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 در سیلیکون بر اثر تابش نوترون  به روش طیف سنجی پوزیترون ایجاد شده شناسایی عیوب

 (1) الهنژاد، روحرضوی –(1)محسن  ،شایسته -(1) اسماعیل ،طیب فرد

 مرکز علم و فناوری فیزیک،  دانشکده علوم پایه،  دانشگاه جامع امام حسین )ع(

 

 :دهيچک
نمونه های  .است طول عمر نابودی پوزیترون در مادههای با ارزش و غیر مخرب در زمینه مطالعه مواد طیف سنجی یکی از روش

,𝑝سیلیکونی نوع 𝑛 10122 تحت تابش شار نوترون در سازمان انرژی اتمی ایران با مقدارn/cm   بر حسب در زمان های متفاوت
 𝐶𝑜 ذیری زمانی کل سیستم با چشمه ثانیه قرار گرفته است. قدرت تفکیک پ

طیف های . پیکوثانیه به دست آمده است 357حدود 60

، نابودی پوزیترون در چشمه طول عمر های لفهئموبه ترتیب ، تجزیه و تحلیل شده است.   PAScualثبت شده، با برنامه رایانه ای
 به دست آمد. و عیوبحجم نمونه 

 سیستم، طیف سنجی طول عمر نابودی پوزیترون، تابش نوترون، ، عیوب بلوریقدرت تفکیک زمانی  کلمات کلیدی: 

 

 :مقدمه

تواند اطالعاتی تعیین طول عمر نابودی پوزیترون در مواد، یکی از سه روش  طیف سنجی نابودی پوزیترون است که می

یان کم، روش غیر مخربی است. از ساختار ماده در اختیار پژوهشگر قرار دهد. نابودی پوزیترون به علت جرم کم و جر

. بر اثر [1]ها حساسیت خاصی به جای خالی مثل عیب در جامدات به علت نبود بار مثبت دارند. عالوه  بر این، پوزیترون

. اولین مورد [2] توان عیوب موضعی یا محلی را قبل از تابش شناسایی کردمی دوپ باالی ناخالصی آرسنیک به سیلیکون

و  1توسط چی نگ 1973مطالعه طول عمر پوزیترون بر روی سیلیکون تابش دیده توسط نوترون و پروتون در سال 

های حرارتی تابش دیده توسط نوترون pبه مطالعه سیلیکون نوع 1976و همکارانش در سال  2همکارانش انجام شد. دانی فر

و سریع در دمای اتاق پرداختند و دو مرحله آنیل را مشخص کردند. یک راه برای شناسایی عیب از نوع مثبت، منفی و 

هدف این تحقیق، تعیین طول عمر نابودی  .[3] حسب دما است ر ضریب گیراندازی برخنثی قضاوت از روی نمودا

 تابش دیده با شار نوترونی در زمان های متفاوت است. pو  nع پوزیترون در نمونه های سیلیکونی نو

 

                                                 
1 Cheng 

2 Dannefaer 



 

2 

 

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

 

 : روش کار.

 ولتاژ باالبه کمک  ی اسیلوسکوپ، پالس دو آشکارسازابتدا در بخش زمان سنجی، با مشاهده پالس سریع آشکارساز از رو

، قدرت تقکیک برای این سیستم با چشمه 3با استفاده از تبعیضگر کسر ثابت و تغییرات اثر واک . سپس[5] شدهم ارتفاع 

نمایش  1برای تنظیم صحیح و ناصحیح اثر واک در شکل  پالس دوقطبیخروجی . به دست آمد ps 357کبالت حدود 

نانوثانیه تأخیر زمانی  1/5داده شده است. مبدل زمان به دامنه با استفاده از طول کابل های متفاوت که هر متر طول کابل 

طیف خروجی مبدل  .(2)شکل  پیکوثانیه به دست آمد8/12داشت، برحسب زمان مدرج شد و پهنای هر کانال، معادل 

لبه های ( آورده شده است. در  قسمت انرژی سنجی، شرط انرژی از روی 3) زمان به دامنه از نمونه سیلیکونی، در شکل

شد.  نمونه ها در دمای  تعیین MeV 274/1و  MeV 511/0تک کاناله زمانی برای گامای کامپتون به کمک تحلیل گر

گرفتند. نمونه ها قرار  2n/cm 1012یتحت تابش شار نوتروناتی در سازمان انرژی اتمی ایران ق، توسط راکتور تحقیقاتا

 شماره گذاری شده اند. 1مطابق جدول 

 نمونه های سیلیکونی به کار رفته در این تحقیق .1جدول 

 شماره نمونه نوع سیلیکون مدت زمان تابش) ثانیه(

0 p 1 

0 n 2 

1000 p 3 

100 n 4 

500 n 5 

1000 n 6 
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دوقطبی بد حاصل از خروجی یک تبعیضگر کسر ثابت از روی سمت راست پالس دو قطبی خوب و سمت چپ پالس . 1شکل 

 اسیلوسکوپ

  
 

 

 

 

 

 

 

مدرج کردن مبدل زمان به دامنه بر حسب شماره کانال. پهنای  .2شکل 

 پیکو ثانیه به دست آمده است 8/12هر کانال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طیف خروجی مبدل زمان به دامنه برای نمونه  .3شکل 

 .سیلیکونی

  سيستم طيف سنجی پوزیترون بررسی پایداری

کبالت ات پایداری بلند مدت و کوتاه مدت( با چشمه برای بررسی پایداری سیستم در حین انجام آزمایش )تحت عنوان اثر

 .دقیقه )کوتاه مدت( گرفتیم 75دقیقه ای به مدت  5طیف  15)بلند مدت( و  طیف یک ساعته 23ساعت  23به مدت 

. همانطور ترسیم شددر نهایت طیف شماره کانال بر حسب زمان . به دست آمدکز هر قله سپس با برازش منحنی گوسی مر

به این معنی که جابه جایی قله در مدت  پایداری سیستم قابل احصا می باشد؛شود مالحظه می 5و  4های  که در شکل

 96/0 برای پایداری کوتاه مدت حدودو پیکو ثانیه 79/17کانال( یعنی معادل 39/1)ساعت کمتر از دو کانال بوده است  23

  است. به دست آمدهپیکوثانیه  28/12کانال معادل 
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دقیقه تحت  75پایداری سیستم بر حسب زمان در مدت  .4شکل

عنوان اثرات کوتاه مدت با استفاده از چشمه کبالت همان طور 

شود تفاضل کمترین و بیشترین کانال که در شکل باال دیده می

معادل  96/0برای اثرات کوتا مدت کمتر از یک کانال حدود 

 پیکوثانیه بوده است 28/12

 

 
 

ساعت  23سیستم بر حسب زمان در مدت پایداری . 5شکل

تحت عنوان اثرات بلند مدت با استفاده از چشمه کبالت همان 

شود تفاضل کمترین و بیشترین طور که در شکل باال دیده می

 پیکوثانیه است 17/  79کانال معادل با  1/ 39کانال برابر با

 اندازه گيری طول عمر پوزیترون

a22پوزیترون به طور معمول از یک چشمه گیری طول عمر نابودی اندازه

که همزمان با گسیل پوزیترون یک  

کند امکان پذیر است. در یک طرح ساندویچی خاص، مجموعه به عنوان گامای شروع، گسیل می MeV  274/1گامای

کنند. تابش ها نفوذ میشوند و گاماهای گسیل شده از چشمه به درون نمونهچشمه و نمونه، بین دو آشکارساز قرار داده می

گر پردازش پالس، توسط تبعیض .بدیل می شودهای الکتریکی آنالوگ تگاما توسط آشکارسازهای سوسوزن به پالس

 شود. می

 ها با نرم افزار پاسکوال تحليل داده

شود و کسر دیگری از پوزیترون ها در هنگام برخورد به نمونه پس ها در چشمه نابود میهمیشه کسر معینی از پوزیترون

 .[6] آیدشود که این کسر پس پراکندگی از رابطه زیر به دست میپراکنده می

(1)                                                                          P+ = 0.1513Z0.4724 
های استیل برازش شد شوند، ناچیز است. سه مولفه طیف طول عمر به دادههایی که از سطح پراکنده میتعداد پوزیترون

. در [7]است  مناسبینیز در توافق نسبتا  کار مشابه که با به دست آمد 80با شدت بیشتر از  ps 186مولفه طول عمر  که

درصد فرض  10، ثابت و برابر چشمهخالل برازش طیف های مربوط به نمونه های سیلیکونی، شدت نابودی پوزیترون در 

بهترین گستره برای انجام برازش را  [11-9, 2] در قیاس با نتایج دیگراننمونه های سیلیکونی تابش ندیده  .[8] کرده ایم
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آمده است.  2، در جدول نتایج برازش. به دست دادپیکوثانیه  31411 /2تا  8/23756کانال معادل  2454تا  1856از بازه 

 .ثابت فرض شده است %10پیکو ثانیه و با شدت  186کلیه برازش ها، طول عمر نابودی در چشمه برابر در 

تابش ندیده و تابش دیده با دز نوترونی در  pو  nهای سیلیکونی نوع نتایج برازش سه مولفه نابودی به طیف طول عمر در نمونه .2جدول 

 .PAScualزمان های متفاوت، توسط نرم افزار 
طول عمر نابودی 

 پوزیترون در عيب

شدت نابودی 

 پوزیترون در عيب

طول عمر نابودی 

 پوزیترون در حجم

شدت نابودی 

پوزیترون در 

 حجم

مدت زمان دز 

 تابشی)ثانيه(

 نوع سيليکون

37±1159 5/0±2 1±218 5/0± 88 0 1 

40±1140 1/0±9/1 1±220 1/0± 1/88 0 2 

24±1054 7/2±2/2 1±215 7/2± 7/87 1000 3 

25±1160 1/0±4/2 1±224 1/0± 6/87 100 4 

40±1118 3/0±3/2 2±226 3/0± 7/87 500 5 

27±1030 2/0±3/2 1±224 2/0± 7/87 1000 6 

 

در  . مولفه نابودی پوزیترون در عیب که شدت آن[14-10]با نتایج دیگران است  مناسب در توافق 2نتایج جدول شماره 

نمونه های موجود در این تحقیق، ناچیز است، بدان معنا است که عیب ایجاد شده با دزهای تابشی مورد استفاده در این 

تحقیق، کم است. دلیل دیگر برای کوچک بودن میزان عیب ایجاد شده قضاوت از روی طول عمر میانگین پوزیترون در 

 نشان داده شده است.   6مونه ها و مشاهده تغییرات آن است که درشکل ن

 

 

 

 

 

 

 

 

تغییرات طول عمر میانگین پوزیترون در نمونه های تابش ندیده و تابش دیده توسط نوترون با دز تابشی در زمان های متفاوت بر  .6شکل 

 حسب شماره نمونه
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به دلیل این که نمونه ها در دمای اتاق تابش داده شده و در دمای اتاق نیز مورد آزمایش قرار گرفته اند، با توجه به 

توضیحات ذکر شده در مقدمه، قادر به آشکارسازی تک جاهای خالی نیستیم. زیرا الزمه آشکارسازی جاهای خالی منفرد 

ها نتوانند در شبکه سیلیکون عیب ایجاد ته این بدین معنا نیست که نوتروناندازه گیری در دمایی زیر دمای اتاق است. الب

کنند زیرا ما می دانیم که انرژی الزم برای تشکیل یک جای خالی در اتم سیلیکون مستلزم شکستن چهار پیوند کووالنسی 

, 15]بشی بسیار ناچیز است های تاباشد که در مقایسه با انرژی نوترونالکترون ولت می 4/4است و این انرژی حدود 

16] . 

 گيرینتيجه

 ،دز تابشی در پایان باید اشاره کرد که در حقیقت انرژی نوترونی سبب ایجاد انواع عیوب می شود در حالی که میزان 

افزایش طول عمر میانگین پوزیترون نسبت به نمونه  .و متعاقبا شانس آشکارسازی آن را افزایش می دهدب وغلظت عی

حجمی، به وضوح نشان دهنده ایجاد عیب در شبکه به واسطه تابش نوترون  است. در حالی که میانگین طول عمر 

پوزیترون در نمونه های تابش دیده نسبت به نمونه های تابش ندیده تغییرات واضحی ندارد، می توان ادعا کرد که غلظت 

نیاز به دزهای تابشی باالتر  یجاد شده ناچیز است. به عبارت دیگر، برای ایجاد عیوب قابل مشاهده با این دستگاه،عیب ا

 است یا دستگاهای پیشرفته تر است.
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