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   كيلوالكترون ولت3/8 بعنوان چشمه اشعه ايكس با انرژي ژول كيلو3/3كانونيدستگاه پالسماي 

  2 و راجيب سينگ راوات1؛ سبحانيان، صمد 1ليدا، شمسافر؛ 1محمدعلي، محمدي

   تبريز ،بريزه ت دانشگا، فيزيكدانشكده گروه فيزيك اتمي و مولكولي،1
   دانشگاه صنعتي نانيانگ، سنگاپور2

  
  يدهچك

ربوطه  بازه انرژي م اشعه ايكساي مناسبهبا انتخاب فيلتر.  كيلوژول بررسي شده است3/3 با انرژي كانونيي در اين مقاله اشعه ايكس گسيلي از دستگاه پالسما
در اين . متفاوت بررسي شده است براي آندهايي با شكلهاي كانوني يدر اين مقاله همچنين ميزان شدت اشعه ايكس گسيلي از دستگاه پالسما. بررسي شده است

بار دهند در آند هاي مخروطي در فشار دو ميلينتايج نشان مي. تجربي مطالعه شده است تحقيق همچنين تغييرات شدت اشعه گسيلي براي فشارهاي متفاوت بصورت
  . ولت مشاهده شده است الكترون3/8 -7/7بيشترين شدت اشعه ايكس با انرژي در بازه 

3.3 kJ Plasma Focus Facility as an X-ray source with Energy of 8.3 KeV 
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Abstract  
 

In this paper X-ray emission from plasma focus facility with 3.3kJ is investigated. With suitable X-ray filters the 
energy yield is investigated. In this paper the X-ray intensity aith different anode shape in plasma focus facility 
is also investigated. In this research X-ray intensity at different pressures experimentally also studied. The 
results shows that with tapered at 2 mbar pressure the X-ray intensity in 7.7-8.3keV energy range is maximum.     
  
  
PACS No.52         
 

   قدمهم
نوان منابعي مـوثر جهـت      به ع كانوني  ي  امروزه دستگاههاي پالسما  

 ،ايكس ، به طور وسيعي مورد مطالعه قرار گرفته انداشعه ي  توليد
ي ايكس جزء ضروري در تكنولـوژي مـدرن اسـت و       اشعه چرا كه 

كاربردهــاي آن در بيمارســتانها و صــنعت از اهميــت بنيــاديني     
يك دستگاه براي تخليه هاي      كانوني يدستگاه پالسما  .برخوردارند

پالسي شده با قدرت باالسـت كـه پالسـماي متـراكم را در انتهـاي                
 يدسـتگاه  پالسـما    در  . كنـد   محورهاي الكترودهـايش توليـد مـي      

  بسيار باالچگالي با بصورت خودسازگار  ي پالسي پالسماي،كانوني

(≈1025_ 1026m-3) 1 زيـاد  دماي وkeV∼   بـا   .شـود توليـد مـي 
مكانيزمهـايي از قبيـل     ) بـاال بـودن دمـا     (توجه به گرم بودن پالسما      

هاي ايكس  تابش ترمزي، فرايند بازتركيب و غيره باعث توليد اشعه        
  .نرم و سخت خواهد شد

  . باشند مي zپينچ ي  متعلق به خانوادهكانونيدستگاه هاي پالسما 
 به طور مستقل و جداگانه در       ١٩۶٠ي  ا در اوايل دهه   هاين دستگاه 

  و در ايـاالت      ]1[)فاز نوع فيليپـو   ( اتحاد جماهير شوروري سابق   
  D/H < 1 و D/H>1 به ترتيب بـا ] 2[)نوع مدر (ي آمريكا  متحده
 به ترتيب قطـر و ارتفـاع آنـد    H وDكه   و توسعه يافته اند،ساخته

ي ي دسـتگاهها جهت توسـعه  ]4و3[اخيرا برخي تحقيقات. باشدمي
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 مگـا   از چند ده ژول تا      انرژي يگسترهبا   كوچكي   كانوني يپالسما
  . ژول انجام شده است 

 پرانـرژي   ينوترونهـا گـسيل    بـه سـبب      كـانوني  يدستگاه پالسـما  
كنـد  بـه عنـوان يـك دسـتگاه            هنگامي كـه بـا دوتـريم عمـل مـي          

 نـه   كـانوني  ي ضمنا دستگاه پالسـما     . شده است  شناختههمجوشي  
  بلكـه    ،]5[مـي باشـد     نوترونهاي  همجوشي   توليد تنها منبعي براي  

همچنين منبع  و  ]7[، الكترونهاي نسبيتي]6[ يونهاي پرانرژيچشمه
  ].11-8[باشدنيز توليد ميپالسي ي ايكس نرم و سخت اشعهگسيل 

 انتشار اشعه ايكس و تجربي بر روي مطالعات بخش مهمي از

بي مانند به سمت كاربردهاي جال كانوني يپالسما از ذرات
ي ايكس  و ميكرو ليتوگرافي با پرتو الكتروني، راديوگرافي با اشعه

- اين كاربردها اندازهبرخي از در . ]18-12[مچينگ گرويده است

به طور . باشديي ايكس بسيار مهم  م انرژي و شدت  اشعهگيري
، به بمناس فيلترهاي همراه با ،PINمعمول ديودهاي سيليكون 

ي ايكس پالسي  به كار گرفته شده اند ي اشعهآشكارسازهاعنوان 
 ، راندمان PINزمان خيزش ذاتي سريع ديودهاي . ]20و19[

كوانتومي باالي آن و پايداري فوق العاده  در محيطهايي با تشعشع 
ي ايكس براي باال آن را به خوبي به عنوان آشكارسازهاي اشعه
ديود بخصوص  .دستگاههاي پالسماي پالسي مناسب مي سازد

PIN نوع BPX65براي اين ديود.  به طورمعمول استفاده مي شود 
 براي همچنينو]15[ي ايكس نرماندازه گيري مقدار بازده اشعه

 و ]22و21[ي ايكسهاي زماني گسيل اشعهنظارت بر مشخصه
 در اين مقاله .]23[ رودبه كار مي نيز تعيين دماي الكترون پالسما

و با استفاده از فيلترهاي مناسب ميزان  BPX65با استفاده از ديود 
ولت  كيلوالكترون3/8 الي 7/7ي انرژي شدت اشعه ايكس در بازه

همچنين تاثير شكل . در فشارهاي مختلف بررسي شده است
هندسي آند بر روي ميزان شدت اشعه ايكس در شرايط مختلف 

  . فشار گاز كاري مورد بررسي قرار گرفته است

  
  كانوني ي دستگاه پالسمازشمايي ا: )1(شكل 

   چيدمان آزمايش
 يآزمايشات انجام شده براي اين مقاله با استفاده از دستگاه پالسما          

 از  كـانوني دانشگاه صنعتي نانيانگ، كه يك دستگاه پالسـما         كانوني  
 از  شـمايي  .]24[نوع مدر مي باشد، در سنگاپور انجام گرفته اسـت         

انرژي اين دسـتگاه   .  است نشان داده شده )1(دستگاه در شكل    اين  
 سـريع يـك خـازن      اسـت كـه توسـط      kJ3/3 كـانوني  يپالسما

kV Fμ15 ,   .  تامين شده است30
پيـك  .  شارژ شـده اسـت     kV14دستگاه با ولتاژ  مقاله خازن   دراين  

 متشكل هاسيستم الكترود. مي باشدkA170 در حدودجريان تخليه 
است كـه در    برنجي  ي   و يك كاتد شامل شش ميله       مسي از يك آند  

  . اند به طور متحدالمركز  با آند قرار گرفتهcm6/4 دايره اي به قطر
 اسـت كـه     از انواع مختلف آند استفاده قرار گرفتـه       دز اين آزمايش    
 هاطـول آنـد  .  نـشان داده شـده اسـت   )2(  در شكلبطور شماتيك

قطر آندهاي مسطح ، نيم كره اي و مخروطي در        .  است  ميليمتر160
 عـايق .   مـي باشـند    متـر  ميلـي  10 و   10،  19 فاز شعاعي به ترتيـب    

  مورد اسـتفاده    باشد و گاز  ي پيركس مي   از جنس شيشه   استفاده شده 
  .استنئون 
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  اده شده در اين آزمايش استفهاي آندطرح كلي از شكل: )2(شكل 

ابزار تشخيصي كه  براي ثبت گسيل اشعه ي ايكس در دستگاه 
پنج  BPX65 مورد استفاده قرار گرفته، ديود كانوني يپالسما

پنج كاناله  درمجموع از  ديود .ي ايكس استكاناله طيف سنج اشعه
فيلترهاي  كه با )BPX65(بي پنجره p-i-n پنج ديود سيليكون 

 كل. تشكيل شده استي ايكس پوشانده شده است، مختلف اشعه

ولتاژ . دقرار داده شده بو كوچك يك محفظه داخل در مجموعه
باياس  به وسيله ي يك  منبع تغذيه ي تنظيم شده داراي پنج 

 . ولت فراهم شده بود-45 روجي هر يك به ولتاژخي پايانه
اده  نشان د)3( با مدار باياس در شكل ه همراBPX65فوتوديود 
  .شده است

جهت   (5GSs-1, 1GHz) يك اسيلوسكوپ   ديجيتالي چهاركاناله
  .  مورد استفاده قرار گرفته است،ي ايكسثبت  سيگنالهاي اشعه

فيلترهاي  كاهش دهنده اي  كه در چهار كانال مورد اسـتفاده قـرار               
  + μm 10  ، آلومينيــومμm 20گرفتــه بودنــد عبارتنــد از آلومينيــوم  

در  .μm 20و نيكـل   μm 125 مايلر + μm 16 ، كبالت μm 125 مايلر
 μm مـايلر    + μm 16 با مشخـصات كبالـت       اين آزمايش از دو كانال    

اسـتفاده  دريافت سـيگنال اشـعه ايكـس،         براي   μm 20و نيكل    125
  + μm 10  ، آلومينيـوم   μm 20 از فيلترهـاي آلومينيـوم         .شده اسـت  

 .شـود ايكس نـرم اسـتفاده مـي    براي محاسبه انرژي اشعه μm 125 مايلر
 رسـم   )4( شـكل   مربوط به عبور فيلترهاي مورد اسـتفاده در        منحني

 7/7دهند كه در بازه انرژي      هاي فيلترها نشان مي   منحني. شده است 
 اشعه ايكـس را عبـور       μm 20الكترون ولت، فيلتر نيكل      كيلو 3/8الي  
ه ايكـس را     اشع μm 125 مايلر   + μm 16كبالت  كند در حاليكه فيلتر     مي

تـوان  دهد از اختالف بين خروجي سيگنالهاي مربوط به آنها مي         عبور نمي 
 .شدت اشعه ايكس عبوري را در آن بازه انرژي بدست آورد

  
  نتايج و بحث

پيك . سيگنال خروجي از پروب ولتاژ رسم شده است) 5(در شكل 
 اوليه بيانگر انتقال ولتاژ به آند و پيك دوم بيانگر تشكيل پالسما

 با توجه به اينكه مساحت زير منحني سيگنال حاصله از .است
ديودها با شدت اشعه ايكس متناسب است، ميزان تغييرات شدت 

رسم ) 6(اشعه براي آندهاي مختلف در فشارهاي متفاوت در شكل 
  .شده است

  

  
    همرا  با مدار باياسBPX65 فوتوديود :)3(شكل

  
  μm 20 و نيكل μm 125 مايلر + μm 16منحني عبور كبالت : )4(شكل 
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  منحني پروب ولتاژ: )5(شكل

با توجه به اينكه مساحت زير منحني سيگنال حاصله از ديودها با  
شدت اشعه ايكس متناسب است، ميزان تغييرات شدت اشعه براي 

سم شده  ر)6(مختلف در فشارهاي متفاوت در شكل آندهاي 
  . است

   
  حني براي آندهاي مختلفتغييرات مساحت زيرمن: )6(شكل

 اين است كه توان از شكل فوق گرفتاي كه مياولين نتيجه
- كيلوالكترون3/8اشعه ايكس با انرژي ،كانوني يدستگاه پالسما

 از نتايجي كه از اين شكل گرفته  ديگريكي .كندولت هم گسيل مي
شود اين است كه با افزايش فشار گاز كاري ميزان شدت اشعه مي

يعني براي اين محدوده از انرژي اشعه . ش يافته استايكس كاه
تر استفاده از فشار پايين) الكترون ولت كيلو3/8 الي 7/7(ايكس

 در كانوني ي يعني بهينه حالت براي دستگاه پالسما. مناسب است

توان از شكل ي ديگري كه مينتيجه. تر استفشارهاي كاري پايين
دن ميزان شدت اشعه ايكس  گرفت اين است كه براي بدست آور6

كه ماكزيمم شدت در فشار دو . استفاده از آند مخروطي است،باال
 در استفاده از آند مخروطي شكل پالسما .باشدبار ميميلي

هاي آند مخروطي كه به نسبت توليدشده در باالي سطح آند با لبه
ساير آندها به ناحيه پالسما نزديك است، برخورد كرده در نتيجه 

باشد، وارد ناحيه پالسما اري از مس كه جنس آند از آن ميمقد
شده در نتيجه شدت اشعه ايكس كه مقداري از آن در اثر اندركنش 
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