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با استفاده از پس  بر روي سطح نیکل طال ینشان هیضخامت ال يریاندازه گشبیه سازي روش 

   MCNPتوسط کد  یپرتو الکترون یپراکندگ
 یکهل، مجتب انیمحمد ؛بابک، شیرانی

  اصفهان ، بیهزار جر ابانیخ ،، دانشکده علوم و فناوري هاي نوین، دانشگاه اصفهانيا هسته یگروه مهندس

  
  چکیده

مورد این روش به دلیل سرعت اندازه گیري باال و دقت قابل قبول، . از روش هاي اندازه گیري ضخامت الیه هاي نازك، استفاده از پس پراکندگی پرتو بتا است یکی
با . طراحی شد MCNP در این تحقیق یک سیستم جهت اندازه گیري ضخامت الیه طال بر روي دیسکی از جنس نیکل، توسط نرم افزار. توجه قرار گرفته است

رد درون ماده، با خطاي زیادي توجه به اینکه ترابرد الکترون ها در کدهاي مونت کارلو به دلیل تعداد زیاد اندرکنش هاي الکترون و تغییر مسیرهاي فراوان در حین تراب
 بهخطاي حاصل از محاساین تحقیق، روشی براي کاهش  در. امکانی براي کاهش این خطا قرار داده شده است MCNPهمراه است، در نسخه هاي جدیدتر کد 

نتایج شبیه سازي نشان می دهند که اندازه  .قابل اندازه گیري با این سیستم مشخص شد ضخامت و در نهایت محدودهارائه شده توسط تقسیم گام ها به زیر گام ها 
  . درصد با استفاده از این روش امکان پذیر است 98میکرومتر با دقت اندازه گیري باالي  2/0-8گیري ضخامت طال در محدوده 

  
Simulation of the beta scattering-based method for measurement of the gold thickness 

coated on the nickel substrate using MCNP code 
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Abstract 

 
Beta backscattering method is one of the commonest methods for measurement of thin layers' thickness. This 
method has been taken into consideration due to its high speed of measurement and acceptable accuracy. In this 
research, a system for measuring the thickness of the gold layer on the disk of nickel was developed by the 
MCNP software. as we know, the transport of electrons in Monte Carlo codes results to large errors due to the 
large number of electron interactions and changing in direction through the material; however;  newer versions 
of MCNP code make it possible to reduce this error. In this paper, a method was developed to reduce the 
calculation error by dividing the steps to sub-steps, and the measureable range of thickness was determined.  
Simulation results prove the feasibility of the measurement of gold thickness in the range of 0.2-8 micrometer 
with an accuracy of more than 98%. 
 
PACS No.  28,29,89        
 

  قدمهم
 يریگ اندازه يبرا ،ها زوتوپیروش بازتابش پرتو بتا توسط ا     

 پس روش هنگام نیدر ا .کاربرد دارد ي نازكها هیضخامت ال
پراکنده شده متناسب با پس پرتو بتا، شدت ذرات  یپراکندگ

که ضخامت ماده  ییضخامت تا جا شیبا افزاو است  ماده ضخامت
وابسته . روش استفاده کرد نیاز ا توان یم رسد یاشباع م خامتض به

و ضخامت پوشش،  یپرتو بتا به عدد اتم یبودن پراکندگ
گوناگون را  يها هیشده از ال لیضخامت مواد تشک يریگ اندازه
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 شیسطح با افزا کیشدت پرتو بازتاب شده از . سازد یم ریپذ امکان
مقدار  امتضخ شیافزا با نکهیتا ا افتهی شیضخامت سطح افزا

 نیهم ينخواهد کرد و اگر بر رو رییبازتاب ثابت خواهد بود و تغ
 يدو تا چهار برابر بر رو یاز ماده با عدد اتم ینازک هیسطح ال
با  وستهیبه طور پدوباره نشانده شود مقدار باز تاب پرتو  هیسطح اول

ك ناز يها ضخامت يبرا. افتیخواهد  شینازك افزا هیال شیافزا
پر . شود یاستفاده م ينرم کم انرژ يبتا رتوپ ياز چشمه ها

 14C يهازوتوپیشامل ا نهیزم نیها در اچشمه نیکاربردتر
90Sr,204Tl,147Pm, روش اندازه گیري ضخامت الیه  .باشد یم

نازك در مقایسه با سایر روش ها سرعت باالیی دارد و تقریبا به 
این روش محدودیت هایی ر طرف دیگاز . طور آنی انجام می شود

  .]1[.از جنبه عدد اتمی ماده مورد اندازه گیري دارد
  روش محاسبات

 ینازک پوشش ضخامت يریاندازه گ يمحاسبات برا ،قیتحق نیدر ا
به شعاع  کلیاز جنس ن سکیدبه شکل  یسطح ياز طال که بر رو

شده  انجام نشانده شده، متر یلیم 5/1متر و صخامت  یسانت 5/1
 1به صورت شکل سیستم هندسه MCNPنرم افزار  وسطت  .است

- آشکارساز مورد استفاده براي ذرات بتا، گایگر .گرفته شددر نظر 
  . مولر دیواره نازك است

  
  هندسه طراحی شده براي سیستم: 1شکل

با توجه به اینکه بازدهی آشکارسازي ذرات بتا توسط این 
محاسبات،  آشکارساز تقریبا برابر صد در صد است، در این

شمارش ذرات بتا برابر با تعداد ذرات بتاي رسیده به سطح 

جریان  F1، تالی MCNPدر کد . آشکارساز در نظر گرفته شد
براي سادگی محاسبات، حجم . عبوري از سطح را نشان می دهد

درون آشکارساز خال در نظر گرفته شد و بنابراین هر ذره بتا که 
در این . سطح خارج می شود وارد سلول آشکارساز می شود، از

به . شودهر ذره دو بار شمارش می F1صورت در محاسبه تالی 
همین دلیل براي تعیین تعداد ذرات بتاي وارد شده به آشکارساز، 

  . تقسیم شود 2بر  F1باید مقدار تالی 
همچنین در این هندسه از یک حفاظ از جنس پلی اتیلن به منظور 

توهاي بتاي چشمه به داخل جلوگیري از ورود مستقیم پر
  .  آشکارساز استفاده شده است

 . استفاده شد) 90Sr( 90 استرانسیوم يچشمه بتازا از در این بررسی
 نیاتریو پو نیتر ياز قو سال و 1/28داراي نیمه عمر  زوتوپیا نیا

در هنگام  90Sr ایزوتوپ يهسته ها .بتا است تابش هاي گسیلنده
این طور  و همینشوند یم تبدیل 90Yهسته بتا به دختر  یواپاش
 چشمه يانرژ فیط که در مجموع بتا زا است ،خود ،هسته دختر

اطالعات این طیف، از . است 2شکلبه صورت   90Sr/90Y ترکیبی
  .]2[  استخراج شده اند JANISنرم افزار 

  
    90Sr/90Yی شده در واپاش لیگس ياهاتب انرژي فیط: 2شکل

، MCNPرژي این چشمه در نرم افزار براي وارد کردن طیف ان
 1بازه در جدول  18این . شدبازه تقسیم بندي  18به  2طیف شکل 

  . نشان داده شده اند
 يرویغالب ن يروین نکهیا لیدر مورد الکترون و ذرات باردار، بدل

 ؛میدر هر برخورد دار یکم يانتقال انرژ می باشدبا برد بلند  یکولن
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در مقایسه با نوترون و فوتون  اندرکنش يادیز اریتعداد بس با پس
  .مواجه خواهیم بود

و شدت نسبی  90Sr/90Yانرژي در نظر گرفته شده در طیف  هاي بازه: 1جدول
  گسیل الکترون در هر بازه

 شدت
  نسبی

  بازه انرژي
 شدت
  نسبی

  بازه انرژي
 شدت
  نسبی

  بازه انرژي

07/1  5/1-38/1  45/1  75/0-63/0  0  00092/0-0  
9/0  63/1-5/1  42/1  875/0-75/0  98/0  13/0-00092/0  
73/0  8/1-63/1  41/1  1-875/0  16/1  25/0-13/0  
5/0  875/1-8/1  4/1  13/1-1  29/1  38/0-25/0  
29/0  2-875/1  29/1  3/1-13/1  38/1  5/0-38/0  
13/0  125/2-2  2/1  38/1-3/1  42/1  63/0-5/0  

ا ب يادیزترابرد الکترون و ذرات باردار تفاوت به همین دلیل، 
 ،یمتوال برخورددو  نیب ،یذرات خنث. دارندترابرد نوترون و فوتون 

برخورد  یتعداد کم بیترت نیکنند و بدیم یآزاد را ط ریمس کی
 هیممکن شدن شب ریتفاوت باعث غ نیا. با هسته اتم هدف دارند

شود  یم یمعمول يمونت کارلو يهاترابرد الکترون با روش يساز
  .]3[ میشو یار خطا مو در محاسبات دچ
  روش کاهش خطا

ـ اثر تعداد ز، در روش مورد استفاده ـ برخـورد را در   يادی گـام   کی
گـام   يادیالکترون به تعداد ز ریکه مس بیترت نیبد .میکن یم لحاظ

هـا بـه   طـول گـام   یسـت یروش با نیدر ا. شودیم میتر تقسکوچک
ل شـود و  برخـورد را شـام   يادیباشد تا تعداد ز بلند یکاف ياندازه
 يافت انـرژ  نیانگیکوتاه باشد که م یبه اندازه کاف یستیبا نیهمچن

  .شوددر هر گام، کوچک 
 یمکان يگام ها MCNPاعمال روش مذکور در نرم افزار  يبرا

هر . شوندیم نییتع ،يانرژ رییتغ يهاحرکت الکترون توسط گام
 .شودیم میتقس 1گام ریز يبه تعداد یگام اصل

 يگام برا ریز یهندسه، تعداد کاف یکوچک لیبه دلمسائل  یدر بعض
 نیدر چن. را نمی توان جاي داد یبه دقت محاسبه کاف دنیرس

در نرم افزار  .افزایش یابند ها گام ریزتعداد  الزم است که یمواقع
MCNP  به کمک کارتEstep توان مقداریالکترون م يبرا 

انتخاب مقدار  يبرا .داد شیها را افزاگام ریز یعنی m پارامتر

                                                 
1 Sub step 

 MCNP یخروج لیدر فا 85 با کد استاندارد از جدول mمناسب 
گام  کیکه برابر با اندازه  Drange پارامتر مقدار. استفاده می شود

 با تقسیم .داده می شودنمایش  gr/cm2با واحد است،  يانرژ
Drange  برm،  به دست می آیدگام با همان واحد  ریز کیاندازه 

متر  یگام با واحد سانت ریطول ز ،شود میتقس یلو اگر بر چگا
قابل  یستیابعاد ماده با نیترمقدار با  کوچک نیکه اآید بدست می

الکترون  یقانون تجرب کیبر اساس  همچنینباشد و  سهیمقا
  .کند یگام را در ماده  ط ریز 10تعداد  یستیحداقل با
  نتایج

 شیمقدار پ، MCNPتوسط کد  یچشمه الکترون يساز هیدر شب 
 DRANGE مقدار است و 13ماده طال برابر با  يبرا Estepفرض 

نمایش  85در جدول شماره است که  216/1×10-2 برابر باهم 
بدست  کرومتریم 8/4گام برابر با  ریهر ز نیبنابرا. داده شده است

  .دیآ یم
ار پیش از مقد Estepبراي کاهش خطا مقدار  در این محاسبات

نتایج محاسبات در جدول  .افزایش داده شد 780تا  13یعنی  فرض
   . داده شده اند نشان 3و شکل  2

  MCNP توسط کد شبیه سازي از نتایج حاصل: 2جدول       
NPS Estep 

 آماري خطاي
MCNP 

  شمارش
(F1/2)   

ضخامت الیه 
 )میکرو متر(

9.E+05 13 0163/0  4.18222E-03 25 

9.E+05 13 0163/0  4.18222E-03 20 

9.E+05 13 0163/0  4.17445E-03 18 

9.E+05 13 0163/0  4.17222E-03 10 

9.E+05 13 0163/0  4.14889E-03 8 

9.E+05 13 0166/0  4.01889E-03 6 

9.E+05 20 0167/0  3.98222E-03 4 

9.E+05 156 017/0  3.82778E-03 2 

9.E+05 780 0175/0  3.63667E-03 8/0  

9.E+05 780 0179/0  3.46889E-03 6/0  

9.E+05 780 0182/0  3.35111E-03 4/0  

9.E+05 780 0187/0  3.15778E-03 2/0  

9.E+05 780 0184/0  3.26778E-03 08/0  

میکرومتر طال انجام  20تا  2/0 ياین محاسبات براي ضخامت ها
 ESTEPدهند که با انتخاب صحیح مقدار نتایج نشان می. اندشده
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هاي بسیار نازك را نیز با دقت مناسبی شبیه سازي ضخامت توانمی
  . نمود

  
  نمودار شمارش بر حسب ضخامت الیه طال: 3شکل

میکرومتر، شمارش ذرات بتا تغییرات  10هاي بیشتر از در ضخامت
از طرف . قابل توجهی ندارند و تقریبا به حالت اشباع رسیده است

میکرومتر،  08/0امت شود، در ضخدیگر همانطور که مشاهده می
شمارش افزایش می یابد که این روند، وجود خطا در شبیه سازي 

 780بنابراین حتی با انتخاب مقدار بسیار بزرگ . را نشان می دهد
 2/0براي ضخامت هاي کمتر از نتایج شبیه سازي  ESTEPبراي 

  . قابل قبول نیستندمیکومتر 
   نتیجه گیري

نازك طال بر روي سطح نیکل، براي اندازه گیري ضخامت الیه 
روش اندازه گیري پس پراکندگی پرتو بتا توسط طال در کد 

MCNP پیاده سازي شد .  
 8تا  2/0سیستم شبیه سازي شده براي محدوده ضخامت 

هاي بدست با توجه به نتایج شمارش. میکرومتر قابل استفاده است
کتیویته با ا 90SR، با بکار بردن یک چشمه بتاي 2آمده در جدول 

mCi7/2 98توان در این محدوده، اندازه گیري را با دقت باالي می 
زمان اندازه گیري ضخامت در این روش براي  .داددرصد انجام 

در صورتی که از . رسیدن به دقت مذکور، کمتر از یک ثانیه است
تر استفاده شود، به همان نسبت، زمان اندازه یک چشمه ضعیف
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