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1سازمان انرژی اتمی ایران ،معاونت توسعه کاربرد پرتوها ،مجتمع پژوهشی کاربرد پرتوهای یزد
2گروه فیریک اتمی و ملکولی ،داشکده فیریک ،مجتمع علوم پایه ،دانشگاه یزد

چکيده:
تابش باریکههای الکترونی و یونی بر روی مواد باعث تغییر خواص اپتیکی از جمله ضریب جذب آنها میشود .بنابراین
خواص اپتیکی مواد میتوانند ابزاری مناسب برای مشخصهیابی از خصوصیات کمی وکیفی باریکههای الکترونی باشند .این
تحقیق تغییرات ضریب جذب الیه اپتیکی مخصوص دز خورده را با استفاده از روش اسپکتروسکپی دمش-گمانه دنبال
میکند .در طراحی برپا شده ،یک المپ التهابی به عنوان چشمه نوری دمش و یک لیزر  He-Neبه عنوان چشمه نوری
گمانه به کار میرود .سپس تغییرات ضریب جذب الیه اپتیکی ناشی از تحریک القایی المپ التهابی با استفاده از اندازه-
گیری توان عبوری لیزر

He-Ne

بررسی میشود .بررسی این تغییرات ما را به ساخت حسگر نوری انرژی شتابدهنده

الکترونی رهنمون میسازد.
کليد واژه :باریکه الکترونی ،شتابدهنده ،دز دریافتی ،ضریب جذب ،الیه اپتیکی ،روش دمش-گمانه.

مقدمه:
امروزه استفاده از باریکههای الکترونی در زمینههای گوناگون تحقیقاتی ،صنعتی و پزشکی در حال توسعه است
[ .]3-1باریکههای الکترونی دارای مشخصههای مهمی همچون شدت ،عمق نفوذ (انرژی باریکه) ،نمایه فضایی و
نمایه زمانی هستند .هر کدام از این مشخصهها در جای خود بیانگر کمیت و کیفیت باریکه اند .یکی از این
مشخصههای مهم ،عمق نفوذ الکترون یا همان انرژی باریکه است .برای اندازگیری عمق نفوذ روشهای گوناگونی
وجود دارد .معمولترین این روشها استفاده از فیلمهای دزیمتری است که در داخل یک گوه فلزی یا عایق قرار
میگیرند و با توجه به نحوه توزیع دز دریافتی شان و جنس گوه ،انرژی باریکه را بدست میدهند [ .]5 ,4هر
چند این روش مناسب و دقیق است اما اندازهگیری آن به صورت همزمان امکانپذیر نیست .روش دیگر استفاده
از اسکنرهای مشبک است ،به طوریکه چند سیم رسانا به صورت موازی و عمود بر تابش شتابدهنده قرار می-
گیرند [ .]6هر قدر باریکه الکترونی انرژی بیشتری داشته باشد ،سیمهای زیرین جریان بیشتری را نشان میدهند.
این روش حتی برای اسکن باریکه اشعه  Xنیز کاربرد دارد [ .]7اما این روش نیز به علت حضور باریکه الکترونی
در تمام محیط و اثر گذاری بر روی کابل انتقال دادهها دارای خطا و نویز است .عالوهبر این مشکل باید مدارهای
) ADC (Analog to Digital Convertorنیز طراحی کرد تا دادههای آنالوگ به صورت دیجیتال قرائت شوند که
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با توجه به کثرت سیمها این عمل هزینهبر و دشوار است .روش جدیدی که ارئه میدهیم ،استفاده از باریکه
لیزری و ماده فعال اپتیکی برای اندازهگیری عمق نفوذ الکترون است .امروزه استفاده از روشهای اپتیکی برای
مشخصهیابی از باریکههای الکترونی به سرعت در حال گسترش است [ .]11-8حتی استفاده از این تکنولوژی
یعنی ترکیب شاخههای فیزیک اتمی و هستهای به عنوان موضوعات برگزیده فیزیک محسوب میشوند [,11
 .]11دلیل آن این است که باریکههای نور لیزری ویژگیهای منحصربفردی مانند قطبش ،تکانه خطی فوتونی،
همگرایی زاویهای ،شدت نسبتا پایدار ،تک بسامدی و کوک پذیر بودن طول موج دارند و به تغییر خواص اپتیکی
به شدت حساساند .بنابراین میتوان از این ویژگی حساسیت باریکه نوری به عنوان سنجهای برای اندازهگیری
خصوصیات باریکههای الکترونی استفاده کرد .در این مقاله سعی کردهایم تا امکان دستیابی به ساخت حسگر
نوری انرژی باریکههای الکترونی را نشان دهیم .اساس کار این حسگر استفاده از روش اسپکتروسکوپی دمش-
گمانه ( )Pump-Probe Spectroscopyاست [.]14 ,13

روش کار:
ضریب جذب کمیت اپتیکی است که بیانگر میرایی امواج الکترومغناطیس عبوری از محیطها مختلف است.
مقدار توان خروجی موج الکترومغناطیس از یک محیط مشخص به طول  ،xاز رابطه (: )1
I  I 0e  x

()1

بدست میآید [ .]15که  I 0شدت فرودی اولیه موج الکترومغناطیس  ،ضریب جذب و  xضخامت ماده و
به عبارتی همان طول راه نوری عبوری موج داخل ماده است .ضریب جذب ،  ،به طولموج پرتو فرودی و
همچنین جنس ماده وابسته است .بیشتر دستگاههای اسپکتروسکوپی ،جذب ماده را نشان میدهند نه ضریب
جذب در حالیکه ضریب جذب به عنوان مشخصه اپتیکی ماده معتبر است و روشهای گوناگونی برای
اندازهگیری آن وجود دارد [ .]16رابطه ضریب جذب با انرژی الکترونها [ ]17بدین صورت است:
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که  Eانرژی باریکه الکترونی  ،و  ضریب دی الکتریک و تراوایی مغناطیسی ماده،

ثابت پالنک و 

رسانندگی ماده است .در این تحقیق از سادهترین روش یعنی بررسی تغییرات توان در اثر افزایش ضخامت
استفاده کردیم (شکل 1را ببینید).
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شکل-1ب :نمای تجربی اندازهگیری ضریب جذب.

شکل-1الف :تصویر روش اندازهگیری ضریب جذب.

همانطور که در شکل 1مشاهده میشود ،الیههای اپتیکی یکسان با ضخامت برابر و معین به ترتیب در مقابل
باریکه لیزری قرار می گیرند .با قرار گرفتن هر یک در برابر باریکه لیزری شدت نمایشی آشکارساز به صورت
غیرخطی تغییر میکند .این تغییرات وابسته به ضریب جذب و زاویه تابش است .برای از بین بردن اثر زاویه
تابش میتوان از باید چینش اپتیکی مناسب استفاده کرد و حالتهای عمود تابش (  )   0را بوجود آورد .با
ثابت کردن زاویه تابش فقط ضریب جذب بر روی توان خروجی اثر گذار است .بنابراین با استفاده از رابطه
( )1داریم:
I
)  x
I0

()3
از رابطه ( ) 3مشخص است که اگر شیب تغییرات،

I
)
I0

( log

( log

 ،را بر حسب تغییرات ضخامت  xبدست

آوریم ،میتوانیم ضریب جذب ماده ،  ،را اندازه بگیریم .البته این ضریب جذب برای طول موج لیزری He-

 Neمعتبر است و برای طول موجهای دیگر نیاز به چشمهای لیزری با طول موجهای مختلف است .اگر این
الیه های اپتیکی تحت تابش الکترونی قرار بگیرند به اصطالح به ترازهای باالتر انرژی پمپ می شوند و
خواص اپتیکی و از جمله ضریب جذبشان تغییر میکند [ .]15این ضریب جذب به راحتی توسط روش
شکل 1قابل اندازهگیری است .از طرفی این الیههای تابش دیده الکترونی میتوانند توسط اختالل میدانهای
الکترومغناطیس خارجی به حالت پایه باز گردند و ضریب جذبشان به حالت اولیه تغییر یابد (شبیه روشهای
اسپکتروسکوپی  EPRو  .)ESRاین تغییرات ضریب جذب را نیز میتوان با استفاده از روش اسپکتروسکوپی
دمش-گمانه بررسی کرد .در این روش از یک چشمه نوری به عنوان پمپ (دمش) و از چشمه نوری دیگر به
عنوان گمانه استفاده میکنند .در اینجا از لیزر  He-Neکه ابزار اندازهگیری ضریب جذب است ،به عنوان
گمانه و از المپ التهابی  08 Wکه وسیلهای برای تحریک القایی است ،به عنوان پمپ (دمش) استفاده کردیم
(شکل 3را ببینید) .همانطور که در شکل 3دیده میشود ،تیغه اپتیکی به عنوان ماده دز خورده فعال تحت
تابش دو پرتو فوتونی قرار میگیرد.
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شکل-3الف :نمایی از تحریک ماده دز خورده برای

شکل-3ب :برپایی ساختار تجربی تحریک ماده دز خورده

تغییر ضریب جذب آن.

برای تغییر ضریب جذب آن.

پرتو اول باریکه لیزری است که نقش باریکه گمانه را دارد و پرتو دوم تابش المپ التهابی است که برای
دمش تحریکی به کار میرود .اگر این الیههای دز خورده در اثر تابش المپ التهابی دز خورده را از دست -
دهند و به حالت اولیه برگردند میتوان امیدوار بود حسگرهای همزمان انرژی طراحی شود .بدین صورتکه
اگر این الیههای اپتیکی به صورت عمود در زیر تابش شتابدهنده قرار گیرند با استفاده از روش  Z-Scanمی-
توان تغییرات ضریب جذب را بر حسب ( )zکه بیانگر نفوذ الکترونهاست با دقت اندازه گرفت .اما مهم
است که برای تکرار اندازهگیری ،این الیه ها دز اولیه را دوباره از دست داده و آماده دریافت دزهای بعدی
شوند.

نتایج:
در این تحقیق الیه های اپتیکی تحت تابش الکترونی دز  72 KGyقرار گرفتند ،سپس ضریب جذب این الیه
ها با استفاده از روش مذکور مطابق شکل  1اندازه گیری شد.
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شکل-4الف :نمودار تغییر شدت خروجی با افرایش

0.006

0.005

0.003

0.004

0.002

0.001

)X(thickness) (m

شکل-4ب :نمودار تغییر

ضخامت الیههای اپتیکی.

)

  log( Iبا افرایش ضخامت

I0

الیههای اپتیکی برای اندازهگیری ضریب جذب.
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همانطور که در نمودار شکل 4مشاهده میشود ،داده های تجربی تطابق خوبی با تئوری دارند و مقدار ضریب
1
1
جذب برای الیه اپتیکی بدون پرتودهی الکترونی( )) (    35.48و با پرتودهی( ) ) (   344.369
m
m
بدست آمد .حال اگر الیه های دز خورده مطابق شکل 3تحت تابش یک چشمه نور غیرهمراس التهابی 08

 Wقرار بگیرند ،توان عبوری نور لیزر  He-Neبا گذشت زمان تغییر میکند .این تغییرات توان عبوری ،ناشی
از تغییرات ضریب جذب با گذشت زمان است که با اندازهگیری تجربی مطابق شکل 1بدین صورت بدست
میآیند.
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شکل :5اندازهگیری تغییرات ضریب جذب با گذشت زمان.

همانطور که در نمودار شکل 5مشاهده میشود ،ضریب جذب با گذشت زمان به صورت غیر خطی و با شیب
تند تغییر میکند .هرچند این زمان نسبتا طوالنی است اما مطابق انتظارمان الیهها در اثر تابش التهابی دز خود
را از دست می دهند .حال اگر بجای این المپ التهابی غیرهمدوس ( ،)Incoherentچشمه همدوس لیزری
( )Coherentرا بیابیم که سرعت تغییرات ضریب جذب را شدت بخشد میتوانیم حسگرهای نوری
شتابدهنده با بهره و سرعت باال طراحی کنیم .این حسگرهای نوری در مقابل خروجیهای شتابدهنده قرار
می گیرند و انتقال داده از آنها توسط باریکه لیزری و بازآوایی آنها نیز توسط چشمه همدوس یا غیرهمدوس
نوری دیگر است.

بحث و نتيجهگيری:
در ا ین تحقیق با استفاده از خاصیت اپتیکی ضریب جذب ،نتیجهای برای اندازه گیری کیفیت و کمیت
باریکههای الکترونی از جمله انررژی معرفی کردیم .استفاده از باریکه لیزری در روشی موسوم به دمش-
گمانه این امکان را فراهم کرد که بتوانیم تغییرات دز جذبی را به صورت همزمان و در راستای انتشار باریکه
الکترونی و برای زمانهای متوالی ببینیم .از طرفی چون انتقال دادهها از مقابل خروجیهای شتابدهنده توسط
باریکه لیزری صورت میگیرد نویزهای الکتریکی ،خطایی در سیستم اندازهگیری اعمال نمیکنند.
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