کاربرد آشکارساز رد هستهای حالت جامد  CR-93برای اندازهگیری توزیع انرژی یون-
های نیتروژن در دستگاه پالسمای کانونی SBUMTPF1
بهجت قاسمی * -حامد روحی -فریدون عباسی دوانی -زهرا شهبازی راد
دانشگاه شهید بهشتی ،دانشکده مهندسی هستهای ،گروه کاربرد پرتوها

چكيده:
هدف از این تحقیق تعیین منحنی توزیع انرژی یونهای نیتروژن دستگاه پالسمای
از آشکارساز رد هستهای  CR-93است .برای رسیدن به این هدف با استفاده از روش

کانونیSBUMTPF1
PVD

با استفاده

ضخامتهای مختلفی از

فیلتر آلومینیومی بر روی آشکارسازها نشانده شد .فیلمهای آشکارساز در فاصله  11/5 cmو در زاویه صفر درجه
نسبت به سر آند قرار داده شدند .برای آشکارسازی بهتر یونها از روزنه سوزنی  122میکرون و از گاز نیتروژن در
فشار  2/5 mbarبه عنوان گاز کاری استفاده شد .با استفاده از نرمافزار  SRIMبرد یونهای نیتروژن در آلومینیوم اندازه
گیری شد .بعد از پرتودهی فیلمها ،محدودهی انرژی یونهای نیتروژن قابل اندازهگیری با استفاده از این آشکارسازها
در این دستگاه ،در گسترهی  555 keVتا  1772 keVبدست آمد.
کلمات کليدی :پالسمای کانونی ،آشکارساز رد هستهای  ،CR-93توزیع انرژی.SRIM،

مقدمه :
دستگاه پالسمای کانونی به عنوان یک دستگاه مولد پرتو قادر به تولید یون ،نوترون ،امواج
الکترومغناطیس و الکترون میباشد .به دلیل کاربردهای تکنولوژیکی مختلف یونهای تولیدی دستگاه
پالسمای کانونی ،تعیین گسترهی انرژی یونهای تولیدی در هر دستگاه دارای اهمیت است .از جمله این
کاربردها فعالسازی هدفهای جامد برای تولید رادیوایزوتوپهای  12C (d , n)13Nبا یونهای دوتریوم با
حداقل انرژی  [1] 922 keVاست .مالینوسکا و همکارانش] [1با استفاده از کالیبراسیون و در نظر گرفتن
کاهش انرژی پروتونها به علت جذب در ورقهی  Alبا استفاده از نرمافزار  ،SRIMچگالی ردهای ثبت شده
را بر حسب انرژی پروتونهای تولیدی در محفظه پالسمای کانونی بدست آوردند .آشکارسازهای رد هسته
ای در اثر برخورد زیاد یونها اشباع میشوند .کاستیلو وهمکارانش] [9برای جلوگیری از اشباع شدن
آشکارسازها از ضخامتهای مختلف فیلتر آلومینیومی در جلوی فیلمهای آشکارساز استفاده کردند.
ویژگیهای گسیل یونی مشاهده شده در دستگاههای پالسمای کانونی مختلف با هم متفاوت است و به
پارامترهای مختلف و شرایط عملکردی دستگاه بستگی دارد] .[4معموالً بیشتر تحقیقات انجام شده در زمینه
یونهای دوتریوم ،با هدف اندازهگیریها و تحقیقهای نوترونی انجام میشود .تحقیقات اندکی بر روی گسیل
باریکه یون ازدستگاه پالسمای کانونی با استفاده از گازهای دیگر مانند نیتروژن ،آرگون وهلیم انجام میشود.
در نتیجه در این تحقیق با استفاده از الیهنشانی ضخامتهای مختلف فیلتر آلومینیومی بر روی آشکارسازهای
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رد هستهای  ، CR-93توزیع انرژی یون نیتروژن تولیدی در دستگاه پالسمای کانونی  SBUMTPF1بدست
آمد.

چيدمان آزمایش:
دستگاه مورد استفاده در این تحقیق دستگاه پالسمای کانونی نوع مدر ،15 kV،12/4 F ( SBUMTP1
 )9/1 kJبود .اطالعات بیشتر راجع به این دستگاه در مرجع [ ]5بیان شده است .تحقیقهای صورت گرفته در
مرجع ] [6نشان داد در صورت استفاده از فیلترآلومینیومی با ضخامت  5میکرون همهی یونهای نیتروژن
جذب شده و هیچ ردی روی آشکارسازها ظاهر نمیشود .از آنجایی که فیلتر آلومینیومی با ضخامت کمتر
موجود نبود ،سعی شد با استفاده از روش الیهنشانی ضخامتهای مختلفی از آلومینیوم در گسترهی نانومتر تا
 9میکرون بر روی آشکارسازها نشانده شود و توسط آن چگالی ردهای ثبت شده بر روی فیلمهای آشکارساز
اندازهگیری شود .برای نشاندن فیلتر آلومینیومی بر روی آشکارسازها از روش الیه نشانی استفاده شد .در این
آزمایش الیه نشانی به روش  PVDانجام شد .روش  PVDبه سه گونه حرارتی ،کندوپاش و تفنگ الکترونی
میباشد .از آنجایی که دمای ذوب آلومینیوم  662درجه سانتیگراد است ،روش مورد استفاده و مناسب برای
الیه نشانی آلومینیوم در این آزمایش روش حرارتی بود.
در همهی آزمایشها محفظه دستگاه تا فشار  5×12-9 mbarخأل شد ،گاز نیتروژن با فشار  2/5 mbarبه
دستگاه تزریق شد و ولتاژکاری دستگاه  19 ±2/5 kVانتخاب شد ..برای بدست آوردن منحنی چگالی ردهای
ثبت شده بر روی فیلمهای  CR-93بر حسب انرژی یونهای نیتروژن تولیدی دستگاه از یک روزنه سوزنی
 122میکرون بین فیلمهای آشکارساز و آند استفاده شد .فیلمهای آشکارساز در فاصله  11/5 cmاز سر آند و
زاویه صفر درجه نسبت به محور آند قرار داده شدند.
ابتدا برای شمارش زمینه 9 ،فیلم  CR-93انتخاب شد و بدون پرتودهی مورد سونش قرار گرفتند .سپس با
استفاده از روش حرارتی ضخامتهای  1692 ،1952 ،1222 ،1652 ،1912 ،1122 ،1222 ،615 ،165و9222
نانومتر از فلز آلومینیوم بر روی فیلمهای  CR-93نشانده شد .بعد از پرتودهی و سونش فیلمها ،محدودهی
انرژی یونهای نیتروژن تولیدی در دستگاه بدست آمد .برای اطمینان از صحت نتایج ،آزمایش دیگری برای
توزیع انرژی یونهای نیتروژن انجام شد .در آزمایش دوم برای رسم منحنی دقیقتر ،ابتدا بر پایهی محاسبات
 SRIMانرژی های مشخصی در محدوده انرژی قابل ثبت انتخاب شده و سپس متناسب با آن فیلترهای
آلومینیومی بر روی فیلمها نشانده شد .در این آزمایش با توجه به محدودیت در فرآیند الیهنشانی و طوالنی
بودن فرآیند ،برای یونهای نیتروژن ،انرژیهای ،1152 ،1222 ،1522 ،1622 ،1422 ،1122 ،1222 ،322
 1522و  1752کیلو الکترون ولت انتخاب شد .برای مقایسه ردهای بدست آمده با مقدار اشباع آنها و مقدار
زمینه و همچنین مشخص کردن ابتدا و انتهای منحنی ،انرژیهای بین  722و  9222کیلو الکترون ولت برای
یونهای نیتروژن انتخاب شد .جدول ( )1برد یونهای نیتروژن با انرژی فوق را در فیلتر آلومینیومی نشان
میدهد.
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جدول  :1انرژی یونهای نيتروژن و برد آنها در فيلتر آلومينيومی
انرژی ()keV

برد در فیلتر آلومینیومی

انرژی ()keV

(نانومتر)

برد در فیلتر آلومینیومی
(نانومتر)

722

1252

1522

1352

322

1142

1222

1122

1222

1992

1152

1172

1122

1522

1522

1452

1422

1662

1752

1612

1622

1512

9222

1732

با توجه به جدول ( ،)1در آزمایش دوم ضخامتهای ،1352 ،1512 ،1662 ،1522 ،1992 ،1142 ،1252
 1612 ،1452 ،1172 ،1122و  1732نانومتر از فلز آلومینیوم بر روی فیلمهای  CR-93نشانده شد.
برای مشخص کردن ردهای ثبت شده ،فیلمهای آشکارساز مورد سونش قرار گرفتند .برای سونش فیلم
های  ، CR-93از روش خورش شیمیایی و محلول  6نرمال  NaOHدر دمای  72درجه سانتیگراد استفاده
شد .هر یک از فیلمهای  CR-93به مدت  6ساعت مورد سونش قرار گرفتند.

نتایج آزمایش و تحليل دادهها:
در ابتدا  9فیلم  CR-93بدون پرتودهی برای شمارش زمینه سونش شد که میانگین چگالی رد پرتوهای زمینه
برای این فیلمها برابر ( 1 ± 2/1 )× 126 Tracks/cm1بدست آمد .مطابق شکل ( )1در طی آزمایشها مشاهده
شد که با افزایش ضخامت فیلترآلومینیومی ،تعداد چگالی ردهای ثبت شده بر روی فیلمهای آشکارساز کاهش
مییابد.

شكل ( .)1نمونهای از ثبت ردپاها بر روی فيلمهای آشكارساز  CR-93با ضخامتهای مختلف فيلتر آلومينيومی از راست
به چپ به ترتيب  2111 ،1121 ،1111 :و  1111نانومتر

در جدول ( )1چگالی ردپاهای ثبت شده بر روی فیلمهای  CR-93به ازای ضخامتهای مختلف فیلتر
آلومینیومی برای آزمایش اول درج شده است.
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جدول  :1آستانه انرژی و چگالی رد یونهای ثبت شده بر روی آشكارساز  CR-93بر حسب ضخامتهای مختلف فيلتر آلومينيومی

ضخامت فیلتر

آستانه انرژی

چگالی ردها

ضخامت فیلتر

آستانه انرژی

چگالی ردها

()nm

()keV

()×129 Track/cm1

()nm

()keV

()×129 Track/cm1

165

73

اشباع

1652

1932

5712 ±1/3

615

945

اشباع

1222

1572

5652 ±1/4

1222

655

اشباع

1952

1962

1372 ±1/4

1122

555

15592 ±4/9

1692

1772

1152 ±1/1

1912

332

19532 ±9/7

9222

9912

در حد زمینه

در اثر برخورد یونهای زیاد به فیلمهای آشکارساز با فیلترهای آلومینیومی به ضخامت  615 ،165و 1222
نانومتر ،چگالی ردهای ثبت شده بر روی آنها به حدی زیاد بود که قابل تفکیک از یکدیگر نبوده و در
نرمافزار نبودند .برای این فیلمها بطور نمونه قسمتهایی از اطراف مرکز پرتودیده
گسترهی شمارش
7
1
مورد شمارش قرار گرفت که چگالی آنها باالی (  1 × 12 )Tracks/cmبدست آمد .از آن جایی که کل فیلم
ها و بخصوص مرکز پرتودهی قابل شمارش نبود ،چگالی ردهای ثبت شده بر روی این فیلمها در حد اشباع
بیان شد .با در نظر گرفتن حداقل فیلتر  1122نانومتر برای آستانه قابل شمارش ردها توسط نرم افزار ،حداقل
انرژی یون نیتروژن ثبت شده  555 keVبود .همچنین تعداد ردهای شمارش شده بر روی فیلمهای  CR-93با
ضخامت  9222نانومتر نیز در حد زمینه بود .در نتیجه با در نظر گرفتن حداکثر ضخامت مناسب فیلتر برای
ثبت ذرات ( 1692نانومتر) ،حداکثر انرژی یون نیتروژن ثبت شده  1772 keVبود.
بعد از پرتودهی و سونش فیلمها منحنی توزیع انرژی یونهای نیتروژن با استفاده از چگالی ردهای ثبت
شده بر روی فیلمهای  CR-93و نرمافزار  SRIMمطابق شکل ( )1بدست آمد.

شكل ( .)2منحنی توزیع انرژی یونهای نیتروژن با استفاده از آشکارساز

CR-93

نتایج توزیع انرژی یونهای نیتروژن توسط فیلمهای  CR-93در آزمایش اول نشان داد که با توجه به
محدودیت نرمافزارهای موجود برای شمارش ردها ،ضخامت مناسب فیلتر آلومینیومی برای ثبت رد یونها
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در محدودهی  1122نانومتر تا  1692نانومتر (معادل انرژیهای  555 keVتا  )1772 keVبدست آمد .در
آزمایش دوم برای رسم دقیقتر منحنی توزیع انرژی ،انرژیهای مورد نظر از محدودهی بدست آمده انتخاب
شد و متناسب با آن ،ضخامتهای مختلفی از فیلتر آلومینیومی بر روی فیلمها نشانده شد .بعد از پرتودهی و
سونش فیلمها چگالی ردهای ثبت شده شمارش شد .جدول ( )9نتایج شمارش رد یونهای نیتروژن توسط
آشکارساز  CR-93را نشان میدهد.
جدول  :1انرژی آستانه و چگالی رد یونهای ثبت شده بر روی آشکارساز  CR-93بر حسب ضخامتهای مختلف فیلتر
آلومینیومی

چگالی ردها

ضخامت فیلتر

آستانه انرژی

چگالی ردها

ضخامت فیلتر

آستانه انرژی

()nm

()keV

( )×129 Track/cm2

()nm

()keV

( )×129 Track/cm2

1522

5922 ± 1/9

1252

722

اشباع

1352

4992 ± 1/1

1142

322

17322 ± 4/1

1122

1222

1992

1222

19792 ± 9/7

1172

1152

1572 ± 1/6

1522

1122

12642 ± 9/9

1452

1522

1712 ± 1/9

1662

1422

5152 ± 1/3

1612

1752

1152 ±1/1

1512

1622

6432 ± 1/5

1732

9222

در حد زمینه

شکل ( )9منحنی توزیع انرژی یونهای نیتروژن دستگاه  SBUMTPF1را توسط فیلمهای  CR-93نشان می
دهد.

شكل ( .)1منحنی توزیع انرژی یونهای نیتروژن توسط آشکارساز
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CR-93

در این آزمایش برای مقایسه ردهای بدست آمده با مقدار اشباع و زمینه و همچنین مشخص کردن ابتدا و
انتهای منحنی ،از فیلترهای آلومینیومی به ضخامت  1252و  1732نانومتر که معادل انرژیهای  722و 9222
کیلو الکترون ولت است ،استفاده شد (این انرژیها خارج از محدودهی انرژی مناسب برای فیلمها است).

نتيجهگيری:
در این تحقیق برای بررسی انرژی یونهای نیتروژن تولیدی در دستگاه پالسمای کانونی از فیلترهای
آلومینیومی به ضخامتهای مختلف که به روش الیه نشانی بر روی فیلمهای آشکارساز نشانده شده بود
استفاده گردید .با استفاده از فیلمهای الیه نشانی شده مطابق شکلهای ( )1و ( )9منحنی توزیع انرژی یون
های نیتروژن در دستگاه پالسمای کانونی )9/1 kJ ،15 kV،12/4 F ( SBUMTPF1بدست آمد .بعد از
پرتودهی و سونش فیلمها محدودهی ضخامت مناسب فیلتر آلومینیومی برای تعیین انرژی یونهای نیتروژن
در گسترهی  1122نانومتر تا  1692نانومتر بدست آمد که این محدودهی ضخامت ،متناسب با محدودهی
انرژی یونهای نیتروژن بین 555 keVتا  1772 keVمیباشد .همچنین برای فیلترهایی با ضخامت کمتر از
 1122نانومتر ،چگالی ردها بیشتر از ( 1 ×127 )Track / cm2و برای فیلترهایی با ضخامت بیشتر از 1692
نانومتر ،چگالی ردهای ثبت شده در حد زمینه ( میانگین ( )1 ± 2/1 )× 126 Tracks / cm2بدست آمد.
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