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051kV ساخت ستون شتابدهندهی الکترواستاتیکي
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 طراحی559keV  آلفا و یونهاي سنگینتر با انرژي، دوترون، یک ستون شتابدهندهي الکترواستاتیکی براي تولید باریکههاي پروتون:چکیده
 ساخت این. این ستون شتابدهنده را میتوان همراه با یک مولد ولتاژ باال از نوع کاک کرافت والتون مورد استفاده قرار داد.و ساخته شده است
 الکترود فلزي با55  در ساخت این ستون.ستون شتابدهنده قدم مهمی در به دست آوردن فنآوري طراحی و ساخت شتابدهنده در کشور است
 عدسی خنککنندهي، عدسی کانونیکنندهي باریکه،شکلهاي گوناگون به کار رفته است که شامل سه عدسی استوانهاي تولید کنندهي باریکه
 آزمایشها و اندازهگیريهاي انجام شده با استفاده از یک چشمهي یونی از نوع.باریکه و یک کانال شتابدهنده با هفت عدسی دهانهاي است
. به هدف بتاباند559keV  را با انرژي559μA بسامد رادیویی نشان داد که این ستون قادر است جریانی در حدود

 اپتیک يوني،Superfish ،SIMION ، عدسي الکترواستاتیکي، شتابدهندهی الکترواستاتیکي، ستون شتابدهنده:کلید واژهها

Construction of the 150kV Electrostatic Accelerator Tube
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Abstract: An electrostatic accelerator tube capable of accelerating proton, deuteron, alpha beam and
heavier ions up to an energy of 150keV has been designed and constructed. This tube can be operated
with a Cockroft-Walton type high voltage generator. The construction of the tube is important from two
different standpoints. First, because it will initiate the use of low energy accelerators for both scientific
and industrial development in country and also this step will lead the country toward approaching the
accelerator design technology, an issue which has been severely overlooked for the past few decades.
The present accelerator tube consists of 11 different electrodes forming 3 cylindrical lenses, i.e.,
extractor lens, focusing lens and cooling lens. An accelerator column which includes 7 collimating lenses
follows the cooling lens. The tube can accelerate 2H+ up to an energy of 150keV. The accelerator column
was successfully tested for the high vacuum and the voltage up to 150kV. A radio frequency type ion
source was used to check the performance of the tube. Measurements demonstrated that a beam current
close to 850µA can be readily obtained in the present system.
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ساخت ستون شتابدهندهي الکترواستاتیکی 559kV

از کدهاي کتاميیوتري  [6] SIMIONو  [7] Superfishدر

 .0مقدمه
استتتفاده از شتتتابدهنتتدههتتا در زمینتتههتتاي ملتلتتق تحقیقتتاتی،

طراحی الکترودهتا و شتهیهستازي میتدان الکتریکتی الکترودهتاي

آموزشتتی ،صتتن تی ،پزشتتکی و کشتتاورزي بستتیار متتتداول استتت.

ستون شتابدهنده استفاده شده است .به کمک این شهیهستازي و

هدف از ساخت این ستتون شتتابدهنتده ،شتتاب دادن پروتتون،

مقایسهي آن با فیزیک مسئله ،به مطال تهي پویتایی شناستی رفتتار

دوترون ،آلفا و یونهاي سنگینتر تا انرژي بیشتینهي  559keVبتا

باریکتته در میتتدان الکترواستتتاتیکی درون ستتتون ،بررستتی شتتکل

استتتفاده از میتتدان الکترواستتتاتیکی استتت .شتتتابدهنتتدههتتاي

بهینهي الکترودها و همچنین نقش و وظیفتهي هتر یتک از آنهتا

الکترواستتتاتیکی از ستتادهتتترین و پرکتتاربردترین شتتتابدهنتتدههتتا

پرداخته شده است .در ادامه ،ابتدا به اختصار به قسمتهتاي مهتم

میباشند .بسته به انترژي و نتوع باریکتهي تولیتد شتده ایتن گونته

یک شتابدهنده و همچنین به الکترودهتاي ستتون شتتابدهنتده

شتابدهندهها ممکتن استت متورد استتفادههتاي گونتاگون قترار

اشاره میشود.

گیرند ] 5تا .[5
 0.0چشمهی يوني از نوع بسامد راديويي

با توجه به این که جریان باریکه در این ستون شتابدهنده در

()5

حدود  559μAاست ،پروینس( )5باریکه ( K=(I/V1/5بسیار کم و

یک چشتمه یتونی از نتوع بستامد رادیتویی ذرات مثهتتی ماننتد

قابتتل چشتتمپوشتتی استتت .از ایتتنرو در مطال تتهي اپتیتتک یتتونی و

پروتون ،دوترون ،آلفا و یتونهتاي ستنگینتتر را بتراي تزریتب بته

طراحی الکترودها میتوان از اثر بار فضایی چشمپوشتی کترد .در

درون ستتون شتتابدهنتتده تولیتد متتیکنتد .در ایتتن نتوع چشتتمه،

سیستم حاضر الکترودها به گونهاي طراحتی شتدهانتد کته باریکته

ت دادي از الکترونها تحت تأثیر میدان الکتریکی امواج رادیتویی

پیرامحور بوده و با اندازهگیري توان نشتر باریکته در طتول ستتون

از اتم هاي خود جدا شده و شروع به حرکت نوسانی میکنند؛ در

میتوان از رشد توان نشتر جلتوگیري کترد .تتوان نشتر ،مستاحت

اثر برخورد بین این الکترونهاي آزاد و اتمهتاي گتاز موجتود در
+

+

+

اشغال شده توسط ذرات باردار در فضاي فاز را نشتان متیدهتد و

حجم چشمهي یونی ،پالسماي حاوي یونهتاي  H2 ،Hیتا ،D

پارامتر مهمی براي ارزیابی کیفیت باریکه است.

 D2+و  He+تشکیل میشود .یونهاي تولید شده با قرار گرفتن در
اختالف پتانسیل میان آنتد چشتمهي یتونی و الکتترود اول ستتون

ستون شتابدهندهي  559kVساخته شده (شکل  )5داراي 55

()1

الکترود فلزي از جنس آلومینیم استت کته بته وستیلهي  55قط ته

شتابدهنده که به آن استلراجکننتده متیگوینتد ،از چشتمهي

استوانهي سرامیکی از یکدیگر جدا شدهاند .ولتتاژ  559kVبتین

یون خارج شده و تشکیل باریکهي یونی را میدهند ] 0 ،5و .[59

الکترودها بهطور مساوي تقسیم میشود .این ،میدان یتکنتواختی

شهیهسازي چشمهي یون (شکل  )5نشتان متیدهتد کته یتونهتاي

را براي شتاب دادن ذرات باردار فراهم میکند.

تولید شده با هر انرژي و راستاي حرکتت اولیته بتا اعمتال میتدان
مغناطیسی و اختالف پتانستیل بتین آنتد و الکتترود اول (حتداکثر
30 mm

 )5kVبه سمت الکترود اول شروع به حرکت میکنند.
شکل  5نشان می دهد انحراف حرکت ذرات بته انترژي اولیته
آنها وابسته است .با تغییر پتانسیل آنتد متیتتوان ایتن انحتراف را
جهران نمود .از اینرو پتانسیل آند قابل تغییر است.

جهت ورود
باريکه

شــکل  .2انحتتراف یتتونهتتاي تولیتتد شتتده در چشتتمهي یتتون در اثتتر میتتدان
الکترواستاتیکی بین آند و الکترود اول Eions ،انترژي اولیتهي یتون تولیتد شتده

شکل  .0اجزاي داخلی ستون شتابدهندهي .559kV

است( .راست) ( ،Eions=59-5eVچپ) .Eions=59+5eV
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عملکرد کلی الکترودهاي فلزي به صورتی است که با ایجاد یک
پتانسیل با تقارن محوري ،باریکته اي پیرامحتور تولیتد کترده و بتا
هدایت این باریکه به سمت هدف از رشد شت اعی آن جلتوگیري
مینمایند .براي محاستههي مستیر حرکتت ذرات در یتک عدستی

پتانسیل محوری )(kV

Thousands

 2.0نقش الکترودهای مختلف در عملکرد ستون شتابدهنده

الکترواستاتیک در حالت نانسهیتی و در نهود میتدان مغناطیستی از
طول ستون شتابدهنده )(mm

م ادلهي زیر استفاده میشود ].[55

)(a
2

()5

میدان محوری )(V/mm

d 2 3 U ( z ) 

 0
dz 2 16  U ( z ) 

که در آن U(z) ،و ) U'(zبته ترتیتپ پتانستیل و میتدان محتوري
است ،و تابع ) σ(zمسیر ذره را به دست میدهد.
کد کاميیوتري  SIMIONنیز از این م ادله بته روش تفاضتل

طول ستون شتابدهنده )(mm

)(b

متنتتاهی( )FDM( )4بتتراي محاستتههي پتانستتیل محتتوري استتتفاده

شکل  .6توزیع پتانسیل محوري ( )aو میدان محوري ( )bستون شتابدهندهي

میکند .در شکل  1نمودار پتانستیل و میتدان محتوري پتیشبینتی

 559kVدر طول ستون و لولهي باریکه (.)5999 mm

شدهي ستون به وسیلهي کد  SIMIONنشان داده شده است.
الکتتترود اول همتتراه بتتا آنتتد چشتتمهي یتتونی و الکتتترود دوم،
وظیفهي استلراج ،تشکیل باریکه و کانتونی کتردن آن را برعهده
دارند .ورودي الکتترود اول بتهگونتهاي طراحتی شتده استت کته

جهت ورود یون

دریافتتت( )5بستتیار کتتوچکی بتتتراي پالسمتتتاي تولیتتتد شتتتده در
چشمته ،یتون فراهم میکند تا بتتاریکهاي پیرامحتور ایجتاد شتود.
براي ایجاد باریکتهاي تقریهتا یکنواختت و خطتی ،ابتتدا ذرات بته

الکترودهاي شتابدهنده

الکترود چهارم

الکترود دوم

الکترود اول

الکترود سوم

وستتتیلهي یتتتک عدستتتی استتتتوانهاي همگراکننتتتده کتتته شتتتامل

شکل  .8بررسی اپتیک باریکه و عملکرد چهتار الکتترود اول ،و الکترودهتاي

الکترودهاي اول و دوم استت همگترا متیشتوند (شتکل  .)4قطتر

شتابدهندهي ملروطی شکل.

دهانهي ورودي این الکترود ت یینکنندهي میزان دریافتت سیستتم
و شدت جریان باریکه است.

شهیهسازيهاي انجام شده با کد  SIMIONنشان میدهند که

ب تتد از ختتروج ذرات بتتاردار از چشتتمهي یتتون ،ذرات ،مستتیر

تغییر  ±59ºدر این شتیپ یتا در شتیپ الکتترود اول ،بتا توجته بته

کاتورهاي متفاوتی را میپیمایند .بنتابراین بتراي ایجتاد باریکتهاي

مقیاس کوچک مورد استفاده ،خللی در کار این الکترودها ایجتاد

تقریها یکنواخت و خطی ،با استفاده از یک عدستی همگراکننتده

نمیکند .فاصلهي کانونی این عدسی به طور تقریهتی از م ادلتهي

که کانون آن بر کانون عدسی دوم منطهب است ،ابتتدا بایتد ذرات

زیر به دست می آید که در آن  Vfپتانسیل شتتابدهنتدهي ذرات

را همگتتترا کتتترد .الکترودهتتتاي اول و دوم تشتتتکیل عدستتتی

در قهتتتل از ورود بتتته عدستتتی کتتتانونیکننتتتده و  dV/dxشتتتیپ

همگراکننده را میدهند .وجود شیپ  45ºدر انتهتاي الکتترود اول

یکنواخت پتانسیل در طول عدسی است.

و ابتداي الکترود دوم باعث این همگرایتی بتا کتمتترین انحتراف

()5

میشود.
51

)F ≈ 4Vf /(dV/dx
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-

ایتتن فاصتتلهي کتتانونی بتته شتترایط ختتالم ،وجتتود میتتدانهتتاي

جلوگیري از برخورد ذرات باریکه به چسپ در محل اتصال

خارجی ،وجود لهه هتاي نتوک تیتز و شترایط هندستی الکترودهتا

قط ات سرامیکی به فلز که می تواند باعث یونش ،برانگیزش

وابسته است .با متغیر انتلاب کردن پتانسیل این عدسی ،متیتتوان

و حتی تلریپ شهکهي بلوري چسپ شود.
با افزایش ت داد این الکترودهتا متیتتوان انترژي باریکته را از

نقطهي کانونی را در حالت هاي ملتلق دستتگاه کنتترل کترده و

 559keVبه  599keVافزایش داد .فاصلهي الکترودها از هتم نیتز

حالت بهینه را براي عملکرد ستون به دست آورد.
براي جلوگیري از نفوذ میدانهاي الکترواستاتیکی خارجی به

در بسیاري از طراحی ها مورد مطال ه و بررسی قرار گرفتته استت.

درون ستون از سيرهاي محافظ استتفاده متیشتود .الکتترود ستوم

ایجاد جرقه و شکست هتاي الکتریکتی محتدودیتی استت کته در

یک سير محافظ است که از نفوذ میدان هاي ختارجی بته عدستی

انتلاب فاصلهي بین الکترودها وجود دارد .با استفاده از م ادلتهي

خنتککننتتدهي باریکتته جلتتوگیري متیکنتتد و نقتتش دیگتتري در

زیر میتوان فاصله الکترودها را ت یین کرد ][55

اپتیک باریکه ندارد .در این ستون با اضافه کردن لههاي به انتهتاي

()1

الکترود اول و الکترودهتاي شتتابدهنتدهي ستتون ،از نفتوذ ایتن

a

V=Cx

که در آن  Vاختالف پتانسیل میتان دو الکتترود متتوالی α ،یتک

میدانها نیز جلوگیري شده است.

مقدار ثابت بین  9/5و  5/5و  Cنیتز یتک مقتدار ثابتت وابستته بته

ذرات متمرکز شده توسط عدسی اول در کتانون عدستی دوم

شدت میدان الکتریکی ،فاصتلهي بتین الکترودهتا و جتنس آنهتا

واگرایی زیادي دارند و پس از ورود به این عدستی بته اصتطال

میباشد .در اکثر سیستمها  αبین  9/5و  9/7در نظر گرفته میشود.

خنک شده و در راستاي حرکتت ذرات بتا محتور ستتون متوازي
میشوند .یک عدسی استوانهاي همگراکننده کته از الکترودهتاي
دوم و چهتتارم تشتتکیل شتتده استتت ،ایتتن وظیفتته را برعهتتده دارد

 6.0انتخاب سرامیک يا عايقهای الکتريکي

(شکل  .)4شهیهسازي ها نشتان دادنتد کته بتدون حضتور الکتترود

بتتا توجتته بتته اختتتالف پتانستتیل زیتتاد بتتین اجتتزاي ملتلتتق ستتتون

چهارم نیز می تتوان بته هتدایت باریکته پرداختت ،در ایتاب ایتن

شتابدهنده عایبهاي با استحکام مکانیکی ،ضریپ ديالکتریک

الکترود ،تنها بازهي پتانسیل متغیر براي کنترل باریکه کوچتکتتر

بزرگ و هدایت حرارتتی و الکتریکتی ضت یق مطلتوب هستتند.

میشود .چنتین حتالتی در طراحتی ستتون شتتابدهنتدهي 5MV

ضریپ انهساط حرارتی نزدیک عایب هتا و الکترودهتا مشلصتهي

واندوگراف مشهود است.

بسیار مطلوب در انتلاب مواد است ،زیرا تنش حرارتتی ناشتی از

پس از خنک شدن باریکه و ایجاد باریکهاي تقریها خطتی ،بتا

اختالف ضریپ انهساط حرارتی ممکن است باعتث ایجتاد تترک

استفاده از هشت الکترود شتابدهنده (شکل  )4که پتانسیل آنها

در محل اتصال عایب -فلز شده و وجود تنش روي سطح (در اثتر

از  595kVشروع شده و با اختالف  55kVبین دو الکترود متوالی

اختالف فشار) ،با تسریع رشد ترک منجر به بروز مشکالت جدي
-6

بتته پتانستتیل زمتتین ) )◦ kVمتتیرستتد ،میتتدان الکترواستتتاتیکی

-7

در نگهداري خالم در محدودهي  59تا  59 torrشود.

یکنواختی در ستون تولید میشتود کته ذرات باریکته را شتتاب

بهترین عایب هایی که در ساخت ستتون شتتابدهنتده بتهکتار

داده و به انرژي مطلوب میرساند .این الکترودهتا داراي دهانتهي

متتیرود ،شیشتتههتتاي بوروستتیلیکاتی و ستترامیکهتتاي الکتریکتتی
()6

ملروطیشکل می باشند .این دهانهي ملروطیشکل به سته دلیتل

(پایهي آلومینا) هستند ] 54 ،51و  .[55با توجه به احتمال جرقه

به الکترودهاي دیسکی شکل اضافه میشود:

روي سطح صتاف شیشتهي بوروستیلیکاتی و مقاومتت مکتانیکی

-

حفاظت باریکه در برابر میدان هاي الکترواستاتیکی ختارجی

نسهتا پایین ایتن نتوع عتایب ،م متوال از سترامیکهتایی بتر پایتهي

که ممکن است بر اپتیک باریکه تأثیر نامطلوب داشته باشند.

آلومینتا ،بتته عنتوان عتتایب در سیستتمهتتاي الکتریکتی بتتا اختتتالف

جلوگیري از برخورد ذرات باریکه به قط ات سترامیکی کته

پتانسیل زیاد استفاده میشود.
شکل سرامیک باید بته گونته اي باشتد کته از حرکتت ذرات

باعث خوردگی آنها ،آستیپ بته اتصتاالت ختالم و تولیتد

باردار سطحی بر روي آن ،همچنتین از تجمتع و انهاشتتگی ذرات

ذرات ثانویه میشود.

باردار بر روي سطح آن جلوگیري شود .انتلاب ستطو متوجدار
امکان تللیهي بارهاي الکتریکی سطحی بین الکترودها را به طور
54
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چشمگیري کاهش میدهد ] .[56الهتته بتراي پتانستیل از مرتهتهي
 559kVمتتیتتتوان از ایتتن اثتتر چشتتم پوشتتید .از طرفتتی ایجتتاد
خراش هایی در حد میکرون بتر روي سترامیک و الکتترود باعتث
افزایش تماس بین دو سطح می شود و در نتیجه باندهاي بیشتري
براي چینخوردن شکل میگیرد.
 .2ساخت ستون شتابدهنده
فلز تیتانیم ) (Tiداراي کتمتترین تتابش میتدانی ،میکترود شتارژ،
سایش سطحی در اثر جرقه ،بهترین ولتاژ پایدار ،بتیشتترین تتابع

شکل  .5چند الکترد ساخته شده.

کار و گرادیان الکتریکی در فواصل کم میباشد .اما ماشینکاري
و صیقل تیتانیم در مقایسه با سایر فلتزات دشتوارتر و هزینتهي آن
نیتتتز زیتتتادتر استتتت ] 54 ،51 ،55و  [57بنتتتابراین در ستتتاخت
الکترودهاي ستون شتابدهندهي مورد بحث از آلومینیم و فتوالد
ضدزنگ( )7استفاده شده است.
در ساخت الکترودهاي شتابدهنده از سه روش پرس کردن،
شتتکل دادن عدستتی( )5و تراشتتکاري متتیتتتوان استتتفاده کتترد .در
ستتاخت الکترودهتتاي ایتتن ستتتون از روشهتتاي شتتکلدهتتی و
تراشکاري استفاده شده است؛ در شتکل  5چنتد الکتترود ستاخته
شده نشان داده شده است .دقت ستاخت ایتن قط تات از مرتهتهي
 9/95mmاست.

شکل  .3نمونهاي از سرامیکهاي مورد استفاده در ستاخت ستتون شتتابدهنتدهي

براي انتلاب سرامیک مناستپ ،چنتدین نتوع سترامیک (بتا و

.559kV

بدون ل اب) ] [55تحت آزمتایش ختالم قترار گرفتنتد .سترامیک
ل اب داده شتده از نظتر ختالم برتتري دارد و زمتان ختالم کتردن

در ساخت ستون شتابدهنده م موال بتراي اتصتال سترامیک

هنگتتامی کتته از قط تتات ل تتابدار استتتفاده متتیشتتود بتته طتتور

به الکترود فلزي از رزینهاي  PVAو اپوکسی استتفاده متیشتود

قابلمالحظهاي کاهش مییابد .شکل  6نمونهاي از سرامیکهتاي

] .[55ولی با توجه به موجود نهودن این چسپ در کشور و هزینهي

مورد استفاده در ساخت ستتون شتتابدهنتدهي  559kVرا نشتان

باالي تهیهي آن زیاد چندین نوع چسپ مقتاوم در برابتر ضتربهي

میدهد .در این آزمایشها چسپهاي انتلاب شتده نیتز از لحتا

الکتریکی ،و مناسپ براي خالم که در کشور موجود هستند ،تهیه

خاصیت چسهندگی و مقاومت در خالم آزمایش شدند.

شده و پس از آزمایشهاي ختالم و قتدرت چستهندگی ،دو نتوع
چسپ بتر پایتهي اپوکستی انتلتاب و در ستاخت ستتون از آنهتا

 0.2چسبکاری و اتصال قطعات

استفاده شد.

انتلاب چسپ از مسایل بسیار مهم و حساس در اتصال الکترودها

هممحتور بتودن الکترودهتا و یتکنتواختی ضتلامت الیتهي

و قط ات سرامیکی است .چسپ مورد استفاده باید داراي خواص

چسپ در عملکرد ستون بسیار مؤثر است .براي هممحتور کتردن

ویژهاي همچون پایداري در برابر ضربهي الکتریکی و خوردگی،

الکترودهتتا در حتتین اتصتتال و چستتهاندن ،از ابتتزار خاصتتی بتته نتتام

گاززدایی( )0کم در خالم ،تولید یون هاي ثانویهي کتم ،پایتداري

ثابتکننده (( )59ردیق دوم شکل  )7استفاده شده است .ضلامت

در برابر اختالف فشار ناشی از ایجاد خالم و عتدم تشتکیل ختازن

مناستپ بتراي رزیتن  PVAتقریهتا  5/5mmو ضتلامت بهینتته در

الکتریکی باشد.

چسپکاري اپوکسی بسته به نوع چسپ بین  9/5تا  9/5mmتغییر
میکند ].[51
55
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 .6اندازهگیریهای تجربي ،دادهها و نتیجهگیری
با افزایش ولتاژ به حدود  ،559kVبدون حضور باریکه هیچگونته
جرقه اي مشاهده نشد .با افزودن ولتاژ تا  559kVو تنظیم پتانستیل
استلراجکنندهي باریکته و کتانونیکننتدهي آن ،پتس از چنتدین
مرحله آزمایش بیشترین شدت جریان به دست آمده از چشمهي
یونی  519µAو بیشترین جریان مشتاهده شتده بتر روي هتدف
 559µAبود .بیشترین میزان جتریتان پایدار بته دستت آمتده نیتز
 469µAبود .اندازهگیريها نشان داد که هر اندازه کیفیتت ختالم
بهتر شود هدایت باریکه به همان اندازه آسانتتر و شتدت جریتان
روي هدف به همان اندازه افزایش مییابد (جدول .)5
آزمتتایش تزریتتب باریکتته بتته ستتتون باعتتث افتتزایش ستترعت
گاززدایی و بههود شرایط خالم میشود .مشاهده شتد کته پتس از
هر مرحله و تزریب باریکه ،خالم بهتر میشود و به همین دلیتل در
هر مرحله جریان بیشتري را متیتتوان روي هتدف انتدازهگیتري
کرد.
شکل  .7مراحل ملتلق اتصال قط ات و آزمایش ستون شتابدهنده.

براي اتصال قط ات و چسپکاري ،ابتدا سطو قط ات آماده
شدند .این فرایند شامل دو مرحلهي صاف و صیقلی کردن سطو
الکترودها و سرامیک در حد الزم و شستشوي قط ات بتا الکتل و
استون است .پس از آمادهسازي سطو و تهیتهي چستپ ،اتصتال
قط تتات در چهتتار مرحلتته انجتتام گرفتتت .ابتتتدا نگتتهدارنتتدههتتاي
 1الکتتترود اول و الکترودهتتاي شتتتابدهنتتده (شتتکل  )5بتته طتتور
جداگانه به هم متصل شدند .پس از آزمایش ختالم و اطمینتان از
سالم بودن اتصاالت ،این دو قسمت نیز به یکدیگر متصل شده و

شکل  .4قط ات متصل شده ،سمت راست الکترودهاي شتتابدهنتده و ستمت

پس از اطمینان از سالم بودن این اتصال ،فلنجهاي ابتتدا و انتهتاي

چپ نگهدارندههاي  1الکترود اول.

ستون نیز بر روي آن نصپ و چسهانده شدند.

جدول  .0نتایج به دست آمده از آزمایش ستون شتابدهندهي ساخته شده.

ستون ساخته شده قهل از استفاده شتدن ،بتراي گتاززدایی ،بته
مدت  1روز در دماي ثابت  09ºCتحت خالم قترار گرفتت تتا بته
خالم  59-5 torrبرسد.
براي ایجاد خالم از یک پمپ مکانیکی و یک پمپ دیفیوژن
با قدرت مکندگی حدود  699لیتر در دقیقه استتفاده شتد .پتس از
دستیابی به خالم مناسپ (حدود  ،)5×59-6torrپتانسیل 559kV
در چند مرحله و با گامهاي حدود  19kVبه ستون اعمال شد.
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پينوشتها:

شتترایط مطلتتوب کتتار ستتتون هنگتتامی استتت کتته جریتتان
اندازه گیري شده بر روي هدف بتیشتترین و جریتان هتاي دیگتر

5. Perveance

کمترین مقدار را داشته باشتند .بتهطتوريکته در جتدول  5نشتان

5. Radio Frequency
1. Extractor

میدهد جریان لولهي باریکه نسهتا زیاد است که به دلیل برختورد

4. Finite Difference Method

باریکه با دیوارهي لولهي باریکه استت ،ایتن واگرایتی و برختورد

5. Acceptance

ممکن استت در اثتر برختورد ذرات بتاردار بته ذرات موجتود در

6. Flash Over

لولتتهي باریکتته ،اثتتر بتتار فضتتایی و تتتوان نشتتر ،اثرهتتاي لهتتهاي و

7. Stainless Steel

میدان هاي مغناطیسی خارجی باشتد .بتا استتفاده از یتک الکتترود

5. Forming

دهانه اي و یا میدان مغناطیسی در ابتداي کانال رانش ،میتوان این

0. Outgas

واگرایی و در نتیجه جریان ایجتاد شتده بتر روي کانتال رانتش را

59. Fixateus

کاهش داد.
در تحقیقات حاضر به کمک شهیهستازي کتاميیوتري بتا کتد
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