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کتاب حاضر ،کتابي جامع برای آشکارسازهای حالت جامد ردپای هستهای )) (Solid State Nuclear Track Detectors (SSNTDsاست که هر چند در مقايسه با کتاب
فاليشر ،پرايس و واکر خالصهتر تهيه شده است؛ ولي اصول ،روشها و کاربردهای اين آشکارسازها را به طور مختصر و مفيد بيان ميکند به طوریکه يک کتاب مرجع در
زمينهی آشکارسازی ردپای هستهای محسوب ميشود .آشکارسازهای ردپای هستهای که به اختصار به

SSNTD

معروف هستند ،از اوايل دههی  0691بالفاصله پس از کشف

آنها ،به لحاظِ دامنهی کاربرد ،سادگي و توانايي آنها در علوم مختلف از جمله :باستانشناسي ،زمينشناسي ،فيزيک فضا ،پزشکي ،بيولوژی ،حفاظت در برابر پرتو ،فيزيک
رآکتور ،فيزيک هستهای و علم مواد گسترش بسيار يافتهاند .متأسفانه عليرغم دوام ،ماندگاری ،سادگي کاربرد و خواص ويژهی آنها در کشور ما چندان اين آشکارسازها مورد
توجه واقع نشدهاند .اميد ميرود که ترجمهی اين کتاب در معرفي و بهکارگيری هرچه بيشتر اين آشکارسازها در علوم مختلف مفيد واقع شود .کتاب ،حاصل دستاوردها و
پژوهشهای محققان بسياری است و در اين ميان نام دکتر مهدی سهرابي ،محقق ايراني نيز به چشم ميخورد.
در اين کتاب ابتدا سازوکار از دست رفتن انرژی ذره در ماده بررسي ميشود و سپس آشکارسازهای ردپای هستهای حالت جامد معرفي و توصيف ميشوند .اين آشکارسازها،
جامدهای عايقي و معموالً شفافي هستند که نور را از خود عبور ميدهند و به صورت طبيعي يا مصنوعي وجود دارند و شامل کريستالهای معدني ،شيشهها و پالستيکها
هستند .از انواع اين آشکارسازها ميتوان به نوع معدني آن مثل مسکويت ميکا و نوع آلي آن مثل لگزان ،نيترات سلولز CR-39 ،و نيز آشکارساز جديدتر
 SR-39اشاره کرد که برای اهداف متفاوتي مثل ردنگاری پارههای شکافت ،ردنگاری ذرات آلفا و دزيمتری رادون و نوترون استفاده ميشوند .به ويژه در تحقيقات فيزيک فضا و
تشعشعات کيهاني که ضرورت بردن آشکارساز به باالی تودهی اتمسفر محدوديتهای بسياری روی پيچيدگي سيستمهای آشکارسازی قرار ميدهد ،اين آشکارسازها بسيار
مفيد هستند .ردپای ذرهی ايجادشده در آشکارساز  SSNTبه خاطر آسيبي است که در امتداد مسير ذرات يونندهی قوی مثل يک ذرهی آلفا يا يک پاره شکافت در يک جامد
ايجاد ميشود .آسيب ايجادشده در امتداد مسير پس از خورش شيميايي يا خورش الکتروشيميايي با يک ميکروسکوپ نوری قابل رويت است و ردهای حاصل با مشاهدهی
مستقيم يک شخص يا يک وسيلهی خودکار شمرده ميشوند .در اين کتاب هندسهی خورش آشکارساز شرح دادهشده و روشهای ويژهی خورش نيز توصيف شدهاند.

همچنين کاربردهای فراوان اين آشکارسازها در علوم مختلف از جمله :فيزيک هستهای و پرتوهای کيهاني ،دزسنجي نوترون ،دزسنجي آلفا و اندازهگيری رادون ،پيشبيني
زلزله ،مکانيابي معادن اورانيم ،دزسنجي پرتوهای با انتقال انرژی خطي باال ) (High-LETدر فضا ،ميکرودزسنجي باريکههای پيون منفي ،سنيابي ردپای شکافت (Fission

) ،Track Datingسنيابي ردپای نمونههای ماه و شهابسنگها ،مطالعهی نمونههای ماه ،مطالعهی شهابسنگها ،سنيابي ردپای شکافت در باستانشناسي ،نقشهبرداری
عنصری در علم مواد ،کاربردهای بيولوژيکي شامل :استنشاق ذرات معلق آلفای فعال موجود در هوا ،سرب موجود در دندانها ،تصفيهی سلولهای سرطاني از طريق فيلمهای
ريزمتخلخل ،اندازهگيری گسيلندههای آلفا در محيط و در نهايت کاربردهای آموزشي آشکارسازهای ردپای هستهای بيان شده است.
شايان ذکر است که کتاب آشکارسازی ردپای هستهای برای انجام پاياننامه در سطح کارشناسيارشد و دکترا در رشتههای مختلف مانند علوم و مهندسي هستهای ،فيزيک
پزشکي ،زمينشناسي و باستانشناسي ،فيزيک ذرات و پالسما و غيره ميتواند مفيد واقع شود .اين کتاب مهر ماه سال  0961به کوشش انتشارات پژوهشگاه علوم و فنون
هستهای در  969صفحه به چاپ رسيده است.
اين کتاب شامل فصلهايي با عناوين زير است:
فصل اول :مقدمهای بر آشکارسازهای ردپای هستهای
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فصل چهارم :خورش ردپا ،روششناسي و هندسه
فصل پنجم :محو شدن دنبالههای تخريبي پنهان در اثر حرارت
فصل ششم :کاربرد ثبتکنندههای دیالکتريک ردپا در شناسايي ذرات
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فصل هشتم :سنيابي ردپای شکافت
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