ الكيميائي المتحػرض نتيجػة التعػرض لألشػعة 
أف التغيػػر فػػي االمتصاصػػية المػػرتبط  (17) تحػػدث فػػي مػػادة اليػػالـ. يعػػرض المنحنػػي المبػػيف فػػي الشػػكؿ

دقػائؽ مػف  11دقيقػة و 2ثانيػة بعػد  6دقيقػة بفاصػؿ زمنػي  31بالقياسات في الظػالـ والتػي أنجػزت خػالؿ 
 .ثا عمى الترتيب(.2كيموجوؿ/ـ UVA ≈ 6 ،31التعرض )جرعة األشعة 
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 .ممم30لمادة الهالم في عينة سماكتها  UVAاختراق األشعة (، تغير االمتصاصية الضوئية النسبي 16الشكل )

 

 
 .ياسات في الظالمتغير في االمتصاصية المرتبط بالق(، 17الشكل )

 
تظير ىذه النتائج أف التفاعؿ المتحرض أثناء الظالـ ىػو شػيء مفعػوؿ غيػر مرغػوب بػو ويػؤثر عمػى دقػة 

. ميمػا يكػف، وبمػا أف ليػذه الظػاىرة UVالقياس عند استخداـ المواد الكيميائية في مقػاييس جرعػة األشػعة 
إنػػػو يمكػػػف اسػػػتنباط معامػػػؿ تصػػػحيح تكراريػػػة متماثمػػػة بعػػػد أي مرحمػػػة تشػػػعيع ضػػػمف مجػػػاالت القيػػػاس، ف

وتطبيقػػو عمػػى النتػػائج بحسػػب طريقػػة التشػػعيع المتبعػػة. يعتمػػد معامػػؿ التصػػحيح عمػػى زمػػف االنتظػػار بػػيف 
أف سػرعة التفاعػؿ  7نياية زمف التشعيع وبداية قياس االمتصاصية. يمكف أف نالحػظ بوضػوح فػي الشػكؿ 

دقػائؽ  4ة الحادثة في الكاشؼ. يتطمب األمػر مرة أعمى مف التغيرات الطبيعي 111المتحرض ىي حوالي 
بعػػد كػػؿ مرحمػػة تشػػعيع حتػػى يسػػتقر التفاعػػؿ المتحػػرض. يفسػػر وجػػود التغيػػر الطبيعػػي بحػػوادث األكسػػدة 

 .[18] الطبيعية في مادة الكاشؼ
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اسػػتعممت تجربػػة بسػػيطة مػػف أجػػؿ اختبػػار ثباتيػػة عمميػػة التشػػعيع المطبػػؽ عمػػى اليػػالـ وفػػي نفػػس الوقػػت 
. اختبػرت ثباتيػة حزمػة (18) ، الشػكؿ UVAة اليػالـ تحػت تػأثير جرعػة عاليػة مػف األشػعة اختبرت ثباتي

سػػػوية تػػػـ تسػػػجيؿ  حيػػػث عنػػػد سػػػويات مختمفػػػة بوجػػػود وعػػػدـ وجػػػود عينػػػة ىػػػالـ UVAالتشػػػعيع باألشػػػعة 
ثانيػػػة بواسػػطة مقيػػػاس اإلضػػاءة الطاقيػػػة  31دقيقػػػة وبفاصػػؿ زمنػػػي قػػدره  21اإلضػػاءة المسػػػتخدمة خػػالؿ 

(Optometer P9710.) 
 

 
 .UVAمنصة دراسة اثباتية الهالم تحت تأاثير جرعة األشعة  (،18) الشكل

 
.ثػا(. 2جػوؿ/ـ 55مػع الػزمف خػالؿ تشػعيع عينػة اليػالـ ) UVAتغيػرات حزمػة األشػعة  (19) يقدـ الشكؿ

 31تي معػدؿ جرعػة مختمفتػيف تمت مقارنة ذلؾ مع تغيػرات اإلشػارة المقاسػة بغيػاب عينػة اليػالـ عنػد سػوي
أف امتصاصػية اليػالـ ال تتغيػر  (19) المقارنػة المعروضػة فػي الشػكؿ نتائج بينتوقد .ثا. 2جوؿ/ـ 55و 

%( والػػذي يتوافػػؽ مػػع ثباتيػػة حزمػػة التشػػعيع 1±  ≥)تغيػػر نسػػبي  UVAمػػع الػػزمف نتيجػػة تػػأثير األشػػعة 
 بذاتيا. 

 

 
 .UVAيع باألشعة الاثباتية الزمنية لعممية التشع (،19) الشكل

Neutral 

filters 

UVA beam UVA radiometer 

Gel sample 

Signal 

analyzer 

UVA Solar simulator 
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مقارنػػة ( 21) الشػػكؿحيػػث يبػػيف  دة اليػػالـ أثنػػاء عمميػػات التشػػعيعتمػػت دراسػػة تغيػػر االمتصاصػػية فػػي مػػا
مرحمػة  15نانومتر وذلػؾ خػالؿ  561نانومتر و  361( عند A/A0بيف تغيرات االمتصاصية النسبي )

لنتػائج أف لمػادة اليػالـ ثباتيػة (. تثبػت ىػذه ا2واط/ـ 64 ≈دقيقة بسوية تعػرض  15فترة تشعيع ) 15تقابؿ 
 UVAوتظيػػر أف لالمتصاصػػية فػػي مجػػاؿ األشػػعة  UVAمميػػزة تحػػت تػػأثير جرعػػة عاليػػة مػػف األشػػعة 

تغيػػػرات االمتصاصػػػية فػػػي المجػػػاؿ المرئػػػي تحػػػت تػػػأثير األشػػػعة  اسػػػتقرارية عاليػػػة خػػػالؿ فتػػػرات التشػػػعيع.
UVA  شعة مرة مف التغيرات الحاصمة في منطقة األ 35ىو أعمى بحواليUVA. 

 

 
 نانومتر. 560و  360مقارنة امتصاصية الهالم النسبية عند  (،20) الشكل

 
  (EBT2)الفمم المتمون باإلشعاع عمى  UVA تأاثير األشعة فوق البنفسجية. 2. 4

   (Gafchromic film EBT2) األفالـ المتمونة باإلشعاع. 1. 2. 4
جات حتيااتي اإلظيار صنع بيدؼ إيجاد حموؿ العف فمـ ذ ةىو عبار  EBT2الفمـ المتموف باإلشعاع 

المختصيف في قياس الجرعة اإلشعاعية والفيزيائييف العامميف في مجاالت المعالجة اإلشعاعية. فالفمـ 
EBT2  ىو مصمـ بالدرجة األولى لقياس األشعة السينية )أشعةX( وأشعة غاما في المجاؿ )1 

ي بواسطة قناة الخط الطيفي األحمر؛ وحتى المسح الطيف( وذلؾ باستخداـ نظاـ غراي 10 –سنتيغراي 
ي األخضر لمماسح الضوئي. تتكوف المادة الفعالة في الفمـ يفغراي بواسطة قناة الخط الط 40المجاؿ 

ميكرومتر مغطاة بطبقة حماية ذات  30مف طبقة أحادية ذات سماكة قدرىا  EBT2المتموف باإلشعاع 
توضع الطبقتاف عمى قاعدة مف البوليستر النقي ذات سماكة قدرىا ميكرومتر بحيث  5سماكة قدرىا 

ميكرومتر وطبقة  25ميكرومتر. تتـ تغطية المادة الفعالة بطبقة مضادة لمضغط ذات سماكة قدرىا  175
 ، ذو السماكة الكمية EBT2. بالتالي، إف الفمـ [22] ميكرومتر 50مف البوليستر ذات سماكة قدرىا 
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( Active part؛ األوؿ ىو القسـ الفعاؿ )مف قسميف منفصميف المبدأمف حيث ف ميكرومتر، مكو 285
 (. 21(، أنظر الشكؿ )Substrateوالثاني ىو القاعدة الحاممة )

 

 
 (.EBT2(، البنية التفصيمية لمفمم المتمون باإلشعاع )21الشكل )

 
سـ( ألصقت عمى x 3 سـ1د )عمى شكؿ مستطيالت بإبعا ألفالـقص ا تجريبيقد تـ خالؿ العمؿ الل

ألصابع وتموث الفمـ. تسمح ىذه الطريقة بالتعامؿ الستيكي مناسب مف أجؿ تجنب المالمسة باحامؿ ب
ثار مع الفمـ بسيولة أثناء خطوات العمؿ سواء التشعيع أو القياسات الطيفية وتكرار العمؿ. لقد درست ا 

ة الضوئية يمتصاصمف خالؿ تحميؿ تغيير اال EBT2بنفسجية عمى مادة الفمـ شعة فوؽ الاإلشعاعية لأل
تحت طياؼ النظامي ذو الحزمة المضاعفة لمفمـ في منطقة الضوء المرئي لمطيؼ وذلؾ بواسطة الم

عممية تشعيع العينات المدروسة باألشعة فوؽ البنفسجية الصادرة عف منظومة المحاكي الشمسي. وىذا 
كؿ أساسي مف مصباح قوس كيربائي في غاز الكزينوف مع مجموعة مف المرشحات النظاـ مؤلؼ بش

 .[21]الضوئية 
بسويات تشعيع متدرجة تتضمف  UVAىذا المنبع الضوئي يمكف أف يقدـ حزمة ضوئية مف األشعة 

؛ حيث تـ استخداـ مرشحات ضوئية األرضالشمسية الواردة المقاسة عند سطح  UVAسوية األشعة 
تـ قياس سوية اإلضاءة الطاقية الضوئية و . [23] ضوئية مختمفة امتصاصيةت معامالت حيادية ذا

( ألماني Optometer P9710المستخدمة في التشعيع بواسطة مقاييس إشعاعية معايرة مف نموذج )
 الصنع.

أجريت قياسات االمتصاصية الطيفية لعينات األفالـ المدروسة قبؿ وبعد مراحؿ التشعيع المختمفة 
حددت  0.005دقة قياس أصغر مف ذو  ( Specorad-210استخداـ مطياؼ مضاعؼ الحزمة )ب

 Hellmaنانومتر )قياس بواسطة المرشح الضوئي الحيادي ) 546عند الطوؿ الموجي بحسب المصن ع 

F4 تـ تحديد خط طيفي مرجعي مف أجؿ عممية القياس لحزمة القياس والحزمة المرجعية وذلؾ بغية .)
 ،رية. توضع عينات األفالـ في حزمة القياس قبؿ وبعد كؿ مرحمة تشعيعفى القراءة الصالحصوؿ عم

 700 - 320جري قياس طيؼ االمتصاصية لمفمـ في المجاليف الضوئييف فوؽ البنفسجي والمرئي )يو 

Polyester Over-laminate (50 μm) 

Active Layer (30 μm) 

Adhesive Layer (25 μm) Topcoat (5 μm) 

Polyester Substrate (175 μm) 

Active part 

Substrate 
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نانومتر(. مف الميـ اإلشارة ىنا إلى أف االمتصاصية الضوئية لمفمـ المدروس ال تتأثر بحزمة القياس 
 .[23]المستخدمة في المطياؼ 

 تحت تأثير األشعة فوؽ البنفسجية EBT2ثباتية االمتصاصية الضوئية ألفالـ  4. 2. 2.
بالمئة مف  90ثباتية جيدة تحت تأثير طيؼ األشعة فوؽ البنفسجية. أكثر مف  EBT2يمتمؾ الفمـ 

في طبقة واحدة مف الفمـ  المستخدمة في عممية التشعيع يتـ امتصاصيا UVAالحزمة الضوئية لألشعة 
(285nm بينما يتـ االمتصاص الكمي بواسطة طبقتيف مف الفمـ. تظير أثار التعرض لألشعة فوؽ ،)

نانومتر، أنظر الشكؿ  680و 500البنفسجية بتغير االمتصاصية الضوئية في مجاؿ الطيؼ المرئي بيف 
. لقد UVAر جرعات عالية مف األشعة اليدؼ مف ىذه المرحمة ىو دراسة ثباتية الفمـ تحت تأثي (.22)

حيث درست الجرعة التجميعية بعد مراحؿ تشعيع  2واط/ـ 62درست العينات عند سوية تشعيع تساوي 
 112دقيقة وىذا يكافا جرعة كمية تقارب  30متعددة بفترات قدرىا دقيقتيف وذلؾ بفترة تشعيع كمية قدرىا 

 .2كيمو جوؿ/ـ
 

 
 .UVA فوق البنفسجية قبل وبعد مرحمتي تعريض لألشعة EBT2فمم المتمون باإلشعاع (، طيف امتصاص ال22الشكل )

 

عند الطوؿ  االمتصاصيةنانومتر جيدة جدًا بالمقارنة مع تغيرات   345إف الثباتية عند الطوؿ الموجي 
 345الضوئية عند  االمتصاصية(. إف التغير النسبي في 23نانومتر، أنظر الشكؿ ) 633الموجي 

% بالنسبة 3( ىو أقؿ مف 2واط/ـ 62دقيقة عند السوية  2مرحمة تشعيع )كؿ مرحمة  15متر، بعد نانو 
الضوئية عند  االمتصاصية(. بينما كاف التغير في A345nm=1.5) الضوئية لالمتصاصيةلمقيمة البدئية 

 0.6قبؿ التشعيع وىي ) الضوئية االمتصاصية% مف قيمة 250نانومتر يقارب  633الطوؿ الموجي 
A633nm=.) 
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 .UVAنانومتر بداللة جرعة األشعة  633و  345عند  EBT2لمفمم  (، مقارنة بين تغير االمتصاصية الضوئية23الشكل )

 
)القسـ الفعاؿ والقاعدة الحاممة( بشكؿ منفصؿ، أنظر الشكؿ  EBT2بدراسة كؿ مكوف مف مكونات الفمـ 

ء الفمـ منفصمة ذات ثباتية جيدة جدًا في االمتصاصية ( وفي نفس الشروط التجريبية يتبيف أف أجزا21)
إلى ذلؾ، إف التغيرات في االمتصاصية الضوئية في  . باإلضافةفي مجاؿ األشعة فوؽ البنفسجية

المجاؿ المرئي مف الطيؼ ال تحدث إال في القسـ الفعاؿ مف الفمـ. إف التغير في امتصاصية القسـ 
مرة مف التغير في امتصاصية كؿ مف القسـ  25ىو أعمى بػ الفعاؿ مف الفمـ في الطيؼ المرئي 

الحساس والقاعدة الحاممة في طيؼ األشعة فوؽ البنفسجية. لقد أظيرت القاعدة الحاممة ثباتية طيفية في 
( نتائج مقارنة ثباتية 24االمتصاصية عمى كامؿ الطيؼ المرئي وفوؽ البنفسجي. يظير الشكؿ )

 تحت تأثير األشعة فوؽ البنفسجية. EBT2المتموف باإلشعاع االمتصاصية لمكونات الفمـ 
 

 
 .UVA تحت تأاثير األشعة فوق البنفسجية EBT2(، مقارنة اثباتية االمتصاصية لمكونات الفمم 24الشكل )
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 . التفاعؿ المتحرض في الظالـ3. 2. 4
وؽ البنفسجية مف لألشعة ف EBT2تـ التحري عف التفاعؿ المتحرض في الظالـ بنتيجة تعرض األفالـ 

( وجود 25خالؿ قياس تغير االمتصاصية بعد نياية التعرض خالؿ فواصؿ زمنية ثابتة. يبيف الشكؿ )
نانومتر يعود إلى قياسات العتمة. لقد جمعت  633تغير صغير في االمتصاصية عند الطوؿ الموجي 

 تشعيع مرحمتي نية بعد تطبؽثا 2دقيقة وذلؾ بأخذ قيمة االمتصاصية كؿ  30القياسات خالؿ مدة قدرىا 
 2كيمو جوؿ/ـ 44.64وجرعة  2جوؿ/ـ كيمو 22.32دقيقة ) أي جرعة قدرىا  12دقائؽ ولمدة  6مدة ل

( فإنو يمكف القوؿ أف سرعة التفاعؿ المتحرض 25وفقًا لميؿ المنحني المقدـ في الشكؿ ) عمى الترتيب(.
بشكؿ طبيعي وبدوف الطبيعية التي تحدث مرة مف التغيرات  120بعد التشعيع مباشرة ىي أعمى بػ 

 مباشرًة بعد نياية التشعيع الحاصؿو  في قيمة االمتصاصية النسبي التغير يصؿفي مادة الفمـ. تعريض 
وبعدىا تبدأ  ؛بعد حوالي دقيقة واحدة مف نياية التشعيعتقريبًا( وذلؾ % 1.7قيمة عظمى )إلى 

إف ىذا التغير الحاصؿ في . ميمالً  ىاتغير  كوفيثابتة  شبو قيمةاالمتصاصية الضوئية باالستقرار عند 
 % مف التغير الكمي الحاصؿ بنتيجة التشعيع الكمي خالؿ 1القيمة بعد نياية التشعيع ىو أقؿ مف 

اعؿ المتحرض في الظالـ لجميع مكونات الفمـ بشكؿ منفصؿ فلقد تمت دراسة الت دقيقة. 12دقائؽ أو 6
متر مف و ميكر  175مادة القاعدة الحاممة )في تفاعؿ المتحرض في الظالـ أف المف خالؿ النتائج  وتبيف

عينات مف تغيرات في نفس الشروط في % بالمقارنة مع ما يحدث في 1 أقؿ مفيو ف ميمؿالبوليستر( 
 المدروسة.الكامؿ  الفمـ

 

 
 قياسات العتمة الالحقة لمرحمتي تشعيع. نانومتر والعائدة إلى 633( تغيرات االمتصاصية الضوئية عند الطول الموجي 25الشكل )

 

 . تأثير سوية التشعيع4. 2. 4
دقيقة تشعيع وعند سويات مختمفة  20درست تغيرات االمتصاصية لمفمـ لخمس عينات وذلؾ خالؿ 
جوؿ  69،  72،  60،  48،  24) لمحزمة الضوئية. تـ تشعيع العينات عند سويات معدؿ الجرعة
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تـ قياس تغير  ثانية عمى الترتيب. 30و  40،    48 60،  120ات الزمنية .ثا( وذلؾ خالؿ الفتر 2/ـ
االمتصاصية الضوئية لكؿ عينة قبؿ وبعد فترات التشعيع وذلؾ وفؽ نفس األسموب؛ فالعينات تتمقى مف 
حيث المبدأ نفس الجرعة في كؿ مرحمة تشعيع. تسمح ىذه الطريقة بتقدير تأثير سوية التعريض 

فكرة  (26. يقدـ الشكؿ )ونتائج القياس وبالتالي وضع تصور لخطية الفمـ ومعامؿ الخطية واستجابة الفمـ
تظير  واحد.مقارنًة بالقيمة العددية  عمى العينات المختمفةالنسبي لسويات التعريض المطبقة  عف التغير

فاالنزياح عف  شبو مستقمة عف سوية التعريض المطبقة عمى الفمـ. EBT2ىذه التجربة أف استجابة الفمـ 
المقارنة مع الحساسات ب، وىذا االنزياح صغير نسبيًا 5 %و %0واحد يتراوح بيف العددية القيمة 

إف ارتباط وبالتالي، ف .FXG [21 ،23]الحساسة لألشعة فوؽ البنفسجية كاليالـ  الكواشؼالضوئية و 
ضمف مجاؿ  %5ىو أقؿ مف ذي يعبر عف خطية الفمـ استجابة الفمـ بالسوية اإلشعاعية المطبقة وال

 عريض مف سويات التعرض.
 

 
 (، التغير النسبي لسويات التعريض المطبقة عمى العينات المختمفة مقارنًة بالقيمة العددية واحد.26الشكل )

 
 لمػادة الفعالػةا كثافػةرتباط مف خػالؿ تغيػرات االسػتجابة الموضػعية لمفمػـ والتػي تػرتبط بيمكف تفسير ىذا اال

مقبػوؿ بشػكؿ مناسػب  EBT2ي الطبقػة الفعالػة مػف الفمػـ. لقػد بينػت المراجػع أنػو تجػانس الفمػـ ف وتجانسيا
تمػػػت دراسػػػة  ،. عمػػػى كػػػؿ حػػػاؿ[16]لمثػػػؿ ىػػػذه القياسػػػات التػػػي تقػػػع ضػػػمف مجػػػاؿ الكواشػػػؼ الكيميائيػػػة 

وذلػؾ بخطػوة مسػح  ²سػـ20االستجابة الموضعية لمفمـ مف خػالؿ إجػراء مسػح لشػريحة ذات مسػاحة قػدرىا 
( تػػوزع إحصػػائي لنقػػاط القيػػاس الموضػػعية مػػف خػػالؿ دراسػػة التغيػػر النسػػبي 27سػػـ. يبػػيف الشػػكؿ )1ا قػػدرى

 لمقيمة العظمى لجميع نقاط القياس. 
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 .(سم1خطوة /  ²سم20مساحة ) EBT2(، توزع إحصائي لمتغير النسبي لنقاط القياس الموضعية لشريحة من الفمم 27الشكل )

 
%. ويشػػكؿ  4% حتػػى 2ظػػـ النقػػاط تقػػع ضػػمف مجػػاؿ االنحػػراؼ مػػف نجػػد مػػف خػػالؿ ىػػذا الشػػكؿ أف مع

سػػبب فػػي ارتبػػاط اسػػتجابة الفمػػـ  [23]( %3االنحػػراؼ فػػي الحساسػػية الموضػػعية وثباتيػػة منبػػع التشػػعيع )
 بسوية التعرض المطبقة وبالتالي تفسر قيمة معامؿ خطية الفمـ.

 
 . قياس األشعة الشمسية3. 4

طريقة الستعماؿ الكواشؼ الكيميائية في قيػاس جرعػة األشػعة الشمسػية.  تكمف أىمية ىذا العمؿ في إيجاد
مػف حيػث حاجتػو لوعػاء حامػؿ باإلضػافة إلػى تػأثره  FXGإف طبيعة الكاشؼ اليالمػي المتمػوف باإلشػعاع 

بالحرارة يجعمو صعب االستخداـ في القياس المباشر لألشعة فوؽ البنفسجية الشمسية؛ ويجب العمػؿ عمػى 
جديػػدة مػػف اليػػالـ عمػػى شػػكؿ شػػرائح صػػمبو ال تتػػأثر بػػالحرارة ويسػػيؿ التعامػػؿ معيػػا فػػي تطػػوير خمطػػات 

فيػػي تقػػدـ سػػيولة فػػي العمػػؿ الحقمػػي  EBT2القياسػػات الحقميػػة. أمػػا بالنسػػبة لألفػػالـ المتمونػػة باإلشػػعاع 
جػػراء القياسػػات الشمسػػية المباشػػرة. وليػػذا فقػػد تػػـ تصػػميـ حامػػؿ مناسػػب لألفػػالـ يمكنػػو حمػػؿ عشػػرة قطػػ ع وا 

تقػاس امتصاصػية عينػات األفػالـ العشػرة (. 28) سػـ كمػا ىػو مبػيف فػي الشػكؿx3سـ 1مف األفالـ بأبعاد 
 (.29قبؿ التعريض ثـ تثبت عمى الحامؿ المخصص وتوضع تحت أشعة الشمس، أنظر الشكؿ )

 

 
 سجية.ومقاييس األشعة فوق البنف (سمx3سم 1بأبعاد عينات  10)(، حامل عينات من األفالم 28الشكل )
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 3مػف الػدقائؽ )مضػاعفات العػدد لعػدد ترتيػب متزايػد عينات األفالـ تحت أشػعة الشػمس وفػؽ  يتـ تعريض
د(( بحيػػث يػػتـ تغطيػػة كػػؿ فمػػـ بعػػد مػػرور زمػػف التعػػريض الخػػاص بػػو وبالتػػالي يكػػوف قػػد 31د،....6د، 3)

متػزامف مػع تشػعيع دقيقة متواصمة. يتـ في بشكؿ 31تعرض فخر فمـ لمدة و دقائؽ  3تعرض أوؿ فمـ لمدة 
 UVBو  UVAاألفػػالـ قيػػاس سػػوية اإلضػػاءة الطاقػػة الطيفيػػة لألشػػعة الشمسػػية فػػي المجػػاالت الطيفيػػة 

، UVA radiometerوالضػوء المرئػي وذلػؾ باسػتعماؿ المقػاييس اإلشػعاعية المػوفرة فػي المختبػر وىػي )
UVB radiometer ،Luxmeter.عمى الترتيب ) 

 

 
 والقياس الحقمي تحت أشعة الشمس. وضعية التشعيع (،29الشكل )

 
تغيػػػرات تسػػػمح عمميػػػة التشػػػعيع ىػػػذه بالحصػػػوؿ عمػػػى منحنػػػي تغيػػػر االمتصاصػػػية بداللػػػة زمػػػف التعػػػرض و 

الجرعػػة بداللػػة االمتصاصػػية والػػذي يمكػػف مػػف خاللػػو دراسػػة الحصػػوؿ عمػػى عالقػػة رياضػػية مػػف الدرجػػة 
 (.31الثانية تسمح بحساب الجرعة كما ىو مبيف عمى الشكؿ )

 

 
 .الضوئية وتغيرات االمتصاصيةالمطبقة  UVAمنحني العالقة بين جرعة األشعة  ،(30الشكل )
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مف جية أخرى، تمػت دراسػة الكثافػة الضػوئية لألفػالـ المعرضػة لألشػعة الشمسػية بواسػطة مقيػاس الكثافػة 

وىػػو مػػف الضػػوئية المسػػتخدـ عػػادة فػػي اختبػػار جػػودة الصػػور الشػػعاعية الطبيػػة )صػػور األشػػعة السػػينية( 
 (.31ألماني الصنع، الشكؿ ) (PTWطراز )

 

 
 PTW-DensiX (Film Densitometer.))(، مقياس الكاثافة الضوئية لألفالم التصويرية )31الشكل )

 
سػػمح اسػػتخداـ مقيػػاس الكثافػػة الضػػوئية لألفػػالـ فػػي الحصػػوؿ عمػػى نتػػائج ىامػػة تشػػير إلػػى إمكانيػػة تحديػػد 

ة بداللػػة قػػيـ الكثافػػة الضػػوئية والتػػي تنػػتج معادلػػة عػػي تغيػػر الجر جرعػػة األشػػعة الشمسػػية مػػف خػػالؿ منحنػػ
 (.32خطية مف الدرجة الثانية، أنظر الشكؿ )

 

 
 المطبقة وتغيرات الكاثافة الضوئية. UVA، منحني العالقة بين جرعة األشعة (32الشكل )

 
مرحمػػة التطبيػػؽ الفعمػػي بػػالرغـ مػػف أف ىػػذه النتػػائج ذات قيمػػة عمميػػة وعمميػػة ىامػػة جػػدًا إال أنػػو مػػا تػػزاؿ 

فػػي القيػػاس الحقمػػي المباشػػر لجرعػػة األشػػعة فػػوؽ البنفسػػجية  EBT2المتمونػػة باإلشػػعاع السػػتعماؿ األفػػالـ 
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بػيف دقيقػة ارنػة والميدانيػة المتممػة بغيػة الوصػوؿ إلػى مق المخبريػةات تحتاج إلى مزيػد مػف الدراسػالشمسية 
عمػػى  بميػػا مػػف األشػػعة فػػوؽ البنفسػػجية الشمسػػيةفػػي المخبػػر ومػػا يقا UVAقيػػاس األشػػعة فػػوؽ البنفسػػجية 

 أرض الواقع.
 
 الخاتمة. 5

فيمػا بينيػا  ومقارنتيػا  القياسػيةالضػوئية الطيفيػة الخػواص عػدد مػف  ومقارنػة تقػيـعمػى ىػذه الدراسػة  ركػزت
والفمػػػػـ المتمػػػػوف  FXGوىمػػػػا اليػػػػالـ المتمػػػػوف باإلشػػػػعاع  الكيميائيػػػػةكواشػػػػؼ اإلشػػػػعاعية لنمػػػػوذجيف مػػػػف ال

   .EBT2ع باإلشعا
الجرعػة اإلشػعاعية  كواشػؼ أىػـ مػف FXG باإلشػعاع مقياس الجرعة اإلشػعاعية الكيميػائي المتمػوفيعتبر 

و  الجػػػرع اإلشػػػعاعية الناجمػػػة عػػػف األشػػػعة المؤينػػػة مثػػػؿ أشػػػعة  المعروفػػػة فػػػي تطبيقػػػات قيػػػاس الحجميػػػة
ي تػالاليػالـ مػادة  يػوؼ إلضػابشػكٍؿ رئيسػي وتالمػاء  مػفاشػؼ و الكالنػوع مػف  ىػذاتكػوف يو األشعة السػينية. 

تػػأثر عػػدد مػػف المركبػػات الكيميائيػػة الخاصػػة. ومػػف حيػػث المبػػدأ، تماسػػؾ باإلضػػافة إلػػى عطيػػو القػػواـ المتت
 مػػفبشػػكؿ خطػػي عنػػد أطػػواؿ موجيػػة محػػددة لموسػػط  الضػػوئية ةمتصاصػػياالباإلشػػعاع فتتغيػػر مػػادة اليػػالـ 

البنفسػػجية بأطيافيػػا المختمفػػة تػػؤثر عمػػى  أظيػػرت التجػػارب أف األشػػعة فػػوؽولقػػد  .المجػػاؿ المرئػػي لمطيػػؼ
بػػػنفس طريقػػػة تػػػأثير األشػػػعة المؤينػػػة حيػػػث تتغيػػػر االمتصاصػػػية تحػػػت تػػػأثير األشػػػعة فػػػوؽ  FXGاليػػػالـ 

بينمػػػا يعتبػػػر الفمػػػـ المتمػػػوف . والجرعػػػة اإلشػػػعاعية المطبقػػػة زمػػػف التشػػػعيعبشػػػكؿ يتناسػػػب مػػػع البنفسػػػجية 
مػة باإلشػعاع، وليػذه الخاصػية أىميػة بالغػة فػي مجػاؿ مػف المقػاييس أو الكواشػؼ المنفع EBT2باإلشعاع 

 قياس القياسات اإلشعاعية. 
مػػف اسػػتجابة طيفيػػة  (EBT2و  FXGتػػوفريف )لقػػد درسػػت أىػػـ الخػػواص الضػػوئية القياسػػية لمكاشػػفيف الم

وثباتيػة إشػعاعية وزمنيػة، كمػا درسػػت الخطيػة عمػى مجػاؿ عػريض مػػف السػويات اإلشػعاعية التػي تتضػػمف 
قيػػاس اسػػتعماؿ ىػػذه الكواشػػؼ فػػي ال، وتػػـ اختبػػار إمكانيػػة عاعية لمشػػمس عنػػد سػػطح األرضالسػػوية اإلشػػ

وقػػػػد اسػػػػتخدـ فػػػػي عمميػػػػة التشػػػػعيع حزمػػػػة ضػػػػوئية فػػػػي مجػػػػاؿ األشػػػػعة فػػػػوؽ  .ألشػػػػعة الشمسػػػػيةلمباشػػػػر ال
باستخداـ المحاكي الشمسي وىو عبارة عػف منظومػة ضػوئية مكونػو مػف قػوس كيربػائي  UVAالبنفسجية 

مػػػف الكزينػػػوف باإلضػػػافة إلػػػى مجموعػػػة مػػػف العدسػػػات والمرشػػػحات الضػػػوئية الحياديػػػة فػػػي ضػػػغٍط عػػػاٍؿ 
ومرشػػحات القطػػع التػػي تسػػمح بتنقيػػة الحزمػػة الضػػوئية والحصػػوؿ عمػػى طيػػؼ يحػػاكي طيػػؼ الشػػمس فػػي 
مجػػاؿ األشػػعة فػػوؽ البنفسػػجية. اختيػػرت سػػويات إشػػعاعية متدرجػػة تتضػػمف سػػوية األشػػعة فػػوؽ البنفسػػجية 

 .ة في إحدى ضواحي ريؼ دمشؽالمقاس UVAالشمسية 
التي تساعد في تحقيؽ تقصي الخواص القياسية األساسية لمادة اليالـ المتموف باإلشعاع  تبيف مف خالؿ

جد أف التغير في االمتصاصية الناتج عف أثر األشعة قد و . و UVAجرعة األشعة مناسب لقياس 
UVA ردة ومناسبًا مف أجؿ التقدير المباشر يحدث في المجاؿ المرئي، مما يجعمو مرئيًا بالعيف المج

وتـ  UVAتـ اختبار عينات اليالـ عند سويات تعرض مختمفة لألشعة كما . UVAلجرعة األشعة 
بداللة زمف التعريض والعالقة بيف تغير االمتصاصية والجرعة اإلشعاعية  تحديد تغيرات االمتصاصية
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الدرجة الثانية  مف تابعرعة وتغير االمتصاصية ىي العالقة بيف الج أفتبيف مف خالؿ النتائج . المطبقة
. أظير مقياس الجرعة اليالمي خطية جيدة  عمى مجاؿ UVAمستقؿ عف معدؿ جرعة األشعة 

(. 1.12، حيث كاف معامؿ الخطية قريب مف الواحد )انحراؼ أقؿ مف 2واط/ـ 84- 21ديناميكي واسع 
ممـ سماكة مف 11% في 91كاف أكثر مف ، والذي ىو عامؿ ىاـ، UVAامتصاص اليالـ لألشعة 
التعريض. يجب األخذ بعيف االعتبار أثناء إجراء القياس  عندمناسبة جيدة و مادة اليالـ وىذه النسبة 

ثباتية مادة اليالـ تحت تأثير تعتبر وجود معامؿ تصحيح ناتج عف التفاعؿ المتحرض أثناء الظالـ. 
الثباتية  . غير أفUVAلتطبيقات قياس جرعة األشعة تمامًا  ةمناسب UVAجرعة عالية مف األشعة 

الزمنية تتأثر باألكسدة الطبيعية التي تحصؿ في مكونات مادة اليالـ. ترتبط دقة تقدير جرعة األشعة 
UVA  بواسطة اليالـ المتموف باإلشعاع بشكؿ أساسي بثباتية منبع األشعةUVA بالدقة في اختيار ،

ة في استجابة اليالـ، بمفعوؿ الظالـ وبالثباتية الزمنية لمادة اليالـ. ، بالخطيUVAمرجع قياس األشعة 
في النياية، مف الميـ اإلشارة إلى أف اليالـ المتموف باإلشعاع المدروس قد أظير تكرارية قياس وقابمية 

 %.5لإلعادة جيدة وبتشتت نسبي أعظمي بيف العينات المدروسة يقارب 
بينت النتػائج أف امتصاصػية الفمػـ ثابتػة فػي مجػاؿ األشػعة فقد  EBT2شعاع أما بالنسبة لمفمـ المتموف باإل

فوؽ البنفسجية بينما تظير نتائج التعريض مف خالؿ حدوث تغيػرات فػي االمتصاصػية الضػوئية لمفمػـ فػي 
 سػتطيع طبقػة واحػدة مػف الفمػـالمبػدأ، ت حيػثومػف  نػانومتر. 680-500مجاؿ األشعة المرئية في المجػاؿ 

بينمػا يمكػف أف يحػدث  UVA% مػف الحزمػة الػواردة فػي مجػاؿ األشػعة 90ومتر( امتصػاص ميكر  285)
 .ميكرومتر( 571) طبقتيف مف الفمـ فياالمتصاص الكمي 

قد بينت دراسة أقساـ الفمـ بشكؿ منفصؿ أف الحامؿ البوليميري )بوليستر( ال يعيؽ القياسات ويظير ل
ية المستخدمة في ىذه الدراسة وأف التغيرات في عالية تحت تأثير األشعة فوؽ البنفسج ثباتية

 الضوئية المرئية في المجاؿ المرئي تحدث في المادة الفعالة مف الفمـ. االمتصاصية
يعتبر تأثير التفاعؿ المتحرض في الظالـ ميمؿ بالمقارنة مع التغيرات الناتجة عف التعرض لألشعة فوؽ 

قارنة مع التغير الناتج عف التعرض اإلشعاعي وبالتالي %( بالم1البنفسجية، ويكوف التأثير أقؿ مف )
%( يعود إلى مفعوؿ التفاعؿ المتحرض في الظالـ بعد تطبيؽ 1يمكف تطبيؽ معامؿ تصحيح بمقدار )

 التشعيع عمى عينة الفمـ.
الفمـ خطية جيدة بالمقارنة مع الحساسات والكواشؼ الكيميائية الضوئية ويعود انزياح معامؿ  يبدي
بشكؿ رئيسي إلى تجانس الفمـ وثباتية المنبع الضوئي. إف انزياح معامؿ  العددية واحد ة عف القيمةالخطي

المطبقة والتي  اإلشعاعية% عمى مجاؿ واسع مف السويات 5الخطية عف الواحد يصؿ إلى حوالي 
 تتضمف سوية األشعة فوؽ البنفسجية الشمسية.

باسػػتخدامو فػػي القيػػاس المباشػػر ألشػػعة الشػػمس أمػػا وسػػيولة اسػػتخدامو سػػمحت  EBT2إف طبيعػػة الفمػػـ 
تأثره بالحرارة جعؿ مف الصعب بمكاف استخدامو بشكؿ فعػاؿ فػي القيػاس اليالـ فطبيعتو اليالمية الرخوة و 

 وتػػػـ التحقػػػؽ مػػػف  EBT2 المباشػػػر لألشػػػعة الشمسػػػية. لقػػػد أجػػػري قيػػػاس لألشػػػعة الشمسػػػية بواسػػػطة الفمػػػـ
ولكػػف ىػػذا األمػػر يتطمػػب  باشػػر لجرعػػة األشػػعة فػػوؽ البنفسػػجية الشمسػػيةالقيػػاس الحقمػػي المإمكانيػػة إجػػراء 
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بغيػػة الوصػػوؿ إلػػى  كاممػػةوالميدانيػػة المتبواسػػطة المحػػاكي الشمسػػي مزيػػد مػػف الدراسػػات المخبريػػة القيػػاـ ب
في المخبر وما يقابميػا مػف األشػعة فػوؽ البنفسػجية  UVAمقارنة دقيقة بيف قياس األشعة فوؽ البنفسجية 

 ي مختمؼ الظروؼ والشروط الجوية والطقس.فالشمسية 
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