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і . В С Т У П . •',.-••' • • •'•

Як свідчать матеріали численних міжнародних конференцій
по застосуванню прискорювачів- для прикладних, досліджень і
технологій, у світі реалізується велика кількість нових, про-
ектів прискорювачів і, разом з тим, інтенсивно зростає їх
використання в різних областях науки і техніки. " ТаНдемні
{електростатичні, перезарядна} прискорювачі мають ряд пере-
ваг, безпосередньо дов'язаних саые.э їх використанням для
прикладних досліджень і розробки нових технологій, йдеться
про технічні характеристики: Це, перш за все, висока моно-
енергетичність пучка і можливість плавної зміни енергії при-
скорених іонів у широкому діапазоні. Дуже суттєвим є і те,
по такі прискорювачі порівняно дешеві в експлуатації-. Ство-
рені для вивчення структури ядра і природи ядерних сил елек-
тростатичні прискорювачі ще в середині 80-х років викорис-
товувалися майже виключно.з цією метою.' Але на даний час
для значної більшості виконуваних на таких прискорювачах ро-
біт об'єктом дослідження перестало бути атомне ядро. У. цьому
легко переконатися, порівнявши тематику публікацій за остан-
ні роки.

Можна виділити кілька , напрямків використання тандемних
прискорювачів. Вони, дотримуючись більш-менш;усталеної тер-
мінології, такі: мас-спектрометрія на прискорювачах, атомна
і молекулярна фізика, мікроаналіз на іонних пучках, актива-
ційний аналіз на заряджених частинках, модифікація матері-
лів, отримання базових даних Сдля аналізів і модифікації).



Виділені напрямки в залежності від методу чи об'єкту дослі-
дження також розгалуджуються. Схематично це показано на
рис. 1, • '

Відомо, наскільки дорогими і в спорудженні, і в експлуа-
тації є ядернофізичні установки. Тому проблема їх раціональ-
ного використання залишається дуже актуальною. Без сумніву,
до її обговорення необхідно постійно повертатися.

Інститут ядерних досліджень.НАН України має два тандемні
прискорювачі. Один з них, недавно введений в експлуатація
[13, дозволяє отримувати енергію прискорених іонів у межах
2 , 5 - 8 МеВ Спри зарядовому стані 2 = 1 ) ; другий [2] - енер-
гію іонів в межах 0,4 - 2 МеВ Спритому к зарядовому стані):
Маючи намір вибрати напрямок роботи або продовжити на нових
прискорювачах розпочаті раніше, важливо мати загальне, суча-
сне уявлення про можливості і тенденції розвитку прикладних
досліджень на цих машинах. Ми зупинимося на деяких з ви-
ділених вище напрямків, коротко з'ясовуючи фізичну суть та
відмічаючи основні досягнення. Посилання зроблено, здебіль-
шого, на оглядові роботи та матеріали конференцій. Можна
сподіватися, що подана далі стисла інформаці-я виявиться ко-
рисною як спеціалістам.з ядерної фізики, так і з інших галу-
зей науки, тільки в співпраці з якими реально сформулювати
актуальні задачі та отримати якісні результати. Нарешті, у
заключній частині буде викладено деякі препозиції, здійс-
нення яких,. на думку автора, дозволить значно розширити мож-
ливості використання .тандемних прискорювачів в Інституті
ядерних досліджень НАН України.

'2. MAC-СПЕКТРОМЕТРІЯ НА ПРИСКОРЮВАЧАХ

Термін "мас-спектрометрія на прискорювачах" порівняно не-
давно увійшов у вжиток для позначення однієї з надзвичайно
перспективних .можливостей. застосування прискорювальної тех-
ніки. Цей тил мас-спекрометрії називають високоенергетичною,
оскільки використовуються високі, порівняно із звичайними
мас-спектрометрами, енергії. її називають ще ультрачутливою,
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Рис.1. Можливості використання тандемних прискорювачів1
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оскільки йдеться про вимірювання відношень вмісту ізотопів
VI0 і менше. Історично мас-спектрометрія на прискорювачах
по суті виникла у зв'язку з потребою визначення поширеності
природних радіоізотопів, радіоактивний розпад яких відбува-
ється дуже повільно, цоб спостерігати його безпосередньо
[3,4]. Типовий приклад - це визначення вмісту радіоактивного
ізотопу С, який з'являється в результаті взаємодії нейтро-
нів, генерованих космічними променями, з атмосферним азотом'
і який використовується для датування об'єктів. Ізотоп С
маз період напіврозпаду > 5730 років, а відношення вмісту
1 4 C / 1 2 Q В а т м о сфері дорівнює VI,2 10" . Як показують під-»
рахунки С5І, датування по ізотопу С, без. збагачення зраз-
ків,, обмежується ~50 тис. років. Застосування звичайної мас-
спектрометрі ї дозволяє розширити- цю область до сотні тисяч
років. Але при застосуванні методів звичайної мас-спектроме-
трі ї для датування радіоактивних ізотопів з концентрація-
ми,, меншими ніж 1 0 , заявляються значні складності, зумов-
лені наявністю ізобар і молекул із близькими масами.

Відомо, що у звичайних мас-спектрометрах для розділення
елементів використовуються різні комбінації електричних і
магнітних полів, а енергія іонів знаходиться в області
кеВ/а. о.м. У випадку мас-спектрометрії на прискорювачах, ко-
ли енергія іонів знаходиться в області МеВ/а. о. м., можна по-
долати відмічені вище обмеження.

2.1.' Загальна схема.мас-спектрометра
на тандемному прискорювачі

Тандемні прискорювачі, серед інших типів, виявилися най-
більш, придатними для використання в мас-спектрсмэтрП. Це
зумовлено рядом їх особливостей. Головні з них дві: наяв-
ність джерела негативних іонів і наявність перезарядно! мі-
шені [5].

Одна з можливих схем мас-спектрометра з використанням
тандемного прискорювача показана на рис. 2 [4].Зразок розмі-
щується в джерелі іонів. Для тандемних прискорювачів здебі-
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льшого це розпилювальне цезієве джерело негативних іонів.
Перший аргумент на користь негативних іонів пов'язаний з
тією обставиною, що вони продукують приблизно на п'ять по-
рядків менший фон,,ніх позитивні іони. Причина цієї різниці
у-значно нижчому розсіянні негативних іон-ів від стінок ваку-
умної камери і від залишкового газу. Це суттєва обставина,
оскільки низький фон у кінцевому, підсумку визначає чутли-
вість. Другий аргумент на користь негативних іонів той, що
їх атомна структура проста.' Більшість негативних іонів мають
лише один зв'язаний стан, з енергією зв'язку,яка швидко змі-
нюється від одного елемента, до іншого. Звідси висока селек-
тивність уже при низьких енергіях, при яких працюють джерела,
іонів. Слід відмітити, що саме для цілей мас-спектрометрії
джерела іонів довелося значно удосконалювати технічно. На-
приклад, визначення з високою точністю домішок у матеріалах
для мікроелектроніки потребує сканування по зразку в глибину
і. поперечно мікропучком іонів, отримуючи при цьому пучок не-
гативних іонів достатньої інтенсивності (>1 мкАЗ.
• Друга позитивна особливість тандемних прискорювачів - на-
явність перезарядно! мішені, через яку негативні іони пролі-
тають при енергії в декілька мільйонів електронвольт. При
цьому прискорені іони набувають різних зарядових станів. Ві-
домо, до молекули із зарядовими станами 3 + або більше є не-
стабільними. А тому, вибравши підходящий зарядовий стан, мо-
жна значно знизити фон від молекул, які мають вагу, близьку
до атомної ваги досліджуваного елемента.
. На рис. 2 відмічено окремі частини ультрачутливого мас-

спектрометра і вказано характер сепарації на них. Це: аналіз
негативних іонів, дизінтеграція молекул, аналізи позитивних
іонів CME/Q2') і (E/Q3 та ідентифікація частинок. Задач і мас-
спектрометрі ї ставлять жорсткі вимоги до параметрів тандем-
ного прискорювача, від низькоенергетичної його частини до
високоенергетичної, йдеться про вимоги до іонної оптики,
стабільності енергії, стабільності положення пучка тощо.
Мас-спектрометри на прискорювачах можна розділити на. два ти-
пи в залежності від того, використовуються чи ні для іден-



тифікації ізобар ядерні детектори. Такими можуть бути. Е і
ДЕ напівпровідникові детектори, газові іонізаційні: камери
або детектори за часом прольоту. ' • •

2.2. Застосування мас-спектрометрії %•* /
•на прискорювачах . •>' . -

Виділяють три основні.групи можливих застосувань , мас-
спектрометрії на прискорювачах І'В].-Перша група, на даний
час за кількістю робіт найбільша, стосується досліджень кос-
могекічних, довгоживучих радіоізотопів.. Перш за все сюди на-
лежать ізотопи: 1 0В, 1 4 С , 2 6АГ, 3 6С1, ̂ F e , 1 2 8 І . Ці та. ін-
ші находять широке використання в . археології,. гідрології,
біології, медицині. . . . .

Друга група стосується дослідження стабільних ізотопів. У
даному випадку метод мас-спектрометрії на прискорювачах зас-
тосовується, головним чином, для визначення домішок у .мате-
ріалах електроніки і в металах. При цьому досягається значно.
вища чутливість, у порівнянні із звичайним методом вторинної
іонної мас-спектрометрії, і може становити 1 частину на 1 0 ^
ат./см . У деяких лабораторіях'отримані поперечні розміри,
іонного зонда á50 мкм.

До третьої групи, належать застосування методу для дос-
ліджень в ядерній фізиці.. Маються на увазі вимірювання пері-
одів напіврозпаду довгоживучих ізотопів, коли вимірюваною
величиною стає не зміна швидкості розпаду, як звичайно, а'
абсолютна кількість атомів даного радіоізотопу. Це також.ви-
мірювання поперечних перерізів деяких реакцій Снаприклад,
10ВСп,р310Ве, ^6АгСп,р)^6Ср. Це також пошук гіпотетичних
частинок з довільним набором А і Z Снадважкі елементи-, ано-
мально важкі ізотопи відомих елементів та ін.). • ' .

Для методу мас-спектрометрії на прискорювачах прогнозують-
ся багатообіцяючі можливості удосконалення і впровадження
[7-10.1. Табл. 1 певною мірою ілюструє поширеність у світі
й програму досліджень по мас-спектрометрії на тандемних при-
скорювачах.



Таблиця 1
Поширеншсть у світі мас-спектрометріІ на тандемних

прискорювачах [6]

• П р о ' г ' р а ї и " •
Л а б о р а т о р і я

Argonne, USA
Chalk' River, Canada
MoMaster, Canada
Munich, West Germany
Oxford, U.K.
Pennsilvannia, USA
Rochester, 'USA
Rutgers, USA
Seotle, USA
Uppsala, Sweden
Utrecht, Netherlands
Yale, USA
Zurich, Switzerland

Програми: M. S. - ультрачутлива мас-спектрометрія.

• 3. .АТОМНА І МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА

Найбільша кількість робіт, які останні десять років пред-
ставляються на різного роду конференції ло застосуванню при-
скорювачів для прикладних досліджень та розробки технологій,
іде під рубрикою "атомна.і молекулярна фізика"!11-131. Завдя-
ки використанню невеликих прискорювачів за останні два деся-
тиліття особливо інтенсивно стали розвиватися дослідження з
фізики атомних зіткнень у твердому тілі [14,15]. Такі дослі-
дження цікаві не тільки з точки зору розв'язання ряду склад-
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ник фізичних питань. Воші в значній мірі стимулюються прик-
ладними застосуваннями в областях структурного аналізу твер-
дих тіл, іонної імплантації, взаємодії пяазми зі стінками
та ін. • , • . • • _ • . .

Експериментальні дослідження процесів -^атомних зіткнень
виявили сильну, залежність іх. від енергій Звідси стає очеви-
дною перевага електростатичних прискорювачів, на яких 'енер-
гію прискорених іонів можна легко змінювати в широких межах
118,173. Характерно, що по,мірі :того, як дослідження з ядер-
ної фізики зміщуються в бік усе більших енергій, усе більша
кількість низькоенергетичних прискорювачів переходить у руки
фізиків-атомщиків.

3.1 Напрямки досліджень

Фізика взаємодії іонів високої енергії з атомами характе-
ризується надзвичайно великою, вражаючою кількістю проявів.
Вони залежать від типу, заряду, й енергії налітаючого іона та
від типу і стану мішені. Деяке уявлення про масштабність ро-
біт із виділеної тематики дають оглядові статті, наприклад
[181. Ми ж, додержуючись певною мірою [183,окреслимо лише її
основні напрямки. Загальну картину напрямків досліджень, ви-
конуваних на електростатичних (неперезарядних і тандємних)
прискорювачах, стисло подамо у вигляді табл. 2.

Таблиця 2 •
Дослідження з атомної і молекулярної фізики

Напрямки досліджень Тематика експериментальних досліджень

Іонно-атомні' - Одно-,, двократна іонізація атома
зіткнення мішені

> Одно-, двократна передача заряду
від іона до атома мішені

- Багатократна іонізація
- Електрон-єлектронна взаємодія між



Продовження таблиці 2

Напрямки досліджень Тематика експериментальних досліджень

•_ • електронами наяітавчого іона і
атома мішені

- Неперервний електронний спектр.

Внутрішньооболонкові
зіткнення

Іонно-мопекулярні
зіткнення

Зіткнення іонів з
твердим тілом

Зіткнення ІОНІЕ з
плазмою

- Внутрішньооболонкові CK-r L-, М-Э
іонізаційні процеси, характерис-
тичне рентгенівське випромінюва-
ння

-.Іонолвмінесценція
- Автоіонізація, ефект Оже
- Резонансна флуоресценція - пере-
дача збудження від іона до • атома
мішені

- Фрагментація молекул
-•Збудження молекул (коливальні і
обертальні рівні)

- Процеси гальмування
- Процеси енергії І ячного і. кутового
страглінгів

- Залежності поперечних перерізів
захвату і втрати заряду від тов-
щини мішені і швидкості іона

- Явище електронного "конвою" на
виході з мішені

- Резонансне когерентне збудження
іонів при каналуванні в кристалах

- Процеси рекомбінації (захват ві-
льних електронів іонами)

- Процеси діелектронної рекомбіка-



Продовження таблиці 2

Напрямки досліджень Тематика експериментальних досліджень

ції (захват вільних електронів
без випромінювання)

- Процеси зриву у плазмі

Іони віддачі при - Виділення і використання ультра-
зітаненнях ниэькоенергетичних багатозарядних

іонів віддачі мішені Сдесятки,со-
тні еВ)

3.2. Вимоги до експериментальних методик

Постановка на прискорювачах експериментів з атомної і мо-
лекулярної фізики здебільшого не ставить якихось особливих
вимог до параметрів пучка та його проводки. Струм пучка іо-
нів типово становить кілька десятків нА, при діаметрі на мі-
шені 1 мм. Для експериментів з•каналуванням кутове розхо-
дження пучка повинно бути в межах 1 мрад.

Що ж до'експериментальних методик, то обмежимося лише тим,
що відмітимо їх особливості. • Перш за все характерним є вико-
ристання різного типу сучасних, з високою роздільною здатні-
стю, детекторів і спектрометрів, включених за схемою швид-
ких збігів.Це можуть бути напівпровідникові детектори іонів,
позиційно чутливі детектори, кристалічні Сз вікнами і без)
детектори рентгенівського випромінювання в енергетичній об-
ласті 0 , 5 - 5 кеВ, електростатичні (одно-, двохстадійні)
спектрометри електронів, магнітні спектрографи, спектрометри
за часом прольоту, оптичні монохроматори. Можна відмітити
також необхідність дотримання певних умов вакууму С~10 мм
рт. ст.) в реакційній камері та, часто, необхідність екрану-
вання внутрішнього об'єму реакційної камери від впливу маг-
нітних полів.



4. АНАЛІЗ НА ІОННИХ ПУЧКАХ

Для визначення складу і властивостей матеріалів розробле-
но багато методів аналізу. Перш за все це хімічний аналіз,
який, проте, обмежений рівнем чутливості (приблизно 10~ь) і
завжди потребує розчинення досліджуваного матеріалу. Це
велика кількість спектроскопічних методів, які "прийшли"- з
атомної і молекулярної фізики, але які, у більшості своїй, є
деструктивними і мають, в залежності від складу досліджува-
ного зразка , свої обмеження. Це також методи, пов'язані з
вимірами електропровідності зразків та їх поведінкою в маг-
нітному полі. • • •

Що нового в матеріалознавство привнесли методи аналізу,
які грунтуються на застосуванні прискорених іонів? Це можли-
вість визначення елементного складу зразків та профілів
(поперечного і глибинного) розподілу хімічних елементів у
зразках без їх руйнування. Ядерні методи є абсолютними, у
тому розумінні, що не потребують еталонів і дозволяють отри-
мувати кількісні дані аж до тієї точності, з якою відомі аб-
солютні величини поперечних перерізів ядерних процесів. Зро-
зуміло, що ядерні методи, в основі яких лежить використання
ядерної взаємодії, не є чутливими до хімічних зв'язків. У
цьому відношенні вони є доповнюючими до хімічних, а також
інших фізичних методів, показуючи в багатьох випадках ниж-
чу межу виявлення елементів. Оскільки поперечні перерізи
ядерних реакцій і розсіянь залежать від енергії налітаючих
іонів, то їх початкова енергія повинна бути визначена якомо-
га точніше. Разом з' тим і втрати частинками енергії за ра-
хунок гальмування при проходженні через досліджуваний об'єкт
повинні визначатися дуже точно, іаоб знати, при якій енергії
відбувається взаємодія.

Використання пучків іонів.з метою аналізу матеріалів, по-
рівняно з іншими використаннями, має найдовшу і найбагатшу
історію, відображену в монографіях [20-25], оглядах [26-29],
матеріалах конференцій [ 11-13, 17],. Електростатичні приско-
рювачі, за параметрами пучка і особливостями експлуатації,
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виявилися найбільш придатними для робіт по аналізу [303.
Відмітимо, зокрема, такі із них: різноманітність типів прис-
корених іонів, добре.визначена енергія, яка до того ж може
швидко і плавно змінюватися, стабільність енергії і. малий
енергетичний розкид пучка. '*

4.1. Особливості ядерних методів аналізу

Спільним для методів аналізу на іонних пучках є te, що
випромінювання, яке супроводжує взаємодію налітаючих части-
нок із речовиною та використовується з метою аналізу, відбу-
вається за дуже короткий час і фактично припиняється при зу-
пинці іона. У. цьому їх відміна від активаційного аналізу,
який грунтується на радіоактивному розпаді, що відбувається
за більш довгий проміжок часу. Звідси другий вживаний вираз
- "миттєвий _ядерний аналіз". При цьому масть на увазі чотири
методи ядерного мікроаналізу на іонних пучках: резерфордів-
ського зворотного розсіяння, ядерних реакцій, характеристич-
ного рентгенівського випромінювання і ядер віддачі С 26]. У
табл. З наведено основні характеристики ядерних та інших,
для порівняння, локальних методів аналізу.- Таблицю, з неве-
ликим доповненням,, узято з роботи [283.

Найбільш універсальним і широко використовуваним методом
ядерного мікроаналізу є метод резерфорд'івського зворотного
розсіяння [20]. В основі; спектрометрії резерфордівського
зворотного розсіяння лежить закон електростатичної взаємо- •
дії між зарядженими тілами С закон Кулона). Формула Резерфор-
да для диференціального поперечного перерізу розсіяння, при
виводі якої враховується тільки названий тип•взаємодіі, по-
казує просту зарядову, енергетичну та кутову залежності.
Розділення елементів за масами у цьому методі повністю виз-
начається кінематикою розсіяння. Тобто масова роздільна
здатність збільшується із збільшенням кута розсіяння, енер-
гії та маси налітаючих частинок. Очевидно також, що вона є
кращою для легших досліджуваних елементів і залежить від
енергетичної роздільної здатності спектрометричного тракту.

ІЗ



Таблиця 3 '
Характеристики ядерних та інших Сдля порівняння)
локальних методів елементного аналізу [28,31].

Елемен-Розділь- Розділь--"Товщина Межі Точ-
М е т о д и ти, які на здат- на здат- шару,щ,о вияв- ність,

визна- ність по ністьчіо аналі- лення %
. чаються глибині,•поверхні зується Смас. '

. '• нм' мкм мкм %)

Резерфордів- •
ське зворотне . ••'••. 10 -

розсіяння Ž>1 3-30 0.5-5 1-Ю 10"6 1-2
Ядерні ' . 10"1-
реакції V Z<50 5 0.5-5 1-Ю. 10~6 3-5
Характеристич- • .
не рентгенів. ' 10 -
випромінювання Z>3 500 0.5-5 1-Ю 10~5 З
Я д р а -'•...-• 1 0 "

1
-

віддачі [31] Z<15 ' 10- 0.5-5 <Г 10~6

Мас-спектроме-
трія вторинних С0.5- 10 -. 50-
іонів Z>1 1 0.3-1 D-10"3 10~7 300
Оже-спектроме- 0.05- СІ- 10"1-
трія 2>2 1 0.2 5J-10"3 10~6 >50
Рентгеноспект- • •
ральний аналіз . 10 -
на електронах Z>3. ' 500 0.5-1 0.03-1 10~3 З
Рентгенівська
фотоелектронна . ' Ш -
спектроскопія Z>2 1 1000 10"3 10~8 >50
Рентгенофлуо-
ресцентний • 10 -
аналіз- Z>3 500 1000 0.5 Ю" 4 5-10
Лазерний мас- 10 -
спектр, аналіз Z>1 100 0.5 0.1 10 >50 '
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Від енергетичної роздільної здатності залежить і глибина
роздільна здатність, яка, крім того, обернено пропорційна до
гальмівної здатності досліджуваного зразка. Ояевидно,до роз-
дільна здатність по поверхні визначається поперечними розмі-
рами пучка, а товщина шару, що аналізується?, - енергією налі-
таючих частинок- Межі виявлення елементів і точність аналі-
зу визначаються перерізом розсіяння і.фоном, який особливо
великий.при дослідженні легких елементів у важкій матриці. У
методі резерфордівського розсіяння можуть використовуватися
різні налітавчі іони. Але тут необхідно, відмітита, що по су-
купності перелічених параметрів, плюс порівняно невелика ра-
діаційна пошкоджуваність досліджуваного'матеріалу, найкращи-
ми виявилися іони гелію з енергією в межах 2. - 3 МеВ..

Наступний метод аналізу на іонних пучках - метод . ядерних
реакцій [263. Ядерна фізика низьких енергій стала тою базою,
на якій виник метод аналізу за допомогою ядерних реакцій.
Нижня енергетична межа встановлюється проникливістю кулонів-
ського бар'єру. Для протонів, взаємодіючих з легкими ядрами,
він становить кілька сот кілоелектронвольт, для більш, важких
іонів- декілька мегаэлектронвольт. Верхня межа пов'язується
з енергіями, при яких відкривається дуже багато каналів реа-
кцій. Через те що немає загальної теорії, яка б могла описа-
ти перерізи реакцій і схеми рівнів, у роботах, з аналізу по-
винна використовуватися експериментальна' інформація. Оскіль-
ки параметри реакцій для ядер різних елементів дуже відріз-
няються, то даний метод аналізу характеризується великою ви- •
бірковістю. Для резонансних реакцій вибірковість між ядрами,
включаючи ізотопи, практично повна. Ця особливість характер-
на для аналізів за допомогою ядерних реакцій на протилеж-
протилежність методам, що грунтуються на відборі за масами
Срезерфордівське зворотне розсіяння, мас-спектрометріяЗ'/

Метод ядерних реакцій має свою специфіку в залежності від.
того, чи переріз реакції слабо змінюється з енергією, чи но-
сить різко виражений резонансний характер. У першому випадку
відомості про наявність, кількість та розподіл домішки можна
отримати з енергетичних спектрів реакції. Глибинна роздіяь-
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на здатність обмежується, як і для випадку резерфордівського
зворотного розсіяння, енергетичною роздільною здатністю де-
тектора і страглінгом енергетичних втрат.' Для напівпровідни-
кових детекторів і певних умов геометрії вона може становити
кілька наноампер. У випадку використання вузьких резонансів
процедура отримання даних про розпаділ 'даного елемента зво-
диться до сканування зразка в глибину.частинками резонансної
енергії. Вихід реакції пропорційний концентрації домішки на
цій глибині й відображає її.профіль Оскільки при вимірюванні
функції виходу враховується сумарна кількість відліків під
резонансним піком, то енергетична роздільна здатність, а
значить, і глибинна тепер залежать, в основному, від енерге- •
тичного розкиду в пучку і ширини резонансу. Глибинна розді-
льна здатність від цього може змінюватися від одиниць до де-
сятків- нанометрів.' Інші наведені в табл. З характеристики
методу ядерних реакцій не потребують особливих пояснень.

Метод аналізу з використанням характеристичного рентгені-
вського випромінювання, індукованого енергетичними іонами,
відрізняється, як і метод ядерних реакцій, майже повною ви-
бірковістю щодо хімічних елементів. Але в цьому відношенні
він більш універсальний і простіший, оскільки вибірковість
грунтується на дід закону Мозелі, який просто зв'язує час-
тоту спектральних ліній з атомним номером досліджуваного
елемента. А саме, для всіх серій рентгенівського спектра
закон установлює лінійну залежність між квадратним коренем
із частоти і атомним .номером. З цим пов'язана виняткова екс-
пресність методу. По суті відкривається можливість одночас-
ного аналізу по всіх, елементах досліджуваного об'єкта. Межа
виявлення в основному визначається фоновим (неперервним, га-
льмівним) рентгенівським випромінюванням, на спектр якого
накладається лінійчатий спектр характеристичного, рентгенів-
ського випромінювання.

Проте метод має значно нижчу, порівняно з попередніми,
глибинну роздільну здатність. Вихід рентгенівського випромі-
нювання дуже сильно залежить від енергії іонів, а тому виз-
начається приповерхневим шаром зразка. Профіль концентрації



часто отримують, розрізаючи, зразок на секції ado прот-
равлюючи його. Добрі результати дає застосування даного ме-
тоду в комбінації з. методом резерфордівського зворотного
р о з с і я н н я . . • , ' ' • . • • • -

Метод аналізу ядер віддачі Сдетектування, пружної віддачі)
знайшов застосування при визначенні легких елементів [313.
Як відомо, метод резерфордівського зворотного розсіяння має
низьку.чутливість щодо'легких елементів, оскільки сигнал від
них на спектрі зворотного розсіяння накладається на більш
сильний сигнал від розсіяння на важких елементах матриці.
Водень, зокрема, взагалі не може бути дослідженим таким спо-
собом. У методі ядер віддачі вимірюється вихід частинок під
кутами, меншими нік 90° по відношенню до напрямку первинного
пучка. Розділення елементів за масами в цьому методі., як .і к
методі резерфордівського зворотного розсіяння, визначається
кінематикою розсіяння. Але залежність кінематичного фактора
віддачі, від співвідношення мас налітаючої частинки і ядра
мішені, відрізняється від такої ж залежності для кінематич-
ного фактора розсіяння. Ця обставина використовується. Дуже
важливим є те, що для процесу розсіяння, який супроводжує
процес віддачі,, існує критичний' кут, виїде якого частинки не
розсіюються. Звідси стає очевидною перевага використання в
методі ядер віддачі більш важких іонів. Із літератури С313
відомо про досягнення масової роздільної здатності,, кращої
ніж 1 а. о.м. Сдля атомних масових чисел менших ЗО, і при ви-
користані спектрометрів за часом прольоту), і розділення
елементів із Z і 14 Спри використанні dE - Е телескопів).

Глибинна роздільна здатність методу визначається, як і
методу резерфордівського зворотного розсіяння, гальмівною
здатністю мішені для налітаючих і вилітаючих частинок і за-
лежить також від енергетичної роздільної здатності спектро-
метричного тракту. У той же час глибина аналізованого шару
залежить від енергії пучка іонів та від елемента, який про-
філюється. Ще одна характеристика методу - межа виявлення
визначається, в значній мірі, типом досліджуваного матеріа-
лу, його радіаційною стійкістю і створюваним фоном. У табл.
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З зказано нижчі досягнуті значення.
Під кінець цього параграфа відмітимо ще таку обставину:

фактично кожен з виділених методів може розглядатися в по-
єднанні з використанням орієнтаційних ефектів, які проявля-
ються при взаємодії-прискорених іонів з монокристалічними
мішенями. Цим самим розширюються аналітичні можливості мето-
дів, тому що стають' доступними дослідження впорядкованих
структур. Маються на увазі дослідження пошкоджень кристаліч-
ної ґратки, визначення місцезнаходження домішкових атомів у
кристалічній гратці, визначення профілів їх розподілу та ін.
При таких дослідженнях найбільше використання набув ефект
каналування, який по суті лежить в основі всіх.прямих мето-
дів отримання кількісної інформації з перелічених питань. У
той же час ефект тіней (блокування) більше використовується
в ядерній фізиці при вимірюванні часів життя збуджених ста-
нів ядер. .

4.2 Використання мікропучків іонів

Одна із найбільш важливих тенденцій розвитку ядерних ме-
тодів аналізу пов'язується з можливістю отримання та вико-
ристання ядерних мікропучків. Пройшло більше 25 років з тих
пір, як був запропонований перший ядерний мікрозонд. Техніка
.їх отримання постійно удосконалюється. Про це свідчать мате-
ріали проведених п'яти міжнародних конференцій .по технології
і застосуванню ядерних- мікрозондів.
' Успіх ядерних мікрозондів зумовлений тим, що вони, у су-

купності із застосуванням методів аналізу на іонних пучках,
дозволяють отримувати кількісну мікроморфологічну і мікро-
аналітичну інформацію про досліджуваний об'єкт. Серед дослі-
джуваних лідируючу позицію займають об'єкти живої природи.
Сліди елементів, на рівні одного на мільйон, мають величез-
ний вплив на функціонування багатьох простих білків та інших
великих складних молекул. Є велика потреба в дослідженні, з
такою ж чутливістю і-підмікронною поперечною роздільною зда-
тністю, розподілу слідів елементів у біологічних зразках.



Друга, надзвичайно важлива сфера застосування мікрозон-
дів стосується дослідження процесів отримання напівдров.' А Й И -
кових матеріалів та виробів з них із заданими властивостя-
ми. Тут виявився необхідним двох- ado трьохмірний мікроана-.
ліз багаторівневих структур. У мікросхемах-.трозміри елементів
поступово зменшуються до величини 0.1 гдсй' і для дослідження
їх структури необхідні мікрозонди з приблизно'такими ас роз-
мірами. Можна назвати ще інші важливі сфери застосування мі-
крозондів, куди відкосяться, зокрема, дослідження геологіч-
них об'єктів та об'єктів оточуючого середовища.

Які складності виникають при отриманні пучків іонів мік-
ронних розмірів? Вони зумовлені жорсткими вимогами до пара-
метрів іонної оптики та прискорювача. Так, розмір і . яскра-
вість пучка визначаються прецизійними формуючими лінзами,'
аберації яких повинні бути якомога меншими. Хроматична ж
аберація, зокрема, залежить від монохроматачнасті пучка з
прискорювача. У цьому відношенні перевагу перед тандемними
мають однокінцеві електростатичні прискорювачі СВан-Граафи).
Саме на них досягнута максимальна стабільність напруги в ме-
жах ±1-10 С32І. Особливої експериментальної уваги заслу-
говують питання,паразитних аберацій, електричних, магнітних
і теплових флуктуацій, вібрацій, вакууму, точних вимірів ма-
лих струмів пучка тощо.
Для прикладу, у табл. 4 наведено параметри нових устано-

вок ядерних мікрозондів. Таблиця складена на підставі мате-
ріалів 4-ї Міжнародної конференції по технології ядерних
мікрозондів і їх застосуванню С33]. Відносно параметрів ост
танньої із наведених у таблиці установок слід ще додати, що
яскравість отриманого пучка іонів гелію з енергією 2 МеВ
становить 12 пА/мкммрад . Поставлено задачу отримати на цій
установці розмір пучка 0.25 мкм при струмі на мішені 100 пА.

Зауважимо під кінець, що використання ядерних мікрозондів
для створення скануючого просвічуючого іонного мікроскопа,
за допомогою якого можна досліджувати щільності тонких зраз-
ків способом вимірювання енергетичних втрат іона, дозволяє
при менших струмах отримувати ще менші розміри зонда.
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Таблиця 4
Нові установки для отримання ядерних мікропучків
(представлені на 4-ту Міжнародну конференцію по
технології ядерних мікрозондів та іх застосуванню,

Шанхай, 1994 р.)

Лабораторія

Livenrore
(USA) .

Heidelberg .
СGermany) .
Rossendorf •
(Germany)
Bochum
(Germany)
Faure
СSouth Africa)
Takasaki,Gumna
(Japan)

Прискорювач

тандем

Ван-Грааф

•тандем

тандем

Ван-Грааф

Ван-Грааф

•Енергія
іонів.
МеВ

10

3

3 .'

4

6

3

Розмір
пучка,
шш

1.1

3 x 3

1

1.6 х 2.0

1.6 х 0.6

0.4x0.4

Струм,
. пА

100

100

150

700

100

77

5. АКТИВАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ НА ЗАРЯДЖЕНИХ ЧАСТИНКАХ

• Уже відмічалося, що. активаційний аналіз па заряджених
частинках на відміну від миттєвого грунтується на радіоак-
тивному розпаді продуктів реакцій, який відбувається за зна-
чний проміжок часу. Для активації досліджуваного—матеріалу
використовують здебільшого легкі прискорені іони. Методики
активаційного аналізу, незалежно від способу активації (ней-
тронами, гамма-променями, зарядженими частинками), подібні.
Щоб визначити концентрацію елемента, зразки опромінюють, ви-
тримують, реєструють наведену актвність, порівнюють із стан-
дартом С34]. Метод характеризується високою чутливістю, хоч
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і нижчою на порядок - два в порівнянні з аналізом на іонних
пучках. Використовується він в основному для визначення
легких елементів у поверхневих шарах зразка в.тих випадках,
коли інші методи виявляються менш придатними.. • Недавно було
показано [35],-зокрема, 'ідо метод активації-.зарядженими час-
тинками тонких шарів може бути з успіхом застосований для
визначення зносу металів СFe, Ni, Cu, Cr, Ті, Мо, Mg). Вико-
ристовувалися при цьому протони і дейтрони з енергією 10 МеВ,
одержані на тандемному прискорювачі. Успішним також виявило-
ся застосування методу активаційного аналізу на. заряджених
частинках, у комбінації з каналуванням, для дослідження по-
ложення деяких легких елементів- у кристалічній гратці
[36,371. • . ' •

6. ЗАКІНЧЕННЯ

Вище було' окреслено можливості застосування тандемних
прискорювачів для прикладних досліджень. Залишилася нероз-
глянутою велика група робіт по застосуванню, прискорювачів
для модифікації' матеріалів, і розробки технологій. Зокрема,
для модифікації, матеріалів на іонних пучках усе ширшого ви-
користання набуває область енергій, яка перекривається тан-
демнями прискорювачами. .Залишилася нерозглянутою також гру-
па робіт по отриманню базових даних, необхідність в яких ди-
ктується сукупністю прикладних потреб.

Зрозуміло, що ефективність використання прискорювачів для
прикладних досліджень значною мірою залежить•від коректнос-
ті постановки задач, для обговорення яких, без сумніву, не-
обхідно залучати спеціалістів суміжних з ядерною фізикою
галузей наук. Тривіальним є і те, що якість виконуваних дос-
ліджень прямо залежить від рівня прискорювальної техніки та
умов виконання експерименту. У зв'язку з останнім, і щоб по-
яснити доцільність деяких-пропозицій, розглянемо схему роз-
міщення експериментальних залів та основного обладнання не-
давно введеного в експлуатацію тандемного прискорювача
ЕПГ-10 Срис.3D. 6 два експериментальні зали. У першому, при-
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Рис.3. Схема розміщення експериментальних установок на при-
скоррвачі ЕПГ-1О: 1 - нейтронні дослідження (спектрометр за
часом прольоту); 2 - аналіз на іонних пучках (установка
"Каніон"); З"- дослідження з атомної і молекулярної фізики;

4 - дослідження з ядерної фізики



значеному для проведення нейтронних досліджень, розміщено
спектрометр за часом прольоту. У другому залі може бути роз-
міщено 3 експериментальні установки. Проте наявний розподі-
льний магніт СП-8І, яким комплектувався замінений прискорю-
вач ЕГЧ5, фактично дозволяє повернути на необхідний кут лише
протони Сще - альфа-частинки, але з енергією <3 МеВ). Тобто
повноцінним залишається лише одне місце 3. СДля порівняння,
на тандемному прискорювачі 'в №знхені СНімеччина} робочих
місць - 18 С381).

Таким чином, видається своєчасною розробка проекту добу-
дови ще одного експериментального залу для розміщення в
ньому кількох установок. У цьому ж- залі можна передбачити
місце для малого тандемного прискорювача 121, для якого не-
обхідно приблизно С12 X Т) ьг площі Спри висоті залу 3,5 кі
і який на даний час не експлуатується через відсутність під-
ходящого приміщення.'

Без сумніву, терміновою є заміна розподільного магніту
СП-81 на більш, потужний. Крім того, потрібно закінчити вста-
новлення на прискорювач ЕПГ-1О джерела альфа-частинок, роз-
робленого в СКТБ ІЯД НАН України. Пучок альфа-частинок особ-
ливо необхідний для якісного виконання досліджень з викорис-
танням ядерних аналітичних 'методів.'. .

Виникає питання фінансування перелічених робіт. Значний
обсяг їх, імовірно, можна виконати за рахунок мобілізації
внутрішніх сил інституту. До фінансування можна спробувати
залучити інші зацікавлені організації. Для прикладу, в •
Інституті фізики напівпровідників НАН України" розробляється
одна із програм по модифікації напівпровідникових матеріалів.
Недавно програма отримала фінансову підтримку від уряду
України. Є велика зацікавленість у проведенні аналізу розро-
блюваних за цією програмою матеріалів на наших установках.
Отже, актуальним у цілому залишається питання більш активної
популяризації наших можливостей.

На закінчення автор хоче подякувати професору 0.1.Левону
за цінні поради і зауваження.
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