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چکیده
در این تحقیق یک روش جدید جهت آشکارسازی ذرات آلفا (با تکیه بر اندازهگیری تعداد و تعیین موقعیت مکانی ذرات) با استتتفاده از کتتارکرد
تکثیرکنندههای الکترونی ضخیم در مد درخشش طبیعی ،معرفی شده است .در این راستا حفرههتتای تکثیرکننتتدههای الکترونتتی ضتتخیم در نقتتش
آرایههایی از لولههای گازی تخلیه الکتریکی کاتد سرد در نظر گرفته شده و با ایجاد یک سیستم آزمایشگاهی ،امکان کارکرد این آشکارسازها در مد
درخشش طبیعی مورد بررسی قرار گرفته است .از مزایای اصلی کارکردن در این مد ،عدم احتیاج به صفحه قرائتگر خروجی ،پیش تقویتکننده و
تقویتکننده میباشد ،بهطوری که سیگنال ایجاد شده مستقیماً توسط اسیلوسکوپ قابل مشاهده میباشد .نتایج آزمایشهای بهدست آمده با چشمه
امرسیم ،241-تأییتدکننده توانتایی کارکترد تکثیرکنندههای الکتترونی ضخیتم در ناحیته درخشش طبیتعی جهت آشکتارسازی وهمچنین تشخیص
دو بعدی مکان ذرات آلفا بهصورت اپتیکی میباشند.
کلیدواژگان :تکثیرکنندههای الکترونی ضخیم ،درخشش طبیعی ،لولههای گازی ،آشکارسازهای گازی ریزمقیاس.

 .1مقدمه
معرفی شده بودند ،مانند حکاکی نوری و ماشتتینکاری لیتتزری

پلیمری است که دو طرف آن با فلزی مانند مس پوشانده شتتده

بهکمک ساخت آشکارستتازها آمدنتتد و آشکارستتازهای گتتازی

است .این تکثیرکننده الکترونی دارای حفرههایی تقریباً به قطتتر

ریزمقیاس 1ساخته شدند .این آشکارسازها دارای دقت تفکیک

 d = 70-90 µmاست که مرکز حفرهها تقریباً از هم 140 µm

مکانی کمتر از میلیمتر بودند .در ستتال  ،1997تکثیرکننتتدههای

فاصله دارند ].[5-6

الکترونتتی گتتازی 2کتته کتتارکرد بهینتتهتری نستتبت بتته دیگتتر

در ستتال  2004چچی تک و همکتتارانش نستتل جدیتتدی از

آشکارستتازهای ریزمقیتتاس داشتتتند ،توستتط ستتاملی معرفتتی

آشکارسازهای تکثیرکننده الکترونی گتتازی بتته نتتام تکثیرکننتتده
الکترونی گازی ضخیم 3را معرفی نمود کتته در آن ضتتخامتها،

Micro pattern gas detector
Gas Electron Multiplier

1
2

)Thick Gas Electron Multiplier (THGEM

3
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در اوایل دهه  1990تکنیکهایی که در ستتاخت نیمتته هادیهتتا

گردیدند ] .[1-4تکثیرکننده الکترونی گازی یک صفحه نتتاز
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جلد دهم ،شماره 1

قطر حفرهها و فاصله حفرهها از یکدیگر در حدود چنتتد دهتتم

 .2لوله گازی تخلیه الکتریکی کاتد سرد

میلیمتر تا میلیمتر افزایش داده شده بود تا عالوهبر بهره باالتر،

لولههای گازی تخلیتته الکتریکتتی کاتتتد ستترد بتترخالف اغلت

خرابی صفحات نیز کمتر شود ].[7

لولههای گازی تخلیه الکتریکی ،احتیاج به یک رشته گرمشونده

در بررسیهای صورت گرفته توسط نگارستانی و همکاران،

جهت تولید الکترون ندارند .این لولهها همچنین احتیاج به خأل

کارکرد تکثیرکنندههای الکترونی ضخیم و کارکرد  EMA1هتتا

باال ندارند و در حضور یک گاز نجی

(نئون) در فشتتار خیلتتی

بهعنوان عضو دیگری از خانواده تکثیرکننده الکترونی گازی ،در

کمتر از اتمسفر کتتار میکننتتد .در شتتکل  2متتدار الکتریکتتی و

ناحیه ستون نور خود فرونشان ،2کارآمدی این ناحیتته کتتارکرد،

منحنی ولتاژ -جریان لوله بهصورت شماتیک نشتتان داده شتتده

جهت آشکارسازی و تصویربرداری دو بعدی ذرات آلفا نشتتان

است.

داده شتتد ] .[8-12یکتتی از مشتتکالت کتتارکرد در متتد SQS

همانگونه که در شکل  1دیده میشود ،وابستگی شدید تعتتداد
پالسها و شدت نور تولیدی به ولتاژ اعمالی است .هر چند که
جریان عبوری در این مد بسیار بیشتر از مد تناسبی بتتود ولتتی
هنوز جهت داشتن نسبت سیگنال به نوفه بیشتر الزم استتت کته
جریان عبوری افزایش یابد تا بهراحتی و بدون استفاده از پیش
تقویتکننده و یا حتی تقویتکننتتده بتتتوان شتتمارش و شتتدت

)1 10 I (Ampere
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10-10 10-5

شکل ( :)2طرحواره مدار الکتریکی لوله گازی و منحنی مشخصه
جریان-ولتاژ ].[13

پالسهای تولیدی را نمایش داد .بتترای همتتین منظتتور در ایتتن
تحقیق ضمن معادل گتترفتن هتتر یتتک از حفرههتتای صتتفحات

یک صفحه فلزی بهعنوان آند و صفحه فلزی دیگر بهعنوان

تکثیرکنندههای الکترونی ضتتخیم بتتا یتتک لولتته گتتازی تخلیتته

کاتد در دو سر این لوله شیشهای ایفای نقش میکنند .زمانی که

الکتریکی کاتد سرد کارکرد آنها در قسمت درخشتتش طبیعتتی

هنوز پرتو یونیزانی وارد لوله گازی تخلیه الکتریکی کاتد ستترد

ناحیه  VIشکل  1مورد بررسی قرار گرفته است.

نشده است ،گاز بهعنوان یک عایق عمتتل میکنتتد .اگتتر بتتدون
حضور پرتوی یونیزان ،ولتاژ را بتتاال ببتتریم ،جریتتان عبتتوری از
لوله تا ولتاژهای خیلی زیاد (ولتاژ شکست )Vs ،بستتیار انتتد
است .با ورود اشعه یونیزان الکترون -یون بهوجود میآید که با

نمود و جریان حاصل از حرکتتت ایتتن الکترونهتتا و یونهتتا را
مشاهده نمود ].[14
با رسیدن ولتاژ اعمالی به ولتاژ  Vsتقریباً تمامی الکترونها
شکل ( :)1منحنی نواحی کارکـرد آشکارسازهای گازی (اتاقـک

و یونهای اولیه جمعآوری میشوند .بهعبارتی از هنگام اعمتتال

یونش-تناسبی-گایگر مولر و .)SQS
)Electron Multiplier Assembly(EMA
)Self- Quenched Streamer Mode (SQS

ولتاژ تا رسیدن آن به ولتتتاژ  Vsلولتته هماننتد یتتک آشکارستتاز
1
2

اتاقک یونش عمل مینماید .بتتا افتتزایش ولتتتاژ از ایتتن مقتتدار،
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اعمال ولتاژ دو سر لوله میتوان از بازترکی

آنهتتا جلتتوگیری
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الکترونها انرژی الزم برای برخورد با اتمهای گتتاز و درنتیجتته

از آنجا که ولتاژ کارکرد در ناحیه درخشش عادی ،بتتهطور

ایجاد پدیده بهمنی و تکثیر الکترونهای اولیه را پیتتدا میکننتتد.

قابل توجهای کمتر از ولتاژ شکست است ،میتوان لولههایی بتتا

دگتتر بتتار بتتا افتتزایش ولتتتاژ– ب تهنحوی کتته متتانع یونستتازی

ولتاژ اعمال شده باالتر از ولتاژ کارکرد ،اما زیر ولتاژ شکست را

فوتونهای  UVشود -ستون نور خود فرونشان ( )SQSپدیدار

با تحریک به ناحیه کارکرد در ناحیتته درخشتتش عتتادی ،بتتهکار

میگردد .مقاومت نشان داده شده در شکل  ،2کار محدود کردن

واداشت .این تحریک میتواند توسط پرتوهای یونیزان صورت

جریان عبوری از لوله و تعیین نقطه کار آن را بر عهده دارد.

پذیرد .از این موضوع میتوان در طراحی آشکارسازی پرتوهای

اگر مقاومت محدودکننده جریان بهحدی باشتتد کتته اجتتازه

یونیزان سود جست .اگرچه منحنی ولتاژ -جریان هر لوله رفتار

عبور جریانهای بیشتر از متتد  SQSرا بدهتتد (تتتا حتتدود 0/1

کلی یکسانی دارد (شکل  )3اما وابستگی دقیق ولتاژ -جریان و

آمپر) آشکارستتاز بهستترعت وارد ناحیتته درخشتتش معمتتولی،1

طول هر کدام از نواحی میتواند بهشدت متفاوت باشد .میتتزان

می گردد .در این حالت یک گرادیتتان ولتتتاژ در جهتتت عکتتس

ولتاژ شکست هر لوله به نوع گاز و فاصله بین آنتتد و کاتتتد آن

ولتاژ اعمالی درون لوله ایجاد شده که باعث کم شدن ولتتتاژ دو

بستگی دارد .در شکل  4منحنتتی مربتتو بتته ایتتن ولتتتاژ بتترای

سر لوله میگردد .در این ناحیه ولتتتاژ دو ستتر لولتته افتتت پیتتدا

گازهای مختلف و در فواصتتل مختلتتف کاتتتد و آنتتد مشتتاهده

مینمایتتد و بتته مقتتدار ولتتتاژ  Vmمیرستتد و لولتته درخشتتان

میگردد .بهطور مثال زمانی که گاز داخل لوله ،هوا و فشتتار آن،

میگردد .ازدیاد جریان در این ناحیه بر اثر گسترش سطح مقطع

 760میلیمتر جیوه و فاصله آند و کاتتتد  0/1ستتانتیمتر باشتتد،

جریان میباشد ،نتته ازدیتتاد چگتتالی ستتطحی الکترونهتتا .ایتتن

ولتاژ شکست در حدود  5کیلوولت  DCمیگردد.

گسترش عرضی تا پوشش تمتتام ستتطح کاتتتد از یونهتتا ادامتته
مییابد .با پوشش کامل سطح کاتد در ناحیه درخشش معمولی،
هر افزایش در جریان باعث افزایش چگالی سطحی الکترونها
گردیده و لوله از ناحیه درخشش معمولی وارد ناحیه درخشش
غیر عادی میگردد ].[13

شکل ( :)4منحنی ولتاژ شکست هر لوله برحسب فاصله بین آند و کاتد

 .3چینش آزمایشگاهی و نتایج
جهت بررسی رفتار یک تکثیرکننتتده الکترونتتی ضتتخیم در متتد
تخلیه درخشش طبیعی ،چینشی همانند شکل  5در آزمایشتتگاه
ایجاد گردید.
شکل ( :)3منحنی ولتاژ-جریان یک لوله گازی نوعی ].[14

صفحه تکثیرکننده الکترونی ضتتخیم کتته بتتهعنوان قستتمت
اصلی این سیستم میباشد ،کار تکثیتتر الکترونهتتا را بتتر عهتتده

Normal Glow

1
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جلد دهم ،شماره 1

دارد .درحقیقت هر یک از حفرههای این صتتفحه بهمنزلتته یتتک

در شکل  6مدار الکتریکی سیستم فوق بهصورت طرحواره

المپ اشعه کاتدی با کاتد سرد میباشد که کار روشن کتتردن و

نشان داده شده است .این متتدار الکتریکتتی بهگونتتهای طراحتتی

ماشه کردن آن ،بر عهده الکترونهای تولیدی ناشی از اندرکنش

شده استتت کتته بتتا تنظتتیم مقاومتتت بایتتاس بتتتوان آشکارستتاز

اشعه آلفا با اتمهای گاز (الکترونهای اولیه) میباشد.

تکثیرکننده الکترونی ضخیم را در ناحیه تخلیه درخشتتان بتتهکار

صفحه تکثیرکننده الکترونی ضخیم که هسته اصلی سیستتتم

واداشتتت .جهتتت بررستتی کتتارکرد آشکارستتاز در متتد تخلیتته

اندازهگیری میباشد ،معادل آرایهای از تیوپهای گتتازی تخلیتته

درخشان ،ولتاژ قوی ورودی بر روی ولتتتاژ  1200ولتتت ثابتتت

الکتریکی کاتد سرد درنظر گرفتتته شتتده استتت کتته متشتتکل از

گردیده است و ولتاژ دو سر مقاومتتت  20کیلتتواهمی بتتهعنوان

دوالیه مسی به ضخامت  ،0/025 mmیک دیالکتریک بهعنوان

خروجی مدار الکتریکی به اسیلوستتکوپ متصتتل شتتده استتت.

الیه میانی از جنس  FR4به ضخامت  ،0/35 mmقطر حفرهها

همچنین از چشمه امرسیم  241بتهعنوان چشتتمه آلفتتا استتتفاده

 0/4 mmوگام آنهتتا  1 mmمیباشتتد .جهتتت جلتتوگیری از

گردید .در این طراحی بتترخالف سیستتتمهای معمتتول صتتفحه

جرقه زدن در ولتتاژهای باال ،فلتتز متتس از لبتته حفتترهها بتته

قرائتگر و فمتو آمپرمتر حساس دیده نمیشود .بهعبارتی با تغییر

میتتزان  0/1 mmبرداشتتته شتتده استتت .صتتفحات در قتتا

مقاومت بایاس نشان داده شتتده در شتتکل  6میتتتوان کتتارکرد

پلکستتیگالس قتترار گرفتتته و اتصتتال الکتریکتتی هتتر کتتدام از

تکثیرکننتتدههای الکترونتتی گتتازی ضتتخیم را در ناحیتته تخلیتته

رویههای مسی آن با مدار طراحی شتتده توستتط دو عتتدد ستتیم

درخشان تنظیم نمود.

برقرار گردید (شکل .)5

(الف)

(ب)
شکل ( :)5تکثیرگر الکترونی ضخیم ساخته شده در درون محفظه اعمال
گاز (الف) تصویر پشت محفظه ساخته شده ،تصویر تکثیرگر الکترونـی
ضخیم در قاب پلکسیگالس درمقابل چشمه امرسیم  241و (ب) تصویر
روبهروی محفظه ،جهت مشاهده و ثبت اپتیکی درخششهای ایجاد شده.

ختروجی سیستم با چهار مقتاومت مختلف برای مقتاومت
بایتتت تتاس ( R= 198 MΩو  R= 19 MΩو  R= 3 MΩو
 )R= 0/2 MΩمتتورد انتتدازهگیری و بررستتی قتترار گرفتتت.
خروجی اسیلوسکوپ برای مقاومتهتتای متتذکور در شتتکل 7
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شکل ( :)6طرحواره مداری سیستم ایجاد شده )1 .ورودی گاز )2 ،P10
خروجی گاز  )3 ،P10چشمه  )4 ،Am241صفحه رانـش ))5 ،(Drift
صــفحه جم کننــده ) )6 ،(Transferم ـ  )7 ،عــایا از جــن Fr4
 )8 ،Epoxyمدار مقاومتی جهت تقسیم ولتاژ )9 ،منب ولتاژ باال  HVو
 )10پیکو آمپرمتر.
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نشان داده شده است .در شکل  8تصویر کارکرد آشکارستتاز در
مد تخلیه درخشان و نورانی شدن حفرههای صفحه تکثیرکننده
حفرهها ناشی از گاز استفاده شده هلیوم ارائه شده است.

(الف)

(الف)

(ب)

(ب)
(ج)

(ج)
(د)
=( ،Rب) بزرگنمایی شده تصویر ستون نـور حالـت الـف( ،ج) بـرای
مقاومت بایاس  R= 0/2 MΩو (د) بزرگنمـایی شـده تصـویر سـتون
نورحالت ج.

(د)

 .4بحث و نتیجهگیری

شــکل ( :)7شــکل مـــوج ولتــاژ دو ســر مقـــاومت  20 KΩبــرای

در این تحقیق یک روش جدید جهتتت آشکارستتازی تعتتداد و

مقاومتهای بایاس مختلف (الـف) ( ،R= 198 MΩب) ،R= 19 MΩ

موقعیت مکانی (در دو بعد) ذرات آلفتتا بتتا استتتفاده از کتتارکرد

(ج)  R= 3 MΩو (د) .R= 0/2 MΩ
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 نشان داده شده است) میتوان در تعیین تصویر آلودگی8 شکل

تکثیرکننده الکترونی گتتازی ضتتخیم در متتد درخشتتش طبیعتتی

 طبیعتاً قدرت تفکیک تصویر آشکارساز. از آن بهره برد،سطحی

.معرفی گردید

با تعداد حفرههای ایجاد شده در واحد سطح صفحات

متناس

 نقش میزان مقاومت اعمالی در مدار و تتأثیر آن2 در شکل

 از.( میباشتتدTHGEM) تکثیرکننده الکترونی گتتازی ضتتخیم

 این امر بهوضتتو.بر روی زمان مرگ آشکارساز مشخص شد

 در مد درخشش طبیعی نستتبت بتتهTHGEMs مزایای کارکرد

 بهطتتتوری کتته بتتا. نمایان شده است8  و7 در نتایج شکلهای

: میتوان به موارد زیر اشاره نمودSQS کارکرد آنها در مد

کوچکتر شدن مقتاومت بهعلت کاهتش ثابت زمانی مدار (مدار

 عتتدم احتیتتاج بتته هی گونتته پتتیش تقویتکننتتده و یتتا-1

 میباشد که با توجه به ابعاد و فاصتتلهRC  یک مدار،معادل آن

تقویتکنندهای جهت آشکارسازی پالس حاصل

 زمان مرگ آشکارستتاز (ثابتتت،صفحات و مقدار مقاومت مدار

 قابلیت کارکرد در آهنگ شمارشهای باالتر بهعلت کاهش-2

) میکروثانیه بین دو پالس متتتوالی درنظتتر گرفتتت30 زمانی) را

مقاومت بایاس و درنتیجه کاهش ثابت زمانی

ج،

 در قسمتهای.زمان مرگ آشکارساز نیز کاهش مییابد

SQS  عدم نیاز به گاز فرونشان الزم در مد-3

 این کتتاهش زمتتان متترگ و افتتزایش دامنتته پتتالس7 و د شکل

SQS  عدم حساسیت شدید بتته ولتتتاژ اعمتتالی کتته در متتد-4

.بهوضو قابل مشاهده میباشد

.وجود داشت

 هتتر حفتتره آن،از آنجایی که در این آشکارساز دو بعتتدی

 امکان کار در ولتاژهای بسیار پایینتر از ولتتتاژ الزم جهتتت-5

 با توجه به شتتدت نتتور،مشابه یک پیکسل تصویر عمل میکند

SQS کارکرد در مد

 (همتانگتونه که در،نسبتاً زیتاد ایجاد شتده در ایتن آشکارساز
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