مطالعه ریزذرات حاصل از شلیک گلوله با استفاده از پروتون روبشی
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چكيده
ریزذرات باقیمانده از شلیک گلوله به طور جداگانه با استفاده از پرتوی ایکس گسیلی ناشی از میکروباریکه پروتون
متمرکز شده به ابعاد ٤ μmو با انرژی فرودی  ٣ MeVحاصل از شتابدهنده تاندترون مورد بررسی قرار گرفته است.
جهت برازش دقیقتر طیف پرتوی ایکس بهدست آمده شکل هندسی (توپوگرافی) کروی ریزذرات نیز درنظر گرفته شده
است .استفاده از این روش برای شناسائی ترکیب و نوع گلوله شلیکشده در قیاس با روشهای متداول از حساسیت
باالتری برخوردار است.
کليدواژه :میکروپیکسی ،ریزذرات ،توپوگرافی سطح

.

مقدمه
مقامات پلیسی به منظور شناسائی ذرات باقیمانده از شلیک گلوله ( )GSRبه طور مرسوم از لباس ،پوست و
موی مضنون نمونهبرداری میکنند و با استفاده از طیفنمائی تفرّق انرژی بر روی طیف میکروسکوپ
الکترونی( )SEM-EDSجهت تشخیص عناصر موجود ،نوع گلوله و شخص مضنون استفاده میکنند[.]١
هنگامی که یک گلوله شلیک میشود ذرات میکروسکوپی بر روی دست ،لباس و یا موی شخص شلیککننده
به جای می مانند .این ذرات محصوالت تراکم در دما و فشار باالی هنگام شلیک اسلحه هستند که در صحنه
جرم و بر روی شخص شلیککننده باقی میمانند .بعالوه ،این ذرات از قسمتهای مختلف گلوله شامل مرمی،
پوکه و پودر محصوالت احتراق تشکیل شدهاند که معموالً با قطری در حدود چند میکرونکروی شکل بوده
واغلب شامل عناصر  Ba ،Pbو  Baهستند .ذرات  GSRتا چند روز پس از شلیک بر روی لباس باقی میمانند
و شخص مضنون نیز که توسط پلیس دستگیر میشود ممکن است توسط گلوله شلیک شده از اسلحه پلیس
آلوده به این ذرات شود و بنابراین این میتواند منجر به پیشداوری نادرست از شخص مضنون شود.
برخالف توانمندی روش  SEM-EDSدر بسیاری موارد جهت دستهبندی ذرات  GSRتمایز بین برخی
انواع این ذرات با استفاده از این روش امکانپذیر نمیباشد .بنابراین آنالیز به روشی با حساسیتی باالتر میتواند
ذراتی که با استفاده از این روش یکسان هستند را متمایز نماید .استفاده از روش میکروپیسکی به دلیل حساسیت
بسیار باال یک روش توانمند برای شناسائی این نوع از ذرات است .در این روش بدون نیاز به استاندارها میتوان
چگالی عنصری را بهصورت کمی تعیین کرد.از روش میکروپیسکی برای شناسائی ذرات باقیمانده از شلیک
گلوله که با روش معمول  SEM-EDSقابل شناسائی نیستند استفاده شده است [ ]٢اگرچه شکل هندسی ذرات
در نظر گرفته نشده است و میتواند در تحلیل نتایج پیکسی تأثیرگذار باشد[.]٣
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اخیر ًا از روش استروپیکسی برای بازسازی توپوگرافی سطح نمونه استفاده شده است [ ]٤و برای
آلیاژهائی از قبیل سکه  ١یوروئی نیز به کار رفته است [ .]۵در این پژوهش ساختار هندسی کروی بودن ذرات
 GSRو همچنین جذب پرتوی ایکس مشخصه در مسیر خروجی ماده نیز در نظر گرفته شده است.

روش کار
الف) چيدمان آزمایش
ذرات به جای مانده از شلیک گلوله در مرکز میکروباریکه ژوزف استفان [ ]٦مورد آنالیز قرار گرفت .پروتون
فرودی با انرژی  ٣ MeVبه ابعاد ١/٤ μmمتمرکز شده و بر روی چهار ذره مختلف از یک نمونه جاروب شد.
مقدار باربا اندازهگیری یونهای پس پراکنده از ورقهی طال اندازهگیری میشود] .[۷پرتوهای مشخصهی ایکس
با انرژی کم (کمتر از )٤ keVبه دلیل سطح مقطع زیاد تولید پرتوی ایکس به طور فراوان در طیفسنجی پیکسی
تولید میشوند و با شمارش باالئی قابل شناسائی هستند و این در حالی است که پرتوهای ایکس با انرژی زیاد
(بزرگتر از )١۱ keVبه دلیل سطح مقطع پائینتر با شمارش کمتری تولید میشوند .به این ترتیب آشکارساز
 HPGeبا پنجرهی خالء نازک و بدون ورقهی جذب کننده برای آشکارسازی پرتوهای کمانرژی از بازهی keV

 ١-١۱نصب شده و آشکارساز ) Si(Liبا مادهی جذبکننده پرتوهای ایکس برای آشکارسازی پرتوهائی با
انرژی بیشتر از  ٤ keVدر نظر گرفته شده است.

شکل  : ١چیدمان تصویربرداری دو  -بعدی توزیع عنصری در میکروپیکسی.

سییگنالهای پرتوی ایکس حاصیل از پروتون فرودی به طور هم زمان در آشکارسازهای سمت راست و چپ
باریکه فرودی ثبت میشییوند .آشییکارسییاز  HpGeبا سییطح فعال  ،۰۱ mm٢پنجره  Beبه ضییخامت ،٢۵ μm
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جاذب  Kaptonبه ضییخامت  ،١۱۱μmقدرت تفکیک انرژی  ١۷۱eVدر سییمت چپ باریکهی فرودی و در
زاویهی ˚ -١٢۵قرار دارد .آشیییکارسیییاز ) Si(Liدر طرف مخالف با سیییطح فعال  ،١۱ mm٢پنجرهی  Beبه
ضییخامت  ۸ µmو قدرت تفکیک١٦۵ eVدر انرژی ۵/۰ keVدر زاویهی˚ ١٣۵قرار دارد (شییکل .)١چهار ذره
مختلف از ذرات باقیمانده داخل پوکه اسییلحه با اسییتفاده از نوارچسییب دوطرفه مدل  ٤۱٤انتخاب شییدند و
جهت بررسی بر روی نگهدارنده شماره  ١۵قرار گرفتند.
ب) محاسبات تئوری
هنگامی پرتون فرودی با انرژی چند مگاالکترون با ماده برهمکنش میکند میتواند منجر به گسیل پرتوی ایکس
مشخصه عناصر موجود در نمونه شود .پرتوهای ایکس تولید شده در مسیر خروجی در داخل ماده تضعیف
میشوند تا به آشکارساز برسند و ثبت شوند .بهره آشکارسازشده پرتوی ایکس عبارتست از
()١
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که در آن  Q/4πeشیار یون فرودی ε ،بازده آشیکارسیاز Ω ،زاویه ی فضیائی احاطه شده توسط آشکارسازR ،

عمق نفوذ پروتون n(z) ،چگالی عنصییری ماتریس نمونه در عمق  σ ،zسییطح مقطع تولید پرتو ایکس با انرژی
 μ ،Eضیریب جذب پرتوی ایکس و  φزاویه قرارگرفتن آشیکارساز نسبت به باریکه فرودی است .همانگونه
که اشیاره شید اغلب ذرات  GSRدارای شیکل هندسیی کروی هستند و این موضوع در بهرهی پرتوی ایکس
آشکارشده تأثیر گذار است ،چراکه پرتوی ایکس تضعیف شده در داخل ماده به توپوگرافی سطح ماده بستگی
دارد .برای بررسیی این موضیوع بهرهی پرتوی ایکس را برای یک نمونه با سطح دایرهای شکل را نسبت یک
نمونه با سیطح تخت مقایسیه میکنیم .در شکل (-٢الف) شکل هندسی نمونه با سطح مقطع دایرهای شکل و
نمونه با سیطح مقطع تخت نشیان داده شیده است .شکل (-٢ب) بهرهی پرتوی ایکس نمونه کروی نسبت به
نمونه تخت ( )Yc/Yfبرحسییب شییعاع سییطح مقطع دایرهای شییکل ( )Rنشییان میدهد .در R<= ٠جائی که
پرتوهای ایکس تولید شده طی مسافت کمتری در نمونه کروی نسبت به نمونه تخت تضعیف میشوند نسبت
بهرهی پرتوی ایکس تولید شییده طبق رابطه ١-بیشییتر اسییت و این در حالی اسییت که در R> ٠بهدلیل آنکه
پرتوها مسیافت بیشتری در هر دو نمونه کروی و تخت طی میکنند تا به آشکارساز برسند این نسبت به صفر
کاهش پیدا میکند.
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شکل  ( : ٢الف ) شکل هندسی نمونه با سطح مقطع دایره ای و سطح تخت ( .ب ) محاسبه نسبت بهره ی تولید پرتوی
ایکس برای نمونه با سطح مقطع دایره ای به سطح نمونه تخت.

نتایج
برای شیناسائی ذرات بررسیشده آنها را ذره  ،١ذره  ،٢ذره  ٣و ذره  ٤نامگذاری می کنیم ،همچنین برای تمایز
بین آشییکارسییاز  HpGeو ) Si(Liدادههای آنها را به ترتیب با اندیس  ۱و  ١نشییان میدهیم .شییکل (-٣الف)،
(ب)( ،ج) و (د) به ترتیب توزیع عنصری میکروپیکسی چهار ذره  ٣ ،٢ ،١و  ٤را نشان میدهد.
باریکه یونی با شدت جریان ١۵ pAبر روی ذره شماره  ١به ابعاد  ٦۱× ٦۱μm٢به مدت ١١دقیقه جاروب شد
و این در حالی است که ذره شماره  ٢به ابعاد  ٣۱× ٣۱μm٢مورد بررسی قرار گرفت .همچنین ذرات شماره ٣
و  ٤نیز هریک به ابعاد  ٤۱× ٤۱μm٢مورد بررسی قرار گرفتند .عمده عناصر موجود در هر چهار ذره Sb ،Ba

و  Pbهستند که خطوط طیفی  Lαمربوط به عنصر باریم در هر دو آشکارساز بهخوبی قابل شناسائی است.
تعداد شمارشها در آشکارساز  HpGeبه دلیل زاویه فضائی بزرگتر بیشتر از آشکارساز ) Si(Liاست .همچنین
چنانچه توجه کنیم شدت پرتوی ایکس در سمت راست تصویر مربوط به آشکارساز  HpGeنسبت به سمت
چپ آن کمتر است .علت این موضوع آن است که آشکارساز  HpGeدر سمت راست باریکه فرودی قرار دارد،
لذا طبق بحث تئوری که انجام شد پرتوهای ایکس سمت راست تصویر بیشتر تضعیف میشوند تا به آشکارساز
برسند.
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شکل  :٣توزیع عنصری  Ba ، Sbو  Pbدر الف) ذره  ،١ب) ذره  ،٢ج) ذره  ٣و د) ذره  .٤توزیع عنصری به دستآمده در
آشکارساز  HpGeبا اندیس  ۱و در آشکارساز ) Si(Liبا اندیس  ١نشان داده شده است.

بحث و نتيجهگيری
از این بحث می توان نتیجه گرفت که کمتر بودن شدت پرتوهای ایکس در سمت راست آشکارساز HpGe

لزوماً به مفهوم توزیع عنصری کمتر باریم نمیتواند باشد بلکه عوامل دیگری از جمله شکل هندسی نمونه و
محل قرارگیری آشکارساز نیز در تحلیل نتایج تأثیرگذار است .همچنین از توزیع عنصری مربوط به عنصر Cu

میتوان نتیجه گرفت که این عنصر از داخل ذره ناشی نمیشود چراکه توزیع آن در ناحیهای وجود دارد که
عناصر باریم و آنتیمون یعنی ذره وجود ندارد و این میتواند مربوط به عنصر مس نگدارنده نمونه باشد.

سپاسگزاری
نویسندگان مقاله از همکاری صمیمانه جناب آقای پرفسور پریموژ پلیسون و همکارانشان در موئسسه ژوزف
کشور اسلوونی جهت آمادهسازی نمونه و ساماندهی چیدمان آزمایش نهایت سپاسگذاری و قدرردانی را دارند.
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