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 Sammanfattning 
 
Detta examensarbete utfördes på avdelningen för radiofysik på Hälsouniversitetet i 
Linköping. Det syftade till att utveckla en metod för att retrospektivt bestämma 
absorberad dos i korall. Korall är ett material som passar som retrospektiv dosimeter 
genom att de fria radikaler som bildas i materialet vid joniserande strålning är stabila. Då 
antalet radikaler är proportionellt mot ackumulerad dos kan dosen beräknas genom att 
kvantifiera radikalerna. På detta sätt kan korall berätta något om dåtidens radioaktiva 
miljö och även användas till datering.  
Jag undersökte dels en ung korall plockad från Röda Havet samt en fossil sådan som togs 
emot från Naturhistoriska Museet i Stockholm som uppskattades härröra från 
Tertiärperioden, d.v.s. den tidsperiod efter då dinosaurierna regerade jorden.  
För att kunna bestämma korallernas ackumulerade dos med bästa noggrannhet var det 
nödvändigt att ha kunskap om en rad olika egenskaper hos dem. Radikalerna kunde 
studeras med elektronspinnresonans (ESR) eftersom fria radikaler innehåller oparade 
elektroner.  Initialt var preparationsmetoden det väsentliga då målsättningen var att 
varken påverka de strålningsinducerade radikalerna eller skapa nya mekaniskt inducerade 
radikaler i bearbetningsprocessen. Då denna del ansågs vara optimerad var korallernas 
dosrespons avgörande, alltså hur korallerna svarade mot en viss mängd radioaktivitet. För 
att på bästa sätt kvantifiera doserna behövdes ESR-spektrumen modifieras och 
undersökas med signalanalys. Genom att bestråla korallerna med ytterligare 
experimentella doser kunde den initiala ursprungsdosen bestämmas. För att utifrån dosen 
bestämma en koralls ålder behövs vetskap om storleken på den strålning som korallen 
blivit utsatt för. Denna uppskattades genom att undersöka aktiviteten inne i korallerna. 
Merparten av den interna strålningen beräknades härstamma från sönderfallserien av 
238U. Den fossila korallens minsta ålder kunde med hjälp av denna uppskattas vara 3 
miljoner år. Ingen absorberad dos kunde bestämmas hos den unga korallen där bruset i 
ESR-spektrumen satte gränsen. Med denna metod kunde endast doser över 0,5 Gy 
(motsvarande ålder ~ 500 år) detekteras. Den fastslogs dock vara en älghornskorall 
(familjen Acropora) som är en snabbväxande korall. Dess storlek implicerade att den var 
ungefär 100 år gammal.  
Metoden prövades ytterligare genom att ett blindtest utfördes där en bit av den unga 
korallen blev bestrålad med en okänd dos. Efter metoden hade modifierats kunde dosen 
uppskattas till 1,3 ± 0,3 Gy. Den verkliga dosen var 1,2 Gy. Således kunde det visas att 
metoden fungerade om än med stora felmarginaler. 
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1. Inledning 
 
1.1 Mål  
Detta examensarbete utreder möjligheten att använda korall som ett retrospektivt 
dosimetermaterial med hjälp av elektronspinnresonans (ESR)-spektroskopi.  
Ett dosimetermaterial är ett ämne som är så pass stabilt så att man genom någon typ av 
mätning kan få ett säkert svar på absorberad dos. För att korall ska bli funktionsduglig 
måste bearbetningsprocessen utredas och den experimentella metoden empiriskt 
bestämmas. Detta var initialt den stora uppgiften som möjliggjorde undersökning av mer 
kvantitativa egenskaper såsom radikalinnehåll, art, dosrespons och ålder. 
Som test skulle den utarbetade metoden prövas genom att ett blindtest utfördes och en 
fossil korall daterades. 
    
1.2 Bakgrund 
Korall är ett långsamt växande djur som assimilerar ämnen från havsvattnet, däribland 
radioaktiva ämnen. Dessa joniserar molekyler i korallen och bildar s.k. radikaler. Antal 
radikaler är proportionellt mot radioaktiviteten så radikalmängden i de olika 
tillväxtzonerna i korallen kan ge en bild av vilken strålningshistoria korallerna utsatts för. 
Detta kan vara intressant om korallerna vuxit i områden där kärnvapenprov under 
vattenytan förekommit eller där radioaktivt avfall deponerats. Då avdelningen blev 
tilldelade ung modern korall av en kollega från Sudan uppkom frågan om dess 
dosimetriska värde och historia.  
Arbeten har tidigare visserligen gjorts på korall, och då i synnerhet fossil korall, men 
metoden är inte allmänt vedertagen. Dessutom fanns intresset att undersöka och jämföra 
nämnd korall med resultat från tidigare studier. 
 
Dessutom tog jag kontakt med Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm (NRM) och fick 
möjligheten att pröva metoden på fossil korall. De donerade nämligen ett antal 
urhistoriska exemplar i syfte att få dem daterade. De var ej bekanta med metoden men 
mycket angelägna om att dess förmåga undersöktes.  
  
1.3 Omfattning 
För att slutföra examensarbetet på ett halvår var det tvunget att begränsas. Då den 
experimentella metoden var utredd till den grad att jag kunde förvissa mig om den var 
adekvat för ändamålet avbröts den delen av examensarbetet. Denna del var väldigt 
tidskrävande och skulle kunna optimeras i oändlighet. 
Enbart en fossil korall studerades trots att det fanns tillgång till flera stycken från 
varierande tidseror. Arbetet har med andra ord utförts på en modern samt en fossil 
korall. Det ska noteras att något arbete med fossil korall inte ingick i den ursprungliga 
arbetsbeskrivningen. 
 
1.4 Rapportens struktur 
Inledningsvis redogörs för den teorin som ligger bakom och krävs för undersökningen. 
Förhoppningen har varit att göra det så pedagogiskt som möjligt. Genom att börja 
väldigt överskådligt för att sedan gå in djupare i de olika områdena bör den röda tråden 
alltid ska vara tydlig. Uppkommer frågor ska man kunna gå tillbaka till relaterade avsnitt i 
teoridelen. 
Arbetet kan brytas ner i mindre delar, där var och en var viktig för att nå målet: 

• Korallens uppbyggnad och beståndsdelar för att förstå hur datering är möjlig och 
kunna säkerställa var den är äldst. 
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• ESR-spektroskopi för att kvalitativt kunna värdera korallens radikalinnehåll. 
• Signalbehandling, då ett spektrum innehåller brus. 
• Utreda hur preparationsmetoden påverkar resultatet. 
• Optimering av hela den experimentella metoden för att kvantitativt kunna 

säkerställa radikalinnehållet. 
• Dosimetri, hur koraller svarar mot joniserande strålning. 
• Beräkning av den naturliga dosen som korallen blivit utsatt för med hjälp av att 

aktiviteten studeras 
 
Utifrån dessa kunskaper utvärderas hur väl metoden kunde bestämma en okänd dos 
respektive en fossil koralls ålder.  
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2. Teori 
 
2.1 Introduktion 
Koraller är ett slags nässeldjur som kallas polyper. De skapar de skelettformationer som 
bildar korallrev (i fortsättningen avses korall vara skelettformationerna och inte djuret). 
Korallen växer allt eftersom polyperna förökar sig och på så sätt grenar ut strukturen. 
När de dör tar en avkomma vid där de slutat. Materialet som bildas är mineralen 
kalciumkarbonat, CaCO3. Allt byggmaterial tas från havsvattnet, polypen absorberar 
framför allt kalcium som sedan förkalkas på revet. Den fundamentala kemiska processen 
ser ut som följer när korallrev skapas (Ikeya, 1993). 

OHCOCaCOHCOCa 2233
2 2 ++⇔+ −+  (1) 

Kalciumkarbonat är vanligtvis uppbyggd av endera av följande två mikrokristallina 
strukturer; kalcit eller aragonit. Koraller består av det sistnämnda. Aragonit har 
ortorombisk struktur och är mindre stabilt än kalcit men på grund av det höga tryck och 
den låga temperatur som råder på havsbotten kan detta hårda material skapas.  
Förutom aragonit finner man en mängd joner i korallerna såsom CO2

-, CO3
-, SO2

- och 
SO3

- (Vongsavat et al., 2005). Dessa molekyler har joniserats då de utsatts för joniserande 
strålning som frigjort oparade elektroner eller brutit bindningar och därmed bildat fria 
radikaler. Antalet radikaler är proportionellt, ska vi se, mot mängden absorberad 
strålning. Tack vare att korall är ett material med väldigt långlivade radikaler kan man 
retrospektivt bestämma hur mycket strålning korallen blivit utsatt för. Detta gör det 
möjligt att använda materialet som dosimeter för att på så sätt verka som en 
omvärldsindikator. Skulle ett korallrev ha blivit utsatt för en stor dos joniserande 
strålning skulle denna dos kunna detekteras och sålunda berätta något om dåtiden. Vidare 
skulle korallen kunna användas vid åldersbestämning. Vid jämförelse med andra 
dateringsmetoder (14C och 230Th/234U-mätning) framgår det att ESR-mätning på koraller 
lämpar sig mycket bra till datering (Skinner, 2000). Dessutom kan den verka över 
betydligt bredare tidsperioder än ovan nämnda metoder, allt mellan fem hundra och en 
miljon år (Ikeya, 1993). 
 
2.2 Datering och retrospektiv dosimetri 
Dosimetri är betydelsefullt inom sjukvården för att bestämma doser vid diagnostik och 
strålbehandling medan retrospektiv dosimetri syftar till att ge patienter som blivit utsatta 
för en strålningsolycka rätt behandling. Man undersöker då material från kroppen eller 
något som patienten burit på, t.ex. tandemalj, hår, naglar, skjortknappar för att få ett mått 
på absorberad dos som i sin tur hjälper läkaren att ge rätt vård. Vanligtvis går gemene 
man inte runt med dosimetrar men personer som kommer i kontakt med joniserande 
strålning genom sitt yrke, såsom kärnkraftverksanställda eller vårdens röntgenpersonal, 
bär ständigt på dosimetrar. Dessa ska vara känsliga, tillförlitliga strålningsindikatorer och 
för persondosimetri i allmänhet integrerande. Termoluminiscens är en doskänslig teknik 
där bestrålad dosimeter värms upp så att de fångade oparade elektronerna släpps fria och 
emitterar ljus när de deexciteras. Nackdelen med denna teknik är att dosimetern nollställs 
efter mätning. Jonkammare är en annan teknik som fungerar ungefär som en 
brandvarnare. Strålningen joniserar en gas så att en ström kan flyta mellan en spänning. 
På samma sätt som termoluminiscens nollställs dosimetern dock. Jonkammaren visar 
dock laddningsuppsamlingen när den sker och är inte integrerande. Vid en ESR-mätning 
påverkas däremot inte provet utan kan användas om och om igen. Man har funnit att 
kristaller av aminosyran alanin (CH3-·CHCOOH) lämpar sig bra. Materialet är 
vävnadsekvivalent samtidigt som det har hög dosrespons och god precision vid mätning. 
Därför används det numera som ESR-dosimetermaterial. Mer känsliga dosimetermaterial  
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är under utveckling för kliniskt bruk som litium- och ammoniumformiat. Korall är inte 
intressant som ett medicinskt dosimetermaterial då det har en annan atomär 
sammansättning än vatten och vävnad men det är emellertid spännande att utreda dess 
kvalitet. 
Var än vi befinner oss på jorden så utsätts vi för joniserande strålning. Den härrör dels 
från berggrunder där radioaktiva isotoper såsom 238U och 232Th och deras dotterkärnor 
sönderfaller. Men även från rymden kommer joniserande strålning. Efter att 
kärnvapensprängningarna gjordes kan vi nu även få i oss radioaktiva material främst via 
kontaminerade bär och svampar. Den totala mängden strålning från omgivningen 
benämns som bakgrundstrålningen, denna kan delas upp i naturlig och antropogen 
(producerad av människan). Korallerna byggs upp av mineraler i vattnet, därför finns det 
även radioaktiva ämnen i korallerna. Följaktligen skapas det konstant fria elektroner i 
dem. Stora koraller kan antas vara ett slutet system där inga radioaktiva element befrias 
från dess inre sedan den skapades. Därför är koraller mer pålitliga för datering än t.ex. 
öppna snäckor. Av denna anledning har korall används i många studier till att bestämma 
landhöjningen av atoller och öar (Pirazolli et al.; 2004, Preusser et al.; 2003).  
I isolerande material såsom en korall är avståndet mellan valensbandet och 
ledningsbandet stort. De oparade elektronerna fastnar i punktdefekter i kristallen där 
fördelaktiga energinivåer skapas i bandgapet. Då potentialgropen är djupare än tillgänglig 
energi kan elektronen hållas fången i runt 107 år (Jonas, 1997), se figur 2.1. Följaktligen 
kan man anta att radikalerna är stabila i tid under denna gräns och att antalet radikaler är 
direkt relaterad till absorberad dos. Vet man hur mycket naturlig strålning som 
absorberas i korallen per tidsenhet kan således åldern räknas ut då dess totala dos är 
känd. Radikalinnehållet kan dock minska bl.a. genom att mikrokristallens defekter 
förstörs genom upphettning och fysisk påfrestning. Så ifall studerad korall har befunnit 
sig i område som drabbats av t.ex. ett vulkanutbrott är det tänkbart att radikalerna 
förstörts till följd att den absorberade dosen nollställts. 

Ledningsbandet 

 
Den teknik som använts kallas för en additiv dosmetod. Först mäts intensiteten, I0, på 
radikalsignalen relativt en fix referens. Denna är då relaterad till ackumulerad dos från 
naturlig strålning, AD. Sedan bestrålas provet med en känd experimentell dos (Q), i mitt 
fall skapas den med fotoner och intensiteten mäts igen (IQ). Förhållandet mellan 
intensiteterna följer då: 

)1(0 AD
QII Q +=  (2) 

Ytterligare articifiella doser Qi kan appliceras och på sätt skapa en regressionslinje enligt 
figur 2.2. Beroende på linjens form kan slutsatser dras om materialets förmåga att skapa 

α,β,γ 
elektronenergi
           ~ 10 eV 

Defekt

Valensbandet
Parade elektroner

Figur 2.1: Beskrivning av hur den oparade elektronen fastnar i bandgapet. En joniserande 
partikel exciterar en elektron som fastnar i den fördelaktiga defekten i bandgapet. 
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radikaler som funktion av dos. Åldern bestäms genom extrapolering bakåt till I = 0 
eftersom man då får kännedom om AD. Egentligen är det inte den ackumulerade dosen 
som beräknas utan snarare en ekvivalent dos (ED) γ-strålning som skulle krävas för att 
skapa lika mycket radikaler, se definition i nästa avsnitt. Naturlig joniserande strålning 
består av en kombination av α-, β- och γ-strålning.  
Vid retrospektiv dosimetri väljer man att stanna här eftersom ED är den sökta storheten.  
Om D är den naturliga dosen som korallen bestrålas med per år kan korallens ålder Tkorall 
bestämmas, i det linjära fallet enligt: 

D
EDTDTED korallkorall =⇔=  (3) 

 
2.3 Dosimetriska storheter 
Den absorberade dosen mäts i Gray [Gy = J/kg] och definieras för en punkt i det 
material där dosen skall bestämmas. Den ekvivalenta dosen har enheten Sievert [Sv] och 
definieras som den medelabsorberade dosen i t.ex. ett organ i kroppen gånger en 
strålviktfaktor. Den tar hänsyn till att olika strålningstyper ger olika biologiska effekter, 
där 1 Gy = 1 Sv för γ-strålning. Söks den ekvivalenta dosen i Sievert multipliceras den 
dosen i Gray med en viktningsfaktor (wR), som för bl.a. α-strålning är 20 på grund av dess 
tätjoniserande förmåga orsakad bl.a. av dess tunga massa jämfört med elektroner 
(Isaksson, 2002).  
En korall som bestrålas i naturen utsätts för olika strålningtyper. Strålningstyperna har 
olika förmågor (strålningskvalitet) att skapa de defekter som de oparade elektronerna 
fastnar i. Ifall den absorberade dosen söks måste det således undersökas hur effektiva de 
olika strålningstyperna är i korall. Den motsvarande viktningsfaktorn k utreds 
experimentellt. När experimentella doser adderas anges de som ekvivalenta doser [Gy], 
kalibrerade till dos i vatten. Då korall har en annan atomär sammansättning än vatten blir 
korallens motsvarande dos skild från denna. Så länge man är konsekvent är detta dock 
inget problem. Det är därför korallens ekvivalenta dos i vatten som räknas fram.  
 
2.4 Naturlig strålning 
Den årliga naturliga γ-strålningen är på de flesta platser ungefär 1 mSv/år. I Sverige 
utsätts vi årligen för den totala bakgrundsstrålningen 4 mSv, främst från radon i våra 
bostäder (Isaksson, 2002). Beroende på var man befinner sig kan denna dock variera 
väldigt mycket, t.ex. i Guarapari i Brasilien kan man få doser på upp emot 50 mSv/år 
(SSI). Storleken på dosen från rymden är ca 0,3 mGy/år (Isaksson, 2002). Den naturliga 
strålningen som en fossil korall har utsatts för måste bestämmas för att kunna beräkna 
dess ålder. Detta är en väldigt komplex uppgift eftersom man inte vet hur strålningen har 
varierat genom åren. Denna komplikation har beskrivits av bl.a. Blackwell et al. (2001) 

Intensitet

Experimentell 
dos 

0 

ED

Intensitet 

ED 

0 Experimentell 
dos a) b)

Figur 2.2: Retrospektiv dosimetri beroende på dosrespons. a) Linjär dosrespons. b) Mättad dosrespons.
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samt Blackwell och Blickstein (2000). Den är dock lite lättare att uppskatta för en 
modern korall om man har kännedom om dess uppväxtmiljö. Om t.ex. korallen befunnit 
sig djupt under vatten torde bakgrundstrålningen från atmosfären vara försumbar på 
grund av vattnets absorption. Den totala årliga dosen beskrivs lämpligen som summan av 
den externa och interna doshastigheten 

inextot DDD += . (4) 
Storleken på ko

(5) 
och brukar variera 

DkDk ,γγββ ++ , (6) 
där k är den effektiva förmågan att skapa och bibehålla oparade elektroner relativt 

(7) 
Dγ,in kan försummas om

rationerna av 

abell 2.1: Uranserien med energier för sönderfall med störst sannolikhet (Ikeya, 1993). 

rallen och var provet tas ifrån avgör bidragen från de båda termerna. 
Exempelvis ett prov taget från mitten av en stor homogen korall antas enbart påverkas 
av den interna doshastigheten på grund av den joniserande strålningens räckvidd. Det 
externa bidraget kan dels komma från rymden/atmosfären men även från berggrund och 
stenar i den omgivande miljön. Detta kan beskrivas som 

atmosfärexex DDD += ,γ  
mellan 0,3-0,6 mGy/år på havsnivå. Under vattenytan avtar 

strålningen. 
in DkD αα= in

effektiviteten vid γ-strålning, d.v.s. utbytet av fria radikaler för olika strålningskvaliteter. 
Speciellt kα = k ≈ 0,15 medan kβ = kγ = 1 → 

inin DDkDD ,γβα ++= . 
 korallen är liten då strålningen passerar materialet. 

För att få reda på doshastighet från respektive strålningstyp måste koncent
de olika isotoperna i korallen vara kända. Detta kan göras med olika tekniker såsom α- 
och γ-spektroskopi eller masspektroskopi. Med hjälp av sönderfallserierna för dessa 
isotoper kan sedan doserna beräknas. Koraller tar upp instabila isotoperna från 
havsvattnet där sönderfallserien från 238U står för den största doshastigheten. I tabell 1.1 
listas hur olika sönderfall bidrar när 238U faller sönder. 
 
T
Isotop Typ av  Halveringstid  Energi [MeV]  
 

8
s E E

U 4,47* 0  år 4,198 0,00815 0,00136
önderfall  

9
α Eβ γ

23 α 1
234Th 

1  
4,773 

 

0,0 5 
0,2486 

7,685 
0,0 2 

5  
5,2 7 

st l 
Et l: 42,806 2,270 1,753 

β 24,1 dagar  0,0506 0,00935
234Pa β ,17 minuter  0,8253 0,01880
234U α 2,45*105 år 0,0110 0,00172
230Th α 7,70*104 år 4,688 0,0127 0,00154
226Ra α 1600 år 

3, r 
4,785 0,0034 0,00674

222Rn α 824 daga 5,490  0,5100 
218Po α 3,05 minuter 6,003 70  
214Pb β 26,8 minuter  0,2072 
214Bi β 19,9 minuter  0,6482 0,6093 
214Po α 1,64*10-4 s  0,00008
210Pb β 22,3 år  04 0,0130 
210Bi β ,01 dagar  0,3889  
210Po α 138,4 dagar 9   
206Pb abi     
  ota

 
I denna sönderfallsprocess står α-strålningen för merparten av dosen p.g.a. dess höga 
energi, 4 - 8 MeV/sönderfall. I ett isolerande material som korall krävs det ungefär 40 eV 
för att skapa en defekt. Således skapar varje α-partikel i storleksordningen 105 defekter 
(Ikeya, 1993). Ska doshastigheten teoretiskt beräknas måste man uppskatta 
urankoncentrationen i korallen. 
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Exempel) Korall med 1 ppm (part per million) 238U. 

molmassan.är   ochtal  osär Avogadr där 

st 10530,2
05,238
10022,6238 N A ⋅

==:  gram1atomer i Antal 

238

21
23

238
238

MN
M

NU

A

⋅=
 

kg
Bq

 44,12
 1

:ppm 1

. tidenhalverings m.h.a. beräknas som nskonstantesönderfallär  där 

Bq 12440
36002436510468,4

693,02ln:nAktivitete

238

238
2/1238

2389238238
2/1

238238238

=⇒

=
⋅⋅⋅⋅

===

C
kg
mg

T

N
s

N
T

NA

λ

λ

Är aktivitetskoncentrationen C känd samt vilka sönderfall i tabell 2.1 som bidrar kan 
doshastigheten beräknas. Antar man att en korall är så pass gammal att hela 
sönderfallsserien är i radioaktiv jämvikt bidrar alla isotoper till varje sönderfall. 222Rn är i 
gasform i naturen så därför måste man uppskatta hur mycket som avgått från korallen. 
Detta får till följd att bidragen från alla isotoper som har 222Rn som modernuklid 
påverkas likväl. Men antar vi att korallen befunnit sig under vatten eller i ett tätt sediment 
så inget sipprat ut blir den totala α-strålningsenergin Eα = 42,806 MeV, Eβ = 2,270 MeV 
och Eγ = 1,753 MeV enligt tabell 2.1. Multipliceras dessa med aktiviteten fås 
doshastigheterna som är införda i tabell 2.2. Doshastigheten för 232Th och K2O är på 
samma sätt beräknade ur liknande tabeller. Tillsammans är det dessa som bidrar mest till 
den naturliga dosen. 
 
Tabell 2.2: Årlig dos [mGy/år] för vanligt förekommande radioaktiva isotoper i naturen. 
Sönderfall Dα Dβ Dγ 
238U  (1ppm) 2,692 0,143 0,102 
232Th (1ppm) 0,737 0,028 0,051 
K2O  (1%)  0,678 0,203 
 
Skulle denna tabell vara giltig för korallen är det bara att föra in värdena i ekvation 7 och 

.5 Grundläggande ESR-teori 

en är energin hos en atom eller molekyl kvantiserad, således kan 

uppskatta k-värdet så kan den totala interna doshastigheten beräknas. Om den externa 
doshastigheten sedan går att motivera i ekvation 5 ger dessa termer tillsammans den 
totala dosen som korallen utsatts för per år. Den totala doshastigheten har i tidigare 
arbeten beräknats vara i storleksordningen 0,7-1,5 mGy/år för en stor korall (Ratke et al., 
2003; Preusser et al., 2003; Blackwell et al., 2001). Följaktligen är detta en väldigt svår 
uppgift som gör dateringen mycket osäker. Men vetskap om korallens omgivande miljö 
kan förbättra noggrannheten och är således av högsta intresse. 
 
2
2.5.1 Introduktion 
Enligt kvantmekanik
endast särskilda energikvanta absorberas av en atom. En foton kommer att absorberas 
om dess energi motsvarar skillnaden mellan två tillstånd hos atomen. 

12 EEEh −=∆=ν  (8) 
I elektronspinnresonans (ESR) utnyttjas detta med hjälp av oparade elektroner. 
Elektronen kan klassiskt beskrivas som en negativt laddad roterande (spinnande) sfär. En 
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cirkulerande laddning ger upphov till ett magnetiskt dipolmoment, sätts till z-riktningen,   
som beror på spinnkvanttalet MS enligt 

ẑSMgβ−=eµ  (9) 
där g är det gyromagnetiska förhållandet (ge = 2,0023 för en fri elektron) och β är den s.k. 
Bohrmagnetonen, β = eh/(4πme). Minustecknet kommer av elektronens negativa 
laddning. Spinnkvanttalet MS beror på spinnrörelsemängdsmomentet S där det kan anta 
värdena {S, S-1,...,-S}. En elektron har spinnet S = ½ och således antar MS värdena ± ½.  
Följaktligen kan elektronens spinn ses som en liten stavmagnet. Beroende på åt vilket håll 
elektronen spinner pekar magnetens syd-nord-riktning åt olika håll. I atomer och 
molekyler parar elektroner ihop sig så att magnetfälten neutraliseras.  
Strålning kan dock bryta denna bindning så att elektronerna separeras. Detta får till följd 
att elektronen skapar ett magnetiskt dipolmoment. Utan något externt magnetfält är 
elektronernas spinnriktning slumpmässigt ordnade men i ett pålagt magnetfält radas de 
däremot upp parallellt, antingen mot eller längs med fältet. På detta sett uppvisar 
materialet paramagnetiska egenskaper och därför brukar även namnet elektron-
paramagnetisk resonans (EPR) användas.  
En oparad elektron kan vara i två energitillstånd beroende på hur spinnet är orienterat i 
förhållande till det externa magnetfältet. En spinnriktning parallellt med magnetfältet 
(spinn upp, M↑) ockuperar en högre energinivå (E2) än spinnriktningen som är 
antiparallellt, M↓. Därför kan elektroner i den lägre nivån (E1) absorbera fotoner med 
energin ∆E och därmed ändra sin spinnriktning.  
Att ett externt magnetfält splittrar elektronens energinivå kallas för Zeemaneffekten. 
Uppsplittringen EZ-e är proportionell mot det pålagda fältet, B. Magnetfältets riktning kan 
väljas som z-axel i systemet, B =Bz ≡ B så att 

BMgE SeeZ β=−=− Bµ . (10) 
För att en foton skall absorberas måste därför dess energi överensstämma med 
Zeemanenergin. För en elektron med spinnet S = ½ blir ekvationen: 

BgBMMgEh eZ ββν =−== ↓↑− )( . (11) 
D.v.s. utan ett magnetfält är det ingen energiskillnad mellan de två tillstånden och 
uppsplittringen beror linjärt på fältets storlek. 
En ESR spektrometer varierar magnetfältet (frekvensen hålls konstant) och registrerar 
vid vilket magnetfält resonans uppstår och fotoner absorberas. Ekvation (11) skrivs då: 

β
ν

g
hB =0 . (12) 

När magnetfältet B0 är känt kan g-värdet beräknas. Detta ger information om materialet 
och den oparade elektronens omgivning. Förändringen av g-värdet från ge är relaterad till 
elektronens spinnbankoppling λLS (λ är en kopplingsparameter och L respektive S är 
banrörelse- respektive spinnrörelsemängsmomentet).  
 

 
Figur 2.3: Elektronens uppsplittrade energinivåer ger upphov till en ESR signal. 

E = 0 

E = -½gβB

E = ½gβB

MS = -½

MS = ½

hν 

Absorption 
B B0 
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2.5.2 Hyperfin struktur 
Det är sällan som en elektron är så fri som i exemplet ovan utan påverkas ofta av andra 
elektroner och atomkärnor. Lyckligtvis är elektronen så pass känslig att den känner av 
den nära omgivningen. Därför blir det totala magnetfältet en summa av flera 
komponenter som var och en splittrar upp energinivåerna olika mycket. Komponenten 
som splittrar upp dem mest efter Zeemaneffekten är den så kallade hyperfinkopplingen.  
Liksom elektronen så spinner oftast även kärnan hos en atom. I och med detta induceras 
ett magnetiskt moment. Enligt ekvation (9) kan det beskrivas som 

ẑInnn Mg β=µ  (13) 
med kärnans motsvarande storheter. 
Detta magnetfält påverkar det externa magnetfält som elektronen känner av och det 
totala magnetfältet Btot blir 

Intot aMBBBB +=+=  (14) 
där a är en konstant som beror på vilken typ av kärna elektronen spinner kring. 
Liksom elektronens spinn har kvanttalen MS så har kärnan kvanttalen MI = {I, I-1,...-I} 
där I är kärnans spinnrörelsemängdsmoment. Detta medför ytterligare en uppsplittring av 
energinivåerna, var och en delas upp i 2I+1 nya nivåer. Beroende på konstanten a blir 
uppsplittringen mer eller mindre stor och därmed olika lätt att observera.  
En elektron (S = ½) som kretsar runt en kärna med kärnspinn I = ½ (en väteatom) kan 
ockupera fyra olika energinivåer beroende på hur den roterar. Energin som krävs för att 
ändra elektronens spinnriktning är långt ifrån energin som krävs för att ändra ett 
kärnspinn. För att energin skall vara bevarad sker därför endast övergångar ∆MS = ± 1 
samtidigt som ∆MI = 0. Således finns det två tillåtna övergångar i detta fall och två olika 
energier där absorption uppstår enligt figur 2.4. 

( )( )
( ) II

SSIMMMM

AMBgaMBgEhvS
MMaMBgEEh

ISIS

+=+=∆=⇒=

−+=−= ++

ββ

βν

2/1

 1,,1  (15) 

Där A är hyperfinkopplingskonstanten.  

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

−=∆

+=∆
⇒=

ABgE

ABgE
I

2
1
2
1

2/1
2

1

β

β
 (16) 

I och med detta får vi två resonansfält, ekvation (15) ger: 

ββ
ν

g
ABaM

g
hB I 202,1 ±=−=  (17) 

 
På liknande sätt kan andra 
atomer och molekyler 
beräknas. I system med fler 
kärnor är ofta energinivåerna 
degenererade vilket innebär att 
olika tillåtna övergångar kräver 
lika stora tillskott av energi. 
Då förkommer dessa 
absorptioner mer frekvent 
vilket medför att linjerna i 
spektret får olika intensitet. 

MS MI

½ 
A/2

½
-½ 

-½ 
-½

½ 

Absorption
De olika energiövergångarna 
för ett system med en oparad 
elektron (S = ½) med I = ½ -

BB0 

Figur 2.4: Väteatomens hyperfinkoppling. Uppsplittring då 
elektronen känner av en proton i närheten. Ej skalenlig. 
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kärnor blir då en summa av respektive komponenter. 
∑+=∆

i
iIi MABgE ,0β  (18) 

  
2.5.3 Kvantmekanisk tolkning 
Den totala energin hos en jon kan kvantmekaniskt beskrivas med följande Hamiltonian 
(Alger, 1968). 

eenZQhypeZSSOScr −−−−− Η+Η+Η+Η+Η+Η+Η+Η+Η=Η 0  (19) 
Termerna är ordnade i fallande storleksordning med extremerna H0 med λ-1 ~ 105 cm-1 
och He-e med λ-1 ~ 10-4 cm-1 (energi = hc*λ-1) enligt tabell 2.3. I EPR används mikrovågor 
~ 1 cm-1, detta medför att de tre första interaktionerna inte är aktuella och elektronens 
banrörelsemängdsmoment L = 0. Elektronen befinner sig därför i grundtillståndet (s-
elektroner) och radikalerna sägs vara fria. Det vi framför allt tittar på är övergångar för 
mittentermerna. Därför är det tillräckligt att beskriva tillståndet för en jon med spinnen S 
och I. 
 
Tabell 2.3: Energinivåer hos en jon (1 cm-1 motsvarar 1,2*10-4 eV).  
   Energi [cm-1] Motsv. magnetfält [mT] 
H0  = Coulombenergi, fri jon 105  
Hcr  = Elektrostatisk energi 104  
HS-O = Spinnban-växelverkan (L > 0) 102 - 103  
HS-S = Spinnspinn-växelverkan (S ≥ 1) 1  
HZ-e = Elektronisk Zeemanenergi (B ≠ 0) 1 100 - 1000 
Hhyp = Hyperfinkoppling 10-1 - 10-3 1 - 100 
HQ = Kvadropolkoppling (I ≥ 1) 10-3 1 
HZ-n = Nukleär Zeemanenergi 10-4 0,1 
He-e = Elektron-elektron koppling < 10-4 < 0,1 
 
Hamiltonianen som berör energier som kan detekteras med hjälp av ESR förenklas 
således till spinnhamiltonianen. 

nZQhypeZSS −−− Η+Η+Η+Η+Η=Η  (20) 
 
Spin-spinväxelverkan, HS-S: 
Denna energi är förvisso i rätt storleksordning men den berör endast joner med S > ½ 
(typiskt övergångsmetaller).  
Den här finstrukturen uppkommer då elektronen känner av magnetfältet från en annan 
oparad elektron i närheten. Den är oberoende av det externa magnetfältet så det sker en 
uppsplittring av magnetfältet även då B = 0. T.ex. har det s.k. tripplettillståndet (S = 1) 
två oparade elektroner med spinnen parallella med varandra. Det får till följd att 
spinnkvanttalen MS kan ta värdena 1, 0, -1 och två övergångar blir möjliga.  
Mn2+ (3d5) användes som referens i den spektrometer som nyttjades på grund av dess 
säkra absoptionslinjer där g-värdena är noggrant bestämda. Denna övergångsmetall har 
fem elektroner i yttersta skalet, 3d. Enligt Hunds regel radar elektronerna upp sina spinn 
så maximalt som möjligt i grundtillståndet. I d-skalet kan alla fem radas upp parallellt och 
spinnet blir då S = 5/2. Eftersom även I = 5/2 möjliggörs totalt 30 tillåtna övergångar 
(∆MS = ± 1, ∆MI = 0) per jon i kristallform. Men eftersom referensen är i pulverform 
jämnas nollfältsuppsplittringen ut och endast de sex absorptionslinjerna mellan MS = 
±⎯½ framträder. I kristallform framträder dock alla övergångar med kraftigt 
vinkelberoende. 
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Elektron-Zeeman-koppling, HZ-e: 
För ett system med definierade energinivåer är det alltid möjligt att beskriva det som ett 
egenvärdesproblem. Med vågfunktionen ψi, operatorn O  och egenvärdet λˆ i kan ett 
tillstånd beskrivas med: 

iiiO ϕλϕ =
∧

. (21) 
T.ex. för en elektron med S = ½ kan spinnet längs med magnetfältet beskrivas: 

etmagnetfält medellt antiparall ,   
2
1

etmagnetfältmot  parallelltktat spinnet ri ,     
2
1

↓↓

∧

↑↑

∧

−=

=

ϕϕ

ϕϕ

S

S
 (22)  

Ska energierna beräknas för en fri elektron (I = 0, A = 0) används spinnhamiltonianen. 
Jag introducerar här α och β för att beteckna ”spinn upp”-respektive ”spinn ner”-
tillståndet. Koordinatsystemet väljs så att magnetfältet verkar längs z-axeln och således är 
Sz aktuell i detta fall: 

SBgSBg zz
ˆˆˆˆ βββ ===Η SgB  (23) 

I en kristall är g-värdet riktningsberoende så g brukar därför beskrivas med en tensor. 
Denna förenklas till en skalär i ett pulver då alla mikrokristaller ordnas slumpvis och 
ämnet blir isotropt.   
I fortsättningen antas g och A för tydlighetens skull vara isotropa och magnetfältet ligga i 
z-riktningen.  

ββ
β

βββϕ

αα
β

αβαϕ

ϕϕ

1

2

2
ˆˆ

2
ˆˆ

ˆ

E
Bg

SBg

E
Bg

SBg

E iii

=−==Η=Η

===Η=Η

=Η

∧

↓

∧

↑  (24) 

 
Hyperfinkoppling, Hhyp: 
Då elektronen förmodas påverkas av en närliggande kärna måste man inkludera att 
kärnans inducerade magnetfält påverkar det totala externa magnetfältet. Enligt ekvation 
(15) där Zeemanenergin och hyperfinkopplingen beaktas: 

ISSMM MAMBMgE
IS

+= β,  (25) 
Där tillåtna övergångar sker för ∆MS = ±1 om samtidigt ∆MI = 0. Tillsammans med 
ekvation (17) inses då vad hyperkopplingstermen i spinhamiltonianen måste vara. 

ISAMAME hypiISiihyp ˆˆˆ =Η⇔==Η
∧

ϕϕϕ  (26) 
 
Kvadropolväxelverkan, HQ: 
Precis som spin-spinväxelverkan för atomer med S > ½ finns det även en 
energikomponent för växelverkan mellan olika kärnor då I > ½.  Denna påverkar 
energinivåerna med följande hamiltonian 

IQIQ
ˆˆˆ =Η  (27) 

där Q är en uppsplittringskonstant relaterad till isotop.  
 
Kärn-Zeeman-koppling, HZ-n: 
Ett externt magnetfält splittrar energinivåerna ytterligare om kärnan kan inducera ett 
magnetiskt dipolmoment (I > 0). På så sätt påverkas det magnetfält som elektronen 
upplever. Storleken på denna komponent beräknas på samma sätt som HZ-e: 
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BIgBMgBEMg nnnZInnnnZInnn
ˆˆ ββµβµ −=Η⇒−=−=⇒= −−  

där βn är kärnmagnetonen. (28) 
Uppsplittringen EZ-n är tämligen liten eftersom gnβn ≈ 0.001gβ. Detta medför att det ställs 
höga krav på utrustningen för att lyckas urskilja denna uppsplittring.  
Ska inte komplexa system studeras väldigt noga kan man klara av att beskriva ett 
spektrums utseende med tillfredsställande noggrannhet med endast HZ-e och Hhyp så 
spinnhamiltonianen förenklas till 

ISABSg ˆˆˆˆ +=Η β . (29) 
 
2.6 Spektrometerteknik 
2.6.1 Spektrometern 
En spektrometer består i huvudsak av en källa, ett prov och en detektor. En 
mikrovågsgenerator sänder in en elektromagnetisk våg mot materialet man vill analysera. 
Över provet läggs ett oscillerande magnetfält. Beloppet av hur mycket strålning som 
kommer igenom provet när magnetfältet varieras registreras av detektorn. Således kan ett 
absorptionsspektrum bestämmas. 
Mikrovågorna skapas av ett vakuumrör, en klystron, som sänder ut monokromatisk 
strålning. Denna strålning skickas via en s.k. cirkulator ner i kaviteten där provet förs ner 
enligt figur 2.5. Cirkulatorn gör så att all reflekterad strålning förs vidare mot detektorn 
och inte tillbaka mot klystronen vilket är viktigt för att intensiteten ska hållas konstant. 
Dessutom vill man även att bara strålning från kaviteten ska föras vidare mot detektorn. 
I kaviteten bildas stående vågor och resonans uppstår, d.v.s. energi bevaras. Detta gör att 
svaga förändringar kan upptäckas. Vid resonans stannar mikrovågorna kvar i kaviteten 
och ingen strålning träffar detektorn. 

Databehandling 
Klystron Cirkulator Detektor

 
Kaviteten kan vara cylindrisk eller rektangulär. De är i storleksordningen någon 
centimeter (en våglängd). För att få högsta känslighet placeras provet där EM-vågens 
magnetiska fält har sitt maximum, i mitten, eftersom det är denna komponent som driver 
absorptionen (Wertz, 1986). Eftersom det elektriska fältet är ortogonalt mot det 
magnetiska har detta fält således ett minimum i centrum. Detta är positivt då vi inte vill 
att provet ska absorbera elektrisk energi ur strålningen (som en mikrovågsugn). Detta 
hänger samman med systemets kvalitetsfaktor, det s.k. Q-värdet. 

lost

rr

W
W

Q
π

ν
ν 2

=
∆

=   (30) 

Vågledare

Iris Prov

 

Elektromagneter

Figur 2.5: Förenklad bild på en spektrometer.
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Detta värde bestämmer hur bra signal som kan erhållas. Ju större Q-värde, desto mindre 
energi går förlorad i kaviteten och desto skarpare signal. Man söker ett stort förhållande 
mellan resonansfrekvens νr och linjebredd ∆ν. Detta är det samma som att minimera den 
förlorade energin per cykel i kaviteten Wlost i förhållande till energin i kaviteten Wr. Energi 
kan gå förlorad genom att elektriska strömmar skapas i kavitetens väggar och i sin tur 
värme då mikrovågorna studsar mellan väggarna. 
Innan mätning påbörjas trimmas systemet för att maximera Q. Först justeras frekvensen. 
Studeras detekterad strålning som funktion av frekvens ser man en dipp vid just den 
frekvens där resonans uppstår. Detta beror på att mikrovågorna ”passar” den nya 
kaviteten och den mesta energin stannar kvar där. 
EM-vågorna tas in i kaviteten via ett hål som kallas för iris. Genom att öka eller minska 
iris kan mängden inkommande vågor bestämmas. Detta resulterar i att linjebredden 
ändras. Då linjebredden är minimal har man lyckats matcha impedansen hos kaviteten 
med vågledaren. På detta sätt ökas signalbrusförhållandet. 
När magnetfältet ändras så att elektronernas energinivåskillnader överensstämmer med 
mikrovågornas fotonenergi absorberas strålning. Detta medför att kavitetens impedans 
inte längre matchar vågledarens och därför reflekteras vågor ut från kaviteten och mot 
detektorn som registrerar en signal. Detektorn består i en diod som omvandlar 
strålningens effekt till en proportionell ström.  
 
2.6.2 Spektrets utseende 
Eftersom det är viktigt att upplösa förhållandet mellan absorption och externt magnetfält 
från allt omgivande brus använder man en teknik som kallas faskänslig detektion. Detta 
innebär att man modulerar strömmen genom ytterligare två (mindre) spolar med en viss 
modulationsfrekvens. Detta får till följd att storleken på magnetfältet ändras sinusodialt. 
De reflekterade vågorna som träffar detektorn blir således också amplitudmodulerade 
med samma frekvens där amplituden på vågen är proportionell mot lutningen 
(∆absorption/∆magnetfält) på signalen. För att minimera bruset bandpassfiltreras 
signaler bort där inte frekvensen stämmer överens med modulationen. Spektret som 
studeras är förstaderivaten av absorptionen. Därför är utsignalen noll då ingen 
absorption inträffar men även då den är maximal. För att minska bruset ytterligare släpps 
enbart lågfrekventa signaler igenom ett lågpassfilter vars tidskonstant motsvarar den 
maximala gränsfrekvensen. 
För att erhålla ett värde på antalet absorptioner/radikaler ska följaktligen spektret 
integreras två gånger. Men vid kvantifiering av absorptionslinjer räcker det att jämföra 
topp-till-topp-värden. Är linjebredden för förstaderivatornas linjer approximativt samma 
är deras topp-till-topp-värden proportionella mot deras intensiteter (Wertz, 1986). 
 
2.6.3 Linjebredd 
Linjebredden på de olika signalerna beror på växelverkan mellan elektronernas spinn och 
omgivningen. Den beror framförallt av två typer: 
Homogen breddning: En elektron som ändrat tillstånd genom att absorbera mikrovågor 
kommer inte att befinna sig i den energinivån för alltid utan kommer att relaxera ner till 
det fördelaktiga lägre tillståndet i jämvikt efter tid T. Detta kan ske genom att elektronen 
utbyter energi med en överensstämmande vibrationsmod (fonon) i gittret. Beroende på 
temperaturen sker detta mer eller mindre elastiskt. Den relaterade relaxationstiden det tar 
för en övergång benämns T1. 
Inhomogen breddning: Dessutom kan oparade elektroner växelverka med närliggande 
magnetiska moment såsom andra elektroner, kärnor och defekter. Detta medför att det 
lokala magnetfältet som elektronerna upplever kan skilja sig åt från medel-
magnetiseringen och resonansfältet blir därför något annorlunda. Den karaktäristiska 
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tiden för denna växelverkan benämns som spinn-spinnrelaxationen T2. Den observerade 
linjen kommer därför vara en superposition av alla olika övergångar. 
 
Den sammanlagda relaxationstiden T kan beskrivas som en funktion av T1 och T2 och 
linjebredden ∆B ~ T-1. För stabila radikaler är T1>>T2 och därför kan bidraget från T1 
försummas så att linjebredden bestäms av T ≈ T2 (Alger, 1968; Werts, 1986; Poole, 
1987). 
Om vi tittar närmare på det enklaste systemet, en radikal med endast S = ½ elektroner 
kan vi beskriva populationen av elektroner i det övre respektive undre energitillståndet 
som N↑ och N↓. Med ett pålagt magnetfält B kommer dessa termiskt fördelas tills jämvikt 
uppstår enligt Boltzmannfördelningen: 

)exp()exp(
Tk
Bg

Tk
E

N
N

BB

β
−=

∆
−=

↓

↑  (31) 

där T = temperatur i Kelvin.  
För att man ska kunna upptäcka en absorption måste det förekomma en nettoövergång 
mellan dessa tillstånd. Således måste N↑ ≠ N↓. När elektronerna relaxerar ökar N↓ medan 
de absorberade mikrovågorna ökar N↑. Således är det dragkamp mellan energinivåerna 
om det totala antalet elektroner. Om fler elektroner ”flippar upp” än som hinner relaxera 
mättas till slut systemet då N↑ = N↓.  
För att öka sannolikheten för att detektera en signal ska N↑ vara så liten som möjligt i 
förhållande till N↓ och således kan två saker göras enligt ekvation 31: maximera 
magnetfältet eller minska temperaturen.  
Men den minimala linjebredd fås genom Heisenbergs osäkerhetsrelation. Den optimala 
linjebredd som fås i det enklaste fallet beskrivet ovan ges av 

Tg
BBTgtE

β
β h

hh ≥∆⇔≥∆⇔≥∆∆ . (32) 

  
2.6.4 Parametrar 
När ett spektrum ska studeras finns det många parametrar som spelar in. Först och 
främst väljs mellan vilket intervall magnetfältet ska varieras och tiden det ska ta 
(sveptiden). En lång sveptid över ett litet intervall ger ett innehållsrikt spektrum. 
Tidskonstanten bestämmer måttet av detaljer som följer med. Ett stort värde, i 
förhållande till sveptiden, innebär högt signalbrusförhållande men som i gengäld missar 
signaler som inträffar under ett kort tidsintervall av svepet. Dessutom minskar den 
signalens intensitet.  
Modulationsamplituden bestämmer storleken på det oscillerande magnetfält som läggs på 
över det externa. En mindre modulationsamplitud får med mycket detaljer men minskar 
intensiteten, medan ett för stort värde kan förvränga signalens utseende, se figur 2.6. 
Följaktligen är det en balansgång mellan signalbrusförhållande och detaljrikedom. Ett 
annat sätt att öka signalbrusförhållandet är att svepa över samma område flertalet gånger. 
I och med denna procedur medelvärdesbildas alla punkter i spektret, och eftersom bruset 
är slumpmässigt ordnat innehåller den ackumulerade signalen betydligt mindre brus.  
Inom ESR spektrometri gäller det att hitta detaljer i spektret som berättar om ämnet som 
analyseras. En stor del av tiden går ut på att optimera parameterinställningarna för att 
åskådliggöra spektrumets kvaliteter. Detta är en svår konst som tar lång tid att lära sig. 
Inom dosimetri och datering är det framför allt det kvantitativa som är intressant. Här 
söks intensiteten på signalen (topp-till-topp-värdet) då den är proportionell mot antalet 
fria radikaler i ämnet. Men inte desto mindre behövs omsorgsfullt valda inställningar. 
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Modulations-
amplitud 

Tidskonstant 

b) c) a) 
 

 
Figur 2.6: Förstaderivator av absorptionsspektrum. a) visar beroendet av tidskonstant. Bruset minskar men 
så även signalen. b) visar hur formen och storleken på en signal påverkas av modulationsamplituden medan 
c) visar hur upplösningen påverkas.  
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3. Experiment 
   
3.1 Material 
3.1.1 Modern korall 
Denna studie utfördes med hjälp av korall hämtad från Röda Havet, en stenkorall 
tillhörande familjen Acropora eller älghornskorall (Segar, 2005; Östholm, 2005; 
Arcive.org, 2005). Detta är en av de vanligast förekommande korallerna som lever i de 
varma vattnen mellan Stilla Havet och Karibien. Det finns över 100 olika arter med 
mycket varierande utseende men med den gemensamma egenskapen att polyperna är 
rörliknande (diameter < 2 mm) och bildar grenformade strukturer, se figur 3.1. Från 
havsytan ända ner till 30 m växer de i strömt vatten där näringsflödet är högre. Detta 
exemplar togs av en dykare, uppskattningsvis på några meters djup. De har en 
förhållandevis hög tillväxt-
hastighet, det finns exempel 
på arter som växer uppemot 
15 cm/år (AIMS, 2005; 
Morelock, 2005; Arcive.org, 
2005). Korallen som 
studerades hade följande 
egenskaper: 
Längd: 50 cm 
Rotdiameter: 10⎯cm  
Krondiameter: 30 cm 
I och med att detta är en 
snabbväxande korall följer 
det att korallen inte är 
särskilt gammal. Åldern bör 
vara i storleksordningen 5 – 
50 år. Detta är olyckligt ur 
ESR-synpunkt då den under 
ackumulera en mätbar naturlig absorberad dos.  
 

Figur 3.1: Korallen jag använde, älghornskorall från Röda Havet.

denna förhållandevis korta period inte borde ha hunnit 

.1.2 Fossil korall 
ycken bitar av fossil korall från Naturhistoriska Museét i Stockholm. 

.2 Metod 
alys 

söks hos en bit korall som antas vara så pass gammal att den hunnit 

man då att det är den sökta dateringssignalen som beskrivs?  

3
Jag tilldelades sju st
De kom ifrån olika delar av Europa såsom Couvin i 
Belgien, Svalbard i Norge och Gotland. Valet blev att 
studera den yngsta av dessa mer ingående med hopp 
om att radikalerna fortfarande var stabila i denna. Det 
var en korall av familjen Cyathoseris som kom ifrån 
det kalkrika området Anvers i centrala Frankrike och 
var approximativt daterad till Tertiärperioden, d.v.s. 
korallen var mellan 1 och 65 miljoner år gammal. Den 
var 3 cm lång (figur 3.2). 
 

        
Figur  F 3.2: Fossil korall från rankrike,
1-65 miljoner år gammal. 

3
3.2.1 Signalan
Ponera att signalen 
ackumulera en mätbar dos. En bit ur mitten av stammens rot sågas då ut och krossas till 
ett fragmenterat pulver. Sedan tas ett ESR-spektrum upp och signalen värderas. Hur vet 
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Vid bearbetningen av korallen kommer nämligen radikaler antagligen skapas på grund av 
det mekaniska arbete som tillförts. Detta är en väl känd komplikation som beskrivits av 

len som uppkom vid 
bearbetningen av materialet. Initialt var det framför allt spektrets kvalitativa egenskaper

eten ökade så minimerades det relativa felet vid 

bl.a. Jones (1993), Lyons (1996), Skinner (2000) och Nakajima et al. (1993). Då korallen 
krossas skapas defekter i kristallen där fria elektroner fångas. Detta inträffar även vid 
preparering av andra material såsom tandemalj som undersökts mer utförligt (Aragno et 
al., 2001; Ivannikov et al., 2000; Polyakov et al., 1995; Haskell et al., 1996; Hayes et al., 
2000; IAEA, 2002). Så en ung bit från toppen av korallen kanske uppvisar ett spektrum 
som innehåller signaler när vi intuitivt förväntar oss ett tomt spektrum. Faller det sig 
olyckligt bildas radikaler med liknande g-värde som därmed döljer dateringssignalen. 
Detta är precis vad som skedde med den undersökta moderna korallen. Om en gammal 
korall undersöktes skulle detta få till följd att intensiteten kunde tolkas större och 
korallens ålder överskattas om inte denna signal subtraherades. Figur 3.3 visar hur 
spektret från en gammal korall skulle kunna se ut. Mina spektrum var dock betydligt 
brusigare beroende på låg modulationsamplitud och tidskonstant. 

Strålningsinducerad 
signal,  

+ 

 
Därför var det mycket viktigt att ha kännedom om den signa

 
som var tvungna att utredas. Kunde inte MIS bestämmas kunde inte heller den sökta 
strålningsinducerade signalen SIS beskrivas. Så vid varje mätning av bestrålad korall eller 
gammal korall preparerades en ung/obestrålad bit på exakt samma sätt för att en 
subtraktion skulle vara berättigad.  
Trots att man har kännedom om MIS är det nödvändigt att minimera denna. Eftersom 
subtraktionen innebar att osäkerh
optimering av preparationsmetod.  
 
Exempel) Relativt fel, enhet godtyckliga enheter [au]. 
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Projektets första del bestod i att försöka hitta en metod som minimerade den mekaniskt 

ducerade signalen. Detta var en ren kvalitativ utredning med förhoppningen att in
minimera storleken på MIS.  
 
 

SIS

= 

Total signal, TS 

MIS 

Figur 3.3: Exempel på interferens mellan en signals olika komponenter.

Mekaniskt inducerad 
signal, 
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3.2.2 Preparation av prov 
orallen förvarades mörkt under aluminiumfolie för att skydda den mot direkt solljus 

 strålar eventuellt kan förstöra defekter i mikrostrukturen. Jag 

trukturen i brottytan men detta går inte att komma ifrån vid sågning. 

som 

• 
 provet var orienterat i 

 
Idealt v en kunde elimineras genom att ändra en parameter i 
spektroskopinställningarna eller ett tillvägagångssätt i preparationen utan att SIS 

m tvättning och etsning utreddes hur mycket de 

eparerades 

sa var inte 
nskvärda i mitt spektrum då de kunde leda till att felaktiga slutledningar drogs. Därför 

K
eftersom solens ultravioletta
undersökte om följande faktorer spelar roll vid preparering av korallprover till ESR-
spektroskopi: 

• Hur korallen sågades itu. I sågytan skapas värme. Där till förstör man även 
kristalls

• Hur ren korallen borde vara. På korallens yta finns smuts och andra partiklar som 
kan påverka signalen. Som tidigare beskrivet var det korallens innandöme 
var intressant då det är där som dateringsradikalerna bildas och försluts. När 
korall tas upp till atmosfärstryck och rumstemperatur rekristalliseras ytan 
dessutom till kalcit som minskar signalen (Ikeya, 1993).  
Krossning. Korallen krossades till ett finkornigt pulver för att jämna ut 
anisotropin så att det inte skulle spela någon roll hur
kaviteten. På så sätt ökades isotropin i provet och gx = gy = gz. Men i samband 
med detta skapas radikaler.  

ore att den mekaniska signal

påverkades. Tyvärr är det inte så lätt i praktiken. Olika radikaler påverkas olika mycket av 
en viss behandling så det finns inget universalrecept. Min angreppsvinkel var att fördjupa 
mig i tidigare arbeten för att få insikt i hur andra har gått tillväga för att sedan på egen 
hand försöka optimera bearbetningen.  
Bitar av volym ~ 1 cm3 sågades ut. Huruvida vattenkylning kunde minska påverkningen 
då korallen sågades itu studerades. Geno
mekaniska signalerna kunde minskas. Ättiksyra (acetic acid) i koncentrationen 6 % (1 M) 
användes till att etsa bort några mikrometer från de sågade korallbitarna. Bitarna diskades 
därefter noggrant i vatten för att eliminera lösa partiklar och organiskt material. För att 
underlätta pulveriseringen torkades de sedan i ugn i 70°C tills de blivit riktigt torra, ~ 1 h. 
De krossades därpå med hjälp av mortel och etsades i 3 % ättiksyra (0,5 M).    
Det krossade materialet skakades i destillerat vatten för att skölja bort syran och 
filtrerades bort med hjälp av filter. Efter torkning i ugn över natten (~ 16 h) s
kornen till lämplig storlek 100 < dkorn < 200 µm. Det var viktigt att torka pulvret noga då 
vatten absorberar mikrovågor i kaviteten och på så sätt minskade Q-värdet. Eventuellt 
skulle en något större kornstorlek förbättra resultaten en aning i enlighet med tidigare 
experiment (Ikeya, 1993; Jones, 1993; Hassan, 2004). Polyakov et al. (1995) visade att 
MIS minskade med ökande kornstorlek hos tandemalj. Brist på utrustning satte dock en 
övre gräns här. Korallbiten var efter separering i form av ett finkornigt pulver varav 100 
mg fördes ner i kvartsrör (innerdiameter = 2,2 mm) och svetsades igen. Anledningen till 
att kvarts- istället för glasrör användes var på grund av att glas vanligtvis innehåller en del 
olika radikaler. Denna mängd pulver fyllde kvartsröret så att provet distribuerades 
homogent i kaviteten. Signalintensiteten är proportionell mot massan i kaviteten upp till 
100 mg enligt Jones (1993). Q-värdet och signalbrusförhållandet kan nämligen minska 
om massinnehållet i kaviteten blir för stort. Detta undersöktes ej men däremot gjordes en 
liknande studie med 70 mg för att testa intensitetslinjariteten. Större prover än 100 mg 
skulle bli svårt att realisera då denna massa var ungefär vad som fanns kvar efter 
etsning/separering. Skulle en alltför stor korallbit (diameter > 1 cm) ha använts, betyder 
det även att den har skapats under flera år vilket inte är önskvärt vid datering. 
 
När en korall har blivit articifiellt bestrålad kan instabila radikaler bildas. Des
ö
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upphettades provet till 100°C i 15 min (Ikeya, 1993; Hassan 2005) för att eliminera dessa, 
detta kallas för härdning (annealing). Vid högre temperaturer > 200°C kan man även få 
stabila signaler att försvinna. Detta är ett fenomen som har undersökts av Jones (1993) 
och var inte önskvärt i detta arbete.  
När provet blev bestrålat inducerades även radikaler i kvartsglaset. Därför byttes provrör 
efter varje bestrålning för att undvika sådan interferens. 

nligt teoriavsnittet söktes den okända dosen. Detta realiserades med hjälp av att addera 
itetskurvan bakåt. Proverna preparerades med 

00 ± 1 mg). I fallet ”rotbit” menas att fem tårtbitar sågades ut längst ner i 

kunna para ihop proven så de passade ihop på bästa sätt. Provet från kronan 

essa spektrum borde vara 70 % av 100 mg-provernas (Jones, 1993). Proverna 

. För att öka 

SR-mätningarna genomfördes i rumstemperatur på en JEOL JES-FR30EX-
figur 3.4) i X-bandet (ν ~ 9,4 GHz) med mikrovågseffekten 4 mW och 

 

 
3.2.3 Datering/Retrospektiv dosimetri 
E
experimentella doser och extrapolera intens
ovan beskrivna metod med optimerade tider (se resultat) på följande sätt. Vattenkyld 
sågning av korallen, proverna etsades i 6 % ättiksyra i 1 h följt av noggrann diskning och 
torkning i 70ºC i ca 1h. Krossades sedan i mortel och pulvret etsades i 3 % ättiksyra i 30 
min vilket därefter följdes av noggrann sköljning i destillerat vatten, torkning i 70ºC över 
natt ~ 16 h. Separering till kornstorlek 100 < dkorn < 200 µm varav 100 mg sparades i 
kvartsglas. 
För att få ett mått på reproducerbarheten studerades utfallet av fem ekvivalenta bitar 
(massa = 1
korallstammens kärna. På samma sätt syftar fallet ”kronbit” på fem olika toppbitar som 
sågades av i korallens periferi. Då alla prover påverkades av samma behandling erhölls ett 
mått på variationen inom gruppen. Varje bit behandlades dock individuellt, 
frihetsgraderna var många och i synnerhet då bitarna krossades kunde de utsättas för 
olika typer av påverkan på grund av deras sammansättning. Detta gick inte att komma 
ifrån. 
Varje rotprov tilldelades innan mätning ett kronprov som ”partner”. Detta för att jag inte 
skulle 
antogs bestå av enbart av mekaniskt inducerade radikaler som även ett prov från roten 
borde innehålla. Följaktligen blev skillnaden mellan deras spektrum resultatet av åldern. 
Experimentella doser adderades och differensen mellan spektrumen blev resultatet av 
bestrålning. Detta var dock givetvis endast möjligt om MIS var oberoende av articifiell 
strålning. 
För att jämföra reproducerbarheten undersöktes på samma sätt tre 70 mg-prover. 
Signalen i d
centrerades i kaviteten på samma sätt som proverna innehållande 100 mg. 
Vidare gjordes ett blindtest där en bit från kronan blev bestrålad för att simulera ett 
radioaktivt utsläpp i havet. Dosintervallet var mellan 0,5 och 2 Gy
noggrannheten mättes provet fem gånger mellan varje bestrålning. 
 
3.2.4 Spektrum 
E
spektrometer (se 
modulationsfrekvensen 100 kHz. Spektrumens vidd var 10 mT centrerat mitt emellan de 
integrerade referenserna MnIII och MnIV med 4096 kanalers upplösning. Vidare 
användes modulationsamplituden 0,2 mT (se resultat) och tidskonstanten 0,1⎯s. Varje 
mätning var en ackumulation av 20 stycken 1 minuters svep för att öka 
signalbrusförhållandet. Givetvis skulle längre svep och obegränsat med tid vara önskvärt. 
Spektrometerns mjukvara medelvärdesbildade de ackumulerade svepen till ett spektrum. 
Intensiteten hos signalerna var relaterade till referenserna. När ett nytt prov fördes in i 
kaviteten ändrades för det mesta Q-värdet och således storleken på signalerna. Men tack
vare att referenserna påverkas lika mycket som provet kunde intensiteterna värderas 
sinsemellan, se figur 3.5.   
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4: Foto på arbetsplatsen vid ESR-spektrometern (JEOL JES-FR30EX).  

s MIS från 
ör varje dateringsspektrum togs ytterligare ett bakgrundsspektrum från 

l. (1997) bör de experimentella
imal regressionslinje. Istället ska doserna placeras i ändlägena av 

in intention var att följa detta. Fanns möjligheten att bestråla ett prov 

ntifiera den strålningsinducerade signalen (SIS) subtraherade

v upp enligt 3.2.3. Dessa genomfördes under exakt samma förhållanden 
rameterinställningar för att en jämförelse skulle vara berättigad. Det var 
at att avgöra när parametrarna var optimalt valda. Men så länge varje 
ttes med samma inställningar kunde intensiteterna jämföras. När 
pptagna skötte ett Matlabprogram sedan subtraktionen (se appendix för 
grammet filtrerade först de båda spektrumen så att signaler med korta 

er. Jämförelse mellan fouriertransformen av signal före och efter visade 
 som ett lågpassfilter i ”magnetfältsrymden”. Filtrering bidrog till att 
en blev bättre, d.v.s. det oregelbundna bruset fick än mindre betydelse. 
es signalerna med hjälp av manganreferensen och abskissan och 
des. Efter subtraktion fanns enbart skillnaden, d.v.s. SIS kvar. 
ade därefter ut den relativa intensiteten och signalens g-värde. 

 

Magnetiska fältlinjer 

Prov 

Manganreferensen 

tisk bild över kaviteten. Mikrovågornas magnetfält ligger i motfas vid manganreferensen 
r negativ och signalens förstaderivata spegelvänd i förhållande till provets.  

 
 doserna inte vara linjärt separerade för 

pt
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vid fem tillfällen i det aktuella intervallet 0-10 Gy skulle därför de totala doserna till 
exempel väljas: 1, 1,5, 2, 9 och 9,5 Gy.  
Proverna bestrålades på strålbehandlingen på Linköpings Universitetssjukhus med hjälp 
av deras 4 och 6 MV linjäracceleratorer. De accelererar elektroner mot ett target av 
wolfram som skapar en skur av riktade fotoner med energier upp till elektronernas 

skattas enligt avsnitt 2.4. 
etta gjordes genom att uran och polonium separerades radiokemiskt ur en korallbit från 

a med elektrolys medan polonium deponerades 

 var fjärde sönderfall. Då inte varje sökt atom följer hela 

                                                

maxenergi. Fotonerna växelverkar sedan i sin tur och frigör nya elektroner då de träffar 
ett vävnadsekvivalent material placerat över mitt prov. Dessa elektroner deponerar energi 
i materialet vilket utgör den absorberande dosen. Dosen uttrycks som dos i vatten och 
var kalibrerad med jonkammare till Statens Strålskyddsinstituts krav. Bestrålningarna 
genomfördes på lunchtid då inga medicinska behandlingar fanns inbokade. Detta 
medförde en maximal dos på ungefär 10 Gy/bestrålning. För att få en tydlig bild över 
hur radikalinnehållet var i korallen bestrålades även ett prov med ett 60 kV (40 mA) 
röntgenrör på Oslo Universitet till 1000 Gy absorberad dos i vatten. Röntgenrörets 
doshastighet var ca 10 Gy/s att jämföra med linjäracceleratorernas ca 1 Gy/min. Den 
stora doskapaciteten gjorde det även möjligt att addera adekvata doser till att bestämma 
den fossila korallens dosrespons. Det stora avståndet mellan städerna satte dock hinder 
för korrespondensen så endast två bestrålningar hann utföras. 
 
3.2.6 Beräkning av naturlig strålning 
För att beräkna åldern på ett prov måste doshastigheten upp
D
roten. Uran deponerades på en stålbrick
spontant på en bricka av silver. Aktiviteten kvantifierades sedan med α-spektroskopi. En 
ingående fysikalisk beskrivning av tillvägagångssättet vid separationen utelämnas då 
denna leddes av strålskyddsfysiker Håkan Pettersson och ej var ämnad att studeras i 
detalj i detta examensarbete. 
Spektrometern fick stå på i drygt 5 dygn och räknade absorberande α-partiklar som 
sönderföll från bricka. Detektorns effektivitet var empiriskt fastställd till 0,25 Bq-1s-1. 
Följaktligen noterades enbart
separationsprocessen och hamnar på plattan tillsattes utbytesbestämmare (spårämnen) 
vars aktivitetskoncentrationer (antalet sönderfall/tid·massa) var kända1. Förhållandet 
mellan den experimentellt uppmätta aktiviteten och beräknad gav det kemiska utbytet. 
Separationen utfördes så att utbytet för sökt isotop skulle vara detsamma. Därför kunde 
aktiviteten för sökta isotoper beräknas i relation till utbytesbestämmarna.  
Dessutom utfördes γ-spektroskopi på ett prov från den moderna korallen där aktiviteten 
kvantifierades med hjälp av en certifierad aktivitetsreferens1 (Pettersson). 

 
1 Spårbar till NIST, USA 
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4. Resultat 
 
För att kunna beskriva hur spridningen mellan olika prov eller mellan individuella 
mätningar antogs att mätvärdena följde en normalfördelad kurva. Angiven spridning är 
därför den experimentellt erhållna standardavvikelsen. 
 
4.1 Optimering av metod 
Proverna som studerades var unga bitar från den moderna korallens krona. Eftersom 
dessa har skapats nyligen borde de inte innehålla någon eller en väldigt liten 
strålningsinducerad signal (SIS). Den signal som uppkom skulle därför enbart bero på 
den mekaniska påfrestningen som korallen utsatts för. Om denna påverkan kunde 
minimeras var metoden optimal. Signalernas intensitet mättes som topp-till-topp-värdet 
dividerat med MnIII-referensen. 
Alla mätningar utfördes med samma parameterinställningar. För att få ett mått på 
osäkerheten i beräkning av intensiteten vid ESR-mätningarna genomfördes 11 mätningar 
på samma prov varvid standardavvikelsen sESR = 0,016 au erhölls. Mellan varje mätning 
skakades provet om för att simulera hur ett prov behandlas i vanliga fall. Provets 
intensitet var 0,20 au, vilket var i nivå med nedan uppmätta och spridningen antogs 
därför vara en god uppskattning på osäkerheten i ESR-mätningarna.  
 
4.1.1 Effekt av vattenkylning vid sågning 
Då korallen sågades itu hettades den närliggande ytan upp vilket skapade radikaler och 
defekter i mikrostrukturen. I tabell 4.1 finns de uppmätta ESR-intensiteterna för två bitar 
från korallens krona som har sågats och torkats respektive sågats med vattenkylning, 
torkats i ugn och sedan krossats. Storleken på talen är oväsentliga då dessa är relaterade 
till en inställbar referens utan det är deras inbördes relation som är intressant. 
 
Tabell 4.1: Påverkan av vattenkylning på den mekaniska signalen. 
Utan vattenkylning [au] Med vattenkylning [au] Förändring [%]

0,18 0,15 -17 
 
Därmed minskade den mekaniskt inducerade signalen när korallen kyldes under sågning. 
 
4.1.2 Effekt av etsning 
I denna studie har 5 olika bitar behandlats på olika sätt. Tabellen nedan beskriver utfallet 
av de olika behandlingarna. Vattenkylning enligt ovan, etsning 1 innebär 1 h i 6 % 
ättiksyra, diskning och torkning i ugn, etsning 2 innebär 15 min i 3 % ättiksyra efter kross 
som sedan sköljts noggrant med destillerat vatten.  
 
Tabell 4.2: Påverkan av olika etsningar på den mekaniska signalen. Minskning i procent är relaterad till den 
obehandlade biten till vänster. 

Vattenkylning 
[au] 

Vattenkylning + 
etsning 1 [au]

Vattenkylning + 
etsning 2 [au]

Vattenkylning + 
etsning 1 & 2 [au] 

Naturlig topp 
[au]

0,35 0,33 = -5 % 0,27 = -21 % 0,15 = -56 % ~ 0,2 
 
Tydligen var det framförallt etsning 2 som påverkade MIS. Naturlig topp var en avbruten 
bit längst ut på korallens krona som försiktigt förts ner i provrör. Den borde därför inte 
innehålla någon mekaniskt inducerad signal. Anledningen till att värdet skiljer från noll 
beror förmodligen på kontaminering av organiskt material eftersom biten ej tvättades. 
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4.1.3 Effekt av etsningstid 
Tre prover behandlades på exakt samma sätt fram till etsning 2. Nämligen vattenkylning, 
etsning 1 i 1 h, torkning i ugn och därefter krossning. En avbruten kronbit etsades 
dessutom i 6 % ättiksyra i 20 min, diskades och torkades i ugn. I tabell 4.3 och figur 4.1 
visas utfallet. 
 
Tabell 4.3: Betydelse av etsningstid på den mekaniska signalen. Minskning i procent är relaterad till provet 
längst till vänster som etsades i 10 min. Intensiteten för den naturliga kronbiten kunde inte upplösas 
eftersom bruset är i storleksordningen ~ 0,05. 

Etsning 2 i 10 min [au] Etsning 2 i 30 min [au] Etsning 2 i 60 min [au] Naturlig kronbit [au]
0,63 0,19 = -70 % 0,15 = -76 % ~ 0 – 0,05 

  
Anmärkningsvärt var att signalen inte fortsatte att minska så drastiskt efter 30 minuter 
utan verkade stabilisera sig. Detta tydde på att en del av radikalerna som kom till vid 
bearbetningen skapades längre in än vad som etsades bort. Eventuellt skulle detta även 
kunna förklaras med att ättiksyran var förbrukad och etsningen slutade därav. Men vid 
påfyllning av syra skedde ingen skillnad utan etsningsprocessen verkar vara avslutad efter 
ungefär 30 min. Notera referensen, MnIII, till vänster i de följande spektrumen. 
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v projektet inte skulle dra ut på tiden antogs metoden vara optimal för 
en som användes i fortsättningen var följande: 
ågning, etsning i 6 % ättiksyra i 1 h följt av noggrann diskning och sedan 
ºC i ca 1h. Kross i mortel, etsning i 3 % ättiksyra i 30 min och noggrann 
destillerat vatten, torkning i 70ºC över natt ~ 16 h. Separering till 
100 < dkorn < 200 µm varav 100 mg sparades i kvartsglas. 
etonas att eftersom endast ett prov användes per individuell behandling 
kerställas. Det gav bara en indikation på att MIS kunde minskas. Men så 
al/bestrålad korall genomgick samma preparation som unga, obestrålade 

 differensen utvärderas.  
ka hur behandlingen påverkade en strålningsinducerad signal bestrålades 
kronan med 2 Gy. Därefter preparerades en del enligt ovan medan den 
art krossades. ESR-analys visade att SIS hade intensiteten 0,2 a.u. i båda 
02 a.u.) medan MIS minskade med behandlingen enligt figur 4.2. Detta 
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visar att metoden fyller sitt syfte genom att minimera den mekaniska påverkzningen utan 
att minska den sökta signalen. 

Effekt av etsning på SIS

4
F
m
v
m
s
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u
S
m
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Figur 4.2: Effekt av preparationsmetoden på korallbit bestrålad med 2 Gy. Etsningen verkar 
minska störningssignaler utan att påverka den strålningsinducerade signalen vid g = 2,0007. 

.1.4 Parametrar 
ramförallt var det två parametrar som behövdes utredas närmare, nämligen 
odulationsamplituden och filtreringsgraden i MatLab-programmet. Anledningen till att 

ärdet 0,2 mT på modulationsamplituden användes i fortsättningen vid ESR-
ätningarna åskådliggörs i figur 4.3. Ett större värde medförde nämligen att den sökta 

ignalen filtrerades bort. 
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Figur 4.3: Modulationsamplitudens betydelse på ett bestrålat prov.  

nvändes en mindre amplitud blev bruset alldeles för stort medan en större ”smetade” 
t spektret för mycket. Då spektrumen var erhållna modifierades de sedan i MatLab. 
om tidigare beskrivits subtraherades spektrum för att få fram små skillnader i dos 
ellan prov. Dessförinnan filtrerades dock signalerna för att minska brusets påverkan vid 
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subtraktionen. Denna filtrering fungerade som ett lågpassfilter i magnetfältsrymden där 
snabba variationer i intensitet som funktion av magnetfält kunde filtreras bort. Således 
filtrerades alla signaler bort som var mindre än parametern ”signalmin”. Den motsvarade 

Utifrån studier av flertalet figurer liknande ovan samt signalintensitetens precision

ett vanligt lågpassfilters tidskonstant. Figur 4.4 visar hur filtreringen påverkade signalen. 

 

hämmades. I de följande mätningarna användes dessa parameterinställningar. 
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Figur 4.4: Filtrering. a) Signalens utseende som funktion av filtreringsgrad. b) Signalens innehåll av olika 
”fältfrekvenser”. Observera hur den mest filtrerade signalen försvinner först vid 4 mT-1 (= 1/0,25 mT) som sig bör.  

beroende på filtrering användes i fortsättningen 0,15 mT som signalmin. Denna filtrering 
genererade minst spridning mellan olika prov samtidigt som signalernas intensitet inte 
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4.2 ESR-spektrumanalys av modern korall 
Genom att bestråla korallen med 1 kGy skapades ett stort antal radikaler så att topparna i 

ektret förstärktes kraftigt och brusets inverkan på signalen minskades. Eftersom 
 ungefär 1 Gy kunde även den 

s
och Sharaf, 2004). De härrörde i tur och ordning mot ökande magnetfält från: fritt 

id jämförelse mellan prov från kron- och rotbitar (enligt 3.2.3) från den moderna 
lla spektrumen innehöll enbart en bred 

. Denna topp beskriver även Ikeya (1993). Antagligen var den 

sp
bakgrundssignalen hade en storlek som motsvarade
försummas. Således visade detta spektrum upp korallens radikalinnehåll och inget mer. 
Figur 4.5 visar hur signalen såg ut. Varken den relativa intensiteten eller storleken på 
signalen i förhållandet till referensen har någon som helst koppling till föregående figurer.  
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Figur 4.5: Korall bestrålad med 1 kGy. ESR-spektrum utan filtrering. Signalerna A-D motsvarar i tur och 
ordning g-värdena: 2,0057, 2,0031, 2,0007 och 1,9981 ± 0.0002. 

A

B

    C

D
g = 2,034 

Identifiering i figuren visade fyra signaler A-D. Dessa toppar var välbekanta där 
trukturen och g-värdena var identiska med tidigare arbeten på modern korall (Hassan 

roterande SO2
-, isotropisk SO3

-, fritt roterande CO2
- och ortorombisk CO2

- (Ikeya, 1993). 
Med fritt roterande menas att den fria elektronen är placerad längs med den axel som 
jonen roterar runt och upplever då ett genomsnittligt g-värde från syreatomerna. Som 
kontroll framkom samma g-värden då spektret simulerades (där g = 2,034-toppen 
användes som referens) med hjälp av den vedertagna MatLab-toolboxen EasySpin (Stoll, 
2005). Det visade sig således att genomgången av ESR-teori var något överflödig för 
denna uppgift. Den strålningsinducerade signalen från korall består enbart av fria 
elektroner (S = ½) i närheten av fyra olika joner med kärnspinn I = 0. Därför behövdes 
enbart den första termen i den förenklade spinnhamiltonianen (ekvation 29). Att 
topparna skiljde sig åt beror på deras olika gyromagnetiska förhållanden (g-värdet) och 
deras olika koncentrationer i korallen, samt deras olika förmåga att skapa stabila radikaler.  
  
4.3 Datering/Retrospektiv dosimetri 
4.3.1 Modern korall 
V
korallen kunde ingen skillnad urskiljas utan a
signal vid g ~ 2,0045
mekaniskt inducerad eftersom den inte ökade vid bestrålning men minskade med etsning 
enligt avsnitt 4.1. I figur 4.6 visas hur spektret för ett av proverna påverkades av 
bestrålning. 
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moderna korallen var så pass ung att den inte
Storleken på bruset var ~ 0,02 au. Identifiering i 
kunde bekräftas om den var mindre än 0,5 Gy (ED
att även de tre andra topparna påverkades av bes
Men de svarade inte alls lika linjärt. På grund
benämnas som dateringssignalen. 
Samtliga fem prover visade upp liknande dosresp
som funktion av experimentell 
markerad. Spridningen gav ett mått på reprodu
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ökande dos. Däremot ökade spridningen mellan o
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osäkerheten i ESR-mätning bidrog referensen. D
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Regressionslinjen beräknades med minstakvadratm
Förutom dessa fem 100 mg-prover gjordes en 
Resultaten är integrerade i figur 4.7. De individu
prov var alla goda representanter för den samlade
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Dessvärre var spridningen systematiskt större för 
förklaras av att olika typer av kvartsgl
signalintensiteten är proportionell mot massan e
70⎯% av den övre som sig bör. Dessutom verkade 
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Dosresponskurvor

vara os 
~ 0,5 Gy ( roven). I rent dosimetriskt syfte skulle självklart en lägre dos 

eskrivningen, ett genomsnittsspektrum av 

linjär i detta dosområde. Bruset satte gräns för minsta säkra detekterbara initiala d
för 100 mg-p

kunna detekteras ifall korallen först bestrålats upp till en nivå där bruset är förtryckt. 
Detta är dock irrelevant eftersom korall är ointressant som ett medecinskt 
dosimetermaterial som beskrivits i avsnitt 2.2. 
För att sätta metoden på prov gjordes ett blindtest där en hel korallbit bestrålades med en 
okänd dos. Biten preparerades enligt metodb
kronprov subtraherades från spektrumen. I figur 4.8 visas utfallet med samtliga 
mätpunkter plottade. Med hjälp av dem beräknades regressionslinjen med 
minstakvadratmetoden och det 95 % konfidensintervallet för medelvärden har markerats 
i figuren. Mellan dessa linjer skulle med 95 % sannolikhet medelvärdet hamna för en 
godtycklig dos i området om ett stort antal mätningar gjordes (Fowler et al., 1998; Blom, 
1989). Egentligen kan inget intervall anges utanför detta dosområde eftersom man ej har 
vetskap om hur allmängiltig regressionen är men då linjariteten tidigare påvisats var det 
legitimt. Således kunde intervallen precis som regressionslinjen extrapoleras. Den okända 
dosen extrapolerades till att vara 0,9 ± 0,2 Gy.  
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Figur 4.7: Dosresponskurvor för C-toppen då rotbitar av modern korall bestrålats. Spridningen 
angiven som ± stot..
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 Figur 4.8: Beräkning av okänd dos. Ekvivalent dos (ED), extrapolerad från regressionslinjen. 95 % 
konfidensintervall markerade. 
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modligen berodde på kro
vsett orsaken kunde det

örd form bestrålades me
rleken på den offset utif

rsöket ovan gav det fö
fferensen I0 - I0

’ adderade
I0
 
2 Gy. Denna feluppskattning undersöktes på följande sätt. 
krossning som frigjorde oparade elektroner ur defekter i 
 sätt minskade den initiala intensiteten I0. Eller så kunde det 
rossningen som skapade fler radikaler per experimentell dos. 
å att kvartsglaset som pulvret låg i inducerade påfallande fler 
å hel korall bestrålades. Den initiala intensiteten I0 var ~75 % 
m ur figur 4.7, där pulver bestrålats i provrör. Intensiteten för 
es med 2 Gy i figur 4.2 visade 0,2 ± 0,02 au. Motsvarande 
igur 4.7 var 0,27 ± 0,03 au, vilket således även där gav 
ningens betydelse undersöktes genom att en bit bestrålades 
denna fördes direkt ner i ett provrör medan resten av biten 
i kvarts på samma sätt. ESR-spektrum av proverna visade 
provet hade intensiteten I = 0,2 ± 0,02 a.u men tyvärr inget 
rna. Hela spektrumet var nämligen döljt av okända, breda och 
odde sannolikt på smuts och föroreningar ej tvättats bort. 
 dras om krossningens inverkan på radikalerna. Emellertid då 
rör och ett utan med 1 Gy, kunde ingen signifikant skillnad i 
uppmättes till I = 0,14 ± 0,02 au. Detta implicerade att det 
ssningen att ca 25 % av alla defekter i materialet förstördes.    
ta problem lösas genom att ett prov i pulverform och ett i 
d en känd dos. Av kvoten på deras intensiteter beräknades 
rån intensiteten I0 som adderades till samtliga mätpunkter. I 
ljande: I0 dividerades med 0,75 ± 0,05 och skapade I0

’. 
s därefter till samtliga punkter och grafen i figur 4.9 erhölls.  
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Figur 4.9: Korrigerat blindtest med en offset på 0,04 a.u. adderad till samtliga mätpunkter. 

 
I detta fall beräknades den absorberade dosen vara 1,3 ± 0,3 Gy och således mycket 
närmare den verkliga dosen. Därför bör i fortsättningen alltid metodens påverkan på 
initial intensitet först undersökas genom att två bestrålade bitar jämförs på ovan 
beskrivna sätt innan dosresponskurvor beräknas. Detta förfarande kan givetvis även 
genomföras på en gammal korall i mån av material. Metoden kräver dock att 
påverkningen vid preparation är identisk vid utvärdering och datering.   
 
4.3.2 Fossil korall 
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Den fossila korallen behandlades på samma sätt som den moderna men vid 
undersökning av spektrum visade det sig logiskt nog att det inte spelade någon roll hur 
hårdhänt den blev behandlad. Signalen var så pass stor att det inte märktes någon skillnad 
om provet etsades eller inte. Den var ungefär 10 gånger så kraftig som den moderna 
korallen som bestrålades 
med 1⎯kGy som 
beskrevs i avsnitt 4.2 och 
hade således ackumulerat 
en otroligt stor dos. 
Detta gav en 
fingervisning om att den 
antagligen var flera 
miljoner år gammal. Det 
visade det sig att även 
denna korall hade fyra 
olika signaler vid samma 
g-värden som den 
moderna korallen. Deras 
inbördes intensitet var 
dock helt annorlunda, se 
figur 4.10. Detta 
indikerade att de oparade 
elektronerna antingen 

Figur 4.10: ESR-spektrum
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inte är stabila hur länge som helst och/eller att dosresponsen för de olika radikalerna 
hade förändrats genom årens lopp. Då fossilen antogs i huvudsak ha befunnit sig på land 
var det även tänkbart att materialet omkristalliserat sig till kalcit. Kalcit visar nämligen 
upp ett spektrum som påminner om denna (Ikeya, 1993).  
Provet bestrålades med två doser, 1.1 och 2 kGy och intensiteterna beräknades. Det 
visade sig intressant nog att A-toppen minskade lika mycket som BC-toppen ökade. Det 
verkade därmed som att den kraftiga bestrålningen (10 Gy/s) påverkade A-signalen så att 
fler radikaler förstördes än skapades. Detta fenomen har beskrivits av Skinner (2000) och 
Ikeya (1993). Intensiteten hos D-toppen höll sig däremot konstant med bestrålning.     
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Figur 4.11: Dosrespons för fossil korall. Tre olika signaler i spektret studerades. Spridning i 
ESR-mätningarna, sESR, är markerade men svåra att se. 

ör att uppskatta den ekvivalenta dosen (ED) användes intensitetsförändringen hos BC-
oppen. Den extrapolerades fram i två fall, dels i fallet av en linjär dosrespons och dels en 
ättad dito. De framräknade värdena skiljde sig markant åt (se var linjerna skär ordinatan 

 figur 4.11). Ifall intensiteten antogs följa en exponentiellt avtagande kurva blev resultatet 
 ± 1 kGy medan ED i det linjära fallet blev 10 ± 1 kGy. Då avvikelse från den raka 
injen inte kunde förklaras av osäkerhet i mätning anades att intensiteten troligtvis följde 
en mättade dosresponsen. För att bevisa vilken typ av kurva som den experimentella 
osresponsen verkligen följde skulle fler bestrålningar behövt ha gjorts. Det var således 
lldeles för osäkert att fastställa någon ekvivalent dos utifrån enbart tre mätpunkter. Men 
ftersom intensiteten svarade mot bestrålning på detta avtagande sätt var det i alla fall 
annolikt att ED låg mellan 4 och 10⎯kGy. Huruvida den initiala intensiteten I0 hade 
inskat p.g.a. radikalernas instabilitet (ty Tfossil >106 år) kunde ingenting sägas om, endast 

adikalinnehållet vid mätning var kvantifierbart. Inte heller kunde det utvärderas om 
rossningen av korallen förstörde defekter och på detta sätt minskade intensiteten 
ftersom det fanns begränsat med material. Ifall radikaler hade förstörts skulle intensitet 
a varit större och den extrapolerade dosen likaså. Korallens minimala dos kunde med 
ndra ord uppskattas till 4 kGy. 
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4.4 Beräkning av naturlig strålning 
4.4.1 Modern korall 
Aktivitetskoncentrationen för utbytesbestämmaren (se 3.2.6) 232U var den 17/6-2004 
fastställd till 335 ± 7,3 mBqg-1. Det motsvarande värdet för 208Po var fastställt till 336,2 ± 
7,4 mBqg-1 den 1/1-2000. Halveringstiderna för de båda isotoperna är 69,8 respektive 
2,90 år. Aktivitetskoncentrationerna avtar exponentiellt och när de två mätningarna 
initierades den 6/12-2005 var de således: 

1
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där t betecknar de två tiderna mellan fastställande av aktivitetskoncentrationen och 
mätningarna. Mätningarna startade och efter tiden tU = 92 977 s respektive tPo = 
382⎯878⎯s noterades antal detekterade pulser hos α-spektrometern. I figur 4.12 visas 
utfallet för uranaktiviteten.  

3.5 4 4.5 5 5.5 6
0

100

200

300

400

500

600

700

Sönderfallsenergi [MeV]

D
et

ek
te

ra
de

 p
ul

se
r

Uranaktivitet, modern korall
  234U

238U

232U

  235U 228Th

 
Figur 4.12: Detekterade α-sönderfall från uranprovet för modern korall. 

 
Sönderfallen var typiskt linjebreddade av olika anledningar. För att erhålla det totala 
antalet sönderfall integrerades därför det totala antalet sönderfall från respektive isotop, 
dessa finns införda i tabell 4.4. Spektrometern noterade även α-strålning från 
omgivningen så ett bakgrundsspektrum borde ha subtraherats. Dessa pulser var 
emellertid alltför få för att spela någon väsentlig roll i statistiken. 
 
Tabell 4.4: Detekterade pulser för de två mätningarna. 
Tid, tU[s] Isotop Antal pulser Tid, tPo[s] Isotop Antal pulser
92 977 238U 3093 382 878 210Po 74 
 234U 3680  208Po 3606 
 232U 2231    
 228Th 76    
 
Dotterkärnan från utbytesbestämmaren 232U var 228Th. Då 72,7 % av 228Th-sönderfallen 
detekterades på egna kanaler medan 26,7 % inkräktade på 232U var antalet pulser från 232U 
tvungna att justerades till 2203 pulser. Massan för korallen var mU = 7,0652 g respektive 
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mPo = 1,1380 g medan de tillsatta utbytesbestämmarna vägde m232 = 0,5787 g och m208 = 
0,4813 g. Med hjälp av dessa kunde aktivitetskoncentrationerna räknas ut. 

1-
234

1-232

232

238
238

232

exp
232

kem

232232232

1-1-
det

det232exp
232

mBqg 9,02,45 :sättsamma på 

mBqg 8,00,38
 
 

n)uträkningeför  nödvändigt (Ej    %50 :utbytetkemiska Det 

mBq 4191 :naktiviteteempiriska  Den

.sBq 0,25 et effektivit detektornsär  där 

mBq 8,94
/ 

 :naktiviteteella experiment Den

:

±=

±==

≈=⇒

±==

=

==

C

m
A

pulserantal
pulserantal

C

A
A

mCA

t
pulserantal

A

Uran

korall

emp

emp

emp

U

ε

ε

ε

 

1-
210

exp
208

208

mBqg 02.071,0

%24
mBq 4,9

mBq 9,02,39
 

:

±=

≈⇒
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

=

±=

C

A

A

Polonium

kem

emp

ε  

Detta indikerade att korallen var ung så väldigt lite 210Po hade hunnit bildats. Givetvis 
innefattade de experimentellt uppmätta aktiviteterna även ett mått av osäkerhet i data. 
Vid många detekterade pulser som vid uranmätningen kunde de dock försummas. 
Däremot justerades osäkerheten i aktivitetkoncentrationen C210 till ± 0,1 mBqg-1. 
Det fanns relativt mycket uran i korallen vilket även då implicerar Röda Havets rika 
uraninnehåll. 1 ppm uran motsvarar 12,44 mBqg-1 (enligt avsnitt 2.4) så detta prov 
innehöll drygt 3 ppm. I havsvatten är förhållandet mellan 234U/238U = 1,14 (Ikeya, 1993) 
medan detta experiment gav kvoten r ≈ 1,19. Att det fanns nästan samma 
aktivititetsförhållande som i havsvatten implicerar också korallens unga ålder. Globala 
värden i haven: 40 µBqg-1 238U, 46 µBqg-1 234U, 2 µBqg-1 210Po och 0,1 µBqg-1 232Th 
(Nielsen och Hou, 2002). Således koncentrerar korall de ovan studerade ämnena från 
vattnet med ungefär en faktor 1000 och skulle därför fungera bra som en bioindikator. 
Då ingen analys av toriumaktiviteten A232 gjordes var det svårt att uppskatta dess bidrag 
till den interna dosen. Men enligt Pettersson kunde korallen antas ha ett mycket lågt 
innehåll av torium och dess bidrag kunde därför försummas.  
Figur 4.13 visar γ-spektrumet av provet med några distinkta toppar markerade. Beroende 
på hur en isotops spinn är ordnade möjliggörs sönderfall med skiljda energier. 
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Figur 4.13: γ-spektrum för modern korall med de största topparna markerade. 

 
Aktivitetkoncentrationen för 226Ra beräknades utifrån figur 4.13 till C226 = 4,78 ± 0,30 
mBqg-1 som påvisade korallens unga ålder (ty C238 =38 mBqg-1). Att aktiviteten för 
polonium var mycket mindre än för radium implicerade även att en del radon hade 
emanerat efter det att korallen togs upp på land. Doshastigheteten för α-sönderfall från 
radium beräknades till D226 = C226E226 = 0,12 ± 0,01 mGy/år. Att korallen var ung 
medförde emellertid att sönderfall efter 234U i uranserien praktiskt taget kunde 
försummas i den nedan utförda doshastighetberäkningen. Om sönderfallen från 226Ra 
och dess döttrar ändå togs med påverkades Dα ungefär med 10 % (enligt Pettersson). 
Uranserien kan nämligen antas vara i jämvikt först efter ca 1,2 miljoner år, d.v.s. efter 
fem halveringstider för 234U då aktiviteten kommit upp i 97 % av gränsvärdet A238. 
Elementen efter 234U i serien hade därför inte kunnat hinna bygga upp någon väsentlig 
aktivitet (ifall de inte redan fanns i vattnet).  
Även aktiviteten för 40K beräknades, den var C40 = 3,8 ± 0,8 mBqg-1. Energin för ett 
sådant γ-sönderfall är E40= 1,46 MeV. Detta gav doshastigheten Dγ,in = C40E40 = 0,028 ± 
0,006 mGy/år från 40K-sönderfall i korallen. Koncentrationen 1 % K2O ger 
doshastigheten 0,203 mGy/år (tabell 2.2), således innehöll korallen ca 1,4 ‰ K2O. 
Denna koncentration kunde även det omgivande vattnet antas ha innehållit, som bidrog 
till Dγ,ex. Provet som användes togs bara några centimeter in i korallen och kunde därför 
innehålla en extern dos. Korallens storlek avgör även om den interna γ-strålningen 
stoppas i materialet eller ej. Denna korall uppskattades vara tillräckligt stor. Men dess 
bidrag till den interna doshastigheten var mycket litet. 
Aktivitetskoncentrationen för isotoperna mellan 238U och 234U, d.v.s. β-sönderfallen för 
238Th och 238Pa betecknas C90 respektive C91. De antogs vara identiska med C238. Ifall α-
strålningens effektivitet att skapa defekter i förhållande till motsvarande γ-strålning 
antogs vara k = 0,10 ± 0,05 kunde den totala årliga interna dosen beräknas vara 
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Med bidrag från 226Ra plus döttrar justerades hastigheten till Din = 0,41 ± 0,15 mGy/år. 

 35



Den externa doshastigheten uppskattades vara Dex = 0,4 ± 0,2 mGy/år då korallen hade 
befunnit sig på ett par meter djup större delen av dess liv. Den totala doshastigheten 
uppskattades således till 

mGy/år. 3,08,0 ±=+= exintot DDD  
Bruset var i storleksordningen 0,5 Gy, detta medförde att korallens ålder kunde 
bestämmas till 

år. 600max
mod <=

tot
ern D

ED
T    

Följaktligen var detta också den minimala ålder som krävdes för att kunna datera en 
korall med denna metod. Korallens verkliga ålder skulle kunna beräknas med metoder 
såsom 14C- eller 230Th/234U-metoden, som bland andra Cobb et al. (2003) framgångsrikt 
gjort. 
  
4.4.2 Fossil korall 
På samma sätt som för den moderna korallen bestämdes dess aktivitet. Efter tiden tU = 
438 406 s respektive tPo = 676 954 s noterades antal detekterade pulser för uran- 
respektive poloniumprovet. I tabell 4.5 finns utfallet för de båda mätningarna. 
 
Tabell 4.5: Detekterade pulser för de två mätningarna. 
Tid [s] Isotop Antal pulser Tid [s] Isotop Antal pulser
438 406 238U 760 676 954 210Po 1558 
 234U 800  208Po 5126 
 232U 10 896    
 228Th 289    
 
På samma sätt som motiverat i 4.3.1 var 232U tvungen att justerades till 10790 pulser. 
Massan för korallen var mkorall = 1,1410 g medan de tillsatta spåren vägde m232 = 0,4121 g 
och m208 = 0,4077 g. Med hjälp av dessa kunde aktivitetskoncentrationerna räknas ut 
enligt 4.3.1. 
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Mängden uran var ungefär en faktor 5 mindre än i den moderna korallen. Detta påvisar 
att den fossila korallen levde i en helt annan miljö. Skillnaden kan nämligen inte vara på 
grund av dess ålder då halveringstiden för 238U är ca 4,5·109 år. Eftersom C234/C238 = 1,05 
kunde sönderfallsserien sägas vara i jämvikt. Vidare eftersom C210 = C234 hade lyckligtvis 
inget 222Rn emanerat och alla termer i tabell 2.1 bidrog därför  till den totala α-energin Eα 
= 42,806 MeV/sönderfall, Eβ = 2,270 MeV/sönderfall och Eγ = 1,753 MeV.  
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Doshastigheterna beräknades då till 
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Alternativt skulle doshastigheterna kunna ha beräknats i och med att 
aktivitetskoncentrationen motsvarade 8,84/12,44 = 0,71 ppm 238U i korallen. 
Multiplikation med relevant term i tabell 2.2 skulle sedan givit doshastigheten. Om Dγ 
försummades eftersom γ-strålning passerar igenom korallen (ty liten) och k-värdet 
uppskattades till 0,10 ± 0,05 blev den interna doshastigheten 

mGy/år. 10,029,0 ±=+= βα DkDDin  
Denna har knappast varit konstant genom årens lopp utan den var förmodligen mindre 
innan sönderfallsserien kom i jämvikt. Men mestadels av dess liv hade sannolikt korallen 
blivit utsatt för en intern årlig dos i denna storlek. 
Om Dex sattes till 0,7 ± 0,2 mGy/år erhölls slutligen ett värde på den totala årliga dosen 

mGy/år. 3,0 0,1 ±=+= exintot DDD  
I 4.2.2 beräknades den ekvivalenta experimentella dosen till 3 kGy < ED < 11 kGy. 
Åldern på den fossila korallen bestämdes därmed vara minst 

år.miljoner  3>=
tot

fossil D
EDT  

Om alla radikaler som skapats varit stabila fram till idag så att spektret i figur 19 var 
resultatet av all den naturlig strålning som korallen blivit utsatt för genom åren, då skulle 
även den maximala åldern Tfossil < 16 miljoner år vara en sannolik uppskattning. Detta 
stora osäkerhetsintervall var givetvis följden av de grova uppskattningar som var tvungna 
att göras. Åldern skulle kunna bestämmas närmare med 230Th/234U-metoden.  
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5. Slutsats och diskussion 
 

Med hjälp av optimerad preparationsmetod kunde det påvisas att den unga moderna 
korallen var högst 600 år, men med tanke på dess storlek förmodligen inte mer än 100 år. 
Bruset i ESR-spektrumen satte gränsen för detekterbar dos. Åldern på den fossila 
korallen uppskattades vara minst 3 miljoner år. Vid dessa beräkningar var många 
antaganden och uppskattningar tvungna att göras. Detta fick vida osäkerhetsgränser till 
följd. De interna doshastigheterna i de två korallerna beräknades vara ungefär desamma 
0,3 - 0,4 mGy/år.  
Med tanke på storleken på bruset uppskattar jag att det är möjligt att upptäcka 
absorberade doser > 0,5 Gy (~500 år) med denna metod. Korall kan på så sätt fungera 
som miljöindikator och tidsmaskin genom att berätta något om dåtiden. Skulle korallen 
exempelvis ha varit plockad nära en atoll i Stilla Havet där atombomber har provsprängts 
skulle man kanske kunnat detektera en förändring mellan ett prov före och efter 
detonationen. På samma sätt kan dumpat radioaktivt avfall avslöjas. Korall visade sig vara 
bra som retrospektiv dosimeter då materialet svarade linjärt mot ackumulerad dos.  
 
Metoden visade sig kunna uppskatta en okänd dos med tillfredsställande noggrannhet. 
Fler blindtest bör visserligen göras för att utröna pålitligheten. Doserna ska då väljas 
under 1 Gy för att undersöka hur väl en mindre exponering kan upptäckas. För att 
komma ner under 0,5 Gy måste metoden förbättras. Detta kan göras genom att mer tid 
avsätts per mätning. Bruset påverkade precisionen så mycket att tillförlitligheten blev 
lidande. Därför bör en mätning förslagsvis vara en ackumulation av 40 svep á 2 minuter. 
Detta skulle medföra att lägre doser skulle kunna upptäckas. Antagligen innehöll även 
spektrumen små, breda störsignaler som interfererade med referensen och/eller sökt 
signal. Dessa kunde inte detekteras grafiskt utan doldes i så fall i det övriga bruset. Detta 
problem skulle förmodligen kunna lösas genom signalanalys. Preparationsmetoden kan 
säkert förbättras genom fortsatta studier av etsningens betydelse och framförallt 
undersökas om det är möjligt att på något mer skonsamt sätt krossa korall. Det visade sig 
att just krossningen minskade radikalinnehållet. Om detta kunde undvikas skulle 
precisionen i beräkningarna bli avsevärt mycket bättre. 
Datering av fossil korall bör jämföras med en annan metod såsom 230Th/234U. För att 
bestämma koncentrationerna av de olika jonerna i korallen rekommenderas vidare att 
materialet studeras närmare. En masspektroskopisk analys borde därför göras.  
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Appendix: 
MatLab-kod för det användarvänliga programmet korall.m för anpassning, normering, 
filtrering, subtrahering, kvantifiering och g-värdesberäkning av godtyckligt antal signaler. 
 
function utsignal=korall(vidd,varargin) 
%Anpassar, filtrerar, beräknar intensitet/gvärde och plottar spektrum. 
%Insignaler: vidd=svepbredden i mT och varargin=alla ESR-spektrum skilda med kommatecken. 
%Utsignal: utsignal=alla anpassade och filtrerade insignaler ifall mer avancerad plottning vill göras. 
%t.ex. utsignal=korall(10,signal5Gy,signal2Gy,signalbakgrund,...,....,...); 
 
%Godtyckligt antal signaler behandlas med varargin som sparas som rader i vektorn signal 
for i=1:length(varargin) 
    signal(i,:)=varargin{i}; 
end 
%Anpassning och filtrering 
disp('Vilka signaler ska filtreras bort?'); 
v=input('a)Inga eller signaler under: b)0.1 c)0.15 d)0.2 e)0.25 mT f)Annan ','s'); 
switch v 
    case 'a' 
        [x,utsignal,position_Mn3]=anpassning(vidd,signal);      %Se funktion anpassning nedan 
    case 'b' 
        filtsignal=filtrering(vidd,0.1,signal);                 %Se funktion filtrering nedan 
        [x,utsignal,position_Mn3]=anpassning(vidd,filtsignal); 
    case 'c' 
        filtsignal=filtrering(vidd,0.15,signal); 
        [x,utsignal,position_Mn3]=anpassning(vidd,filtsignal); 
    case 'd' 
        filtsignal=filtrering(vidd,0.20,signal); 
        [x,utsignal,position_Mn3]=anpassning(vidd,filtsignal); 
    case 'e' 
        filtsignal=filtrering(vidd,0.25,signal); 
        [x,utsignal,position_Mn3]=anpassning(vidd,filtsignal); 
    case 'f' 
        u=input('Vilka signaler ska filtreras bort [mT] ','s'); 
        brusbredd=str2num(u); 
        filtsignal=filtrering(vidd,brusbredd,signal); 
        [x,utsignal,position_Mn3]=anpassning(vidd,filtsignal); 
end 
%Subtraktion av två spektrum 
[i,j]=size(utsignal); 
if i>1 
    v=input('Vill du subtrahera spektrum? j/n ','s'); 
    switch v 
        case 'j' 
            utsignal=subtraktion(utsignal);                         %Se funktion subtraktion nedan 
    end 
end 
%Intensitets- och g-värdesuträkning med 2D plott 
v=input('Vill du räkna ut g-värden och intensiteter? j/n ','s'); 
switch v 
    case 'j' 
        hittag(x,position_Mn3,vidd,utsignal);                   %Se funktion hittag nedan 
    otherwise 
        figure(1); 
        plot(x,utsignal); 
        title('Signal'); 
        xlabel('Magnetfält [mT]'); 
        ylabel('Intensitet [a.u]'); 
end 
%3D plott 
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[antal_signaler,antal_punkter]=size(utsignal); 
i=1:antal_signaler; 
[ip,xp]=meshgrid(i,x); 
figure(2); 
plot3(ip,xp,utsignal'); 
xlabel('Signal','Rotation',75,'VerticalAlignment','Bottom'); 
set(gca,'XDir','reverse'); 
ylabel('Magnetfält [mT]','VerticalAlignment','Bottom'); 
zlabel('Intensitet [a.u]'); 
view(95,20); 
 
%------------------------------------------------------------ 
 
function hittag(x,position_Mn3,vidd,signal) 
%Räknar ut g-värden och intensiteter 
%Insignaler: x-axeln och referensposition från anpassning 
 
x_Mn3=x(position_Mn3); 
v=input('Var ungefär ligger signalen i spektret [0-1]? ','s'); 
signal_plats=str2num(v); 
%Felmeddelande 
while signal_plats>1 | signal_plats<0 
    disp('Spektret delas upp mellan 0 och 1, där x_min=0 och x_max=1'); 
    v=input('Var ungefär ligger signalen i spektret [0-1]? ','s'); 
    signal_plats=str2num(v); 
end 
v=input('Ungefär hur bred är signalen [mT]? ','s'); 
signal_bredd=str2num(v); 
while signal_bredd>vidd | signal_bredd<0 
    disp(['En signal måste rymmas i ditt spektrum, alltså mellan 0 och ',num2str(vidd),' mT']); 
    v=input('Ungefär hur bred är signalen [mT]? ','s'); 
    signal_bredd=str2num(v); 
end 
[antal_signaler,antal_punkter]=size(signal); 
for i=1:antal_signaler 
    %Signal sökes mellan intervallet delta1 och delta2: 
    position_delta1=round(signal_plats*antal_punkter-antal_punkter*signal_bredd/(2*vidd)); 
    position_delta2=round(signal_plats*antal_punkter+antal_punkter*signal_bredd/(2*vidd)); 
    [max_signal,position_signalmax_prim]=max(signal(i,position_delta1:position_delta2)); 
    [min_signal,position_signalmin_prim]=min(signal(i,position_delta1:position_delta2)); 
    position_signalmax=position_signalmax_prim-1+position_delta1; 
    position_signalmin=position_signalmin_prim-1+position_delta1; 
    %Signalen beräknas vara i punkten för medelvärdet av topparna. 
    mitt_varde_signal=(max_signal+min_signal)/2; 
    mitt_avstand_signal=abs(signal(i,position_signalmax:position_signalmin)-mitt_varde_signal); 
    position_signal=position_signalmax-1+find(mitt_avstand_signal==min(mitt_avstand_signal)); 
    x_signal=x(position_signal); 
    %MnIII har g=2.034 och avståndet till MnIV som har g=1.981 är 8,69 mT 
    g=2.033-(x_signal-x_Mn3)*(2.034-1.981)/8.69; 
    %Signalintensiteten uträknas 
    Int_MnIII=2; %Enligt funktion anpassa ty max=-min=1 
    Int_signal=max_signal+abs(min_signal); 
    if signal(i,position_signalmin)>0 
        Int_signal=max_signal-min_signal; 
    end 
    PtP=Int_signal/Int_MnIII; 
    figure(1); 
    plot(x,signal); 
    title('Signal'); 
    xlabel('Magnetfält [mT]'); 
    ylabel('Intensitet [a.u]') 
    set(0,'defaulttextfontsize',10); 
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    %g-värden skrivs ut på de positioner som de räknats ut 
    text(x_Mn3,signal(i,position_Mn3),['g = ',num2str(2.034)]); 
    text(x_signal,signal(i,position_signal),['g = ',num2str(g)]); 
    hold on; 
    %kryss sätts ut för de punter som använts till signalberäkning 
    plot(x(position_signalmax),max_signal,'rx',x(position_signalmin),min_signal,'rx'); 
    tabell(i,1)=i;tabell(i,2)=PtP;tabell(i,3)=g; 
end 
disp('Signal Intensitet[a.u] g-värde'); 
disp(tabell); 
%--------------------------------------------------------------------- 
 
function subsignal=subtraktion(signal) 
%Subtraherar signaler och bakgrunden med manganreferensen kvar 
 
[antal_signaler,antal_punkter]=size(signal); 
if antal_signaler<2 
    disp('För få signaler, subtraktionen avbruten') 
    subsignal=signal; 
else 
    u=input('Vilken signal skall subtraheras från de andra? Nummer: ','s'); 
    minussignal=str2num(u); 
    %Felmeddelande 
    while minussignal>antal_signaler | minussignal<1 
        disp(['Signalens nummer måste vara ett jämnt tal mellan 1 och ',num2str(antal_signaler),'.']); 
        u=input('Vilken signal skall subtraheras från de andra? Nummer: ','s'); 
        minussignal=str2num(u); 
    end 
    %Manganreferensen ska vara kvar, därför subtraheras dem från minussignal 
    signal(minussignal,1:round(antal_punkter/5))=0;  
    signal(minussignal,antal_punkter-round(antal_punkter/5):antal_punkter)=0;  
    for i=1:antal_signaler 
        if i<minussignal  
            subsignal(i,:)=signal(i,:)-signal(minussignal,:); 
        elseif i>minussignal 
            subsignal(i-1,:)=signal(i,:)-signal(minussignal,:); 
        else 
        end 
    end     
end 
 
%------------------------------------------------------------ 
 
function filtsignal=filtrering(vidd,brusbredd,signal) 
%Filtrerar signalerna.  
%Insignaler: 
%brusbredd=minperiod i mT som släpps 
 
[antal_signaler,antal_punkter]=size(signal); 
samplingshastighet=antal_punkter/vidd; 
%Ett lågpassfilter av grad 8 (tillräckligt, eller testa ändra) optimeras med brusbreddvärdet 
[b,a]=butter(8,2*(1/brusbredd)/samplingshastighet,'low'); 
for i=1:antal_signaler 
    filtsignal(i,:)=filtfilt(b,a,signal(i,:)); 
end 
 
%----------------------------------------------------------------------- 
 
function [x,signalut,position_Mn3]=anpassning(vidd,signal) 
%Anpassar signalerna till varandra.  
 
[antal_signaler,points]=size(signal); 

 43



x=linspace(330,330+vidd,points);  
for i=1:antal_signaler 
    %Signalnormalisering, MnIII antas komma inom första fjärdedelen av spektrumet 
    maxMn=max(signal(i,1:round(points/4))); 
    minMn=min(signal(i,1:round(points/4))); 
    medel=(maxMn+minMn)/2;       
    signal(i,:)=signal(i,:)-medel;  %Baslinjen ändras så max=-min 
    signal(i,:)=signal(i,:)./max(signal(i,1:round(points/4)));  %Normalisering med nytt max 
     
    position_Mn3(i)=position_signal(signal(i,:)); %Se funktion position_signal nedan 
    %Spektrumen rättas in till signal 1 beroende på hur referensen ligger 
    if i>1 
        while position_Mn3(i)>position_Mn3(i-1) 
            %Flyttar signalen ett steg bakåt 
            signal(i,1:points-1)=signal(i,1+1:points); 
            signal(i,points)=0; 
            position_Mn3(i)=position_signal(signal(i,:)); 
        end 
        while position_Mn3(i)<position_Mn3(i-1) 
            %Flyttar signalen ett steg framåt 
            signal(i,1+1:points)=signal(i,1:points-1); 
            signal(i,1)=0; 
            position_Mn3(i)=position_signal(signal(i,:)); 
        end 
    end 
end 
signalut=signal; 
position_Mn3=position_Mn3(i); 
 
%-------------------------------------------------------------------------- 
 
function position_Mn3=position_signal(signal) 
%Manganreferensen beräknas vara i punkten för medelvärdet av topparna. Den letas upp  
%i första fjärdedelen av spektret. 
 
points=length(signal); 
[max_Mn,position_Mn3_max]=max(signal(1:round(points/4))); 
[min_Mn,position_Mn3_min]=min(signal(1:round(points/4))); 
mitt_varde_Mn3=(max_Mn+min_Mn)/2; 
if mitt_varde_Mn3~=0 %Bör vara = 0; 
    disp(['Knas! max_Mn = ',num2str(max_Mn),' medan min_Mn = ',num2str(min_Mn)]); 
end     
mitt_avstand_Mn3=abs(signal(position_Mn3_min:position_Mn3_max)-mitt_varde_Mn3); 
position_Mn3=position_Mn3_min-1+round(mean(find(mitt_avstand_Mn3==min(mitt_avstand_Mn3)))); 
 
%-------------------------------------------------------------------------- 
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