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022keV ساخت شتابدهندهی الکترواستاتیکي با بیشینه انرژی
، حسن زندی، فرهاد ذنوبي، آزاده وکیلي، حسین قدس، محمد المعيرشتي، مرتضي جعفرزاده خطیباني،*جواد رحیقي
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 تهران ـ ايران،66631-6843 : صندوق پستي، سازمان انرژی اتمي ايران، پژوهشگاه علوم و فنون هستهای،پژوهشکدهی علوم هستهای

 طراحی و ساخت يک سيستم کامل شتابدهنده با انرژي بيشينهي،251keV پس از طراحی و ساخت ستون شتابدهنده با انرژي

:چکیده

 منبع تغذيهي،111keV  در اين راستا عالوه بر ساخت ستون شتابدهنده با انرژي. در گروه فيزيک پژوهشکدهي علوم هستهاي انجام شد111keV
 و سيستم، اتصالها و متعلقههاي مرتبط با هدايت باريکه در خأل، چشمهي يونی از نوع بسامد راديويی،111kV  ترانس عايقبندي شدهي،111kV
 در اين مقاله به طرح کلی دستگاه و توضيح مختصري از عملکرد اجزاي اصلی و مهم آن پرداخته. نيز طراحی و ساخته شدند...  ديدبانی و،کنترل
 بلکه در به دست آمدن فنآوريهاي مهم در زمينههاي، اين شتابدهنده نه نتها میتواند يک ابزار سودمند براي پژوهشگران باشد.شده است
. ولتاژ و خأل باال نيز سهيم خواهد بود،چشمهي يونی

 منبع ولتاژ باال، باريکه يون، شتابدهندهی الکترواستاتیک:کلیدواژه

Construction of Electrostatic Accelerator with a Maximum Energy of 200keV
J. Rahighi*, M. Jafarzadeh Khatibani, M. Lamehi Rachti, H. Ghods, A. Vakili, F. Zounobi,
H. Zandi, H. Azizi, P. Taherparvar
Nuclear Science Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI, P.O.Box: 11365-3486, Tehran – Iran

Abstract: Following the successful design and construction of a 150keV accelerator tube, the
construction of a 200keV electrostatic accelerator system at the Physics Department of the Nuclear
Science Research School has been completed. This accelerator includes a 200keV accelerator tube, a
high voltage power supply capable of supplying 200kV at 10mA current and a 200kV isolating
transformer. An RF type ion source with a system for the control of ion beam could provide ions to the
accelerator system. The vacuum system employed is a turbo molecular pumping system coupled with a
mechanical rotary pump, where they can provide clean vacuum in the order of 7-10 Torr. In this paper
the design criteria and some technical details of the construction of the accelerator system are presented.
The construction of this accelerator provides a useful tool for research in various fields and gives an
opportunity for the Iranian industry to develop and build accelerator components such as RF, vacuum
and accelerator control systems.
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ساخت شتابدهندهي الکترواستاتيکی با بيشينهي انرژي 111keV

توسط يک منبع ولتاژ از نوع کوککرافت والتون توليد میشود ،از

 .6مقدمه
شتابدهندهها امروزه به صورت ابزار بسيار مفيدي براي پژوهش

طريق مقاومتهاي تقسيمکنندهي ولتاژ به الکترودهاي ستون

در علوم بنيادي و کاربردي درآمدهاند ،اين ابزار ،کاربردهاي

شتابدهنده متصل میشود .در اثر توليد ميدان الکترواستاتيکی،

متنوعی در زمينههاي فنی و صنعتی دارد .طبق برآوردهاي صورت

انرژي يونهاي تشکيلدهندهي باريکهي يونی تا 111keV

گرفته ،حدود  13111شتابدهنده در سراسر جهان وجود دارد

افزايش میيابد .اين يونها طول شتابدهنده و لولهي هدايتگر
-3

که از اين تعداد تنها حدود  2%با انرژي باالتر از  2GeVصرفاً

باريکه را تحت شرايط خأل  21تور پيموده و در نهايت بر هدف

براي پژوهشهاي بنيادي مورد استفاده قرار میگيرند 44% ،براي

موردنظر که در محفظهي مخصوص آن نصب شده است تابانيده

مقاصد پرتودرمانی 42% ،براي کاشت يون و  4%نيز براي پژوهش

میشوند.

در زمينههاي پزشکی به کار گرفته میشوند ] .[2در اين
بين شتابدهندههاي الکترواستاتيکی بر خالف ساير انواع

 .6اجزای شتابدهندهی ES-200

شتابدهندهها که از ميدان الکتريکی متغير براي شتاب دادن به

 6.6چشمهی يون

ذرات باردار استفاده میکنند ،به دليل بهره بردن از يک منبع ولتاژ

از ميان انواع مولدهاي يون ،در اين شتابدهنده مولد يون از نوع

ثابت و ايجاد ميدان الکتريکی ثابت ،از پيچيدگی نسبتاً کمتري و

بسامد راديويی( )2به دليل پيچيدگی کمتر ،زياد بودن نرخ توليد

در نتيجه از هزينهي پايينتري براي ساخت ،تجهيز و نگهداري

يونهاي اتمی نسبت به يونهاي مولکولی ،سهولت به کارگيري

برخوردارند .اين امر موجب رواج اين دسته از شتابدهندهها در

در شتابدهندهي الکترواستاتيکی ،قابليت کارکرد مناسب در

بسياري از دانشگاهها و مراکز صنعتی و پزشکی شده است.

خأل از مرتبهي  21-5تور ،مصرف کم گاز و جريان نسبتاً زياد

شتابدهندههاي الکترواستاتيکی عموماً در مواردي استفاده

باريکه انتخاب شد .طرحوارهي اين مولد يون در شکل  2نشان

میشوند که باريکه با کيفيت باال ،انرژي نسبتاً کم اما با ثبات باال

داده شده است.

مورد نياز باشد .همچنين توانايی شتابدهندههاي الکترواستاتيکی

اجزاي اصلی اين مولد يون عبارتاند از:

براي شتاب دادن به طيف وسيعی از يونها مزيت ديگر اين نوع

-

شتابدهندهها محسوب میشود .شتابدهندهي الکترواستاتيکی

محفظهي اصلی از جنس شيشهي پيرکس به شکل
استوانه به طول  16سانتیمتر و به قطر  1سانتیمتر.

 ES-200يک شتابدهندهي الکتروستاتيکی با دامنهي کاربرد

-

الکترود خارج از جنس تنگستن.

وسيع است که براي پژوهشهاي فيزيک هستهاي پايه ،فيزيک

-

منبع تغذيهي ولتاژ باال با ولتاژ ◦ تا  5kVبه منظور خارج

شتابدهنده و کاربردهاي تشخيصی در حوزههاي مختلف

کردن يونها.

صنعت يون نشانی ،پزشکی و آموزشی استفاده میشود.

-

آنچه در اين مقاله بدان پرداخته میشود گزارشی از ساخت

نوسانساز و تقويتکنندهي  81مگاهرتز با توان تقريبی
 211وات.

شتابدهندهي الکترواستاتيکی و مروري بر نحوهي عملکرد و
مشخصههاي اجزاي اصلی تشکيلدهندهي آن است.

RF

 .0اصول کار
در اين شتابدهنده يونهاي مثبت که توسط مولد يون توليد
میشوند ،تحت اثر ميدان الکتريکی ناشی از اعمال ولتاژ ◦ 5kV-

کانال خروجی

پس از خروج از روزنهي مجراي خروجی مولد يون وارد ستون

uA

شتابدهنده شده ،تحت اثر لنزهاي الکترواستاتيکی طبقات اول

◦ - 21 kV

شتابدهنده به صورت باريکهي يونی پيرامحور در میآيند .قطر

آهنرباي الکتريکی
◦- 5 kV

اين باريکه با تغيير در ولتاژ اعمالی (در محدودهي ◦ تا  )21kVبه
اولين الکترود تشکيلدهندهي لنز ،تغيير میکند .ولتاژ  111kVکه

شکل  .6طرحوارهي چشمهي يون.
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-

-

آنتن انتقال توان امواج الکترومغناطيسی و مدار تطبيق

محوري و ناهمگن توليد کند .اين ميدان باعث فشرده شدن

امپدانس.

بارهاي مثبت در پالسما ،حول محور چشمهي يون و ثانياً باعث

کانال خروجی يون که از آن براي تزريق گاز نيز

دور شدن الکترونها از محور و افزايش اندرکنش ميان الکترونها

استفاده میشود.

و اتمهاي گاز داخل محفظه میشود.

-

غالف کانال خروجی از جنس کوارتز.

-

آهنرباي الکتريکی با شدت ميدان  21-6تسال.

 0.6ستون شتابدهنده با ولتاژ بیشینهی 022kV

پارامترهاي اصلی اين نوع مولد که عبارتاند از :بسامد و توان

ستون شتابدهنده ،که طولی در حدود  51سانتیمتر دارد ،از 24

تقويتکنندهي بسامد راديويی ،نوع آنتن ،جنس و طول محفظهي

حلقهي سراميکی و  26الکترود تشکيل شده است (شکل .)1

شيشهاي به يکديگر وابسته بوده و انتخاب آنها با توجه به

الکترودها و حلقههاي سراميکی با چسب مخصوص خأل به

امکانات آزمايشگاه به انجام رسيد.

قطعات سراميکی چسبانده شدهاند .ولتاژ هر الکترود  2/21ولتاژ

بسامد و توان تقويتکنندهي بسامد راديويی به عنوان

اعمال شده توسط منبع ولتاژ باال است .براي اعمال ولتاژ باال به

مشخصهي اصلی به صورت پيش فرض  81مگاهرتز و  211وات

الکترودها از  6زنجيرهي مقاومتی به عنوان مقسم ولتاژ ايزوله شده

در نظر گرفته شد .بسامد کار تقويتکنندههاي مولد يون عموماً

استفاده میشود مقاومت هر يک از اين زنجيرهها  11مگا اهم

بين  11تا  451مگاهرتز بود .هر چه بسامد کار کمتر باشد ،هزينهي

است (شکل .)6

ساخت تقويتکننده و پيچيدگی کار به همان اندازه کمتر میشود.

اما با افزايش بسامد تقويتکننده به دليل اينکه مسير حرکت
الکترونهايی که تحت تأثير ميدان الکترومغناطيسی قرار گرفتهاند،

افزايش میيابد ،توليد يون نيز افزايش میيابد .به عبارت ديگر
توان کمتري براي توليد يون مورد نياز است .همچنين عالوه بر
آن با افزايش بسامد میتوان از محفظهي مولد يون با طول کوتاهتر

استفاده نمود.
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با در نظر گرفتن اين موضوع که در فشار  21ميلیبار که
نقطهي کار اين نوع مولد يون است ،ميانگين پويش آزاد يونها
بسيار بيشتر از طول محفظه است ،لذا بازترکيب يونها در داخل
محفظه نسبت به امکان بازترکيب آنها در اثر برخورد با جدارهي
محفظه ،قابل چشمپوشی است .بنابراين مناسبترين ماده براي

شکل  .0ستون شتابدهندهي .111kV

محفظهي اصلی ،مادهي عايقی است که ضريب بازترکيب يونها
در اثر برخورد با آن کمتر از ساير مواد است .پيرکس با ضريب

مقاومتهاي تقسيمکنندهي ولتاژ

مقاومت محدودکننده

 1×21-5در مقايسه با کوارتز با ضريب  8×21-4و آلومينيم اکسيد
با ضريب  1/66براي اين منظور انتخاب شد ] .[1با اعمال ولتاژ
حدود ◦ تا  5kVبه الکترود خارجکن ،میتوان مقدار خروج يونها

از مولد يون به داخل ستون شتابدهنده را کنترل نمود .اين
الکترود از جنس تنگستن بوده و توسط يک قطعه از جنس
کوارتز از يونها مجزا شده است .در انتهاي چشمهي يون و

Feedback

ابتداي دهانهي خروجی يک آهنرباي الکتريکی با شدت ميدان
حدود  21-6تسال قرار داده شد تا يک ميدان مغناطيسی استاتيکی

شکل  .6نحوهي اتصال منبع ولتاژ باال.
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وارونگر 5KV

ساخت شتابدهندهي الکترواستاتيکی با بيشينهي انرژي 111keV

 6.6مولد ولتاژ باال از نوع کوککرافت -والتون با ولتاژ بیشینهی

جدول  .6مشخصههاي فنی منبع ولتاژ باال

022kV

براي ايجاد ولتاژهاي بسيار باال با جريان کم يکی از بهترين

ولتاژ ورودي

بسامد ورودي برق شهر

حداکثر جريان ورودي

111V

51HZ

11A

روشها -روش چند برابرکنندهي ديودي -استفاده شد .ويژگیهاي

تعداد فاز

بيشينه جريان خروجی

ريپل

اين مدار عبارتاند از:

تک فاز

21mA

≥ 5%

-

سادگی سيستم؛

ولتاژ خروجی

بسامد سوئيچ

يکسوکننده

-

قابليت افزايش ولتاژ خروجی تنها با اضافه کردن تعداد

111kV DC

3/6MHz

تمام موج نيم تريستوري

شيوهي کار

قطبيت ولتاژ خروجی

مبدل DC/AC

پيوسته

مثبت

تمام موج IGBT

طبقات ،ديود خازنی؛
-

کم حجم بودن نسبی سيستم در مقايسه با ديگر سيستمها؛

-

استفاده از فنآوري نسبتاً ساده در ايجاد ولتاژ باال؛

-

امکان تعديلی کردن سيستم ،اين امکان باعث افزايش
سرعت نصب و راهاندازي و رفع عيب میشود.

در اين سيستم با استفاده از يک مدار چند برابرکنندهي شامل
 14طبقه (شکل  )6ولتاژ جريان مستقيم  5تا  111کيلوولت توليد
میشود .مشخصات فنی و نمودار اين منبع ولتاژ در جدول  2و
شکل  4آورده شده است.
شکل  .8نمودار منبع تغذيهي .111kV

 8.6ترانس عايقبندی شده

يکی از قسمتهاي چالش برانگيز در ساخت اين شتابدهنده،
تأمين ولتاژ تغذيهي مورد نياز براي مدارهاي الکترونيکی نصب
شده در داخل پايانهي ولتاژ باال ( )HVبود .با توجه به اينکه
پايانهي ولتاژ باال مطابق شکل  5بايد از بدنهي دستگاه و زمين
مجزا شده باشد لذا طراحی و ساخت يک ترانس با نسبت  2:2در
دستور کار قرار گرفت.
در ساخت اين ترانس به منظور عايقسازي آن ،سيمپيچ ثانويه
در محفظهاي که با نوعی رزين به طور کامل پر شده است ،قرار
داده شد (شکل  .)5مدلهاي مختلفی از اين ترانس ساخته شد که
در فرايند ساخت آنها روشهاي گوناگونی در تزريق رزين براي
عايقکاري سيمپيچهاي ثانويه به کار گرفته شد و بارها تحت

شکل  .1محل قرار گيري ترانس عايقبندي شده.

ولتاژ  111کيلو ولت مورد آزمايش قرار گرفت ،تا نتيجهي
دلخواه حاصل شود.

که در آن  Pفشار برحسب تور T ،دما برحسب کلوين k ،ثابت

 1.6سیستم خأل و تزريق گاز

بولتزمن و  dقطر مولکولهاي گاز است .به راحتی میتوان

پويش آزاد متوسط يا ميانگين مسافتی که يک مولکول گاز بدون

محاسبه نمود که پويش آزاد متوسط براي مولکولهاي گاز

برخورد با ديگر مولکولها در فاصلهي بين دو برخورد متوالی

نيتروژن که  11%حجم هوا را شامل میشود و قطر مولکولهاي

طی میکند در حالت کلی چنين به دست میآيد ][6

آن در حدود  6/8آنگستروم است در دماي  15درجهي

()2

1
kT

2
2Nd
2Pd2

-6

سانتیگراد و فشار  2تور تقريباً  5×21 cmاست.
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 3.6اندازهگیری جريان باريکه

در يک شتابدهندهي الکترواستاتيکی ،يونها طی فرايند
توليد در مولد يون و افزايش انرژي در ستون شتابدهنده تا

جريان باريکه و ميزان واگرايی آن مشخصههايی هستند که در

برخورد با هدف ،مسيري در حدود چند متر را طی میکنند .در

شتابدهندهها با روشهاي مختلف قابل اندازهگيري هستند.

طی اين مسير برخورد يونهاي موجود در باريکه با مولکولهاي

در شتابدهندهي  ES-200مطابق شکل  3جريان ناشی از

گازهاي موجود در فضاي داخلی شتابدهنده و يا پراکندگی

برخورد باريکه را در سه نقطهي مختلف از ستون شتابدهنده و

آنها از اين مولکولها موجب کاهش جريان و کيفيت باريکه

لولهي هدايتکننده میتوان اندازهگيري کرد .برخورد باريکهي

میشود .به عبارت ديگر ،فشار فضاي داخلی شتابدهنده بايد به

يونهاي مثبت با هدف منجر به جدا شدن الکترونهاي سطحی در

اندازهاي باشد که پويش آزاد متوسط يونها ( )λبه بيش از چند

محل برخورد و افزايش بار سطحی هدف میشود .در نتيجهي

متر برسد .با استفاده از رابطهي ( )2حداکثر فشار بايد از مرتبهي

چنين فرآيندي ،جريان اندازهگيري شده بيش از جريان واقعی

 21-3تور باشد .براي رسيدن به اين خأل میتوان از پمپهاي

نشان داده خواهد شد .براي جلوگيري از چنين خطايی در

پخشی و يا توربومولکولی به همراه يک پمپ مکانيکی دورانی

اندازهگيري باريکه تمهيدات الزم براي بازگرداندن الکترونهاي

استفاده کرد .اگر چه پمپهاي پخشی نسبت به پمپهاي

سطحی به هدف از طريق اعمال ولتاژ مثبت در حد چند ده ولت

توربومولکولی از قيمت به مراتب کمتري برخوردارند اما بخار

در اطراف هدف پيشبينی شد.

روغنی که به هنگام کار از اين پمپها متصاعد میشود در

جريان باريکهي اندازهگيري شده با اين روش در شتابدهندهي

صورت عبور از تلهي سرد( )1میتواند به ميزان بسيار کم وارد

 ES-200در حدود  511تا  311µAاست که نسبت به شرايط

محيط شتابدهنده شده و اليهي نازکی از روغن بر روي سطوح

چشمهي يونی میتواند متفاوت باشد.

داخلی و از جمله هدف تشکيل دهد که موجب افزايش زمان
پمپ کردن و کاهش کيفيت باريکه به هنگام برخورد با هدف

 7.6واحد کنترل سیستم

میشود .به داليلی که ذکر شده در ساخت اين شتابدهنده از

به منظور سهولت در کاربري اين شتابدهنده ،همهي ابزارهاي

يک پمپ توربومولکولی با دهانهي  211ميلیمتري و سرعت

کنترلی و نظارتی موردنياز ،به صورت متمرکز در داخل يک پانل

پمپ کردن تقريباً  281ليتر بر ثانيه به همراه يک پمپ دورانی دو

به ابعاد  281cm×31cm×31cmنصب شد .در شکل  8تصوير

مرحلهاي با سرعت پمپ کردن  28ليتر بر دقيقه استفاده شد .با

اين پانل کنترل آورده شده است .اجزاي اين پانل کنترل عبارتاند

توجه به حجم فضاي داخلی شتابدهنده پس از گذشت حدود

از:
-

يک ساعت از آغاز پمپ کردن ،خأل به حدود  21-5تور رسيد،

يک کامپيوتر به منظور برقراري ارتباط دو طرفه با
مدارهاي واسطهي کنترلی و مشاهدهي تصوير دوربينهاي

که با ادامهي کار پمپاژ خأل بهتر از  1×21-3تور شد .اين نقطه

نظارتی بر روي نمايشگر؛

براي تزريق گاز به مولد يون مناسب است.
به منظور توليد يون بايد مقداري گاز با دقت بسيار زياد به
داخل مولد يون تزريق شود .مقداري از اين گاز به طور ناخواسته
وارد ستون شتابدهنده شده موجب افت خأل و افزايش مصرف

-

قسمت کنترلی مدار مولد ولتاژ باال؛

-

نمايشگر مقدار خأل؛

-

کليدها و فيوزها.

گاز میشود .در اين شتابدهنده براي تزريق گاز از يک
کنترلکنندهي جرمی( )6استفاده شد .اين وسيله در واقع ترکيبی از
يک شير سلونوييد بسيار سريع به همراه مدار اندازهگير جرم

جريان لولهي

عبوري و يک کنترلکنندهي  PIDبراي کنترل دقيق جريان گاز

هدايتکنندهي باريکه

جريان هدف

است که می تواند ميزان عبور گاز را (بسته به نوع آن) از صفر تا

µA

µA

جريان حلقهي فوکوس
µA

 5SCCMتغيير دهد.
شکل  .3نحوهي اندازهگيري جريان باريکه.
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شکل  .7پانل کنترل شتابدهنده.

شکل  .4نمودار سيستم کنترل شتابدهنده.

همانطور که در شکل  1ديده میشود واحد کنترل از اجزاي

 6.7.6مـدار رابـط نـوری بـرای برقراری ارتباط دوطرفه بین کامپیوتر و

مختلفی تشکيل شده است که ارتباط بيشتر آنها با کامپيوتر ،از

کنترلکنندهی میزان تزريق گاز

طريق يک مدار واسطه با استفاده از درگاه موازي )(RS-232

با توجه به اينکه کنترلکنندهي گاز بايد در داخل پايانهي ولتاژ

برقرار میشود.

باال قرار داده شود ،لذا برقراري ارتباط با آن تنها با استفاده از فيبر
نوري امکانپذير است .بنابراين مدارهاي مبدل عالمتهاي

 6.7.6مدار اندازهگیری جريانهای حاصل از برخورد باريکه در نقاط

الکتريکی به نوري و بالعکس طراحی و ساخته شد ،به طوري که

مختلف

کاربر بتواند از طريق سطح مشترک گرافيکی در نرمافزار کنترلی

اين قسمت از  6مدار تبديل جريان به ولتاژ در روش انتگرالی ،به

شتابدهنده و اين رابطههاي نوري -الکترونيکی به سهولت حجم

همراه  6کانال مبدل قياسی به عددي  21بيتی داخلی يک

گاز تزريق شده به چشمهي نوري را با دقتی از مرتبه

ريزکنترلکننده ،تشکيل و براي اندازهگيري جريانهاي  2µAتا

 1/12SCCMکنترل نمايد .فشار گاز داخل مخزن و دماي شير

 2mAتنظيم شده است .درعمل به دليل وجود نوسان در جريان

کنترلکنندهي جرمی نيز مشخصههايی هستند که در نرمافزار به

باريکه با دقت تقريباً  21µAمیتوان مقدار جريانها را اندازهگيري

نمايش درمیآيند.

نمود.
 8.7.6مدار مولد تپ برای تولید باريکهی يوني
 0.7.6مدار کنترل موتورهای پلهای

با اعمال تپهايی با پهناي دست کم  21µsبه قسمت نوسانساز

براي تنظيم منابع تغذيهي متصل به الکترودهاي کانونیکننده و

قسمت بسامد راديويی  ،RFمیتوان دامنهي امواجی که به چشمه

خارجکننده ،از  6موتور پلهاي به همراه  6عدد وارياک استفاده

يونی اعمال میشوند را تعديل نمود .در نتيجه توليد و تزريق

شد .براي کنترل اين موتورها مداري طراحی و ساخته شد که

يونها از حالت پيوسته به حالت تپی تغيير میيابد .مداري که

عالوه بر ارسال فرمان کنترل و راهاندازي موتورها ،موقعيت

براي اين کار طراحی و ساخته شد از يک ريزکنترلکننده ،فيبر

زاويهاي محور آنها را نيز اندازهگيري کرده و به مدار واسط

نوري و ملحقات آن تشکيل شده است و کاربر میتواند به کمک

ارسال مینمايد تا در اختيار کاربر قرار گيرد.

نرمافزار کنترلی ،چشمهي يون را با پهناي تپ دلخواه (بزرگتر
از  21µsتا پيوسته) تنظيم نمايد.
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 .8کاربردهای شتابدهندهی الکترواستاتیکي ES-200

-

-

-

استفاده از مدار تطبيق امپدانس که موجب افزايش

صنعت :کاشت يون ،کنترل فرايندهاي صنعتی همچون

کارآيی چشمهي يونی میشود .در نمونهي اصلی به

کنترل فرايند توليد سيمان ،تجزيه و تحليل کيفيت زغال

دليل فقدان اين بخش ،چشمهي يون تنها در شرايط

سنگ ،و . ...

خاصی داراي عملکرد مطلوب بود و هر گونه تغييري در

پزشکی :اندازهگيري عناصر کم مقدار در بدن و

ميزان تزريق گاز يا خأل کل سيستم موجب از کار افتادن

مطالعات مربوط به تغذيه و رژيم غذايی.

موقت چشمهي يون میشد.

-

محيط زيست :سنجش پسماندهاي هستهاي.

-

اندازهگيري ژئوفيزيکی مانند :نقشهبرداري ،تجزيهي

تقويتکنندهي المپی که عالوه بر موجود بودن در بازار

مواد معدنی و کانیها ،اکتشاف نفت.

داخل ،در شرايط کاري تپی داراي مشخصات به مراتب

-

استفاده از تقويتکنندهي ترانزيستوري به جاي

بهتري نسبت به نمونهي اصلی است که بر پايهي المپ

 .1نتیجهگیری

بسامد راديويی طراحی شده بود.

طراحی و ساخت سيستم کامل شتابدهنده با انرژي بيشينهي
 111keVرا میتوان گامی مؤثر و رو به جلو در گسترش

پينوشتها:

فنآوريهاي مربوط به اين شاخه از علم در کشور محسوب

2. RF Ion Source

نمود ،که عالوه بر آن ابزار سودمندي در اختيار دانشگاهها و

1. Cold Trap

مراکز علمی قرار میدهد.

6. Mass Flow Controller

نکته مهمی که جا دارد در انتها به آن اشاره شود مواردي
مرجعها:

است که در شتابدهندهي  ES-200در مقايسه با نمونههاي
خارجی آن (الگوي اصلی براي برگردان و ساخت) ارتقاء يافته

1. T. Feder, Accelerator school travels university
circuit, http:// controls.als.lbl.gov/ als_physics/
Fernando/FSannibaleWebSite/Teaching/USPA
S/USPASHighLights/PhysiscsTodayUSPAS_F
eb 2010. Pdf.

است .برخی از اين موارد عبارتاند از:
-

استفاده از پمپ توربومولکولی به جاي پمپ پخشی
براي رسيدن به شرايط خأل عاري از بخار روغن؛

-

افزايش انرژي شتابدهنده از  251به 111keV؛

-

استفاده از کنترلکنندهي جرمی به جاي شير نشتی

2. C. D. Moak, H. Reese, M. W. Good,
Nucleonics 9 (1951).

پاالديم که اين امکان را به کاربر میدهد تا بتواند از هر

3. R. Reid, Vacuum Science and Technology in
Accelerators Cockcroft Institute Lectures
(2010).

گاز ديگري براي تزريق به چشمهي يون و شتاب دادن
به آنها استفاده کند .در حالی که در نمونهي اصلی شير
نشتی پاالديم تنها به گاز هيدروژن و ايزوتوپهاي آن
اجازه عبور میدهد .به عبارت ديگر تنها میتوان
باريکهاي از يونهاي هيدروژن توليد نمود .همچنين

سرعت و دقت کنترلکنندههاي جرمی به مراتب از
نمونههاي پاالديمی بيشتر است.
-

استفاده از کامپيوتر براي کنترل و مشاهدهي متغيرهاي
کنترلی که افزودن امکاناتی همچون استفاده از
الگوريتمهاي مبتنی بر کنترل خودکار را در آينده ميّسر
میسازد.
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