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 :چکیده

ــا ی  ــکااز ــیاا  د  ا اوا  هیداوژنآش آنالیز با باایکه یونی اطرح بو ه  هایچالش  ا اوش به عنوان یک  با غلظت بس

ت  های نا ک  اخرب برای آنالیز هیداوژن  ا نمونهیک اوش  ااآاد و غیر  به عنوان پروتون-اوش پرا ندگی پروتون اـز

 ا آ اایشگاه واندوگراف تهران   پروتون-پروتون  اندا ی اوش آنالیز پرا ندگیاراحل ااه  ، ا این اقاله ـشناتته ـشده ازت 

پروتون  ا  و آشــکاازــا   -ثبت اویدا های همزاان پرا ندگی پروتون ا چیداان ااائه شــده،  شــده ازــت   گزااش

با  هی  زیستد پر ا ش  یجیتال زیگنال انجام شده ازت  بیتی و بر ازاس  14یک  یجیتایزا زدزطحی با ازتفا ه ا  

تد   یـس مااش  ا ـز تفا ه ا  چند  نیز  همزاانیـش ده  با اـز خ ، تییین ـش خاات و غلظت هیداوژن اـش نمونه  پتون با ـض

گیری غلظت هیداوژن بر اوی یک نمونه اـزتانداا  اوا  اا یابی ـشده با اـزتفا ه ا  اندا ه  ـصحت ـزنجی اوش ااائهاـزت  

گیری غلظت هیداوژن  ا ااکان اندا هپروتون -پرا ندگی پروتون ه اوش    هداینـشان   آ اایشقراا گرفته اـزت  نتای   

  ند    اصد اا فراهد ای  5های نا ک با تطایی  ا حدو  نمونه
 
 

 ، پر ا ش  یجیتال زیگنالالیه نا ک، آنالیز هیداوژن ،نپروتو-پرا ندگی پروتون ها:واژهکلید
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Abstract: 
Detection of trace amounts of hydrogen in materials has been a challenge in ion beam 

analysis methods. Proton-proton scattering is known as an efficient and non-destructive 

method for hydrogen analysis in thin samples. In this paper, the steps towards the 

implementation of the proton-proton scattering technique at Tehran Van de Graff lab are 

reported. In the presented set-up, the coincidence events in the two surface barrier 

detectors are recorded by a 14bit digitizer and based on digital signal processing. The 

counting efficiency in the coincidence system is determined using several Kaptons with 

a specific thickness and hydrogen concentration.  The validity of the presented technique 

is also evaluated by measuring the concentration of hydrogen on a standard sample. The 

results of the experiment show that the proton-proton scattering makes it possible to 

measure the concentration of hydrogen in thin samples with an error of about %5.  
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 مقدمه .  1

 پژوهشگران  ازازی برای  چالش  به عنوان یکهموااه    بسترهای اختلف ا    و تییین نمایه عمقی آن   گیری هیداوژناندا ه

عد  اتمی و عد  جرای  د هیداوژن باعث شده آنالیز آن با    .بو ه ازتاطرح    علد اوا  به ویژه آنالیز با باایکه یونی

پرا ندگی اا افوا3XRDو    X  (2PIXEهای ابتنی بر گسیل پرتو  اوش پذیر نباشد  اوش  ااکان   RBS)4(   ( و پس 
5SIMS  اهمترین نقطه ضیف این اوش    ااا  یک تکنیک توانمند برای آنالیز  می و تییین نمایه عمقی هیداوژن ازت

اینکه آهنگ  ندوپاش  ا زطوح اختلف یکسان نیست، تییین نمایه نیز   اخرب بو ن آن ازت  همچنین با توجه به 

ای برای آنالیز  هسته   های ابتنی بر وا نش  های ااگیری اوشبیضاً با عدم قطییت همراه ازت  به  SIMSعمقی  ا اوش  

ای های هستههموااه اوا  توجه بو ه ازت  وا نش  هااین تکنیک  هیداوژن به  لیل غیر اخرب بو ن و حسازیت ایزوتوپی 

ا  چند   تفکیک عمقی  متر  قدات  با  هیداوژن  تییین  ااکان  ناحیه تشدید،  ای  nm ا  فراهد  بهاا  آنالیز  اوش   نند  

های هیداوژن با ازتفا ه ا  باایکه  تییین ایزوتوپ  هایترین اوش( یکی ا  اتداول6ERD نی  شسان ) آشکاازا ی پس

اتداول )با    ERDیونی ازت  قدات تفکیک عمقی این اوش شدیداً وابسته به نحوه طیف زنجی ذاات ثانویه ازت  اوش  

ا  واقه جاذب  ا  هانه آشکاازا (  ااای قدات نانواتر و حسازیت حدو      ا حدو    تفکیک عمقی  ازتفا ه  چند  ه 

0.1at.%  اان پروا ، تلسکوپ  هایزنجی به اوشازت   ا این آنالیز، طیف ΔE-E   و اغناطیسی قدات تفکیک عمقی

فرو ی  یون زنگینبه  لیل توان توقف  یا   ERDعمق آنالیز  ا اوش با این حال، بخشد  بهبو  ای nm 1اا تا حدو   

تنها    با ازتفا ه ا  واقه جاذب  ا  هانه آشکاازا   ERD  آنالیز  ا حال حاضرازتفا ه ا  هندزه تراشان احدو  ازت   و  

ترین اوش   ااآادشو    اوش تییین نمایه عمقی هیداوژن  ا  شوا ازت  ه توزط آ اایشگاه واندوگراف تهران ااائه ای

پروتون ازت  به  لیل  -ازتفا ه ا  پرا ندگی پروتون  ، آنالیز با باایکه یونیبرای تییین غلظت و نمایه عمقی هیداوژن  ا  

ها اا اوا  اطالیه قراا  ا    توان عمق بیشتری ا  نمونه ها، با این پرتابه ایتوان توقف  د ذاه پروتون نسبت به زایر یون 

ای اوش  ا ایکروزکوپی هستهاین  توان ا   ای  ،همچنین باتوجه به پهن شدگی جانبی  د و اثرتخریبی ناچیز باایکه پرتون

 نیز بهره بر    

  ه شده ازت  فیلتر  های پرا نده و پسپروتون بر ابنای ثبت همزاان پروتون -ازاس اوش آنالیز پرا ندگی پروتون

ن اا فراهد  با تابش  اینه بسیاا پاییبرای شمااش هیداوژن  اویدا های ناتوازته ای ذاات، ااکان حذفهمزاانی و  اویه

 نماید: ایجا  ای p-pگانه  یر یک چااچوب بسیاا اقید برای ثبت صحیح اویدا های پرا ندگی ند  شروط زهای

 ( nsهمزاانی )پنجره همزاانی ا  ارتبه  .1

   ه شده  ا یک صفحه باشند(  صفحه پرا ندگی )احل اندا نش و نقاط آشکاازا ی پرتون پرا نده و پس .2

 باشد(   90°)جمع  اویه پرا ندگی و پس   گی   90°ای جمع  اویه  .3

پروتون  ا  -های نا ک با ازتفا ه ا  اوش پرا ندگی پروتون ا این اقاله، پیا ه زا ی اوش آنالیز هیداوژن  ا نمونه

 ای  یجیتال ااائه شده ازت   آ اایشگاه واندوگراف تهران با ازتفا ه ا  زیستد الکترونیک هسته

 

 کار انجام  روش  .  2

شده  چپ ااه اندا ی    30° ا آ اایشگاه واندوگراف تهران و اوی تط باایکه    پروتون-آنالیز پرا ندگی پروتوناوش  

ااکان نصب و بهره بر اای همزاان ا  چند آشکاازا  زد  ازت،  ه اوی این تط باایکه نصب شده ERD  احفظه ازت

به  اابر ه شده  ا  ای هندزه آ اایش و الکترونیک هسته شمایی ا     هد ا اتتیاا قراا ای زطحی  ا  وایای اختلف اا

  MeVبا انرژی  توزط باایکه پروتون    حاوی هیداوژن  شفاف )نسبت به عبوا باایکه(  نمونه  نشان  ا ه شده ازت 1شکل  

 
2 Particle Induced X-Ray Emission 

3 X-Ray Diffraction 

4 Rutherford Backscattering Spectroscopy 
5 Secondary-ion mass spectrometry 
6 Elastic Recoiled detection Analysis 
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  1D،  و آشکاازا  زد زطحی )پرا نده و پس   ه   های پروتون همزاان    برای ثبت   شو بمبااان ای nA10و جریان    2/2

به   (3D  آشکاازا  زوم ) ا نظر گرفته شده ازتا  هدف  cm 7 ا فاصله نسبت به باایکه فرو ی  45 ° ا  اویه  (2Dو 

نسبت به باایکه قراا  ا ه    165° ا  اویه    RBSآنالیز  ثبت اطالعات اولیه ا  ااتریس نمونه ا  طریق  بانی و  انظوا  ید

 ا چنین شرایطی آهنگ شمااش  ل برای نمونه های شفاف ا     ازت  mm2  25  آشکاازا هازطح فیال   شده ازت 

( به MHz  100ای )با نرخ نمونه بر اای  تواهد بو ،  ه برای زیستد آشکاازا ی و الکترونیک هسته  kHz  100ارتبه  

 . اا گرفته شده  ااالً اطلوب ازت

 آید: بدزت ای 1 ا عمق نمونه به صوات اطلق با ازتفا ه ا  اابطه  dz)H(ρچگالی زطحی هیداوژن

ρHdz  =  NPP/(N0ΩσppεPP)                                                         )1 ( 

 اویه فضایی آشکاازا  )یکی ا     Ωهای فرو ی،  پرتون   0Nهای ثبت شده  ا زیستد همزاانی،  پروتون  ppN   ه  ا آن

حاصل ضرب     با  هی زیستد همزاانی ازت  ppεپروتون و  -زطح اقطع پرا ندگی  یفرانسیلی پروتون  ppσآشکاازا ها(،  

باا  ا  اویه فضایی به اوش نسبی و با ازتفا ه ا  برا ش طیف پس پرا ندگی اا افوا  احازبه تواهد شد  به  لیل  د  

ر اا افوا  ازت و اقداا زطح اقطع آن  نیز غیهای  د  پروتون حتی  ا انرژی -بو ن ااتفاع زد  ولنی، پرا ندگی پروتون

شده  ازتفا ه    ]7[   ا ارجعتجربی اوجو   های  ا   ا هتر ازت  برای اقا یر زطح اقطع،  ا  زطح اقطع اا افوا  بیش

پروتون پرا نده و پس   ه، عاال اصلی  اهش آهنگ شمااش    8ناشی ا  پرا ندگی چندگانه  7ایپهن شدگی  اویه  ازت 

تفکیک   تراب شدن  گی چندگانه باعث پهن شدگی انرژی و دهای  یا  ازت  پرا ناتناظر با عمق   های  د انرژیپروتون 

 هد    اهش ای  ، ا  وایای فضایی  وچک  ویژهبا  هی زیستد همزاانی اا تا حد  یا ی به    ،این اثر  شو  ای  نیز  عمقی

 آید: بدزت ای 2ای به طوا تقریبی ا  اابطه ایشه ایانگین اربیی پهن شدگی  اویه 

αδrms~(1.83Z∆E/E)0.5                              )2(   

  برای احازبه با  هی زیستد  ]3[افت نسبی انرژی پرتابه  ا نمونه ازت  E/E∆اتوزط عد  اتمی هدف و    Z ه  اآن  

ای به عمق نمونه و هندزه آشکاازا ی تییین شو   باید وابستگی پهن شدگی  اویه،  PPε(z)همزاانی برحسب عمق نمونه  

این تابع    FWHMشو   اقداا  عموااً به شکل گاوزی بیان ایهای اختلف نمونه  ای  ا عمقتابع تو یع پهن شدگی  اویه

   ]9و 8 [زا ی اونت  االو قابل احازبه ازتا  طریق حل تحلیلی یا شبیه

 

 
پروتون -چیداان اوش آنالیز پرا ندگی پروتون شمایی ا  .  1شکل   

 
7 Angular Spread 
8 Multiple Scattering 
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،   ا زیستد پر ا ش  یجیتالطرح ایزی شده ازت    یجیتال    ایهسته   برازاس الکترونیک  ثبت همزاان اویدا هازیستد  

تقویت  ننده، تبییضگر تک  اناله، واحد  شاال  )  های اوا  نیا  برای  ا ه بر اای همزاان ا   و آشکاازا ی ااژولهمه

جایگزین    شکل  هنده اوجو یک  یجیتایزا    حذفهمزاانی، واحد تاتیر، تبدیلگر آنالوگ به  یجیتال وآنالیزگر چند اناله(  

 ا  زیگنال  MHz100 ازت، به صوات استقید و با فر انس     انال واو ی  4 یجیتایزا  ه  ااای  این    آن شده ازت 

ای، فیلتر پایین گذا، فیلتر  اانی،  زیستد پر ا ش  یجیتال ا  یک فیلتر ذو نقه  . ندبر اای ای ننده نمونهتقویتپیش

اعدا  نمونه بر اای شده با ازتفا ه ا   ازت   های انباشته، تشکیل شده   ننده زیگنال احیاگر تط پایه زیگنال و حذف  

تبدیل ای  نرم به یک زیگنال  و  ا ارحلهافزاا  یجیتایزا  به یک شو   اا  این زیگنال  با گشتی  الگوایتد  بید یک  ی 

های ازتفا ه ا  زیستد  ا ه بر اای ازیت  فاع آن اتنازب با انرژی تابش ازت  ند  ه ااتای تبدیل ایزیگنال ذو نقه

به انظوا   ااائه شده ازت   ]57[ای  ا ارجع  های هسته یجیتال  ا اقایسه با آنالوگ برای طیف زنجی  قیق تابش

برای  زت انازب  پنجره همزاانی  ا تییین  با  هی شمااش، پس  بیشینه  به  اتتالف  اانی زیگنایابی    های ل نترل 

با ه    همزاان برای پنجره شبه همزاانی  ا    nsec  400تا    -400 و آشکاازا ، طیف اتتالف  اانی اویدا ها  ا یک 

به    قراا  ااند  50تا    -nsec  50یازد شده ازت  با توجه به این شکل، بیشینه اویدا ها  ا با ه  2ازتخراج و  ا شکل  

نانوثانیه  ا نظر    100، پنجره همزاانی برای انجام آ اایش  یابی به بیشینه نرخ شمااش اویدا های صحیحانظوا زت

    ه ازتگرفته شد

 

 
 طیف اتتالف  اانی اویدا ها  ا اد شبه همزاانی  .2شکل 

 

شوند   ها )شاال انرژی و  اان ثبت هر اویدا ( ذتیره ایاویدا های ثبت شده  ا پنجره همزاانی به صوات لیست  ا ه

 ا  و حالت تک و همزاانی  و    µm  3/0±  8/6طیف پرا ندگی او به جلو برای یک نمونه  پتون به ضخاات    3 ا شکل  

 اینه  ا نسبت قله به    آشکاازا  نشان  ا ه شده ازت  با توجه به این شکل، حالت  ا ه بر اای همزاان ا   و آشکاازا ،

و به این صوات، ااکان آشکاازا ی اقا یر بسیاا  د هیداوژن  ا  ا ه ازت  ارتبه بهبو     3طیف هیداوژن اا  ا حدو   

احتوی هیداوژن  ا  زه هدف  پتون با ، ppεبرای احازبه با  هی زیستد همزاانی  اا فراهد  ر ه ازتهای نا ک نمونه

های  پتون با ازتفا ه ا  آنالیز  ازتفا ه شده ازت  ضخاات  9/21  ±1/1و    0/8  ±4/0،    8/6  ±3/0های  اشخ  و ضخاات

RBS    تطای زطح اقطع پرا ندگی، احازبه حاصل ضرب باا  ا  اویه فضایی و برا ش طیف   اربوط به  %5با تطای

زطح  یر    تقسید برزیستد همزاانی  )زطح  یر انحنی هیداوژن  ا    زیستد همزاانی با  هی    ازت  انحنیتییین شده  

نمایش  ا ه   4 ا شکل    ایایشه ایانگین اربیی پهن شدگی  اویهیکی ا  آشکاازا های او به جلو( بر حسب  انحنی  ا  
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 ا نظر گرفته   1برابر    0rmsαδ=با  هی زیستد برای    احازبه شده ازت   3با ازتفا ه ا  اابطه    rmsαδ میت    شده ازت  

   شده ازت 

 

 
  ا  و حالت تک و همزاانی  و آشکاازا    µm 8/6طیف پرا ندگی او به جلو برای نمونه  پتون به ضخاات   .3شکل 

 

   ایانحنی با  هی زیستد همزاانی برحسب ایشه ایانگین پهن شدگی  اویه. 4شکل
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 بحث در نتایج .  3

به ضخاات    Good Fellowزاتت شر ت    9PETبا ازتفا ه ا  یک نمونه ازتانداا     ااه اندا ی شده  اوشزنجی   صحت

mμ  6    ه بین  و الیه Al    به ضخااتnm  40   2زاندویچ شده، تییین شده ازت  نمونه حاویH/cm 1910  × (2/07±0/2 )

اوی نمونه نشانده شده   nm 3یک الیه نا ک نقره به ضخاات ، 10PVDبا ازتفا ه ا  اوش  ،ازت  برای تییین باا فرو ی

نمایش  ا ه    5 اشکل    SIMNRA 7.02زا ی شده توزط نرم افزاا  این نمونه به همراه طیف شبیه  RBS  آنالیز  ازت 

تییین شده شده ازت  زطح اقطع پرا ندگی    3با  هی زیستد با ازتفا ه ا  انحنی برا ش شده  ا شکل    شده ازت 

ت بدز  ] 7[های تجربی ارجع  با  اونیابی ا   ا هنیز    (E-ΔE/2)پروتون اتناظر با انرژی اتوزط باایکه  ا هدف  -پروتون

این    ( تییین شد  2/19±0 /2) ×  2H/cm1910  ،نمونهاین  چگالی زطحی هیداوژن  ا    ،1آاده ازت  با ازتفا ه ا  اابطه

% تنها  )  5اقداا  توزط شر ت زا نده  ااائه شده  غلظت هیداوژن  اقداا  تفاوت  اا      (2H/cm1910  × (2/07±0/2)با 

پرا ندگی    %10گیری  اندا ه  این  تطای زیستماتیک به تطای  ا ه زطح اقطع  با  هی  p-pاربوط  تییین  ، تطای 

های اربوط به زطح گیریتطای آااای  ا اندا ه  باا فرو ی  انظر گرفته شده ازت حاصل ضرب  زیستد همزاانی و  

 بو ه ازت    % 1 متر ا   1σبا  اجه اطمینان نیز  p-p  یر انحنی پرا ندگی 

 
 ازت  نقره الیه نشانی شده  nm 3 ه بروی آن  PETنمونه ازتانداا     RBSآنالیز  . 5شکل 

 

  گیری. نتیجه5

 فیلتر    های نا ک ااائه شدپروتون برای آنالیز هیداوژن  ا الیه-زا ی اوش پرا ندگی پروتون ا این پژوهش، اراحل پیا ه

حسازیت تکنیک و افزایش  بسیاای ا  اویدا های ناتوازته    ازتفا ه شده  ا این اوش ااکان حذف ای  همزاانی و  اویه

صحت زنجی نتای  تکنیک ااه اندا ی شده با ازتفا ه      ا اتتیاا قراا  ا   های با غلظت  د ا  هیداوژنبرای آنالیز نمونه  اا

تکنیک ااه اندا ی شده ااکان  نتای  نشان  ا   ه  گیری غلظت هیداوژن بر اوی یک نمونه ازتانداا  انجام شد   ا  اندا ه

  ند   اصد اا فراهد ای   5تییین غلظت هیداوژن با تطایی  ا حدو  

 
 
 
 
 
 

 
9 Poly Ethylene Terephthalate (PET) 
10 Physical vapor deposition 
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