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 اي هاي هسته آشکارسازي تابش براي مقاصدنانو ذرات کربنی  تاثیر تابش بتا بر رويبررسی 

 
 محمدپور ،سولماز: احمدي ،محمدتقی : خدابخش ،رسول : کسانی  ،هادي 

  ي علوم پایه، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل گروه فیزیک ، دانشکده  1
  ارومیه،ارومیه ي علوم پایه، دانشگاه گروه فیزیک ، دانشکده  2

 
: 

 را بتا تابش برابر در کربنی ذرات نانو براي پاسخ تابع یک راهکاري ارائه با داریم سعی مقاله این در

 یک در،  3055 مدل با الکتریکی تخلیه روش از استفاده کربنی ذرات نانو رشد براي ما روش .کنیم معرفی

 بدون حالت به نسبت شده داده تابش حالت در فاحشی تغییر دهد آزمایش نشان می. باشد می ثابت فرکانس

 پذیري تحرك تغییر باعث β تابش. شود می مشاهده کربنی ذرات نانو I-V مشخصه نمودار در تابش

 تغییر این تغییر بصورتي  نتیجه بطوریکه نانو ذرات کربنی میشود نیز و مسی الکترودهاي در ها الکترون

 نانو الکتریکی جریان تغییر از توان می بنابراین .است گیري اندازهقابل  ربنیک ذرات نانو در الکتریکی جریان

 .نمود استفاده β ذرات براي پاسخ تابع یک ایجاد براي کربنی ذرات

 

کارلو مونت، آشکارسازي تابش، βچشمه نانوذرات کربنی، 

 مقدمه
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هاي الکترونیکی کوچکتر بـا عملکـرد بهتـر     ختن سیستمدر پی سا رسانا بیش از چهار دهه است که صنعت نیمه     

ها براي ساخت ترانزیسـتورهاي   هاي گرافنی و نانوریبون هاي کربنی، الیه لوله حاضر استفاده از نانودر حال . باشد می

، شود که با تحت تابش قرار دادن جامـدها بوسـیله ذرات بـاردار    معموالً تصور می ].1[ اثر میدان مورد توجه هستند

اما اخیراً آزمایشات تجربـی نشـان   . دورآ بوجود میدیگري را هاي نامطلوب  یا پدیده ، مانند ایجاد نقص،فقط اختالل

سیستم با دقـت بـاال را بـا اسـتفاده از      گیري ساختار و مشخصات نانو شکلتوان اثرات مفیدي از قبیل  اند که می داده

  ]. 2[تابش ذرات باردار مشاهده کرد 

 ایـن . اسـت  رسـانا  هنیمـ  آشکارسـازهاي  از اسـتفاده  یـونیزان  هـاي  تـابش  آشکارسـازي  براي رایج ارهايابز از یکی

 در بـار  هـاي  حامـل . کننـد  مـی  کـار  یـونش  هـاي  اتاقک مانند تقریباً که هستند جامدي حالت هاي وسیله آشکارسازها

. شـوند  مـی  تشـکیل  حفـره  و تـرون الک از بلکـه ، نیسـتند  یـون  و الکتـرون  گازي هاي شمارنده برخالف، رساناها هنیم

 بـا  مقایسـه  در آنها اصلی خصوصیت و شوند می ساخته ژرمانیوم و سیلیسیم از رسانا نیم آشکارسازهاي کارآمدترین

 آشکارسـاز ، آشکارسـازها  ایـن  از یکـی . آنهاسـت  بـاالي  بسـیار  انـرژي  تفکیـک  قدرت، تابشی هاي شمارنده دیگر

. ]3[باشـد   مـی  آن معایـب  عمـده  از آن دشوار نگهداري و باال قیمت هک باشد می) HPGe( خالص فوق ژرمانیومی

 کـه  گـرافن  از استفاده اخیراً. رسد می بنظر الزم باشند کارآمد نیز اتاق دماي در که آشکارسازهایی از استفاده بنابراین

همچنـین از   .]4[ اسـت  گرفتـه  قـرار  توجه مورد، آشکارسازي براي، است الکترونیکی ویژه خصوصیات با ماده یک

  .]5[تفاده شده است سهاي گازي ا هاي کربنی به عنوان آند در شمارنده لوله نانو

را  βدر برابـر تـابش    CNPs در این مقاله سعی داریم با ارائه راهکاري یک تابع پاسخ براي نـانو ذرات کربنـی      

نـانو  . در محیط گازي اسـت ] 6[تریکی الک تخلیهروش ما براي رشد نانو ذرات کربنی استفاده از روش . معرفی کنیم

 108×2.4تـا   106ذرات کربنی قابلیت حمل جریان الکتریکی را دارند چنانچه قادرند چگالی جریان بسیار باال، از 

A/cm2  تغییرات عبور جریان مستقیماً بر مقاومت الکتریکی نانو ذرات کربنی تأثیرگـذار  ]. 7[، را از خود عبور دهد

  .کنیم کان تغییر جریان عبوري از نانو ذرات کربنی در اثر تابش بتا را بررسی میدر اینجا ام. است

 

 :روش کار

 ثابـت  فرکـانس  یـک  در،  3055 مـدل  روش ما براي رشد نانو ذرات کربنی استفاده از روش تخلیه الکتریکی بـا     

 ژنراتـور  ترانسفورماتور اساس بر که است شده داده نشان 1 شکل در تجربی ماشین شمایی از چیدمان این. باشد می

  .است شده طراحی باال ولتاژ
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  شمایی از چیدمان تجربی رشد نانو ذرات کربنی. 1شکل 

. نشان داده شده است، ژنراتور ولتاژ باال بوسیله دو الکترود بـه راکتـور وصـل شـده اسـت      2همانطور که در شکل  

انـد کـه    طـوري ثابـت شـده    ي مسـی والکترودها باشد میراکتور حاوي گاز بوتان در فشار اتمسفر اي  شیشهمحفظه 

   .انتخاب شده است mm 0.8از هم دو سر آنها و فاصله  کمترین تکان را داشته باشند

  

  
  محفظه رشد نانو ذرات کربنی .2شکل

  

شود تا از ورود دوباره هوا به داخـل جلـوگیري    گاز از یک طرف وارد و از طرف دیگر به یک ظرف آب متصل می

  . کنیم را ثبت می Rو مقاومت   CNPsمداري ترتیب داده و ولتاژ دو سر 3بعد از اتمام رشد مانند شکل . دشو

بـه منظـور    .کنـیم  تابش و با تابش تکرار مـی  نانتخاب کرده و آزمایش را براي حالت بدو 1kΩبزرگی مقاومت را 

در مرحله بعد فاصله چشـمه بتـا از   . است در باالي محفظه تعبیه شده cm 1دهی سوراخ دایره شکلی به قطر  تابش

   .نماییم را تغییر داده و نتایج را ثبت می CNPsمحل 

  
 CNPsگیري مقاومت  مدار مورد استفاده به منظور اندازه .3شکل

  :نتایج و بحث
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 شود تغییر فاحشی در حالت تابش داده شده نسبت به حالت بدون تـابش در  مشاهده می 4همانطور که در شکل     

،  CNPsاز  Sr-90&Y-90چشـمه  در این نمودار فاصله  .شود نانو ذرات کربنی مشاهده می I-Vنمودار مشخصه 

2cm است.  

  

  
در مقابل تغییر فاصله  CNPsتغییرات مقاومت  .5شکل         βقبل و بعد از تابش  I-Vمنحنی مشخصه  .4شکل

  چشمه

  

رفتـار اهمـی از خـود نشـان      CNPs، شود که در دماي اتـاق  مینانو ذرات کربنی، مشاهده  I-Vبا توجه به نمودار 

-Srدهد با تغییر فاصله چشمه  آزمایش نشان می. شود نیز حفظ می βدهند و این خصوصیت قبل و بعد از تابش  می

90&Y-90  دز تابشی به شدت از آنجاییکه . یابد مقاومت الکتریکی ثبت شده نیز تغییر میاز محل نانو ذرات کربنی

توان با میـزان دز دریـافتی در فواصـل مختلـف مـرتبط       یابد این تغییرات را می ت عکس مجذور فاصله تغییر مینسب

تـوان   پس می .نشان میدهد ،مختلف) ولتاژ ورودي به مدار(هاي  Vbiasاین تغییرات را براي  5شکل نمودار . دانست

 ازتقریبـاً نزولـی اسـت و     βي  چشمه فاوت ازدزهاي دریافتی متتغییرات مقاومت نانو ذرات کربنی بر حسب گفت 
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مقاومـت میـانگین   (به بعد به علت کاهش شدت تابشی خواص بدون تابش ،  CNPsچشمه از  ،mm 48ي  فاصله

دزهاي بوضوح تغییرات مقاومت بر حسب . شود مشاهده می) میباشد kΩ 0.18در حالت بدون تابش  CNPsبراي 

تـوان در چگـونگی تـاثیر میـدان      این وضـعیت را مـی  . کند ي متفاوت فرق میبراي ولتاژهاي وروددریافتی متفاوت 

  .هاي بار جستجو کرد حامل ریکی در داخل نانو ذرات کربنی برالکت

باشد که  کارلو می سازي مونت یکی از ابزارهاي مفید براي درك فرآیند اندرکنش ذرات باردار با مواد، استفاده از شبیه 

سـازي   شـبیه  .شـود  اي اسـتفاده مـی   دن رخدادهاي آمـاري و تصـادفی بصـورت گسـترده    از این روش براي مدل کر

هـاي مسـی تخلیـه     عمـدتاً روي الکتـرود   βدهد که انـرژي ذرات   نشان می MCNPXکارلو با استفاده از کد  مونت

 قابـل  ،آن کـم  خیلـی  چگـالی  دلیـل  بـه ، C4H10 گـاز  در  β هاي الکترون بوسیله شده ایجاد یونیزاسیونشوند و  می

که در آن مشبندي در راسـتاي   دهد نشان میرا در داخل محفظه الکترونی  شارنیز  7شکل  ).6شکل (است  اغماض

y  2تک قسمتی و به ضخامت mm در نظر گرفته شده است. 

 
  میانگین انرژي تخلیه شده در واحد حجم.  6شکل     هاي عبوري در واحد سطح و زمان تعداد الکترون.7شکل

همچنـین مـدت    .در نظر گرفته شده است 8طیف شکل طیف انرژي چشمه بتا بصورت  ،کارلو مونت سازي در شبیه

  . قرار گرفتاستفاده مورد بندي مستطیلی  مش،  Tally Meshو در  در نظر گرفته شد CTME ، 15 minاجرا یا 
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  ]Sr-90&Y-90 ]18طیف انرژي چشمه . 8شکل 

  

  :گیري نتیجه

 .]9و  8[هاي پر انرژي با نانو ساختارهاي کربنی مورد بررسی قـرار گرفتـه اسـت     زیک برخورد الکتروناخیراً فی    

هـا بـا هسـته     الکتـرون  کشسـان هاي ماده هـدف، برخـورد    ها به اتم هاي انتقال انرژي الکترون یکی از مهمترین کانال

توان گفـت اتـم    ار کوتاه است بطوریکه میبسی اتمیزمان برخورد در مقایسه با زمان مشخصه برخوردهاي . باشد می

  :توان با رابطه زیر بدست  آورد انرژي کسب شده را می. آورد زن بصورت آنی انرژي بدست می پس

2
maxT T  cos (θ )  

نرژي بیشترین مقدار انتقال ا. باشد زن می حرکت اتم پس جهتاولیه حرکت الکترون با  جهتزاویه بین  θکه در آن 

  .گیرد در برخورد شاخ به شاخ صورت می

از ]. 10[کربنی مشـاهده نمـود   تابش الکترون به نانو ساختارهاي متمرکز کردن توان در  هاي مختلفی را می پدیده    

یکـی از مهمتـرین    Tdانـرژي جـدایی آسـتانه    . توان به ایجاد نقـص در سـاختار نـانو کـربن اشـاره نمـود       جمله می

توان بصورت کمتـرین انـرژي جنبشـی الزم،     را می Td. کننده اثرات تابش بر روي مواد استهاي توصیف  مشخصه

 ،پایدار یا ترك سیسـتم  براي تابش فرودي، جهت جدا کردن یک اتم از شبکه اتمی و قرار گرفتن در یک حالت شبه

دار خود براي پیونـدهاي  چنانچه در کمترین مق کند ختارهاي کربنی متفاوت فرق میبراي سا Tdمقدار . تعریف کرد

که ، βاشعه در این مقاله . باشد می eV 48-30 ]17[ گون و براي ساختارهاي الماس SP2  ،15-20 eV ]8[ کربنی

 ،شـود  را شامل مـی ي انرژي  این گستره از بسیار کمی درصد ،باشد می 8داراي طیف انرژي نشان داده شده در شکل 

همچنین براي ایجاد نقص باید باریکه الکترونی یا یـونی را بـه    .نظر کرد صرف توان از اثرات ایجاد نقص بنابراین می

نانو ذرات کربنی رشد ، بسیار بزرگتر از  cm 1محل نانو کربن متمرکز کرد که در اینجا نیز روزنه ایجاد شده به قطر 

). 6شکل (شود  ی تخلیه میبه الکترودهاي مس βکه قسمت اعظم انرژي ذرات  دهد میها نشان  بررسی. باشد یافته می

سطح مقطع واکنش الکترون با مواد مختلف از جمله مس صورت گرفته اسـت  گیري  مطالعات زیادي در مورد اندازه
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دهد که میانگین بزرگـی مقاومـت    نشان می] 13[هاي کربنی  خصوصیات ترابرد ذرات باردار در نانو لوله]. 12و  11[

رشد داده شده  براي نانو ذراتمقاومت مقدار نیز مبین این  4نمودار شکل  هک باشد می kΩ 2.6±3.5دماي اتاق در 

توان  بنابراین می ]14[ ها بر عهده دارند هاي کربنی را الکترون نانو لولهدر سهم اصلی رسانندگی . دباش در این کار می

پذیري  از طرفی تحرك. شود می بیانها  پذیري الکترون گفت رسانندگی نانو ذرات کربنی بوسیله تعیین مکانیزم تحرك

 تغییر باعث β تابش در نتیجه] 15[هاي بار وابسته است  ها در راستاي کانال انتقال به شدت به چگالی حامل الکترون

 تغییر بصورت تغییر این ي نتیجه چنانچه میشود کربنی ذرات نیز نانو و مسی الکترودهاي در ها الکترون پذیري تحرك

توان با رابطه زیـر   چگالی جریان الکترونی را می. است بررسی قابل کربنی ذرات نانو در )4کل ش(الکتریکی  جریان

  :]16[بیان کرد 

  

e e eJ q nμ ε

بنابراین از تغییـر  . باشد پذیري الکترونی می تحرك µeچگالی الکترونی و  nمیدان الکتریکی اعمال شده،  εکه در آن 

 تغییـر  میتـوان  .تـوان اسـتفاده نمـود    مـی  βتریکی نانو ذرات کربنی براي ایجاد یک تابع پاسخ براي ذرات جریان الک

  .در نظر گرفت زیر صورت به تابش گرفتن نظر در با را چگالی

e e e eβJ q nμ ε J   

یابـد و در نتیجـه مقاومـت     ش مـی افزای CNPs، چگالی جریان و به تبع آن جریان  εهمچنین در اثر افزایش میدان 

CNPs نمود یافته است 5یابد که این پدیده در نمودار شکل  کاهش می.  
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