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Abstract
In this paper, Solid State Nuclear Detector (SSNTD) CR-39 was broken into many fragments with
areas of (1x1) cm2. The samples were irradiated using 241Am source. The measurements were taken
at normal incident angle of the alpha particles for energies (3.17, 3.59 and 4.13) MeV respectively.
The samples were etched using sodium hydroxide solution (NaOH 6N, 70±1 oC) for time interval of
0.25 h. The optical microscope provided with digital camera was used to preview the track profile
formed in CR-39. This allowed measurement of the track length and in turn the track length as a
function of the etching time . The track growth rate, track etch rate and track rate ratio were also
investigated as a function of many parameters such as etching time, track depth and residual range.
The study showed a good consistency among the investigated parameters . The curves of the track
etch rate and track etch ratio manifested a consistency with Brack curve who interested in studying
the linear energy loss in materials where the maximum energy loss occurs at the end of the alpha
particle range.
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CR-39 دراسة معلمات األثر النووي للسقوط العمودي لجسيمات الفا على كاشف
3الجبوري

 مشتاق عبد داود،2 ياسر يحيى قاسم،*1صابرين ذنون يونس ملو

 العراق، الموصل، جامعة الموصل، كلية التربية للعلوم الصرفة، قسم الفيزياء3 ،2،*1

الخالصة
( ومن ثم1x1) cm2  الى عدة عينات (قطع) ذات مساحةCR-39 في هذا البحث تم تقطيع كاشف األثر النووي في الحالة الصلبة
(3.13, 3.59 and 4.17)  وبطاقات جسيمات الفا241Am  من خالل مصدر األمريشيومCR-39 تم تشعيع هذه العينات من كاشف
(NaOH  قشطت هذه العينات بمحلول هيدروكسيد الصوديوم وبظروف قشطية. وبزاوية سقوط عمودية على سطح الكاشفMeV
 استخدم المجهر الضوئي (البصري) الموصول بكاميرا رقيمة لتصوير.0.25h ولفترات قشط تتابعية قدرها6N, 70±1 oC
 تمت دراسة معلمات تلك األثار مثل،المظاهر الجانبية لألثار التي تم قياس اطوالها ومن ثم حساب طول االثر دالة لزمن القشط
 وعمق األثر اضافة الى المدى،معدل نمو األثار ومعدل قشط األثر ونسبة معدل القشط دالة لعدد من المعلمات منها زمن القشط
 يالحظ من هذه الدراسة ان معدل قشط األثر ونسبة معدل.المتبقي واظهرت الدراسة ان هنالك توافقا ً جيدا ً بين المعلمات المدروسة
القشط تنطبق مع منحني براك الذي يهتم بدراسة فقدان الطاقة الخطي في المواد الصلبة اذ يتضح ان معدل الفقدان يكون في حالته
.العظمى عند نهاية مدى الجسيم
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الكلمات المفتاحية :جسيمات الفا ،كاشف  ،CR-39معدل قشط األثر ،نسبة معدل القشط ،عمق األثر
المقدمة
بددددفت فكدددرة كواشدددف األثدددر الندددووي الصدددل فدددي عدددام  1958حينمدددا الحدددظ العدددالم ا نكليدددزي يندددك  Youngفدددي
مؤسسددة فبحدداط الطاقددة الذريددة فددي إنكلتددرا اندده يحدددط تلددف فددي بلددورة فلوريددد الليثيددوم ( )Lifالمجدداورة لرقددائق ( )Foilمددن
اليورانيدددوم عندددد تعريضدددها للقصدددف بالنيوتروندددات الحراريدددة ،وعندددد معالجتهدددا بمحاليدددل كيميائيدددة قاشدددطة مناسدددبة وعرضدددها
تحددت المجهددر الضددوئي تبددين ظهددور المندداطق التالفددة علددى هي ددة حفددر ( ،[1-5] )pitsوكددان عدددد هددذه الحفددر متناسددبا ً مددع عدددد
شدددظايا االنشدددطار الناتجدددة عدددن تفاعدددل النيوتروندددات الحراريدددة مدددع رقاقدددة اليورانيدددوم التدددي تصدددطدم بسدددطح بلدددورة الليثيدددوم
] ،[6,7ومنددذ ذلددك الوقددت فصددبحت هددذه البلددورة واحدددة مددن مددواد الكشددف عددن اثددار الجسدديمات المشددحونة فكواشددف األثددر
النددووي الصددلبة ) )SSNTD’s( (Solid state Nuclear Track Detectorsمددا هددي اال عبددارة عددن مددواد صددلبة لهددا
القدددرة علددى تخددزين تددعثير االشددعال المددؤين علددى شددكل تلددف فددي تركيبهددا الددداخلي والددذي يمكددن مشدداهدته مباشددرة بددالمجهر
األلكترونددي او بشددكل ريددر مباشددر بددالمجهر الضددوئي االعتيددادي بعددد معالجددة الكاشددف بمحلددول كيميددائي مثددل هيدروكسدديد
الصددوديوم  NaOHكمدددا فددي بحثندددا هدددذا او هيدروكسدديد البوتاسددديوم  KOHلحفدددر مندداطق التلدددف الحاصدددل فددي هدددذه المدددواد
واظهارهددا وتكبيرهددا ثددم عرضددها ] .[8,9ومددن اجدددل فهددم اليددة تكددوين وتطددور األثدددر فددي كواشددف األثددر النددووي الصدددلبة
( )SSNTD'sوضددعت العديددد مددن األنموذجددات منهددا لدراسددة نمددو فتحددة قطددر األثددر واألخددرى لدراسددة المظدداهر الجانبيددة
لألثدددر ،فاسدددتعملت طدددرق مختلفدددة لتصدددوير األثدددر فدددي بعددددين ( )2Dاو ثالثدددة ابعددداد ( )3Dباسدددتخدام فجهدددزة مناسدددبة لهدددذا
الغددرك كمددا تددم تطددوير بددرام لرسددم شددكل األثددر وايجدداد معلماتدده نظري دا ً ببعدددين او ثالثددة ابعدداد منهددا برنددام Track_Test
وبرنددام  ، [3]CR-39ان الهدددف مددن الدراسددة الحاليددة هددو دراسددة السددقوط العمددودي لجسدديمات الفددا وذلددك مددن خددالل عدددد
من المعلمات الفيزيائية التي تخص األثر النووي بعد تكونه على سطح كاشف .CR-39
النظرية
وضعت العديد من األنموذجات والمعادالت لفهم تطور مراحل نمو األثر النووي في الكواشف النووية ومن هذه النموذجات:
• إنموذج (:)Somogyi and Szalay., 1973
يركددز هددذا االنمددوذو علددى وصددف شددكل مسددار السددقوط المائددل للجسدديمات المشددحونة الثقيلددة إضددافة الددى وصددف نمددو
األثددر اثندداء مرحلددة القشددط المفددرط ،فقددد طددور  D.Nikezicصدديغة رياضددية للدالددة (' V)Rتعتمددد علددى ان معدددل قشددط األثددر
( )VTيتغيددر ولدديب ثابتدا ً اضددف الددى ذلددك ان ابتدددا ًء مددن سددطح الكاشددف ويتدددرو نددزوالً الددى عمددق وحدددد فددي مددادة الكاشددف التددي
تزداد قيمته بعد ذلك ].[10
وطددور النمددوذو المددذكور فعددداله فيمددا يخددص الدالدددة ( VT )tبععتبددار ان حافددات األثدددر تكددون مقعددرة ورفس األثدددر
يكون مدببا ً ].[10
• إنموذج (:)Fews and Henshaw., 1982
فسددتند هددذا النمددوذو لوصددف شددكل األث در ومراحددل تطددوره مددع القشددط علددى بنيددة اثددر جسدديمات فلفددا فددي كاشددف CR-
 .39فقددد تطرقددا العالمددان فددي وصددف وتحليددل األثددر خمددب معلمددات هددي عمددق األثددر ( ،)xوتطددور المحددور الرئيسددي ()D
والثددانوي ( )dوالطددول الكلددي لألثددر ( )Lإضددافة الددى قطددره فددي حالددة نهايددة األثددر تددام القشددط ( ،)etched-outوقددام العالمددان
باستنتاو معادالت لوصف فتحة األثر با ضافة لشكله]. [11
• أنموذج (:)Fromm et. al., 1996
تطددرق هددذا النمددوذو لمعالجددة شددكل األثددر ببعدددين فقسددم عمليددة القشددط الددى مددرحلتين متتدداليتين كمددا مبددين فددي الشددكل
( )1علددى افتددراك تغيددر ( VT )x,tمددع ثبددوت معدددل قشددط العددام  VBليددتم توسدديع األثددر خددارو المندداطق المتضددررة للمسددار
المقشددوط فددي الكواشددف ،فتتغيددر ( VT )x,tمددع مقدددار الطاقددة المفقددودة مددن الجسدديم علددى طددول مسددار االيددون فددي الكواشددف .
][12
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الشكل ) :(1احداثيات النقاط التي تشكل جدران األثر المقشوط ][13
• أنموذج (:)Nikezic and Yu., 2003
اعتمد هذا األنموذو على ان تكون معادالت جدار األثر في حالة كونه ببعدددين معروفددة ،ويعتبددر هددذا األنمددوذو مددن احسددن
األنموذجات في وصف شكل األثر ونموه وتغير معدل القشط األثر)  ( VTمع الزمن ( )tوعمق األثر ( ،)xتمكددن الباحثددان مددن ربددط
معدل قشط األثر)  ( VTوزمن القشط ( )tوعمق األثر ( )xوطاقة جسيمة الفددا ( ،)Eوكددذلك إيجدداد معادلددة جدددار األثددر فددي المرحلددة
المخروطية لألبعاد الثالثيددة للسددقوط العمددودي ،وقدددموا برنامجدا ً اسددموه  ،[3] TRACK-TESTيعددول عليدده لوصددف شددكل األثددر
ورسمه نظريا ً وحساب عدد من معلماته وفقا ً للمعطيات والبيانات التجريبية]. [13
• أنموذج عزوز وجماعته (:)Azooz et. al., 2012
وضع هذا األنموذح من قبل عزوز واخرون في جامعة الموصل وقد تم تسددميته ( )SSNTDS-Modelويسددتخدم لوصددف
األثر باستخدام معادلة رياضية جديدة لطول األثر دالة لزمن القشط ( L )tومن خاللهددا يمكددن إيجدداد معدددل قشددط األثددر ( )VTونسددبة
االستجابة (معدل القشط) ( )Vاعتمادا ً على طاقة الجسيم المشحون ( )Eوزمن القشط ( ،)tوتعتمد هذه المعادلة على خمسددة معددامالت
معتمدة على طاقة الجسيم وزمن قشطه ،تددم اختصددارها فيمددا بعددد الددى فربعددة معددامالت حددرة ال تعتمددد علددى طاقددة الجسدديم بددل علددى
المعطيات والبيانات التجريبية لقياس اطوال االثار لعدت طاقات مختلفة تابعة لجسيمات الفا في كاشف  ، CR-39كما استطال عددزوز
واخرون] [14تقديم برنام حاسوبي بلغة ماتالب ( )Matlabاطلق عليه ( )CR39 Programيعتمد على تلك المعددامالت فددي رسددم
األثر وتطور اشكاله نظريا ً ببعدين ( )2Dاو ثالثة ابعاد ( )3Dللسقوط العمودي ،ويمتاز هذا البرنام المددذكور بعندده سددهل االسددتخدام
لجسيمات الفا والبروتونات ].[15
ونالحظ انموذو عزوز وجماعته مختلفا ً عن األنموذجات األخرى وذلك ألنه يعتمددد علددى الجاند الفيزيددائي لوصددف األثددر
ونموه ورسمه نظرياً ،تم تطوير انموذو من قبل الجبوري وعزوز [ ]16من خالل دراسددة مطيافيددة اقطددار جسدديمات الفددا واعتبارهددا
كمقياس لطاقة الجسيم الساقط.
معادالت وبرامج األثر النووي
هنالك معادالت وبرام ليست كثيرة وجدت من قبل الباحثين لدراسة تتطور نمو األثر ومن اهمددا واعقدددها هددي تلددك المعددادالت التددي
تعنى بدراسة نسبة معدل القشط ( )Vدالة للمدى المتبقي (':)R
تعد عملية التطوير لشكل األثر با ضافة لمظهره عملية منظمة يتم التحكم بها بواسطة معلمين رئيسين هما معدل قشط األثر
( )VTومعدل القط العام ( ،)VBيتم بعدها تحديد نسددبة معدددل القشددط كدالددة للمدددى المتبقددي (' V(Rبصددورة دقيقددة باسددتخدام تصددوير
االشكال الجانبية (المقاطع العمودية) لألثار ومن ثم قياس طول االثار مباشرة يجاد المعدل الزمني لتغير االطوال في مرحلددة القشددط
ضمن مدى تكون األثر خالل مرحلة نموه األولى والتي تدعى (المخروط المددنظم المدددب الددرفس) وكددذلك فددي المرحلددة التددي تدددعى
مرحلة القشط المفرط خارو مدى األثر في المنطقة السليمة التي تقع تحت نهاية مدى الجسيم في الكاشف مددا بددين مرحلتددي المخددروط
الشبه منتظم ذو الرفس المدور وحفرة األثر ذات الشكل شبه الكروي والكروي والذي ينت عنه إعطاء مفهوم اخر جديد وشددديد الدقددة
لمفهوم تطور اشكال االثار الناتجة واحجامها] . [3,13وقد فجريت عدة دراسات على المعلمات الهندسددية لتلددك االثددار المقشددوطة فددي
عدد قليل من الكواشف والتي تدعى متعدد الكربون ( )CR-39ونترات السليلوز ( ،)LR-115فتتم وضددع عدددة معددادالت لدالددة نسددبة
معدل القشط (' V(Rإضافة الى برام لرسددم اشددكال األثددر للكاشددفين سددابقي الددذكر اسددتناداً لتلددك المعددادالت ،واعتمدداداً علددى الشددكل
المخروطي لألثر متى ما يكون المعدلين المذكورين معدل قشط األثر ( )VTومعدل القشط العام ( )VBثابتين.
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وقد تم فيما بعد ومع تطور األبحاط العملية والعلمية ظهور نماذو فخرى انتجت معادالت تعتمددد علددى بقدداء ( )VBثابتدا ً مددع
تغير معدل قشط األثر ( )VTعلى طول مسار الجسيم.
برنامج :TRACK-TEST
ويعد برنام  TRACK-TESTمن البرام التي تختص برسم المقطع العمودي او الجانبي لألثر المقشوطة نظريا ً وإيجاد
بعض معلمات األثر مثل طول األثر وقطر فتحة العدسة ومدى جسيمات الفا التي تقع على الكاشف وفقا ً للبيانات والقياسات التجريبيددة
ألطوال األثر ومعلماته الفيزيائية األخرى ] ،[2,3ان برنام مزود بثالثة صيغ من المعددادالت (' V(Rلكاشددف األثددر النددووي (CR-
 )39وهو:
 المعادلة األولى :لدد كرين وجماعته]: [4][Green et. al., 1982(V= 1 + (A1 exp (-B1 Y) + A2 exp (-B2 Y) (1- exp (-B3 Y)…….........................)1
 المعادلة الثانية :لدد برون وجماعته]: [5][Brun et. al., 1999(V= 1 + exp (-A1 Y + B1) -exp (-A2 Y + B2) + exp B3 – exp B1…….................... )2
 المعادلة الثالثة :لدد يو وجماعته ]:[6][Yu et. al., 2005(V= 1 + exp (-a1 Y + b) -exp (-a2 Y + b)………………………........................)3
عند استخدام برنام  TRACK-TESTيج تحديددد نددول الكاشددف المسددتخدم اذا كددان ( )CR-39او ) (RL-115ويجد
ادخال عدد من البيانات وهي طاقة جسيم الف ( )Eوزمن القشط ( )tومعدل القشط العام ( )VBوزاويددة للسددقوط لجسدديمات الفددا علددى
الكاشف ( ،)Ɵتم اختيار المعادلة من المعادالت الثالثة فعاله (' V(Rوعنددد تنفيددذ البرنددام يددتم الحصددول علددى شددكل األثددر للبيانددات
المدخلة وثم تكرر نفب العملية ألزمان قشط مختلفة ويتم من خاللها الحصول على مراحل نمو وتطور األثر.
واخيرا ً وجدت معادلددة جديدددة مددن قبددل الجبددوري ( [7] )Al-Jubbori., 2020لحسدداب نسددبة معدددل القشددط كدالددة للمدددى
المتبقي )' V(Rحيث ان هذه المعادلة تحتوي على خمب معلمات حرة:
a3

)………….………………………..….……………(4

a
) + 4
R ' R ' a5

( − a1R ' + a2 −

V (R ) = 1 + e
'

a1= 0.098µm-1, a2= 1.86, a3= 37.78µm , a4= 36.98µm and a5= 0.98
ونستنت ان هددذه المعادلددة تنطبددق لدديب علددى جسدديمات الفددا فقددط بددل انهددا تنطبددق علددى االيونددات المشددحونة الثقيلددة كددعيون
االوكسجين وايون النيتروجين ،ومن الممكن إضافة هذه المعادلة الى برنام  TRACK-TESTفي المستقبل القري ]. [7
طريقة العمل
شعع كاشف األثددر النددووي  CR-39ذي سددمك 𝑚𝜇  200بعبعدداد(  )1×1 cmبطاقددات مختلفددة قدددرها 3.17, 3.59 and
 )4.13) MeVبصورة عامودية على الكاشف .وتم تقطيع الكاشددف بشددكل منددتظم لكددي تكددون حوافدده مصددقولة بشددكل جيددد و زالددة
الخدوش والحصول على صور دقيقة للمظاهر الجانبية ألطوال االثددار ( .)Lاسددتخدم مصدددر األمريشدديوم  241Amفاعليتدده ()1 µci
وذات طاقة قصوى ( .)5.48 MeVقشطة العينات في محلول هيدروكسيد الصوديوم ( NaOH )6.25N, 70 ±1 ̊Cوذلددك يجدداد
االثار المتكونة على سطح الكاشف عند ازمان قشطية متعاقبة بفترات زمنية تتراوح  .0.25 hوبعد ذلددك تددم تصددوير االثددار المتكونددة
في الكاشف عند ازمان قشددط مختلفددة عددن طريددق المجهددر البصددري (الضددوئي) ()XSZ-H Series Biological Microscope
المزود بكاميرا رقمية نول  MADC-5مربوطة على حاسبة شخصية  PCوالشكل ) (2يبين المظهر الجانبي لبعض األثددار المتكونددة
على سطح الكاشف.
2
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الشكل ) :(2صورة تجريبية للمظاهر الجانبية ألثار جسيمات الفا
النتائج والمناقشة
درست عالقة طول األثر دالة لزمن القشط كما موضح في الشكل ) (3نالحظ فن طول األثر يزداد زيادة الخطيددة مددع زمددن
القشط الى ان يصل قيمته العظمى والتي يكون عندها قد دخل المحلول القاشط الى المنطقة السليمة وتعتبددر هددذه النقطددة حرجددة وهددي
بداية تحول شكل األثر من الطور المخروطي المنتظم الى الطور الكروي الحظ الشكل ).(3
16
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الشكل ) :(3عالقة طول األثر بزمن القشط
األشكال ) (4, 5 and 6تبين تغير معدل نمو األثر ،ومعدل قشط األثر ،ومعدل القشط دالة لزمن القشط حيث يالحظ ان
الزيادة تكون الخطية الى ان يصل األثر نهايته العظمى (اي القشط في المنطقة السليمة) عندها يهبط معدل نمو األثر بشكل مفاجئ
الى الصفر الشكل ) (4اما معدل قشط األثر فيهبط الى قيمة  VB=1.55 µm/hالشكل ) (5في حين نسبة معدل القشط تهبط الى
الواحد في ان  VT=VBوهذا موضح في الشكل ) ،(6واألشكال ) (5, 6 and 7متوافقة مع منحني براك لفقدان الطاقة.
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 معدل نمو األثر دالة لزمن القشط:(4) الشكل
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الشكل ) :(6العالقة بين نسبة معدل القشط وزمن القشط
ان العالقة بين معلمات األثر وعمق األثر هي عالقة الخطية تزايدية لحين وصول المحلول القاشط الى المنطقة السليمة،
ويالحظ ان كلما زادت الطاقة زاد عمق األثر في انه يزاح الى الجهة اليمنى من المحور السيني وهذا موضح في الشكال (7 and
).8
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يزداد معدل قشط األثر ( (VTونسبة معدددل القشددط ( )Vمددع المدددى المتبقددي)' (Rزيددادة تسددارعية وان اقصددى قيمددة لهددذين
المعلمين تكون عند قمة منحني براك في عند وصول المحلول القاشط الى نهاية األثر ،وباستمرار زيادة المدى المتبقي )' )Rتقددل هددذه
المعلمات بصورة ال خطية وهذا موضح في الشكلين ).(9 and 10
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 عالقة نسبة معدل القشط مع المدى المتبقي:(10) الشكل
االستنتاج
 للسددقوط العمددوديCR-39 من خالل الدراسة الحالية للمعلمات الفيزيائية التي تخددص األثددر النددووي بعددد تكوندده علددى سددطح كاشددف
لجسيمات الفا اظهرت الدراسة ان تغير طول األثر دالة لزمن القشط هو تغيددر الخطددي فددي بدايددة نمددو األثددر الددى ان يصددل المحلددول
 وان معدل نمو األثر ومعدل قشط األثددر ونسددبة معدددل القشددط دالددة،القاشط الى نهاية األثر عندها يثبت طول األثر بزيادة زمن القشط
 فددي حددين يتبددين مددن،(4, 5 and 6) لزمن القشط تكون متوافقة مع منحني فقدان الطاقة الخطي في المددواد وهددذا مبددين فددي األشددكال
( ان معدل قشط األثر ونسبة معدل القشط تتغير مع المدى المتبقي بهيعة مشابهة لمنحني براك في ان اعظم فقدان9 and 10) الشكلين
 كمددا يتبددين ان اقصددى قيمددة لنسددبة معدددل القشددط للطاقددات الددثالط.للطاقة يكون عند نهاية األثر ثم يهبط بعدها هبوطا ً سريعا ً بعد ذلك
 اما معدل نمو األثر فكانت اقصى قيمددة لدده بحدددود،8.2 µm/h  في حين معدل قشط األثر تراوحت قيمته العظمى5.4 تتراوح بحدود
.6.7 µm/h
Acknowledgements
We thank University of Mosul, College of Education for Pure Science, Department of Physics for
supporting this work.
:المصادر
[1] Al-Jubbori, M.A., 2013. Extension of alpha particles in CR-39-etched track depth model to

heavier ion, Radia. Effe. Defe. Soli. 168 (11–12) 1004-1010.
[2] Al-Jubbori, M.A., 2016. A parameterization of the chemistry-normality dependence of bulk etch
rate in a CR-39 detector, Appli. Radia. Isoto. 118. 228-231.
[3] Al-Jubbori, M.A., 2017. Empirical model of alpha particle track length in CR-39 detector, Nucl.
Instrum. Methods A 871, 54–58.
[4] Green P. Gi Ramli, A.G., AL. Najjar, - S. A. R. Abu- Jarad, F. and Durrania - S. A. and Durrani,
S. A. (1982), "A Study of Bulk - Etch Rates and Track - Etch Rates in CR-39". Nucl... Instr. and
Meth., 203, pp. 551-559.
[5] Brun, C., Fromm, M; Jouffroy, M; Meyer, P; Groetz, J. E; Abel, Feja Chambaudet, A; Dorschel,
B; Hermsdorf, Das Bretschneider, R; Kadner, K. and Kuhnes H., (1999), "Intercomparative Study of
the Detection Characteristics of the CR-39 SSNTD for Light Ions: a Present Status of the Besancon.
Dresden Approaches", Radiat. Meas31, pp. 89-98
- 146 -

Journal of Education and Science (ISSN 1812-125X), Vol: 30, No: 2, 2021 (138-147)

[6] Yu, K. N.; Ng, F. M. F and Nikezic, D. (2005), "Measuring Depths of Sub-Micron in a CR-39
Detector from Replicas Using Atomic Force Microscopy, Radiat. Meas., 40, PP. 380-383.
[7] Al-Jubbori, M. A. (2020), " V- function to investigate tracks of the alpha particle irradiated CR.
39 detector" Rad. Meas., 136-106388.
[8] Durrani, S. A.; Bull, R. K. (1987), Solid State Nuclear Track Detection; Principles, Methods and
Applications", Pergamon press, Oxford.
[9] Fleischer, R. L. j Price P. B. and Walker, R. M. (1975), "Nuclear Tracks - in Solids, Principles
and Application", University of California Press, Berkley England.
[10] Somgyi, G and Szalay, S. (1973), Nucl. Instr. and Meth. pp. 109-211 (Cited in Ref Nikezic, D.
and Yu, K. N., 2004).
[11] Fews, A. P. and Henshaw, D. L. (1982), Nucl. Instr. and Metho,pp. 197-517. (Cited' in Ref
Nikezic, D. and Yu, K. N., 2004).
[12] Fromm, Mis Chambaudet, A. awal Magnebord AB N. (1996), Nucl. Instr. and Meth. in Physics
Research B, pp. 1107-377 & (Cited in Ref Nikezic, D. and Yu, K. N., 2004).
[13] Nikezic, D. and Yu, K. N. (2003), Three-Dimensional Analytical Determination of the Track
Parameters: Over Etched Tracks", Radiat. Meas, 37, pp. 39-45.
[14] Azooz, A. A.; Al- Nia’emi, S. H. and Al-Jubbori, M. A. (2012a)," A parameterization a of
nuclear track profiles in CR-39 detector. Computer physics Communication 183, 2470-72.
[15] Azooz, A. A.; Al- Nia'emi, S. H. and Al - Jubbori, M. A. (2012b), "Empirical parameterization
of CR-39 longitudinal track depth". Rad. Meas., 47, 67, 67-72.
[16] Azooz, A.A., Al-Jubbori, M.A., 2016. Alpha particles energy estimation from track diameter
development in a CR-39 detector, Appli. Radia. Isoto. 115, 74-80.

- 147 -

