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 چکیده
های  آزمایشات و تحلیل گرفته است. بنابر نتایج مورد بررسی قرار ،با زمان وقوع پینچ و نهاآبین ارتباط زمانی  ،باریکه یونی و اشعه ایکس سخت شدتپیش رو  مطالعهدر 

گسیل یونی افزایش و پس از  شدتدهد، برای یک ولتاژ شارژ مشخص، با افزایش فشار گاز کاری،  ی میعمق پینچ رو بیشترینمقدار بیشینه گسیل یون در لحظه  انجام شده، آماری

دهد و مقدار  کند. گسیل اشعه ایکس سخت، اندکی دیرتر از زمان شروع پینچ روی می کاهش پیدا می ،رسیدن به مقدار بیشینه در زمان بیشینه پینچ، با افزایش بیشتر فشار گاز کاری
در یک  .شود ، شدت گسیل یون و اشعه ایکس بیشتر می)انرژی دستگاه( با زیاد کردن ولتاژ شارژ خازن .دهد دیرتر رخ مینبوده و شینه آن همزمان با بیشینه گسیل یونی شدت بی

 . نیتروژن بیشتر از گاز آرگون است ولتاژ شارژ مشخص شدت گسیل یونی برای گاز
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Abstract 
 

In this study, we investigated the ion and hard x-ray beam characteristics such as beam intensity, time correlation 

between them and with pinch time. Experimental results and statistical analysis revealed that maximum ion emission 

occurred at the maximum compression of plasma column. Ion beam intensity was pressure and energy dependent. For a 

certain charging voltage by increasing the pressure of the working gas, it increased and reached its peak, then decreased 

by more increase in pressure. Hard X-Ray emission started a little after starting the pinch and reached its maximum later. 

Applying more charging voltage led to strong ion and HXR beams. For certain voltage ion intensity in nitrogen was much 

stronger than argon gas. 
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 مقدمه

و  [1]های تنگش هم محور که مستقالً توسط مدر با اختراع دستگاه

ر تحقیقات گداخت صورت گرفت، عصر جدیدی د [2]فیلیپوف

هایی که برای  کاربردو ای  رش علوم هستهبا گست .ای شروع شد هسته

و  های تولید کشف شد، روش های مختلف ای در زمینه های هسته پرتو

 یهای پالسما ها در اولویت قرار گرفت. دستگاه این پرتو رگیریبه کا

هایی از قبیل کم هزینه بودن، ماهیت پالسی و  کانونی نیز به دلیل مزیت

محققان بسیاری را به سوی خود ، در نتیجه نداشتن مشکالت حفاظتی

 در اثر تخلیه انرژی بانک خازنی بر پالسمای کانونی، دستگاهدر . دکشان

اثر نیروی  نتیجه جریان شکل گرفته و در  ترودها، الیهروی الک

کند. در  محوری به سمت باال حرکت می مغناطیسی ناشی از ماهیت هم

انتهای آند در اثر فشردگی الیه پالسما، محیط پالسمایی با دما و 

های  شود. ستون پالسما در اثر رشد ناپایداری ایجاد می [1]چگالی باال 

 عوامل اصلی شتاب یونی دستگاه  )که از مگنتوهیدرودینامیکی

های الکتریکی  باشند( ناپایدار شده و ذرات پالسما در اثر میدانمی

ای  و منابع غنی [3]گیرند  ها شتاب می ایجاد شده در اثر این ناپایداری

ای از قبیل یون، الکترون ، اشعه ایکس سخت و نرم،  های هسته از پرتو

شود( و  م به عنوان گاز کاری استفادهیونوترون ) در صورتی که دوتر

ای که این  . بنابراین در هر زمینه[6-4]شوند اشعه فرابنفش را سبب می

کانونی به عنوان  یها کاربرد داشته باشند، دستگاه پالسما پرتو

ذرات باردار  شود. با توجه به اهمیت ها مطرح می مولد این پرتو چشمه

های  السما ایجاد شده، واکنشدر شناخت محیط پ)یون و الکترون( 

ها در کاشت  ای که این پرتو های بالقوه ای و کاربرد گداخت هسته

ور سازی وابسته  ، غوطه[9]نشانی الیه ،[8]، اصالح سطوح مواد[7]یونی

باریکه های  دارند، مطالعه و به دست آوردن مشخصه و ... [10]به یون

های چنین مشخصههمای و از قبیل شدت، انرژی، توزیع زاویه یونی

های بهینه در کاربرد آنها حایز اهمیت است و  برای نیل به پارامترزمانی، 

های مختلف در سراسر دنیا برای نیل  های فراوانی در آزمایشگاه آزمایش

 . [8]به این مهم در حال انجام است

های مشاهده شده در  ترین پدیده گسیل یونی، یکی از مهم

هایی با  انونی است، که امکان تولید یونک یهای پالسما دستگاه

های مختلفی برای  سازوکار [12-11].دکن های باال را فراهم می انرژی

، که در [15-13]کانونی ذکر شده است یشتاب یون در دستگاه پالسما

ناشی از  توان آنها را در سه دسته جای داد: شتاب حالت کلی می

های  ریحرکت الیه جریان، شتاب حاصل از ناپایدا

مگنتوهیدرودینامیکی و شتاب حاصل از موج ضربه. سرعت نهایی یون 

  ناشی از برایند این سه مکانیزم خواهد بود.

 های مختلفی باریکه یون گسیلی از پالسمای کانونی در آزمایش

و  زمانی هایمشخصه ، [16] شده است. بویان و همکارانبررسی 

نتیجه گرفتند  و مایش قرار دادندمورد آزرا  گاز نئون پرتو یونی فضایی

 د.دارزاویه فضایی به فشار گاز و  یوابستگی شدیدگسیل یون،  که

های گسیلی از یون دیگر نیز در آزمایشی [17]اطاعتی و همکاران 

 و نتایج مشابهی را گزارش کردند. را بررسی کردهپالسمای گاز آرگون 

یون گسیای از گیری شدت باریکه این آزمایش هم با هدف اندازه

داشتن اطالعات درست  تعریف و انجام شدند. UIPFپالسما کانونی 

از دستگاه پالسمای کانونی در از میزان و شدت پرتوهای گسیلی 

فرآیندهای انرژی و فشار گاز کاری، امکان مطالعه  مختلفشرایط 

چنین و هم حاصالح سط نشانی در صنعتالیه به ویژهتکنولوژیکی 

با توجه به د. خواهد کراین ابزار میسر را با [18] انارسصنعت نیمه

در دسترس  وو آرگون در صنعت نیتروژن باریکه یونی  بودن پرکاربرد

نتایج این  شد. بودن این دو گاز، از آنها به عنوان گاز کاری استفاده

سنجی و به کارگیری باریکه یونی ای در راستای امکانتحقیق گام اولیه

 کانونی در فرآیندهای تکنولوژیکی ذکر شده است. دستگاه پالسمای

های تشخیصی مختلفی استفاده  گیری پرتو یونی از ابزار برای اندازه

ای  ساز رد هسته شود که فنجان فارادی، آنالیزور مغناطیسی و آشکار می

 هترین آنها هستند. در این بین فنجان فارادی به دلیل فیزیک ساد از مهم

از اهمیت بیشتری  ،با ارزش خودخروجی  جدقت باال و نتایو 

برخوردار است. در این آزمایش نیز پرتوی یونی با استفاده از فنجان 

در ادامه روش اندازه گیری، نتایج مربوط به  فارادی رصد شده است.

 ها و مقایسه های انجام گرفته، آورده شده است.اندازه گیری

 

 چیدمانآزمایش

با   UIPF-5kJسما کانونی نوع مدرها روی دستگاه پال آزمایش

 mΩ 16.6مقاومت وnH 190 ، اندوکتانس9µF خازن  های مشخصه
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 ابزار تشخیصی باریکه یونی،گیری شدت  اندازهبرای  .صورت گرفت

 [17,19]های ارایه شده در مراجع با توجه به طرحفنجان فارادی 

ده فارادی توسط یک نگهدارن  فنجان .شد به کار گرفتهساخته و 

سانتیمتری از نوک آند، درون محفظه دستگاه  ۸آلومینیمی در فاصله 

 یونی، بایستیباریکه برای ثبت  باید توجه داشت کهداده شد.  قرار

، بدین معنا که به کار گرفته شوددر بایاس معکوس  فارادی نافنج

فنجان  جذب یونی ذراتتا  کننده آن به ولتاژ منفی وصل شود جمع

. مدار به عمل آید ها به فنجان جلوگیری رود الکترونو و از داخلی شده

  آمده است. ۱در شکل منظور بایاس الزم برای این 

 

 
 
 نی.آوری باریکه یو مدار بایاس فنجان فارادی برای جمع :  ۱شکل

 

اشعه ایکس سخت از آشکارساز سوسوزن شدت برای ثبت  

 Cell:Φ50×50 mm,BC-400 با مشخصه  2222مدل پالستیکی

این  متری از نوک آند قرار داده شده است. ۱استفاده شده که در فاصله 

 تغذیه V 1500-ولتاژ باال در  تغذیه آشکارساز توسط یک منبع

های تشخیصی ذکر شده به همراه  های حاصل از ابزار سیگنالشود. می

سیگنال پیچه روگوفسکی، توسط اسیلوسکوپ چهارکاناله 

Tektronix-TDS 2024C  .سطح زیر ثبت و ذخیره شد 

های خروجی فنجان فارادی و آشکارساز سوسوزن محاسبه و به سیگنال

در این عنوان معیار شدت پرتوهای گسیلی در نظر گرفته شد. 

با  تعداد ده شات ای هر فشار مشخص در یک ولتاژ معینبر آزمایشات

گیری آماری پس از میانگین در نهایت زده شد وشرایط تقریبا یکسان 

 با میانگین آماری و خطای مربوطه گزارش شده است.ها، نتایج داده

هر  لوب و حفظ شرایط آزمایش، پس از انجامبرای رسیدن به نتیجه مط

 تخلیه و گاز تازه به توسط پمپ خأل روتاری دستگاه شات، محفظه

های ثبت شده، نشان  دستگاه تزریق گردید. بررسی زمانی سیگنالدرون 

پینچ بوده، اما گسیل  با شروعهمزمان یونی پرتو داد که شروع گسیل 

نانوثانیه( از آغاز پینچ  ۰۵ اشعه ایکس سخت، اندکی دیرتر )حدود

نشان داده شده برای در نمودار به وضوح  این مطلب گیرد. صورت می

 مشاهده  2شکل بت شده در اسیلوسکوپ در یک نمونه سیگنال ث

با افزایش سخت تغییرات شدت باریکه یونی و اشعه ایکس . ودشمی

نیتروژن و آرگون در دو گاز مورد آزمایش  ولتاژ و فشار گاز کاری برای

 مشاهده نمودارهای ذیل، دقت دربا ده است. آم 6تا  3های شکل 

نیتروژن در مقایسه با گاز ر گسیل یون د در بازه گستره فشار که شودمی

  .بیشتر است  گاز آرگون

 
 

 
 در گاز نیتروژن. ای از سیگنال ثبت شده نمونه : 2شکل

کس سخت با سیگنال مشتق جریان به وضوح زمانی بین گسیل یون و ای اختالف

  شود. دیده می
 

 رد ،kV   22-۱۸بین ولتاژ شارژ با تغییرمقدار بیشینه گسیل یونی 

، افزایش فشار هر دو گاز  برای .کندتغییر می mbar 0.6-0.2 یگستره

در شدت  ، با افزایششارژ مشخص ، در یک ولتاژدرون محفظه گاز

همراه است و پس از رسیدن به  سختس پرتو گسیلی یون و اشعه ایک

 د.کن یش بیشتر فشار، افت پیدا میبا افزاباالترین شدت در فشار بهینه، 

از طرفی هرچه میزان ولتاژ شارژ خارن ) انرژی دستگاه( باالتر رود، 

شدت گسیل یون زیاد شده و فشار بهینه با بیشترین شدت گسیل یون 

نتایج  د.ده میروی باالتر  نیز در مقداری و اشعه ایکس سخت، 

خوانی داشته هم [17]و  [16]آزمایش با کارهای انجام گرفته در مراجع 

 کند.ا تصدیق میها رو آن
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اثر افزایش ولتاژ شارژ خازن و افزایش فشار گاز نیتروژن بر شدت گسیل :  2کلش

 .یونی

 
اثر افزایش ولتاژ شارژ خازن و افزایش فشار گاز نیتروژن بر شدت گسیل :  2شکل

 اشعه ایکس سخت.

 

 
بر شدت  آرگوناثر افزایش ولتاژ شارژ خازن و افزایش فشار گاز  :  ۰شکل

 یون.سیل گ

 

 
بر شدت  آرگوناثر افزایش ولتاژ شارژ خازن و افزایش فشار گاز  :  6شکل

 اشعه ایکس سخت.گسیل 

 

با شدت  گسیلی های یونوژن نیتر در گاز نتایج آزمایشتوجه به با 

های جمع شده  یعنی میزان یون، اندهدبه سمت کاتد گسیل شبیشتری 

در آزمایشات آینده . ر استن فارادی در گاز نیتروژن بیشتتوسط فنجا

شدت گسیل یونی برای تعداد گازهای بیشتری انجام خواهد  مقایسه

، که های یونی گسیلیمطالعه گونه، نتایج این مقایسات به همراه شد

ترین عوامل مؤثر در فرآیند کاشت یونی و نوع و انرژی آنها از مهم

در شدت  فتهمقایسه انجام گر ثمربخش خواهد بود.نشانی است، الیه

 آورده شده است.کیلوولت،  22در ولتاژ شارژ برای دو گاز  یون گسیلی

 شود.همان طور که از نمودار دیده می

 

 
یون در بر شدت گسیل  و آرگون نیتروژن افزایش فشار گاز اثر مقایسه:  7 شکل

 کیلوولت. 22ولتاژ شارژ 
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 نتیجهگیریبحثو

ی گسیلی از دستگاه پالسمای هادر این مطالعه شدت پرتوهای یون

با استفاده از فنجان فارادی برای دو گاز نیتروژن و آرگون در  کانونی

شرایط مختلف فشار گاز و ولتاژ شارژ دستگاه، مورد آزمایش قرار 

توان نتایج زیر را  های انجام گرفته می با دقت در نتایج آزمایشگرفت، 

( شدت ۱نباط کرد: خت استدر رابطه با گسیل یون و اشعه ایکس س

، وابسته به انرژی دستگاه ایکس سخت اشعه و ینیو یباریکه گسیل

به  بیشتر باشد، هر چه میزان انرژی دستگاه )ولتاژ شارژ خازن( است،

های بررسی زمانی سیگنال (2 شود؛ می یدترمیزان پرتوگسیلی شد همان

 هددفنجان فارادی، آشکارساز سوسوزن و پیچه روگوفسکی نشان می

با آغاز پینچ همزمان کانونی  یپالسما  شروع گسیل یون در دستگاه که

  پالسما روی  و بیشینه آن در زمان حداکثر فشردگی ستوناست، 

پینچ که اشعه ایکس سخت اندکی دیرتر از آغاز در حالی دهد،  می

ای که با بیشترین  ( با افزایش انرژی دستگاه فشار بهینه2 شود؛ روع میش

( شدت باریکه 2. شود همراه است، زیاد میپرتو یونی  شدت گسیل

تر است. در مطالعات گاز نیتروژن نسبت به آرگون بیشیون گسیلی 

 اثر بررسی چنینهم آزمایشات با تعداد گازهای بیشتر وآینده 

های نروی طیف انرژی یو فشار گاز و ولتاژ شارژ دستگاههای متغییر

 فت.گسیلی مورد بررسی قرار خواهد گر
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