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 با تولید میدان مغناطیسی با، آندوالتور. طراحی و ساخت نمونهی آزمایشگاهی آندوالتور برای اولین بار در کشور در حال انجام است:چکیده
 سبب حرکت سینوسی الکترونهایی میشود که در راستای محور آن حرکت میکنند و در نتیجه تابش سینکروترونی،تناوب مکانی و شدت مناسب
 و سپس تأثیر آنها بر خواص هارمونیکهای تابش، ابتدا خطای پریود و خطای شدت میدان معرفی، در این مقاله.با ویژگیهای خاص تولید میکند
 و شدت میدان تولید شده و به کار رفته بر میدان یک آندوالتور، خطاهای کاتورهای پریود با استفاده از نرمافزار متلب.سینکروترونی ارزیابی میشوند
 تأثیر خطاها به طور قابل توجهی، نتایج نشان میدهند با افزایش هارمونیکها. مطالعه شده استB2E ایدهآل و تأثیر آنها بر شدت قلهها به کمک کد
 نتایج محاسبات نشان. همچنین به طور کلی میتوان دریافت که تأثیر خطا ی شدت میدان از تأثیر خطای پریود میدان بیشتر است.بیشتر میشوند
 و%6  میزان مجاز در خطای شدت میدان و پریود باید به ترتیب کمتر از، در هارمونیکهای اول و سوم تابشی%38 میدهد برای رسیدن به شدت باالی
. بیشتر باشد61±8/2 mm  و میزان خطای در اندازهی شکاف نباید از، درجه9

 تابش سینکروترونی، خطای شدت میدان، خطای پریود، آندوالتور:کلیدواژهها

Period and Field Intensity Errors and their Effects on the Undulator Synchrotron
Radiation: an Investigation for the National Synchrotron Undulator
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Abstract: The first prototype Iranian undulator is under design and fabrication. The undulator makes a
periodic magnetic field which forces the electrons travelling through it to move along the undulator with a
sinusoidal motion and radiate synchrotron radiation with specific properties. In this paper, two classes of
errors, which are important to consider in the design and fabrication of undulators, so to speak, the period
error and field error are introduced. Additionally, their effects on the radiation harmonics were studied. For
this purpose, MATLAB software was used to generate pseudo-random errors for the undulator periods and
peak fields. Then, the fields were applied to a pure sinusoidal magnetic field, used for calculation of the
final harmonics by the B2E code. It was found that with the increase of the number of harmonics, the
effects of errors are enhamced. Also, it was found that the effect of the field error is higher than that of the
phase error. Finally, it could be concluded that in order to reach %90 of the ideal intensity at the first and
third harmonics, the desired errors at the peak field and the period must be less than %0.1 and 3 degree,
respectively. Also, the tolerance for the gap value must be no more than 15±0.2 mm.
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خطای پریود و خطای شدت میدان و تأثیر آنها بر تابش . . .

میدان مغناطیسی آندوالتور برحسب انحراف شدت میدان

 .1مقدمه
سینکروترونها و لیزرهای الکترون آزاد برای تولید تابش

مغناطیسی در هر قطب از حالت ایدهآل سنجیده میشد به طوری-
()2

سینکروترونی از آندوالتور استفاده میکنند که منبع تولید میدان

که جذر میانگین مربعی
()9

خطای شدت میدان به نام ضریب

مغناطیسیاند .خواص تابش سینکروترونی متناسب با پارامترهای

شایستگی

آندوالتور مثل پریود یا طول آن و یا شدت میدانی که میتواند

توصیف میزان کاهش شدت هارمونیکها در اثر خطای شدت

تولید کند کنترل میشود ] .[6یکی از خواص تابش

میدان

کرد.

سینکروترونی ناشی از آندوالتور این است که طیف تابشی می-

بعدها ،دیوود و والکر نشان دادند که برای یک مقدار مشخص

تواند تحت شرایطی پیوسته یا گسسته باشد .معموالً

جذر میانگین مربعی ،rms ،اُفت و خیزهای آماری متنوعی برای

نامیده

شدت میدان در قطبها قابل تصور است ] .[4از طرف دیگر،

میشوند .طیف گسستهای که آندوالتور تولید میکند

مسیر حرکت الکترون به دفعاتی که با خطای موجود روبهرو می-

درخشندگی باالیی دارد و از نظر فضایی نیزهمگراست .این طیف

شود بیشتر وابستگی دارد تا به توزیع خطاهای شدت میدان در

در حقیقت از هارمونیکهای صحیحِ هارمونیک اصلی تابش

سرتاسر میدان ] .[1کندی و همکارانش نتایج مشابهی را در

()6

آندوالتورهایی که طیف پیوسته تولید میکنند ویگلر

تعریف میشد .کینکید اوّلین بار فرمولی برای
در

قطبها

ارائه

()4

تشکیل میشود .تابش سینکروترونی ناشی از نوسان الکترون

مطالعهی عملکرد لیزرهای الکترون آزاد با بهرهی پایین

داخل یک آندوالتور تخت و روی محور آن فقط از هارمونیک-

دست آوردند ] .[1در ادامه ،بوب و همکارانش نشان دادند که

های فرد تشکیل شدهاند .به بیان دیگر ،انرژی هارمونیکهای

شدت تابش سینکروترونی و بهرهی لیزر الکترون آزاد هر دو با

یک آندوالتور روی محور اصلی آندوالتور ضرایب  9و  1و  7و

خطای فاز ارتباط دارند ] .[7سرانجام نشان داده شد که کاهش

 ...از هارمونیک اصلی هستند .تولید این هارمونیکها را میتوان

نسبی درخشندگی تابش خروجی از آندوالتور روی محور آن

با تداخل سازندهی بین امواج گسیل شده از قطبهای مختلف

برحسب خطای فاز به شکل سادهی زیر قابل بیان است ]:[0

آندوالتور

توصیف

شدت

کرد.

به

این
()6

هارمونیکها به پارامترهای آندوالتور بستگی دارد .پارامتر

) R  exp(n2 σ 2φ

انحراف آندوالتور که معموالً آن را با  Kنشان میدهند تعیین-
 K = 0934به
کنندهی شدت هارمونیکها ،و برابر است با λu B o
/

به طوریکه n ،عدد هارمونیک و  σφمجذور میانگین مربعی

طوریکه  λ uپریود آندوالتور برحسب  cmو ˳ Bبیشینه شدت
میدان آندوالتور روی محور آندوالتور برحسب ( Tتسال) است

خطای فاز در قطبهای آندوالتور است .سازندگان آندوالتور

] 6و  .[2برای تولید میدان مغناطیسی متناوب در آندوالتور هم

باید تا جایی که الزم است این خطاها را کاهش دهند .راههای

میتوان از آهنربای دائمی و هم آهنرباهای برقی با کویلهای

کاهش این خطاها در آندوالتورهایی که از آهنرباهای دائمی

رسانای معمولی یا اَبررسانا استفاده کرد .در عمل ،میدان

استفاده

مغناطیسی به هر روشی که تولید شود از حالت ایدهآل انحراف

میکنند با سایر آندوالتورها متفاوت است .برای رفع این خطاها

دارد .خطاهای موجود در میدان مغناطیسی آندوالتور در طراحی

در این نوع آندوالتورها ،در درجهی اول باید ضمن استفاده از

و ساخت آندوالتورها بسیار اهمیت دارند .تأثیر این خطاها بر

آهنرباهای با کیفیت باال ،آنها را قبل از بهکارگیری با دقت

یافتن

اندازهگیری کرد .در درجهی دوم بعد از ساخت آندوالتور باید با

روشهایی برای تصحیح و کنترل این خطاها موضوع پژوهش-

استفاده از مواد فرومغناطیسی نرم که تراوایی مغناطیسی باالیی

های بسیاری طی  21سال گذشته بوده است .کارهای اولیهی

دارند میدان مغناطیسی را در نقاطی که نسبت به حالت ایدهآل

کینکید در سال  6301نشان داد که خطای موجود در شدت

انحراف دارند ،تصحیح کرد.

عملکرد

آندوالتور

و

میدان مغناطیسی نسبت به حالت ایدهآل میتواند تأثیر شایانی در

در این مقاله ،ابتدا دو خطایی که سازندگان آندوالتور در

کاهش شدت هارمونیکها داشته باشد ] .[9در آن زمان ،کیفیت

عمل با آن مواجه خواهند شد ،یعنی خطای پریود و خطای شدت
2
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میدان به طور خالصه تعریف ،و رابطهی کمّی آنها با فاز

آندوالتور حول  2πاُفت و خیز خواهد داشت .رابطهی اساسی

الکترون بیان میشوند .در ادامه ،تأثیر این خطاها بر نحوهی

بین فاز الکترون و میدان مغناطیسی آندوالتور به صورت زیر

عملکرد آندوالتور  U-48که اولین آندوالتور ساخته شده در

است ] 0و :[3

چشمهی نور ایران است مطالعه میشود.
()2

 .2خطای پریود و خطای شدت میدان و خطای فاز
پارامترهای اساسی باریکهی الکترونی چشمهی نور ایران و






پارامترهای اساسی آندوالتور  U-48را در جدول  6میتوان

z

x 2dz
2π  z

-
= ) δ (z
+
λ  2γ 2
2


مشاهده کرد.

جدول  .1پارامترهای الکترون و آندوالتور U-48

میدان مغناطیسی آندوالتور یک میدان سینوسی است .یک

پارامتر

مقدار

انرژی الکترون

9 GeV

جریان باریکه

488 mA

طول پریود آندوالتور

40 mm

کمینه مقدار شکاف

61 mm

شدت میدان مغناطیسی آندوالتور

8/71 T

فاکتور انحرافK ،

9/91

تابع سینوسی ،با شدت و طول موج آن مشخص میشود .در
عمل ،میدان مغناطیسی آندوالتور یک موج سینوسی است که
نقاط اوج و حضیض آن حول مقدار میانگینی که با ˳ Bنمایش
داده میشود یک اُفت و خیز کوچکی خواهد داشت .اندازهی
طول موج آن نیز حول مقدار میانگینی که با  λ uنشان داده می-
شود ،اُفت و خیز خواهد داشت .خطای موجود در نقاط اوج و
حضیض را خطای شدت میدان ،و خطای در اندازهی طول موج

B +B6
o

میدان مغناطیسی آندوالتور را خطای پریود مینامند .شکل  6و 2

میدان ایدهآل

به ترتیب خطای شدت میدان و خطای پریود را نشان میدهند.

میدان واقعی

8/1

ₒ

باعث میشود در هر تناوب ،هم شدت میدان در قطبها و هم

]B-Field [T

هرگونه انحراف میدان مغناطیسی آندوالتور از حالت ایدهآل
طول موج نسبت به حالت ایدهآل اختالف داشته باشد .از آن جا
که هارمونیکهای تابشی به علت تداخل سازندهی تابش

-8/1

سنکروترونی از قطبهای مختلف آندوالتور تولید میشوند،

B +B2
o

خطاهای موجود در میدان مغناطیسی سبب تداخل غیرسازنده می-
8/82

شود و شدت هارمونیکها کاهش مییابند .با افزایش انرژی

8/86

ₒ

-8/86

-8/82

موقعیت(یکای دلخواه)

هارمونیکها ،حساسیت شدت هارمونیکها به این خطاها بیشتر

شکل  .1خطای شدت میدان مغناطیسی .در حالت واقعی در هر نیم پریود

می شود .تصحیح این خطاها در آندوالتورها اهمیت دارد و نه در

شدت میدان نسبت به حالت ایدهآل انحراف دارد.

ویگلرها ،چرا که طیف ویگلر پیوسته است و عمالً صحبت از
تکتک هارمونیکها بیمعنی است .امروزه ،تأثیر خطای شدت
میدان و خطای پریود را با در نظر گرفتن آثار این دو خطا بر فاز
حرکت الکترون توجیه میکنند ] .[3در حالت ایدهآل ،اختالف
فاز حرکت الکترون و به دنبال آن تابش سینکروترونی از آن ،در
هر پریود نسبت به پریود قبل به اندازهی  2πخواهد بود ،اما در
حالت واقعی این اختالف در گذر از پریودهای مختلف

9
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حرکت الکترون ،بر مسیر حرکت الکترون و پایداری آن نیز اثر
میگذارند .همان طور که از رابطهی ( )2معلوم میشود ،در

میدان ایدهآل
میدان واقعی

حقیقت خطای فاز در هر قطب ،ناشی از مجموع تمام خطاهای

8/1
]B-Field [T

ₒ

فاز در قطبهای پیش از آن است .به طور کلی
می توان خطای فاز در محل هر قطب را به صورت زیر نشان داد
که از لحاظ مفهومی ،شکلی ساده از رابطهی ( )2است ]:[3

-8/1

ψi

()4
-6
8/89

8/82

ₒ

8/86

-8/86

-8/82

به طوریکه .ψ i = φ i+1 - φ i ،به  ψ iخطای فاز موضعی و به

-8/89

 φ iخطای فازانباشته

()1

دلخواه)

شکل  .2خطای پریود میدان مغناطیسی .در حالت واقعی پریود میدان نسبت

شد،
z





e
γmc

=x

میتوان خطای فاز موضعی ψ i ،را برحسب خطا در اندازهی

زاویهی حرکت

طول شکاف حساب کرد .در این حالت ،رابطهی میدان مغناطیسی

الکترون روی محور آندوالتور است .در حقیقت ،با انتگرال-

آندوالتور روی محور آن که به اندازهی شکاف و طول پریود

گیری از میدان مغناطیسی آندوالتور و سپس استفاده از رابطهی

آندوالتور وابسته است برابر است با ]:[2

( ،)2فاز الکترون در نقطهی  zبه دست میآید .شار فوتون تولید

()1

شده از آندوالتور از رابطهی زیر محاسبه میشود ]:[0
()9
2

x exp(iδ )dz







میگویند .در مورد آندوالتور U-48

طرح چشمهی نور ایران که با آهنرباهای دائمی ساخته خواهد

به حالت ایدهآل انحراف دارد.

به

i=1

φ =φ +
n
1
()1

موقعیت (یکای

طوریکهB y (z )dz  ،

n-1

)(w
e 2ω2
ph
=
=θ
dΩ
16 π 3ε c

= ) B y (y,

) Sin(2πy / λ u

λu

- πg
B z (y, ) = 1/ 72 B r e

به طوریکه Br ،پسماند مغناطیسی آهنربای دائمی است که در

dN

مورد  U-48برابر با  6/60 Tاست .پارامتر  gاندازهی شکاف
آندوالتور ،و  λuاندازهی پریود آندوالتور است .محور طولی که

بنابراین ،طبق رابطهی ( ،)2هرگونه خطایی در میدان مغناطیسی

در راستای محور آندوالتور قرار دارد و مسیر حرکت الکترون در

وجود داشته باشد ،چه خطای در پریود ،و چه خطای در شدت

راستای آن است محور  ،zو محور عمودی که میدان مغناطیسی

میدان ،تأثیر خود را در فاز الکترون و نهایتاً در شار فوتونی

در راستای آن است ،محور  yاست .رابطهی طول موج تابشی را

خواهد گذاشت .خطای فاز را میتوان به دو گروه تقسیم کرد،

برحسب پارامترهای آندوالتور به صورت زیر ] [2 ،6با:

یکی خطای سیستماتیک و دیگری خطای کاتورهای .خطای

()1

سیستماتیک که به صورت یکنواخت در طول آندوالتور تغییر

λ
1
λn = u 2 1 + K 2 + γ 2θ 2
2
2n γ

میکند ،ناشی از خطا در یکنواختی اندازهی طول شکاف
آندوالتور و یا خطاهای ناشی از عدم یکنواختی و جهتمندی

با استفاده از رابطهی ( )1و ( ،)1خطای فاز سیستماتیک موضعی

دقیق بردار مغناطش آهنرباهای دائمی است .خطاهای کاتورهای

در محل قطب iام به صورت زیر بیان میشود:

مربوط به خطاهای نقطهای در اندازهی میدان در محل قطبهای
آندوالتور است که از یک قطب تا قطب بعدی به صورت

()7

کاتورهای تغییر میکنند ] .[3 ،1خطاهای کاتورهای عالوه بر فاز
4

πΔg i
Δλ
K2
= -π
λ
1 + K 2 / 2 λo

= ψi

مجلهی علوم و فنون هستهای6931 ،08 ،

به طوریکه،

در ساخت آندوالتور از رابطهی ( )7به منظور براورد میزان
خطای مجاز در اندازهی شکاف میتوان استفادهکرد که عمالً در

()68

طراحی مکانیکی آندوالتور اهمیت دارد.

) (1 γ 2 (υ (z
) )2 γ 2 (υ (z
) )2
x
x
y
y
1 (K 2 / 2) (K 2 / 2) γ 2 2 γ 2 2
x
y
x
y

 .3روش کار
به منظور مطالعهی تأثیر خطای پریود و خطای شدت میدان بر

)  υ x (zو )  υ y (zبه ترتیب مؤلفههای اُفقی و عمودی

عملکرد آندوالتور و تابش خروجی از آن ،ابتدا باید خطای شبه -

سرعت الکترون در نقطهی

تصادفی تولید ،و بر میدان مغناطیسی سینوسی ایدهآل اضافه ،و

پارامترهای انحراف الکترون در راستای افقی و عمودیاند .در

بعد از آن طیف تابشی در حضور و در غیاب این خطاها بررسی
شوند .کدهای استانداردی وجود دارند که با تقریبهای میدان
نزدیک( )7و میدان دور( )0به تحلیل طیف تابشی از آندوالتور می

= ) υy (z

و

برای تولید موج سینوسی با مجذور میانگین مربعی مشخص،

افزار متلب و برای محاسبهی طیف سینکروترونی از کد B2E

از اعداد شبهتصادفی با واریانس  6و میانگین صفر استفاده میشود

استفاده شده است ] .[68کد  B2Eبرای محاسبهی تابش

که با رابطهی ( )66تولید میشوند ]:[62 ،66

سینکروترونی ،میدان الکتریکی گسیل شده از الکترون در نقطهی
مشاهده را حساب میکند و به کمک تحلیل فوریه ،طیف تابشی

)period rms error(degree
360

را به دست میآورد .برای محاسبهی تابش سینکروترونی به روش

×) + periodideal ×randn(1, 2×N

ideal

= period

new

period

)field rms error (%
peakfield
= peakfield
× )+ peakfieldideal ×randn(1, 2×N
new
ideal
100

تحلیل فوریهی میدان الکتریکی تولید شده بهوسیلهی الکترون
نسبیتی در نقطهی ( )x,y,zاز رابطهی زیر استفاده میشود ]:[2

()66
در رابطهی ( N ،)66تعداد پریودهای آندوالتور و برای

ieωN
)n(N - 1
)(-1
4 πε oc 2 n = 1
)) sin(πN ((ω / ω1 ) - n
×
) πN ((ω / ω1 ) - n

= )E (x , y , z , ω

U-48

برابر با  68است .شکل  ،9یک تابع سینوسی با خطای  1درجه را
برای میانگین مجذور مربعی پریود ،و  %9را برای میانگین مجذور
مربعی شدت میدان نشان میدهد .برای ارزیابی صحیح تأثیر این

2
θ 2 θy
ω
x
× exp i
θ x +θ y + z 1+
+
y
c x
2
2

dθ dθ
x y

مورد  U-48که یک آندوالتور تخت است ،روی محور آن،

°

همچنین .Kx=°

پردازند .در این مقاله ،برای تولید خطاهای شبه تصادفی از نرم-

) h (θ ,θ
n x y

 ، zو  K xو  K yبه ترتیب

خطاها بر تابش نهایی با توجه به محدود بودن تعداد پریود
آندوالتور و برای باال بردن آمار و دستیابی به دقت مطلوب،
باید تعداد دفعات زیادی موج سینوسی شبیه شکل  9تولید ،و

()0

میانگین شدت هارمونیکها را به عنوان شدت نهایی گزارش
به طوریکه )  hn (θ x ,θ yسهم هارمونیک nام در میدان

کرد .در این کار تعداد  688خطای متنوع و به دنبال آن  688موج

( است و به صورت زیر تعریف

سینوسی مختلف برای یک مقدار ثابت خطای فاز و خطای شدت

الکتریکی در زاویهی )

y

,

x

میدان تولید شده است و این توابع به شکل میدان مغناطیسی شبه

میشود:
κ dz dz

z

2iπn
λ

× exp

υ x (y) - θ x

λ /2

υ y (y) - θ y

- λ /2

n
λ1

واقعی وارد کد  ،B2Eو شدت هارمونیکهای آندوالتور به ازای
= ) hn (θ x ,θ y

آنها محاسبه میشوند.
در حالتی که هدف ،محاسبهی تابش سینکروترونی روی
محور آندوالتور باشد ،محاسبهی طیف تابشی با استفاده از رابطه-

()3

ی ( )9کار نسبتاً سادهای است .به این منظور ،با نوشتن یک برنامه
1

خطای پریود و خطای شدت میدان و تأثیر آنها بر تابش . . .

در محیط نرمافزار متلب ،فاز حرکت الکترون برای میدان

اختالل در فاز حرکت الکترون ،و همین اختالل سبب کاهش

مغناطیسی ایدهآل و همچنین در حضور خطای شدت میدان و

هارمونیکها میشود .از طرفی با پیدا شدن مؤلفههای غیرصفر

خطای پریود با استفاده از رابطهی ( )2محاسبه میشود.

سرعت نوسانی الکترون در راستای عرضی ،الکترون با فرکانسی
دو برابر فرکانس اول در راستای طولی نوسان میکند و همین
منشأ تولید هارمونیکهای زوج است ].[6

6

به منظور بررسی تأثیر خطای اندازهی میدان و خطای پریود
8/1
]Bz [T

ₒ

در شدت هارمونیکها برای چند خطای مشخص ،شدت

هارمونیکهای فرد اول تا هفتم محاسبه شد .میزان خطای مجاز در
فرایند ساخت ،بر اساس همین محاسبات تعیین میشود .شکل ،1

-8/1
میدان ایدهآل

8/9

8/2

میدان واقعی

8/6

ₒ

نتیجهی بررسی میزان خطاهای فوق را بر شدت هارمونیکهای
آندوالتور  U-48نشان میدهد.

-6
-8/86

-8/2

طبق شکل  1و بر اساس همین رهیافت ،برای خطاهای با

-8/9

موقعیت طولی ()m

مقادیر مختلف میتوان دریافت که برای رسیدن به باالی  %38از

شکل  .3اِعمال خطاهای شبهتصادفی برای شبیهسازی میدان واقعی

شدت در هارمونیکهای اول و سوم تابشی ،میزان مجاز در

آندوالتور با مجذور میانگین مربع خطای مشخص با استفاده از خطای

خطای شدت میدان و پریود باید به ترتیب کمتر از  %6و  9درجه
باشد .در مورد خطای مجاز در اندازهی شکاف ،با توجه به رابطه-

پریود ˚ 1و خطای میدان  .%9منحنی نقطهچین میدان ایدهآل بدون خطا
و منحنی پیوسته با در نظر گرفتن خطا است.

ی ( )1و ( ،)7و با استفاده از میزان خطای مجاز در شدت میدان و
پریود که از شکل  1مشخص میشود ،حداکثر میزان مجاز خطای
در شکاف برابر است با .61±8/2 mm

 .5نتایج

همانطور که در رابطهی ( )2مشاهده شد ،فاز حرکت

شکل  ،4مقایسهی طیف هارمونیک حاصل از وارد کردن میدان

الکترون اساسیترین کمیتی است که بهوسیلهی آن میتوان علت

مغناطیسی ایدهآل به کد  B2Eهارمونیکهای تابشی از

کاهش شدت هارمونیکها در اثر خطاهای موجود در میدان

آندوالتور  U-48در حالت ایدهآل ،و طیف هارمونیک بعد با

مغناطیسی آندوالتور را توجیه کرد .با نوشتن یک برنامه در

اِعمال خطای پریود و خطای شدت میدان ،میزان این اختالف بعد

محیط متلب و انتگرالگیری عددی از میدان مغناطیسی واقعی که

از اِعمال خطای میانگین مجذور مربعی برابر با  %9برای شدت

با خطا همراه شده است ،فاز گذر الکترون از آندوالتور مطالعه

میدان ،و میانگین مجذور مربعی برابر با  9درجه برای پریود به

شد .در حالت ایدهآل ،انتظار این است که ،فاز الکترون در گذر

دست آمده است .همانطور که مشاهده میشود ،هارمونیک اول

از هر پریود آندوالتور به اندازهی  2πرشد کند ،اما در حالت

نسبت به خطاهای اِعمالی کمترین اُفت را دارد و با افزایش

واقعی رشد فاز با اختالل همراه است که نتیجهی محاسبهی فاز

هارمونیکها اُفت بیشتری دیده خواهد شد .همچنین ،رشد

الکترون را در شکل  1میتوان مشاهده کرد.

هارمونیکهای زوج را که در حالت ایدهآل شدت آنها روی
محور آندوالتور صفر است میتوان مشاهده کرد .هارمونیکهای
زوج تنها در زاویهی غیر صفر نسبت به محور آندوالتور قابل
مشاهدهاند .خطای موجود در میدان مغناطیسی آندوالتور سبب

1

خطای پریود و خطای شدت میدان و تأثیر آنها بر تابش . . .

طیف ایدهآل
62

 %9خطای شدت میدان ()RMS

چگالی شار زاویهای

 9درجهی خطای پریود ()RMS
0

4

ₒ
4

6

2

9

ₒ

انرژی فوتون ()keV

شکل  .5هارمونیکهای آندوالتور  U-48در حالت ایدهآل و بعد از اِعمال خطای شدت میدان و خطای پریود به اندازهی به ترتیب  %9و ˚.9
8/3

%1/1 RMS ΔB/B

8/7
8/1
8/1

%3 RMS ΔB/B

8/4
8/9

نسبت شدت در حالت واقعی به ایدهآل

8/0

8/0
 %6 RMS ΔB/Bو 9 Deg.

8/1

8/1
/4

 %2 RMS ΔB/Bو 9 Deg.
 %9 RMS ΔB/Bو 9 Deg.

7

8/6

7

1

9

6

تأثیر خطاهای ناشی از شدت میدان بر شدت هارمونیکها( ،ب) تأثیر خطای

8/3
2 Deg.

8/01

9 Deg.

8/71
8/7

1 Deg.

(ب )
9

خطای در پریود بر شدت هارمونیکها.
رشد فاز ایدهآل
رشد فاز واقعی

6/2
6
8/0
8/1
8/4
8/2

8/11

ₒ

8/1

-8/2

6

8/4

0

8/2

ₒ
موقعیت طولی ()m

-8/2

فاز نرمالیزه شدهی الکترون

8/0

پریود بر شدت هارمونیکها و (ج) تأثیر همزمان هر دو خطای شدت میدان و
نسبت شدت در حالت واقعی به ایدهآل

6 Deg.

7

شمارهی هارمونیک

º

شکل  .1نسبت شدت هارمونیکها در حالت واقعی به حالت ایدهآل( :الف)

8/31

1

8/6

6

6

شمارهی هارمونیک

8/2

(ج)

ₒ
1
شمارهی هارمونیک

8/9

8/2

(الف)
9

8/7

نسبت شدت در حالت واقعی به ایدهآل

%1 RMS ΔB/B

6

6
8/3
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شکل  .5انحراف منحنی رشد فاز الکترون در گذر از آندوالتور  U-48با

خطای  %9در شدت میدان و ˚ 9در پریود .همین اختالل در فاز الکترون است
که منجر به تداخل غیرسازندهی فوتونها و کاهش شدت هارمونیکها می-

8/1

شود.
68
28
18

نکتهی دیگر پهنای هارمونیکها است که به عوامل مختلفی
چون پهنای ناشی از پراش ،پهنای ناشی از پهنای انرژی باریکهی
الکترونی ،و پهنای ناشی از واگرایی باریکه بستگی دارد .پهنای
ناشی از انرژی و واگرایی ذاتاً وجود دارد و برای هر حلقهی
انبارش مقداری ثابت است ،ولی پهنای ناشی از پراش را میتوان

8/9
8/2

چگالی شار نرمالیزه شده

8/4

8/6
ₒ
8/20

8/9

8/92

8/21

8/22

8/24

8/2

انرژی فوتون ()keV

با افزایش تعداد پریودهای آندوالتور ،یا به بیان دیگر طوالنیتر
کردن آندوالتور ،به طور خطی کاهش داد .پهنای ناشی از پراش
با  6/Nرابطه دارد ،که  Nتعداد پریودهای آندوالتور است .شکل
 ،7پهنای طیف را برای حالت  18و  28و  N=68مقایسه میکند.
به عنوان آخرین نتیجه ،مسیر حرکت الکترون در میدان
مغناطیسی ایدهآل و در حضور خطای فاز محاسبه شد .برای

8/0

8/4

محاسبهی این مسیر که با انتگرال دوم میدان متناسب است ،از کد
 B2Eاستفاده شد .شکل  ،0مسیر عرضی حرکت الکترون را نشان
می دهد .در ساخت آندوالتور و ویگلر ،انتگرال اول و دوم میدان
مغناطیسی در طول محور قطعهی الحاقی باید صفر شود تا بتوان

8/2

چگالی شار نرمالیزه شده

68
28
18

8/1

ₒ
8/00

مطمئن شد باریکهی الکترونی با همان زاویه و همان موقیعتی که
وارد آندوالتور شده است از آن خارج شود .بنابراین عالوه بر
کاهش خطاهای موجود در شدت میدان و پریود که بر شدت
هارمونیکها اثرگذارند ،باید نسبت به صفر شدن انتگرالهای اول
و دوم نیز اقدام کرد .بعد از ساخت و اندازهگیری آندوالتور،
نسبت به تصحیح میدان مغناطیسی آن اقدام میشود و مسیر
حرکت الکترون را تا جای ممکن به حالت ایدهآل نزدیک می-
کنند.
نتایج حاصل از محاسبات این مقاله با محاسبات مشابه در

8/01

8/04

8/02

8/0

8/70

8/71

8/74

8/72

انرژی فوتون ()keV

شکل  .4پهنای ناشی از پراش .تأثیر تعداد پریودهای آندوالتور ،N ،بر پهنای
انرژی هارمونیک اول و سوم.

68

ₒ

برخی کارها نشاندهندهی تطابق بین نتایج به لحاظ مفهومی

-1

هستند .در این رابطه میتوان به مرجع ] 66و  [62مراجعه کرد.

موقعیت عرضی ()μm

1

-68
مسیر ایدهآل
مسیر واقعی با  % 9خطای شدت میدان ()RMS
 9درجه خطای پریود ()RMS

8/2

8/6

ₒ/ₒ

-8/6

-61
-28

-8/2

موقعیت طولی ()m

شکل  .8خط پیوسته :مسیر حرکت سینوسی الکترون در حضور میدان
مغناطیسی ایدهآل و منحنی خطچین :مسیر حرکت الکترون در میدان

0

مجلهی علوم و فنون هستهای6931 ،08 ،

مغناطیسی با خطای میانگین مجذور مربعی  %9برای شدت میدان و ˚ 9برای

باالیی به حالت ایدهآل نزدیک است ،اما کیفیت بردار مغناطش

پریود.

آنها

 .1نتیجهگیری

اینطور

نیست

و

شدت

میدان

با

خطای

بیشتری مواجه است .نتیجهی آخر آنکه ،مسیر حرکت الکترون

رسیدن به میدان مغناطیسی ایدهآل در آندوالتور عمالً ممکن

در طول آندوالتور برقرار میشود و با انتگرال دوم میدان در طول

نیست .میدان مغناطیسی آندوالتور به طور کلی با دو نوع خطا

آندوالتور نسبت دارد .هر گونه خطا در میدان مغناطیسی منجر به

روبهروست؛ یکی خطای در شدت میدان در هر قطب ،و دیگری

عدم تقارن میدان و صفر نشدن انتگرال اول و دوم آن خواهد شد.

خطای در اندازهی پریود آندوالتور .در مورد آندوالتور U-48

در مراحل انتهایی ساخت آندوالتور ،این خطاها باید اصالح

چشمهی نور ایران که در حال ساخت است ،از آهنرباهای دائمی

شوند تا پایداری حرکت باریکهی الکترونی هنگام عبور از

استفاده شده است .در  U-48خطای در شدت میدان و اندازهی

آندوالتور تضمین شود.

پریود میتواند ناشی از شدت و جهت پسماند مغناطیسی تکتک
آهنرباهای دائمی ،ابعاد آنها ،و ساخت قطعات مکانیکی

تشکر و قدردانی

نگهدارندهی آهنرباها باشد .پسماند مغناطیسی آهنرباها با ساخت

تشکر صمیمانه خود را تقدیم میکنیم به پروفسور هلموت

یک پیچهی هلمهولتز ارزیابی میشود و ساخت قطعات مکانیکی

ویدمن ،استاد برجستهی دانشگاه استنفورد که به عنوان مشاور

با دقت صورت میگیرد ،اما در هر حال میدان مغناطیسی از حالت

طرح

ایدهآل انحراف خواهد داشت .میزان این انحراف براساس

چشمهی نور از نظرات ارزندهی ایشان بهره بردهایم .درک

میانگین مجذور مربعی خطای شدت میدان و میانگین مجذور

صحیح از خطای فاز و روش تحلیل تأثیر آن با راهنمایی ایشان

مربعی خطای پریود ارزیابی و مطالعه میشود .برای این منظور با

صورت پذیرفت.

تولید خطاهای کاتورهای در شدت میدان و اندازهی پریود
آندوالتور به کمک دستور  RANDNدر نرمافزار متلب که

پینوشتها

توزیع گاوسی با انحراف معیار  6و میانگین صفر از خطاهای
1. Wiggler
)2. RMS (Root Mean Square
)3. FOM (Figure of Merit
4. Low Gain FEL
5. Local Phase Error
6. Cumulative Phase Error
7. Near Field Approximation
8. Far Field Approximation

کاتورهای را تولید میکند ،میدان سینوسی نزدیک به حالت
واقعی ایجاد میشود .این میدان به صورت ورودی در اختیار کد
 B2Eبرای محاسبهی شدت هارمونیکهای تابش سینکروترونی
و مسیر حرکت الکترون قرار میگیرد .نتایج نشان میدهند با
افزایش شماره هارمونیکها ،حساسیت شدت آنها به خطاهای
فوق افزایش مییابد و این یعنی برای رسیدن به هارمونیکهای
باالتر باید میدان مغناطیسی تا جای ممکن به میدان ایدهآل
نزدیک شود .نتیجهی دوم اینکه تأثیر خطای در شدت میدان بر
شدت هارمونیکها از خطای ناشی از اندازهی پریود بیشتر
است .نتایج محاسبات نشان میدهد برای رسیدن به باالی  %38از
شدت در هارمونیکهای اول و سوم تابشی ،میزان مجاز در
خطای شدت میدان و پریود باید به ترتیب کمتر از  %6و  9درجه،
و میزان خطای در اندازهی شکاف نباید از  61±8/2 mmبیشتر
باشد .نکتهی مهم اینکه در عمل ،خطای در اندازهی پریود از
خطای در شدت میدان کمتر است .زیرا ابعاد آهنرباها با دقت
3

. . . خطای پریود و خطای شدت میدان و تأثیر آنها بر تابش

[6] P. Kennedy, et al., Statistical variation of FEL
performance due to wiggler field errors, Nucl.
Instrum. Meth. A 1 (1990) 607-610.
[7] B.L. Bobbs, et al. In search of a meaningful
field-error specification for wigglers. Nucl.
Instrum. Meth. A (1990) 574–578.
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