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چکيده:
اساس کار آشکارسازهای اتاقک یونش ،یونش گاز داخل آشکارساز ،معموال هوا ،توسط پرتوهای یونیزان و اندازهگیری جریان
حاصل از جمعآوری یونهای تولید شده توسط یک میدان الکتریکی خارجی است .یکی از پدیدههایی که میتواند پاسخ آشکارساز
را تا حد زیادی تغییر دهد ،بازترکیب یونهای حاصله قبل از رسیدن به الکترودها است .از سوی دیگر ،هندسهی آشکارساز ،که
شکل و فاصلهی الکترودها را شامل میشود ،نیز در پاسخ این آشکارسازها تأثیر زیادی میگذارد .بر این اساس در این پژوهش قصد
داریم تا بهینه فاصلهی بین الکترودها را برای یک اتاقک یونش صفحه موازی ،که در آن پاسخ سیستم بیشینه میگردد ،پیدا کنیم.
کلمات کليدي :اتاقک یونش ،رسانندگی الکتریکی ،بازترکیب.

مقدمه:
خصوصیات جریان اشباع در آشکارساز اتاق یونش صفحه موازی اولین بار توسط تامسون و راترفورد در سال  1897مورد
بررسی قرار گرفت [ .]1اساس کار این آشکارسازها بر یونش گاز داخل آشکارساز ،در اتاقکهای یونش باز همان هوا،
توسط پرتوی یونیزان خارجی استوار است .عوامل مختلفی میتوانند بر جمعآوری کامل یونهای تولید شده تأثیر بگذارند،
که از جمله مهمترین آنها بازترکیب یونهای مثبت و منفی تولید شده با یکدیگر و همچنین بازترکیب الکترونها با
یونهای مثبت است .از دیگر عوامل میتوان به ترکیب الکترونهای تولید شده با مولکولهای خنثی گاز و تبدیل آنها به
یونهای منفی اشاره کرد .در اتاقکهای یونش با محفظهی باز عوامل دیگری نیز میتوانند تأثیرگذار باشند ،از جمله پخش
یونهای ایجاد شده به خارج از محفظه و همینطور پخش یونهای طبیعی موجود در هوا ،رطوبت هوا و ورود گرد و
غبار به داخل محفظهی آشکارسازی [ .] 2هرچند آشکارساز اتاقک یونش موضوعی دیرین است اما در سالهای اخیر نیز
مطالعات گستردهی تجربی و تئوری بر روی این سیستم انجام شده است [ .]5-3عامل دیگری که در پاسخ این آشکارسازها
تأثیر زیادی دارد و در این مقاله نیز مورد بررسی قرار میگیرد ،هندسهی آشکارساز است که شکل و فاصلهی الکترودها
را شامل میشود .در این پژوهش سعی شده است تا برای یک آشکارساز اتاقک یونش با صفحات موازی ،حالت بهینه
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فاصلهی الکترودها ،که در آن پاسخ سیستم بیشینه میگردد ،تعیین شود .منظور از پاسخ سیستم در این دستگاه همان جریان
ناشی از جمعآوری یونها است.

روش کار:
شکل ( )1پیکربندی آزمایش را نشان میدهد که شامل یک منبع تغذیه  DCمتغیر ،متصل به دو الکترود تخت با مساحت
 S=150 cm2است که به فاصلهی قابل تغییر  dاز هم قرار دارند و به صورت سری به یک آمپرسنج با دقت اندازهگیری
یک فمتو آمپر وصل شدهاند .تمام اندازهگیریها در فشار اتمسفر انجام شده است ،ولی باید توجه داشت که در مکان انجام
آزمایش ،یعنی شهر اردبیل ،با توجه به ارتفاع از سطح دریا ،فشار جو کمتر از یک اتمسفر و در حدود  665 mmHgاست.
برای قرار دادن چشمه در داخل آشکارساز نیز از یک پایهی پالستیکی مخصوص استفاده شد .چشمههای مورد استفاده
در این مطالعه به شکل میلهای بوده و مطابق شکل ( )1در وسط فاصلهی بین دو الکترود قرار داده میشوند .همچنین،
برای جلوگیری از اختالالت ناشی از جریان هوا ،الکترودها در داخل یک محفظهی در بسته قرار داده شدند .جنس این
محفظه از پلیاتیلن و جنس پایهی الکترودها از پلیکربنات انتخاب شد تا از نشت احتمالی جریان الکتریکی جلوگیری
شود.

شکل ( :)1پیکربندی آزمایش .عدد  ،1دو صفحهی رسانای تخت (الکترودها) ،عدد ،2منبع تغذیهی  DCمتغیر با نویز بسیار پایین،
که میتواند ولتاژی در محدودهی صفر تا  60 Vرا ایجاد کند ،و عدد  ،3چشمهی میلهای ،که درست در وسط فاصلهی بین دو
الکترود قرار میگیرد ،را نشان میدهد.

در مرحلهی اول آزمایش ،با اعمال ولتاژ ثابت  35 Vبه الکترودها ،فاصلهی صفحات از  0/5 cmتا 14 cmبه صورت پلهای
تغییر داده میشود .تابش گسیل شده از چشمه باعث یونش هوای بین الکترودها و تولید یونهای مثبت و منفی میشود.
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این یونها توسط ولتاژ اعمالی جمعآوری شده و باعث تولید یک جریان الکتریکی در آمپرسنج میشوند .با ثبت جریان
الکتریکی آمپرسنج ،آزمایش تا فاصلهی الکترودی  14 cmادامه مییابد.
در مرحلهی دوم آزمایش برعکس مرحلهی اول ،الکترودها در یک فاصلهی ثابت قرار داده میشوند و ولتاژ به صورت
پلهای از صفر تا  60 Vتغییر داده میشود .سپس ،جریان الکتریکی در هر مرحله توسط آمپرسنج ثبت میشود (این کار
بعد از به تعادل رسیدن آمپرسنج انجام میشود ).این آزمایش برای فواصل الکترودی  5 ،4 ،1و  7سانتیمتر تکرار شده و
جریان الکتریکی مربوط به هر فاصله ثبت میشود .هر دو مرحلهی آزمایش برای چشمههای آلفای  3/3 kBqو 4/3 kBq
و چشمهی بتای  74 kBqتکرار میشود .نتایج آزمایش در شکلهای  2تا  5آورده شده است که در بخش بعد در مورد
آنها و نتایج حاصله بحث خواهد شد.

نتايج و بحث:
شکل ( )2نمودار جریان الکتریکی گذرنده از هوا برحسب فاصلهی بین الکترودها را برای حالتی که بین الکترودها چشمهی
آلفای  226Raبا اکتیویتهی ( 3/3 kBqبا تابش تقریباً موازی) قرار گرفته است ،نشان میدهد .الکترودها صفحات تخت با
ابعاد  15 cm ⨯ 10 cmهستند که اختالف پتانسیل  35 Vبه آنها اعمال شده است .با توجه به شکل ( ،)2قلهی این منحنی
در فاصلهی الکترودی  5 cmرخ میدهد.

شکل ( :)2نمودار جریان برحسب فاصلهی بین الکترودها برای چشمهی آلفای  226Raبا اکتیویتهی  3/3 kBqدر ولتاژ ثابت .35 V
جریانهای اندازهگیری شده از مرتبهی پیکو آمپر و قلهی منحنی در حوالی  5 cmمیباشد.

همانطور که مشاهده میشود ،در حالتی که فاصلهی بین الکترودها بسیار کم است ،جریان عبوری از بین الکترودها تقریباً
صفر است .این بدان علت است که ذرات آلفا پس از پیمودن مسافت بسیار کمی با الکترودها برخورد کرده و انرژی خود
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را به جای آن که صرف یونش مولکولهای هوا کنند ،در الکترودها تلف میکنند .با افزایش فاصلهی بین الکترودها ،ذرات
آلفا مسافت بیشتری را در هوا ،قبل از برخورد با الکترودها ،طی کرده و مولکولهای هوای بیشتری را یونیزه میکنند .این
عامل باعث افزایش جریان اندازهگیری شده در قسمت ابتدایی نمودار شکل ( )2میشود .با افزایش بیشتر فاصلهی بین
الکترودها ،بار دیگر جریان اندازهگیری شده در ولتاژ ثابت شروع به کاهش یافتن میکند .دلیل این امر ،افزایش بازترکیب
الکترونها و یونهای منفی با یونهای مثبت به علت کاهش میدان الکتریکی جمعآوری کننده ،و عالوه بر آن افزایش زمان
مورد نیاز برای جمعآوری یونها ،به علت طوالنیتر شدن مسیرشان تا الکترودها است .بنابراین ،برای هر ولتاژ اعمالی
معین یک فاصلهی بهینه وجود دارد که در این شکل برای ولتاژ  35 Vاعمال شده به الکترودها ،فاصلهی بهینه حدود cm

 4-5به دست میآید.
شکل ( )3نمودار جریان-ولتاژ را برای چشمهی آلفای رادیوم (226Ra) 226-با اکتیویتهی  3/3 kBqدر فواصل الکترودی
 5 ،4 ،1و  7سانتیمتر با تغییر ولتاژ اعمالی از صفر تا  60 Vنشان میدهد .جریان عبوری از هوای تحت تابشِ ذرات آلفای
تقریباً موازی این چشمه در حد پیکو آمپر ( )10-12Aمیباشد.

شکل ( :)3نمودار جریان برحسب ولتاژ اعمالی برای چشمهی  226Raبرای فواصل الکترودی مختلف .منحنی مربوط به فواصل cm

 4و  5تقریباً روی هم افتادهاند.

با توجه به این شکل ،منحنی مربوط به فاصلهی الکترودی  1 cmدر ولتاژهای پایینتری به اشباع میرسد ،اما مقدار جریان
اشباع آن نسبت به بقیهی فواصل کمتر است .این امر باعث شده است که مورد  d = 1 cmدر ولتاژهای پایین عملکرد
بهتری نسبت به سایر ولتاژها داشته باشد .در حالی که در ولتاژهای نسبت ًا باالتر ،این حالت عملکرد بسیار ضعیفتری را
نسبت به سایر حالتها نشان میدهد .منحنی مربوط به فاصلهی الکترودی  4 cmو  5 cmبسیار به یکدیگر نزدیک بوده
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و تقریباً روی هم افتادهاند .در مورد فاصلهی الکترودی  ،7 cmبا توجه به افزایش احتمال بازترکیب ،جریان اندازهگیری
شده کمتر و عملکرد سیستم ضعیفتر است .با توجه به این نمودار نیز واضح است که در ولتاژ اعمال شده ،فاصلهی بهینه
بین الکترودها در حدود  4-5 cmاست.
شکل ( )4نمودار جریان برحسب فاصلهی بین الکترودها را برای چشمهی بتای استرانسیوم )90Sr( 90-با اکتیویتهی kBq

 74در ولتاژ ثابت  35 Vنشان میدهد .با توجه به نمودار ،مقادیر اندازهگیری شده برای جریان گذرنده از هوای بین
ش پرتو بتای گسیل شده از این چشمه بسیار ضعیفتر از چشمهی آلفای  226Raو در حد فمتو آمپر
الکترودها ،تحت تاب ِ
( )10-15Aاست .همانطور که واضح است ،قلهی این منحنی در حوالی  4 cmظاهر میشود .همانند مورد قبل ،در حالتی
که فاصلهی بین الکترودها بسیار کم است ،ذرات بتا پس از پیمودن مسافت بسیار کمی از حجم هوای بین دو الکترود به
بیرون میروند .در نتیجه ،یونشی صورت نمیگیرد و جریان اندازهگیری شده صفر خواهد بود.

شکل ( :)4نمودار جریان برحسب فاصلهی بین الکترودها برای چشمهی بتای  90Srبا اکتیویتهی  74 kBqدر ولتاژ ثابت .35 V
جریانهای اندازهگیری شده از مرتبهی فمتو آمپر و قلهی منحنی در حوالی  4 cmمیباشد.

با افزایش فاصلهی بین الکترودها ،ذرات بتا مسیر طوالنیتری را در فضای بین دو الکترود طی کرده و یونش بیشتر و به
تبع آن جریان بیشتری را تولید میکنند .همانند مورد قبل ،در اینجا نیز یک فاصلهی بهینه وجود دارد که در آن جریان
اندازهگیری شده بیشینه خواهد بود .نتایج این اندازهگیری نشان میدهد که این فاصلهی بهینه برای ولتاژ اعمالی 35 V
حدود  4-5 cmاست .اندازهگیریهای دیگری که نتایج آنها در اینجا آورده نشده است ،نشان دادند که با اعمال ولتاژ
باالتر ،قلهی شکل ( )3به فاصلههای بیشتر (حدود  8 cmدر ولتاژ اعمالی  )150 Vجابهجا میشود .شکل ( )5نمودار
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جریان اندازهگیری شده بر حسب فاصله را برای چشمهی آلفای ضعیف آمرسیوم )241Am( 241-با اکتیویتهی 3/4 kBq
در ولتاژ ثابت  35 Vنشان میدهد.

شکل ( :)5نمودار جریان برحسب فاصله بین الکترودها برای چشمهی آلفای  241Amبا اکتیویتهی  3/4 kBqدر ولتاژ ثابت .35 V
جریان گذرنده از هوای بین الکترودها بر حسب پیکو آمپر و قلهی این منحنی نیز در حوالی  4 cmاست.

تفاوت این چشمهی آلفا با چشمهی رادیوم 226-استفاده شده در شکل ( ،)4نحوهی خروج ذرات آلفا از چشمه است که
در مورد رادیوم ،با توجه به موازیساز کوچکی که در سر چشمه تعبیه شده است ،پرتوها تا حدی موازی با هم هستند،
در حالیکه در مورد چشمهی  Am-241چنین نیست.

نتيجهگيري:
در این پژوهش تجربی با استفاده از آمپرسنج بسیار حساس به کار رفته ،برای اولین بار ،جریانهای بسیار ضعیف (از
مرتبهی فمتو آمپر) ناشی از چشمههای بتا ،که اندازهگیری آنها با استفاده از آمپرسنجهای معمول امکانپذیر نیست،
اندازهگیری شد .همچنین ،کارایی آشکارساز اتاقک یونش صفحه موازی با تغییر فاصلهی بین الکترودها مورد ارزیابی قرار
گرفت .مشاهده شد که اگر فاصلهی الکترودها به صفر میل کند ،جریان اندازهگیری شده از آشکارساز نیز به صفر میل
خواهد کرد .همچنین ،اگر فاصلهی بین الکترودها به بینهایت فیزیکی میل کند نیز جریان آشکارساز ،در اختالف پتانسیل
معین اعمال شده به الکترودها ،به صفر میرسد .از سوی دیگر ،یک فاصلهی بهینه برای هر ولتاژ معین تعیین شد که در
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cm  حدود،35 V  این فاصله برای چشمههای رادیواکتیو آلفازا و بتازا در ولتاژ اعمالی.آن جریان آشکارساز بیشینه میشود

. است6 cm  تا3
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