دکتر ترانه جوانبخت
تاثیر دمایی اشعه سیکلوترون بر ساختمان آینه های چند لیه ای
این مطلب فارسی خلصه مقاله من به زبان فرانسه در زمینه فیزیک اپتیک است که با
استفاده از اشعه سیکلوترون در دانشگاه پییر و ماری کوری پاریس انجام داده ام  .البته
خود سیکلوترون در اورسی در حومه پاریس واقع است.
من روی تاثیر دمایی اشعه سیکلوترون بر ساختمان آینه های چند لیه ای کار تحقیقاتی
کرده ام  .آینه های چند لیه ای با آینه های معمولی تفاوت دارند و در ساختمانشان دو یا
بیش ا ز د و ل یه عنص ر ب ه کا ر رفت ه است  .مزی ت ای ن آینه ه ا نس بت ب ه آی نه های
معمولی مقاومت بیشتر در برابر افزایش دماست .این لیه ها معمول از جنس کربن
( )Cو یا سیلیسیم ( )Siو نیز یک عنصر واسطه مثل مولیبدن ( )Moو یا نیکل ( )Niهستند.
از شتاب دادن الکترون ها اشعه  xتولید می شود  .برخورد اشعه  xبا سطح آینه های چند
لیه ای سبب تغییر انعکاس پذیری این آینه ها می شود .علت این تغییر در انعکاس پذیری
آینه های چند لیه ای تغییر ساختمانی آنهاست.
فرمول دیفراکسون براگ:

)Sin θ = λ / (2d
در این فرمول  λطول موج اشعه سیکلوترون θ ،زاویه انعکاس اشعه از سطح آینه و  dقطر
ل یه منع کس کنند ه اشع ه ا ز آین ه است  .طب ق فرمو ل دیفراکسیو ن براگ ،برخو رد اشعه
سیکلوترون با سطح آینه های چند لیه ای سبب افزایش دمای سطح آینه می شود که
این افزایش دما موجب تغییر  θیا زاویه انعکاس نور از سطح آینه می شود .در نتیجه مقدار
 dیا قطر لیه منعکس کننده اشعه از آینه افزایش می یابد  .در این فرمو ل  λیا طول موج
اشعه سیکلوترون ثابت است.
من روی آینه های  C/Mo، Si/Moو  C/Niتحقیق کرده ام .من در این تحقیقات نشان دادم
که با افزایش دما:
 .1اندازه قطر لیه منعکس کننده اشعه در آینه  Si/Moبر خلف انتظار ما کاهش می یابد.
 .2اندازه قطر لیه منعکس کننده اشعه در آینه  C/Moثابت می ماند.

 .3اندازه قطر لیه منعکس کننده اشعه در آینه  C/Niافزایش می یابد.
این تغییرات ساختمانی متناسب با جنس لیه های نشکیل دهنده آینه ها می باشد.
این کار تحقیقاتی به صورت یک مقاله در فرانسه به چاپ رسید:
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