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 چکيده:
، در معرض اندشدههیتهژل -فریت نیکل و فریت نیکل جانشانی شده با مس که به روش سل تک فازدر این پژوهش نانو پودرهای 

شمه تابش نوترون شی از یک چ سریع نا ی هایریگاندازهبا اکتیویته یک کوری به مدت یک و دو ماه  قرار گرفتند.  Am-Beهای 
دهند که تابش نوترون باعث ایجاد دهی با نوترون نشان میهای قبل و بعد از تابشاز نمونه زمانهمشدگی دوپلری سنجی پهنطیف

ی باعث افزایش بیشتتتر در دهتابش زمانمدتشتتود. افزایش ها میو بیشتتتری در این نمونه تربزرگجای های تهیها و تودهحفره
 شد. نانو پودرهادر  هاحفرهتعداد و اندازه 

 جا، فریت نیکل، فریت نیکل جانشانی شده با مس، تهیزمانهمشدگی دوپلری سنجی پهنطیف  :کلمات کليدي 
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Coincidence Doppler Broadening Spectroscopy  
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Abstract: 

In this research, single-phase nickel ferrite and copper substituted nickel ferrite nanopowders have been prepared by 

the sol-gel method. The samples were exposed to fast neutrons using a 1-Ci Am-Be source for time periods of one and 

two months. Comparison of the coincidence Doppler broadening spectra of the samples before and after irradiation 

show that larger and more vacancies are formed after the irradiation. With increasing time period of irradiation from 

one to two months both the number and the size of vacancies of the nanopowders will be increased. 
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 :مقدمه

باشتتد که به علت مواومت اتکتریکی زیاد و وادارندگی ( می4O2NiFeهای استتنینلی، فریت نیکل  فریت نیترمهمیکی از 

با . [2, 1]استتتت  قرارگرفته مورداستتتتفادهگستتتترده در تتتتنعت و تکنوتوژی  طوربهمغناطیستتتی پایین در دمای اتا ، 

ستفاده از  ،روزافزون نانو تکنوتوژی یهاشرفتیپ شتر ا سورها و تجهیزات میکروویو بی سن فریت نیکل در تجهیزات نانو، 
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ست ضوع شودیمعملکرد بهتر ماده در کاربردهایی که از آن ماده  منظوربهی مواد هایژگیو. بهبود [3] شده ا ، امروزه مو

ست. از روش سیاری ا تر مختلف در های با ویژگیی نمونههای تهیهتحویوات ب سازی عنا شان  های مطلوب یکی جان

. باشتتتدیماما، نوترون و ذرات باردار قرار دادن این مواد های مختلف مانند گنمونه استتتت و دی ری در معرض تابش

تابش در ماده ایجاد . یکی از اثرات [4]باشتتتد ها میهای فریتها ابزار قدرتمندی برای تغییر در ویژگیپرتودهی فریت

ی مواد در . همچنین مطاتعه[5] ام و کارایی مواد تأثیرگذار هستتتنداستتتحک و همچنین برهای بر ویژگی که استتتنوص 

شرایطی با دوز باالی های مختلف و اثری که این تابش بر روی ماده میمعرض تابش ستفاده از این مواد در  گذارد برای ا

شتتدگی دوپلری تابش گامای نابودی ستتنجی پهنباشتتد. طیفای مهم میی هستتتههاروگاهینتابش مانند فضتتاپیماها و 

ین باشتتتد. اهای عیوب در انواع گوناگونی از مواد میهای قدرتمند برای تعیین نوع و ویژگیپوزیترون یکی از تکنیک

های دهد و همچنین برای تعیین ویژگیها را ارائه میبا پوزیترون نابودشدههای ی اتکترونی تکانهتکنیک اطالعاتی درباره

دهد اش را از دست میانرژیسرعت به ،کندپوزیترون پرانرژی که در جامد نفوذ می. [6]شود می کاربردهبهعیب در ماده 

. در طول کندیمو شتتتروع به پخش شتتتدن در نمونه  ردیگیمقرار و در چند هزارم پیکوثانیه در تعادل حرارتی با محیط 

حاتت  در عیوب شتتبکه گیراندازی شتتده و کند که ممکن استتتکنش میبرهم در ماده ، پوزیترون با عیوبفرآیند پخش

ی ریگاندازهبا  توانیمبوا دارند،  پوزیترون-اتکترون انرژی و تکانه در فرآیند نابودی هازآنجاک شتتود.تشتتکیل جای زیده 

 واسطهبهبه علت انرژی بسیار کم پوزیترون در طی فرآیند نابودی  ی ماده پرداخت. هایژگیوگاماهای نابودی به بررسی 

بین دو  از هم خطی باعث انحراف ،نابودشتتدهی اتکترون تکانهفرآیند حرارتی شتتدن و از دستتت دادن انرژی در ماده(، 

ساس . شودیمها در انرژی آن یدوپلر یشدگپهنو  keV511فوتون  ستفادهی دوپلری شدگپهنی سنجفیطا در  موردا

اطالعات تجربی  که باشتتتدیماتکترون -پوزیترونی در انرژی گاماهای نابودی شتتتدگپهنی این ریگاندازهاین پژوهش، 

ساختارهدرباره ست ب در جامدات را وای اتکترونی و عیی  شار  zp اندازه حرکتی مؤتفه .[7] دهدیمبه د در جهت انت

 طور توریبی برابر است با:شود، بهمی keV511 از انرژی نابودی ΔEجایی دوپلری منجر به جابه( z جهت  γپرتوهای 

    1) / 2zE p c  
 یهاباحاتتها های نابودیشدگی دوپلری پرتوی گامای نابودی، جمع کل سهمطیف پهن. [7] باشدیمسرعت نور  cکه 

که تکانه کمی های باند ظرفیت های غیرجای زیده و اتکتروناتکترونی مختلف در مکان نابودی استتت. نابودی با اتکترون

توزیع  به ،هااتممغزه در ی های محدودهکه اتکتروندرحاتی .شودی کم مربوط میبا توزیع تکانه طیفقسمتی از به دارند 

 HPGeشتتدگی دوپلری با یک آشتتکارستتاز های پهنگیریارتباط دارند. اندازهی دوپلری شتتدگپهندر طیف ی زیاد تکانه

گیری اندازهاگر گیرد. قرار می مورداستتفادهی کم یا متوستط های نستبی در نواحی با تکانهی تغییرات منحنیبرای مطاتعه

تواند بهبود یابد زمینه می، نسبت سی نال به پسشودبا استفاده از دو آشکارساز انجام  پرتوگاماهای هر دو انرژی زمانهم
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د. تکنیک دو آشکارساز شوشدگی دوپلری انجام میهای اتکترون مغزه برای پهنسهم ی برایترقیدقهای گیریکه اندازه

ستفاده شود. این ی اثر ساختار شبکه بر پهنهای اتلی و مشاهدهآوردن ویژگی به دستتواند برای می شدگی دوپلری ا

دوپلری در این  یشدگپهنمزیت استفاده از روش . [8] گرددرساناها استفاده میی عیوب در فلزات و نیمروش در مطاتعه

ستفاده ست که با ا ستویم اندازه طوربهها را ب و نوصتوان عیواز این تکنیک می پژوهش در این  ا گیری کرد. همچنین م

ها، عناتر اطراف عیوب را تعیین چ اتی عیوب حفره در نمونه توانیم عالوه برمی زمانهمی دوپلری شدگپهنتکنیک در 

 هم شناسایی کنیم. 

کهیازاپسنابودی پوزیترون( پوزیترون  یستتتنجفیطدر  یطورکلبهدر این روش  و  های گرمایی به انرژی اشیانرژ ن

ید، در حدود  به کمتر از  نانو پودرها برای  شتتتودیمنانومتر در ماده پخش  100رستتت متر هم نانو 50این طول پخش 

دهد. بنابراین را نشان می شوندیمرا که قبل از گیراندازی و نابودی پوزیترون بررسی  ییهااتم(. این فاتله تعداد رسدیم

سه با  ستفاده  یهاروشاین تکنیک در موای سی عیوب در مواد ا سیار قدرتمشودیمدی ری که برای برر ست. در ، ب ند ا

کمی بین نتایج  یاستتتهیموا توانیمبنردازیم  هانمونهدی ری هم به بررستتتی عیوب در این  یهاروشادامه چنانچه با 

 یترقیدقداشت و تحلیل  هایریگاندازهدوپلری و نتایج حاتل از سایر  یشدگپهن یسنجفیطحاتل از  یهایریگاندازه

 به دست آورد.  نانو پودراز اثر تابش نوترون بر ساختار 

 :روش کار

( که دارای توان HPGeرسانای ژرمانیوم با خلوص باال  شدگی دوپلری از یک آشکارساز نیمی طیف پهنریگاندازهبرای 

شمه  keV661ی برای قله keV3/1تفکیک انرژی برابر با  شد، می Cs137چ ستفادهبا ست.  شدها زمینه در پس ازآنجاکها

ساز اندازه شکار ست و تحلیلHPGeگیری با یک آ ی پرانرژی طیف دچار زیاد در ناحیه یهایشدگپهنها برای ، زیاد ا

شکل می ساز دی رم شکار ستفاده میبرای کاهش پس شود، از یک آ سدیمشود. زمینه ا شمه   20دارای اکتیویته  22-چ

میکرومتر 7 باضتتتخامتی، در فویل مایالر ریگمورداندازهی هانمونهممانعت از آتودگی از  منظوربهی بوده و کور کرویم

ها ز نابودی تمام پوزیتروناست. برای اطمینان ا شدهداده( نشان 1در شکل   Na22از واپاشی چشمه  نماییپوشانده شد. 

نانو ی چشتتمه و نمونه یمجموعهقرار داده شتتد.  نانو پودری نمونهدر نمونه، در هر دو طرف چشتتمه به مودار کافی از 

دوپلری قرار داده شتتد که طرحی  یشتتدگپهن یریگاندازهبرای  HPGeاز آشتتکارستتاز  یمتریستتانت 60در فاتتتله  پودر

شکل  شان  1شماتیک در  ست. برای  شدهدادهسمت چپ ن ی ، چشمه و نمونهزمانهمدوپلری  یشدگپهن یریگاندازها

چشمه و نمونه از  یفاتلهکه  یاگونهبهقرار داده شد  NaI(Tl)و  HPGeی بین آشکارسازهای در مرکز فاتله نانو پودر

ساز  شکار ستفادهمدار بود.  متریسانت 30برابر  HPGeآ شکل   زمانهمشدگی دوپلری سنجی پهندر طیف شدها -(1در 



 

4 

 

 ای اریانبیست و پنجمین کنفرانس هسته
گاه آزا -۱۳۹۷اسفندماه  ۲و  ۱  د اسالمی )واحد بوشهر(دانش

ی هاکنندهتیتوو، 1هاکنندهتیتووپیش ، NaI(Tl)و  HPGeاستتت که شتتامل دو آشتتکارستتاز  شتتدهدادهوستتط نشتتان 

های باشتتتد. طیفکاناته میگر چند و تحلیل 4، دستتتت اه همزمانی3گرهای تک کاناته زمانی، تحلیل2استتتنکتروستتتکوپی

شد. طیف ونیلیمکی یریگاندازهها با نمونه زمانهمشدگی دوپلری پهن ستبههای شمارش ذخیره  ستفاده از  آمدهد با ا

سبت به طیف دوپلر  Origin lab افزارنرم شده و منحنی زمانهمن سبی به دست آتومینیوم خاتص بدون عیب نرمال  های ن

شانکه  Sآمدند. همچنین پارامتر  وجود  کنندهانیبهای با تکانه کم در جای اه حفره و نابودی پوزیترون با اتکترون دهندهن

باشتتد، با استتتفاده از های با تکانه زیاد میکه مربوط به نابودی پوزیترون با اتکترون Wهاستتت و پارامتر حفره در نمونه

 شدند: روابط زیر تعیین

 

 2) 

 

کانال تفر در نظر  تورتبه keV 511ی باانرژ. کانال [9] باشدیم iتعداد شمارش در کانال  iNشماره کانال و  iکه 

جانشانی شده با مس ( و فریت نیکل 4O2NiFeی تکفاز فریت نیکل  نانو پودرهای، موردبررسی هانمونهاست.  شدهگرفته

 4O2Fe0.5Cu0.5Ni )ی چشمهاز یک  هانمونه. برای تابش دادن به باشندیمBe-Am  با شدت یک کوری استفاده شد و

 به مدت یک و دو ماه در مجاورت این چشمه قرار گرفتند. هانمونه

 

 
با دو آشکارساز  زمانهمشدگی دوپلری سنجی پهنمدار طیف_وسط Na22نمایی از واپاشی چشمه  -(: سمت راست1شکل 

HPGe  وNaI(Tl) شدگی دوپلری. سنجی پهنمدار طیف_سمت چپ 

 

 :نتايج 
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یک ماه  4O2NiFeی برای نمونه( 5CDBS  زمانهمشدگی دوپلری شدگی دوپلری و پهنهای پهنطیف( 2 در شکل   

 افتهیکاهشبرابر(  10بزرگی   یمرتبهکیزمینه حدود است. پس شدهدادهی یک کوری نشان تابش با نوترون با اکتیویته

است و در طرف  Na22ی تابش شده از چشمه keV1274است. زمینه در طرف راست ناشی از پیوستار کامنتون گامای 

 زانیبه مزمینه شود. همچنین پسهم اضافه می keV511، پیوستار کامنتون گامای شدهاشارهپیوستار کامنتون  عالوه برچپ 

 باشد. های زمینه در آزمایش اه و پرتوهای کیهانی میکمتری ناشی از تابش

 

ل طیف را نشان ک-ی فریت نیکل. سمت چپبرای نمونه زمانهمشدگی دوپلری شدگی دوپلری و پهنهای پهن(: طیف2شکل  

 دهد.را نشان می keV 511ی تنها قله -دهد و سمت راستمی

 

های نسبی . منحنیاست آمدهدستبهزمینه کمتر شان به دتیل سهم پسهای دوپلر همزماناز طیف ،هاهای نسبی نمونهمنحنی

رای ب بیبه ترت( 3شکل  ی آتومینیوم خاتص بدون عیب در نمونه CDBSها را نسبت به طیف نمونه CDBSهای طیف

ابش با تیک ماه تابش و دو ماه  4O2Fe0.5Cu0.5Niیک ماه تابش و دو ماه تابش با نوترون سریع و  4O2NiFeی دو نمونه

به هایی مشاقله باشد.می c0m 10-3×14 =LPای مشخصه در است. هر منحنی نسبی دارای قله شدهدادهنوترون سریع نشان 

ها با پوزیترونی نابودی واسطههبها . این قلهاندشدهمشاهدهها فریت رسانا مانندهای نیماکسید یهانانو بلورکبرای 

 .[10] اندجادشدهیاهای اکسیژن ی آنیونهای مغزهاتکترون

                                                 
Doppler broadening spectroscopyCoincidence 1 
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 CDBSیف طها نسبت به آن CDBSهای از طیف شدههیته 4O2Fe0.5Cu0.5Ni و  4O2NiFeهای های نسبی نمونه(: منحنی3شکل  

 ی آتومینیوم خاتص.نمونه

 

های تواند ناشی از وجود تودهمیهای بدون تابش کمتر است که این ارتفاع قله نسبت به نمونه شدهدادههای تابش در نمونه

ی به دو ماه ارتفاع دهتابش زمانمدتکه با افزایش  شودیمهمچنین دیده ها باشد. و بیشتر در این نمونه تربزرگجای تهی

ی هازمانها برای های نسبی نمونه( منحنی4. در شکل  هاستآنشدن  تربزرگی دهندهنشانکه  شودیمکمتر  هاقله

ی تابش داده نشده، هانمونهبرای  شودیمکه دیده  طورهمانراست  4اند. در شکل موایسه شده باهمی یکسان دهتابش

بیشتر از  c0m 10-3 × 15 > LP > c0m 10-3 × 6ی فریت نیکل جانشانی شده با مس در بازه نسبی در نمونهمنحنی 

های مس به خاطر کاتیون یوجههشتهای در جای اه 6تلر-به علت واپیچش جان تواندیمفریت نیکل است که  ینمونه

دهد. وتی برای های اکسیژن را افزایش میبرای آنیون یوجههشتهای در جای اه باشد که ناهمسان ردی در توزیع تکانه

که منحنی نسبی فریت نیکل دارای ارتفاع بیشتری است.  شودیمدیده  ،به مدت یک ماه و دو ماه شدهدادهتابش  یهانمونه

بیشتری نسبت  یهاحفرهفریت نیکل جانشانی شده با مس تابش نوترون باعث ایجاد  یهانمونهکه در  دهدیماین نشان 

تی ها، اطالعانمونه زمانهمشدگی دوپلری های پهناز طیف آمدهدستبه Wو  Sدو پارامتر  به فریت نیکل شده است.

ها در تابش در نمونه زمانمدتتغییرات این دو پارامتر برحسب . دهندیمها را به دست ی عیوب موجود در نمونهدرباره

 است. شدهدادهنشان ی فریت نیکل جانشانی شده با مس نمونه( برای 6ی فریت نیکل  و شکل  نمونه( برای 5 شکل 

 

                                                 
6 John-Teler 
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 ماه تحت تابش نوترونی.2ماه تحت تابش نوترونی، 1بدون تابش، های های نسبی نمونه(: منحنی4شکل 

 

 .Wبرحسب  Sو تغییرات پارامتر  4O2NiFeنوترون برای  یدهتابش زمانمدت برحسب Wو  Sتغییرات پارامترهای (: 5شکل  

 

 .W برحسب Sو تغییرات پارامتر  4O2Fe0.5Cu0.5Niنوترون برای  یدهتابش زمانمدت برحسب Wو  S(: تغییرات پارامتر 6شکل  

 

وجود حفره در  یکنندهانیبدهد و ی کم در جای اه حفره را نشان میهای با تکانهنابودی پوزیترون با اتکترون Sپارامتر 

ی دهندهیابد که نشانتابشی بعد از یک ماه تابش افزایش می زمانمدتبا افزایش  Sپارامتر در هر دو شکل باشند. ها مینمونه
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های با های مغزه یا اتکترونها با اتکتروننابودی پوزیترون Wپارامتر باشد. های بیشتر در اثر تابش نوترونی میوجود حفره

 زمانمدتخواهد بود. با افزایش  Sتغییرات این پارامتر برعکس تغییرات پارامتر  جهیدرنتدهد. ی زیاد را نشان میتکانه

کاهش نابودی  یدهندهنشانیابد که با تکانه زیاد هستند کاهش می اتمیداخلهای بوط به اتکترونکه مر Wتابشی پارامتر 

 Wبرحسب  Sمنحنی تغییرات  .هاستنمونهی بیشتر در هاحفرهی ایجاد واسطهبه ی اتمهای مغزهها با اتکترونپوزیترون

 یبر روشود نواط توریباً دیده می( 6( و  5ی  هاشکلطور که در هماننوع عیوب گیراندازهای پوزیترون است.  کنندهانیب

 های تحت تابش مشابه هستند.این است که گیراندازهای پوزیترون در نمونه یدهندهنشانیک خط راست قرار دارند که 

 ي:ريگجهينت بحث و

ستفاده از این تکنیک اثر تابش نوترون بر عیوب تهی شده با  ینانو پودرهاجا، در با ا شانی  فریت نیکل وفریت نیکل جان

شد ارتفاع قله شاهده  شد. م سبی نمونهها در منحنیمس مطاتعه  سبت به نمونههای ن های بدون تابش های تابش دیده ن

های تابش دیده باشد. همچنین از و بیشتر در این نمونه تربزرگجای های تهیتواند ناشی از وجود تودهکمتر است که می

 Wشود و پارامتر های بیشتری در نمونه ایجاد میحفره ی نوتروندهتابش زمانمدتمشخص شد که با افزایش  Sتر پارام

 . هاستنمونهایجاد حفره در  دیمؤکه باز  یابدی اتم کاهش میهای مغزهها با اتکتروننیز نشان داد که نابودی پوزیترون
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