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پروتون برای آنالیز هیدروژن در نمونههای نازک-پیاده سازی روش پراکندگی پروتون
 علیرضاجوکار،* حسین رفیع خیری،علی بیگانه
 تهران ـ ایران، پژوهشگاه علوم فنون هستهای،پژوهشکده فیزیک و شتابگرها

:چکیده
آشــکاازــا ی هیداوژن با غلظت بســیاا د ا اوا به عنوان یک چالش ا اوشهای آنالیز با باایکه یونی اطرح بو ه
پروتون به عنوان یک اوش ااآاد و غیر اخرب برای آنالیز هیداوژن ا نمونههای نا ک-ازـت اوش پرا ندگی پروتون
پروتون ا آ اایشگاه واندوگراف تهران- اراحل ااهاندا ی اوش آنالیز پرا ندگی پروتون،شـناتته شـده ازت ا این اقاله
پروتون ا و آشــکاازــا- ثبت اویدا های همزاان پرا ندگی پروتون،گزااش شــده ازــت ا چیداان ااائه شــده
 بیتی و بر ازاس زیستد پر ا ش یجیتال زیگنال انجام شده ازت با هی14 زدزطحی با ازتفا ه ا یک یجیتایزا
 تییین شـده، شـمااش ا زـیسـتد همزاانی نیز با ازـتفا ه ا چند نمونه پتون با ضـخاات و غلظت هیداوژن اشـخ
ازـت صـحت زـنجی اوش ااائه شـده با ازـتفا ه ا اندا هگیری غلظت هیداوژن بر اوی یک نمونه ازـتانداا اوا اا یابی
پروتون ااکان اندا هگیری غلظت هیداوژن ا-قراا گرفته ازـت نتای آ اایش نشـان ای هد ه اوش پرا ندگی پروتون
 اصد اا فراهد ای ند5 نمونههای نا ک با تطایی ا حدو
 پر ا ش یجیتال زیگنال، الیه نا ک، آنالیز هیداوژن،پروتون- پرا ندگی پروتون:کلیدواژهها

Implementation of proton-proton scattering method for Hydrogrn
analysis in thin samples
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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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 .1مقدمه
اندا هگیری هیداوژن و تییین نمایه عمقی آن ا بسترهای اختلف هموااه به عنوان یک چالش ازازی برای پژوهشگران
علد اوا به ویژه آنالیز با باایکه یونی اطرح بو ه ازت .عد اتمی و عد جرای د هیداوژن باعث شده آنالیز آن با
اوشهای ابتنی بر گسیل پرتو  PIXE2( Xو  )XRD3و پس پرا ندگی اا افوا ) (RBS4ااکانپذیر نباشد اوش
 SIMS5یک تکنیک توانمند برای آنالیز می و تییین نمایه عمقی هیداوژن ازت ااا اهمترین نقطه ضیف این اوش
نیز اخرب بو ن آن ازت همچنین با توجه به اینکه آهنگ ندوپاش ا زطوح اختلف یکسان نیست ،تییین نمایه
عمقی ا اوش  SIMSبیضاً با عدم قطییت همراه ازت به ااگیری اوشهای ابتنی بر وا نشهای هستهای برای آنالیز
هیداوژن به لیل غیر اخرب بو ن و حسازیت ایزوتوپی این تکنیکها هموااه اوا توجه بو ه ازت وا نشهای هستهای
ا ناحیه تشدید ،ااکان تییین هیداوژن با قدات تفکیک عمقی متر ا چند  nmاا فراهد ای نند آنالیز بهاوش
آشکاازا ی پس نی شسان ( )ERD6یکی ا اتداولترین اوشهای تییین ایزوتوپهای هیداوژن با ازتفا ه ا باایکه
یونی ازت قدات تفکیک عمقی این اوش شدیداً وابسته به نحوه طیف زنجی ذاات ثانویه ازت اوش  ERDاتداول (با
ازتفا ه ا واقه جاذب ا هانه آشکاازا ) ااای قدات تفکیک عمقی ا حدو چند ه نانواتر و حسازیت حدو
 0.1at.%ازت ا این آنالیز ،طیفزنجی به اوشهای اان پروا  ،تلسکوپ  ΔE-Eو اغناطیسی قدات تفکیک عمقی
اا تا حدو  1 nmبهبو ایبخشد با این حال ،عمق آنالیز ا اوش  ERDبه لیل توان توقف یا یون زنگین فرو ی
و ازتفا ه ا هندزه تراشان احدو ازت ا حال حاضر آنالیز  ERDبا ازتفا ه ا واقه جاذب ا هانه آشکاازا تنها
اوش تییین نمایه عمقی هیداوژن ا شوا ازت ه توزط آ اایشگاه واندوگراف تهران ااائه ایشو ااآادترین اوش
برای تییین غلظت و نمایه عمقی هیداوژن ا آنالیز با باایکه یونی ،ازتفا ه ا پرا ندگی پروتون-پروتون ازت به لیل
توان توقف د ذاه پروتون نسبت به زایر یونها ،با این پرتابه ایتوان عمق بیشتری ا نمونهها اا اوا اطالیه قراا ا
همچنین باتوجه به پهن شدگی جانبی د و اثرتخریبی ناچیز باایکه پرتون ،ایتوان ا این اوش ا ایکروزکوپی هستهای
نیز بهره بر
ازاس اوش آنالیز پرا ندگی پروتون-پروتون بر ابنای ثبت همزاان پروتونهای پرا نده و پس ه شده ازت فیلتر
همزاانی و اویهای ذاات ،ااکان حذف اویدا های ناتوازته برای شمااش هیداوژن با تابش اینه بسیاا پایین اا فراهد
ای ند شروط زهگانه یر یک چااچوب بسیاا اقید برای ثبت صحیح اویدا های پرا ندگی p-pایجا اینماید:
 .1همزاانی (پنجره همزاانی ا ارتبه )ns
 .2صفحه پرا ندگی (احل اندا نش و نقاط آشکاازا ی پرتون پرا نده و پس ه شده ا یک صفحه باشند)
 .3جمع اویهای ( 90°جمع اویه پرا ندگی و پس گی  90°باشد)
ا این اقاله ،پیا ه زا ی اوش آنالیز هیداوژن ا نمونههای نا ک با ازتفا ه ا اوش پرا ندگی پروتون-پروتون ا
آ اایشگاه واندوگراف تهران با ازتفا ه ا زیستد الکترونیک هستهای یجیتال ااائه شده ازت
 .2روش انجام کار
اوش آنالیز پرا ندگی پروتون-پروتون ا آ اایشگاه واندوگراف تهران و اوی تط باایکه  30°چپ ااه اندا ی شده
ازت احفظه  ERDه اوی این تط باایکه نصب شده ازت ،ااکان نصب و بهره بر اای همزاان ا چند آشکاازا زد
زطحی ا وایای اختلف اا ا اتتیاا قراا ای هد شمایی ا هندزه آ اایش و الکترونیک هستهای به اابر ه شده ا
شکل  1نشان ا ه شده ازت نمونه شفاف (نسبت به عبوا باایکه) حاوی هیداوژن توزط باایکه پروتون با انرژی MeV
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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ه ،و آشکاازا زد زطحی (D1

 2/2و جریان 10nAبمبااان ایشو برای ثبت همزاان پروتونهای پرا نده و پس
و  )D2ا اویه  45 °نسبت به باایکه فرو ی ا فاصله  7 cmا هدف ا نظر گرفته شده ازت آشکاازا زوم ( )D3به
انظوا یدبانی و ثبت اطالعات اولیه ا ااتریس نمونه ا طریق آنالیز  RBSا اویه  165°نسبت به باایکه قراا ا ه
شده ازت زطح فیال آشکاازا ها  25 mm2ازت ا چنین شرایطی آهنگ شمااش ل برای نمونه های شفاف ا
ارتبه  100 kHzتواهد بو  ،ه برای زیستد آشکاازا ی و الکترونیک هستهای (با نرخ نمونه بر اای  )100 MHzبه
اا گرفته شده ااالً اطلوب ازت.
چگالی زطحی هیداوژن) (ρHdzا عمق نمونه به صوات اطلق با ازتفا ه ا اابطه  1بدزت ایآید:
)ρHdz = NPP/(N0ΩσppεPP
()1
ه ا آن  Nppپروتونهای ثبت شده ا زیستد همزاانی N0 ،پرتونهای فرو ی Ω ،اویه فضایی آشکاازا (یکی ا
آشکاازا ها) σpp ،زطح اقطع پرا ندگی یفرانسیلی پروتون-پروتون و  εppبا هی زیستد همزاانی ازت حاصل ضرب
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
بو ن ااتفاع زد ولنی ،پرا ندگی پروتون-پروتون حتی ا انرژیهای د نیز غیر اا افوا ازت و اقداا زطح اقطع آن
ا زطح اقطع اا افوا بیشتر ازت برای اقا یر زطح اقطع ،ا ا ههای تجربی اوجو ا ارجع ] [7ازتفا ه شده
ازت پهن شدگی اویهای 7ناشی ا پرا ندگی چندگانه 8پروتون پرا نده و پس ه ،عاال اصلی اهش آهنگ شمااش
پروتونهای د انرژی اتناظر با عمقهای یا ازت پرا ندگی چندگانه باعث پهن شدگی انرژی و تراب شدن تفکیک
عمقی نیز ایشو این اثر ،با هی زیستد همزاانی اا تا حد یا ی به ویژه ا وایای فضایی وچک ،اهش ای هد
ایشه ایانگین اربیی پهن شدگی اویهای به طوا تقریبی ا اابطه  2بدزت ایآید:
αδrms~(1.83Z∆E/E)0.5
()2
ه اآن  Zاتوزط عد اتمی هدف و  ∆E/Eافت نسبی انرژی پرتابه ا نمونه ازت] [3برای احازبه با هی زیستد
همزاانی برحسب عمق نمونه ) ،εPP(zباید وابستگی پهن شدگی اویهای به عمق نمونه و هندزه آشکاازا ی تییین شو
تابع تو یع پهن شدگی اویهای ا عمقهای اختلف نمونه عموااً به شکل گاوزی بیان ایشو اقداا  FWHMاین تابع
ا طریق حل تحلیلی یا شبیهزا ی اونت االو قابل احازبه ازت]  8و[9

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

Angular Spread
Multiple Scattering

3

7
8

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

زیستد ثبت همزاان اویدا ها برازاس الکترونیک هستهای یجیتال طرح ایزی شده ازت ا زیستد پر ا ش یجیتال،
همهی ااژولهای اوا نیا برای ا ه بر اای همزاان ا و آشکاازا (شاال تقویت ننده ،تبییضگر تک اناله ،واحد
همزاانی ،واحد تاتیر ،تبدیلگر آنالوگ به یجیتال وآنالیزگر چند اناله) حذف و یک یجیتایزا شکل هنده اوج جایگزین
آن شده ازت این یجیتایزا ه ااای  4انال واو ی ازت ،به صوات استقید و با فر انس  100 MHzا زیگنال
پیشتقویت ننده نمونهبر اای ای ند .زیستد پر ا ش یجیتال ا یک فیلتر ذو نقهای ،فیلتر پایین گذا ،فیلتر اانی،
احیاگر تط پایه زیگنال و حذف ننده زیگنالهای انباشته ،تشکیل شده ازت اعدا نمونه بر اای شده با ازتفا ه ا
نرم افزاا یجیتایزا به یک زیگنال تبدیل ایشو و ا ارحلهی بید یک الگوایتد با گشتی این زیگنال اا به یک
زیگنال ذو نقهای تبدیل ای ند ه ااتفاع آن اتنازب با انرژی تابش ازت ازیتهای ازتفا ه ا زیستد ا ه بر اای
یجیتال ا اقایسه با آنالوگ برای طیف زنجی قیق تابشهای هستهای ا ارجع ] [57ااائه شده ازت به انظوا
تییین پنجره همزاانی انازب برای زتیابی به بیشینه با هی شمااش ،پس ا نترل اتتالف اانی زیگنالهای
همزاان برای و آشکاازا  ،طیف اتتالف اانی اویدا ها ا یک پنجره شبه همزاانی ا با ه  -400تا 400 nsec
ازتخراج و ا شکل  2ازد شده ازت با توجه به این شکل ،بیشینه اویدا ها ا با هی -50 nsecتا  50قراا ااند به
انظوا زتیابی به بیشینه نرخ شمااش اویدا های صحیح ،پنجره همزاانی برای انجام آ اایش  100نانوثانیه ا نظر
گرفته شده ازت

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

اویدا های ثبت شده ا پنجره همزاانی به صوات لیست ا هها (شاال انرژی و اان ثبت هر اویدا ) ذتیره ایشوند
ا شکل  3طیف پرا ندگی او به جلو برای یک نمونه پتون به ضخاات  6/8 0±/3 µmا و حالت تک و همزاانی و
آشکاازا نشان ا ه شده ازت با توجه به این شکل ،حالت ا ه بر اای همزاان ا و آشکاازا  ،نسبت قله به اینه ا
طیف هیداوژن اا ا حدو  3ارتبه بهبو ا ه ازت و به این صوات ،ااکان آشکاازا ی اقا یر بسیاا د هیداوژن ا
نمونههای نا ک اا فراهد ر ه ازت برای احازبه با هی زیستد همزاانی ،εppا زه هدف پتون با احتوی هیداوژن
اشخ و ضخااتهای  8/0 ±0/4 ، 6/8 ±0/3و  21/9 ±1/1ازتفا ه شده ازت ضخااتهای پتون با ازتفا ه ا آنالیز
 RBSبا تطای  %5اربوط به تطای زطح اقطع پرا ندگی ،احازبه حاصل ضرب باا ا اویه فضایی و برا ش طیف
تییین شده ازت انحنی با هی زیستد همزاانی (زطح یر انحنی هیداوژن ا زیستد همزاانی تقسید بر زطح یر
انحنی ا یکی ا آشکاازا های او به جلو) بر حسب ایشه ایانگین اربیی پهن شدگی اویهای ا شکل  4نمایش ا ه
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شده ازت میت  αδrmsبا ازتفا ه ا اابطه  3احازبه شده ازت با هی زیستد برای  αδrms=0برابر  1ا نظر گرفته
شده ازت

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

شکل .4انحنی با هی زیستد همزاانی برحسب ایشه ایانگین پهن شدگی اویهای
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 .3بحث در نتایج
صحت زنجی اوش ااه اندا ی شده با ازتفا ه ا یک نمونه ازتانداا  PET9زاتت شر ت  Good Fellowبه ضخاات
 6 μmه بین و الیه  Alبه ضخاات  40 nmزاندویچ شده ،تییین شده ازت نمونه حاوی )2/0±07/2( × 1019 H/cm2
ازت برای تییین باا فرو ی ،با ازتفا ه ا اوش  ،PVD10یک الیه نا ک نقره به ضخاات  3 nmاوی نمونه نشانده شده
ازت آنالیز  RBSاین نمونه به همراه طیف شبیهزا ی شده توزط نرم افزاا  SIMNRA 7.02اشکل  5نمایش ا ه
شده ازت با هی زیستد با ازتفا ه ا انحنی برا ش شده ا شکل  3تییین شده شده ازت زطح اقطع پرا ندگی
پروتون-پروتون اتناظر با انرژی اتوزط باایکه ا هدف ) (E-ΔE/2نیز با اونیابی ا ا ههای تجربی ارجع ] [7بدزت
آاده ازت با ازتفا ه ا اابطه ،1چگالی زطحی هیداوژن ا این نمونه )2/0±19/2( × 1019H/cm2 ،تییین شد این
اقداا تنها  5%با اقداا غلظت هیداوژن ااائه شده توزط شر ت زا نده ( ))2/0±07/2( × 1019H/cm2تفاوت اا
تطای زیستماتیک این اندا هگیری  %10اربوط به تطای ا ه زطح اقطع پرا ندگی  ،p-pتطای تییین با هی
زیستد همزاانی و حاصل ضرب باا فرو ی انظر گرفته شده ازت تطای آااای ا اندا هگیریهای اربوط به زطح
یر انحنی پرا ندگی  p-pنیز با اجه اطمینان  1σمتر ا  %1بو ه ازت
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شکل  .5آنالیز  RBSنمونه ازتانداا  PETه بروی آن  3 nmنقره الیه نشانی شدهازت

 .5نتیجهگیری
ا این پژوهش ،اراحل پیا هزا ی اوش پرا ندگی پروتون-پروتون برای آنالیز هیداوژن ا الیههای نا ک ااائه شد فیلتر
همزاانی و اویهای ازتفا ه شده ا این اوش ااکان حذف بسیاای ا اویدا های ناتوازته و افزایش حسازیت تکنیک
اا برای آنالیز نمونههای با غلظت د ا هیداوژن ا اتتیاا قراا ا صحت زنجی نتای تکنیک ااه اندا ی شده با ازتفا ه
ا اندا هگیری غلظت هیداوژن بر اوی یک نمونه ازتانداا انجام شد نتای نشان ا ه تکنیک ااه اندا ی شده ااکان
تییین غلظت هیداوژن با تطایی ا حدو  5اصد اا فراهد ای ند
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