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 :دهيچک
صویربرداری یونولوم سانس با ت ستفاده از باریکهین شی نوید ا سفر، رو شار اتم  هایبخش برای مطالعه غیر مخرب نمونهیونی در ف

سرعت زیاد  حساسیت و کان انتخاب دقیق محل تصویربرداری وجود دارد و تصویر نمونه بااست که در آن ام سلومینسان گسیلنده

هم های بزرگ و حسوواب به ء ر را فراهمچنیر نمونه های ارزشوومند و تاریخی، وشووودا ایر روا امکان مطالعه نمونهثبت می
 تصوواویر اندازی وتصووویربرداری یونولومینسووانس در فشووار هوا در آزمایشووواه واندوگرا  راه بنابرایر، چیدمان آزمایشکندا می

تصویربرداری در انور کارایی و حساسیت ایر روا بی بدست آمده توسط آن ثبت شدا نتایج فلوریت و اسفالریت نوعی هاینمونه
 استا سلومینسان گسیلنده هاینمونه زمینه مطالعه

 تصویربرداری، باریکه یونی یونولومینسانس، :کلمات کليدي 

 

 : مقدمه

صویربرداری از نمونه ستفاده از باریکه الکترونی واگرا جهت ت سیار متداول جهت ا شی ب سانس رو سیلنده لومین های گ

 هووای نووازکی از نمونووه در ء ر قرار داده در ایر روا الیووها [1] رودهووا بووه شووومووار میمطووالعووه سوووواءتووار آن

آن، تصویر لومینسانس ساطع شده از نمونه ثبت  با keV 10د و پس از برءورد باریکه الکترونی با انرژی از مرتبه شومی

شودا با ایر وجود می نسی گسیلنده لومینساهاشودا استفاده از ایر روا منجر به کسب اط عات ارزشمندی از نمونهمی

شامل هاییمحدودیتبرای ایر روا  ضرورت انجام آزمایش درعمق نفوذ کم الکترون نیز وجود دارد که   ها و بنابرایر 

 شودامی ء رمحیط 

سط باریکه یونی فرودی بر نمونه، می سانس القایی تو سیل لومین شامل گ سانس  ساب پدیده یونولومین شودا ایر پدیده ا

دهد که شووباهت بسوویاری با کاتدولومینسووانس داردا عمق نفوذ را تشووکیل می [2] تصووویربرداری یونولومینسووانسروا 

شده در ایر روا در حدود یون ستا  µm 50های نوعی به کار گرفته  سانس، ا سه با روا کاتدولومین بنابرایر در مقای

ا همچنیر امکان به کارگیری ایر روا [3] هستند هاتصاویر بدست آمده در ایر روا حاوی اط عات متفاوتی از نمونه

دهی و یا پوششسازی نمونهمخرب بدون نیاز به انجام فرآیندهای  تصویربرداری در فشار اتمسفر نیز وجود دارد، بنابرایر

سانای آن ستانی و همچنیر ن، امکان مطالعه نمونههار دا آیمیهای بزرگ و حساب به ء ر فرآهم مونههای ارزشمند و با
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در ایر روا تصوواویری با ابعاد شووودا پذیر میها در زمان کوتاه امکانهمچنیر تصووویربرداری از تعداد زیادی از نمونه

زیاد قرار  تابشی دُزنمونه در معرض د و بنابرایر نآیتر از یک دقیقه بدست میهای کماز نمونه در زمان 2mm 2×2حدود 

 گیردانمی

سیل سفر، تا جایی که اط ع داریهای با وجود پتان شار اتم سانس در ف صویربرداری یونولومین م، تاکنون تنها باالی روا ت

های ها و توانمندیی[ا بنابرایر کارای4در یکی دو مرکز باریکه یونی در سطح دنیا امکان استفاده از آن فرآهم آمده است ]

ستا ایر در حال شده باقی مانده ا شف ن ست که تجهیزات مورد نیاز برای انجام ایر روا تا حد زیادی ک یر روا ای ا

شرح کلی چیدمان راه ضمر  شی  ستندا در ایر کار پژوه سترب ه سبتاً ارزان و در د شده جهت به کارن گیری ایر اندازی 

صل از آن  شواه واندوگرا ، نتایج حا صویربرداری در آزمای سفالریتکانی برایروا ت سی، مورهای فلوریت و ا  د برر

 داگیرقرار می

 : روش کار

ا (1ل )شک توسط ایر روا تصویربرداری انتخاب شدند برای بررسی و اسفالریت فلوریت هایکانی قطعات کوچکی از

سانس صاویر یونولومین صورت لزوم،  جهت افزایش دقت ت سخت کننها نمونه در  سبی از رزیر و  ثابت  دهدر ترکیب منا

سپس سنبادهها سطح آن شده و  شد های به ترتیب از بزرگ به کوچک صیقل دادبا اندازه دانه هایتوسط  با  در ادامه وه 

 میکرومتری هموار شدندا الماسه و پودر آلومینا، تا ابعاداستفاده از ءمیر 

 

 (االف( و اسفالریت )بفلوریت ) صیقل داده شده هایتصویر نمونه (1شکل شماره)

 

صویربرداری از  شر  1CCD دوربیریک  از، هانمونهجهت ت ستفاده 5با رزولو سل ا با توجه به موارد کارکرد شدا  مواپیک

اند، در حالت عادی امکان اسووتفاده های اپتیکی طراحی شوودهها، که جهت اسووتفاده روی میکروسووکو ایر نوع دوربیر

ها وجود نداردا بنابرایر جهت رفع ایر محدودیت، از عدسی شیئی ها جهت تصویربرداری مستقیم از نمونهمستقل از آن

سام نورانی  صویربرداری از اج شدا در ایر حالت امکان ت ستفاده  سب در مقابل دوربیر ا سکو  با بزرگنمایی منا میکرو

                                                 
1 . Charged Coupled Device 

 ()ب )الف(
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جهت ثبت تصاویر با وضوح مناسب، الزم است نویز نوری محیط حذ  و آزمایش  شودافراهم می CCDکوچک توسط 

 در فضای تاریک انجام شودا 

که در  به نمونه، 2کپتون نوهدارنده ء ر جریان چند نانو آمپر، پس از عبور از پنجره و MeV 2 با انرژی باریکه پروتون

صله حدود  سانس، ، برءورد میگیردز محل ءروج باریکه قرار میا cm 1فا صاویر یونولومین سهولت آنالیز ت کندا جهت 

ستای فرود باریکه قرار  45ها در زاویه نمونه سبت به را سطح آنشوندداده میدرجه ن ها در ، به نحوی که ءط عمود بر 

شودا  سی دوربیر واقع  سطح عد ستای عمود بر  ستفاده از نوهدارنده دوربیر، محل آن طوری تنظیم را در ایر حالت با ا

دارای بیشووتریر  دوربیر قرار گیرد و تصوواویر روی رایانهشووود که محل برءورد باریکه به نمونه درسووت در کانون می

در شکل  کشداحدود یک دقیقه طول می در ایر شرایط، تنظیم هندسه مناسب و تصویربرداری از هر نمونها باشند وضوح

 تصویری از چیدمان آزمایش نشان داده شده استا 2

 

مشخص شده  کان تجهیزات مورد استفاده در شکلا ممینسانسیونولوتصویربرداری تصویری از چیدمان آزمایش  (2شکل شماره)

 استا

 ها بدست آیداتا اط عات ساءتاری نمونه شدند تحلیل ImageJ افزاراستفاده از نرمدر نهایت تصاویر بدست آمده با 

 : جينتا 

                                                 
2 . Kapton 



 

4 

 

 ای اریانکنفرانس هسته ششمینبیست و 
گاه  -۱۳۹۸اسفندماه  ۸و۷  تهران- ه نصیرالدین طوسیصنعتی خواجدانش

ستخراج در ت هانحوه توزیع رنگ اصلی با توجه بهها، اط عات به طور کلی در تحلیل تصاویر لومینسانس نمونه صاویر ا

شدت رنگ متفاوت، بیانور به ایر ترتیب که  شوندامی سیلنده لومینمیزان نواحی با نوع و   نس، درجهساغلظت مراکز گ

ستندا  ساییشفافیت و حضور عوامل ءاموا کننده در نمونه ه شنا ستیابی به اط عات دقیق،  ها با رنگ بنابرایر جهت د

 ضروری استا مناسب افزاراستفاده از نرم

در ایر تصووویر سوواءتار نواقص و )الف( تصووویر یونولومینسووانس نمونه فلوریت نشووان داده شووده اسووتا  3در شووکل 

ستوی س سطح نمونه،گ شاهده های موجود در  ضح قابل م ست به طور وا سیل همان گونه که انتظار میا ا رود مراکز گ

تصووویر  3آبی-سووبز-)ب( هیسووتوگرام قرمز 3در شووکل لومینسووانس در محل حضووور نواقص بیشووتریر تراکم را دارندا 

وجود رنگ سووبز نشووان دهنده نمودار  تفکیک شووده دردو قله حضووور نشووان داده شووده اسووتا  یونولومینسووانس نمونه

ستا در ساءتارهای سبی منحنی توزیع متفاوت موجود در نمونه ا سیلی شدت ن سانس گ در امتداد ءط زرد رنگ  لومین

صویر مربوط به صویر  مؤلفه روی ت شکل  اولیهسبز ت شکا های تیز مربوط به )ج((، قله 3) به های روی نمونه ساءتار 

 (ا)د( 3شکل )وضوح قابل مشاهده هستند 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 . RGB histogram 

 (الف) )ج(
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-هیستوگرام مربوط به نحوه توزیع رنگ ،)الف( (2mm 3×2)با ابعاد حدود  فلوریت نمونه نسیونولومینساویر تص (3شکل شماره)

امتداد ءط زرد در  مؤلفهشدت ایر ، و نمودار مربوط به نمایه )ج( تصویر اولیه رنگسبز  مؤلفه )ب(، آنآبی در -سبز-های قرمز

 )د(ارنگ 

 

سه ناحیه مختلف روی نمونه اسفالریت نشان داده شده استا از نظر رنگ، تصاویر یونولومینسانس مربوط به  4در شکل 

شوووند که نماینده فازهای مختلف موجود در نمونه سووبز، قرمز و سوویاه در تصوواویر دیده می مختلف هاینواحی با رنگ

 هده هستنداهندسی مشخص، به وضوح قابل مشا مرزهای نمونه با فازهایهمچنیر ساءتارهای منظم مربوط به هستندا 

صاویر می ساب ایر ت  موجود در آنبندی، مقدار و نحوه توزیع فازهای مختلف توان به بافت نمونه، و همچنیر قطعهبر ا

 پی بردا

 

 
 

 

 

 

 

 

 ا(2mm 3×3)با ابعاد حدود  اویری از یونولومینسانس گسیلی از نواحی مختلف نمونه اسفالریت( تص4شکل شماره)

 

 ()ج ()ب )الف(
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شکال و رنگ سفالریت فازهای با ابعاد، ا سانس نمونه ا صاویر یونولومین شاهده میدر ت ستفاده از های مختلف م شودا با ا

برای ایر کار، جهت وضوح وجود داردا ها از یکدیور و تشخیص بهتر آنامکان تعییر ابعاد ایر نواحی  ImageJافزار نرم

شتر مرزهای بیر فازها، از مؤلفه  صویرمربوط به  Lبی شدت  ،متناظر CIELAB ت ستا منحنی مربوط به  شده ا ستفاده  ا

سیلی سانس گ شکل در امتداد  در ایر مؤلفه و لومین شکل  5ءط زرد رنگ  ستا 5)الف(، در  شده ا شان داده  بر  )ب( ن

ساب ایر منحنی، عرض ناحیه شکل ا سفید رنگ کوچکی که در  شده "1فاز "ی  سب با پهن، نام گذاری   1ای قله متنا

نام  "2 فاز"و  نیست لومینسانس  گسیلندهظاهراًا همچنیر عرض ناحیه سیاه رنوی که باشدمی µm 100 است که حدود

 اباشدمی µm 800حدود  است که 3و  2ی هامتناسب با فواصل بیر قله، گذاری شده

لومینسانس گسیلی از  مؤلفه )الف(ا منحنی نمایانور ابعاد و شدت نسبی 4تصویر شکل  L( تصویر مربوط به مؤلفه 5شکل شماره)

 موجود در امتداد ءط زرد رنگ )ب(امشخص فازهای 

 

 : گيريبحث ونتيجه 

، امکان ppmزیاد کمتر از حسوواسوویت هایی چون روا تصووویربرداری یونولومینسووانس در فشووار اتمسووفر با ویژگی

نمونه و تعویض سریع آن، امکان تصویربرداری از مکان تر از یک دقیقه، قابلیت تنظیم دقیق کوتاهتصویربرداری سریع و 

ساب به ء ر، تحمیل دُها در زمان کم، کاربرد برای نمونهتعداد زیاد نمونه شمند و ح سیار کم های بزرگ، ارز شی ب ز تاب

صویربرداری از به نمونه سانس معرفی نمونهها، به عنوان یک روا غیر مخرب جهت ت سیلنده لومین شودا ایر میهای گ

 دارقابت با روا شناءته شده تصویربرداری کاتدولومینسانس را دار پتانسیلروا 

یونولومینسانس با باریکه یونی در فشار اتمسفر، تنها در زمینه تصویربرداری در سطح دنیا های انجام شده فعالیتتاکنون 

سیار مقدماتی و به من سابقه فعالیتدر حد ب های انجام شده در زمینه مطالعه ظور معرفی ایر روا بوده استا با توجه به 
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سازی ایر روا تصویربرداری زمینه مناسبی جهت های گسیلنده لومینسانس در آزمایشواه واندوگرا  تهران، پیادهنمونه

قابلیت تنظیم ءودکار  باهای آزمایش ز چیدماناسووتفاده ارسوود به نظر میها فراهم ءواهد کردا تر ایر نمونهمطالعه دقیق

 جهت به کارگیری متداول ایر روا در مراکز باریکه یونی در دنیا باشدا ی مهمتواند گامها میتجهیزات و نمونه
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