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گاه  -۱۳۹۸اسفندماه  ۸و۷  تهران- ه نصیرالدین طوسیصنعتی خواجدانش

های ی ناشی از چشمهو بتا تابش آلفای اتاقک یونش برای آشکارسازی و سنجش سازی هندسهبهینه

 ضعیف
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 :دهيچک
گیری جریان اندازه آشکارساز، معموال هوا، توسط پرتوهای یونیزان و اساس کار آشکارسازهای اتاقک یونش، یونش گاز داخل

پاسخ آشکارساز  تواندمی که هاییپدیده یکی از است.تولید شده توسط یک میدان الکتریکی خارجی های نآوری یوجمع حاصل از

آشکارساز، که  ی، هندسهگردی از سویهای حاصله قبل از رسیدن به الکترودها است. ترکیب یونتا حد زیادی تغییر دهد، بازرا 
قصد در این پژوهش بر این اساس گذارد. ثیر زیادی میدر پاسخ این آشکارسازها تأنیز  ،شودالکترودها را شامل می یشکل و فاصله

 .کنیمگردد، پیدا بیشینه میکه در آن پاسخ سیستم  ،موازی صفحهبرای یک اتاقک یونش  راترودها الک بین یبهینه فاصله داریم تا
 اتاقک یونش، رسانندگی الکتریکی، بازترکیب.  :کلمات کليدي 
 

 :مقدمه

مورد  1897خصوصیات جریان اشباع در آشکارساز اتاق یونش صفحه موازی اولین بار توسط تامسون و راترفورد در سال 

باز همان هوا،  های یونشدر اتاقک ،آشکارسازها بر یونش گاز داخل آشکارساز[. اساس کار این 1] بررسی قرار گرفت

 ،دهای تولید شده تأثیر بگذارنآوری کامل یونتوانند بر جمععوامل مختلفی میاستوار است.  یونیزان خارجی توسط پرتوی

با  هابازترکیب الکترونچنین همو  یکدیگرشده با  تولیدهای مثبت و منفی بازترکیب یون هاترین آناز جمله مهمکه 

ها به های خنثی گاز و تبدیل آنشده با مولکول تولیدهای ترکیب الکترون توان به. از دیگر عوامل میاستهای مثبت یون

پخش باشند، از جمله ثیرگذار تأ توانندنیز می باز عوامل دیگری یبا محفظه های یونشدر اتاقک های منفی اشاره کرد.یون

و  گردورود های طبیعی موجود در هوا، رطوبت هوا و طور پخش یونهای ایجاد شده به خارج از محفظه و همینیون

های اخیر نیز [. هرچند آشکارساز اتاقک یونش موضوعی دیرین است اما در سال2]ی آشکارسازی غبار به داخل محفظه

گری که در پاسخ این آشکارسازها دی عامل [.5-3انجام شده است ] تجربی و تئوری بر روی این سیستم یمطالعات گسترده

الکترودها  یآشکارساز است که شکل و فاصله ی، هندسهگیردمورد بررسی قرار می نیزو در این مقاله  داردثیر زیادی تأ

برای یک آشکارساز اتاقک یونش با صفحات موازی، حالت بهینه  شده است تاشود. در این پژوهش سعی را شامل می
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همان جریان . منظور از پاسخ سیستم در این دستگاه ، تعیین شودددگربیشینه می که در آن پاسخ سیستم ،الکترودها یفاصله

 .ستا هاآوری یونناشی از جمع

 :روش کار

 ، متصل به دو الکترود تخت با مساحتیرمتغ DCکه شامل یک منبع تغذیه  دهدزمایش را نشان میبندی آپیکر( 1)شکل 
2cm 150=S  قابل تغییر  یکه به فاصلهاستd گیری و به صورت سری به یک آمپرسنج با دقت اندازه از هم قرار دارند

ولی باید توجه داشت که در مکان انجام  ها در فشار اتمسفر انجام شده است،گیریتمام اندازه .اندآمپر وصل شده یک فمتو

 است. Hgmm 656و در حدود  کمتر از یک اتمسفر جو، یعنی شهر اردبیل، با توجه به ارتفاع از سطح دریا، فشار آزمایش

های مورد استفاده چشمه ی پالستیکی مخصوص استفاده شد.برای قرار دادن چشمه در داخل آشکارساز نیز از یک پایه

همچنین،  .شوندمیداده ی بین دو الکترود قرار در وسط فاصله( 1بوده و مطابق شکل ) ایبه شکل میله مطالعهدر این 

داده شدند. جنس این در بسته قرار  یداخل یک محفظهدر الکترودها  ،برای جلوگیری از اختالالت ناشی از جریان هوا

احتمالی جریان الکتریکی جلوگیری  شد تا از نشتانتخاب  ربناتکی الکترودها از پلیاتیلن و جنس پایهمحفظه از پلی

 .شود
 

 
، متغیر با نویز بسیار پایین DCی ، منبع تغذیه2عدد ،ی رسانای تخت )الکترودها(صفحه ، دو1عدد پیکربندی آزمایش.  :(1شکل )

ی بین دو ای، که درست در وسط فاصلهمیلهی ، چشمه3و عدد  ،را ایجاد کند V 60 ی صفر تاتواند ولتاژی در محدودهکه می

 دهد.گیرد، را نشان میالکترود قرار می
 

ای به صورت پله cm 14تا cm 5/0 صفحات از یفاصله، به الکترودها V 35 ولتاژ ثابتبا اعمال  ،اول آزمایش یمرحله در

 شود.های مثبت و منفی میتولید یون واز چشمه باعث یونش هوای بین الکترودها  گسیل شده تابش .شودمیداده تغییر 
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د. با ثبت جریان نشوجریان الکتریکی در آمپرسنج میباعث تولید یک آوری شده و ها توسط ولتاژ اعمالی جمعاین یون

 . یابدادامه می cm 14ی الکترودی فاصله آزمایش تا ،الکتریکی آمپرسنج

به صورت ولتاژ و  شوندقرار داده می ثابت یالکترودها در یک فاصله ،ی اولبرعکس مرحله دوم آزمایش یدر مرحله

شود )این کار آمپرسنج ثبت می توسطدر هر مرحله جریان الکتریکی  سپس، شود.میتغییر داده  V 60 از صفر تا ایپله

و  شدهمتر تکرار سانتی 7و  5، 4، 1 الکترودی فواصلاین آزمایش برای  (.شودانجام می آمپرسنج بعد از به تعادل رسیدن

 kBq 3/4 و kBq 3/3های آلفای آزمایش برای چشمه ی. هر دو مرحلهشودثبت می مربوط به هر فاصلهجریان الکتریکی 

که در بخش بعد در مورد  شده است آورده 5تا  2های . نتایج آزمایش در شکلشودتکرار می kBq 74 بتای یچشمه و

 .شد دنتایج حاصله بحث خواهها و آن
  

 :و بحث جينتا

 یها چشمهبین الکترودها را برای حالتی که بین الکترود ی( نمودار جریان الکتریکی گذرنده از هوا برحسب فاصله2شکل )

ها صفحات تخت با دهد. الکترودنشان می ،قرار گرفته استموازی(  )با تابش تقریباً kBq 3/3 یبا اکتیویته Ra226 آلفای

این منحنی  یقله ،(2) با توجه به شکل اعمال شده است. هاآنبه  V 35 اختالف پتانسیل کههستند  cm 10 ⨯cm  15ابعاد 

 .دهدرخ می cm 5 ی الکترودیفاصلهدر 
 

 
. V 35 در ولتاژ ثابت kBq 3/3ی با اکتیویته Ra226ی آلفای ی بین الکترودها برای چشمهنمودار جریان برحسب فاصله: (2شکل )

 باشد.می cm 5ی منحنی در حوالی پیکو آمپر و قله یگیری شده از مرتبههای اندازهجریان
 

تقریباً ها بین الکترودها بسیار کم است، جریان عبوری از بین الکترود یدر حالتی که فاصله ،شودطور که مشاهده میهمان

ذرات آلفا پس از پیمودن مسافت بسیار کمی با الکترودها برخورد کرده و انرژی خود  این بدان علت است که .صفر است
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ذرات  ،بین الکترودها یکنند. با افزایش فاصلهکنند، در الکترودها تلف می های هواصرف یونش مولکولآن که جای ه را ب

این  کنند.های هوای بیشتری را یونیزه میو مولکول کردهطی  ،قبل از برخورد با الکترودها ،در هوارا آلفا مسافت بیشتری 

بین  ی. با افزایش بیشتر فاصلهشودمی( 2در قسمت ابتدایی نمودار شکل )گیری شده اندازهعامل باعث افزایش جریان 

ترکیب افزایش باز این امر،دلیل  .کنداهش یافتن میبت شروع به کدر ولتاژ ثا گیری شدهاندازه جریانبار دیگر الکترودها، 

و عالوه بر آن افزایش زمان  ،آوری کنندهکاهش میدان الکتریکی جمع به علتهای مثبت های منفی با یونها و یونالکترون

برای هر ولتاژ اعمالی  ،تر شدن مسیرشان تا الکترودها است. بنابراینطوالنی به علتها، آوری یونجمع برایمورد نیاز 

 cm بهینه حدود یاعمال شده به الکترودها، فاصله V 35 وجود دارد که در این شکل برای ولتاژ بهینه یمعین یک فاصله

 .آیدمیدست ه ب 5-4

در فواصل الکترودی  kBq 3/3ی با اکتیویته )Ra226( 226-ی آلفای رادیومچشمهبرای را ولتاژ -نمودار جریان (3) شکل 

ذرات آلفای  جریان عبوری از هوای تحت تابشِ .دهدنشان می V 60با تغییر ولتاژ اعمالی از صفر تا متر سانتی 7و  5، 4، 1

  باشد.می( A12-10) آمپر پیکو در حد این چشمه موازی تقریباً
 

 
 cm فواصل الکترودی مختلف. منحنی مربوط به فواصلبرای  Ra226ی نمودار جریان برحسب ولتاژ اعمالی برای چشمه :(3شکل )

 اند.تقریباً روی هم افتاده 5و  4

 

جریان مقدار  اما ،رسدتری به اشباع میدر ولتاژهای پایین cm 1 ی الکترودیفاصله منحنی مربوط بهبا توجه به این شکل، 

در ولتاژهای پایین عملکرد  cm 1 = dاین امر باعث شده است که مورد  .کمتر است ی فواصلآن نسبت به بقیه اشباع

را  تریبسیار ضعیفاین حالت عملکرد  ،باالتر در حالی که در ولتاژهای نسبتاً  .باشدنسبت به سایر ولتاژها داشته  بهتری

بوده نزدیک به یکدیگر بسیار   cm 5و  cm 4 ی الکترودیمنحنی مربوط به فاصلهدهد. نشان می هاسایر حالت به نسبت
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گیری اندازهجریان  ،بازترکیب افزایش احتمالبا توجه به  ،cm7  ی الکترودیمورد فاصلهدر اند. روی هم افتاده تقریباً و

بهینه  یفاصله ،. با توجه به این نمودار نیز واضح است که در ولتاژ اعمال شدهاست ترکرد سیستم ضعیفکمتر و عملشده 

 است. cm 5-4حدود در بین الکترودها 

 kBq یبا اکتیویته (Sr90) 90-ی بتای استرانسیومبرای چشمه را بین الکترودها ینمودار جریان برحسب فاصله (4) شکل

گذرنده از هوای بین جریان گیری شده برای با توجه به نمودار، مقادیر اندازه .دهدنشان می V 35 ثابتولتاژ در  74

 آمپر در حد فمتوو  Ra226آلفای  یتر از چشمهبسیار ضعیفچشمه این از  ی گسیل شدهپرتو بتا ، تحت تابشِ الکترودها

(A51-10است ) .در حوالیی این منحنی طور که واضح است، قلههمان cm 4 در حالتی همانند مورد قبل،  .شودظاهر می

حجم هوای بین دو الکترود به بین الکترودها بسیار کم است، ذرات بتا پس از پیمودن مسافت بسیار کمی از  یکه فاصله

  گیری شده صفر خواهد بود. گیرد و جریان اندازهدر نتیجه، یونشی صورت نمی. روندبیرون می

 
. V 35 در ولتاژ ثابت kBq 74ی با اکتیویته Sr90 ی بتایی بین الکترودها برای چشمهنمودار جریان برحسب فاصله :(4شکل )

 باشد.می cm 4ی منحنی در حوالی فمتو آمپر و قله یگیری شده از مرتبههای اندازهجریان
 

طی کرده و یونش بیشتر و به در فضای بین دو الکترود تری را ذرات بتا مسیر طوالنی ،الکترودها ی بینبا افزایش فاصله

بهینه وجود دارد که در آن جریان  یجا نیز یک فاصلهدر اینهمانند مورد قبل، کنند. را تولید می تبع آن جریان بیشتری

 V 35 بهینه برای ولتاژ اعمالی یدهد که این فاصلهنشان می گیریاندازه این نتایج گیری شده بیشینه خواهد بود.اندازه

نشان دادند که با اعمال ولتاژ  ،جا آورده نشده استها در اینآنهای دیگری که نتایج گیری. اندازهاست cm 5-4حدود 

( نمودار 5شکل ) شود.جا میه( جابV 150 در ولتاژ اعمالی cm 8 های بیشتر )حدود( به فاصله3شکل ) یقله ،باالتر
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 kBq 4/3ی اکتیویتهبا ( Am241) 241-ی آلفای ضعیف آمرسیومگیری شده بر حسب فاصله را برای چشمهجریان اندازه

  . دهدمینشان  V 35 ثابتولتاژ در 
 

 
. V 35 در ولتاژ ثابت kBq 4/3ی با اکتیویته Am241ی آلفای نمودار جریان برحسب فاصله بین الکترودها برای چشمه: (5شکل )

 است. cm 4 ی این منحنی نیز در حوالیجریان گذرنده از هوای بین الکترودها بر حسب پیکو آمپر و قله
 

ی خروج ذرات آلفا از چشمه است که نحوه (،4استفاده شده در شکل ) 226-ی رادیومآلفا با چشمه یتفاوت این چشمه

پرتوها تا حدی موازی با هم هستند،  ،ساز کوچکی که در سر چشمه تعبیه شده استبا توجه به موازی ،در مورد رادیوم

  چنین نیست. Am-241ی که در مورد چشمهدر حالی

 

 :گيرينتيجه

از ) های بسیار ضعیفبرای اولین بار، جریان ،کار رفتهه ببا استفاده از آمپرسنج بسیار حساس  تجربی پژوهشدر این 

 پذیر نیست،امکان معمولهای با استفاده از آمپرسنجها گیری آناندازهکه  ،های بتاناشی از چشمه (ی فمتو آمپرمرتبه

قرار  مورد ارزیابیبین الکترودها  یبا تغییر فاصله صفحه موازیکارایی آشکارساز اتاقک یونش  چنین،هم .شدگیری اندازه

نیز به صفر میل  گیری شده از آشکارسازاندازهجریان  ،الکترودها به صفر میل کند یکه اگر فاصله شد. مشاهده گرفت

نهایت فیزیکی میل کند نیز جریان آشکارساز، در اختالف پتانسیل بین الکترودها به بی یاگر فاصله چنین،هم .خواهد کرد

که در  تعیین شدبهینه برای هر ولتاژ معین  ییک فاصلهاز سوی دیگر، رسد. شده به الکترودها، به صفر می اعمالمعین 
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 cm ، حدودV 35اعمالی آلفازا و بتازا در ولتاژ های رادیواکتیو این فاصله برای چشمه. شودمیآن جریان آشکارساز بیشینه 

  است. cm 6 تا 3
 

 :مراجع
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