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 چکیده

تک  هاياز فیلم ،آزمایشی روشدراین .گرددمیاستفاده ي نازك هیدروژنی ها لمیفاز سنجی اتم میونی، طیف براي 

در این مقاله، . شودجامد انتخاب می وم معموالً از جنس دوتریمد يالیه. گردداي استفاده میاي یا دو الیهالیه

معادالت سینتیک ذرات به کمک . مطالعه شده استي ایکس میونیاشعه روي بهره ،الیه دومین در ناخالصی هیدروژناثر

حد  جهت تعیین.شده استي ایکس محاسبه  اشعهشدت  ،هیدروژن ناخالصیدر نظر گرفتن  دار در الیه ها، بامیون

  .اندمختلف ناخالصی با هم مقایسه شده حاصل از مقادیرنتایج استاندارد، 

  ناخالصی هیدروژن-تیکنیوش سر-فیلم جامد دوتریم -ایکس میونی ياشعه -هاي میونیاتم:هاي کلیديواژه
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  مقدمه- 1

در این . باشدها میهسته اندازهوي خواص  براي مطالعه ، روشی جدیدمیونیهاي  اتمایکس  ياشعهطیف نگاري 

فیلم الیه دوم در  ناپایدار کهو پایدار هاي یون خواص برخی از،هیدروژن اي الیه دو  با استفاده از هدفمعموالً ،روش

را روي  )نظیر هیدروژن(قصد داریم اثر ناخالصی در این کار، . ]3-1[دگردمشخص می؛شوندکاشته میدوتریم جامد

و در نظر گرفتن  میونی تولیدي در الیه هابا استفاده از معادالت توازن ذرات . مورد مطالعه قرار دهیم ،طیف نگاري

هاي کاشته  حاصله از یوني ایکس ي اشعه ، بهرهH2 /D2 + D2در الیه دوم هدف دو الیه ايناخالصی مختلف مقادیر 

  .گردد یممحاسبه  ،)Arنظیرآرگون ( شده

  روش کار -2

میون هاي  و شروع به تشکیل اتمشوند میابتدا کند ؛شوند میي اوارد هدف دو الیهو پرتو میون هاي آرگون یونوقتی 

تر از ایزوتوپ هاي  نسبتاً سنگین  یونشامل  ،یق میون به هدف هیدروژنیتزربا .1شکل، نمایند دار می

میون به بعد از تزریق هاي زمانبراي  . دنشومی  تولید)با انرژي نسبتاً باال(خاص میونی ایکس هاي اشعه،هیدروژن

هاي  یونی، مولکول هاي میون دار، هاي دوتریم میون ، اتمیونمعادالت توازن مالیه اول و یون آرگون به الیه دوم، 

  .پذیردزمان صورت میتزریق میون و یون به صورت هم .دنشومی نوشتهایکس ياشعه يمیونی و بهره

  
یون  ،الیه دوم در . است (cd= ̴10-3)دوتریم الیه اول شامل غلظت بسیار کمی. H2 /D2 + D2 + H2 + Arايهدف دو الیهاي از وارهطرح  :1شکل 

  .منجمد شده است Auاي از فیلم روي ورقه .ارددنیز وجود ) H2(هیدروژن آلودگی هاي آرگون کاشته شده اند و مقداري

  :گیرندهاي زیر شکل می اي، واکنشمیون به فیلم دو الیه تزریق ، بعد از1مطابق شکل

)1(dd a    

)2(
*ArAr a    

)3(dArArd dAr  *   

)4(dddd dd    
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)5(fusiondd
f
dd   

)6 ( 

e
e  0 

)7(pp a    

)8(pddp pd  
  

)9(pArArp pAr  *   

)10(pppp pp    

 
  :دنشو به صورت زیر ارایه می اي جامددو الیهتوازن ذرات در فیلم  معادالت  ،ي فوقفرآیندهابا توجه به 

)11().)(()()()( dddd
f
ddapad tNtNctNctNS

dt

dN
 

 58010   
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 58010 
)19  (

).)(()()()( dddd
f
ddapad tNtNctNctN

dt

Nd
 

 58010 
)20( 

)21(1 dp cc  

ثابت  0N( ،0نسبت به چگالی هیدروژن مایع( به ترتیب چگالی نسبی الیه اول و دوم و ،در معادله هاي فوق

pp،fو  ddمیونی هايلمولکوتشکیل  هايآهنگبه ترتیب  ppو dd، واپاشی میون
dd جوشی آهنگ هم

،)جوشیبه ازاي هر هم(هلیم و هلیم میونی ذرات کسر تولید  dd،ايهسته
dd یب چسبندگی میون به ضر

Ar،*و  pdنیومیهاي اتمهر یک از آهنگ تشکیل  dd،aهمجوشی محصوالت
1

..TR
آهنگ تأخیري  

ي  اویهز ، ایکسي  اي گسیل اشعهنسبت شاخه rb،غلظت پروتونpc، دوتریمغلظت  dc، نیومیم دوتریاتم 

،نیومی آرگونآهنگ تشکیل pArغلظت آرگون،Arc،ایکس يي اشعهسازآشکاربازه  ساز، ي آشکار فضایی دهانه

dAr و آرگونآهنگ انتقال میون بهpdو آهنگ] 6-3[ پارامترها از مراجع مقادیر برخی .هستندبادل ایزوتوپیآهنگ ت  

)()(توابع زمانی. اندشده استخراج ] 7-5[ جعامر  ها ازواکنش tN  و)()( tN، را در الیه اول فراوانی ذرات به ترتیب

  .شده است استفاده MAPLEدر برنامه کامپیوتري  LSODEبراي حل معادالت، از دستور.دهندنشان میو دوم فیلم 
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  ایج نت-3

دار، هاي میونمولکول،µpو µdهاياتم) فراوانی(، تحول زمانی کسر به ازاي تزریق یک میون تبا حل معادال

ي بهره. ي اشعه ایکس مورد مطالعه استدر این کار، بهره. آینددست می بهایکس ياشعه يمیونی و بهرههاي  یون

پس از تزریق . ارائه شده اند 3و  2هاي لف هیدروژن در الیه دوم، در  شکلمختهاي اشعه ایکس به ازاي غلظت

تا زمانی که میون واپاشی  ،هااین فوتونفراوانی . شوندیکس ظاهر میهاي ازمان میون و یون آرگون، فوتونهم

، 3و 2هاي ایسه شکلبا مق. کندمیل میپس از نابودي میون، بهره به مقدار ثابتی . ننموده است افزایش می یابد

  .یابدمیافزایش ،الیهدر دومین  با افزایش غلظت پروتون،اشعه ایکس يبهرهشودمشاهده می

  
  

  

  

  

  

  

  )ج(           )ب)                                   (الف(

  ،0001.0pc) الف( ،ي دومدر الیه هاي کم هیدروژنغلظتبه ازاي یک میون برای ي اشعه ایکسبهره: 2 شکل

  .01.0pc) ج(و  001.0pc)ب(

  

  

  

  

  

  

  )ب)                                                 (الف(

  .2.0pc) ب(و  1.0pc)الف(، ي دومدر الیه هاي قابل مالحظه پروتونغلظتبه ازاي یک میون براي  ي اشعه ایکسبهره: 3شکل

 يریجه گیبحث و نت -4

مطالعه میونی ایکس اشعه يروي بهره،H2 /D2 + D2اي جامد دو الیههدف ناخالصی هیدروژن در در این مقاله، اثر 

 ،دومناخالصی هیدروژن در الیه در نظر گرفتن با و  معادالت توازن ذرات در مدل سینتیکبا استفاده از . شده است

نتایج حاصل از مقادیر مختلف ناخالصی جهت تعیین حد استاندارد،  .ي ایکس محاسبه شده است اشعهیبهره
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افزایش  اي غلظت هاي کم پروتون   بهره اشعه ایکسبه ازاگرچه انتظار می رود .با هم مقایسه شده اندهیدروژن 

2.01.0(یابد؛ اما چنانچه غلظت پروتون قابل مالحظه   pc ( علت این  .باشد، بهره مزبور می بایست کاهش یابد

بطور . اشددوم ب يدر  الیه  µdهاي اتم    تازند روي جمعیت -نادیده گرفتن اثر رامسائر احتماالً خوانی،عدم هم

  .تأثیر قابل مالحظه اي بر جمعیت اتم هاي میونی دارد ،تازند-اثر رامسائر از هدف ناشی از µdفرار کلی، میزان 
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