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 مدلهای مختلف و متنوعی از این تفنگهاا ررایای.تفنگهای الکترونی اب زارهای بسیار مهم و پرکاربرد در پراکندگی الکترون هستند

:چکیده

 مناسب انجام مطالعاههاای، پایین- یک تفنگ الکترونی انرژی، سه بُعدیSIMION  کد محاسباتی8/0  در این مقاله با استفاده از نسخهی.شده است
 از این کد محاسباتی برای تصحیح ویژگیهای کانونی عدسایهاای الکترواساتاتیکی و محاسابهی.برخورد الکترون ررایی و شبیهسازی شده است
 و همچنین تعیین محا و ططار روزناههاا االکترودهااو و مسایریابی عباور باریکاهی الکترونای از درون،ولتاژهای اعمال شده به آنها استفاده میشود
 الکتارونهاا را از یاک، سیستم تفناگ الکترونای ررایای شاده.سیستم عدسیهای الکترواستاتیکی با استفاده از این کد محاسباتی صورت میگیرد
. یونی به محیط برهمکنش اهدفو در گسترهی وسیعی از انرژیهای نهایی متغیر متمرکز مینماید-چشمهی گرما

 شبیهسازی،SIMION  کد محاسباتي، عدسيهای الکترواستاتیکي، تفنگ الکتروني:کلیدواژهها

Simulation of a Low Energy Electron Gun
M. Moghbelalhossein, E. Bazvand*, A.M. Ghalambordezfouli
Department of Physics, Shahid Chamran University, P.O.Box: 135, Ahwaz – Iran

Abstract: Electron Guns are considered as important and useful devices in electron scattering studies.
So far, different models of these guns have been designed. In this paper, using the computational code
SIMION- 8.0 3D we simulate a low energy electron gun which is appropriate for the electron collision
process. This computational code may be used to correct the canonical properties of electrostatic lenses
and also to calculate the imposed voltages on the optical components of the electron gun. Moreover, by
applying this code the location and diameter of all the apertures (electrodes) and also the tracing of the
electron beams through the electrostatic lenses can be determined. The designed electron gun system
accelerates and focuses the electrons leaving a thermionic emitter to an interaction domain (target) in a
wide range of variable final energy.
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ویژگیهای کانونی دارد .ععوه بار ایان هادف دی ار ماا در ایان

 .1مقدمه
تفنگهای الکترونی انرژی -پایین باا انارژی متغیار نقاش مهمای در

کار ،مناسب بودن ررایی برای مطالعهی برخورد الکترون اسات.

دستیاابی باه ارععاات در زمیناهی پژوهشای سااختار ماواد ایفاا

بنابراین انرژی برخورد الکترونهای خروجی در گسترهی بین  4تا

میکنند .یک پرتو الکترونی تکفام میتواند ارععات دطیق و طاب

کمتر از  50الکترون ولت است.

توجهی را در برهمکنشهای ممکن بین الکترون -اتم ،الکترون-

ویژگاایهااای پرتااو الکتروناای مااورد نیاااز باارای منطقااهی

مولکول و الکترون -سطح به ما بدهد [ .]2 ،1مدلهای مختلفی از

برهمکنش ،شام محدودهی انرژی متغیر ،بازر نماایی رابات و

تفنگهای الکترونی ررایی و شبیهسازی شدهاند .در این تفناگهاا

زاویهی پرتو نزدیک به صفر در نقطهی هدف است .در این کاار

پارامترهای پرتو خروجای مانناد ططار و انارژی از اهمیات زیاادی

از یک سیستم  8جزیی تشکی شده از عدسیهاای الکترواساتاتیکی

برخوردارند .در ساخت میکروساکو هاای الکترونای روبشای و

برای شتابدار کردن الکترونها استفاده شده است.

عبوری ،تفنگهای انرژی -پایین استفاده میشود .اندازهی نقطهی

مهمترین شرایطی که بارای بهباود عملکارد تفناگ ضاروری
است عبارتاند از

کانونی و ططر پرتو این تفنگها در یدود میکرومتر است [.]4 ،3

-

بیشتار تفناگهاای الکترونای کاه در برخاورد الکترونای ماورد

جریان محدود شده به وسیلهی بار فضایی در تصویر نهاایی،

استفاده طرار مایگیرناد دارای ططار پرتاو کاانونی در یادود 2-1

در مرکز پراکنادگای باه دسات آماده ،و ناه در درون خاود

میلیمتر است [ .]5شبیهسازی یرکت پرتوهای الکترونی در عبور

عدسیها باشد؛

از الکترودهای شک دهنادهی تفناگ الکترونای نقاش مهمای در

-

واگرایی زاویهای پرتو در تصویر نهایی کمتر از  5درجه باشد؛

ررایاای و بهینااهسااازی سیسااتمهااای نااوری الکتروناای دارد ،ایاان

-

ضریب پرشدگی بیشینهی لنزها ،زیار  60ن اه داشاته شاده

شبیهسازیها باعث کااهش وطات و هزیناهی سااخت و توساعهی

باشد .این شرط برای کمینه کردن ابیراهی و به ویژه ابیراهای

سیستمها میشود و میتوان شرایط مناسبی را برای بهینهسازی کار

کروی بسیار مهم است؛
-

تجهیزها فراهم کرد [ .]6به عنوان نمونه مایتاوان باه شابیهساازی

عملکرد تفنگ یول محدودهی وسای انارژی باا تغییار تنهاا
یک تک پتانسی امکانپذیر باشد ].[13 ،11

تفنگ الکترونی با استفاده از برناماهی  EGUNو  ]7 ،6[ EODو
کدهای محاسباتی  SIMIONو  ]10 ،9 ،8[ EBSاشاره کرد کاه
اساس محاسبه در آنها روش تفاض محدود است .عاعوه بار ایان

 .3طراحي و شبیهسازی
باارای شاابیهسااازی ایاان تفنااگ الکتروناای از نسااخهی  8/0کااد

متشااک از عدساایهااای زوم و لنزهااای کااانونی باارای اسااتفاده در

محاسباتی  SIMIONسه بُعدی استفاده شده است .میتوان با این

آزمایش پراکندگی الکترون -یاون [ ]11و هامچناین ررایای یاک

نرمافزار ،مسیر پرتو الکترونی در میدان الکترواستاتیکی تولید شده

تفنگ الکترونی انرژی -پایین که دارای انرژی خروجی متغیر باین 5

به وسیلهی لنزهای الکترواستاتیکی را در سه بُعد تعیین کرد .برای

تا  40الکترون ولت است [ ]12اشاره کرد.

افزایش سرعت و دطت ،از روش واهلش با ضریب  1/99بدون در

میتوان به ررایای و سااخت یاک تفناگ الکترونای هفات جزیای

نظر گرفتن تقارن ساختاری استفاده و انت رال مسیر براساس روش
 .2توصیف روش
برای مطالعهی فرایند برخورد الکترون ابتدا باید انرژی الکترون را

برای دساتیاابی باه یاک نقطاهی کاانونی مایتاوان از پرتاو

افزایش دهیم .یکی از راههای شتابدار کردن الکتارون ،اساتفاده

الکترونی یک تابشگر گرما -یونی اکسیدی اساتفاده کارد .ایان

از عدسیهای الکترواستاتیکی طرار گرفته در یک پتانسی مناسب

رشتهی موییا1و از جنس تن ستن بوده ،و دارای ططری به اندازهی

است .هدف اصلی ما در این کار دستیابی به یک ررایی اسات

 0/1 mmاست ،که به رور غیرمستقیم و با عبور جریان الکتریکی

که در آن مختصههای فضایی و انرژی الکترونهای پرتو خروجی

گرم میشود .توزیا انارژی الکتارونهاای خروجای از گسایلیده

به وسیلهی متمرکزکنندههای اعدسیهاای هندسایو الکترونای و

براساس توزی ماکسول -بولتزمن اسات .از تجما الکتارونهاای

اعمااال پتانساای باار روی الکترودهااای مختلااف سیسااتم ،کنتاارل

خارج شده از سطح گسیلیده که در جهتهای مختلاف گسایلیده

میشود ،و تغییر انارژی پرتاو خروجای کامتارین ارار را بار روی

شدهاند ،بار فضایی در ارراف رشته ایجاد میشود.

رانگ -کوتا محاسبه شد.
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در اولااین مریلااه از شاابیهسااازی از یااک دو ططباای پیاارس و

P  IV3 /2

ا2و

الکترود به نام شبکه استفاده شد ،ولتاژ اعمالی به پیرس منفی باود.
الکترود پیرس با شک دهی میدانهای الکتریکای ،باعاث کاانونی

r
) I  PV  1/ 57  10 (  )2 (V 3 /2
d
6

ا3و

شدن پرتوها در نزدیکی کاتد مایشاود .مؤلفاهی محاوری شایب

3 /2

پتانساای الکتریکاای ،یااک میاادان الکتریکاای شااعاعی ب اه وجااود

که  Vدر آن ،ولتاژ اعمالی باه عنصار شابکه نسابت باه محفظاهی

میآورد ،نیروی یاص از این میدان الکتریکی ،نیاروی واگارای

رشته است .با استفاده از ایان رابطاه مایتاوان بایشتارین جریاان

لبهی باریکه را خنثی میکند ،که برای متعادل نمودن ارر واگرایی

خروجی از شبکه را در هر ولتاژ معین یساب کرد .به راور مثاال،

یاص از نیروی بار فضایی در باریکه کافی است .شعاع دهاناهی

کامتاارین جریاان خروجاای از تفناگ ررایاای شاده بااا توجاه بااه

کوچکتر پیرس  0/7 cmو شعاع دهانهی بزر تر آن  3 cmدر

رابطااهی فااوق ،باارای  rα=0/1 mm ،V=50Vو  ،d=8 mmبراباار

نظر گرفته شد.

 I=19/1 μAخواهد بود.

شبکه ،الکترونها را از صفحهی گسیلیده با پتانسای V=20V

برای جلوگیری از پهنشدگی پرتو از یک چاارططبی کاه در

بیرون کشیده و باعث تولید پرتوی از الکترونهای استخراج شده

راستای عمودی و افقی بعد از شبکه طرار گرفته ،استفاده شد ،کاه

میشود .زاویاهی خاروج الکتارون از ساطح یاک رشاتهی ماویی

ابتدای آن در فاصلهی  1 cmاز رشته طرار داشت ،و دارای راولی

چنین به دست میآید ][13

به اندازهی  9 cmو شعاع دهانهی آن  2 cmبود .صفحههاای ایان

ا1و

چارططبی در ولتاژ بهیناهی  ±10Vطارار داده شاد ] .[1بار اسااس
طانون هلمهولز -الگراناژ ایان زاویاه اθو باا  E1/2متناساب اسات.

 p  (r / d)V11/2

بازر

نماایی لنااز باا پرتااو شاعاع در محا جسام  r1و تصااویر r2

متناسب است اM=r2/r1و.

که در آن V1 ،اختعف پتانسی بین رشته و پیرس rα ،شعاع رشته،
و  dفاصلهی مرکز رشته از مرکز دهانهی پیرس است .این دهاناه،

ولتاژهای اعمال شده به اجزای تفناگ الکترونای در شاک 1

در تفنگ نقش اولین پنجره را دارا است .زاویهی فوق را میتوان

نمایش داده شده است .ن هدارندهی رشته و پیرس در یاک ولتااژ

زاویهی مدادی برای جسم ارشتهو در نظر گرفت .در ارار ابیراهای

منفی طرار داده شدهاند ،که خود باعث کاهش تجم باار فضاایی

هندسی ،نیروی وارد بر ذرات ،متناسب با زاویهی ورود آنهاا باه

در ارراف رشته شده و به افزایش جریان کمک میکند .با توجاه

میدان الکترواستاتیکی متفاوت است .بنابراین ،پرتوهای محاوری،

به طرار گارفتن رشاته در دهاناهی پیارس و طارار گارفتن دو جاز

دارای مکان و تصاویری متفااوت نسابت باه پرتوهاای ناامحوری

انتهایی تفنگ الکترونی در ولتاژ زمین ،با تغییر ولتاژ پیرس انرژی

هستند .برای جلوگیری از این ابیراهی باید تا ید ممکن ساعی شاود

پرتو خروجی تغییر میکند .برای کاهش بازگشات الکتارونهاای

زاویااهی خااروج الکتاارونهااا از سااطح گس ایلیده در رابطااهی ا1و

خروجاای از چااارططباای ،یااک لنااز اسااتوانهای بااه شااعاع داخلاای

کوچک شاود .بادینمنظاور در نخساتین رشاتهی تفناگ ،انارژی

 1/25 cmو بااه رااول  2 cmدر فاصاالهی  13 cmاز رشااته طاارار

الکترونهای خروجی را باه  20الکتارون ولات رسااندیم .جریاان

گرفته است .در این جز تغییری در مسایر ذرات بااردار صاورت

الکترونهای خروجی براساس طانون چایلد -الن میور اسات [.]2

نمیگیرد .افزایش انرژی الکترونها ،تنها مان بازگشات آنهاا باه

چندین عام وجود دارد کاه بایشتارین جریاان طابا یصاول از

درون چارططبی شده و از پهنشدگی بایشتار آنهاا در خروجای

رشته را در یک ناییهی خاص محدود میکنناد؛ مهامتارین ایان

چارططبی جلوگیری میکناد .طادرت لنزهاای الکتارون ناوری باه

عام ها توزی بار فضایی است .چ الی بار در پرتو الکترونی یک

اختعف ولتاژ بین آنها وابسته است ،که این ،همارز تغییر انارژی

نیروی عمود بر محور پرتو تولید میکند که باعث پهنشدگی در

الکترونها در عبور از لنازهاای الکترواساتاتیکی اسات .باه هماین

پرتو میشود .جریان خروجای از شابکه را باا اساتفاده از رابطاهی

دلی ولتاژ اعمالی به این جز باید از ولتاژ اعماال شاده باه شابکه

زیر ،که به پرویانس تفنگ یا ارر بار فضایی معروف است ،و با در

بیشتر باشد ،تا با افزایش انرژی الکترونها مان بازگشت آنها به

نظر گرفتن طانون چایلد -الن میور میتوان محاسبه نمود ][14

درون چارططبی شود.
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ولتاژ بهینه شدهی چارططبی در یک مریله و به رور مجزا از سایر

مطاابق شاک  1از دو الکتاارود اساتوانهای ،کااه بارای جریااان

جز ها بهینهسازی شد .ولتاژ سایر جز های به کار رفته در ساختار
تفنگ ،در یک گروه مجزای دی ر بهینهسازی شد .شک  2مسایر
محاسبه شده برای پرتو الکترونی از میان لنزهای الکترواساتاتیکی
در انرژیهای خروجی متفاوت از تفنگ را نشان میدهد؛ مشاهده
میشود که این تغییر با جابهجایی فاصلهی کاانونی هماراه اسات.
این تغییرها در شک  3نشان داده شدهاند.
زوم لنزها توانایی تولید کانون با فاصلههاای کاانونی متفااوت
در انرژی رابت را دارد .هدف از به کار بردن زوم لناز در سااختار
تفنااگ الکتروناای ،افاازایش مسااایت ناییااهی باارهمکاانش پرتااو

ذراتی که از درون چارططبی ارسال مایشاوند نقاش دو پنجاره را
دارا هستند ،استفاده شاد .ایان دو الکتارود اساتوانهای ،کاه دارای
رولی برابار  1/5 cmهساتند ،در فاصالههاای  18 cmو  22 cmاز
رشته طرار دارند .شعاع درونی آنها برای لنز نزدیکتار باه رشاته
 1 mmو برای لنز دورتر  0/5 mmاست .با توجه به فاصالهی باین
این دو لنز و فاصلهی آنها تا لنز استوانهای طبلی ،برای جلاوگیری از
پهنشدگی فضایی پرتوهای ورودی باید روند افازایش انارژی در
این دو جز ادامه یابد .باه هماین دلیا ایان دو لناز در ولتاژهاای
 120Vو  140Vطرار میگیرند .مجموع سه الکترود بااطیماناده از

خروجی از تفنگ در انرژی رابات اسات ،کاه باا اساتفاده از ایان
ویژگیها تفنگ الکترونای مایتواناد تماام ساطح بارهمکانش را
پوشش دهد .خطوط میدان زوم لنز نباید در دو جز دی ر کاه در
پتانسی زمین طرار دارند نفوذ کارده و آنهاا را تحات تاأریر طارار
دهد ،زیرا در آن صورت انرژی پرتو خروجی رابت نخواهد ماند.
بدینترتیب ،با کنترل پتانسی زوم لنز امکان تغییر مح کانون
ابدون تغییر در انرژی پرتو خروجیو در تمام گسترهی انرژی  5تا
 45 Vبرای تفنگ الکترونی ررایی شده وجود دارد .در شک 4
تغییر مکان کانون با انرژی پرتو خروجی نمایش داده شده اسات.

این سیستم  8جزیی ،یک زوم لنز را تشاکی مایدهناد .هادف از
تعبیهی این زوم لناز ساه جزیای ،تعیاین دطیاق محا کاانون پرتاو
خروجاای از تفنااگ باارای انتقااال بااه تکفااامکننااده و یااا ناییااهی
برهمکنش است .این مجموعه لنز ،تصویری از پرتو کانونی شاده
در درون چارططبی را در گساترهای از انارژی نهاایی الکتارون در
ناییهی هدف تولید میکند .اولین جز این مجموعهی ساه لنازی
را میتوان یک مردمک کمکی بارای پرتوهاایی کاه از پنجارهی
طبلی میآیند ،در نظر گرفت .این سه جز  ،از دو الکترود اساتوانهای
به رول  1cmو شعاع درونی روزنهی  ،2 cmتشکی شاده اسات.

به عنوان نمونه در انرژی  ،5 eVبا تغییر ولتاژ اولین جاز زوم لناز
از  5 Vبه  20 Vمح کانون پرتوهای خروجی کاه در 334 mm
از رشته است ،بدون تغییار در انارژی پرتاو خروجای باه فاصالهی
 335 mmاز رشته منتق میشود.
واضح است که افزایش پتانسی زوم لنز تا هر مقدار دلخواهی
ممکن نیست.
یکی دی ر از کمیتهایی کاه در عملکارد تفناگ الکترونای
بسیار مهم است رابت بودن بزر نمایی در زمان تغییار کامتارین
ططر پرتو در نقطهی کانون مربوط به پتانسی اعماال شادهی 10V

الکتاارود اسااتوانهای اول در فاصاالهی  25 cmاز رشااته و دومااین
الکترود در فاصلهی  1 mmاز الکترود اساتوانهای اول طارار دارد.
سومین جز این زوم لنز ،یک الکترود مخروری شک است ،کاه
شعاع درونی روزنهی طاعدهی آن  2/5 cmو شعاع درونای روزناهی
نوک آن  2 cmاست .اولاین لناز اساتوانهای زوم لناز در پتانسای
 5 Vطرار میگیرد .باا تغییار جزیای در پتانسای آن ،امکاان تغییار
مح کانون ،بدون تغییر در انرژی الکترونهاای خروجای فاراهم
ماایشااود .دو جااز پایاااانی زوم لناااز در پتانساای زماااین طااارار
میگیرند.

است ،که مقاداری در یادود  0/7 mmدارد .بایشتارین ططار در
پتانسی  79 Vبا مقداری در یدود  1/9 mmاست اشک 5و.
برای بررسی واگرایی زاویهای ،در هر انرژی به رور جداگانه
با میاان ینگیاری از زاویاهی ططبای و زاویاهی سامتی تاکتاک
الکترونهاای رسایده باه کاانون ،واگرایای زاویاهای در آن نقطاه
محاسبه شد کاه هماواره زیار  5درجاه باود کاه از مناساب باودن
عملکرد این پرتو یکایت داشت .در شک های  6و  ،7به ترتیب،
تغییر زاویهی ططبای و زاویاهی سامتی باا انارژی پرتاو خروجای،
نمایش داده شده است.

شکل  .1عبور پرتو الکترونی از تفنگ الکترونی.

ولتاژهااای اعمااال شااده بااه الکترودهااای ایاان تفنااگ ،ولتاااژ
الکترودهای ن هدارندهی رشته ،پیرس و شبکه باا در نظار گارفتن
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شکل  .5تغییر ططر پرتو با ولتاژ اعمال شده به جز پیرس.

شکل  .2پرتو کانونی شده در انرژیهای خروجی متفاوت از تفنگ الکترونی.
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شکل  .6تغییر زاویهی ططبی با انرژی پرتو خروجی.
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