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طراحی محتوای آموزشی خودخوان در مبحث آشکارسازهای تکثیر کننده
الکترونی برای دانشجویان کارشناسی و تحصیالت تکمیلی
علیرضا کرمی گزافی ،*1فرشته سادات سیاحی
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1و 2گروه شيمي ،دانشگاه تربيت دبير شهيد رجایي ،تهران ،ایران

چکیده
آشکارسازهای تکثيرکننده الکترون تعداد یا شدت الکترونها و ذرات باردار مثبت و منفي و حتّي
فوتونها را اندازهگيری ميکنند و در دستگاههای طيفسنجي پرتو ایکس ،طيفسنجهای جرمي ،طيفسنجي
اوژه و فوتوالکترون بهعنوان آشکارساز استفاده ميشود .پژوهش حاضر به طراحي و توليد محتوای آموزشي
خودخوان برای مبحث آشکارسازهای تکثيرکننده الکتروني با دیدگاه خودآموز ميپردازد .روش پژوهش مطالعه
کتابخانهای و ابزار آن فيشهای کاغذی بوده است .ابتدا هدف کلي آموزشي به چندین هدف کوچکتر جزیي
تقسيم شد و برای اهداف آموزش جزیي ،اهداف رفتاری تدوین شد و برای این اهداف رفتاری ،محتوای مناسب
از طریق ترجمه متون علمي ،تفسير و تحليل آنها جمعآوری شد و با مقایسه و تحليل فيشهای مختلف برای
هر هدف رفتاری محتوای نهایي تدوین شد .بهطور کلي ميتوان گفت آشکارسازهای الکتروني در دستههای
مختلف مورد بررسي قرار مي گيرند .آنها برحسب تعداد کانال به دو دسته یک کاناله و چندکاناله و از نظر نوع
دینود به دو دستهی دینود مجزا و پيوسته تقسيم ميشوند .شکل هندسي ،طراحي و ساختار آشکارساز یکي
از عوامل مؤثّر بر بهره آنها ميباشد .در این پژوهش اجزای اصلي ،شرح کار هر قسمت ،نحوه عملکرد ،خطاها
و عوامل مؤثّر بر بازده این آشکارسازها بررسي و تحليل شده است.

کلیدواژهها :محتوای خودآموز ،آشکارساز ،طيف سنجي پرتو ایکس ،دوره کارشناسي و کارشناسي ارشد.
(
* نویسنده مسئولarkaramigazafi@gmail.com) :
تاریخ پذیرش1400/1/9 :
تاریخ دریافت1399/11/29 :
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مقدّمه
مواد خودآموز برمبنای نظریههای یادگيری ،به صورت یک رویکرد ترکيبي از نظریههای
رفتارگرایي ،شناختي و ساختارگرایي طراحي ميشوند .نظریههای یادگيری مجموعهای متشکل از
اصولي است که توضيح ميدهد افراد چگونه دانش را کسب کرده و چگونه به خاطر ميآورند یا
یادگيری چگونه رخ ميدهد (نيوبي و همکاران ،2000 ،ص.)106 .
انواع نظریههای یادگیری :محقّقان روانشناسي تربيتي ،یادگيری را از دیدگاههای گوناگون مورد
بررسي قرار دادهاند و یافتههای آنها در تبيين پدیده یادگيری به ارائه نظریههای مختلفي منجر شده
است با توجه به تنوع این نظریهها ،صاحبنظران آنها را با توجّه به اشتراك نظرشان در طبقهبندیهای
متعدّد جای دادهاند .نظریههای یادگيری رفتارگرایي ،شناختگرایي و سازندهگرایي از آن جملهاند
(سبحاني نژاد ،2005 ،ص .)1
الف :نظریهی یادگیری رفتارگرایی :این نظریه روان شناختي که از سوی نظریه پردازاني چون
جان واتسون ،بي اف اسکينر و دیگران حمایت ميشد ،دیدگاهي مکانيکي و ماشيني نسبت به آموزش
انسان داشته و ذهن انسان را لوحهای سفيد ميدانست که فطرت نقشي در آن ندارد و زندگي اجتماعي
خطوطي را بر آن لوحه نقش ميزند که شخصيت و روش و منش انساني را تعيين ميکند .رفتارهای
جدید یا تغيير در رفتارها از طریق ارتباط بين محركها و پاسخها حاصل ميشود .به عبارتي رفتارها
از طریق شرطي شدن آموخته ميشوند و شرطي شدن از طریق تعامل با محيط رخ ميدهد .براساس
این ایده رفتار را ميتوان به صورت روشمند و قابل مشاهده و بدون درنظر گرفتن هرگونه حالت دروني
مطالعه کرد (کایا و آکدمير ،2016 ،ص.)3 .
ب :نظریهی یادگیری شناخت گرایی :این نظریه مبتني بر این عقيده است که انسان اطّالعاتي را
که دریافت کرده پردازش مينماید نه اینکه فقط به محركها پاسخ دهد (یعني درباره آنچه اتّفاق
ميافتد ،مياندیشد) ذهن یادگيرنده مانند آینهای است که دانش و مهارت جدید از آن منعکس
ميشود .یک نظریه توسعه شناختي به نام پردازش اطّالعات معتقد است که حافظه و توجه ،پایه و
اساس شناخت است .ابتدا یادگيرنده اطّالعات را دریافت ميکند سپس آنها را درك و پردازش مي
کند تا با آنچه قبال فرا گرفته و در حافظه ذخيره کرده است پيوند برقرار کند این نقش فعّال یادگيرنده
در درك و سازماندهي اطّالعات جدید با قدیم همان پردازش و یادگيری است .یادگيری مستلزم
سازماندهي مجدد تجربيات یا با دستيابي به بينشهای جدید و یا تغيير در الگوهای قدیمي است.
بنابراین یادگيری تغيير در دانشي است که در حافظه ذخيره ميشود نه فقط تغيير در رفتار (کایا و
آکدمير ،2016 ،ص.)3 .
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ج :نظریهی یادگیری سازنده گرایی :ساختارگرایي مبتني بر این فرض است که همه ما براساس
تجربيات فردی و دانش داخلي ،چشمانداز خود از جهان را ميسازیم .برمبنای این نظریه یادگيری
مبتني بر چگونگي تفسير خود و ایجاد معني و مفهوم از تجربيات خود است .لذا دانش نه از طریق
تقليد و تکرار ،بلکه توسط یادگيرنده ساخته ميشود و از آنجا که هرکس مجموعه متفاوتي از تجربيّات
و ادراکات دارد یادگيری برای هر فرد متفاوت و منحصر به فرد است .سازندهگرایي کمتر به موضوع
متن و بيشتر به چگونگي تأثير گذاشتن متن ميپردازد و برای اینکه به مکانيسمهای متن بهتر و
واضحتر پي ببرد عمدا از اهمّيّت محتوای متن ميکاهد .به عبارت دیگر سازندهگرایي بيشتر به این
نکته ميپردازد که متن چگونه معنا ميدهد نه اینکه متن چه معنایي دارد .سازنده گرایان ميکوشند
فعّاليّت انسان را به شيوهای علمي از طریق کشف عناصر اساسي آن فعّاليّت (مثل مفاهيم ،کنشها و
مجموعه واژگان) و قواعد یا قوانين ترکيب آنها توضيح دهند (کایا و آکدمير ،2016 ،ص .)3 .ویژگي-
های اساسي نظریههای رفتارگرایي ،شناختگرایي و سازندهگرایي در جدول  1توصيف شدهاند.
جدول  -1ویژگیهای اساسی نظریههای رفتارگرایی ،شناختگرایی و سازندهگرایی
نظریههای یادگيری
نظریه پردازان اصلي
نحوه کسب دانش
راهبرد آموزشي
نقش فراگير
داللتهای طراحي
محتوا

رفتارگرایي
اسکينر ،واتسون
انتقال دانش بيروني به
فراگير
تمرین و تکرار
گيرنده غيرفعال
اطّالعات
جمع بندی و بيان
اهداف آموزشي

شناخت گرایي

سازنده گرایي

آزوبل ،برونر
انتقال دانش بيروني به
فراگير
ساخت معاني و مفاهيم

پياژه ،ویگوتسکي
ساخت دانش توسط
فراگير
حل مساله

پردازش کننده اطّالعات

انتخاب اطّالعات

استفاده از پيش سازمان-
دهنده و تصاویر

طراحي موقعيتهای
مسالهدار

ویژگی های موادّ آموزشی خودآموز :مطالب خودآموزی وظایف یک معلم را (شامل راهنمایي،
ایجاد انگيزه ،توضيح ،بحث و گفتگو ،طرح سؤال ،و بررسي ميزان پيشرفت) ارائه و به فراگيران مشاوره
ميدهد .مواد خودآموز بر گفتگوهای آموزشي با فراگير تأکيد ميکند .هنگام خواندن واحدهای درسي،
فراگيران با یک معلم نامرئي تعامل دارند بهگونهای که احساس کنند تدریس از طرف او صورت
ميگيرد .این مطالب همچنين سؤاالتي را برای خودآزمایي ایجاد ميکند و بدین ترتيب کنجکاوی
فراگير را افزایش ميدهد .بنابراین هر محتوای خودآموز باید دارای پنج ویژگي ساده و بدیهي و بي
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نياز از توضيح ،جامع و دارای همه مطالب مورد نياز ،خودراهبر ،خودانگيزاننده و خودارزیاب باشد (دی
و همکاران ،2016 ،ص.)10 .
ساده و بدیهی و بی نیاز از توضیح :مطالب خودآموز به گونهای نوشته ميشوند که فراگيران برای
درك محتوا نيازی به توضيحات اضافي ندارند .به این معنا که مطالب به زبان ساده و در بخش یا
واحدهای کوچک به تفصيل و با اجتناب از بيان مطالب حشو و ارائه جزئيات ضروری نوشته ميشود
تا واحد یادگيری مورد نظر بتواند اطّالعات مورد نياز فراگيران را پوشش دهد (دی و همکاران،2016 ،
ص.)10 .
جامع و دارای همه مطالب مورد نیاز :مطالب خودآموز باید به گونهای تهيّه شوند که فراگيران
برای یادگيری مفاهيم یا موضوع مورد نظر خود ،نياز به واسطه خارجي (مدرس) ندارند .برای توصيف
مفاهيم ،محتوا با توجه به زمينه ذهني و زباني فراگيران تجزیه و تحليل شده و بهصورت منطقي ارائه
ميشود .ماهيت این محتواها به ماهيت برنامه درسي باز مربوط است و این برنامه پيشبيني ميکند
که مطالب کامال واضح و مفصل باشد و چيزی برای تصور و تفسير مفهوم باقي نماند .همچنين اگر
یک محتوا نياز به استفاده از مواد دیگری داشته باشد ،بههمراه آن تهيّه ميگردد (دی و همکاران،
 ،2016ص.)10 .
خودراهبر :مطالب خودآموز باید به شکلي طراحي شوند که برای یادگيری و پيشرفت فراگيران
مسيرهای الزم را فراهم کند .این کار در مواد خودآموز با استفاده از تکنيکهای متنوعي از جمله
استفاده از راهنما ،تذکر ،نکته یادداشت ،تصاویر و دستورالعملهای صریح درمورد چگونگي انجام کار،
انجام چه کاری و آنچه از یادگيرنده انتظار ميرود ،صورت ميپذیرد .استفاده از اهداف یادگيری،
راهنمایي در مقدمه ،یک شيوه نگارش محاورهای ،نحوۀ پاسخ دادن به سؤاالت خودارزیابي عناصر خود
راهبر هستند که در محتوای خودآموز جهت تسهيل یادگيری استفاده ميشوند (دی و همکاران،
 ،2016ص.)10 .
خودانگیزاننده :یکي از مهمّ ترین نقشهای یک مدرس (معلم) در سيستم آموزشي چهره به
چهره ایجاد انگيزه و ترغيب فراگيران به سمت مطالعه و تحقيق است .در یادگيری خودآموز نيز باید
این ویژگيها لحاظ شوند .مواد خودآموز باید کنجکاوی و عالقه فراگير را برانگيزد و فراگيران را به
سمت مطالعه عميق و تفکر انتقادی تشویق کند .این امر با استفاده از یک سبک نگارش شخصي،
استفاده از مثالها ،تصویرسازی واقعي ،بازخورد درمورد سؤاالت خودارزیابي و غيره ارائه ميگردد (دی
و همکاران ،2016 ،ص.)10 .
خودارزیاب :موضوع دیگری که باید در نظر گرفته شود این است که برای فراگيران مهم است که
ميزان پيشرفت خود را بدانند بههمين منظور مواد خودآموز باید سؤاالت خودارزیابي و بازخورد
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شخصي ارائه دهند تا فراگيران بتوانند خود را ارزیابي کنند .خصوصيّات خودارزیابي مواد یادگيری
خودآموز پيشبيني ميکند که فراگيران از واحد یادگيری بهصورت فعّال استفاده کنند که در آن
استفاده از سؤاالت درون متن ،سؤاالتخودآزمایي ،تمرینهای پایاني ،فعّاليّتهای تامل بر عملکرد و
بازخورد نقش مهمي دارند.
استفاده از اهداف یادگيری در افعال رفتاری برای سنجش ميزان دستيابي به یادگيری نيز روش
دیگری برای توانمندسازی یادگيرنده است .با استفاده از این  5ویژگي اساسي ،ميتوان هرگونه ماده
آموزشي خودآموز را تهيّه کرد (دی و همکاران ،2016 ،ص.)10 .
پیشینه پژوهش
زندی در پژوهشي تحت عنوان توليد محتوای آموزشي در مبحث مقدمهای بر نانو فناوری برای
دانشجویان با دیدگاه آموزش برنامهای توانست در زمينه خواصّ نوری نانو مواد ،محتوای آموزشي
خودخوان برای اساتيد و دانشجویان کارشناسي ،کارشناسي ارشد و دکترای رشتههای مرتبط توليد
کند .او در این پژوهش ویژگيهای محتوای خودخوان را در محتوای توليدی خود رعایت کرد و از
خودآزمایي ،بيان اهداف آموزشي  ،بي ان تاریخچه موضوع علمي ،جدول ،شکل و طرحوارهها و ...
استفاده کرد (زندی.)1396 ،
شکوهي فرد و همکارانش ،مقالهای با هدف بررسي اهم اصول سازماندهي محتوای آموزشي ارائه
دادند .در این مقاله کتاب درسي را به سه بخش مقدمات (طرح جلد ،صفحه عنوان ،صفحه حقّ مؤلف،
صفحه تقدیم ،صفحه معرفي مؤلّفان و تشکر ،فهرست محتوا ،فهرست تصاویر ،فهرست جداول و
نمودارها ،پيشگفتار ،مقدمه کتاب درسي ،سخني با مدرسان ،سخني با دانشجویان؛ بخش اصلي یا
پيکره عناوین ،طرح چند پرسش اساسي ،اهداف آموزشي ،تعریف واژهها و مفاهيم کليدی ،مقدّمه،
طرح کلي ،موضوعات و مباحث اصلي ،طرحها و تصاویر ،جدولها و نمودارها ،خالصه فصل ،ارزشيابي
اهداف آموزشي ،منابع و مآخذ فصل و بخش پایاني (ضمایم و پيوستها ،واژه نامه ،نمایه ،منابع و
مآخذ) تقسيم کردند .اهم اصول سازماندهي محتوای آموزشي آورده شده در این مقاله را ميتوان
چنين خالصه کرد )1 :توالي مطالب مانند سازماندهي از ساده به مشکل ،درج مطالب با درنظر گرفتن
پيش نيازها ،ترتيب مطالب از کل به جزء ،توالي زماني در برخي از موضوعات خاص و تنظيم افقي
محتوا؛  )2سازمان دادن محتوا برای یادگيری تراکمي یا مداومت؛ یعني اصول ،مفاهيم ،اصطالحات و
افکار عميق در فصول پایاني کتاب و محتوای آموزشي ارائه شود و مطالب یکدیگر را کامل کند؛ )3
پيروی از منطق یادگيری (یافته های نظریه های روانشناسي یادگيری) در سازماندهي محتوا؛ )4
انسجام و یکپارچگي مطالب و مباحث (شکوهي فرد و همکاران.)1385 ،

پژوهش در آموزش شيمي ،سال دوم ،شماره  ،3پایيز 1399

اسدیان در پژوهشي محتوای آموزشي خودخوان در مبحث خواصّ مغناطيسي برای دانشجویان
کارشناسي ،با استفاده از شاخصهای استاندارد یک محتوای خودخوان برای اساتيد و دانشجویان
کارشناسي ،کارشناسي ارشد و دکترای رشتههای مرتبط توليد کرد .محتوای طراحي شده او شامل
تاریخچه کشف آهنربا و نظریههای خاصيّت آهنربایي؛ تاریخ الکتریسيته و ميدان های الکتریکي،
مغناطيسي و الکترومغناطيسي؛ خاصيّت مغناطيسي الکترون در اتم و انواع حوزه های مغناطيسي؛
خاصيّت مغناطيسي نانو مواد؛ تحليل نانو ذرّات مغناطيسي با نظریّۀ استونر-ولفارث؛ بررسي تغييرات
خاصيّت مغناطيسي در نانوذرات با دما و اندازه ذرّه بود (اسدیان.)1396 ،
بدیعي پژوهشي تحت عنوان توليد محتوای آموزشي خودخوان در مبحث ميکروسکوپ های
الکتروني برای اساتيد و دانشجویان کارشناسي ،کارشناسي ارشد و دکترای رشتههای مرتبط انجام
داد .محتوای طرّاحي شده او شامل تاریخچه کشف نور و خواصّ نور؛ اپتيک و شرح آینه ها و عدسي
های مختلف؛ ساختار و عملکرد ميکروسکوپ نوری؛ خواصّ موجي نور در سرعتهای باال؛ ساختار،
بخشها ی مختلف و کارکرد ميکروسکوپ الکتروني روبشي بود (بدیعي.)1397 ،
خندق آبادی در پژوهشي به طراحي و توليد محتوای آموزشي خودخوان در مبحث روشهای
فيزیکي سنتز ناومواد برای اساتيد و دانشجویان تحصيالت تکميلي رشتههای مرتبط پرداخت و
چندین فصل با عناوین زیر طراحي و توليد نمود :اصول و دستگاهوری روشهای تبخير؛ اصول و
دستگاهوری روشهای سنتز نامواد با سایش ليزری؛ اصول و دستگاهوری روشهای کندو پاش (خندق
آبادی.)1398 ،
روش پژوهش
این پژوهش با هدف تهيّه یک محتوای آموزشي خودخوان در مبحث آشکارسازهای تکثيرکننده
الکتروني صورت پذیرفته است که از نظر روش توصيفي-تحليلي وکتابخانهای و ابزار آن فيشهای
کاغذی با ابعاد  15×21سانتيمتر است .برای این کار ابتدا هدف کلّي آموزشي به اهداف جزیي شامل
بررسي ساختار آشکارساهای الکتروني ،شرح عملکرد اجزای دستگاه ،انواع آشکارسازهای الکتروني و
کاربرد آنها ،بهرهی آشکارساز و عوامل مؤثّر بر آن تقسيم و برای هر هدف جزیي ،اهداف رفتاری
تدوین شد .سپس برای این اهداف رفتاری محتوای مناسب از طریق ترجمه متون علمي جمع آوری
و مورد نقد و تحليل واقع شد و پس از تحليل و تکميل اطّالعات آنها ،محتواها اولویت بندی شده و
براساس سختي و آساني و پيش نيازها محتوای نهایي نگارش و تدوین شد .این محتواها بر اساس
شاخصهای کتابهای خودآموز سری "آموزش شيمي تجزیه به روش آزاد" تنظيم و طراحي شده
است .بعضي از این شاخصها عبارتند از :بيان اهداف آموزشي کلي و جزیي ،استفاده از متن ساده،

طراحی محتوای آموزشی خودخوان در مبحث آشکارسازهای تکثیر کننده...
جمالت روشن و کوتاه ،استفاده از شکلهای مناسب ،جدول ،خودآزمایي ،مثال ،خالصه فصل در
انتهای هر فصل ،طرحوارهها و . ...اهداف پژوهش به شرح زیر مي باشد:
•

دسته بندی و بيان انواع آشکارسازهای تکثيرکننده الکتروني

•

مکانيسم کارکرد آشکارساز تک کانالي و فرایند ساخت این آشکارسازها

•

شرح بهره در آشکارسازهای تک کانالي و عوامل مؤثّر بر بهره آشکارساز تک کانالي

•

بررسي تاثير ولتاژ دو سر کانال CEMبر بهره آشکارساز تک کانالي

•

شرح تاثير نسبت طول کانال به قطر آن بهره آشکارساز تک کانالي

•

شرح تاثير شکل هندسي لوله کانال بهره آشکارساز تک کانالي

•

تبيين گستره پویا و گستره خطي در آشکارسازهای تک کانالي

• مکانيسم کارکرد آشکارسازهای الکتروني چندکاناله
نتایج این پژوهش با عنوان طراحي محتوای آموزشي خودخوان برای مبحث آشکارسازهای
تکثيرکننده الکتروني ارائه شده است.
نتایج (محتوای طراحی شده)
کانالي1

تکثير کنندههای الکتروني در سال  1958ساخته شدند اما اولين تکثيرکننده الکتروني
( )CEMدر آمریکا در سال  1973ساخته شد .ساختار و عملکرد آنها شباهت زیادی به آشکارسازهای
فوتو لوله تکثيرکننده دارد با این تفاوت که در فوتو لوله تکثيرکننده شدت نور اندازهگيری ميشود و
فوتونهای نور پس از برخورد به سطح کاتد ،الکترونهای ثانویه زیادی توليد و تکثير مينمایند اما
در آشکارسازهای تکثيرکننده الکترون ،ذره برخورد کننده به سطح کاتد ،الکترون ميباشد و برخورد
الکترون سبب توليد و تکثير الکترونهای ثانویه زیادی ميشود .آشکارسازهای تکثير کننده الکترون
از یک یا چند کانال 2ساخته شده اند (کریستو و انکه ،1996 ،ص )6 .که ساختار یک کانال در شکل1
نشان داده شده است.

Single Channel Electron multiplier or Channel Electron multiplier
Channeltron

1
2
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شکل-1آشکارساز تکثیرکننده الکترونی

همان گونه که شکل نشان ميدهد یک کانال از دو بخش تشکيل شده است .بخش ورودی که
الکترونهای مورد بررسي (الکترون های اوليه) به آن برخورد ميکنند و مخروطي شکل ميباشد و
الکترونها در فاصلههای نزدیک به این مخروط شتاب داده ميشوند .جنس سطح داخلي این مخروط
از 𝑆𝑖𝑂2است که توسط فرآیندهای شيميایي رسانایي الکتریکي آن تغيير یافته است و خاصيّت نيمه
رسانایي دارد و در اثر برخورد الکترونهای پر انرژی اوليه ،از سطح خود الکترون نشر ميکند (نشر
ثانویه) .انرژی و شتاب الکترونهای اوّليه آنقدر زیاد است که پس از برخورد ،سبب کنده شدن 2-4
الکترون از سطح مخروط ميشوند .بين سطح مخروط و بخش انتهایي کانال ،اختالف پتانسيلي در
حدود  2-4کيلو ولت برقرار است .سطح مخروط به قطب منفي و انتهای کانال به قطب مثبت (آند)
منبع تغذیه وصل است .این اختالف پتانسيل سبب ميشود تا الکترونهای ثانویه به سمت آند و
انتهای کانال حرکت نمایند .مشابه با ساختار آشکارسازهای فوتولوله تکثيرکننده ،تعدادی دینود قرار
دارد که هر دینود نسبت به دینود قبلي  100-200ولت مثبت تر است لذا الکترونهای ثانویه که در
دینود اول توليد ميشوند به سمت دینود بعدی شتاب ميگيرند و پس از طي یک مسير سهمي شکل
به سطح آن برخورد ميکنند و مجددا به ازای هر الکترون  2-4الکترون ثانویه جدید توليد ميشوند
و بهعبارتي در هر برخورد تعداد الکترونها زیاد ميشوند و تکثير ميیابند .این فرآیند مرتباً درهر
دینود تکرار ميشوند تا تمامي الکترونهای توليد و تکثير شده از انتهای کانال خارج ميشوند (کریستو
و انکه ،1996 ،ص . )6 .معموالً تعداد دینودها و اختالف پتانسيل بين دو انتهای کانال به حدی است
که به ازای هر الکترون اوليه که به سطح مخروطي کانال برخورد ميکنند  108الکترون از انتهای
کانال خارج ميشود (وات و ولستنهولم ،2003 ،ص .)45 .شکل  2ساختار یک آشکارساز تک کانالي
تکثيرکننده الکترون را نشان ميدهد .آشکارساز تکثيرکننده الکترون در واقع یک شيشه از جنس
سيليکات سرب با قطر داخلي  1 mmو قطر خارجي  2-6 mmاست که سطح داخلي آن فراوری

طراحی محتوای آموزشی خودخوان در مبحث آشکارسازهای تکثیر کننده...
شيميایي شده است به نحوی که خاصيّت نيمه رسانایي و همچنين نشر الکترونهای ثانویه در آن
بوجود آمده است.

شکل  -2ساختار آشکارساز تک کانالی

امروزه آشکارساز تکثيرکننده الکترون با قطر خارجي  6ميليمتری از اندازههای دیگر رایجتر
است .همانگونه که از شکل  2پيدا است بدنه شيشه دارای سه بخش متفاوت است .تکثير و نشر
الکترونهای ثانویه در قسمت الف انجام ميشود این قسمت که بخش اصلي آشکارساز است ضخامتي
حدود  200آنگستروم دارد .در زیر قسمت الف یا الیه نشر ثانویه ،الیه ب با ضخامت چندصد تا چند
هزار آنگستروم وجود دارد این الیه رسانا ميباشد .بخش باقيمانده (بخش ج) لوله شيشه ای بزرگترین
حجم و اندازه را دارد که به آن بالک گفته ميشود (کریستو و انکه ،1996 ،ص.)6 .
فرآیند ساخت آشکارساز تک کانالی

برای ساخت آشکارساز تک کانالي ،شيشههای سيليکات سربي را از دستگاه اکسترودر 1با فشار و
گرما عبور ميدهند تا به صورت لولههای مویينه با قطر داخلي 1 mmو قطر خارجي 6-2 mmخارج
شود .دستگاه اکسترودر شبيه به یک چرخ گوشت عمل ميکند .اگر یک شمش یا قطعه جامد را در
دستگاه اکسترودر وارد نمایند و به آن آنقدر حرارت دهند تا به حالت خمير نيمه جامد و انعطاف
پذیر درآید سپس این ماده خميری شکل را با فشار از صفحهای که دارای روزنههایي به قطر مشخص
است عبور دهند خمير نيمه مذاب به شکل لولههایي با قطری برابر با قطر روزنههای صفحه خروجي
دستگاه اکسترودر خارج ميشود.

Extruder

1
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شکل -3فرآیند ساخت آشکارساز تک کانالی

شيشههای سيليکات سربي را با فشار و دمای باال از اکسترودر عبور ميدهند و لولههای مویينه
خارج شده را با طول  5اینچ ( 12/5سانتيمتر) برش ميدهند .سر ابتدایي این لوله ها به وسيلۀ یک
ابزار کربني داغ به صورت مخروط ،شکل داده ميشود ادامه لوله شيشهای نيز به شکل خميده و
دلخواه ،در ميآید سر انتهایي لوله مویينه برای حذف تراشههای احتمالي با سنباده جال داده ميشود.
در مرحله بعد گاز هيدروژن داغ با خلوص باال را از درون لوله عبور ميدهند تا اکسيد سرب موجود
در سطح دروني لول ه مویينه به سرب کاهيده شود .این فرآیند کاهش باعث ميشود که رنگ شيشه،
سياه براق شود و همچنين رسانایي و توانایي نشر و توليد الکترونهای ثانویه در آن به وجود آید.
سپس در سطح بيروني لوله مویين ،یک مادّۀ رسانا به صورت نقطهای و جدا از یکدیگر پوشش داده
ميشود این نقاط ،یک مسير با خاصيّت رسانایي الکتریکي برای هدایت الکترونهای ثانویه به سمت
سطح داخلي لوله مویين فراهم ميکند .فيلمهای نازك فلزی (یا الکترودها یا دینودها) با روش تبخير
حرارتي پوشش داده مي شوند و تکثيرکننده الکترون نهایي در یک قالب سراميکي یا فوالدی قرار
ميگيرد (کریستو و انکه ،1996 ،ص .)6 .فرآیند ساخت این آشکارسازها در شکل 3نشان داده شده
است.
•

انواع آشکارسازهای تکثیرکننده الکترونی

این آشکارسازها برحسب تعداد کانال به دو دسته یک کاناله و چند کاناله 1تقسيم ميشوند (دل
مار فوتونيک ،بيتا) از نظر جنس الکترود و دینود نيز این آشکارسازها به دو دسته دینود مجزا و دینود
پيوسته دسته بندی ميشوند که در شکل  4نشان داده است.
Micro-channel plate

1

طراحی محتوای آموزشی خودخوان در مبحث آشکارسازهای تکثیر کننده...

شکل -4انواع آشکارسازهای تکثیر کننده الکترونی

آشکارسازهای قدیمي از جنس مس-بریليوم هستند و دینودهای آن از یکدیگر مجزا ميباشند و
جریان بزرگي در حدود  100ميکرو آمپر توليد ميکنند .دینود مجزاها ،سيگنال ناپایدار و تکرار
ناپذیری توليد مي کنند .اما آشکارسازهای نسل جدید که از دینودهای آلومينيومي پيوسته ساخته
شده و بزرگتر و گرانتر هستند با سراميک یا مخلوط شيشه-سراميک پوشش داده ميشوند کيفيت
این دسته از آشکارسازها ،بهتر و مناسبتر از تک کاناله دینود مجزا ميباشد .این آشکارسازها از نوع
تک کانالي هستند امّا ميتوان از آنها آرایه های دوبعدی ساخت (کریستو و انکه ،1996 ،ص.)6 .
•

بهره در آشکارسازهای تک کانالی

همان طور که در بخشهای پيشين گفته شد تعدادی الکترون به بخش ابتدایي و مخروطي شکل
آشکارساز برخورد ميکنند و در بخش لولهای شکل آن در هر دینود مرتباً تکثير ميشوند و بدین
ترتيب جریان الکتریکي بزرگي ایجاد ميکنند .نسبت جریان خروجي  I°به جریان ورودی 𝑛𝑖𝐼 را بهره
آشکارساز ميگویند که با رابطه  I°/ Iinنشان داده شده است :مقدار بهره آشکارسازهای تک کانالي
( )CEMبه عوامل زیر بستگي دارد:
✓ ضریب نشر ثانویه ) (δدر کانال یا لولهCEM
✓ ولتاژ اعمال شده به دو سر کانالCEM
✓ نسبت طول کانال به قطر آن
✓ شکل هندسي لوله کانال
در شکل 5نمودار تاثير پتانسيل بر بهره الکتروني آشکارساز تک کانالي
نشان داده شده است .همان گونه که از نمودار 5پيداست چنانچه به دو سر کانال اختالف پتانسيل
اعمال نشود بهره الکتروني آن صفر خواهد بود زیرا الکترونهای کنده شده از سطح داخلي کانال،
مجددا جذب دیواره مثبت کانال ميشوند که به آن باز ترکيب الکترون ميگویند و هيچ الکتروني از
انتهای کانال خارج نميشود و بهره الکتروني آن صفر خواهد شد .با اعمال پتانسيل و اتصال انتهای
کانال به قطب مثبت تعدادی از الکترونهای اوليه و ثانویه کنده شده به سمت بخش انتهای کانال
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حرکت ميکنند و در هر بار برخورد با دینودها ،تکثير الکترون انجام ميشود و بهره الکتروني آشکارساز
عدد بزرگي خواهد شد.

شکل-5نمودار تاثیر پتانسیل بر بهره الکترونی آشکارساز تک کانالی

با افزایش اختالف پتانسيل بين دو سر کانال کسری از الکترونها که در کانال حرکت ميکنند و
پس از تقویتهای پياپي در دینودها به انتهای کانال ميرسند بيشتر ميشود و جریان الکتریکي و
بهره بزرگتری ایجاد ميکند .مثال در اختالف پتانسيل  1کيلو ولت ،بهره الکتروني آشکارساز حدود
 9×103است به عبارتي به ازای یک الکترون اوليه که وارد مخروط ابتدایي کانال ميشود 9000
الکترون در کانال توليد و از انتهای کانال خارج ميشود اما جایي ميرسد که با افزایش اختالف
پتانسيل دو سرکانال ،بهره الکتروني ثابت ميماند یا بهره الکتروني مستقل از پتانسيل خواهد شد که
به آن پتانسيل اشباع ميگویند .دليل این امر ،بار مثبت زیاد دیواره در انتهای کانال است زیرا در
دینودهای انتهایي تعداد زیادی الکترون به دینودها برخورد ميکند و به ميزان  2-4برابر ،الکترون از
آن خارج ميشود .جداشدن این تعداد الکترون ثانویه ،بار مثبت زیادی در دیواره انتهای لوله ایجاد
ميکند و این بار مثبت زیاد در دیواره ،در برابر کنده شدن الکترون مقاومت ميکند و لذا بهره الکتروني
دیگر افزایش نميیابد و ثابت ميماند .در عمل ،برای استفاده از آشکارساز تک کانالي ،پتانسيل کاری
را در ناحيه پتانسيل اشباع قرار ميدهند .از آشکارسازهای تک کانالي در دو حالت پالسي و آنالوگ
استفاده ميشود که پتانسيل کاری به نوع حالت پالسي یا آنالوگ آن بستگي دارد (کریستو و انکه،
 ،1996ص.)6 .
•

تاثیر نسبت طول به قطر کانال بر بهره

طراحی محتوای آموزشی خودخوان در مبحث آشکارسازهای تکثیر کننده...
فرآیند تکثير الکترون و تقویت جریان الکتریکي در این آشکارسازها در کانال انجام ميشود
بنابراین با افزایش طول کانال تقویت جریان الکتریکي بيشتر انجام شده و بهره آن افزایش ميیابد اما
از سوی دیگر مقاومت الکتریکي کانال نيز با افزایش طول کانال زیاد ميشود و باعث کاهش جریان
خروجي ميگردد بنابراین در یک اختالف پتانسيل معين اعمال شده به دو سر کانال ،مقدار بهينه ای
برای نسبت طول به قطر کانال وجود دارد .در آشکارسازهای آنالوگ این نسبت بهينه  30-35و در
آشکارسازهای پالسي این نسبت بيشتر از  50ميباشد (کریستو و انکه ،1996 ،ص.)6 .
•

تأثیر شکل هندسی بر بهره الکترونی

در آشکارسازهای تک کانالي که کانال آن به شکل مستقيم طراحي شده بود بهره الکتروني از
 105-104بيشتر نميشد .اما چنانچه در شرایط یکسان ،لوله به صورت خميده طراحي و ساخته شود
بهره الکتروني بهره الکتروني به  108نيز ميرسد و متوقف ميشود دليل این ثابت ماندن بهره الکروني،
یونيزاسيون گازهای جذب سطحي شده در سطح بيروني کانال ميباشد که به آن پدیده بازخورد یوني
گفته ميشود .چگالي الکترونهای ثانویه خروجي از انتهای کانال ،بسيار زیاد است لذا گازهایي که
در سطح کانال جذب شده اند به یون مثبت گازی تبدیل ميشوند یعني بخش انتهایي دیواره کانال،
از گازهای جذب شده در سطح دیواره ،الکترون ميگيرد و آن را به یون مثبت تبدیل ميکند .این
یونهای مثبت توليد شده به سمت قطب منفي (کاتد) یا بخش مخروطي شکل کانال حرکت ميکنند
و پس از برخورد به سطح داخلي مخروطي سبب کندن الکترونهای ثانویه از آن ميشود .این الکترون-
ها نيز مانند سایر الکترونها در طول لوله حرکت کرده و پس از برخورد به دینودهای مختلف به
صورت یک نویز (نوفه) در سيگنال خروجي ظاهر ميشوند زیرا فرآیندی خطي نيستند و ماهيّت نویز
یا خطا دارند به این فرآیند بازخورد یوني گفته ميشود .اگر لوله کانال به شکل خميده باشد واجذب
و یونش گازهای جذب شده در سطح کانال کاهش ميیابد و این یونها مسافت کمتری حرکت مي
کنند بنابراین احتمال رسيدن و برخورد یونها به مخروط کانال و توليد نوفه کاهش ميیابد .با طراحي
لوله کانال به شکل خميده ،بهره آشکارسازها در حالت آنالوگ به  107و در حالت اشباع و پالسي به
 108ميرسد (دل مار فوتونيک ،بيتا).
•

گستره پویا و گستره خطی در آشکارسازهای تک کانالی

همان طور که گفته شد پس از اعمال پتانسيل مناسب ،برخورد الکترون به بخش مخروطي کانال
سبب ایجاد جریان الکتروني در آن ميشود .گستره ای که آشکارساز یک جریان قابل اندازه گيری
توليد ميکند را گستره پویا مينامند اما جریان خروجي آشکارساز آنالوگ در  10-20درصد این
محدوده با الکترونهای برخوردی به مخروط کانال رابطه خطي دارند که به آن گستره خطي گفته
ميشود .جریان خروجي حدود  30-40ميکروآمپر ميباشد بنابراین ناحيه خطي این آشکارسازها -10
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 5ميکروآمپر ميباشد .بهترین کارآیي این آشکارسازها برای تشخيص و اندازهگيری شدت الکترونها
هنگامي است که انرژی الکترونهای اوليه  102-103الکترون ولت باشد (کریستو و انکه ،1996 ،ص.
.)6

شکل-6نمودار تاثیر انرژی الکترونهای اولیه بر بهره آشکارساز
•

آشکارسازهای الکترونی چندکاناله

این آشکارسازها در واقع یک صفحه دایره ای شکل به قطر حدود  17و ضخامت  0/5-1/2ميليمتر
هستند که حدود 106حفره در آن ایجاد شده است .شکل 7ساختار این آشکارسازها را نشان ميدهد.
سطح داخلي این حفرهها از جنس شيشه حاوی اکسيد سرب است که توسط هيدروژن در دمای
 400-250درجه سانتيگراد احيا شده و به سرب تبدیل شده است (ویزا ،1979 ،ص ) 587 .که قبال
در بخش آشکارسازهای تک کانالي توضيح داده شد  .همان گونه که گفته شد این شيشه خاصيّت
نيمه رسانا دارد و در اثر برخورد الکترون یا فوتون ،از خود الکترونهای ثانویه نشر ميکنند .هر حفره
مانند یک کانال عمل مي کند با این تفاوت که دهانه ورودی آن مخروطي شکل نيست و ابعاد آن
بسيار کوچکتر است (وات و ولستنهولم ،2003 ،ص.)45 .

شکل -7آشکارسازهای الکترونی چندکاناله

طراحی محتوای آموزشی خودخوان در مبحث آشکارسازهای تکثیر کننده...
در واقع آشکارساز چندکاناله یا آشکارساز صفحهای ميکروکانال ،یک مجموعه ميليوني از
آشکارسازهای تککانالي ظریف و مينياتوری است که به فاصله  3ميکرون از یکدیگر قرار دارند این
فاصله قدرت تفکيک فضایي ميکروکانالها را تعيين ميکند .قطر هر حفره  10-100ميکرون است
که رایجترین آنها  12ميکرون است و نسبت طول به قطر حفرهها  40-100است .فاصله بين مرکز
دو حفره متوالي حدود  15ميکرون است و بنابراین قدرت تفکيک فضایي آنها حدود این عدد خواهد
بود .در صفحه باالیي و پایيني صفحه شيشهای چند کاناله یا ميکرو کانال یک الیه نازك از فلزات
رسانا مانند نيکروم (نيکل و کروم) نشانده ميشود که به آن الکترود نيز گفته ميشود و اختالف
پتانسيل بين این دو الیه ،سبب حرکت الکترون از سطح ورودی به سطح خروجي و همچنين تکثير
الکترون در داخل حفره ميشود .اختالف پتانسيل اعمالي در محدوده  100-2500ولت است و این
آشکارساز در فشار  10-6ميليمتر جيوه کار ميکند .هر کانال یا حفره را ميتوان مجموعه بههم
پيوسته ای از تعدادی دینود فرض کرد .از آنجا که مقاومت شيشه کانال بزرگ و در حدود  108اهم
است ميتوان از طراحي دینود پيوسته برای آن استفاده کرد (ویزا ،1979 ،ص .) 587 .مشکل اساسي
آشکارسازهای چندکاناله ،بازخورد یوني است که در اثر برخورد الکترون به اتمهای گازهای باقيمانده
جذب سطحي شده در داخل حفره ها به وجود ميآید و این گازها درون حفره در اثر برخورد الکترون-
های اوليه ،یونيزه شده و یون مثبت به سمت ابتدای حفره یا بخش ورودی حرکت ميکند و در بخش
ورودی با برخورد به سطح داخلي حفره سبب توليد الکترون ثانویه ميشود و این الکترونهای ثانویه
مجددا به سمت انتهای آشکارساز حرکت کرده و در اثر برخوردهای متوالي به دینودهای فرضي تقویت
ميشود و یک جریان قابل توجه که مانند خطا عمل ميکند توليد ميشود (جيوایس،2015 ،
ص )254.از طرفي چنانچه یون مثبت این گازها ،انرژی کافي داشته باشد ميتوانند سبب آسيب به
آشکارساز نيز شود .انرژی این ذره باردار به فشار آن ،پتانسيل بين دو سطح آشکارساز ،بهره الکتروني
آشکارساز ،ماهيت یونهای گازی و خواصّ سطحي کانال شيشهای بستگي دارد .در عمل برای حذف
فرآیند بازخورد یوني از روشهای زیر استفاده ميشود:
 -1از پتانسيلهای کمتر استفاده ميشود.
 -2در فشارهای کمتر استفاده ميشود زیرا در فشارهای کم احتمال وجود اتمها و گازهای باقيمانده
کمتر ميشود.
 -3زاویه بين حفرهها با سطح ورودی را حدود  8درجه ميسازند زیرا یکي از دالیل رسيدن یونهای
مثبت به سطح ورودی اختالف پتانسيل باال و مستقيم بودن طول کانال بود .امروزه از کانالهایي با
زاویه حدود  8درجه استفاده ميکنند (ویزا ،1979 ،ص.)587 .
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از آشکارسازهای چندکاناله در روشها و دستگاههایي استفاده ميشود که سيگنال دستگاه را در
یک آرایه دو بعدی الزم داشته باشند و سپس با پيمایش سطح نمونه و جذب فوتوالکترونهای آزاد
شده در مکانهای مشخص تصویری به دست ميآید که شبيه الگوی فضایي الکترونهای ورودی و
همچنين پالسهای خروجي و متناسب با سطح نمونه پيمایش شده است از همين روی این
آشکارسازها حساس به موقعيت هستند و در موارد زیر از آنها استفاده ميکنند.
•

زماني که تصویری دو بعدی برحسب مختصات  x_yاز نمونه الزم باشد که با
آشکارسازی و کنار هم قراردادن پالس فوتوالکترونها در هریک از این صفحهها
ميتوان تصویری دو بعدی از سطح نمونه را ایجاد کرد.

•

ميتوان پيمایش سطح نمونه را فقط در یک بعد  xانجام داد اما انرژی این
فوتوالکترونها را در کانالهای مختلف اندازهگيری کرد و منحني ) )E_Xبرای نمونه
رسم کرد یا بهعبارتي نمونه را بصورت خطي پيمایش کرد.

•

ميتوان فوتوالکترونهایي که از سطح نمونه در یک نقطه معين توليد ميشوند را در
زوایای مختلف آشکار کرد و طيف  XPSنمونه را در زوایای مختلف تجزیه و تحليل
نمود (وات و ولستنهولم ،2003 ،ص.)45 .
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Abstract
Electron multiplier detectors measure the number or intensity of positively
and negatively charged particles, and even photons and used in X-ray
spectroscopy, Auger spectroscopy and X-ray photoelectron. The present study
deals with the design and production of educational content in the field of electron
multiplication detectors with a self-study approach. The research method was
library research and indexing has been used as a data gathering tool. First, the
general educational goal was divided into several smaller partial goals, and for
the purpose of partial education, behavioral goals were formulated. For these
behavioral goals, appropriate content was collected through the translation of
scientific texts and their analysis, and the final content was compiled for each
behavioral purpose by comparing and analyzing different sheets. At the end of
the research, it was found that electronic detectors can be examined in different
categories. They are divided into two categories of single-channel and multichannel according to the number of channels, and according to the type of
dynode, they are divided into two categories of separate and continuous dynodes.
Their geometric shape and structure is one of the factors affecting the detector
gain. In this research, the performance of these detectors, their main performance
and job description of each part, the factors affecting their efficiency and their
errors have been investigated and analyzed.
Keywords: Tutorial Content, Electron Detector,
Undergraduate and Graduate courses.
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