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چکیده :شتابدهندهها سيستمهايي هستند که از ميدان هاي الکتريکي و مغناطيسي براي شتاب دادن و کنترل ذرات باردار تا مرز سرعت نور
استفاده ميکنند .حرارت توليد شده به وسيلهي پرتو الکترون در محفظهي شتاب از طريق چرخش آب در ديوارهي محفظهي شتابدهنده جابهجا
ميشود .اتالف حرارتي روي سطح داخلي محفظهي شتابدهنده و همچنين ضريب انتقال حرارت جابهجايي اجباري محاسبه ،و محفظه در حالتهاي با و
بدون خنکسازي با آب با استفاده از نرمافزار  ANSYS 12شبيهسازي و سپس دماهاي به دست آمده از شبيهسازي با مقادير اندازهگيري شده
مقايسه شد .همچنين حالتهاي مختلف گرفتگي براي مجراهاي آب موجود بر روي بدنهي محفظهي شتابدهنده در نظر گرفته شد .با توجه به
نتايج به دست آمده ،شبيهسازي دماي ديوارهي محفظهي شتاب دهنده در شرايط کاري از دقت مناسبي برخوردار است و در نقاطي که احتمال
گرفتگي مسير خنککننده وجود دارد ،دماي ديواره باالتر از ساير نقاط پيشبيني شد.

کلیدواژهها :شتابدهنده ی الکترون ،تحلیل ترموهیدرولیکي ،اثر گرفتگي مجراهای خنککننده

Thermal-Hydraulic Analysis of Rhodotron Accelerator Cavity
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Abstract: Electron accelerators use electric and magnetic fields to accelerate and control charged
particles to the close proximity of the speed of light. The results of the experimental test performed on
the Yazd Rhodotron cavity cooling system as well as the relevant numerical analysis carried out by the
ANSYS 12 code are presented. It was found that the numerical prediction for the cavity wall temperature
under normal operating condition was in reasonable agreement with the corresponding experimental
result. In addition, due to the blockage effect of the cooling channels, the cavity wall temperature was
higher than normal operating conditions.
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تحليل ترموهيدروليکي محفظهي شتابدهندهي رودوترون

 .6مقدمه

اولين نمونه صنعتي روردوترن در سال  6991در بلژيک ساخته

سه نوع پرتو گاما ،الکترون و ايکس در صنعت مورد استفاده قرار

شد [.]1 ،7 ،6

ميگيرد .اين پرتوها اگرچه با روشهاي مختلف توليد ميشوند،

همانند تمام شتابدهندهها ،رودوترون نيز بر همان اصل بنياني

ولي در اصل براي يک منظور استفاده ميشوند .انرژي منتقل شده

عبور الکترونها از يک ميدان الکتريکي قوي ،به منظور افزايش

به وسيله اين پرتوها در فرايند پرتودهي تغييرات فيزيکي و

انرژي کار ميکند .چون در رودوترون ،ميدان الکتريکي در يک

شيميايي ايجاد ميکند و در نهايت منجر به پليمريزاسيون ،پيوند

محفظهي شتاب قرار دارد و الکترونها براي شتاب بيشتر توسط

عرضي ،استريليزاسيون و يا پاستوريزاسيون سرد (در مواد غذايي)

ميدانهاي مغناطيسي به اين محفظه برگردانده ميشوند ،لذا اين

ميشود .اين نوع پرتوها پرتوهاي يونندهاند ،زيرا انرژي آنها در

شتابدهنده ميتواند به صورت پيوسته عمل نمايد.

حدي است که ميتواند الکترونها را از اتمها و مولکولها کنده

در شکل  6تصوير شتابدهندهي رودترون مدل  TT200و

و آنها را به يون تبديل کند .از آنجا که انرژيهاي مورد

در شکل  7نماي برش خورده از اجزاي شتابدهندهي رودترون

استفاده در پرتودهي ،در حدي نيست که بتواند در هستهي اتم

نشان داده شده است.

تغييراتي به وجود آورد ،لذا محصول پس از پرتودهي پرتوزا
نبوده و بالفاصله قابل استفاده است .شتابدهندهها سيستمهايي
هستند که از ميدانهاي الکتريکي و مغناطيسي براي شتاب دادن و
کنترل ذرات باردار تا مرز سرعت نور استفاده ميکنند.
شتابدهندهي الکترون پژوهشکده کاربرد پرتوها (يزد) از
نوع رودوترون با چهار خروجي عمودي و افقي با انرژيهاي  6و
 69MeVاست .قدرت نهايي اين دستگاه  699kWبوده و تا دو
برابر قابل افزايش است و ميتواند پرتوهاي ايکس و الکترون
توليد نمايد.
محفظهي شتابدهنده الکترون به دليل «توليد» انرژي ،تحت
اثر تنشهاي حرارتي قرار دارد و اين حرارت با چرخش آب به

شکل  .6شتابدهندهي رودترون مدل .TT200

دور محفظهي شتابدهنده جابهجا ميشود .هدف اين مقاله
تحليل ترموهيدروليکي محفظهي شتابدهندهي الکترون از طريق

سيستم بسامد راديويي

شبيهسازي با نرمافزار  ANSYS 12و مقايسهي نتايج آن با
مقادير به دست آمده از اندازهگيري نقاط مختلف محفظهي

ورودي سيال خنککننده

نيمهي بااليي محفظهي شتابدهنده

شتابدهنده است.

مجراهاي سيال خنککننده

کويلهاي مغناطيسي

 .2شتابدهندهی رودوترون
اصول اوليهي رودوترون اولين بار در سال  6999توسط ژ .پوتيه
از کميسارياي انرژي اتمي فرانسه ( )CEAمطرح شد .در سال
نيمهي پاييني محفظهي شتابدهنده

 6999اولين نمونهي رودوترون با ميانگين قدرت  79kWو انرژي
 1MeVتوسط کميسارياي انرژي اتمي فرانسه ساخته شد .سپس
در سال  6996همکاري کميسارياي انرژي اتمي فرانسه و شرکت
 IBAبلژيک آغاز و روند صنعتيسازي رودوترون شروع شد.

شکل  .2نماي برش خوردهي اجزاي رودترون.
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شتابدهندهي رودترون از سه قسمت اصلي تفنگ

باريکهي الکترون چرخيده و دوباره به داخل محفظهي شتاب

()7

هدايت شود و انرژي باريکه الکترون به  1MeVبرسد اين مراحل

تشکيل شده است .باريکهي الکترون ابتدا در تفنگ الکتروني

مرتباً تکرار ميشود تا در نهايت باريکهي الکترون حداکثر انرژي

توليد شده و سپس در محفظه شتاب ميگيرد .اين محفظ از دو

مجاز يعني  69MeVرا دريافت کند .نکتهي مهم و قابل توجه

استوانهي هم محور با قطر تقريبي  7mتشکيل شده است .اين

اين است که باريکهي الکترون در ميدان مغناطيسي تنها منحرف

محفظه توسط پمپهاي خأل تخليه ميشود ،و امواج

ميشود در حالي که در ميدان الکتريکي انرژي آن افزايش مييابد.

الکتروني( ،)6محفظهي شتاب و خروجيها يا خطوط انتقال

الکترومغناطيسي که توسط مدارهاي بسامد راديويي توليد

عواملي که باعث گرم شدن بدنهي محفظهي شتابدهنده

ميشوند در حکم ميدان الکتريکي براي الکترون عمل ميکنند.

ميشوند عبارتاند از  .6توان الکتريکي اتالفي امواج

مقدار اين ميدان در وسط محفظه بيشينه بوده و به صورت قرينه

الکترومغناطيسي حاصل از بسامد راديويي .7 ،تابش گسيل شده از

در کنارهها صفر ميشوند .البته امواج الکترومغناطيسي تواماً

الکترون در اثر شتاب گرفتن در داخل محفظهي شتابدهنده و .1

داراي موج مغناطيسي و الکتريکياند که اين دو بر هم عمود بوده

برخورد الکترون با بدنهي محفظهي شتابدهنده .عوامل  7و  1در

و با هم اختالف فاز دارند .لذا اين موج در هر لحظه باعث

برابر توان الکتريکي اتالفي باال (عامل  )6ناچيز بوده و قابل

ميشود استوانههاي داخلي و بيروني ،پتانسيلهاي مثبت و منفي،

صرفنظر کردن هستند [.]1 ،6

که تعيينکنندهي جهت ميدان الکتريکي است ،به خود بگيرند.
 .6محاسبهی اتالف حرارتي و ضريب انتقال حرارت

بسامد تعويض اين ميدان  692/4مگاهرتز است .هر فاصلهي زماني

()6

تعويض ميدان الکتريکي يک دور ناميده ميشود .در دور اول،

جابهجايي اجباری

استوانهي داخلي داراي پتانسيل مثبت و استوانهي بيروني داراي

براي اندازهگيري اتالف حرارتي ،دماي ورودي و خروجي

پتانسيل منفي است که خود ميدان الکتريکي به قدرت 699kV

خنککنندهي محفظهي شتابدهنده (مطابق شکل  )1به وسيلهي دو

ايجاد ميکند .الکترون که داراي بار منفي است با مشاهدهي

عدد ترموکوپل از نوع  PT100ثبت شد دماي ورودي ،خروجي و
دبي ثبت شده به ترتيب  62/7˚Cو  ،71/4˚Cو  69m /hrبود.
1

پتانسيل مثبت به شدت به سمت آن شتاب گرفته و حدود
 9/6MeVانرژي کسب ميکند .در دور بعدي جهت ميدان
الکتريکي يا در واقع پتانسيل استوانهها عوض ميشود ،به طوري
که استوانهي داخلي که در دور اول مثبت بود منفي ،و استوانهي
بيروني مثبت ميشود .با توجه به اينکه الکترون در دور اول تا
استوانهي داخلي شتاب گرفته است ،مجدداً در پتانسيل مثبت
استوانهي خارجي قرار گرفته و با کسب انرژي  9/6MeVبيشتر
شتاب ميگيرد و مجموع انرژيهاي دورهاي اول و دوم به
 6MeVبالغ ميشود [.]4
روبهروي خروجي باريکهي الکترون در هر مرحله کويلهاي
مغناطيسي (آهنرباي مغناطيسي) بسيار قوي قرار دارد که باعث
ميشود باريکه در داخل محفظهي اين کويل مغناطيسي چرخيده،
مجدداً داخل محفظهي شتاب شده و دورهاي مرحلهي اول تکرار
شوند .انرژي کسب شده توسط الکترون در اين مرحله به 7MeV
ميرسد .در خروجي اين باريکهي الکترون نيز کوپل مغناطيسي با

شکل  .6محل نصب ترموکوپلهاي  PT100در ورودي و خروجي سيستم

نيروي مغناطيسي بيشتر قرار داده شده است که باعث ميشود

خنککننده.
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حرارت جابهجا شده از خنککننده با استفاده از معادلهي زير
محاسبه شد ][9 ،2

با توجه به معادلهي ( )6داريم:

 997 58kg m  
3

 cp T
qm

()6

/

  

)3600(s

1

3



10 m h

 c p T 
qm



4 /180 kJ kg 1  C1  6 /2  C  71/ 81 kW

که در آن q ،مقدار حرارت ،
 mدبي جرمي جريان و  ΔTمقدار

بنابراين اتالف حرارتي محفظهي شنتابدهنده در شرايط

تغييرات دمايي است.

کاري تقريباً  27kWبرآورد شد.

عدد رينولدز براي تعيين ضريب انتقال حرارت جابجايي
اجباري ( )hاز رابطهي زير محاسبه شد

f u  d
f

() 7

 .8تحلیل ترموهیدرولیکي محفظهی شتابدهنده با
استفاده از نرمافزار ANSYS 12

Ref 

که در آن Ref ،عدد رينولدز ρf ،چگالي μf ،گرانرويu∞ ،

براي شبيهسازي ترموهيدروليکي محفظهي شتابدهنده ،با اعمال

سرعت و  dقطر مجراي عبور سيال است.

يک توان گرمايي معادل  27kWبر روي سطح داخلي آن

با توجه به مغشوش بودن جريان سيال براي تعيين ضريب

دماهاي نقاط مختلف محفظه در شرايط پايا محاسبه شد .ابتدا

انتقال حرارت جابهجايي اجباري از رابطهي ديتوس -بولتر

محفظهي شتابدهنده با استفاده از نرمافزار SolidWorks 2010

استفاده شد

مدلسازي و سپس در محيط نرمافزار  ،ANSYS 12شبکهبندي
hd
kf

()1

به صورت خودکار انجام شد .شکل  4شبکهبندي مورد استفاده

Nu f  0/023 Ref / Prf / 
04

08

براي مدلسازي محفظهي شتابدهنده در محيط نرمافزار

که در آن Nuf ،عدد ناسلت Prf ،عدد پرانتل و  kfضريب انتقال

 ANSYS 12را نشان ميدهد .تمامي قسمتهاي محفظهي

حرارتي سيال است.

شتابدهنده از فوالد کربن  A 516و قطعهي روزنهدار و فلنچهاي

مربوط به مگنتها از جنس فوالد زنگ نزن  )SS304( 194در نظر

براي عبور سيال از مقطعهاي غير مدور از قطر هيدروليک

گرفته شد (الزم به توضيح است که جنس محفظه و قسمتهاي

 DHاستفاده شد که از معادلهي زير به دست ميآيد
4A
P

() 4

مختلف آن با استفاده از آزمايشهاي غيرمخرب تعيين شده

DH 

است) .فوالد کربن  A 516براي ساخت مخازن تحت فشار و
ديگهاي بخار مورد استفاده قرار ميگيرد .مشخصات فيزيکي و

که در آن A ،سطح مقطع و  pمحيط آن است.

مکانيکي فوالد کربن  A 516در جدول  6آورده شده است.

دماي متوسط اليهي نازک با استفاده از دماهاي ورودي و

فوالد زنگ نزن  194يکي از آلياژهاي فوالدي است که به رنگ

خروجي خنککننده تعيين شد

Tw  T 17 /2  23 / 4

 20/ 3  C
2
2

براق بوده و در آن عناصر کرم ،نيکل ،کربن ،منگنز ،فسفر،

Tf 

سيليسيم ،گوگرد و نيتروژن به کار رفته است .مشخصات فيزيکي
و مکانيکي فوالد زنگ نزن  194در جدول  7آورده شده است.

سرعت خنککننده با توجه به دبي جرمي جريان

()4

در بخش گرمايي نرمافزار  ANSYS 12يک شار حرارتي

( =69m1h-6
 ) mو قطر هيدروليکي معادل برابر با  7/6ms-6بود.

برابر با  27kWدر سطح داخلي محفظهي شتابدهنده در نظر

ساير متغيرهاي مورد نياز معادلههاي ( )6تا ( )1برابراند با:

k f  0/ 603 W m1  C1
cpf  4 /180 kJ kg 1  C1

f  1/0004 103 kg m1 s1

گرفته شد .دماي اوليهي آب  66˚Cانتخاب شد و با توجه به
حالتهاي مختلف مورد بررسي ،ضريب انتقال حرارت جابهجايي

u   2/ 5 m s1

اجباري مربوط به هر بخش که از قبل محاسبه شده بود براي آن

f  997 / 58 kg m3

بخش به کار گرفته شد .براي شبيهسازي هواي اطراف محفظهي

Prf  6 / 94

()6

شتابدهنده از مدل ساده شدهي موجود در نرمافزار با دماي اوليه
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 79˚Cاستفاده شد .پس از تنظيم وروديهاي الزم ،شبيهسازي براي

 6.8شبیهسازی بدون خنککنندهی آب

دو حالت با و بدون خنککنندهي آب به انجام رسيد.

در اين حالت تنها انتقال حرارت جابهجايي آزاد بين جدارهي
بيروني محفظهي شتابدهنده و هواي ساکن اطراف آن در نظر
گرفته شد و از مدل موجود در نرمافزار  ANSYS 12استفاده
شد .الزم به ذکر است که مجراهاي عبور سيال اطراف بدنهي
محفظهي شتابدهنده خالي از آب بود.
شکل  6نتيجهي شبيهسازي حالت نخست را نشان ميدهد .با
توجه به محاسبهي انجام شده حداکثر دماي ديوارهي محفظهي
شتابدهنده در قسمت مرکزي آن و برابر با  111/6˚Cبود.
 2.8شبیهسازی با خنککنندهی آب

با توجه به شبيهسازي انجام شده براي حالت اول بديهي است که
جابهجايي کل حرارت توليد شده در محفظهي شتابدهندهي
بدون خنککنندهي آب امکانپذير نيست .لذا براي کاهش دماي

شکل  .8شبکهبندي مورد استفاده براي مدلسازي محفظهي شتابدهنده با

محفظه از خنککنندهي آب استفاده ميشود .بنابراين ضريب

استفاده از نرمافزار .ANSYS 12

انتقال حرارت جابهجايي اجباري براي سيال خنککننده از روابط
جريان اجباري سيال محاسبه و به عنوان شرط مرزي اعمال شد.

جدول  .6مشخصات فيزيکي و مکانيکي فوالد کربن [9] A 516

با توجه به معادلهي ( ،)7سرعت سيال و قطر معادل

مشخصه

مقدار (نوع )29

چگالي ()ρ, kg dm1

2/9

ضريب کشساني )(E, GPa

769

ديوارهي محفظهي شتابدهنده عدد رينولدز محاسبه شد و از

ضريب انبساط گرمايي ()α, ×69-1/˚C

67

معادلهي ( )1ضريب انتقال حرارت جابهجايي اجباري به دست

ضريب رساناي گرمايي ()λ, W/m˚C

66

آمد .قابل ذکر است با توجه به متفاوت بودن قطر معادل

ضريب گرمايي ()c, J/kg˚C

419

مقاومت الکتريکي )(ρ, Ωµm

9/69

هيدروليکي مجراها و ثابت بودن دبي جرمي جريان ،سرعت سيال

مقاومت کششي )(MPa

496-179

تنش تسليم )(MPa

719

افزايش طول در  69ميليمتر ()%

76

هيدروليکي مجراهاي تعبيه شده براي عبور خنککننده در

در مجراهاي مختلف قابل محاسبه است .بنابراين داريم
u  2/ 5 m s1 u1  0/0189 m s1 u2  0/155 m s1

جدول  .2مشخصات فيزيکي و مکانيکي فوالد زنگ نزن [69] SS 304

مشخصه

مقدار ()304L

چگالي ()ρ, kg dm1

9/91

ضريب کشساني )(E, GPa

697

ضريب انبساط گرمايي ()α, ×69-1/˚C

61/9

ضريب رساناي گرمايي ()λ, W/m˚C

61/7

ضريب گرمايي ()c, J/kg˚C

699

مقاومت الکتريکي )(ρ, Ωµm

9/27

مقاومت کششي )(MPa

496

تنش تسليم )(MPa

629

افزايش طول در  69ميليمتر ()%

49

شکل  .1نماي برش خوردهي محفظهي شتابدهنده پس از شبيهسازي حالت اول.

19

تحليل ترموهيدروليکي محفظهي شتابدهندهي رودوترون

از معادلههاي ( )7و ( )1براي بخش اول (قسمت مياني محفظهي

 6.8شبیهسازی ترموهیدرولیک محفظهی شتابدهنده بدون

شتابدهنده) ،ضريب انتقال حرارت جابهجايي اجباري محاسبه شد

گرفتگي مجراها

f u 1d 997 / 58  0/0189 0/ 383

 7218 /29
f
1/0004  10 3

شکل  1نماي برش خوردهي محفظهي شتابدهنده را پس از
Ref 1 

شبيهسازي نشان ميدهد .با توجه به شکل  1حداکثر دماي حاصل
از شار گرمايي با توان  27kWهمراه با خنکسازي با آب برابر

Nu f  0/023 Ref / Prf /  0/023  7218 /290/ 8  6 / 940/4  60/ 96
08

04

hd
kf

با  24/1˚Cاست که در قسمتي از بدنهي محفظهي شتابدهنده
(بخش مرکزي دو مجراي آب) اتفاق ميافتد .در جدول  1و

Nu f 

Nu f k f 60/ 96  0/ 603

 95 / 97 W m 2  C1
d
0/ 383

شکل  2رابطه بين دماي محفظهي شتابدهنده و توان اتالفي داده
شده است.

h

 8.8شبیهسازی ترموهیدرولیک محفظهی شتابدهنده همراه با

مقدار ضريب انتقال حرارت جابهجايي اجباري متوسط براي

گرفتگي مجراها

بخش مياني محفظهي شتابدهنده برابر با  91W m-7 ˚C-6در نظر

در اين قسمت تحليل گرفتگي احتمالي مجراها با در نظر گرفتن

گرفته شد.

چندين حالت گرفتگي مورد بررسي و مطالعه قرار گرفت .نتايج
اين مطالعه در جدول  4و شکل  9ارايه شده است.

از معادلههاي ( )1( ،)7و ( )4براي بخش دوم (بدنهي محفظهي

شتابدهنده) ،ضريب انتقال حرارت جابهجايي اجباري محاسبه
شد .الزم به توضيح است که روي بدنهي هر نيمه از محفظهي

 .1اندازهگیری دمای ديوارهی محفظهی شتابدهنده

شتابدهنده 69 ،مجراي آب براي خنکسازي وجود دارد.

براي راستي آزمايي نتايج به دست آمده از شبيهسازي نرمافزار

)4 A 4(0/031  0/032

 0/0315 m
)P 2(0/031  0/032
f u 2 D H 997 / 58 0/155 0/0315

 4868 / 74
f
1/0004  10 3

 ،ANSYS 12با نصب ترموکوپلهاي نوع  PT100بر روي 1
نقطه از نيمهي بااليي و  1نقطه از نيمهي پاييني محفظهي

DH 

شتابدهنده دماهاي نهايي حين کارکرد دستگاه ثبت شدند .در
شکل  9محل نصب ترموکوپلها بر روي ديوارهي محفظه

Re f 2 

شتابدهنده نشان داده شده است .در جدول  6و شکل  69نتايج
حاصل از ثبت دادهها به وسيلهي ترموکوپلها و نتايج شبيهسازي

Nu f  0/023 Re f / Prf /  0/023  4867 / 510/ 8  6 / 940/ 4  44 / 48
04

08

hd

kf

مقايسه شدهاند.
Nu f 

Nu f k f 44 / 48  0/ 603

 851/ 55 W m 2  C1
d
0/0315

h

مقدار ضريب جابهجايي اجباري متوسط براي بدنهي محفظهي

شتابدهنده برابر با  966 W m-7 ˚C-6در نظر گرفته شد.

الزم به توضيح است که تحليل خنکسازي با آب براي
حالتي که بخشي از مجراها ممکن است به علت رسوبهاي
موجود در آب دچار گرفتگي شده باشند نيز مورد بررسي قرار
گرفته است.
شکل  .3نماي برش خوردهي محفظهي پس از شبيهسازي حالت دوم.
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جدول  .6رابطه بين دماي بدنهي محفظهي شتابدهنده و توان اتالفي
حداکثر دماي

6

79

14/9

7

49

49/6

1

19

14/4

4

27

24/1

6

99

99/2

1

699

91/9

2

679

667/9

9

649

679

9

619

646/6

شکل  .4رابطه بين حداکثر دماي بدنهي محفظه و درصد گرفتگي مجراها

69

699

616/7

مطابق با جدول .4

66

799

622/1

حداکثر دمای بدنه محفظه ()˚C

رديف

توان اتالفي ()kW

بدنهي محفظه ()˚C

درصد گرفتگي مجراها

حداکثر دمای بدنه محفظه ()˚C

شکل  .9محل نصب ترموکوپلها بر روي محفظهي شتابدهنده (شماره

توان تلفاتي ()kW

ترموکوپلها بر روي شکل مشخص شده است).

شکل  .7رابطه بين دماي بدنهي محفظه و توان اتالفي.

جدول  .8نتايج شبيهسازي محفظهي شتابدهنده در حالتهاي مختلف
گرفتگي مجراها.
حداکثر دماي

گرفتگي

مجراهاي باز

بدنهي محفظه ()˚C

69

677/1
642/1

رديف

نوع گرفتگي

6

يک در ميان

69

7

يکي از هر سه

11/2

67

1

يکي از هر چهار

27/7

69

669/6

4

يکي از هر پنج

22/9

9

616/6

6

يکي از هر شش

91/1

1

612/2

1

يکي از هر هفت

91/1

1

619/9

2

يکي از هر هشت

91/1

1

619/4

9

يکي از هر نه

99/9

4

619/1

9

کل مجراهاي نيمهي بااليي

69

69

766/7

69

کل مجراهاي نيمهي پاييني

69

69

761/1

نتايج اندازهگيري نقاط مختلف بدنه

نتايج شبيهسازي

دما ()˚C

درصد

تعداد

شماره نقاط

شکل  .61مقايسهاي نتايج حاصل از ثبت دادهها به وسيلهي ترموکوپلها و
نتايج شبيهسازي.
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 نتايج حاصل از ثبت دادهها به وسيلهي ترموکوپلها و مقايسهي آنها با نتايج شبيهسازي.1 جدول
نيمهي پاييني محفظهي شتابدهنده
9
21/6
24/1

9
97/1
24/1

نيمهي بااليي محفظهي شتابدهنده
شمارهي ترموکوپل
2
1
6
4
1
7
6
694/7
696/1 691/9 29/4 21/2 96/6 691
24/1
24/1
24/1 24/1 24/1 24/1 24/1

:منابع

نوع داده
)˚C( آزمايش عملي
)˚C( تحليل با نرمافزار

 نتیجهگیری.3
تحليل ترموهيدروليکي محفظهي شتابدهندهي رودوترون با
. در شرايط کاري انجام گرفتANSYS 12 استفاده از نرمافزار
 حداکثر دماي ديوارهي محفظهي شتابدهنده با،شبيهسازي

1. J. Pottier, A new type of RF electron
accelerator:
the
Rhodotron,
Nuclear
Instruments and Methods in Physics Research
B 40/41 (1989) 943-945.

 را24/1˚C  و111/6 ˚C ،خنکسازي هوا و آب را به ترتيب
) دماي متوسط محفظه (محلهاي بدون گرفتگي.پيشبيني نمود
 در29/7˚C  در نيمهي بااليي و29/1˚C در شرايط کاري حدود
 از مقايسهي نتايج محاسبه و.نيمهي پاييني اندازهگيري شد
اندازهگيري عملي مشاهده شد که شبيهسازي حرارتي محفظهي
شتابدهنده از دقت مناسب برخوردار است و نتايج آن ميتواند
در طراحي سيستم خنککنندهي شتابدهنده مورد استفاده قرار
) دماي پيشبيني شده با6˚C  علت تفاوت جزيي (کمتر از.گيرد
دماي اندازهگيري شدهي بدنهي محفظهي شتابدهنده را ميتوان

2. J.M. Bassaler, J.M. Capdevila, O. Gal, F. Laine,
A. Nguyen, J.P. Nicolaj, K. Umiastowski,
Rhodotron an accelerator for industrial
irradiation, Nuclear Instruments and Methods
in Physics Research B68 (1992) 92-95.
3. Y. Jongen, M. Abs, J.M. Capdevila, D. Defries,
F. Genin, A. Nguyen, The Rhodotron, a 10
MeV, 100Kw beam power metric waves, CW
electron accelerator, presented at the 7th AllUnion Conference on applied accelerators, June
16-18, St Petersburg (CIS) (1992).
4. Y. Jongen, M. Abs, F. Genin, A. Nguyen, J.M.
Capdevila, D. Defries, The Rhodotron, a new
10MeV, 100Kw, CW metric wave electron
accelerator, presented at the International
conference on the application of accelerators in
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Denton (USA).

با اختالف ضريب انتقال حرارت جابهجايي اجباري و گرفتگي
 همچنين از مقايسهي نتايج تحليلي و.احتمالي مجراها تفسير نمود
تجربي نقاط مختلف در نيمهي بااليي و نيمهي پاييني محفظهي
) ميتوان نتيجه گرفت699˚C شتابدهنده (دماهاي بدنه باالتر از
 گرفتگي دارند که در دراز مدت69% که اين مجراها کمتر از
 خصوصاً اين.ميتواند موجب کاهش کارايي شتابدهنده شود
که افزايش دما باعث تغيير در ابعاد محفظهي شتابدهندهي به
 که در کارايي سيستم نقش به سزا و تعيينکنندهاي،ويژه قطر آن
. شده است،دارد

5. S. Humphries, Principles of charged particle
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Wiley and Sons (2002).
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