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اثر سد پتانسیل بر توان ایستانندگی کانالهای محوری بلور سیلیکون برای پروتون
* محمد المعی رشتی،سپیده شفیعی
 تهران ـ ایران،11365-3486 : صندوق پستی، سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هستهای،پژوهشکدهی فیزیک و شتابگرها

 مسافت کانالزنی بررای-> سیلیکون و نیم110< > و100<  اثر سد پتانسیل و محدودهی باز کانال بر توان ایستانندگی کانالهای محوری:چکیده
 مسرافت کانرالزنری بررای پروترون در ایر راسرتاها برا اسرتداده از یر یهسرازی ییر هرای- توان ایستانندگی و نیم.پروتون مورد بررسی قرار گرفت
 در یر یهسرازی ییر هرای پرسپراکنردگی. انردازهگیرری یرد2200 keV  تا1800 پسپراکندگی رادرفورد نظیر راستاهای کانالی در بازهی انرژی
 نشران داده یرد کره برا افرسایپ سرد پتانسریل و.  فرض ید که فرایند فرار یونها از راستای بلوری رفترار نارایی دارد،رادرفورد نظیر راستاهای کانالی
. مسافت کانالزنی افسایپ مییابد- ولی نیم، توان ایستانندگی کاهپ،محدودهی باز کانال

 بلور سیلیکون، مسافت کانالزنی- نیم، کانالهای محوری، توان ایستانندگی، سد پتانسیل:کلیدواژهها

The effect of potential barrier on stopping power along axis- channel
of silicon for protons
S. Shafiei, M. Lamehi-Rachti*
Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI, P.O.Box: 11365-3486, Tehran – Iran

Abstract: In this paper, the effect of the potential barrier and open area of Silicon along the
crystallographic direction <100> and <110> on the channeling stopping power and the channeling halfdistance for protons are investigated. The channeling stopping power and the channeling half- distance
for protons are measured by simulation of the channeling spectra in the energy range of Ep=1800-2200keV.
It is assumed that the dechanneling process behaves exponentially. It showed that the channeling
stopping power for protons decreases when the potential barrier and open area of channel increase.
Furthermore, the channeling half- distance increases by increasing the open area of the channel.
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اثر سد پتانسیل بر توان ایستانندگی کانالهای محوری بلور سیلیکون برای پروتون

نرایههای منظم قرار گرفترهانرد ،یرون در هنگرام ورود بره کانرال،

 .1مقدمه
یرد .پرس از نن

منطقهی برازی را در پریپ روی خرود مریبینرد .در نتیجره ،میرسان

پدیدهی کانالزنی ،در اوایرل دهرهی  60کشر

تأثیر ی کهی بلوری بر منحنی حرکت یون در داخل بلرور ت ردیل

برخورد بی یون و ابر الکترونی اتمهای ناونه کاهپ مرییابرد .از

به ابساری برای مطالعهی ساختار بلور در منطقرهی نسدیر

سرط

ای رو ،انتظار میرود که تروان ایسرتانندگی کانرال محروری بلرور

جامدها ید ] .[1در نن سالها لیندهارد در نظریهی جامع خود برا
تعری

کمتر از حالت کاتورهای باید .رابطرهی میران تروان ایسرتانندگی

اتمها به صورت ریساان و صدحههای پیوسته ،رفتار یر

یون در داخل کانال بلروری را توصری

ی

کررد و نشران داد کره بره

نویته مییود ][9

دلیل کمتر بودن چگالی الکترونی در داخل کانال بلوری نس ت به
حالت کاتورهای ،توان ایستانندگی کانال بلوری برای یون ،کمتر

()1

از حالت کاتورهای اسرت ] .[2تراکنون نسر ت تروان ایسرتانندگی

dE
 °1کاتورهای )
(  محوری
dx

dE
) (
dx

همچنی کسر ایغال یدهی کانال با نرایهی منظم اتای در حالت

کانررال محرروری بلررور برره ترروان ایسررتانندگی کرراتورهای نن برررای
باریکههای مختل

کانرال محروری بلرور و تروان ایسرتانندگی کراتورهای چنری

کانال محوری ،ای است ][13

در بلورهای متداوت گسارش یده است ]،4 ،3

 .[5در ای میران انردازهگیرری تروان ایسرتانندگی برر پایرهی تشردید
هسته ای توجه بسیاری را به خود جلب کرده است .در ایر روش
از قلهی تشدید هستهای در یی

به عنوان ی

()2

نشانگر برای بررد

که در نن   2u1 ،یعاع مؤثر اتمهای سایه یده اسرت ،کره

ذره در ناونررهی بلرروری اسررتداده مررییررود ] .[8 ،7 ،6در مررورد

میتواند با ریشهی دوم میانگی مربعی دامنهی نوسانهای حرارتی

باریکهی پروتون در راستای کانال محوری بلور سریلیکون ،نیرس از
ای روش استداده یده و با کار

 min  Nd2

عاود بر محور تقریب زده یود.

نن ،نسر ت تروان ایسرتانندگی

کانال محوری بلور به حالت کاتورهای  αو نیم -مسافت کانرالزنری

هنگامیکه یون در راستای محور بلور وارد مییود ،تحت اثر

 λاندازهگیری یده اسرت ] .[12 ،11 ،10 ،9از ننجرا کره کیدیرت

نیروی کولنی ،که از سوی اتمهرای یر که بره نن وارد مرییرود،

بلرررور و یررررایز نزمرررایپ برررر ایررر کایرررتهرررا تأثیرگذارنرررد،

یروع به حرکت نوسانی در امتداد محور میانی کانال میکنرد .در

دادههای گسارش یده فاقد ارزش مقایسهای هستند .در ای مقالره

واقررع ذرهی راسررتا گرفترره ،در سررد پتانسرریلی کرره اتررمهررای یر که

بلور سیلیکون برا جترتگیرری < >100اسرتداده یرد و برا

سرراختار

از ی

نن را بره وجررود نوردهانررد ،مح رروم مررییررود .در یر

استداده از ی یهسازی یی های کانالی پسپراکندگی رادرفرورد

تنگچی ( ،)1اتمهای بلور در راستای کانال محوری ،بره صرورت

در بازهی انررژی  1800ترا  ،2200keVنسر ت تروان ایسرتانندگی

ریساانهایی با پتانسیل پیوسرته توصری

مرییروند .ایر پتانسریل

کانررال محرروری بلررور برره حالررت کرراتورهای برررای پروتررون و

پیوسته چنی بیان مییود ][13

نیم -مسافت کانالزنی پروتون در راستای کانال محوری <>100
و < >110اندازهگیری ید .در ی یهسازی یی ها فررض یرد کره
فرایند فرار ذرات از کانال از ی

()3

رفتار نارایی برخروردار اسرت .در

2
2Z1Z2 e2  C.a  
U(r ) 
ln 
  1
d
 r  

که در نن r ،فاصلهی یون از ریساانهای اتای C ،مقداری ثابرت

نتایت اثر سد پتانسیل کانال و محدودهی باز کانرال برر نسر ت تروان

()2

ایستانندگی کانال محوری بلور به حالت کراتورهای و نریم -مسرافت

و برابر با  a ، 3فاصلهی پویشی تومام -فرمری  d ،فاصرلهی

کانالزنی مورد بررسی قرار گرفت.

بی اتمها در ریساانهای اتای و  Z1و  ،Z2به ترتیب ،عردد اتاری
ذرهی فرودی و مادهی هدف هستند .در جدول  1مقدارهای الزم

 .2مبانی نظری
کانالهای محوری در بلور با ردی های اتای تعریر

برای محاس هی سد پتانسیل کانال و کسر منطقهی باز کانال ایغال
یده به وسیلهی اتمهای بلوری نورده یده است.

مرییروند

] .[13از ننجا که اتمها در راستای کانالهای محوری به صورت
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جدول  .1دادههای الزم برای محاس هی سد پتانسریل کانرال و کسرر منطقرهی

با توجه به معادلهی  ،5انرژی عر ی ذره بسرتگی بره زاویرهی

باز کانال ایغال یده به وسیلهی اتمهای بلوری ][9

کایت

ورودی نن نس ت بره راسرتای کانرال و پتانسریل کرولنی اترمهرای

مقدار

(u1)Å

ی که ،که تابعی از فاصلهی بی ذره و اتمهای ی که اسرت ،دارد.

0/075
2

(e (eV. Å

14/4

(a)Å

0/18

( N)Å

0/05

-2

110
(d)Å

بنابرای  ،ذرات با توجه به مکران و زاویرهی ورودیران بره کانرال،
دارای انرژی عر ی متداوتی هسرتند .ایر ذرات پرس از ایر کره
مسافتی را در درون کانال یی کرده و انررژی عر ری الزم بررای

100

فرار از کانرال را بره دسرت نوردنرد ،در راسرتای کراتورهای قررار

5/43 3/84

میگیرند .در نتایت ،در هندسهی پسپراکنردگی ،انررژی ذراتری
که در اثر برخورد با هستهی یکی از اتمهرای ناونره پرسپراکنرده

انرررژی عر رری( )3ذرهی راسررتا گرفترره ،در یررول مسرریرش در

یده و از ناونه در زاویهی معی خارج مییوند ،برای بررسی اثر

درون کانال بره دلیرل پراکنردگیهرای چندگانره از الکتررونهرا و

کانالزنی مورد مطالعه قرار میگیرد.

هستههای اتمهای ی کهی بلوری افسایپ مییابرد .در نتیجره ذره،
انرژی الزم برای فرار از سد پتانسیل کانال را به دست نورده و از

 .3آزمایشها

کانررال فرررار مرریکنررد .رابطررهی انرررژی عر رری ذره چنرری نویررته

نزمایپها با استداده از یرتا دهنردهی وانردوگراف انجرام یرد.

مییود ][14 ،13

محدظهی پراکندگی ،مجتس به زاویهیا و با قابلیرت چررخپ در
سه محور بود .دقرت چررخپ در هرر سره محرور در حردود 0/01

) ET  E2  U(r

()4

درجه ( 0/018درجه برای زاویهی  0/007 ،θدرجه بررای زاویرهی
 γو  0/012درجه برای زاویهی  )φبود .در نتیجه ای امکان فراهم

که در نن ET ،انرژی عر ی ذره یا هاان انرژی ذره در صدحهی

مینمد که ناونه یوری تنظیم یود که باریکه درست در راستای

عاود بر راستای حرکت ذره E ،انررژی ذره در راسرتای حرکرت

کانررال بلرروری وارد یررود .در یررکل  1نگررهدارنرردهی ناونرره و

نن در داخل کانال و  ψزاویهای است که ذره به هنگرام ورود بره

محورهای چرخپ نشان داده یده است .نیکارسراز در زاویرهی

کانال با راستای کانال میسازد .زمرانیکره انررژی عر ری ذره از

 165درجه نس ت به راستای باریکهی فرودی قرار دایت .ناونهی

نظر مقدار با پتانسیلی که ذره را در داخل کانال مح وم میکنرد،

مورد نزمایپ ویدر سیلیکون < >100بود.

قابل مقایسه مییرود ،ذره بره ریسراانهرای اتاری بریپ از انردازه
نسدی

برای پیدا کردن کانال ،از باریکرهی هلریم اسرتداده یرد .ابتردا

یده و تقریب پیوستگی دیگرر برقررار ناریمانرد .در ایر

ناونه ،به یور تقری ی به صورت عاود بر راستای باریکهی فرودی

اتمهرا در ریسراانهرای اتاری را مریبینرد و

قرررار داده یررد .سرررس در راسررتای  ،θناونرره بررا گررام  0/4درجرره

برخورد تکی اتم -یرون برجسرتهترری فراینردی اسرت کره انجرام

چرخانده و در هر گام تعداد ذرات پسپراکنرده یرده انردازهگیرری

مییود .برای ای که تقریب پیوستگی هاواره برقررار باانرد بایرد

ید .با استداده از کاهپ بترهی ذرات پسپراکنرده یرده از ناونره

تر

هنگامیکه باریکه در راستای کانرال صردحهای و یرا محروری قررار

ن اید .کمتری فاصرلهی نسدیکری ذره بره اترم ،فاصرلهی بحرانری

گرفت ،مکان صدحههرای بلروری بره دسرت نمرد ] .[15یرکل 2

یرایز ،ذره ت

ت

فاصلهی ذره از ریساانهای اتای از ی
 rc = ρتعری

مقدار معینی کوچ

ناایی از پویپ زاویهای در راستای  θرا نشان میدهد.

یده با زاویهی بحرانی  Ψcاست .با توجه بره رابطرهی

انرژی عر ی ،داریم
()5

) E2c  U(rc
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θ

زاویهی ( θدرجه)

φ

1

2

100

°
-1

°

-2
-0/2

ناونه

γ
-0/6

زاویهی ( γدرجه)

-0/4

-0/8

باریکه

{}110

{}100

شکل  .1یرحوارهی صدحهی نگهدارندهی ناونه و محورهای چرخپ در سره

شکل  .3چگونگی نسدی

راستا.

کانال اصلی بلور سیلیکون.
14000

کانال

1
0/8
0/6

4000

{}110

{}110

1/2

شمارش (یکای اختیاری)

{}100

6000

1/4

0/4

2000

0/2

°
5

4

2

3

1

°

°

600

زاویه (درجه)

شکل  .2پویپ زاویرهای در راسرتای  θبررای بلرور سریلیکون برا جترتگیرری

پسپراکندگی رادرفرورد باریکرهی هلریم از بلرور سریلیکون در

برررای یررافت کانررال محرروری < ،>110ناونرره  45درجرره در
راستای  θچرخانده ید .مکان صدحههای بلروری هااننرد حالرت

پیدا کردن مکان کانال محوری < ،>100ناونه با گام  0/14درجه

ق ل پیدا یده ،سرس با چرخاندن ناونه در دو راستای  γو  φسعی

در راستای  γچرخانده ید .در ایر حالرت مشراهده یرد کره سره
که ای سه محور به ی

شمارهی کانال

200

°

راستای کاتورهای و در راستای کانال .100

پس از یافت مکان دسته صدحههای { }110و { ،}100بررای

کانال صدحهای رفته رفته به ی

400

شکل  .4یی

( 100خطای اندازهگیری تجربی کمتر از اندازهی نقطهها است).

دیگر نسدی

بهرهی بهنجار شده

8000

یردن مکران سره کانرال صردحهای و تعیری مکران

کاتورهای

12000
10000

{}110

-1

ید با نسدی

مرییروند .مکرانی

کردن کانالهرای صردحهای بره یر

دیگرر ،کانرال

< >110بلور سیلیکون پیدا یود.

دیگر رسیدند مکان محرور < >100برود.

نحوهی یافت کانال محوری < >100با دن رال کرردن مسریر دسرته

پس از تعیی مکان محورهرای بلروری بره وسریلهی باریکرهی

صدحههای { }100و { }110در یکل  3نشران داده یرده اسرت.

هلرریم ،بررا تغییررر باریکرره برره پروتررون ،ییر هررای پررسپراکنرردگی

پسپراکندگی رادرفورد باریکهی هلیم از بلرور

رادرفورد نظیر راستاهای کانالهرای محروری < >100و <>110

سرریلیکون در راسررتای کانررالی < >100بتنجررار یررده بررا راسررتای

در بازهی انرژی  1800تا  ،2200keVبه دسرت نمرد .ییر هرای

کاتورهای نشان داده یده است.

پسپراکندگی رادرفورد نظیر راستای کاتورهای با چرخپ ناونره

در یکل  4یی

به اندازهی  3درجه از حالت کانالی به دست نمد.
12

مجلهی علوم و فنون هستهای1393 ،70 ،

dx

 .4روش محاسبه

x1

x2

برای اندازهگیری توان ایستانندگی کانال محوری بلرور سریلیکون
برای پروتون ،برنامهای در محیز  C++نویته ید که میتوانسرت
ییرر

پررسپراکنرردگی رادرفررورد نظیررر راسررتاهای کانررالی را

Ein

Ein-ch

◦E

ی یهسازی کند .با توجه به ای که نس ت تروان ایسرتانندگی کانرال
محوری بلور به توان ایستانندگی راستای کاتورهای برای پروترون

θ

و همچنی مسافت متوسز یی یده به وسریلهی ذرات در کانرال،
در یکل یی

Eout

پسپراکندگی رادرفورد نقپ تعیی کننده دارنرد،

ای دو کایت ،با استداده از انط اق یی های یر یهسرازی یرده و

شکل  .5یرحوارهی پدیدهی کانالزنری بررای یر یهسرازی ییر

یی های تجربی ث ت یده در نزمایشگاه محاس ه یدند.

کانال محوری بلور.

در راسرتای

بلور سیلیکون استداده یده بررای یر یهسرازی در یرکل  5بره
یور یرحوار نشان داده یده است .هاانیور که از یرکل  5پیردا

که در نن N ،تعداد ذرات اولیهی وارد یرده بره کانرال و )N(x

است ،ابتدا باریکه با انرژی  Eوارد کانال محروری بلرور یرده و

تعداد ذراتی اسرت کره در فاصرلهی  xدر خرارج از کانرال یافرت

مسیر  x1را در راستای کانال یری مریکنرد .باریکرهی فررودی در

مییوند λ .پارامتر مستقل از انرژی ذره اسرت کره نریم -مسرافت

یول مسیر خود در درون کانال برا الکتررونهرای اترمهرای ناونره

کانالزنی یعنری ،فاصرلهای را کره یری نن ذرات درون کانرال بره
نص

برخورد کرده و انرژی از دست میدهرد .بایرد توجره دایرت کره

تعداد اولیهیان میرسند ،تعری

لذا ،تعداد ذراتری کره در فاصرلهی  xو  x+dxاز کانرال فررار

توان ایستانندگی کانال محوری بلور کمتر از راسرتای کراتورهای

میکنند ،ای است

است؛ در نتیجه ذره ،درون کانال مسافت بیپتری را یی میکند.
با توجه به رابطهی بی برد ذره و توان ایستانندگی برای نن،

 dN 
 N x /  
dN dech  
dx    e dx
 dx 
 


()9

R   (dx / dE)dE

()6

انرررژی ذراترری کرره در فاصررلهی  ،x1از کانررال خررارج یررده و

در حالت کانال محوری با در نظر گرفت معادلهی  ،1بررد ذره در

مسافت  x2را در مسیر کاتورهای یی میکنند ،ای است

راستای کانال ،برابر  1بُرد نن در راستای کاتورهای است.


انرژی ذرهای که مسافت  x1را درون کانال یی کررده اسرت،
()10

چنی محاس ه مییود
()7

 dE 
 dx
 dx 

x1


میکند.

E in ch  E   

Ein  Ein  ch   (dE / dx )dx
x2

x

در نتایت ذراتی که در مسیر کاتورهای حرکت مریکننرد در
برخورد با هستهی یکی از اتمهای ناونره پرسپراکنرده یرده و از

در ای جا فرض یده است که ذره در ادامه از کانرال فررار کررده،

ناونه خارج مییوند .انررژی ذراتری کره در زاویرهی  165درجره

در مسیر کاتورهای قررار مریگیررد و فراینرد فررار از کانرال رفترار

پسپراکنده یده و نیکارسازی مییوند برابر است با

ناایی دارد ][9
x

()8

) N( x )  N (1  e x / 

()11

13

E out  KEin   cos (dE / dx )dx
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که در نن x=x1+x2 ،و  Kریب حرکتیناختی است

Start

2

 M cos   M2  M2 (sin ) 2 


2
1
K 1

M1  M2




()12

Read E◦, R, dx
Read λ, 

 M1و  ،M2به ترتیرب ،جررم ذرهی تابشری و هردف و  θزاویرهی
پسپراکندگی است.

x1

تعداد ذرات نیکارسازی یده به ازای  Nincذرهی تابشی ای
است
dNdet  Ninc (d / d).Nt arg et ..dNdech


dx
NA
dE
A
dE

()13

N t arget 

که در نن NA ،عدد نووگادرو A ،و  ،ρبه ترتیب ،عدد جرمی و
چگالی مادهی هدف است.

measured scattering probability
of a particle with Ein

برای در نظر گررفت پراکنردگیهرای چندگانره و پتر یردگی

باریکهی یرونی در درون ناونره ،سرط مقطرع پرسپراکنردگی از
دادههررای تجربرری یی ر

پررسپراکنرردگی رادرفررورد در راسررتای

کاتورهای محاس ه ید.
برای به دست نوردن سرط مقطرع بره صرورت تجربری ابتردا
ناونه به قطعههایی به خامت  dx=0/05 μmتقسریم یرد .سررس
no

فرض ید کره ذره مسرافت  xرا در راسرتای کراتورهای در داخرل

?

ناونه به صورت مستقیم یی کرده و وارد قطعهای به خامت dx

yes

مییود .انرژی ذره در ابتدا و انتتای قطعه  Ex,inو  Ex+dx,inمحاس ه
ید .ننگاه فرض ید که ذره در هاان قطعه با ی

هستهی اتاری

برخرررورد کررررده ،مقرررداری از انررررژی خرررود را از دسرررت داده،

no
?

پسپراکنده یده و از ناونه خارج مییرود .مقردار انررژیای کره

yes

ذره در اثر برخورد از دست میدهد ،بررای ذرهای کره در ابتردا و
انتتای قطعه قرار دارد یعنی  Ex,outو  Ex+dx,outمحاس ه ید .ننگراه
بررا توجرره برره ییر

no

تجربرری در راسررتای کرراتورهای ،تعررداد ذرات

simulated and
experimental
?spectrum consistent

نیکارسازی یرده در برازهی انررژی  Ex,outو  Ex+dx,outبره عنروان

yes

سط مقطع پسپراکندگی تجربی برای ذرهای با انرژی  Ex,inکره

Write λ, 

در زاویهی  165درجه پسپراکنده مرییرود ،در نظرر گرفتره یرد
].[9
الگوریتم برنامهی ی یهسازی یی

End

پسپراکنردگی رادرفرورد

نظیر راستای کانال محوری بلور در یکل  6نشان داده یده است.

شکل  .6الگوریتم ی یهسازی ییر
کانال محوری.
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کایتهای  αو  λاز برازش یی ی یهسازی یده با یی تجربی
برره دسررت مررینینررد ،ایرر قلررههررای تشرردیدی در ییرر هررای
پسپراکندگی هاانند ی نشانگر عال میکنند و س ب افسایپ
دقت در تعیی ای کایتها مییوند .هارانیرور کره از یرکل 7
پیرردا اسررت ،قلررهی تشرردیدی نظیررر انرررژی  1/67 MeVدر ییر
باریکهی پروتون به انرژی  1800keVدیده مییرود .پتنرای ایر
قلرره در ییر باریکررهی پروتررون بره انرررژی  2000 keVبرریپتررر
مییود .در یی باریکهی پروترون بره انررژی  2200 keVقلرهی
تشدیدی متناظر با انرژی  2/09 MeVبه صورت ی قلهی کامالً
تیس مشاهده مییود در صورتی که قلهی تشدیدی متناظر با انرژی
 1/67 MeVبسریار پتر اسرت .انرررژی هرر ذره و مقرردار محاسر ه
یدهی دو کایت  αو  λدر کنار هر ییر در یرکل  7برچسرب
گذاری یرده اسرت .نتراین انردازهگیرری یرده بررای کانرالهرای
محوری < >100و < >110در جدولهای  2و  3نورده یده است.

 .5نتایج و بحث
برای ی یهسازی یی های پسپراکندگی نظیر کانالهای محوری
در هر انرژی ابتدا با استداده از برنامرهی یر یهسرازی SIMNRA
] [16انرژی دقیق یی های کاتورهای مربوط به هر کانرال محاسر ه
و سرس با استداده از برنامهی  [17] SRIMبرد ذره در ایر انررژی
تعیرری یررد .ننگرراه بررا اسررتداده از ایرر دو مقرردار ،ییرر هررای
پسپراکندگی کانالهای محوری براسرام معادلرههرای بخرپ ،4
ی یهسازی یدند .در نتایت از برازش یی های ی یهسازی یرده برا
یی های تجربی ،دو کایت  αو  λتعیی ید .در یکل  7یی های
ی یهسرازی یرده و تجربری نظیرر راسرتاهای کانرالهرای محروری
< >100و < ،>110در سررره انررررژی  2000 ،1800و 2200 keV
نشران داده یرده اسرت .بررای واکرنپ  28Si(p, p)28Siدو قلرهی
تشدیدی در انرژیهرای  1/67و  2/09 MeVدیرده مرییرود کره
نایی از تشکیل هستهی مرکب  29Pاسرت ] .[10برا تروجه به ایر که

E=1810 keV

600

=0/63

400

λ=11/1 m

200

تجربی

1200

ی یهسازی

E=1823 keV

1000
800

=0/68

600

λ=5/8 m

400

شمارش (یکای اختیاری)

تجربی
ی یهسازی

800

شمارش (یکای اختیاری)

110

1000

100

1400

200
°
1500

2000

1000

°

°

500

2000

انرژی ()keV

600

λ=10/5 m

400
200

1500

°

500

شمارش (یکای اختیاری)

800

=0/65

2000

100

تجربی

E=2017 keV
=0/69

800

λ=6/2 m

600
400
200
°

°

1500

2000

1000
800

=0/69

600

λ=11/4 m

400
200
°

100

شمارش (یکای اختیاری)

E=2222 keV

2000

1000

500

°

1400

تجربی
ی یهسازی

E=2234 keV

1200
1000

=0/7

800

λ=6/1 m

600
400

شمارش (یکای اختیاری)

110

ی یهسازی

1500

1000

انرژی ()keV

تجربی

1000

1200

ی یهسازی

انرژی ()keV

500

1400

شمارش (یکای اختیاری)

110

1000

ی یهسازی

1000

1000

انرژی ()keV

تجربی

E=1981 keV

°

200

°
2000

انرژی ()keV

1500

1000

انرژی ()keV

500

°

°

شکل  .7یی های ی یهسازی یده و تجربی پسپراکندگی رادرفورد پروتون در بازهی انرژی  1800تا  2200 keVاز هستههای اترمهرای بلرور سریلیکون در راسرتاهای
کانالهای محوری  100و .110
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جدول  .2مقدارهای اندازهگیری یدهی  برای باریکهی پروتون در راستاهای کانالهای محوری  110و  100بلور سیلیکون
میانگی 



کانال محوری
1800 keV

2000 keV

2200 keV

سایر مرجعها

110

0/63

0/65

0/69

0/660/03

]0/650/02 [11

100

0/68

0/69

0/7

0/690/01

]0/690/01 [9

جدول  .3مقدارهای اندازهگیری یدهی  λبرای باریکهی پروتون در راستاهای کانالهای محوری  110و  100بلور سیلیکون
(λ )m

کانال محوری

میانگی λ

1800 keV

2000 keV

2200 keV

سایر مرجعها

110

11/1

10/5

11/4

110/5

]12/190/1 [11

100

5/8

6/2

6/1

6/030/23

]9/540/24 [9

براسام ایالعات جدولهای  ،3 ،2مقردارهای انردازهگیرری

مقدار سد پتانسیل و کسر ایغال یردهی منطقرهی براز کانرال بره

یدهی  در ای مقاله با مقدارهای پیپ از ای گسارش یرده ]،9

وسیلهی اتمهای بلوری در راستای کانرالهرای بلروری < >100و

 [11همخوانی دارد .باید توجه دایت با ای که مقردارهای  αو λ

< >110در جدول  4نشان داده یده است.

دیگر مرت ز هستند ،اما میتروان فررض کررد کره

براسام معادلهی  ،3سد پتانسیل در کانال محوری ،با فاصلهی

مقدار  αبرای هر باریکه ،تنتا به ویژگیهای کانرال بلرور بسرتگی

 dاتمها نسر ت عکرس دارد .فاصرلهی اترمهرا در راسرتای محرور

دارد ] .[10در نتیجه ،انتظار میرود که مقدارهای به دست نمده با

بلوری < >100با ثابت ی کهی بلور سیلیکون برابرر و در راسرتای

مقدارهای پیپ از ای گسارش یده هرمخروانی دایرته بایرد .امرا

محور بلوری < ) 1/ 2 ( ،>110برابر نن است .در نتیجه با توجه

به نحوی با ی

کایت  λنه تنتا به کیدیرت کانرالهرای بلروری ،حسرام اسرت و

به معادلهی  3پتانسیلی که ذره در داخل کانال < >110حس میکند

کاستیها و جابرهجراییهرای یر که برر مقردار نن ترأثیر گذارنرد،

بررسر تررر از کانررال < >100اسررت .لررذا ،ذره در کانررال محرروری

یرایز نزمایپ از جاله واگرایی باریکره ،میرسان خر محدظرهی

< >110نس ت به کانال < >100باید بر سد پتانسریل برسر ترری

نزمررایپ و  . . .نیررس در مقرردار نن نقررپ دارنررد ] .[18بنررابرای ،

فایق نید تا بتوانرد از نن فررار کنرد؛ بنرابرای  ،بره انررژی عر ری

اخررتالف مقرردارهای گررسارش یرردهی  λبرررای راسررتاهای کانررالی

بسر تری نیاز دارد .با توجه به ای کره انررژی عر ری ذرات بره

< >100و < [11 ،9] >110و مقدار به دست نمده در ایر مقالره

تدرین کره در کانرال پریپ مریرونرد ،بره دلیرل پراکنردگیهرای

دور از ذه نیست.

چندگانه ،بسر تر و بسر تر مییود ،ذره در ایر کانرال دارای
مقدار  λبسر تری است.

الزم به ذکر است که در مطالعههرای پیشری بررای بره دسرت
نوردن مقررردارهای  αو  λدر دو راسرررتای کانرررالی ،از دو بلرررور

در ارت اط با  αنیس هرر چره پتانسریل برسر ترر بایرد ،نیرروی

استداده یده است ،در حالیکره

کولنی بیپتری به ذرات وارد و در نتیجه ذرات از ریسراانهرای

بلرور سریلیکون بررش داده یرده در

اتای فاصله گرفتره و در محردودهی براز کانرال بریپترر حرکرت

سیلیکون با راستای برش مختل
در ای مطالعه ،از یر

تر

راسررتای < >100اسررتداده یررده و راسررتای کانررالی < >110بررا

مرریکننررد .از ای ر رو ،در ایرر حالررت ،میررسان برخررورد ذرات بررا

چرخاندن نن در راستای باریکهی فرودی اندازهگیری یده است.

الکترونهای اتای کاهپ یافته و ذرات انرژی کمتری را در یول

در نتیجه ،ای امر مقدارهای اندازهگیری یدهی دو کایت  αو λ

مسیریان در درون کانال به جا میگذارند.

در راستاهای محوری را مقایسهپذیر میسازد.
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جدول  .4سد پتانسیل کانال و کسر ایرغال یردهی محردودهی براز کانرال بره

بسر تر باید ذرات جتتیافته ،در محدودهی باز کانال بریپترر

وسیلهی ریساانهای اتای

مح وم یده و کمتر مریتواننرد بره ریسراانهرای اتاری نسدیر

راستای کانال محوری

سد پتانسیل ()eV

min

110

237/43

0/0068

100

167/89

0/0096

یوند .در نتیجه احتاال پراکندگی چندگانه کاهپ یافتره و ذرات
با نهنگ کمتری انرژی الزم برای فرار از کانال را کسب کرده و
مسافت بیپتری را در درون کانال یی میکنند ،ترا تعرداد ننهرا
به نص

دیگر عامل محدودکنندهی غیر از پتانسریل در داخرل کانرال،

مقدار اولیهی خود برسد .از سوی دیگر به دلیل ایر کره

که بر روی دو کایت  αو  λتأثیر میگذارد ،محدودهی باز کانال

ذرات نایتوانند به اتمهای ی که بیپ از انردازه نسدیر

است .هر اندازه محدودهی باز کانال برسر ترر بایرد ،ذرات یرونی

پس برخورد کمتری بی ننها و ابر الکترونی اتمها انجام مییود

میتوانند در محدودهای از کانرال کره بره هاران انردازه دورترر از

و در نتیجرره ترروان ایسررتانندگی در راسررتای کانررالی کرره سررد پتانسرریل

ابرالکترونی اتمهای ریساانهای اتاری اسرت ،حرکرت کننرد .در

بسر تری دارد پایی تر است.

یروند،

نتیجرره ،ترروان ایسررتانندگی کرراهپ مررییابررد .هررمچنرری امکرران
پینوشتها

پراکندگیهای چندگانه و بره دن رال نن ،دسرت یرافت بره انررژی

1. Close-packed structure
2. Thomas-fermi screening distance
3. Transverse energy

عر ی مورد نیاز برای فرار از کانال کاهپ مییابرد .برا توجره بره
جدول  ،4کانال محروری < >110دارای محردودهی کانرالی براز
بررسر تررر از کانررال محرروری < >100اسررت ،در نتیجرره ،کانررال
 110توان ایستانندگی کوچ

تری و نیم -مسافت کانرالزنری

بسر تری نس ت به کانال < >100دارد.
 .6نتیجهگیری
در ای مقاله با استداده از ی

بلور سریلیکون بررش داده یرده در

راستای کانال محوری < ،>100توان ایستانندگی و نیم -مسرافت
کانالزنی برای پروتون در بلور سیلیکون در راستاهای کانالهرای
محرروری < >100و < >110از یریررق یرر یهسررازی ییرر هررای
پسپراکندگی رادرفورد در بازهی انرژی  1800تا  2200 keVبرا
فرض نارایی برودن فراینرد فررار ذره از کانرال انردازهگیرری یرد.
مقرردارهای برره دسررت نمررده برررای ای ر دو کایررت در راسررتاهای
مختل  ،براسام اندازهی سد پتانسیل و منطقهی براز کانرالهرا برا
توجه به ای که اندازهگیری با هاران بلرور سریلیکون و در یررایز
نزمایشی یکسان انجام یده با ی

دیگر مقایسره یردند .نشران داده

ید که هر چه منطقهی باز کانال بسر تر بایرد یرونهرا در فاصرله
دورتری از ابر الکترونی اتمهای ی که حرکت میکنند و به دلیرل
برخورد کمتر ،توان ایستانندگی برای ننها کوچر

ترر و فراینرد

فرار ننها از کانال نرامتر اسرت .در نتیجره ،بررای ایر کره تعرداد
ننها به نص

مقدار اولیهی خود برسد ،مسافت بیپتری را بایرد

یی کنند .همچنی نشران داده یرد کره هرر چره سد پتانسیل کانال
17
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