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 دهیچک
اندازی این در فاز دوم راه است. MeV 8ها تا انرژی ماشینی برای شتابدهی الکترون (IPM) های بنیادیشتابگر خطی پژوهشگاه دانش

گیدری از طریق انددازه آنهاساز و تیوب شتابدهی اول و بررسی عملکرد توسط خوشه MeV 4تا حدود  باریکهشتابگر هدف شتابدهی 

مناسد  وارد  الزم است باریکده بدا پارامترهدای عر دی این منظورها با طراحی است. برای ی آنو مقایسهنهایی  یپارامترهای باریکه

ی خنثدی کنندده هدای، مغنداطی لولده، سدی سازموازی، شامل تفنگ الکترونی که باشدی تزریقگر میاین وظیفه برعهده .ها شودکاواک

تفنگ الکترونی  روریست. این مقاله  یباریکه گیریاندازه ،برای تنظی  پارامترهای مختلف تزریقگر. استکننده تصحیحو میدان زمین 

 پردازد.میآن و نیز نتایج تجربی حاصل از  تفنگ الکترونی یعر ی باریکهگیری پارامترهای رفته در اندازه های بکاری روشبه ارائه
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Abstract 

The IPM Linac is an 8 MeV electron linear accelerator. The second phase of its commissioning aims to deliver a 4 MeV 

beam using the buncher and first accelerating tube in order to investigate their performance by measuring the beam 

parameters and comparing with the designed values.  The beam should be injected in to the cavities with appropriate 

parameters. The injector, including the gun, collimator, solenoid and Earth field eliminator and corrector magnets is 

responsible for this. Measurements on the gun beam is essential in order to set the injector parameters. This paper 

presents the methods and experimental results of the transverse beam parameters measurement of the electron gun. 
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  مقدمه

ی اصدلی اسدت. مشخصدهطراحی شده  MeV 8ی الکترونی تا انرژی های بنیادی برای شتابدهی باریکهشتابگر خطی پژوهشگاه دانش

ی هدا در حدوزهزیرسداخت ی. هدف اصلی این پروژه تحقیق و توسدههباشدمیکامل آن در داخل کشور  طراحی و ساخت سیست این 

بده  دادن ویژه شتابگرهای خطی الکترون و نیز تربیت نیروی انسانی متخصص در این حوزه و به طور خالصه پاسد فیزیک شتابگر به 

 شتابگر خطی بومی وجود دارد یا نه؟  یک این سوال که آیا با دانش و فناوری فهلی ایران امکان طراحی و ساخت کامل

در شدکل  آنهمچنین تصویر واقهی  به نمایش گذاشته شده است. 1 های بنیادی در شکلهشگاه دانشوطرح شماتیک شتابگر خطی پژ

ساز، تیدوب شدتابدهی اول و دوم( توسط سه مجموعه کاواک رادیوفرکانسی )خوشه ی الکترونیباریکهشتابدهی  قابل مشاهده است. 2

گیدری اسدت. ایدن قابدل انددازهنصد  شدده در انتهدای شدتابگر تشخیص  یخروجی توسط جهبه یشود. پارامترهای باریکهانجام می

برای رسیدن باشد. میواگرایی  و ، گسیلندگی، مکانپارامترهای عر ی نظیر ابهاد جریان باریکه، انرژی وپهنای آن و نیز پارامترها شامل

ال هرچده ابهداد شود. به طدور مثد هاکاواکبا پارامترهای مناس  وارد این  ی نهایی  روریست باریکهبرای باریکه مطلوببه پامترهای 

روی محور قرار داشته باشد کیفیدت باریکده خروجدی بهتدر  با دقت بیشتری برباریکه و ساز کوچکتر عر ی باریکه در ورودی خوشه

ی کانونی کننده، ساز، سیملولهتزریقگر است. تریقگر شامل تفنگ الکترونی، موازیی برعهده تنظی  پارامترهامسئولیت [. 1خواهد بود ]

 .(3)شکل  باشدمی ی محور باریکهکنندهتصحیح هایهای دوقطبیی میدان زمین و مغناطی ساز، مغناطی  خنثی کنندهخوشهپیش

 

 
 تصویر واقهی شتابگر خطی.. 2شکل 

 طرح شماتیک شتابگر خطی.. 1شکل 
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 1396در آذر مداه سدال  قرار دارد.اندازه های مختلف این شتابگر به پایین رسیده و ماشین در مرحله راههمراحل طراحی و ساخت مولف

-از طریدق طیدف، MeV 5/1رونده بدا اندرژی حددود ساز موجی الکترونی حاصل از خوشهانجام رسید و باریکه اندازی بهفاز اول راه

 MeV 4د تدا اندرژی حددو هدف شتابدهی باریکه ،اندازیدر فاز دوم راه شد. کارشحاصل از برخورد باریکه با هدف آ xسنجی پرتو 

گیدری پارامترهدای انددازه اندازی، فراه  شدن امکانهای فاز دوم راهیکی از شاخصه .باشدمی اول یوب شتابدهیساز و تتوسط خوشه

در ی سداخته شدده هدا توسدط ابزارهدای تشدخیص باریکدهگیریاین اندازه است. شدهی آن با مقادیر طراحینهایی و مقایسه یباریکه

قابل مشداهده  [6-2طراحی ابزارهای مربوطه در ] ها وگیریرفته در این اندازه های بکارروش پذیرد.انجام می آزمایشگاه شتابگر خطی

 .باشدمیخروجی از تیوب اول شتابدهی  یروی باریکه های نهایی برگیریمشغول انجام اندازه پروژهدر حال حا ر تی  است. 

تفنگ الکترونی نظیر ابهاد، گسدیلندگی و  باریکه گیری پارامترهای عر یاندازه ،دقیق پارامترهای آنبرای طراحی تزریقگر و نیز تنظی  

 . شودمی پرداخته آنها و نیز نتایج تجربی گیریهای بکار رفته در این اندازهمهرفی روش به های بهدیواگرایی  روریست. در بخش

 
 گیریاندازه هایروش

ابهاد عر دی و شوند. گیری میطریق پروفایل عر ی اندازه پارامترهای عر ی باریکه ازهای بنیادی در شتابگر خطی پژوهشگاه دانش

[ 4پدذیری آن در  ]گیری و قدرت تفکیدکطراحی این سیست  اندازهد. نشونیز مکان باریکه به طور مستقی  از روی پروفایل خوانده می

 45که با زاویه  μm 30با  خامت و  cm 3 ×cm  3با ابهاد  YAG:Ceگیری پروفایل از یک سوسوزن قابل مشاهده است. برای اندازه

زیر الیه وظیفده انتقدال آلمینیومی قرار دارد. این  ایشود. این سوسوزن بر روی زیر الیهگیرد استفاده میدرجه در مقابل باریکه قرار می

[ 7یک سوسوزن برابر با  دخامت آن اسدت ] برای قدرت تفکیک پذیری روی سوسوزن را داراست. گرما و جلوگیری از تجمع بار بر

ی از صدفحهتصدویر حاصدل  کندد.ت  اندازه گیری ایجداد مدیساز این رو سوسوزن مورد استفاده تفکیک پذیری باالیی را برای این سی

شود. آنالیز می Labviewافزار کنترلی نرم یبوسیلهو لنز تصویر برداری و  CCDتوسط سیست  اپتیکی شامل دوربین نمایش سوسوزن 

گیری پروفایل باریکده بدرای تفندگ هچیدمان اندازگیری شده است. اندازه μm 170نیز برابر مورد استفاده پذیری سیست  اپتیکی تفکیک

 به نمایش گذاشته شده است. 4در شکل  Labviewای از تصویر پروفایل و رابط کاربری در نرم افزار الکترونی، نمونه

 شتابگر خطی. تزریقگر های مختلفهمولف. 3شکل 
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گسیلندگی مهیاری کمی از کیفیت [. 8شود ]ای استفاده میلولهگیری گسیلندگی و واگرایی باریکه از روش اسکن سی اندازهبرای 

 هتکانی تصادفی با زاویه یگسیلندگی ارتباط مستقیمجهت نیستند. ه  ی ذرات کامال بای واقهی تکانهدر یک باریکهباریکه است. 

 گسیلندگی عر ی در راستای افقی به صورتذرات با راستای حرکت باریکه دارد. 

(1                                                         ) 22 2

x x x xx     

ی ذرات با راستای زاویه  ′𝑥مکان ذره و  𝑥بل تهریف است. در رابطه فوق تهریف می شود. کمیت مشابهی نیز در راستای عمودی قا

پیدا  ایحرکت باریکه است. مفهوم گسیلندگی به خصوص در مواردی که باریکه با ابهاد عر ی کوچک مد نظر است اهمیت ویژه

 شود.ابهاد عر ی کوچک دشوارتر می یافتن بهکردن باریکه برای دسترچه گسیلندگی بزرگتر باشد کانونیه .(5)شکل  کندمی

-تهریف می ،zی مکان طولی در راستای حرکت باریکه، ، نسبت به مختصهaواگرایی باریکه نیز به صورت مشتقل ابهاد عر ی، 

/2توان نشان داد شود. می /da dz xx x [9 .] 

 
از روی پروفایل از آنجایی پروفایل عر ی تنها حاوی اطالعات مربوط به مکان است )نه زاویه(، گسیلندگی و واگرایی به طور مستقی  

گیری یل امکان اندازهی خوانش پروفالوله پیش از صفحهاستفاده از یک المان کانونی کننده نظیر سی  هرچندگیری نیست. قابل اندازه

 .آن با ابهاد باریکه طمفهوم گسیلندگی و ارتبا. 5شکل 

راست( و -گیری شده )باالای از پروفایل اندازهچپ(، نمونه-گیری پروفایل باریکه تفنگ الکترونی)باالچیدمان اندازه. 4شکل 

 (پایین) Labviewرابط کاربری نرم افزار 
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-های مختلف میدان سی ای مرسوم است ابهاد باریکه به ازای شدتلولهکند. در این روش که به اسکن سی ها را فراه  میاین کمیت

ها دادهگیری شده با استفاده از روش کمترین مربهات در برازش شود. گسیلندگی و واگرایی باریکه از روی ابهاد اندازهلوله خوانده می

 [ قابل مشاهده است.8و  4شود. جزئیات این روش در ][ محاسبه می10]

 گیریاندازه نتایج

 Hzو ندر  تکدرار  sμ 300، طدول پدال  Aμ 10، جریان  keV 35تفنگ الکترون در انرژی  یگیری پارامترهای عر ی باریکهاندازه

میددان  دهدد.لوله را نشان میهای مختلف از سی ابهاد باریکه به ازای جریانگیری نتایج اندازه 6شکل انجام پذیرفته است. نمودار  250

ی و تدا صدفحه cm 2/50لوله تدا خروجدی تفندگ ی مرکز سی فاصله گاوس است. 138لوله در مرکز آن به ازای جریان یک آمپر سی 

باریکه در خروجی تفنگ با روش کمتدرین مربهدات و واگرایی  ندازه. نتایج محاسبه شده برای گسیلندگی، اباشدمی  cm 5/25نمایش 

 . شده است آورده 1ها در جدول در برازش داده

 
باشدد. اگدر شدها  مدی mm03/0±07/1 ی نمایش برابر سازی روی صفحه( ممکن برای باریکه بهد از کانونیrmsی )کوچترین اندازه

ی شدتابگر یکدهخواهد بود. چنین ابهادی برای بار mm17/0±42/6برابر این مقدار فرض کنی  قطر کامل باریکه برابر  3کامل باریکه را 

اسدت عددد  mm 20هدا هدای کداواکهدای موجدود در دیسدکو سایر روزنه mm 15خطی که در آن قطر روزنه ورودی خوشه ساز 

ها در صد قابل تدوجهی از باریکده از دسدت رفتده و منجدر بده ای برای تزریق به کاواکبزرگیست. در صورت استفاده از چنین باریکه

ای بدا ایدن ابهداد کیفیدت باریکده خروجدی شود. عالوه بر این در صورت استفاده از باریکدهشتابگر می خواسته در محیطناافزایش دز 

علت این مو و  آنست که تفنگ مورد استفاده در شتابگر خطی در واقع متهلق به شتابگر صنهتی رودوترون  [.1نامناس  خواهد بود ]

 ساز متشکل از یک روزنده بده قطدرهمین منظور از یک موازی به . نداس  نیستبوده و پارامترهای آن برای استفاده در شتابگر خطی من

mm 3  و طولcm 1  ی در فاصله یومینیآلوم فلنجتهبیه شده در یکcm 44 ی عبوری از از خروجی تفنگ استفاده شده است. باریکه

ی اصلی داشته و در نتیجه ابهاد عر دی آن کدوچکتر خواهدد بدود. ساز گسیلندگی به مرات  کوچکتری در مقایسه با باریکهاین موازی

ی باریکه را برحس  مختصه طولی برای باریکه ابهادتحول  7شکل شود. برابری جریان باریکه انجام می 20کاهش  این عمل به قیمت 

و برای مقادیر ارائه شدده [ 9]مهادله پوش نمودارها به کمک گذارد. این کند به نمایش میبور میعساز اصلی و نیز کسری که از موازی

 رس  شده است. 1در جدول 

 ساز )چپ( ساز )راست( و با موازیگیری ابعاد عرضی باریکه تفنگ الکترونی بدون موازینتایج اندازه.6شکل 
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 گیری پارامترهای باریکه تفنگ الکترونینتایج اندازه .1جدول 

 سازباریکه تفنگ با موازی سازباریکه تفنگ بدون موازی 

 mm04/0±22/2  mm04/0±01/2  (rmsی عر ی)اندازه

 -mrad26/0±28/1-  Mrad93/0±60/4  واگرایی 

 mm-mrad6/0±1/28  mm-mrad19/0±71/3  گسیلندگی

 

 

 

 گیرینتیجه بحث و

تزریقگر شتابگر خطی پژوهشگاه دانشهای بنیدادی  مشخصاتی حاصل از تفنگ الکترونی به منظور طراحی و تنظی  پارامترهای باریکه

هدا بسدیار ریکه بدرای تزریدق بده کداواکعر ی این با دگیری گسیلندگی و در نتیجه ابهاگیری شده است. با توجه به نتایج اندازهاندازه

سداز بده ساز استفاده شده است. گسیلندگی باریکه پد  از عبدور از مدوازیگ است. برای تصحیح پارامترهای باریکه از یک موازیربز

 یابد. ی بزرگی کاهش میبرابری جریان باریکه حدود یک مرتبه 20قیمت کاهش 
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