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 با استفادهSBUMTPF1 تعیین توزیع انرژی و زاویهای یونهای نیتروژن دستگاه پالسمای کانونی
CR-39 از الیهنشانی آلومینیم بر روی آشکارسازهای رد هستهای
 زهرا شهبازیراد، فریدون عباسی دوانی، حامد روحی،*بهجت قاسمی
 تهران ـ ایران،1983963113 : صندوق پستی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکدهی مهندسی هستهای،گروه کاربرد پرتوها

 بهی اگهتایدال از آشکیرگهیزSBUMTPF1  در این پژوهش توزیع انرژی و توزیع زاویههای یهونههیی نتتهروژن دگهت یال پاگهکیی نهینون:چکیده
SRIM  بی بهرالگتری از نرمافهاار، برای این منظور. تعتتن و نتییج بی نتییج حیصل از آشکیرگیز رد هستهای پل نربنیت مقییسه شدCR-39 رد هستهای

) ضخیمتههیی مختلاه از صهیف آلهومتنتک بهر رویPVD( بُرد یونهیی نتتروژن در آلومتنتم محیگبه و بی اگتایدال از روش الیهنشین بخیر فتایک
 ههمچنهتن تیتتهرات. نیهمگین ردی توزیع یونهیی نتتروژن مورد بررگ قهرار گرفهت، بی اگتایدال از فتلمهیی الیهنشین شدال.آشکیرگیزهی نشیندال شد
 قلههای را در زاویههی، بررگه منحنه توزیهع زاویههای گسهتل یهون نتتهروژن در ایهن دگهت یال.چ یل یونهی در بیزالهیی مختلف انرژی بررگ شد
. درجه نسبت به محور آند نشین داد نه بی نتییج آزمییش انجیم شدال بی اگتایدال از آشکیرگیز پل نربنیت برای این دگت یال نیماً تطیبق داشت30
SRIM ،PVD ، توزیع انرژی و زاویهای،CR-39  آشکارساز، پالسمای کانونی:کلیدواژهها

Energy and Angular Distribution Determination of Energetic Nitrogen Ions of
Plasma Focus Device SBUMTPF1 by Aluminum Filters Coated on CR-39
Nuclear Track Detector
B. Ghasemi*, H. Rouhi, F. Abbasi Davani, Z. Shahbazi Rad
Radiation Application Department, Nuclear Engineering Faculty, Shahid Beheshti University, P.O.Box: 1983963113, Tehran - Iran

Abstract: In this study, the energy and angular distributions of nitrogen ions produced in a plasma
focus device, SBUMTPF1, were determined using CR-39 nuclear track detectors and the results were
compared with those of the polycarbonate track detectors. For this purpose, by the use of the SRIM
software, the ranges of nitrogen ions were calculated in aluminum and subsequently by applying the
PVD method, layers of aluminum filters of different thicknesses were deposited on the detectors. By the
use of the coated films, the anisotropic distribution of nitrogen ions was investigated by the detectors.
The variation of density of the ions was also investigated in different ranges of energy. The study of the
SBUMTPF1 angular distribution profiles shows a peak value at an angle of 30˚ with respest to the anode
axis. The results found to be consistent with those obtained for the polycarbonate track detectors.

Keywords: Plasma Focus, CR-39 Nuclear Track Detector, Energy and Angular Distribution, PVD,
SRIM
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تعتتن توزیع انرژی و زاویهای یونهیی نتتروژن دگت یال پاگکیی . . .

 .1مقدمه

معکوالً بتشتر پژوهشهیی انجیم شدال در زمتنهی دوترونهی،

دگت یال پاگکیی نینون به عنوان یک دگت یال مولد پرتو قیدر بهه

بی هد

تولتهد یهون ،نههوترون ،امهوات الکترومینی تسه و الکتهرون اگههت.

پهژوهشههیی انهدن بهر روی گسهتل بیریکههی یهون از دگههت یال

آشکیرگههیزهیی رد هسههتهای بههی توجههه بههه ایههننههه بههه امههوات

پاگههکیی نههینون بههی اگههتایدال از گیزهههیی دی ههر میننههد نتتههروژن،

الکترومینی تس و الکترون حسیس نتستند ،به عنوان ابااری قهوی

آرگون و هلتم انجیم شدال اگت .در این پژوهش توزیهع انهرژی و

برای بررگ پدیهدالی ههمجوشه در دگهت یال پاگهکیی نهینون

زاویهای یونهیی نتتروژن تولتهدی در دگهت یال پاگهکیی نهینون

اگههتایدال م ه شههوند .بههه دلتههل نیربردهههیی فههنشههنییت مختلههف

 SBUMTPF1بههی اگههتایدال از ضههخیمتهههیی مختلههف صههیف

یونهیی تولتدی دگت یال پاگکیی نینون  ،تعتتن توزیع زاویههای

آلههومتنتک نشههیندال شههدال بههر روی آشکیرگههیزهیی رد هسههتهای

و انرژی یونهیی گستلتدال در هر دگت یال دارای اهکتهت اگهت .از

 CR-39مورد بررگ قرار گرفته اگت.

اندازالگتریهی و پژوهشههیی نهوترون انجهیم مه شهود.

جکلهی این نیربردهی ،م توان به اصاح گطح آلومتنتم بهه روش
پرتوده بی یون نربن تولتد شدال در دگت یال پاگکیی نینون []1
و تولتد رادیوایاوتوپ  13Nاز ریق واننش ( )d, nبر روی C

 .2چیدمان آزمایش

12

مشیبه آزمییشهیی انجیم شهدال در مرجهع ] ،[13در ایهن پهژوهش

بی دوترونهیی بی حداقل انرژی  300 keVاشیرال نرد ] .[2در هکهی

نتهها از دگههت یال پاگههکیی نههینون نههو مههدر SBUMTPF1

این موارد بسته به مقدار شیر مورد نتهیز ،ههد ههی در زاویههههیی

( )3/2 kJ ،25 kV ،10/4 µFاگتایدال شد .نتییج مرجع ] [13نشهین

مختلف از محور آند قرار دادال م شوند .آشکیرگیزهیی رد هسهتهای

داد نه بی توجه به محهدودیتههیی موجهود در شهکیرش چ هیل

در اثهر بریهورد تعههداد زیهید یههون بهی انهرژیهههیی مختلهف اشههبی

ردهی ،محدودالی ضخیمت منیگب صیف آلهومتنتک بهرای تعتهتن

م ه شههوند؛ بههرای جلههوگتری از ایههن امههر ،بههی اگههتایدال از صههیف

انههرژی یههونهههیی نتتههروژن تولتههدی در دگههت یال SBUMTPF1

آلومتنتک در جلوی آشکیرگیز م توان یونهیی انرژی -پییتن را

در گسههترالی  1200تههی  2630نههینومتر اگههت .در نتتجههه در ایههن

حذ

آزمییش بی اگتایدال از روش الیهنشین بخهیر فتایکه (،)PVD( )1

نرد ].[7 ،6 ،5 ،4 ،3
نلهه و هککههیران ] [9 ،8بههی اگههتایدال از فنجههین فههیرادی و

ضخیمتههیی ،2100 ،1950 ،1810 ،1660 ،1500 ،1330 ،1240

تههفگههنج تیمسههون مجههها بههه آشکیرگههیز رد هسههتهای ،تههف

 2450 ،2270و  2620نینومتر از فلها آلهومتنتم بهر روی فهتلمههیی

یونهیی نتتروژن در دگت یال پاگکیی نینون نهو مهدر (،30kV

 CR-39نشیندال شد .برای مقییسه ردهیی به دگت آمهدال بهی مقهدار

 ) 4/75 kJرا در فشیر عکلتیت  0/4 torrبه دگت آوردند .به هور

اشبی آنهی و مقدار زمتنه و همچنتن مشخ

نردن ابتدا و انتهیی

مشیبه تینیئو و هککیران ] [10بی اگتایدال از تهفگهنج تیمسهون و

منحن ه  ،ضههخیمتهههیی ( 1050اشههبی ) و  2790نههینومتر (زمتنههه)

آشکیرگیز رد هستهای ،تف انرژی یونهیی نتتروژن در دگهت یال

آلومتنتم نتا بر روی آشکیرگیزهیی  CR-39نشهیندال شهد .در ایهن

پاگکیی نینون نو مدر  19/5 kJرا اندازالگتری نردند.

آزمییشهی محاظهی دگت یال تی فشیر  8×10-3 mbarیأل شد .گیز

زیدلوگههک ] [11توزیههع زاویهههای دوتههرونهههی در دگههت یال

نتتروژن بی فشیر  0/5 mbarبه دگت یال تاریق و ولتیژنیری دگت یال

پاگههکیی نههینون  1000 kJلهسههتین را بههی اگههتایدال از فههتلمهههیی

 23±0/5 kVانتخیب شهد .بهرای بهه دگهت آوردن توزیهع انهرژی

 CR-39و صیف هیی آلومتنتک مختلف اندازالگتهری و مشهخ

یونهیی نتتروژن ،از یک روزنهی گوزن  200متکرون در مقیبهل

نرد نه بتشترین تعهداد یهونههی در راگهتیی محهور آنهد بهودال و

فتلمهیی آشکیرگیز اگتایدال شد .فیصلهی روزنهی گهوزن تهی گهر

مقدار آن در حد اشبی اگت .به ور مشیبه گیدوگک و هککیران

آند و تهی محهل قرارگتهری آشکیرگهیزهی ،بهه ترتتهب ،برابهر  16و

] [12توزیع زاویهای دوترونهی و پروتهونههیی گهریع اولتهه را بهی

 5/5 cmبود .بدینترتتهب آشکیرگهیزهی در فیصهلهی  21/5 cmاز

اگتایدال از آشکیرگیز رد هستهای به دگت آوردند .نتهییج حیصهل

گر آند و تحت زاویهی صهار درجهه نسهبت بهه محهور آنهد قهرار

از نیر آنهی نشین داد نه هر دو توزیع زاویهای در حدود زاویهی

گرفته بودند.

 20درجه بی محور zهی ،دارای قله هستند.
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جدول  .1انرژی آگتینهی یون نتتروژن برای عبهور از ضهخیمتههیی مختلهف

برای تعتهتن توزیهع زاویههای یهونههیی نتتهروژن از فهتلمههیی

صیف آلومتنتک

 CR-39بی فتلتر آلومتنتک به ضخیمت  1200نینومتر اگهتایدال و بهه
ازای هر آشکیرگیز یک روزنهی گوزن  500متکهرون در مقیبهل
فتلمهیی آشکیرگیز قرار دادال شد .فیصلهی روزنهی گوزن تی گر
آند  8 cmو فیصلهی آن تی محل قرارگتری فتلمهیی آشکیرگهیز،
 2 cmبود .فتلمهیی آشکیرگیز در زاویههیی  45 ،30 ،15 ،°و 60
درجههه نسههبت بههه محههور آنههد ،در دایههل محاظههه قههرار گرفت هه و

ضخیمت

انرژی

ضخیمت

انرژی

)(nm
1050

)(keV
700

)(nm
1950

)(keV
1800

1240

900

2100

2000

1330

1000

2270

2250

1500

1200

2450

2500

1660

1400

2620

2750

1810

1600

2790

3000

پرتوده شدند .شکل  1آرایهش اگهتایدال شهدال در ایهن پهژوهش
چ یل ردهیی ثبت شدال روی هر فتلم ،مربهو بهه یهونههیی

برای تعتتن منحن توزیع انرژی و زاویهای را نشین م دهد.
برای ظیهر شدن ردهیی ثبت شدال ،فتلمهیی  CR-39به مدت

نتتروژن بی انرژی آگتینه و انرژیهیی بیالتر از آن اگت .بی به دگت

 6گههیعت مههورد گههونش قههرار گرفتنههد .بههرای گههونش فههتلمهههیی

آوردن ایتا

چ یل ردهیی ثبت شدال در گسترالهیی مختلهف

 ،CR-39از روش یورش شتکتیی و محلول  6نرمیل  NaOHدر

انرژی ،منحن توزیع انرژی یونهیی نتتروژن به دگهت آمهد .ههم

دمیی  70درجه گینت گراد اگتایدال شد .برای شکیرش زمتنهه ،نتها

چنتن چ یل رد یونهی بهی صهیف آلهومتنتک بهه ضهخیمت 1050

تعداد  3فتلم پرتوده نشدال مورد گونش قرار گرفت.

نینومتر (متنیظر بی آگتینهی ثبت انرژی  )700 keVبهه حهدی زیهید
بود نه قیبل تاکتک از یکدی ر نبهودال و در گسهترالی شهکیرش
نرمافاار نبودند (حیلت اشبی ) .بهرای ایهن فهتلمههی بهه هور نکونهه

 .3نتایج آزمایش و تحلیل دادهها
بی اگتایدال از نرمافاار  ،SRIMانرژی آگتینهی یهونههیی نتتهروژن

قسکتهیی از ا را

برای عبور از ضخیمتهیی مختلف صیف آلومتنتک و ثبت شدن

نه شکیرش آنهی بتشتر از  2×10 cmبهود .لهذا بهرای صهیف

بر روی فتلمهیی  CR-39محیگبه شد .نتهییج در جهدول  1آوردال

آلومتنتک بی این ضخیمت و ضخیمتهیی نمتر ،مقدار اشهبی در

شدال اگت.

نظر گرفته شد و برای رگم نکودار و امکین مقییسهی چ یل ردهی

مرنا پرتودیدال مورد شکیرش قرار گرفهت
-2

7

در بیزالهیی مختلف انرژی ،در انرژیههیی پهییتنتهر از 900 keV
(متنیظر بی صیف  )1240 nmچ یل  2×107 cm-2در نظهر گرفتهه
شد.
برای شکیرش زمتنهه 3 ،فهتلم  CR-39پرتهوده نشهدال مهورد
گونش قرار گرفت؛ متهین تن چ هیل گهطح ردههیی پرتوههیی
زمتنه 1±0/1 )×106 cm-2( ،به دگت آمد؛ تعداد ردهیی شکیرش
شدال بر روی فتلم  CR-39به ضهخیمت  2790نهینومتر نتها در حهد

(الف)

زمتنه بود.
نتههییج شههکل  2نشههین داد نههه بههی افههاایش ضههخیمت صههیف
آلومتنتک  ،چ یل ردهیی ثبت شدال بر روی فتلمهیی آشکیرگیز
نیهش م ییبد .در جدول  2چ هیل ردههیی ثبهت شهدال بهر روی
 CR-39بهه ازای ضهخیمتههیی مختلهف صهیف آلهومتنتک درت
شدال اگت .در این جدول شکیرش زمتنهه از شهکیرش ههر یهک از
فتلمهی نم شدال اگت.

(ب )

بعههد از پرتههوده و گههونش فههتلمهههی ،منحن ه توزیههع انههرژی

شــکل ( .1الههف) آرای هش اگههتایدال شههدال بههرای تعتههتن توزیههع زاویهههای( ،ب)

یونهیی نتتروژن بی اگتایدال از چ یل ردهیی ثبهت شهدال بهر روی

ن هدارندالی راح شدال برای تعتتن توزیع انرژی.

فتلمهی به دگت آمد (شکل .)3
21
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شکل  .2نکونهای از ثبت ردهی بر روی فتلمهیی آشکیرگیز  CR-39بی ضخیمتهیی مختلف صیف آلومتنتک ؛ از راگت به چپ ،به ترتتب 2790 ،2100 ،1330 ،1000 ،نینومتر.

جدول  .2انرژی آگتینه و چ یل رد یونهیی ثبت شدال بی آشکیرگیز  CR-39برای ضخیمتهیی مختلف صیف آلومتنتک
ضخیمت

انرژی آگتینه عبور

)(nm

)(keV

1050

700

1240

900

1330

1000

1500

1200

1660

1400

1810

1600

چ یل ردهی
()103 cm-2

ضخیمت

انرژی آگتینه عبور

)(nm

)(keV

1950

1800

2100

2000

2270

2250

2450

2500

2620

2750

2790

3000

اشبی

16900±100/1

12730±100/07
9640±100/05
7150±100/04
5490±100/03

چ یل ردهی
-2

3

( )10 cm

4300±100/03
3330±100/02
1570±100/01
710±100/01
280±100

در حد زمتنه
×107

2
1/8

CR-39
نتتروژن

1/6
1/4

1
0/8
0/6

چگالی سطحی رد ()cm-2

1/2

0/4
0/2
º
3000

2750

2500

2250

2000

1800

1600

1400

1200

1000

900

700

انرژی )(keV

شکل  .3تف انرژی یونهیی نتتروژن ،تعتتن شدال بی اگتایدال از آشکیرگیز .CR-39

در فشیر  0/5 mbarگیز نتتروژن ،بتشتهرین چ هیل گهطح

این نیهمگین ردی توزیع زاویهای یونهیی نتتروژن را م تهوان بهی

رد در زاویهی صار درجه نسبت بهه محهور آنهد ،بهرای فهتلمههیی

توزیع نیمتقیرن و نیتورالای ریاچشکههیی یهون در دایهل گهتون

 CR-39بی صیف آلهومتنتک بهه ضهخیمت  1240نهینومتر ،و برابهر

پاگکی ،نه نیشه از عهدم تجهینی متهدان ههیی الکترومینی تسه

 17/9×106 cm-2به دگت آمد.

محل اگت ،توضتح داد .این ریاچشکههی نسبت به محور  zلاومهیً

منحنهه توزیههع زاویهههای یههونهههیی نتتههروژن در دگههت یال

متقیرن نتستند .البته این نییکنوایت به عیملهیی مختلف دی هری

 SBUMTPF1تعتتن شدال بی اگتایدال از آشکیرگیز  CR-39نشین

چون انرژی و ولتیژ نیری دگت یال ،گیز عکلتیت  ،شکل آند و . . .

داد نه توزیع زاویهای یونههی یکنوایهت نبهودال و در محهدودالی

بست

دارد و در دگت یالهیی مختلف پاگکیی نینون م توانهد

زاویهی  30درجه نسبت به محور آند ،دارای یک قله اگهت؛ ایهن

نتییج مختلا دربر داشته بیشد.

نتییج بی نتییج به دگت آمدال در مرجع ] [13تطیبق داشت (شهکل .)4
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مجلهی علوم و فنون هستهای1393 ،69 ،
CR-39

چ یل ردهیی ثبت شدال به وگتلهی این دو آشکیرگیز این نتتجهه
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به دگت آمد نه تعداد رد ثبت شدال روی فتلم  CR-39بتشتر از
فتلم پل نربنیت اگت؛ این ،نشیندهندالی بیزدال شکیرش بارگتر
آشکیرگیزهیی  CR-39نسبت به پل نربنیت اگهت .امهی بهه دلتهل
حسیگتت بیالی فتلمهیی  CR-39و ثبت یونهیی انرژی -پهییتن،
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شکل  .4توزیع زاویهای یونهیی نتتروژن ،تعتتن شدال بی اگتایدال از آشکیرگیز
.CR-39

برای دگت یال مورد اگتایدال در فشیر  0/5 mbarگیز نتتهروژن،
نسبت گسهتل یهون نتتهروژن در راگهتیی محهور آنهد (بهتشتهرین
چ یل ردههیی ثبهت شهدال) بهه زاویههی  60درجهه نسهبت بهه آن
(نمترین چ یل ردهیی ثبت شدال) برای فتلمههیی  CR-39برابهر
 7/15به دگت آمد؛ این مقدار برای فتلمهیی پل نربنیت اگهتایدال
شدال در مرجع ] [13برابر  5/16به دگت آمدال اگت.
 .4نتیجهگیری
در این پژوهش بی اگتایدال از فتلمهیی الیهنشین شدال و بی اگهتایدال
از آرایشههیی راحه شهدال ،منحنه توزیهع انهرژی و زاویههای
یون هیی نتتهروژن در دگهت یال پاگهکیی نهینون SBUMTPF1

( )3/2 kJ ،25 kV ،10/4 µFمطههیبق شههکلهههیی  3و  4بهه دگههت
آمد .همچنتن مطیبق شکل  ،4منحن توزیهع زاویههای یهونههی در
دگت یال  ،SBUMTPF1در توزیع یونههی نهییکنوایت نشهین داد
نه م توان دلتل آن را احی ه شدن گتون پتنچ بهه وگهتلهی یهک
متدان مینی تس گکت دانست .در واقع نیهمگهین ردی زاویههای،
یک ویژگ ذاته هکههی تخلتههههیی دگهت یال پاگهکیینهینون
اگت .به عبیرت دی ر ویژگ هیی مینروگکوپ گستل یون برای
دگت یالهیی پاگکیینینون ثیبت بیق م میند ،ول ویژگ ههیی
متکروگکوپ به یی ر ییصتت آمیری این پدیدال در دگت یالهیی
پاگکیی نینون مختلف بی هم متایوت اگت .امی به دلتهل یکسهین
بودن دگت یال مورد اگتایدال در این پژوهش و دگت یال اگتایدال شدال
در مرجع ] ،[13نتییج به دگت آمدال بی آشکیرگهیزهیی  CR-39و
پل نربنیت بی یکدی ر تطیبق یوب داشتند .همچنتن از مقییسهی
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