بكارگيري طيف سنج سهموي تامسون به عنوان یک ابراز تشخيصی براي یونها در
دستگاه پالسماي كانونی

محسن نیکبخت  -فریدون عباسی دوانی*  -غالمرضا اطاعتی -بابک شیرانی بید آبادی
دانشگاه شهید بهشتی ،دانشکده مهندسی هستهای ،گروه کاربرد پرتوها

چكيده
يكي از نيازهاي اصلي در تحقيقات پالسماي كانوني ،اندازهگيري نوع و محدوده انرژي يونهاي توليدي در اين دستگاه به منظور استفاده
از يون هاي حاصل در كاربردهاي عملي يا تحقيقات نظري بر روي دستگاه پالسماي كانوني ميباشد .در اين تحقيق با طراحي و ساخت يک
طيف سنج سهموي تامسون و سپس با تزريق مخلوط گاز هوا و دوتريوم در دستگاه پالسماي كانوني  ، 5kJسه نوع يون ()N2+،N+،D+
قابل تفكيک و شناسايي بود و در طي دو آزمايش مختلف با اعمال ميدانهاي الكتريكي ( )300kV/m, 412.2kV/mو ميدان مغناطيسي ثابت
( )0.201 Tمحدوده انرژي يونهاي براي آزمايش اول ())N2+((525keV ، N+((300keV - 725keV))، D+((114keV - 237keV

)) )- 1150keVو براي آزمايش دوم ()))N2+((525keV - 1150keV))، N+((300keV - 900keV))، D+((130keV - 231keV
بدست آمد كه شيبهسازيهاي انجام شده نيز اين نتايج را با تقريب خوبي تاييد ميكند.

کليد واژه  :دستگاه پالسماي كانوني ،طيفسنج سهموي تامسون ،طيف انرژي يونها

 -1مقدمه
طيف سنج سهموي تامسون ابزاري است جهت اندازهگيري طيف انرژي يونها در ميدانهاي آميختهيوني،
ذرات خنثي يا فوتونها .اين ابزار اندازه گيري با استفاده از دو ميدان الكتريكي و مغناطيسي عمود برهم و با
استفاده از يک آشكارساز حساس به يون ،با انحرافهاي متفاوت يونها در ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي
كه متناسب با نسبت بار به جرم و انرژي يونها است ،موجب انحرافهاي متفاوت يونها شده و سهميهايي
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روي آشكارساز تشكيل مي دهد كه هر سهمي مربوط به يک يون مشخص (نسبت بار به جرم يونها يكتاست)
مي باشد و انتها و ابتداي سهمي تشكيل شده مربوط به كمترين و بيشترين انرژي يون مربوطه است].[ 3 ،2 ،1
شكل  1نمايي مفهومي از طيفسنج تامسون ساخته شده در اين تحقيق را نشان ميدهد.
z

y

x

شكل 1نمايي مفهومي از يک طيفسنج سهموي تامسون

با توجه به شكل  1و استفاده از قانون دوم نيوتون ميتوان معادله حركت ذره باردار را در عبور از اين
طيفسنج بدست آورد كه در نهايت با نوشتن اين معادالت ،ميتوان معادله مكان نهايي ذره بر روي آشكارساز
را به صورت رابطه زير بدست آورد.
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طراحی و شبيهسازی طيفسنج تامسون

طيفسنج ساخته شده در اين تحقيق از نوع طيفسنج تامسون با انحرافدهندههاي مجزا ميباشد كه با استفاده
از نرمافزارهاي  CST,COMSOL,SRIMقسمتهاي مختلف آن از نظر مناسب بودن خالء  ،بررسي شدت
ميدان هاي الكتريكي و مغناطيسي و ترابرد باريكه در گذر از اين ميدان ها به همراه نقش موازيسازي روزنههاي
به كار رفته و در نهايت تاثير امواج الكترومغناطيسي ايجاد شده در اثر تخليه الكتريكي بر روي باريكه يوني،
مورد شبيه سازي و بررسي قرار گرفت.
براي بررسي ميزان واگرايي و از دست رفتن يون ها از لحظه ايجاد تا رسيدن به آشكارساز در عبور از
قسمتهاي مختلف دستگاه ،با استفاده از نرمافزار  SRIMميزان اين واگرايي و پراكندگي در هر قسمت بررسي
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شد و نتايج نشان ميداد خالء فراهم شده در محفظه طيفسنج ( )1/1111mabrو در قسمت مياني دو روزنه
( )1/120mbarمطلوب بوده و تاثير قابل توجهي بر روي باريكه يون پالسماي كانوني ندارد.
در نهايت با استفاده از نرمافزار  COMSOLشبيهسازي به جهت بررسي تاثير امواج الكترومغناطيس بر روي
حركت ذرات صورت گرفت كه نشان ميداد در اين آزمايش ها ،حفاظسازي الكترومغناطيسي ضروري است.

-3

آزمایش ها

در اين تحقيق از يک دستگاه پالسماي كانوني  5kJبراي توليد باريكه يوني استفاده شد .در ساخت اين
دستگاه پالسماي كانوني ،از دو عدد خازن با ظرفيت 𝐹11 μ؛ حداكثر ولتاژ قابل تحمل  20 kVو اندوكتانس
 21 nHاستفاده شده است .اين دو خازن ،بطور موازي با هم در مدار قرار ميگيرند و هر كدام 2/5 kJ ،از انرژي
الزم براي تخليه را فراهم ميكنند.
در مرحله اول آزمايش ها ،بدون حفاظسازي الكترومغناطيس ابتدا با اعمال ميدان الكتريكي به طور منفرد
و سپس با اعمال ميدان مغناطيسي به صورت منفرد دو آزمايش انجام شد كه هر دو آزمايش تاثير سوار شدن
امواج الكترومغناطيس حاصل از تخليه الكتريكي در گافهاي جرقه را تاييد مي كرد (شكل -2الف و ب).

(الف)

(ب)

(ج)

شكل ( 2الف) ايجاد ردي خطي شكل بر روي آشكارساز CR-39بعد از يک شات با اعمال ميدان الكتريكي به طور منفرد (ب)
ايجاد دو منحني سينوسي مانند بر روي آشكارساز CR-39بعد از دو شات پي در پي با اعمال ميدان مغناطيسي به طور منفرد (ج)
تصوير خطهاي عمودي و افقي حاصل از اعمال ميدان الكتريكي و مغناطيسي به صورت مجزا در طيفسنج تامسون بعد از
حفاظگذاري الكترومغناطيسي
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بعد از اعمال حفاظ سازي مناسب ،عملكرد دستگاه اصالح و در دو شات پي در پي كه در هر كدام به ترتيب
ميدان الكتريكي و مغناطيسي به طور منفرد اعمال ميشد دو خط افقي و عمودي از رد يونها در برخورد با
آشكارساز  CR-39حاصل شد (شكل  - 2ج).
در نهايت دستگاه در دو حالت با اعمال ميدانهاي الكتريكي ( )300kV/m, 412.2kV/mو ميدان مغناطيسي
ثابت ( )0.201 Tدر حالتي كه گاز كاري ،تركيبي از دوتريم و هوا تا فشار  2/1 mbarبود مورد آزمايش قرار
گرفت (شكل .)3

(ب)

(الف)

شكل  3ظهور ردهاي سهمي شكل بر روي آشكارساز ( CR-39الف) با اعمال ميدان الكتريكي ( 311 kV/mب) با اعمال ميدان
الكتريكي 11212 kV/m

-4

نتایج

با استخراج ردهاي يوني در هر دو آزمايش و برازش سهميهاي مر بوط به هر يک از اين سه دسته رد
ايجاد شده نوع و گستره انرژي هر يک شناسايي و با نتايج حاصل از شبيه سازي مقايسه شد.
شكل  1ردهاي حاصل از آزمايش و شبيه سازي را به همراه سهميهاي برازش شده بر روي هر يک از اين
دادهها نشان ميدهد .همچنين جدول هاي  1و  2اطالعات مربوط به سهميهاي برازش داده شده بر داده هاي
تجربي و شبيه سازي به همراه خطاي نسبي آنها را بيان ميكند.
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)(ب
 ردهاي حاصل از انجام آزمايش و شبيه سازي به همراه سهميهاي برازش شده مربوط به هر يک از اين دادهها با اعمال1 شكل
 (ب) اعمال ميدان الكتريكي300 kV/m  و با (الف) اعمال ميدان الكتريكي ميدان الكتريكي0.201 T ميدان مغناطيسي ثابت
412.2 kV/m

 معادله سهميهاي حاصل از برازش به دادههاي حاصل از آزمايش و نتايج شبيهسازي به همراه خطاي نسبي1 جدول

معادله سهمي

نوع يون

)معادله سهمي (شبيهسازي

D+

𝑦 = 0.01104 × 𝑧 2

𝑦 = 0.01084 × 𝑧 2

1/01%

N+

𝑦 = 0.07647 × 𝑧 2

𝑦 = 0.07009 × 𝑧 2

0/31%
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)(آزمايش

خطاي نسبي

5/11%

𝑦 = 0.03831 × 𝑧 2

𝑦 = 0.03639 × 𝑧 2

N2+

جدول  2معادله سهميهاي حاصل از برازش به دادههاي حاصل از آزمايش و نتايج شبيهسازي به همراه خطاي نسبي

خطاي نسبي

معادله سهمي

معادله سهمي (شبيهسازي)

نوع يون

1/15%

𝑦 = 0.01494 × 𝑧 2

𝑦 = 0.01516 × 𝑧 2

D+

0/33%

𝑦 = 0.09583 × 𝑧 2

𝑦 = 0.105 × 𝑧 2

N+

1/14%

𝑦 = 0.05028 × 𝑧 2

𝑦 = 0.05263 × 𝑧 2

N2+

(آزمايش)

بحث و نتيجه گيری
همان طور كه از مقايسه نتايج حاصل از آزمايش اول و دوم بر ميآيد مي توان گفت با اعمال ميدان
الكتريكي قويتر گستره انرژي يونهاي سنگينتر دقيق تر تخمين زده خواهد شد و همچنين با توجه به خطاهاي
نسبي بدست آمده ميتوان گفت آزمايشات و شبيهسازي هاي صورت گرفته با دقت مناسبي مطابقت دارند.
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