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 : چکیده

پرتوی گامای  بهره   تابع تحریکی   ئور،وفلبرای آنالیز   (AIGE)القایی  -آلفا  ی پرتو گاما گسیل  های ی واکنشهای پایهدادهبا هدف تهیه  

واکنش ضخیم  گامای  Ne22)1γpα,F(19 هدف  بازهkeV 1275)پرتو  در   )eV k  1500-2800    هایگامباkeV   100   زاویه در 

دست آمدند.  ب  LiFمقادیر بهره با استفاده از یک هدف ضخیم   شد.  گیریاندازه   باریکهنسبت به راستای    آزمایشگاهی  90  آشکارسازی

مزیت  ای انجام شد.  واندوگراف پژوهشگاه علوم و فنون هسته   MV   3الکترواستاتیک  گربا استفاده از باریکه هلیوم شتاب  آزمایش این  

سبک   های باال دیگر عناصرهای حاوی غلظتدر نمونه   ئوروفل   ppmحساسیت خوب روش برای آشکارسازی حد    ،AIGEعمده روش  

های روش مزیتدیگر از    تعدادی  .پذیر نیستامکان   PIGEبا  هاییگیریاندازه که چنین    مانند سدیم، منیزیم، آلومینیوم و فسفر است

AIGE    نسبت به روشPIGE  طیف گاما  ،  تر، بهره تولید نوترون بسیار کمهدف در نواحی نزدیکتر سطح  ئوروفل آنالیز  توانایی   شامل

گیری  سیستماتیک برای مقادیر اندازه  عدم قطعیت  . باشندمی   NaIگاما با آشکارسازپرتوهای  و امکان آشکارسازی  تر  با زمینه پایین
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Measurement of thick target gamma-ray yield of the 19F(α,pγ1)22Ne reaction 
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Abstract: 
With the aim of providing basic data for Alpha-Induced Gamma-ray Emission (AIGE) reactions for fluorine analysis, 

the excitation function of thick-target gamma-ray yield of the 19F(α,pγ1)22Ne (Eγ=1275 keV) reaction was measured 

at the energy interval Eα=1.5-2.8 MeV, with 1000 keV steps at the laboratory angle of 90 with respect to the beam 

direction. Yield values were obtained by using a thick LiF target. This experiment was conducted using the 4He+ beam 

of the 3 MV Van de Graaff electrostatic accelerator of Nuclear Science and Technology Research Institute (NSTRI). 

The important advantage of the AIGE method is its good sensitivity of the detection of fluorine on the ppm level in 

samples containing high concentration of other light elements like sodium, magnesium, aluminum  and phosphorus, 

which such measurements are not possible with PIGE. There are many other advantage of AIGE in comparison with 

the PIGE including capability to analyze fluorine in the near-surface region of target, the lower neutron production 

yield, the lower background for gamma-ray spectrum, and the possibility of detection of the gamma-rays with NaI 

detector. The overall systematic uncertainty of the measured data was estimated to be better than 8%. The values 

obtained in this work are in very good with the available data in the in the literature. The obtained result was compared 

with the previously only measured data in the literature. 
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 مقدمه .  1

های آنالیز با باریکه یونی بدلیل سرعت و حساسیت باال، غیر مخرب بودن و توانایی در آنالیز همزمان چند عنصر، برای طیف  روش

تا    های آشکارسازی با بازده مناسب سبب شدهگیرد. پیشرفت در فناوری و بکارگیری سیستم استفاده قرار میها مورد  وسیعی از نمونه 

گسیل پرتو   های اخیر آنالیز به روشهای مختلف آنالیز با باریکه یونی با رشد چشمگیری همراه شود. در سال دامنه استفاده از روش 

 . ]1[مورد توجه قرار گرفته است  ≥Z)17 (های عناصر سبکایزوتوپ برای آنالیز   (PIGE)1القایی -پروتونگاما 

های نزدیک به سطح هدف و آشکارسازی پرتوهای گامای آنی  با هسته  MeV 10-1با انرژی  پروتونکنش  با برهم  PIGE  روش  در

. به دلیل وجود تشدیدهای تیز در  نمودگیری  اندازه  µm  50   های جامد را تا عمقهدف  2توان ترکیب و نمایه عمقی تولید شده می

 . ]2[است 3روش بسیار مناسبی برای تعیین نمایه عمقی به روش تشدیدی   PIGEها،واکنشاین  توابع تحریکیبسیاری از 

، ایزوتوپگیری همزمان چند  امکان اندازه  ،ایزوتوپی  حساسیتعبارتند از: غیرمخرب بودن، سرعت باال،    PIGEهای مهم روش  مزیت

تر از سایر و امکان تعیین غلظت نمایه عمقی با قدرت تفکیک مناسب  خوب برای عناصر سبکسازی بسیار  ، حد آشکارتابش زمینه کم 

بهره   با  ضخیم، از مقایسه هدفعنصر در  نامعلوم  به منظور تعیین غلظت این تکنیک  در .]3[باشندهای آنالیز با باریکه یونی میروش

دستیابی رای  ب .]2[درصد گزارش شده است  10-20خطای این روش حدود    شود. استفاده میعنصر    خالص  هدف ضخیم  پرتوی گامای

های سطح مقطع  از داده  محدودی . تعدادیباشدمیضروری  های سطح مقطع  تر، داشتن مقادیر دقیق و قابل اعتماد دادهبه نتایج دقیق

  است.ارائه شدهIBANDL و EXFOR  های پایهای و در کتابخانه دادهها فیزیک هستهنشریه،  هادرگزارش 

گیری اندازه  09در زاویه آشکارسازی  keV  824-2709در بازه keV)=197 γF(E19)2γF(p,p19 ایواکنش هسته هایسطح مقطع

، Li   ،Bسبک مانند  عناصردر بستر دیگر    فلوئور  ، آنالیز  واکنشاین    هایسطح مقطعباالی  وجود مقادیر  با    .]4[ و گزارش شده است

Na،Mg   ،Al  ،Si    وP    هلیومبا افت شدید حساسیت مواجه خواهد شد. در این شرایط استفاده از باریکه  )+He4(   و روش گسیل

آلفا برای آشکارسازی    AIGE  روشحساسیت    ، دهدنشان می  1همانطور که جدولشود.  پیشنهاد می  (AIGE)  4القایی -پرتو گاما 

برای آشکارسازی   AIGE. از طرفی حساسیت  ]5[  استباال    ,γ) p(αیا   (α,αγ)هایاز طریق واکنش F19 و  Be 9 ،Li 7  ،B10هایایزوتوپ 

C  ناچیز و برای عناصر  بسیارO  ،N ،Na ،Mg   ،Al    وSi    در انرژی پایین، کم است. آنچه که در موردAIGE    اهمیت دارد این است

است که در طیف گامای حاصل از بمباران حدی  در   F19و   Be 9،Li 7،B 10هایبرای آشکارسازی ایزوتوپ  این روش که حساسیت  

را آشکارسازی و آنالیز نمود. در   F19و   Be 9،Li 7،B 10های گامای مقادیر ناچیزتوان پیکمی  Siو    Na ،Mg   ،Alهای خالصبستر 

نسبت به روش   AIGEهای دیگر روش . از مزیت]5[ پذیر نیستامکان  PIGEز روشهایی با استفاده اصورتی که آنالیز چنین نمونه 

PIGE ناچیزمقادیر  آنالیز   ، ترتوان به امکان آنالیز نمونه در نواحی نزدیکتر سطح، بهره تولید نوترون بسیار کممی  Be 9،Li 7،B 10  و 

F19    در بسترC  ،N    وO  ،تر پرتوهای گاما با آشکارسازو امکان آشکارسازی بسیار کم هزینه  ترتر و سادهطیف گاما با زمینه پایینNaI   

در دسترس AIGE محدودیت عمده آنالیز با روش    اشاره نمود.   بویژه برای آنالیز بریلیوم و لیتیم  HPGe)در مقایسه با آشکارسازی با  (

های در انرژی آنالیز    اهداف  مناسب برای  AIGE  هاهای واکنشسطح مقطع باشد. در حقیقت  می  هاواکنش  های سطح مقطعنبودن داده

   است.نشدهگیری اندازه تاکنون keV 3000کمتر از 

در بازه  keV)=1275 γ(E Ne22)1γpα,F(19  ایهسته  واکنش  هدف ضخیم  گامایپرتوی  بهره  گیری  اندازه  یپژوهش  کار  هدف از این

keV 2800- 1500  و زاویه آشکارسازی90  باشد.  می ئوروفلبرای آنالیز 

 
1 Proton Induced Gamma-ray Emission 
2 Depth Profiling 
3 Resonance depth profiling 
4 Alpha Induced Gamma-ray Emission 



 
 
 
 

3 

 

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

 
   .]MeV  4 /2= αE ]5با در نمونه سنگ آتشفشانی  موجود برای عناصر سبک   AIGE. حساسیت آنالیز 1جدول                          

 حساسیت  (keV)انرژی گاما واکنش عنصر

Li Li7Li(α,αγ)7 478 ppm 45 /0 

Be C12Be(α,nγ)9 4439 ppm 42 /0 

B C13B(α,pγ)10 
 

170 

3088 

3684 

3854 

 

 

 

ppm 10 

C گامایی مشاهده نشد - - 

N F18N(α, γ)14 
 

937 

1041 

1080 

2125 

2471 

2542 

4525 

 

 

 

 

 

 

1 /1 % 

O Ne21O(α, nγ)18 

Ne20O(α, nγ)17 
351 

1634 

2 % 

F F19F(α,αγ)19 

F19F(α,αγ)19 

Ne22F(α,pγ)19 

110 

197 

1275 

 

ppm22 

Na Na23Na(α,αγ)23 

Mg26Na(α,pγ)23 

Mg26Na(α,pγ)23 

440 

1130 

1809 

ppm 260 

Mg Si29Mg(α,nγ)26 

Si28Mg(α,nγ)25 
1273 

1779 

2839 

 

3 /1  % 

Al Si30Al(α,pγ)27 2235 2 /3  % 

Si S32Si(α, γ)28 2230 65 % 

 

 روش کار .  2

انرژی اسیون  کالیبر انجام شد.ای  پژوهشگاه علوم و فنون هستهواندوگراف   VM 3 گرراست شتاب  o45در خط    ها گیریاندازهتمام  

   Si 28γ)Al(p, 27واکنش  پروتون  eVk 992تشدیدی انرژی  و Be 7Li(p, n)7واکنش  eVk 1880 آستانه انرژی با استفاده از  گرشتاب

پس از عبور از دو شکاف   هلیوم. باریکه  تعیین شد درصد  1/0دهنده از مرتبه صورت گرفت. بعد از کالیبراسیون خطا در انرژی شتاب

کنند. قطر  از مرکزمحفظه قرار دارند به هدف برخورد می cm250 و  cm87 های  که به ترتیب در فاصله   mm 3 موازی ساز به قطر

د. خالء مسیر عبور باریکه و محفظه برهمکنش در تمامی  ش  ثابت نگه داشته  mm   5/3فرودی در تمامی مراحل آزمایش در حدباریکه  

از   ضخیم   برای هدف رسانده شد.    mbar 10-5به کمتر از  دو جفت پمپ خالء روتاری و توربو  مراحل آزمایش با استفاده همزمان از

پرس پودر خالص  قرص  آشکارسازپرتو  استفاده شد.  LiFشده  توسط یک  گاما  از های  بلور   p نوع ژرمانیوم فوق خالص  اندازه   با 

cm58/6  cm× 58/6    3و حجم فعالcm 213  که در زاویه  o90  نسبت به راستای باریکه و به فاصله cm 19/5    از مرکز هدف نصب

بدست آمد. بهره نسبی و قدرت تفکیک    msr7/77 ری هندسی  گی به کمک اندازه  آشکارساز شوند. زاویه فضایی  شده آشکارسازی می

پراکنده شده از هدف نیز توسط پس ذرات آلفایهای طیفاست.  keV95/1 و %50به ترتیب  MeV33/1 ژیانرژی آشکارساز در انر 
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  ثبتاز مرکز هدف قرار دارد    mm  183که در فاصله  m300µو ضخامت    2mm 25سیلیکونی به مساحت    ی سطحیک آشکارساز سد

را  sr 10-4×465/7 راستای باریکه نصب شده و زاویه فضای نسبت به  o165در زاویه   eVk 13قدرت تفکیک . این آشکارساز باشدند

به میزان انرژی    وابستهها، جریان باریکه فرودی  گیریاندازه  طول زماندهد. در  چیدمان آزمایش را نشان می  1. شکل  دهد پوشش می

اثر    ،  شمارش بر ثانیه  1000ساز ژرمانیوم فوق خالص حدود  ای که نرخ شمارش برای آشکاربه گونه   انتخاب شد  nA 05  -  5در بازه  

 درصد شد.  1ساز سطح سطحی کمتر از درصد و برای آشکار 10انباشت ناچیز و تصحیح زمان مرگ برای آشکار ساز گاما کمتر 

 

 
  )بدون مقیاس(  چیدمان آزمایش .1شکل 

 

 نتایج. 3

   :]6 [آیدبا استفاده از رابطه زیر بدست می θ و زاویه آشکارسازی Eتابعی از انرژی  θ)E, (γYبهره مطلق هدف ضخیم تجربی 

𝑌𝛾(𝐸, 𝜃) =
𝑁𝛾(𝐸, 𝜃). 𝑘(𝐸)

4𝜋. ɛ𝑎𝑏𝑠(𝐸𝛾). 𝑄
      

)(مورد نظر در طیف گاما،  مساحت زیر قله انرژی  γN) ,θ)E که  Eabs
  Qگامای مورد نظر،   برای  HPGeساز  بازده مطلق آشکار  

 .  ]7 [باشدمی Fبه بهره خالص  LiFتبدیل بهره نمونه ضخیم ترکیب تصحیح ماتریس نمونه برای  ریبض k(E)بار باریکه فرودی و 

 تخلیه الکتریکی برای جلوگیری از    2atom/cm   1510×80یک الیه نازک طال به ضخامت حدود    ، LiF  پودر  با توجه به نارسانا بودن

نشانده شد. ضخامت فیلم طال   PVD 5به روش  در هنگام برخورد باریکه با هدف و نیز به منظور نرماالیز کردن بار بر روی سطح قرص

 . تعیین شد] SIMNRA ] 8های حاصل با نرم افزار طیف  یسازو شبیه MeV  4/2موحاصل از باریکه هلی RBSبا استفاده از طیف 

پراکندگی ذرات آلفا پسگاما و  پرتوی    هایهمزمان طیف   ثبت  به ترتیب ازبار باریکه فرودی  و    پرتو گاماسطح زیر قله  در هر انرژی،  

   LiF/Au  ضخیم  حاصل از بمباران هدفذرات آلفا  پراکندگی  گاما و پس  های همزمانطیف به ترتیب    3و    2های  شکل  آیند.بدست می

 .  دهندمینشان را  MeV 4/2 هلیومبا باریکه 

از چشمه  قبازده مطل  رسم نمودار کالیبراسیونبرای   استاندارد  آشکارساز گاما  در همان   Am, 241Cs137Co,, 60Ba133Eu, 152های 

 درصد بدست آمد.  keV 1275 ،87/0 در انرژی HPGe، بازده آشکارساز کالیبراسیون یابی نمودارمکان هدف استفاده شد. با درون

 
5 Physical Vapor Deposition 
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   MeV4/2  هلیومبا باریکه  LiF/Agبمباران هدف ضخیم  از . طیف گاما حاصل2شکل 

 

 
   MeV4/2  هلیوم با باریکه  LiF/Agبمباران هدف ضخیم از حاصل  پراکنده ذرات آلفا پسطیف  . 3شکل 

 

 شکل .شدگیری اندازه keV100 هایگامبا  keV 2800 - 1500بازه در خالص ئوروفل  هدف ضخیم یگاما پرتو  بهره پژوهش در این 

در این شکل   دهد.می  را نشان   keV)=1275 γ(ENe22γ)pα,F(91  ایهسته  واکنشضخیم    گامای هدف  پرتوبهره    تابع تحریکی  4

همانطور که     . ]5[  نیز ارائه شده است  o 55زاویهو    eVk 2400 در انرژیها  موجود در نشریهتجربی    مقایسه نتایج، تنها داده برای  

وجود دارد. در این نقطه   گزارش شدهبا مقدار تجربی  در این کار  گیری شده  شود، سازگاری بسیار خوبی بین بهره اندازهمشاهده می

   .باشدمی ]5[در مرجع  ذکرشده درصد   20درصد است که در محدوده عدم قطعیت  10اختالف نسبی بین دو داده حدود  
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 ذرات آلفاتوان توقف    ، درصد(  4درصد(، نرماالیز کردن بار )  5ساز گاما )مربوط به تعیین بازده مطلق آشکار  یهاتیعدم قطع  عیبا تجم

زیر قله گاما )درصد(  4) تعیین سطح    کل   تی، عدم قطعانتشار خطابا معادله  درصدk  (2    )ضریب تصحیح ماتریس    و   درصد(  2، 

 keV  1275قله    ریمربوط به شمارش ز  یآمار  یخطاها  نیهمچن  .شده است  درصد برآورد  8  حدودنتایج بدست آمده    کیستماتیس

   .باشدمیدرصد   2-3در بازه 

 

 
 keV)=1275 γNe(E22γ)pα,F(19 ایهسته واکنش بهره پرتو گامای هدف ضخیم   تابع تحریکی.  4شکل 

 

 

 :گیرینتیجه. 4

  در(  keV 1275)پرتو گامای    Ne22)1γpα,F(19  ایهسته   واکنشهدف ضخیم  گامای  پرتو  بهره    مقادیر مطلق  پژوهشی  این کار  در

با تنها داده موجود مطالعه  در این  شده  گیری اندازهبهره  مقایسه    .ندشدگیری  اندازه  keV 100 یهاگامبا    keV   2800  - 1500بازه

های  نمونهر  د  ئوروفلکم  مقادیر    AIGEاین نتایج برای آنالیز  دهد.  ، توافق بسیار خوبی را نشان میeVk2400=αE در  هادر نشریه

 پذیر مکان ا PIGE روش با استفاده از  آنهاکه آنالیز  سبک مانند سدیم، منیزیم، آلومینیوم و فسفر   یگر عناصرهای باال د حاوی غلظت

به (  benchmarking experimentآزمایش معیار )استفاده در  بدست آمده برای    های داده. همچنین  استفاده خواهد شد   ،ندنیست

  د.نشوپیشنهاد می  keV)=1275 γ(ENe22γ)pα,F(91 ایهسته های واکنشاعتبار سطح مقطع منظور تست 
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