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بررسی دینامیک باریکهی کاواک شتابدهی موج ایستای طراحی شده برای
 مگاالکترون ولت6 شتابدهندهی خطی الکترون
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، کاواکهای شتابدهی موج ایستای جفتشدهی جانبی به علت گرادیان شتابدهی نسبتاً باال و حساسیت نسبتاً کم نسبت به خطای ساخت:چکیده
 برهمکنش مؤثر ذره و، مهمترین گزینه در طراحی کاواکهای شتابدهی.در شتابدهندههای خطی الکترون با انرژی پایین کاربرد گستردهای دارند
 بررسی.میدانهای الکترومغناطیسی برای رساندن خوشههای الکترون به انرژی مورد نظر با بیشترین راندمان و کیفیت مناسب باریکهی خروجی است
 دینامیک باریکهی کاواک، در این مقاله با استفاده از کد استرا.دینامیک باریکه برای تعیین مشخصات باریکه ی خروجی از کاواک ضروری است
 طراحی شده است که با8332/5 MHz  با فرکانسπ/8  کاواک مورد نظر به منظور تشدید در مد عملکردی. بررسی شده است1 MeV شتابدهی
 برای باریکهی، نتایج به دست آمده نشان می دهد که پس از ساخت کاواک طراحی شده. تغذیه می شود8/9 MW المپ مگنترون با بیشینه توان
،4/62 pi-mm-mrad  و گستردگی انرژی به ترتیب مقادیر، نیم رخ عرضی در جهت عمودی و افقی، گسیلندگی در جهت افقی و عمودی،خروجی
. مورد انتظار است0/24 MeV  و6/85 mm

 برهمکنش الکترون و میدان الکتریکی، کد استرا، کاواک شتابدهی موج ایستا، دینامیک باریکه:کلیدواژهها
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Abstract: Side coupled standing wave accelerating cavities are widely used in a low energy linear
accelerator because of relatively high accelerating gradient and low sensitivity to construction tolerances.
The effective interaction of particles and electromagnetic fields is important to accelerate electrons to the
intended energy with the greatest efficiency and beam quality output. Beam dynamics study is essential for
determining the coordinates of the output beam from the cavity. In this paper, we present the beam
dynamics of a 6 MeV accelerating cavity using a space charge tracking algorithm (ASTRA). The designed
accelerating cavity that feeds by magnetron with a maximum power of 3.2 MW is operating in π/2 mode at
a frequency of 2856 MHz. The results show that after the construction of the designed cavity, the vertical
and horizontal emittances of the output beam, the transverse profile and the beam energy spread
respectively 3.55 pi-mm-mrad, 1 mm and 0.88 MeV as expected.
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 .1مقدمه
()6

شتابدهندههای خطی الکترون که بهاختصار به آنها لینَک نیز

(تصاویر رنگی) استفاده میشود [.]9

گفته میشود ،از قسمتهای مختلفی تشکیل شدهاند که کاواک

کاواکهای موج ایستا نیز براساس مد نوسانی درون آنها و

شتابدهی از بخشهای اصلی آنها به شمار میرود .شتابدهنده-

همچنین نحوهی چیدمان کاواکهای جفتشده و شتابدهی،

ی خطی را میتوان براساس کاواک شتابدهی به شتابدهندهی

انواع مختلفی دارند .به منظور داشتن گرادیان شتابدهی بیشتر و

موج رونده و موج ایستا تقسیمبندی کرد .در کاواکهای

حساسیت کمتر به خطای ساخت ،کاواکهای موج ایستا از نوع

شتابدهی موج رونده ،توان  RFاز یکجهت ساختار تزریق

جفتشدهی جانبی با مد عملکردی  π/8انتخاب شدهاند [.]4

میشود و درون ساختار شتابدهنده پیش میرود و در انتهای

هدف این مقاله ،بررسی دینامیک باریکه در کاواک موج

توان

ایستا از نوع جفتشدهی جانبی با نرمافزار استرا است که به منظور

باقیمانده ،به سمت بار هدایت ،و درون بار جذب میشود .در

شتابدهی به باریکهی الکترون تا انرژی  1 MeVاستفاده می-

شتابدهندههای موج ایستا ،ابتدا و انتهای ساختار شتابدهنده

شود.

ساختار

بهطور مؤثری اتصال کوتاه است تا توان  RFدرون ساختار

در این مقاله پس از تشریح مراحل طراحی کاواک

بازتاب شود و از مجموع توان رفتی و برگشتی برای شتابدهی

شتابدهی ،دینامیک باریکهی آن بررسی شده است .برای این

استفاده شود .هر کدام از این نوع شتابدهندهها مزایا و معایبی

منظور پس از تشریح اهمیت بررسی دینامیک باریکه و معرفی کد

دارند [.]6

مورد استفاده ،پارامترهای مهم مورد بررسی و نحوهی تعریف

شتابدهندههای خطی الکترون کاربردهای متنوعی در

پارامترهای ورودی به کد توضیح داده ،و در نهایت پارامترهای

صنعت ،پزشکی ،تحقیقات علمی و غیره دارند .دو زمینهی

باریکهی خروجی و عملکرد کاواک مورد نظر ارزیابی شده

کاربرد وسیع شتابدهندههای خطی عبارتند از درمان سرطان در

است.

پزشکی و بازرسی محمولههای کامیونی( )8در مبادی ورودی و
خروجی کشورها.

 .2روش طراحی

در پزشکی ،از شتابدهندههای خطی الکترون در بازهی

به طور کلی برای انواع کاواکهای شتابدهی ،چندین مرحلهی

انرژی  4تا  62 MeVبرای درمان سرطان استفاده میشود.

طراحی وجود دارد .اولین مرحلهی طراحی ،شبیهسازی کاواک به

میتوان از باریکهی الکترون خروجی مستقیماً (مد الکترون) ،و یا

لحاظ الکترومغناطیسی است که براساس عبور امواج

از فوتونهای ترمزی حاصل از تابش الکترون به فلزی سنگین (مد

الکترومغناطیسی درون ساختارهای موجبری و حل معادالت

فوتون) برای درمان استفاده کرد .بیشینهی انرژی فوتونهای

ماکسول درون این ساختارها استوار است .برای انجام

ترمزی با انرژی الکترونهای خروجی برابر است .فوتون با انرژی

شبیهسازیهای این مرحله ،با توجه به نوع ساختار میتوان از

 1 MeVبه منظور درمان اکثر تومورهای سرطانی مناسب است

نرمافزارهای مختلفی از جمله سوپرفیش( ،]5[ )9سی.اس.تی(،]1[ )4

[.]8

کامسول( ،]7[ )5اچ.اف.اس.اس( ]2[ )1و سایر نرمافزارهای مشابه
شتابدهندههای خطی الکترون همچنین در سامانههای

استفاده کرد .با انجام این مرحله از طراحی ،پارامترهای

بازرسی محمولههای کامیونی بسیار پرکاربرد هستند و شرکتها

الکترومغناطیسی ساختار برای شتابدهی حاصل میشوند.

و مؤسسات تحقیقاتی مختلف در آمریکا ،چین ،انگلیس و روسیه

طراحی دقیق ابعاد برای دستیابی به این پارامترهای میدانهای

در زمینهی ساخت این سامانهها فعال هستند [ .]9در این سیستمها

الکترومغناطیسی و در نتیجه مشخصات باریکهی خروجی بسیار

با توجه به ضریب تضعیف پرتو ایکس در مواد مختلف ،استفاده

حائز اهمیت است.

از انرژی  8/5تا  3 MeVرایج است .شتابدهندهی خطی
الکترون  1 MeVپرکاربردترین نوع در این زمینه است که هم در

پس از طراحی الکترومغناطیسی ،دینامیک طولی و عرضی
8

باریکهی درون این ساختارها بررسی میشود .در حقیقت مطالعه-

بررسی دینامیک باریکهی کاواک شتابدهی موج ایستای . . .

ی دینامیک باریکه قبل از ساخت کاواک ،شبیهسازی رفتار

خروجی انجام خواهد شد .در جدول  6مشخصات کاواک

باریکه در برهمکنش با میدانهای الکترومغناطیسی است .اهمیت

موردنظر ارائه شده است.

این مرحله شبیهسازی را میتوان از جنبههای مختلف ارزیابی کرد
که در ادامه به برخی از پراهمیتترین آنها در شتابدهندههای
خطی اشاره میشود.

جدول  .1مشخصات خروجی کاواک موردنظر

 .6طراحی الکترومغناطیسی براساس مشخصات ذرهی مرجع

پارامتر

تکانرژی قرار گرفته روی محور انجام میشود ،در

فرکانس تشدید ()MHz

حالیکه در عمل باریکهی ورودی ،گستردگی مکانی و
پهنای انرژی دارد .در نتیجه ،بررسی دینامیک باریکه
میتواند دید کلی نسبت به کل ذرات باریکه را در اختیار

توان ورودی رادیو فرکانسی ()MW

8/9

نوع جفتشدگی بین کاواکها

باریکه و تخمین رفتار آنها راحتتر باشد ،اما در ساختارهای

نحوهی انتقال توان به کاواک

غیرمتناوب (مانند بانچر) و در ساختارهای غیرمتقارن (مانند
ساختارهای جفتشدهی جانبی) عدم یکنواختی میدان در

موج ایستا
π /8

جفتشدهی جانبی
موجبر

با در نظر گرفتن مشخصات کاواک ،مرحلهی اول شبیهسازی

کل ساختار ،تخمین رفتار باریکهی عبوری را مشکل ،و در

با استفاده از کد سوپرفیش و نرمافزار کامسول انجام شده است

برخی موارد غیر قابل پیشبینی میسازد.

[ .]67در شکل  ،6شمای کلی کاواک موج ایستای جفتشدهی

 .9تنها با طراحی الکترومغناطیسی مشخصات دقیق باریکهی

جانبی طراحی شده در نرمافزار کامسول نشان داده شده است و

خروجی مانند پهنای انرژی ،گسیلندگی ،نیمرخ( )7طولی و

در

عرضی و سایر مشخصات حاصل نمیشود.
.4

انرژی خروجی کاواک ()MeV

مد نوسان

 .8شاید در ساختارهای متقارن و متناوب ،بررسی دینامیک

8332/5
1

نوع ساختار

قرار دهد.

مقدار

جدول  8نیز مشخصات کاواکهای شتابدهی و کوپلینگ ارائه

برای تخمین تابش زمینه و اتالف باریکه ،مطالعهی

شدهاند.

دینامیک دقیق باریکه ،گریزناپذیر خواهد بود.

در نرمافزار کامسول ،بسیاری از پارامترهای الکترومغناطیسی

با توجه به موارد ذکر شده ،بررسی دینامیک باریکه به منظور

کاواک محاسبه میشود (در جدول  9برخی از پارامترهای

طراحی بهینه ،یکی از مراحل حائز اهمیت در طراحی

کاواک طراحی شده ارائه شدهاند) اما تنها خروجی این مرحله که

کاواکهای شتابدهی است .کد پارمال( ]3[ )2و استرا( ]60[ )3از

ورودی کد استرا نیز هست ،میدان الکتریکی محوری کاواک

کدهای رایج در این زمینهاند که اعتبارسنجی آنها در برخی از

شتابدهنده است .کد استرا با استفاده از اندازهی میدان الکتریکی

گزارشها به چاپ رسیده [ ،]61-66و حتی اعتبارسنجی کدهای

محوری کاواک ،سایر میدانهای الکترومغناطیسی را محاسبه

جدیدتر با این دو کد انجام شده است.

میکند .به این منظور ،میدان الکتریکی محوری به دست آمده با

پس از شبیهسازی دینامیک باریکهی درون ساختار ،طراحی

نرمافزار کامسول ،به فرمت سازگار با کد استرا به صورت فایل

مکانیکی آن به لحاظ بررسی تنش حرارتی ،مالحظات ساخت و

دادهی ورودی در نظر گرفته میشود .به منظور تبدیل دادههای

خنککاری ساختار انجام میشود.

خروجی نرمافزار کامسول به فرمت سازگار با کد استرا ،از
نرمافزار متلب( ]62[ )60استفاده شد.

 1.2طراحی میدان الکترومغناطیسی کاواک

همانطور که اشاره شد ،اولین مرحلهی طراحی ،شبیهسازی

از آنجا که براساس طراحی ،المپ مگنترون برای تأمین توان

الکترومغناطیسی ساختار است که با توجه به پارامترهای مطلوب

کاواک موردنظر [ ]63انتخاب شده است ،در شبیهسازی نیز

84
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بیشینهی توان برابر با  8/9 MWدر فرکانس  8332/5 MHzمطابق

بار فضایی ردیابی میکند .ردیابی ذرات براساس انتگرال

با المپ مذکور در نظر گرفته شده است.

 Runge-Kuttaدرجهی چهار با گامهای زمانی مشخص انجام
میشود [.]80
این کد شامل دو فایل ورودی اصلی است .در یکی از فایلها

54/64 mm

باریکهی ورودی برای ساختار تعریف ،و ردیابی این باریکه در
میدانهای الکترومغناطیسی در فایل دیگر تعریف شده برای آن

71/28 mm

انجام میشود [.]60
بررسی دینامیک باریکه در هر شتابدهنده را میتوان به
دینامیک عرضی و طولی تقسیم کرد .در دینامیک عرضی ،ذرات
خارج از محور شتابدهی در نظر گرفته میشوند تا اثر نیروهای

87/8 mm

واگراکننده بر ذرات برآورد شود .در شتابدهندههای خطی

شکل  .1شکل کاواک.

الکترون ،به علت مسیر مستقیم الکترونها و نسبیتی شدن سریع
آنها ،محاسبات دینامیک باریکهی عرضی سادهتر از این

جدول  .2ابعاد هندسی کاواک شتابدهی و کوپلینگ ][67
مقدار ()mm

ابعاد هندسی کاواکهای طراحی شده
شعاع کاواکهای شتابدهی

92/46

طول کاواکهای شتابدهی

50

فاصلهی بین دماغه

محاسبات در شتابدهندههای دایرهای است [ .]86دینامیک
طولی در اثر میدانهای الکترومغناطیسی متناوب حاصل میشود.
در شتابدهندهی خطی الکترون ،بعد از تزریق باریکه و در

64/63

شعاع روزنهی باریکه

8/5

شعاع انحنای دیواره

63/1

شعاع قسمت پایین دماغه

6

شعاع قسمت باالی دماغهی مخروطی

8/7

شعاع بین دیواره و دماغه

5/9

طول سطح مسطح

ابتدای مسیر ،الکترونها نسبت به موج ،فازهای متفاوتی دارند اما
به سرعت به فاز نهایی میرسند و این فازها تا انرژیهای باال ثابت
میمانند [.]86
از آنجا که انرژی نهایی و بازدهی شتابدهی کاواک

9

شعاع کاواکهای کوپلینگ

ذرات ،به میدان الکتریکی و فاز ثابت ذرات بستگی دارد ،بررسی

88/57

طول کاواکهای کوپلینگ

87/8

طول دماغهی کاواکهای کوپلینگ

3/16

شعاع دماغهی کاواکهای کوپلینگ

2/9

راندمان کاواک و انرژی نهایی ذرات ،و همچنین مطالعهی
دینامیک باریکهی درون ساختار به منظور بررسی اتالف باریکه
اهمیت خواهد داشت .در بررسی دینامیک باریکهی ذرات
چندین پارامتر مهم خواهد بود که در ادامه معرفی مختصر آنها

جدول  .3پارامترهای الکترومغناطیسی کاواک طراحی شده ][67
پارامتر
ضریب کیفیت

امپدانس موازی ()MΩ/m

مقدار

 -گسیلندگی باریکه :معیاری است برای اندازهگیری متوسط

67400
614/55

میدان سطحی بیشینه به میدان محوری

9/2

گرادیان شتابدهی ()MV/m

86

فرکانس تشدید ()MHz

بیان شده است:
گستردگی ذرات در مختصات فضای فاز که برای حالت
تکذره به صورت نمایش فضای فازی در طول مسیر ،و
برای حالت باریکه به صورت میانگین آماری ذرات در نظر

8332/5

گرفته ،و به صورت زیر تعریف میشود [:]88
 2.2بررسی دینامیک باریکهی درون کاواک

(   (s )x 2 (s )  2 (s )x (s )x (s )   (s )x 2 (s ) )6

کد استرا یک کد سهبُعدی برای ردیابی ذرات به همراه یک مولد
ذرات ورودی و چند کاربر گرافیکی پس پردازنده براساس

که در آن  β ،γو  αپارامترهای  Courant-Snyderهستند.

کتابخانه  PGPLOTاست .این کد تعداد مشخصی ذره (

گسیلندگی با واحد طول یا طول -زاویه تعریف میشود [.]88

الکترون ،پوزیترون ،پروتون و یون هیدروژن) را تحت تأثیر میدان
الکترومغناطیسی که توسط کاربر تعریف میشود با در نظر گرفتن
85
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 -نیمرخ عرضی باریکه :نشاندهندهی سطح مقطع باریکه است

باریکهی ورودی به کاواک است .گسیلندگی باریکهی ورودی

که این پارامتر برای شتابدهندههای سینکروترون و

در صفحهی عرضی با توجه به اندازهی شعاع کاتد در تفنگ

برخورددهندهها بسیار مهم است .در شتابدهندههای خطی

الکترونی برابر با  4 mmو فاصلهی آن تا ابتدای کاواک حدود

مورد استفاده در بازرسی محمولههای کامیونی و پزشکی

 6 cmتخمین زده شده است .همچنین گستردگی انرژی این

که از پرتو ایکس حاصل از برخورد الکترون با هدف

باریکه

حدود

استفاده میشود ،الزم است اندازهی باریکه ،متناسب با قطر

 9 KeVتخمین زده شده است .در جدول  4مشخصات کلی

هدف باشد تا از داغ شدن بیش از حد مساحت کوچکی از

باریکه تعریف شده به عنوان فایل ورودی نشان داده شده است.

هدف جلوگیری شود [.]89
50

-

انرژی نهایی باریکه و گستردگی انرژی :انرژی نهایی باریکه،
متناسب با گرادیان شتابدهی کاواک ،انرژی اولیهی

0

º

رسیدن به انرژی  1 MeVمدنظر است .گستردگی انرژی،

Ez MV/m

ذرات ،و طول کاواک مشخص میشود .در این مقاله،
تأثیر
-50

بهسزایی در طراحی فیلتر مسطحکننده دارد و هر چه مقدار
آن در خروجی کاواک کمتر باشد ،رسیدن به گستردگی
0/85

انرژی کمتر پس از فیلتر مسطحکننده راحتتر خواهد بود.

0/8

0/6

0/65

0/05

º

zm

 -بازدهی گیراندازی :این پارامتر نشاندهندهی مقدار جریان

شکل  .2میدان الکتریکی تعریف شده در کد استرا

برخوردی به هدف نسبت به جریان خروجی تفنگ است.
برای مثال بازدهی گیراندازی برای شتابدهندهی خطی مدل

جدول  .5مشخصات باریکه ورودی به کاواک
پارامترهای باریکه ورودی

 600C/Dشرکت واریان که از مدلهای پراستفاده در
پزشکی است  %97گزارش شده است [.]84
در شکل  ،8میدان الکتریکی محوری ورودی به دست آمده

مقدار

اندازهی باریکه در جهت افقی و عمودی ()mm

4

گستردگی انرژی ()KeV

9

براساس طراحی کامسول و منطبق با کد استرا نشان داده شده

سرعت نسبی ذره

0/98

گسیلندگی باریکه در جهت طولی ()mm

900

است .همانطور که اشاره شد ،در این پژوهش میدان الکتریکی

گسیلندگی نرمال شده در جهت افقی و عمودی (pi-mm-

محوری در کد استرا تعریف شده است و کد استرا این قابلیت را

)mrad

دارد که سایر میدانهای الکترومغناطیسی را درون کاواک

0/47

 .3نتایج و بحث
در این شبیهسازی  5000ذره در دو مرحله (در مرحلهی اول

محاسبه کند .با بررسی انجام شده روی میدانهای الکتریکی
کاواک شبیهسازی شده در نرمافزار کامسول در فواصل مختلف

بدون ،و در مرحلهی دوم با در نظر گرفتن اثر بار فضایی ذرات)

از محور شتابدهی ،میدانهای الکترومغناطیسی در محدودهی

ردیابی شدند .بدون در نظر گرفتن اثر بار فضایی ذرات6231 ،

روزنهی عبور باریکه ،از تقارن مطلوبی برخوردارند .بنابراین در

ذره ،و با در نظر گرفتن آن 6273 ،ذره به انتهای کاواک رسیدند.

نظر گرفتن میدان الکتریکی محوری به عنوان میدان کاواک،

این تعداد برابر با بازدهی گیراندازی بیش از  %97است و مقدار

خللی در اعتبار نتایج خروجی کد ایجاد نمیکند.

آن نسبت به بازدهی گیراندازی ارائه شده برای شتابدهندهی

تابع توزیع عرضی ذرات در فایل ورودی در دو جهت

شرکت واریان مطلوب است.

عمودی و افقی به صورت تابع گوسی ،و در جهت طولی به

در شکل  ،9نمودارهای فضای فاز باریکه در ابتدای کاواک،

صورت یکنواخت تعریف شده است که در عمل تخمین مناسبی

و در شکل  4نمودارهای فضای فاز در انتهای مسیر باریکهی

از

حاصل از ردیابی آن در میدان الکترومغناطیسیِ تعریف شده،
81
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نمایش داده شده است .همانطور که مشاهده میشود ،باریکه در

انتهای کاواک ،گسیلندگی در جهت عمودی و افقی بدون در

انتهای کاواک نیز توزیع گوسی خود را در راستای عمودی و

نظر گرفتن اثر بار فضایی  ،9/55 pi-mm-mradو با در نظر

افقی حفظ کرده است .همانطور که در شکلهای  9و  4مشاهده

گرفتن اثر بار فضایی 4/62 pi-mm-mradاست.

میشود ،شعاع باریکه در انتهای کاواک تقریباً نصف شعاع
باریکه در ابتدای کاواک است .با توجه به نتایج به دست آمده در

º
-8

)Px/pz (mrad

8

8
º
-8

6
0/5
º

چگالی نرمالیزه شدهی ذرات

6
º

-8

6

8

º

-6

)x (mm

)Px/pz (mrad

º

)y (mm

-6

0/5

8

6

توزیع متقاطع

توزیع متقاطع

چگالی نرمالیزه شدهی ذرات

8

6

º
)y (mm

-6

8

-8

6

º
)x (mm

-6

-8

-8

شکل  .3فضای فاز باریکه در ابتدای کاواک.

(الف)
8

8

6
º
-6

)Px/pz (mrad

6
º

-8

-8 -6

6

6
0/5
º

چگالی نرمالیزه شدهی ذرات

6
0/5
º

6

0/5

º

)y (mm

-0/5

توزیع متقاطع

6

-6

(ب)
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0/5

º

)x (mm

-0/5

-6

چگالی نرمالیزه شدهی ذرات

توزیع متقاطع

)Px/pz (mrad

-0/5

º

)y (mm

-0/5

-6

6

-0/5

º

)x (mm

-0/5

-6
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8

6
º
-6

)Px/pz (mrad

6
º
-6

-8

-8

-6

6

6

0/5

º

º

چگالی نرمالیزه شدهی ذرات

توزیع متقاطع

0/5

6

º

)y (mm

)x (mm

-6

6

º

چگالی نرمالیزه شدهی ذرات

توزیع متقاطع

)Px/pz (mrad

6

º

)y (mm

6

º

-6

-6

)x (mm

شکل  .5فضای فاز باریکه در انتهای کاواک :بدون در نظر گرفتن اثر بار فضایی ذرات (الف) ،با در نظر گرفتن اثر بار فضایی ذرات (ب).

این نکته قابل ذکر است که با توجه به تصادفی بودن تولید

شده است .همانطور که در شکل مشاهده میشود ،با پیشروی

باریکهی ورودی در کد استرا ،تابع توزیع باریکهی ورودی کامالً

خوشههای الکترونی در طول کاواک ،تغییرات اندازه حرکت در

گوسی نخواهد بود.

هر خوشه کاهش مییابد و در انتهای تیوب بیشترین فشردگی
باریکه مشاهده میشود.

در شکل  ،5تغییرات انرژی برحسب طول کاواک نشان داده
شده است .همانطور که مشاهده میشود ،در انتهای کاواک،

شکل  ،2نمودار فضای فاز باریکه در صفحهی عرضی

انرژی  1 MeVو همچنین گستردگی انرژی  0/22 MeVحاصل

باریکهی ورودی (باال) ،فضای فاز باریکه خروجی بدون در نظر

شده است .براساس مرجع [ ]85که بررسی دینامیک باریکهی

گرفتن اثر بار فضایی (وسط) و فضای فاز باریکه خروجی با در

کاواک شتابدهی  60 MeVموج ایستا را ارائه داده است،

نظر گرفتن اثر بار فضایی (پایین) از کاواک را نشان میدهد .در

گستردگی انرژی کاواک طراحی شده در این مرجع MeV

شکل  3و  60نیز به ترتیب تغییرات گسیلندگی و تغییرات شعاع

 6/071است .مقدار به دست آمده برای گستردگی انرژی برای

باریکه برای نقاط مختلف در طول کاواک نشان داده شده است.

کاربرد مورد نظر کافی است.
در شکل  ، 1دینامیک باریکهی طولی در طول کاواک نشان

1

داده شده است .همانطور که مشاهده میشود ،باریکهی ورودی
(برابر با فاصلهی مکانی دو کاواک همفاز) تبدیل شده است.
این نکته قابل ذکر است که پس از فاصله  87/5میلیمتری

8

(طول کاواک) ،لولهی رانش قرار داده شده است تا نمایش
خوشهها در خروجی قابل مشاهده باشد .در این شکل ،نقاط آبی،

0/85

0/8

0/6

0/65

0/05

ذراتی هستند که به سمت عقب شتاب داده شدهاند ،و نقاط قرمز

)Z (m

رنگ ذراتی هستند که به دیوارههای کاواک برخورد کردهاند.

شکل  .1تغییرات انرژی در راستای محور کاواک.

در شکل  7نیز فضای فاز طولی خوشههای الکترونی نشان داده

82

)E (MeV

با طول  90 cmبه خوشههای مجزا با فاصلهی  60سانتیمتری

4
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شکل  .6دینامیک طولی باریکه در طول کاواک.
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شکل  .1فضای فاز باریکه در صفحهی عرضی :باریکهی ورودی (الف)،
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-6
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شکل  .7فضای فاز طولی خوشههای الکترون در طول کاواک.

8

º

)y (mm

6

باریکه خروجی بدون اثر بار فضایی (ب) و باریکه خروجی با در نظر گرفتن

-8

)x (mm

اثر بار فضایی (پ).

(ب)

7
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شده از کد استرا و نتایج مراجع [ ،]85-89نتایج به دست آمده

60

قابلقبول است.

1
4

ε π mrad mm

2

جدول  .1مشخصات باریکهی خروجی از کاواک
بدون در نظر گرفتن

با در نظر گرفتن

پارامترهای باریکهی خروجی

اثر بار فضایی

اثر بار فضایی

شعاع باریکه در جهت افقی و عمودی ()mm

6/66

6/85

گستردگی انرژی ()MeV

0/22

0/24

سرعت نسبی ذره

8

گسیلندگی باریکه )(pi-mm-mrad

6

6

9/55

6/62

º
0/90

0/85

0/80

0/60

0/65

0/05

º

 .5نتیجهگیری

)Z (m

با شبیهسازی برهمکنش باریکه و میدان الکترومغناطیسی کاواک

شکل  .1تغییرات گسیلندگی در طول کاواک.

شتابدهی طراحی شده در کد استرا ،مشخصات باریکهی
0/3

خروجی به دست آمد .انتظار میرود پس از ساخت کاواک

0/2

موردنظر ،باریکهای با نیمرخ عرضی  6/85 mmو گستردگی

0/90

0/85

0/80

0/60

0/65

0/05

º

σx σy mm

0/7

انرژی  0/24MeVدر انتهای کاواک وجود داشته باشد و %97/5
از الکترونهای خروجی از تفنگ به هدف برخورد کنند .نتایج

0/1

این مقاله برای طراحی هدف پرتو ایکس و طراحی سیستم

0/5

خنککاری هدف و کل کاواک قابل استفاده خواهد بود.

0/4

پینوشتها

)Z (m

1. Linac
2. Cargo Inspection
3. Poisson Superfish
)4. Computer Simulation Technology(CST
5. COMSOL Multiphysics
)6. High Frequency Electromagnetic Field Simulation (HFSS
7. Profile
8. Parmela
)9. A Space Charge Tracking Algorithm(ASTRA
10. MATLAB

شکل  .11تغییرات شعاع باریکهی ذرات در طول کاواک.

همانطور که از شکل  2مشخص است ،توزیع ذرات
باریکهی خروجی در صفحهی عرضی به تابع گوسی نزدیک
بوده ،و مطابق تصویر فضای فاز بیشترین ذرات در وسط باریکه
متمرکز شده است .با توجه به نتایج نمودار شکل  60و همچنین
نیمرخ نشان داده شده از باریکهی خروجی در شکل  ،2شعاع
باریکهی ذرات بدون در نظر گرفتن اثر بار فضایی در راستای
افقی

و

عمودی

 6/66 mmو با در نظر گرفتن آن  6/85 mmبه دست آمده است
که این مقادیر براساس اندازهی هدف ارائه شده در مرجع []89
مناسب است.
گسترهی فاز ورودی باریکهی ورودی با توجه به در نظر
گرفتن موقعیت باریکه و میدان  RFدر شبیهسازی انجام شدهی
فازی بین  -30تا  10درجه به انرژی نهایی مورد نظر خواهند
رسید.
در جدول  5مشخصات باریکهی خروجی از کاواک نشان
داده شده است .همانطور که اشاره شد ،با مقایسهی نتایج حاصل
90
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[8] High Frequency Electromagnetic Field Simulation,

https://www.hfss.com.
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