
 
 
 
 

              
 

1 

 

 (مجازی)دانشگاه فردوسی مشهد  -1399اسفند  14الی  11

ها در تحوالت حفره مطالعه در  سنجی تابش نابودی پوزیترونهای روش طیفمعرفی قابلیت

 حرارتی  فرآیند پختاثر 

 امیدرضا کاکویی، حسین رفیع خیری،  1علی بیگانه 

 

   ایران ـتهران  ، ایعلوم فنون هسته  ، پژوهشگاهپژوهشکده فیزیک و شتابگرها 
 

 

 :چکیده

به    و نیمرساناها   پلیمرهاآلیاژهای فلزی،  در  ها  حفرهو اندازه  فرآیند پخت حرارتی یک روش کارآمد برای کاهش غلظت  

با این حال، ایجاد اثر مطلوب بر روی یک محصول با استفاده  یابی به یک محصول با کیفیت و مقاوم است. منظور دست

سنجی روش طیفاست.    زمان پخت  و   شامل دما  رهای این فرآینداز فرآیند پخت حرارتی نیازمند کنترل صحیح پارامت

ها حفرهو محیط شیمیایی اطراف  اندازه  برای ارزیابی غلظت،  تابش نابودی پوزیترون یک روش غیرمخرب  با استفاده از  

ها در اثر فرآیند پخت حرارتی بر روی یک نمونه نیکل در این مقاله، تحوالت حفرهدر آلیاژهای فلزی و پلیمرها است.  

ه است. نتایج این مطالعه  سنجی تابش نابودی پوزیترون مورد مطالعه قرار گرفت با استفاده از روش طیفخام و پخت شده  

را   فرآیند پخت حرارتی ها درتحوالت حفره  بانیدیدهسنجی تابش نابودی پوزیترون امکان دهد که روش طیفنشان می

 موثر در فرآیند پخت حرارتی مورد استفاده قرار گیرد.  زمان  -تواند برای استخراج منحنی دما دارد و می 
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Abstract: 

Thermal annealing process is an efficient method to reduce the concentration of defects 

in alloys, polymers, and semiconductors in order to achieve a quality and durable product. 

However, creating the desirable effect on a product using a thermal curing process 

requires proper control of the parameters of this process, including the temperature and 

curing time. Positron Annihilation Spectroscopy (PAS) is a non-destructive technique for 

assessment of concentration, size and chemical environments of defects in metal alloys 

and polymers. In this paper, the evolution of defects due to the thermal annealing process 

on a raw and annealed Nickel samples is studied by Positron Annihilation Spectroscopy 

(PAS). The results of this study show that the positron annihilation radiation can monitor 

the evolution of defects during the thermal annealing process and can be used to extract 

the effective diagram of temperature-time in annealing process. 
 

Keywords: positron annihilation spectroscopy, defects, thermal annealing. 

 

 

 

 

 
1 Corresponding email address: alibiganeh@aut.ac.ir 



 
 
 
 
 
 

2 

 

 (مجازی)دانشگاه فردوسی مشهد  -1399اسفند  14الی  11

 مقدمه .  1

. در ]1[های موجود در آلیاژهای فلزی و پلیمرها اـستپخت حرارتی یک روش کارآمد جهت کاهش غلظت و اندازه حفره

گیرد.  ی مورد نظر برای یک مدت مشــخد درون یک کوره با دمای از پیش تعریف شــده قرار میطی این فرآیند، نمونه

های آلیاژ مورد ها و ناکاملیزمان مناسب برای حذف موثر حفره-نمودار دمااثربخشی این روش نیازمند در اختیار داشتن 

الش ت حفرهنظر اســـت. یکی از مهمترین ـش الیز غلـظ ای این حوزه، آـن ه منظور  ـه ات حرارتی ـب ام عملـی ا پ  از انـج ـه

ت.  بهینه ازی فرآیند پخت اـس تفاده از تابش نابودی پوزیترون  ـس نجی با اـس نوان یک روش به ع   (1PAS)تکنیک طیف ـس

هایی به ی سـاختار ماده شـناخته شـده اسـت. این تکنیک قادر به آشـکارسـازی حفرهپیشـرفته و غیر مخرب در مطالعه

ــطح تا عم   nm  1-1/0ابـعاد ــتاز نمونه  mm  1از روی سـ ــاناها، پلیمرها و بلورهای یونی اسـ .  ]2[های فلزی، نیمرسـ

متکی به این حقیقت اســت که طول عمر پوزیترون و انرژی تابش گاما حاصــل از تابش    PASنظیر روش های بیجنبه

ــاه، نقد ــتند. بر این اس ــاه هس های با شگالی الکترونی کمتر، مثل نابودی پوزیترون به شگالی الکترونی محیط حس

ــدگیجابه ــاهای خالی منجر به طول عمرهای طوالنیجا ش ــوند.تری برای پوزیترون میها و فض عالوه بر این، فرآیند   ش

ــت، می ا ـتابش ـگاـما همراه اسـ ابودی پوزیترون ـکه ـب ه الکترونـن ــرـکتتواـند توزی  تـکاـن ابودی ـهای شـ کنـنده در فرآیـند ـن

مه   ده از شـش یل ـش  Naپوزیترون را در اختیار قراردهد. در این روش، از پوزیترون گـس
تفاده    22 گر ماده اـس به عنوان کاوـش

ــود.  می ه ـماده در طی برهمکنششـ ا ات پوزیترون پ  از ورود ـب ه  ـهای مختلف ـب انـی ـهای آن در ـمدت زـمان شـند پیکو ـث

کند، تمایل دارد در دورترین فاصله ممکن ها دریافت میای که از طرف هسته ات شود و سپ  به دلیل دافعهحرارتی می

ـشته باـشد، پوزیترون تـشکیل یک حالت محلی در مکان  از هـسته قرار بگیرد. شنانهه درون ـشبکه میزبان نقـصی وجود دا

ـهای داخلی ـنابود  ـهای آزاد، الـیه فرفـیت و ـیا الـیهدـهد. در نـهاـیت پوزیترون ـبا ـتابش دوـگاـما از طری  الکترونـها میحفره

 دو تفاوت در نابودی پوزیترون در یک شبکه کامل و یک شبکه دارای نقد وجود دارد : شود.می

ت.   -1 بکه کامل اـس بکه حفره دار کمتر از ـش ب با شگالی  از آنجا که  شگالی الکترونی ـش احتمال نابودی پوزیترون متناـس

 طول عمر پوزیترون بیشتر است.الکترونی است، در شبکه حفره دار 

انی پوزیترون با الکترون  -2 بکه حفره دار، احتمال همپوـش تر  در ـش ت. این الکترونهای آزاد و الیه فرفیت بیـش ها در اـس

 کمتری دارند. تکانههای داخلی  های الیهمقایسه با الکترون

دازه  PASـهدف روش   ه الکترونگیری  اـن اـن ــت طول عمر پوزیترون و تـک ابودی پوزیترون اسـ ــرـکت کنـنده در ـن   .ـهای شـ

روش پهن و  گیری طول عمر پوزیترون  روش اندازهروش قابل انجام اـست:  دودر آزمایـشگاه به   پارامتردو  این  گیریاندازه

آزمایـشگاه واندوگراف تهران به عنوان یکی از مراکز پیـشگام در ارا ه خدمات آنالیز، . ـشدگی دوپلر تابش نابودی پوزیترون

ترده ت  PASای برای راه اندازی روش تحقیقات گـس ور انجام داده اـس نای  کـش تیبانی از ـص . این مقاله به ]3[به منظور پـش

 پردازد.می ها در اثر فرآیند پخت حرارتیدر مطالعه تحوالت حفرهاین روش های  ابلیتمعرفی ق

 

 کار    انجام روش.  2

پخت   و خام  نمونه نیکلدو  های برای بررســـی حفره پلر و طول عمر پوزیترونوپهن شـــدگی دهای  در این بخش، روش

( به مدت  mbar 6−10در خال )  1شده در شکل . نمونه نیکل با اـستفاده از کوره نشان داده  ـشده به کارگرفته ـشده اـست

اسـت. به طور کلی این   تا دمای اتاق سـرد شـده C/h 100°و سـپ  با نر    پخت شـده C  1000°سـاعت در دمای   5

های شـرکت زی  تکانه الکترونبرد. هدف از انجام این آزمایش، بررسـی تیییرات توسـاعت زمان می 12فرآیند در حدود  

ابودی پوزیترون   ده در ـن ــدگی دوپلر  کنـن ات حرارتی  و  در روش پهن شـ ام عملـی تیییرات طول عمر پوزیترون در اثر انـج

 است.

 
1 Positron Annihilation Spectroscopy (PAS) 
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. عملیات پخت حرارتی با استفاده از کوره .1شکل   

 . روش پهن شدگی دوپلر  1. 2

ــرکت میهایی که در فرآیند نابودی  تکانه الکترون ــبب ایجاد پهنپوزیترون ش ــدگی در طیف دوپلر به میزان  کنند، س ش

∆E =
±plc

گیری سـرعت نور اسـت. با اندازه cها در راسـتای طولی و  ی الکترونتکانه  plشـوند. در این رابطه، می ⁄2

ــدگی دوپلر می ه الکترونمـقدار پهن شـ اـن هتوان توزی  تـک ه فرفـیت و الـی ابودی ـهای داخلی را  ـهای آزاد، الـی د ـن در فرآیـن

 keVبا قدرت تفکیک انرژی عالی ) HPGeآشکارساز   دو  از  ،گیری این توزی  تکانهگیری کرد. برای اندازهپوزیترون اندازه

%( نســبت به  01/0های داخلی )( اســتفاده شــده اســت. با توجه به ســه  ک  مشــارکت الکترونkeV 511در انرژی  1

یمیایی اطراف حفرههای آزاد و واالن  در نابالکترون ت  طیفودی پوزیترون، برای تـشخید محیط ـش یـس نجی ها از ـس ـس

تفاده می ود.  همزمان اـس کل ـش ده    2در ـش دگی دوپلر دو بعدی ارا ه ـش نجی دیجیتال پهن ـش ت  طیف ـس یـس شیدمان ـس

ت.  مه  اـس  Naشـش
اندویم می Ci µ1با فعالیت  22 ط دو نمونه ـس لهتوـس ود و در فاـص از و روی ازدو  cm20ی ـش کارـس آـش

اند و به ای آنالوگ حذف شــدههای الکترونیک هســتهی ماژولهمه  ،در این شیدمان  .گیردها قرار میمحور مشــترآ آن

ــتقی  از پیش تقویت کننده   14جای آن از یک دیجیتایزر  ــورت مس ــت. این دیجیتایزر به ص ــده اس ــتفاده ش بیتی اس

فرآیند ـشکل دهی به ـسیگنال و اـستخراج رویدادهای همزمان به ـصورت نرم افزاری  کند و  آـشکارـسازها نمونه برداری می

ود. برای انجام روش انجام می له  پهن ـشدگی دوپلرـش از قرار گرفته   cm  20، نمونه و شـشمه در فاـص کارـس اند. به از دو آـش

مارش بر روی قله نابودی پوزیترون، داده برداری از هر نمونه   106 آوریمنظور جم  ده  6در مدت زمان  ـش  روز انجام ـش

ت داده تخراج رویدادهای همزمان تابش نابودی پوزیترون از لیـس ت. اـس امل فایلی با حج  اـس به ازای هر  GB4ها که ـش

مقدار انرژی ثبت شده از رویدادهای    E2و E1. با فرض اینکه است هانجام شد  Matlabنمونه است، با استفاده از نرم افزار  

500باشـند، یک آرایه ماتریسـی به اندازه   2و   1همزمان توسـط آشـکارسـازهای شـماره  × بر  E1از رویدادهای     500

رـس  ـشده اـست.  3. طیف دوپلر با اـستفاده از این ماتری  برای نمونه نیکل خام در ـشکله اـستاـستخراج ـشد  E2حـسب  

، تقریبا عاری از رویدادهای انباشــتگی بار، جم  آوری ناقد بار، پراکندگی کامپتون و (مرکز طیف)ناحیه بیضــی شــکل 

ــمندی از توزی  تکانه الکترون ــت. این ناحیه حاوی اطالعات ارزش ــرکتتابش زمینه اس کننده در فرآیند نابودی  های ش

 پوزیترون است. 
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. دوپلر دو بعدیای دیجیتال روش پهن شدگی شیدمان الکترونیک هسته .2شکل   

 

 طیف دو بعدی پهن شدگی دوپلر تابش نابودی پوزیترون.  .3شکل 

 

 . روش طول عمر پوزیترون  2. 2

 Na  ششــمه اســت.نشــان داده شــده   4گیری طول عمر پوزیترون در شــکل اندازه  شیدمان تکنیک
با میزان فعالیت     22

µCi1های گاما  ، جداسازی تابشای در این روشالکترونیک هـسته  هدف کلیـشود.  ـساندویم میی یکـسان ، بین دو نمونه

keV 1274  )ـسیگنال تولد پوزیترون(  ازkeV  511 )گیری فاصله  و اندازهگـسیل شده از ششمه   )ـسیگنال مرگ پوزیترون

ها از آنجا که اختالف زمانی این رویدادها از مرتبه نانوثانیه اسـت، برای ثبت آن  اسـت.  )طول عمر پوزیترون(ها  آنزمانی  

تفاده می تیک اـس از پالـس کارـس ود.از آـش ته  ـش ت  ای  الکترونیک هـس یـس گیری انرژی و از یک بخش کند برای اندازهاین ـس

ازی تابش یگنال  ،های مورد نظرجداـس تخراج اطالعات زمانی ـس ری  برای اـس دهو یک بخش ـس کیل ـش ت. بخش ها تـش اـس

اـست. در بخش ـسری  مدار، اطالعات  و بخش ـسری  آن با اـستفاده از خروجی آند تیذیه ـشده   1PMT  داینود  کند مدار با

تفاده از ماژول  ر ثابت با اـس گر کـس یگنال به روش تبعیـض تخراج می  2CFDزمانی ـس ود. خاـس های  ورودی  CFDروجی ـش

start    وstop    اژول ه می  3TACـم ذـی دار،  را تـی د ـم ت کـن ـــم دون در نظر گرفتن قسـ د. ـب ه  TACکـن انی هـم اختالف زـم

 
1 Photo Multiplier Tube (PMT) 
2Constant Fraction Discriminator (CFD) 
3 Time to Amplitude Converter (TAC) 
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ــیگـنال ــوـهایی ـکه ـبه آن وارد میسـ منتظر   1MCAکـند اـما برای انتـقال آن ـبه  گیری و در خود ذخیره مید را اـندازهشـ

ــمت کند مدار می ــیگنال خروجی از داینود پ  از تقویت وارد   ماند.دریافت پیام از قس   2TSCAدر بخش کند مدار، س

یگنالمی ت مدار، ـس مت راـس ود. در ـس یگنال keV 1274های مربوط به تابش  ـش مت ش  مدار ـس های مربوط به و در ـس

یگنال منطقی انتخاب می  keV511 تابش وند. پ  از آن، خروجی ـس ری  می  TSCAـش ود. در وارد ماژول همزمانی ـس ـش

همزمان ـشناخته    ثانیه قرار گیرند، این دو رویداد،نانو 50ـصورتی که دو ـسیگنال وارد ـشده به این ماژول در پنجره زمانی  

ــوند و ماژول همزمانی به  می ــده را بر روی دهد که اختالف زمان اندازهفرمان می TACش ذخیره کند.   MCAگیری ش

  stopو   startدهد که ارتفاع آن متناسب با فاصله زمانی بین رویدادهای  انتقال می MCAسیگنالی را به   TACخروجی  

گیری شـود. اندازهسـپ  با اسـتفاده از یونیت تاخیر کالیبره میو  طیف طول عمر پوزیترون اسـتخراج    ،در نهایتاسـت. 

مه   تفاده از تابش های گاما همزمان از شـش ت  نیز با اـس یـس  Coقدرت تفکیک زمانی این ـس
ود. طیف طول انجام می  60 ـش

ان داده ـشده اـست. در این طیف  6عمر پوزیترون برای نمونه نیکل پخت ـشده در ـشکل  یابی به آمار به منظور دـست  ،نـش

 روز انجام شده است.  5  در مدت زمانگیری ندازها ،(طیف رویداد بر روی قله  106قابل قبول )شمارش 

 
   گیری طول عمر پوزیترون.سیست  اندازه  ایشیدمان الکترونیک هسته .4شکل 

 

 بحث در نتایج . 3

( به طیف یک بعدی  eV 84با در نظر گرفتن پهنای انرژی در هر آرایه ) 3طیف دو بعدی نـشان داده شده در شکل       

کننده در های ـشرکتطیف توزی  تکانه الکترون  5. ـشکله اـست)به عنوان مرج ( تقـسی  ـشد Alتـصویر و به طیف نمونه  

ها، فرآیند پخت ســبب دهد. با توجه به توزی  تکانه الکتروننابودی پوزیترون برای نمونه خام و پخت شــده را نشــان می

ـشود که احتمال همپوـشانی تاب  موج پوزیترون  ها از نمونه ـسبب میاـست. خارج ـشدن حفرهها از نمونه ـشده  خروج حفره

 یهاالکترونپوزیترون از طری   ینابود  ســه  شــتریب  یهاتکانه در،  های داخلی افزایش یابد. بنابراینهای الیهبا الکترون

 .ابدییم  شیافزا یداخل  یهاهیال

 
1 Multi-Channel Analyzer (MCA) 
2 Timing Single Channel Analyzer (TSCA) 
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 ها برای دو نمونه نیکل خام و نیکل پخت شده. تکانه الکترونمنحنی نسبی توزی   .5شکل 

 

ــنجی نتایج روش   ــدگی دوپلربه منظور اعتبارس ــل از تکنیک طول عمر پوزیترون  ،  پهن ش نتایج این روش با نتایج حاص

ت ده اـس ه ـش کلمقایـس ان میطیف طول عمر پوزیترون برای نمونه 6. ـش ده را نـش تحلیل طیف طول عمر دهد.  ی پخت ـش

  .]4[ـشده اـستانجام   LT-10پوزیترون به منظور اـستخراج طول عمرها و ـشدت مربوط به هر طول عمر با اـستفاده از کد  

رسـ    Iو شـدت    τشند تاب  نمایی با زمان واپاشـی    ،های محاسـباتیهای تجربی با مدلپ  از انطباق داده  LT-10کد  

ــکیل  ،های فلزی فاقد حفرهنمونهبا توجه به اینکه در .  کندمی اورتوپوزیترونی  به دلیل زیاد بودن شگالی  ات  احتمال تش

 ( مربوط به نابودی پوزیترون درτ1اسـت. مولفه اول )الکترونی بسـیار ک  اسـت، این طیف تنها به دو مولفه تجزیه شـده 

  فضــاهای با  ( مربوط به نابودی پوزیترون درونτ2و مولفه دوم ) فضــاهای با شگالی الکترونی بیشــتر درون شــبکه نیکل

اســت. طول    ارا ه شــده  1آنالیز روش طول عمر پوزیترون در جدول  کمی  اســت. نتایج  (هاحفره) شگالی الکترونی کمتر

اســت. مقدار طول عمر پوزیترون    ns 109/0ن آزمایش برابر با  گیری شــده برای نمونه نیکل پخت شــده در ایعمر اندازه

، طول عمر پوزیترون و شدت این 1است. با توجه به جدولگزارش ـشده   ns  105/0برابر با  ]5[برای این نمونه در مرج  

ــبت به نمونه خام کاهش یافته  ــده نس ــتطول عمر برای نمونه پخت ش اندازه و غلظت به معنای کاهش  این نتیجه  .اس

اســت. بنابراین در این مورد مطالعاتی، نتایج حاصــل از دو روش پهن شــدگی    های موجود درون نمونه پخت شــدهحفره

ایـید  بر روی نموـنه  حرارتی موثر  عملـیات پـخت  در اثرـها  حفره  و اـندازه  دوپلر و طول عمر پوزیترون ـکاهش غلـظت ـها را ـت

 کنند.  می

 
 پوزیترون در نمونه نیکل پخت شده. طیف طول عمر  .6شکل 

 

 نتایج طیف سنجی با استفاده از روش طول عمر پوزیترون.  .1جدول 

 𝐼2(%) 𝜏2(ns) 𝐼1(%) 𝜏1(ns) نمونه  

 114/0 49/83 496/0 51/16 نیکل خام  
 109/0 57/88 475/0 43/11 نیکل پخت شده  
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 گیری نتیجه.  4

ی  هایدر این مقاله قابلیت       تفاده از تابش نابودی پوزیترون به عنوان یک راهکار برای بررـس نجی با اـس  روش طیف ـس

بر روی   روش پهن شــدگی دوپلر گیرینتایج اندازه مورد ارزیابی قرارگرفت.ها در اثر فرآیند پخت حرارتی تحوالت حفره

احتمال همپوـشانی تاب  موج پوزیترون با  ها و افزایش فرآیند پخت ـسبب کاهش غلظت حفرهپخت ـشده نـشان داد  نمونه 

های بیشـتر خواهد های دارای تکانههای داخلی و به طب  آن افزایش سـه  نابودی پوزیترون با الکترونهای الیهالکترون

ها  گیری طول عمر پوزیترون نیز نتایج نشــان داد که عملیات حرارتی ســبب کاهش غلظت حفرهشــد. نتایج روش اندازه

دت ایز آن  ( 𝐼2پارامتر   )کاهش ـش ت. 𝜏2ها )و کاهش ـس ده اـس یت کافی    هایروشبنابراین، ( ـش اـس ده حـس راه اندازی ـش

دهبرای   انیدـی دازه  ـب ت و اـن ای موجود در  حفره  تحوالت غلـظ ا  ـه اژـه ات حرارتی را در  درآلـی ام عملـی ار قرار   طی انـج اختـی

 امکان ارا ه خدمت آنالیز به تهران به منظور پشـتیبانی از صـنای  کشـور  آزمایشـگاه واندوگرافدر حال حاضـر،  دهد.  می

 نمونه در سال را فراه  کرده است. 50 برای سنجی تابش نابودی پوزیترون راطیف روش

 جع امر.  6
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