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چكيده
 القایی در خط باریکه-  اندازهگیری پارامترهای فیزیکی مؤثر بر سطحمقطع دیفرانسیلی واكنشهای گسیل پرتو گاما ذره،هدف از این پژوهش
 با استفاده از واكنشهای هستهای مناسب،NMR  ارتباط بین انرژی ذره و فركانس، ثابت مدرجسازی. راست شتابدهنده واندوگراف است45˚
 با استفاده از پرتوهای گامای حاصل از چشمههای پرتوزای استاندارد10800 keV  تا60  در بازهHPGe  نمودار بازده مطلق آشکارساز.تعیین شد
 زاویه فضایی آشکارساز ذرات باردار با استفاده از دو روش متفاوت.و پرتوهای گامای آبشاری حاصل از واكنشهای گیراندازی پروتون بهدست آمد
 همچنین در مورد كاهش زمینه. جریان باریکه و تعداد هستههای هدف اندازهگیری شدند، با استفاده از طیفهای ذرات پسپراكنده.تعیین شد
 عدمقطعیت، با ایجاد شرایط آزمایشگاهی مطلوب.آزمایشگاه و شناسایی قلههای مزاحم حاصل از واكنشهای القایی با نوترون بحث شد
. تخمین زده شد%9  كمتر از،سیستماتیک برای اندازهگیری سطحمقطع
 سطحمقطع دیفرانسیلی، القایی- واكنشهای گسیل پرتو گاما ذره، شتابدهنده واندوگراف:كليدواژهها
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Abstract
The present research aims to measure the physical parameters affecting the differential cross-sections of
PIGE reactions in the 45˚R beamline of the Van de Graaff accelerator. The calibration coefficient, the
correlation between particle energy and NMR frequency, was determined using the relevant nuclear
reactions. The absolute efficiency of the HPGe detector within the energy range of 60 to 10800 keV was
obtained using the gamma rays of the standard radioactive sources and the cascade gamma rays due to the
proton capture reactions. Two different techniques determined the solid angle of the charged particle
detector. Using the backscattered particles' spectra, the beam current and the number of target nuclei were
calculated. Also, the necessity for reducing the laboratory background and identifying the undesired peaks
due to neutron-induced reactions was discussed. Under favorable experimental conditions, the systematic
uncertainty for cross-section measurement was estimated to be less than 9%.
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دقیقتر و امکان آنالیز مطلق ،دستیابی به مقادیر دقیق و قابل
اعتماد دادههای سطحمقطع الزامی میباشد .تعدادی از دادههای
سطحمقطع درگزارشها و نشریههای فیزیک هستهای و تعدادی
دیگر در كتابخانه دادههای پایه برای آنالیز با باریکه یونی
 IBANDLو كتابخانه داده تجربی واكنشهای هستهای
 EXFORارایه شده است ] .[6 ،5با این حال با توجه به
پراكندگی و كافی نبودن دادهها برای بعضی عناصر ،ضرورت
اندازهگیری مقادیر جدید و دقیقتر سطحمقطع احساس میشود.
سطحمقطع معیاری است كه احتمال نسبی وقوع واكنش را
نشان میدهد .هرگاه برای ثبت ذرات خروجی حاصل از واكنش
هستهای از یک آشکارساز در زاویه ( )θ,φنسبت به راستای باریکه
استفاده گردد ،آشکارساز از دید هسته هدف با زاویه فضایی
 dΩ = sinθdθdφتعریف میشود .در این چیدمان آزمایش ،كه
تنها كسر كوچکی از زاویه فضایی را در برمیگیرد ،سطحمقطع
اندازهگیری شده از نوع دیفرانسیلی خواهد بود.
پارامترهای فیزیکی مؤثر بر اندازهگیری سطحمقطع
دیفرانسیلی واكنشهای  PIGEشامل انرژی باریکه ،جریان
باریکه ،بهره مطلق آشکارساز پرتو گاما ،زاویه فضایی آشکارساز
ذرات و تعداد هستههای هدف میباشند .بجز جریان باریکه و
بهره مطلق آشکارساز پرتو گاما ،كه همزمان با آزمایش
سطحمقطع تعیین میشوند ،پارامترهای دیگر را باید قبل از
شروع آزمایش و با دقت باال اندازهگیری نمود.
هدف این پژوهش ،تعیین پارامترهای مؤثر بر اندازهگیری
سطحمقطع واكنشهای  PIGEبا باریکه  pیا  dو ایجاد شرایط
تجربی مناسب برای شروع آزمایش در خط باریکه ˚ 45راست
شتابدهنده  3 MVواندوگراف تهران است.

 .1مقدمه
روشهای آنالیز با باریکه یونی بهدلیل سرعت و حساسیت باال،
غیرمخرب بودن و توانایی در آنالیز همزمان چند عنصر ،برای
طیف وسیعی از نمونهها بهكار گرفته میشوند .در سالهای اخیر
با ظهور سیستمهای آشکارسازی با بازده مناسب و نیز امکان
استفاده از باریکه یونی با ذرات سنگینتر ،دامنه استفاده از
روشهای مختلف آنالیز با باریکه یونی با رشد چشمگیری همراه
بوده است .از متداولترین این روشها ،كه تقریباً در تمام
آزمایشگاههای آنالیز با باریکه یونی مورد استفاده قرار میگیرند،
میتوان به دو روش گسیل پرتو ایکس ذره -القایی ( 1)PIXEو
اسپکترومتری پسپراكندگی رادرفورد ( 2 )RBSاشاره نمود.
اگرچه این دو روش ابزار قدرتمندی برای آنالیز عنصری بهشمار
میروند ،ولی برای آنالیز عناصر سبک با محدودیت همراه
میباشند .در تکنیک  RBSبرای آنالیز عناصر سبک در
نمونههای ضخیم حاوی عناصر سنگین ،سیگنالهای حاصل از
ذرات پسپراكنده شده عنصر سنگین ،سیگنالهای حاصل از
عناصر سبکتر را میپوشانند ] .[1روش  PIXEبهعلت بازده كم
آشکارساز ( Si)Liبرای پرتوهای ایکس حاصل از بمباران عناصر
سبکتر از سیلیسیم و نیز اثر خودجذبی نمونه هدف برای
پرتوهای ایکس مشخصه این عناصر ،با خطای زیادی همراه
است ] .[2برای اندازهگیری دقیقتر عناصر سبک ،استفاده از
واكنشهای هستهای توصیه میشود .در صورت آشکارسازی
ذرات باردار حاصل از واكنش ،آنالیز با واكنش هستهای (3)NRA
و در صورت استفاده از پرتوی گاما ،آنالیز به روش گسیل پرتو
گاما ذره -القایی ( 4 )PIGEنامیده میشوند .یکی دیگر از
ویژگیهای برجسته این دو روش ،حساسیت ایزوتوپی آنها
میباشد ].[3
در واكنش  ،PIGEبا برهمكنش ذرات باردار با انرژی  1تا
 10 MeVبا هستههای نزدیک به سطح هدف و آشکارسازی
پرتوهای گامای آنی ،میتوان تركیب و نمایه عمقی هدفهای
جامد را تا عمق  50 µmاندازهگیری كرد ] .[4بهدلیل وجود
تشدیدهای تیز در بسیاری از سطحمقطعهای این واكنشها،
آنالیز بهروش  PIGEتکنیک بسیار مناسبی برای تعیین نمایه
عمقی تشدیدی با قدرت تفکیک باال نیز بهشمار میرود ] .[3در
حال حاضر محدودیت عمده آنالیز به روش  PIGEمتکی بودن
آن به مقایسه با نمونه استاندارد است .در این تکنیک بهمنظور
تعیین غلظت عناصر ،از مقایسه با نمونه استاندارد با تركیب مشابه
استفاده میشود .در صورتیكه تركیب نمونه استاندارد تفاوت
زیادی با تركیب نمونه مجهول داشته باشد ،آنالیز با درصد خطای
باالیی همراه خواهد شد .از اینرو بهمنظور دستیابی به نتایج

 .2چيدمان آزمایش
تمام اندازهگیریهای سطحمقطع در خط باریکه ˚ 45راست
شتابدهنده انجام شده است .شکل  1چیدمان بهكار رفته برای
این آزمایش را نشان میدهد .در این چیدمان ،طیفهای گاما و
ذرات پسپراكنده بهطور همزمان اندازهگیری شدهاند .برای
جمعآوری طیفهای گاما ،از یک آشکارساز ژرمانیم فوقخالص
نوع  Pاستفاده شد .اندازه بلور این آشکارساز 6/58cm ×6/58cm
و حجم فعال آن  213 cm3میباشد .آشکارساز در زاویه ˚90
نسبت به راستای باریکه فرودی و در فاصله  5/19 cmاز مركز
هدف با زاویه فضایی  77/7 msrنصب شد .الزم به ذكر است كه
در زاویه ˚ ،90پهنشدگی داپلری قلههای پرتو گاما به كمترین
مقدار خود میرسد ].[7

1. Particle Induced X-ray Emission
2. Rutherford Backscattering Spectrometry
3. Nuclear Reaction Analysis
4. Particle Induced Gamma-ray Emission
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شكل  .1طرحوارهای از چیدمان آزمایش (بدون مقیاس).

برای جمعآوری ذرات پسپراكنده ،از یک آشکارساز سد
سطحی سیلیسیمی با بیشینه عمق ناحیه تهی ،300 μm
مساحت پنجره  25 mm2و با قدرت تفکیک  13 keVاستفاده
شد .این آشکارساز در زاویه ˚ 165نسبت به راستای باریکه فرودی
نصب گردید.
 .3نتایج تجربي
 1 .3مدرج كردن انرژی باریكه شتابدهنده واندوگراف

مشخص بودن مقدار دقیق انرژی باریکه خروجی هر شتابدهنده
برای كاربردهای مختلف ،از جمله اندازهگیری دقیق سطحمقطع
واكنشهای هستهای ،ضروری است .از اینرو قبل از شروع
آزمایش ،الزم است كه انرژی باریکه با یک روش مطمئن مدرج
شود .روشهای مختلفی برای مدرج كردن انرژی خطوط باریکه
شتابدهندهای خطی در نشریات علمی گزارش شده است ].[9،8
دو روش متداول كه معموالً برای این منظور استفاده میشوند،
انرژی آستانه واكنشهای ( )p,nو انرژیهای تشدیدی واكنشهای
( )p, γو ( )p, pبا پهنای تشدید خیلی كم و سطحمقطع نسبتاً
زیاد هستند.
در شتابدهنده واندوگراف ،انرژی یک خط باریکه مشخص
با شدت میدان مغناطیسی آهنربای تحلیلگر واقع بر باریکه تنظیم
میشود .شدت میدان مغناطیسی با فركانس تشدید مغناطیس
هسته ( 1)NMRاتم هیدروژن اندازهگیری میشود .با انتخاب
حداقل دو واكنش با انرژی مشخص ،میتوان فركانس f ،NMR
را به انرژی باریکه E ،با كمک رابطه زیر مرتبط نمود ]:[10
E
f2

()1

 80 μmو قرص  LiFبهعنوان نمونههای هدف استفاده شده
است.
27
28
با كمک واكنش  Al)p,γ( Siو با رسم نمودار بهره
گامای  1779 keVبرحسب فركانس  ،NMRمیتوان فركانس
مربوط به انرژی تشدیدی را در جایی كه بهره گاما به  %50مقدار
بیشینه خود میرسد ،تعیین كرده و در نهایت با استفاده از رابطه
 1ثابت مدرجسازی را بهدست آورد.
همانطوركه در شکل  2میتوان مشاهده نمود ،مقدار
فركانس  13/3 MHzمعادل با انرژی تشدید 991/88 keV
بهدست آمده است .با قراردادن مقادیر معلوم در رابطه  ،1ثابت
مدرجسازی  5/61 MeV.amu/ e2.MHz2حاصل شد.
نقطه دیگر استفادهشده برای مدرجكردن انرژی شتابدهنده،
انرژی آستانه  1880/44 keVواكنش  7Li)p,n( 7Beاست .برای
كندسازی نوترونهای سریع حاصل از این واكنش ،آجرهایی از
جنس پارافین به ضخامت  5 cmبین هدف و آشکارساز قرار داده
شد .برای شمارش نوترونها از یک آشکارساز  BF3مدل
 LND-INC-202به طول  26 cmو قطر  ،2/5 cmمستقر در
پشت فنجان فارادی محفظه واكنش و در زاویه صفر درجه نسبت
به باریکه فرودی ،استفاده شد.
در این روش با بمباران هدف  LiFبا باریکه پروتون ،نوترون
تولید میشود (واكنش )2و نوترونهای حاصل با تولید ذرات آلفا
در آشکارساز (واكنش )3شمارش میشوند.
()2

()3

28

Al)p,g(28Si

=K

كه در آن  Kثابت مدرجسازی میباشد.
برای مدرج كردن انرژی خط باریکه ˚ 45راست ماشین واندوگراف
از انرژی تشدیدی  991/88 keVواكنش هستهای
 27Al)p,γ(28Siو انرژی آستانه  1880/44 keVواكنش هستهای
 7Li)p,n( 7Beاستفاده گردید ] .[12،11برای این آزمایش،
بهترتیب از فویل ضخیم و صیقل داده شده آلومینیم با ضخامت

شكل  .2نمودار بهره گاما برحسب فركانس برای پرتوی گامای1779 keV
حاصل از واكنش  .28Al)p,g(28Siدایرههای توپر نشاندهنده بهره گاما در
فركانسهای مختلف و خطوط سبز ،قرمز و آبی خطوط برازش نقاط تجربی
هستند.

1. Nuclear Magnetic Resonance
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 7Liبا احتمال  %96در حالت برانگیخته با انرژی  0/48 MeVو
با احتمال  %4در حالت پایه قرار دارد .از اینرو دو گروه ذرات آلفا
با انرژی 1/47 MeVو 1/776 MeVدر آشکارساز ثبت میشوند.
طیف حاصل نشان میدهد كه قله حاصل از آلفاها با انرژی
پایینتر بهره بیشتری دارند ].[13
برای رسم نمودار بهره ،نمونه هدف ضخیم  LiFبا فركانس
شروع  18/27 MHzبمباران شد .سپس بهره ذرات آلفا معادل با
فركانس ثبت گردید .در مرحله بعد فركانس را با گامهای
 ،0/01 kHzكه تقریباً معادل  2 keVاست ،پایین آورده تا نهایتاً
بهره صفر شد.
همانطوركه از شکل  3مشخص است ،محل تالقی دو خط
برازش شده ،فركانس  18/34 MHzمعادل با انرژی آستانه
 1880/44 keVرا بهدست میدهد .با قرار دادن مقادیر معلوم در
رابطه  ،1مقدار ثابت مدرجسازی 5/59 MeV.amu/e2.MHz2
بهدست آمد .اختالف نسبی بین مقادیر فاكتور مدرجسازی حاصل
از دو واكنش باال كمتر از  %0/3میباشد.
 2 .3نمودارتجربي بازده مطلق آشكارساز گاما

برای تعیین نمودار تجربی بازده مطلق آشکارساز گاما ،تركیبی
از پرتوهای گامای حاصل از چشمههای رادیواكتیو استاندارد و
پرتوهای گامای آبشاری حاصل از واكنشهای گیراندازی
پروتونهای تشدیدی استفاده گردید .واكنشهای گیراندازی
( )p,γبهدلیل مقدار  Qواكنش باال ،اغلب پرتوهای گاما با انرژی
باال تولید میكنند .همچنین این واكنشها در انرژیهای
تشدیدی بهره گامای باالیی دارند .از اینرو این نوع واكنشها
برای مدرجسازی بازده آشکارسازهای گاما در بازده انرژی باالتر،
كه امکان استفاده از چشمههای استاندارد وجود ندارد ،مفید
میباشند ].[14
برای پرتوهای گاما با انرژی كمتر از  ،1400 keVاز
چشمههای رادیواكتیو استاندارد  60Co ،137Cs ،133Ba ،152Euو
 241Amكه در همان مکان برخورد باریکه با هدف نصب شدند،
استفاده شد .نمودار بازده برای محدوده انرژی  1400تا
 10800 keVبا استفاده از پرتوهای گامای حاصل از تشدیدهای
 1317 keV ،992 keVو  2046 keVواكنش 27Al)p,γ(28Si
و برای تشدیدهای  1395 keVو  1417 keVواكنش
 23Na)p,γ(24Mgبهدست آمد .در جدول  1انرژی پرتوهای
گامای مورد استفاده حاصل از واكنشهای گیراندازی پروتونهای
تشدیدی ارایه شده است .برای واكنشهای فوق ،از هدفهای
نازک  Na2WO4به ضخامت تقریبی  100nmو  Alبه ضخامت
 149 nmاستفاده شد.
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با اندازهگیری بازده پرتوهای گامای ناشی از چشمهها و
واكنشهای هستهای و در نهایت برازش نقاط تجربی بهدست
آمده با تابع  ،[15] 4نمودار بازده مطلق آشکارساز بهدست آمد.
با درونیابی و برونیابی نمودار برازششده ،بازده مطلق آشکارساز
برای هر نقطه تا انرژی  11 MeVمحاسبه شد .رابطه  4برای
برازش نقاط تجربی بهدست آمده مورد استفاده قرار گرفته است:
i  5,7

()4

;

i-1

1 n= 8

) a ( Ln E
i

i

E

=ε

در این رابطه E ،انرژی معادل با هر یک از پرتوهای گامای مورد
استفاده میباشد .در شکل  4نمودار تجربی بازده مطلق آشکارساز
گامای مورد استفاده ارایه شده است .عدمقطعیت سیستماتیک
در مقادیر بازده مطلق آشکارساز مطابق با معادله انتشار خطاها 1
[ ، [16كمتر از  %5تخمین زده شده است (مشروط بر اینكه
چشمهها در همان نقطه برخورد باریکه با هدف نصب شوند) .این
مقدار عدمقطعیت ناشی از عدمقطعیتها در اكتیویته چشمههای
رادیواكتیو استاندارد ( ،%3طبق گزارش شركت سازنده) ،تعیین
سطح زیر قلههای گاما ( ،)%3نسبت شاخهای (كمتر از [17 ] )%1
و برازش نقاط تجربی (كمتر از  )%1میباشد.

7

Li)p,n(7Be

شكل  .3نمودار بهره نوترون واكنش  7Li)p,n(7Beبرحسب فركانس.
دایرههای توپر نشاندهنده بهره گاما در فركانسهای مختلف بوده و خطوط
قرمز و آبی خطوط برازش نقاط تجربی هستند.
0/03

F)E(=]a1+a2)lnE(+a3)lnE(2+a4)lnE(3+a6)lnE(5+a8)lnE(7[/E

0/02

R=square=0/9984

0/01

0

شكل  .4نمودار تجربی بازده مطلق آشکارساز گاما در بازده  60تا
.10800 keV

1. Errors Propagation Equation
مجله علوم و فنون هسته ای
جلد  ،98شماره  ،4زمستان  ،1400ص 34-27
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جدول  .1واكنشها ،انرژی تشدیدی و انرژی پرتوهای گامای مورد استفاده
برای اندازهگیری بازده مطلق آشکارساز HPGe
واكنش
23

Na(p,γ)24Mg

27

Al(p,γ)28Si

23

Na(p,γ)24Mg

27

Al(p,γ)28Si

23

Na(p,γ)24Mg

انرژی پروتون
()keV

انرژی گاما
()keV

نسبت شاخهای()%
][14

1417

1369

100

992

1779

94/8

1417

2750

100

2046

2839

1395

3866

27

1317

4497

40

27

2046

27

Al(p,γ)28Si
Al(p,γ)28Si

27

Al(p,γ)28Si

Na(p,γ)24Mg
Al(p,γ)28Si

992

6020

2046

6669

30

1395

23

Na(p,γ)24Mg

27

5110

 r2

()6

d2

=

33/3
6

23

 2.3.3تعيين زاویه فضایي با روش هندسي

زاویه فضایی یک آشکارساز ذرات باردار با شعاع  rو فاصله  dاز
چشمه ،با شرط  d >> rاز رابطه زیر بهدست میآید ]:[16

60/6
99

Al(p,γ)28Si

پروتونهای باریکه فرودی ( )%3و عدمقطیت سطحمقطع
رادرفورد نقره ( )%1بود.

7795

با قراردادن مساحت موثر آشکارساز به مقدار  25 mm2و فاصله
آشکارساز ذرات باردار تا محل برخورد باریکه با هدف به
اندازه  183 mmدر رابطه  ،6مقدار زاویه فضایی برابر با
 0/75±0/02 msrبهدست آمد .نتایج حاصل از هر دو روش در
جدول  2ارایه شده است.

100

1417

8920

100

992

10760

76/6

 3.3تعيين زاویه فضایي آشكارساز ذرات باردار

در پژوهش حاضر ،زاویه فضایی آشکارساز ذرات به دو
روش  RBSو روش هندسی اندازهگیری شد .در ادامه نتایج
بهدست آمده با این دو روش با یکدیگر مقایسه شدند.
 1.3.3تعيين زاویه فضایي با استفاده از طيف RBS

در این روش ،از سه هدف نازک نقره با ضخامتهای مختلف
( 44 ،22 )×1016 atom/cm2و  58كه به روش الیهنشانی
فیزیکی بخار بر روی یک زیرالیه ضخیم آلومینیم نشانده شدهاند،
استفاده شده است .ضخامت الیههای نقره با استفاده از طیفهای
 RBSباریکه آلفا  2 MeVو برازش طیفهای تجربی بهدست
آمده با نرمافزار  [18] SIMNRAتعیین شدند .در مرحله بعد،
از باریکه پروتون  2 MeVبرای بمباران هدفها استفاده شد .با
توجه به اینكه سطحمقطع پراكندگی نقره در این انرژی كامالً
رادرفورد است ،میتوان بار القا شده بر هدف یا همان تعداد
پروتونهای باریکه فرودی را تعیین نمود .سپس نمودار بهره نقره
(سطح زیر قله نقره) نسبت به ضخامتها رسم شده و شیب خط
برازش شده یه نقاط تجربی تعیین گردید .درنهایت زاویه فضایی
با استفاده از رابطه زیر بهدست آمد ]:[19
() 5

a
)
dσ
N p.
dΩ

(=Ω

در این رابطه Np ،a ،و 𝛀 d𝜎/dبهترتیب نشاندهنده شیب خط
برازش شده ،تعداد پروتونهای باریکه فرودی و سطحمقطع
دیفرانسیلی رادرفورد نقره در زاویه  165درجه هستند.
منابع عدمقطعیت تعیین زاویه فضایی با روش  ،RBSشامل
عدمقطعیت برازش نقاط تجربی ( ،)%7عدمقطعیت تعیین تعداد

 4.3اندازهگيری جریان باریكه فرودی

معموالً یکی از چالشهای اساسی آزمایشهای مرتبط با باریکه
یونی ،اندازهگیری جریان باریکه فرودی بر هدف میباشد .در
محفظه واكنش  PIGEواقع بر خط باریکه ˚ 45راست
شتابدهنده واندوگراف ،دو امکان برای اندازهگیری جریان باریکه
فرودی وجود دارد )1 :استفاده از رقمیكننده جریان :1این واحد
برای اندازهگیری مستقیم تعداد ذرات فرودی بر هدف مورد
استفاده قرار میگیرد .در این روش هدف و فنجان فارادی از
طریق كابل به ورودی رقمیكننده جریان مدل  439شركت
اورتک متصل میشوند .به ازای هر  10-10كولن بار مثبت
جمعآوری شده بر روی هدف و فنجان فارادی ،یک عالمت در
رقمیكننده جریان تولید میشود )2 .استفاده از طیف  :RBSدر
این روش از یک عنصر سنگین مثل نقره یا طال ،كه در بازه انرژی
مورد استفاده دارای پراكندگی خالص رادرفورد هستند ،بهعنوان
زیرالیه هدف اصلی استفاده میشود .با استفاده از طیف RBS
ذرات پسپراكنده حاصل از بمباران الیه سنگین میتوان جریان
باریکه فرودی را با دقت خوبی بهدست آورد .برای هدف ضخیم
نیز از یک الیه نازک طال روی هدف برای نرماالیز كردن بار
استفاده میشود.
نتایج اندازهگیری بار بر هدفهای نازک و ضخیم با این دو
روش در جدول  3ارایه شده است .اختالف بین دو اندازهگیری را
میتوان به كندهشدن الکترونهای ثانویه از سطح هدفها نسبت
داد .جداشدن الکترونهای ثانویه باعث ایجاد خطا در اندازهگیری
بار در روش اندازهگیری مستقیم خواهد شد .برای جلوگیری از
كنده شدن الکترونهای ثانویه ،اعمال یک ولتاژ بازدارنده منفی
حدود  200تا  500 Vاطراف هدف مورد نیاز میباشد ].[20

1. Current- digitizer
مجله علوم و فنون هستهای
جلد  ،98شماره  ،4زمستان  ،1400ص 34-27
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شرایط تجربی مناسب برای اندازهگیری سطحمقطع دیفرانسیلی واكنشهای. . .
جدول  .2مقادیر بهدست آمده برای زاویه فضایی آشکارساز ذره باردار با
استفاده از دو روش هندسی و .RBS
روش هندسی

طیف RBS

روش

0/02±0/75

0/07± 0/85

زاویه فضایی ()msr

جدول  .3مقایسه نتایج اندازهگیری بار بر هدفهای نازک و ضخیم با دو
روش رقمیكننده جریان و .RBS
هدف

ضخامت
() µg/cm2

اندازهگیری
بار با RBS
()µC

اندازهگیری مستقیم
بار با رقمیكننده
جریان ()µC

اختالف نسبی
بین دو
اندازهگیری %

Al/Ag
Al/Au
SiO/Ag
Si/Au

26/1
ضخیم
52/8
ضخیم

51/4
21/6
55/4
4/8

80
40
80
10

35/8
45/9
30/7
53/6

با توجه به دقت باالتر روش  RBSنسبت به روش اندازهگیری
مستقیم ،از این روش برای اندازهگیری بار استفاده شد .منابع
خطاهای سیستماتیک مقادیر اندازهگیری شده با روش RBS
ناشی از عدمقطعیت در توان توقف ( ،)%4سطحمقطع رادرفورد
( )% 1و زاویه فضایی آشکارساز ذرات ( )%3است .با تجمیع
عدمقطعیتهای فوق با معادله انتشار خطاها ،عدمقطعیت كل در
اندازهگیری ضخامت هدف كمتر از  %5تخمین زده شد.
 5.3ساخت هدف مناسب و اندازهگيری دقيق ضخامت

در آزمایشگاههای فیزیک هستهای ،واكنشهای هستهای از
بمباران هدفهای مناسب ایجاد میشوند .مشخصات هدف به
ماهیت آزمایش و واكنش هستهای تحت مطالعه بستگی دارد.
بهدلیل وجود تشدیدهای بسیار باریک در توابع تحریکی
واكنشهای  ،PIGEاستفاده از هدف نازک و با دوام برای
اندازهگیری دقیق سطحمقطع بسیار مهم و تعیینكننده میباشد.
برای اندازهگیری سطحمقطع این نوع واكنشها ،شرایط اصلی
یک هدف ایدهآل به شرح زیر است:
 .1هدف باید همگن و به اندازه كافی نازک باشد ،بهطوری كه
افت انرژی ذرات در آن كمتر از پهنای تشدیدهای احتمالی
در تابع تحریکی واكنش باشد .با رعایت این شرط میتوان
تشدیدهای متوالی و نزدیک به یکدیگر را بدون همپوشانی
تمیز داد .نکته مهمتر اینكه اگر ضخامت هدف نازک نباشد،
بهره پرتو گامای اندازهگیریشده بیشتر معادل با انتگرال
سطحمقطع بر روی افت انرژی خواهد بود تا معادل با مقدار
سطحمقطع واكنش .با توجه به اینكه معموالً در توابع
تحریکی واكنشهای  PIGEبا پروتون تشدیدهای باریک و
متوالی وجود دارد ،ضخامت حدود  20 μg/cm2برای هدف
ایدهآل پیشنهاد شده است ].[21

1. Deuteron Induced Gamma-ray Emission
مجله علوم و فنون هسته ای
جلد  ،98شماره  ،4زمستان  ،1400ص 34-27
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 .2نمونه باید پایداری مکانیکی ،شیمیایی و هدایت حرارتی
مناسب داشته باشد؛ بهطوری كه در حین پرتودهی ،بهویژه
در جریانهای زیاد و زمانهای طوالنی ،تجزیه و تخریب نشود.
 .3هدف باید هدایت الکتریکی مناسب داشته باشد تا امکان
دستیابی به طیف دقیقتر ذرات پسپراكنده فراهم شود.
برای اندازهگیری ضخامت هدف ،از طیف پس پراكندگی ذرات
آلفا حاصل از بمباران با باریکه آلفا  2 MeVاستفاده گردید
(شکل  .)5منابع خطاهای سیستماتیک برای اندازهگیری
ضخامت هدف ناشی از عدمقطعیت اندازهگیری بار (،)%5
سطحمقطع رادرفورد ( )%1و زاویه فضایی آشکارساز ذرات ()%3
بود .با تجمیع عدمقطعیتهای اشاره شده با معادله انتشار خطاها،
عدمقطعیت كل در اندازهگیری ضخامت هدف در حدود %6
برآورد شد.
 6.3كاهش تابش زمينه و بررسي اثرات همپوشاني با دیگر واكنشها

برای اندازهگیری سطحمقطع واكنشهای  ،PIGEاز بهره گاما
(سطح زیرقله) بهطور مستقیم استفاده میشود .بنابراین باید به
اثرات تابش زمینه و همپوشانی احتمالی با دیگر واكنشها توجه
شود .تابشهای زمینه بیشتر ناشی از منابع پرتوزای طبیعی در
محیط و واكنشهای هستهای با عناصر مزاحم در نمونه هدف،
جداره داخلی محفظه و دریچههای موجود در مسیر باریکه
میباشد .شکل  6طیف گاما حاصل از تابشهای زمینه در محیط
آزمایشگاه واندوگراف را نشان میدهد .در این طیف انرژی و منابع
ایزوتوپی قلهها مشخص شده است .مهمترین این قلهها مربوط به
( 40K )1461 keVو ( 208Tl )2615 keVمیباشند كه تقریباً
در بیشتر طیفهای پرتو گاما وجود دارند و حتی ممکن است
برای كالیبراسیون انرژی آشکارساز نیز استفاده شوند ] .[22برای
كاهش تابش زمینه از حفاظ سربی استوانهای شکل به ضخامت
 5 cmو طول  13 cmدر اطراف آشکارساز استفاده شد .برای
حذف پرتو ایکس ناشی از سرب ،جداره داخلی حفاظ سربی با
پوششی از جنس مس به ضخامت  3 mmپوشانده شد .با
قراردادن حفاظهای سربی ،آهنگ شمارش كل زمینه به نسبت
حدود  5برابر كاهش یافت .با توجه به اینكه جنس محفظه
واكنش مورد استفاده از آلومینیم با پوشش بیرونی آندایز شده
میباشد ،برای جلوگیری از تولید گامای ناخواسته در اثر واكنش
پروتونهای عبوری یا پراكنده شده از سطح هدف با جداره
آلومینیمی داخل محفظه ،سطح داخلی محفظه بهوسیله آستری
از جنس قلع كامالً پوشیده شده است .الزم به ذكر است كه
بهدلیل پر بودن آخرین تراز پروتون در هسته قلع ،این هسته
تمایلی به واكنش با پروتون ندارد.
واكنشهای گسیل پرتو گاما ذره  -القایی با دوترون 1
( )DIGEمعموالً بخاطر ایجاد گاماهای مزاحم در واكنشهای
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( )n,n/γو ( )n,γبا بلور ژرمانیم آشکارساز  HPGeو نیز با
آلومینیم و آهن كه در ساخت خط باریکه ،دریچهها و محفظه
واكنش استفاده میشوند ،طیفهای گامای پرتراكم و شلوغتری
نسبت به واكنشهای القایی با پروتون دارند .منبع تولید بیشتر
این نوترونها را میتوان به واكنش ( )d,nباریکه دوترون با
آلودگیهای سطحی كربن و اكسیژن روی سطح دریچهها و نیز
به واكنش ( D)d,nباریکه دوترون با دوترونهای كاشته شده بر
هدف در حین بمباران نسبت داد .این قلههای گامای ناخواسته،
كه ممکن است در واكنشهای  DIGEظاهر شده و باعث
پیچیدگی و تراكم طیف شوند ،در جدول  4ارایه شده است ].[23
برای كاهش این زمینههای مزاحم ،عالوه بر حفاظ سربی
استوانهای شکل دور آشکارساز گاما ،در نزدیکی دریچهها و
فنجان فارادی از آجرهای سربی استفاده شد .پشت آجرهای
سربی نزدیک دریچهها از آجرهای پارافینی به ضخامت 10 cm
برای كندسازی نوترونها و همچنین یک صفحه از جنس كادمیم
به ضخامت  1 cmبرای جذب نوترونهای كندشده استفاده
گردید .با این چیدمان حفاظ ،پس از بمباران محفظه واكنش
(بدون هدف) با باریکه دوترون  ،2000 keVقلههای مزاحم
القایی با نوترونها و قلههای حاصل از واكنش ( )d,pγتا حدود
زیادی كاهش یافت (شکل .)7

علیرضا جوكار ،امیدرضا كاكویی ،محمد المعی رشتی

شكل  .7طیف گاما حاصل از بمباران محفظه واكنش (بدون هدف) با باریکه
دوترون  ،2000 keVبا حفاظ سربی استوانهای شکل دور آشکارساز گاما،
آجرهای سربی در نزدیکی دریچهها ،آجرهای پارافینی ضخامت  10 cmپشت
آجرهای سربی و یک صفحه از جنس كادمیوم به ضخامت .1 cm
جدول  .4قلههای مزاحم در طیف گامای واكنشهای .[23] DIGE
انرژی گاما ()keV

واكنش
Ge ) 22/7γ +175/2 γ( 71Ge

198

Pb(n,n/γ) 207Pb ,74Ge(n,n/γ) 74Ge
Ge(n,γ) 74Ge,74Ge(n,n/γ) 74Ge
Ge(n,γ)74Ge

73

Ge(n,n/γ)72Ge

596
609

27

844

56

847

Fe(n,n/γ) 56Fe

16

O(d,pγ1)17O

871

27

1014

70

1039

56

1238

Ge(n,n/γ) 70Ge
Fe(n,n/γ) 56Fe

16
27

Fe(n,n/γ) 56Fe

56

O(n,n/γ) 18O

73

569

72

Al(n,n/γ) 27Al

O(d,pγ2)17O
Al(d,nγ)28Si

207

693

Al(n,n/γ) 27Al

18

Al(n,n/γ) 27Al

شكل  .5طیف پس پراكندگی ذرات آلفا حاصل از بمباران هدف  Al/Agبا
باریکه هلیم  2 MeVو زاویه پراگندگی ˚ 165برای اندازهگیری ضخامت و
نسبت استوكیومتری آلومینیم به نقره.

71m

27

1376
1779
1811
1982
2210

C(d,pγ1)14C

13

2313

C(d,pγ1)13C

12

3089

C(d,pγ2)13C

12

3684

12

3853

13

C(d,pγ3) C
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