
 گروه شیمی فیسیک-دانشکده شیمی -دانشگاه کاشان

 : جداسازی ایسوتوپها به کمک پرتو لیسر به روش گسست چند فوتونی یعنوان سمینار دکتر

ّا تىار گزفتِ ؽذُ اعت:  تثادل ؽیویایی، تمطیز در دهای پاییي، عاًتزیفیَص گاسی، ّای سیادی تزای جذاعاسی ایشٍتَجرٍػ

ّا هعایة ٍ هشایای جذاعاسی فَتَؽیویایی، پخؼ گاسی ٍ رٍػ ّای لیشری. ّز وذام اس ایي  رٍػ ،الىتزٍهغٌاطیغیجذاعاسی 

ای تزای همیاط ّای هفیذ، وارا ٍ همزٍى تِ صزفِ اس لحاظ التصادی وِ اهزٍسُ تحمیمات گغتزدُخَد را دارًذ. یىی اس رٍػ

هعزٍف  Laser Isotopic Separation (LIS)اعتفادُ اس لیشر هی تاؽذ وِ تِ تز رٍی آى اًجام هی گیزد  (Scaling)گذاری 

فزواًغی تا خاؿ اعت وِ تِ ووه  یایشٍتَپاًتخاب اعاط تز گام ًخغت عاسی ایشٍتَپی تِ ووه لیشر جذا در رٍػاعت. 

ای وِ پزتَ لیشری هی تَاًذ تِ تِ گًَِ ددار گی راٍیضپزتَ لیشر چٌیي  آى ایشٍتَج را تحزیه ًوایذ.تتَاًذ  ، لذرت تفىیه تاال

-1ّای جذاعاسی ایشٍتَپی تِ ووه لیشر تِ دٍ ؽیَُ هی تاؽٌذ: رٍػ ًوایذ.طَر اًتخاتی تا یه گًَِ ایشٍتَپی تزّن وٌؼ 

 .(MLIS)جذاعاسی ایشٍتَپی هَلىَلی  -2 (AVLIS)جذاعاسی ایشٍتَپی تخار اتوی

...تِ وار هی رٍد. در ایي رٍػ هَاد جاهذ در اتتذا   U, Pu, Pbّای عٌگیي ّواًٌذ: تزای جذاعاسی ایشٍتَج AVLISرٍػ 

تزاًگیختِ هی ؽَد ٍ تِ دًثال  گشیٌؾیتِ تزاسّای تزای تَلیذ تخار اتوی تثخیز هی ؽًَذ عپظ گًَِ ایشٍتَپی تِ ووه پزتَ لیشر 

  خارجی اًجام هی گیزد.الىتزیىی  هیذاىیًَیشُ هی ؽَد ٍ عزاًجام جذا عاختي آًْا تِ ووه یه  ،آى گًَِ ایشٍتَج تزاًگیختِ

اس  IRلیشر  پزتَ گغغت چٌذ فَتًَی گشیٌؾی هَلىَلْای چٌذ اتوی تِ ٍعیلِ تاتؼ MLIS: عاسٍوار فیشیىی  MLISرٍػ  

 ,H, D, Tایي رٍػ تِ طَر گغتزدُ تزای جذاعاسی ایشٍتَج ّای عثه ّواًٌذ طزیك تزاًگیختگی ارتعاػ ّای هَلىَلی اعت.

B, C, O, Si, S,   ٍCl .تِ وار هی رٍد 

اعاط ؽیوی فیشیىی فزآیٌذ جذب ٍ گغغت چٌذ فَتًَی تذیي صَرت ّغت وِ طثك ًوَدار اًزصی پتاًغیل ارتعاؽی هیاى اتوی 

لغْای تزّن وٌؼ پا . در اثزًیوِ پیَعتار ٍ پیَعتار هی تاؽٌذ ،چزخؾی داری عِ گغتزُ گغغتِ-در هَلىَلْا، تزاسّای ارتعاؽی

ٍ هَلىَل تِ تزاسّای  صَرت هیگیزد جذب ّوشهاى چٌذ فَتَى در ًاحیِ گغغتِ ،تا هَلىَلْاوَن ؽذُ لیشری پزتَ ته فزواًظ 

تِ ایي فزایٌذ وِ تا جذب ًاگْاًی ٍ ّوشهاى چٌذیي فَتَى ّن فزواًظ  ،تزاًگیختِ در ًاحیِ ًیوِ پیَعتار ٍ پیَعتار خَد هی رٍد



فَتًَی هی گَیٌذ ٍ چٌاًچِ چگالی تَاى پالظ لیشر فزٍدی وافی تاؽذ داهٌِ ارتعاػ آًمذر افشایؼ گیزد جذب چٌذ صَرت هی

 افتذ.ؽَد ٍ فزایٌذ گغغت چٌذ فَتًَی هَلىَل اتفاق هیگغغتِ هیهَلىَل یاتذ وِ ضعیف تزیي پیًَذ هی

ذتی خَد ّغتٌذ وِ جاتجایی ایشٍتَپی ًاهیذُ ّای ایشٍتَپی هَلىَلْا، دارای ًاتزاتزی وَچىی در تزاسّای جاس عَی دیگز، گًَِ

ّای لیشری واًًَی ٍ وَن ی ایشٍتَپی ًاّوغاى تا پالظؽًَذ. اس ّویي رٍ تا تاتؼ دّی یه گاس هَلىَلی یه دعت تا دٍگًَِهی

غت ًوَد ٍ تَاى تٌْا یه گًَِ را ٍادار تِ تزاًگیختگی  ٍ گغپی، هیچزخؾی تٌْا یه گًَِ ایشٍتَ-ؽذُ تا گذارّای ارتعاؽی

 گاس دعت یافت.در یٌٌذگی ایشٍتَپی شعاى تِ یه جَر تغییز ؽیویایی تا گتذیي

 


