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یونی شتابدهنده واندوگراف
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1دانشگاه آزاد اسالمی تهران ،واحد علوم تحقیقات ،گروه مهندسی هستهای
2سازمان انرژی اتمی ایران ،پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

چکیده
یک سیستم پالسینگ کنترل شده ،برای شتابدهندۀ واندوگراف  3میلیون الکترون ولتی پژوهشگاه علوم و فنون هستهای،
طراحی ،سااتته و نباش شاد این سایستم ا وو فحۀ منۀرف کننده و یک هسسوگر ششکی شده اس .یک واحد
وقیق کنترل مرکزی بر مبنای کریسااتال کوازشز طراحی و ساااتته شااد پال های کنترل مربوطه بسنظوز جازوب کرون
پرشو بر هسساوگر به مولدهای با شززیق میشوو که بدین شرشیش میشواند پازههای پرشو پروشون و ووشرون وز مۀدووۀ
میکرو ثانیه شولید کند هسچنین نساب .مان زوشانی به مان تاموشای پرشو ب وز پیوسته قاب شنظیم میباشد وستگاه
فوق وز تط بازیکه  33وزجه نباااش شاااده و برحساااش نیا

مای های مختلف مانهای شکراز قاب انتخاب ازائه

میکند
کلید واژه :شتابدهندۀ واندوگراف ،پالسر ،هسپوشانی ،طیف نگازی ،طیف مینه ،بازیک ذزات ،جاروب کردن
پرتو

مقدمه
وز مین واکن های اشسی و هستهای استحاوه میشوو

وز فیزیک هستهای ا شتابدهندهها به منظوز پژوه

مای های بسیازی وز این مینهها وجوو وازو که وز نها اندا هگیری بسیاز وقیق مان ،وز مۀدووۀ میکرو
ثانیه و نانو ثانیه موزو نظر میباشد که ا ن جسله میشوان به این موازو اشازه کرو )1 :اندا هگیری مان پروا
نوشرون وز کلی واکن هایی که اندا ه گیری طیف نوشرونی موزو نظر باشد؛ نظیر واکن
نوشرون

ووشریم با هدف شولید

 )2اندا ه گیری مستقیم (بدون استحاوه ا جابجایی ووپلر) جه .مان ششکی شرا های مختلف

هستهای  ) 3به وس .وزون نیسه عسر عنافر متوالی به وجوو مده وز یک واکن

نجیرهای هستهای  )4وز

کلی موازو طیفسنجی اشسی و هستهای هسپوشانی پال ها که وز هنگ شسازش یاو زخ میوهد ،باعث ایجاو
مینه میشوند و قلههای انرژی کوچک ویده نسیشوند به کسک پرشو پال
مینه زا وز طیف پرشو ایک

و گامای حاف شده کاه

شده میشوان شا حد قاب مالحظهای

واو ][1

روش کار
واندوگراف ها ا نظر وسترسی به سیستم و نبش وسای وز نها به وو گروه شقسیم میشوند :گروه اول
وستگاههایی که چشسه یون نها تازج ا ناحیه ولتاژ با اس .و به سهول .قاب وسترسی اس .گروه ووم
نهایی هستند که وسترسی به چشس یون بسیاز مشک اس .و کلی سیستمهای الکترونیکی جه .ایجاو و
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کنترل یون وز یر گنبد پتانسی و وز ناحیه ولتاژ با قراز وازند ] [2،3وز موزو شتابدهندۀ واندوگراف پژوهشگاه
علوم وفنون هستهای ،که ا نوع ووم میباشد ،نبش سیستم وز ناحی ولتاژ با با اشکا ت متعدوی مواجه
میشوو
جه .انجام کازبروهای ذکر شده وز مقدمه ،یک وستگاه پالسر زوی سیستم واندوگراف نبش و مای

گروید

این وستگاه وازای مشخبات قاب شغییر و شنظیم بووه که بوسیله ن میشوان گروههای متوالی پرشو زا با عرض
مشخص و مان شکراز معین با وز نظر گرفتن نوع واکن
این سیستم قاوز اس .با فرمانی که ا یک پال

هستهای شنظیم نسوو

وزیاف .میکند ،بازیکه زا برای مدت مانی قاب شنظیم منۀرف

کند و بدین شرشیش میشوان ا این وستگاه برای حذف هسپوشانی پال ها وز مای ها استحاوه نسوو چون کلی
ذزات شتاب یافته وز شتابوهندهها وازای باز الکتریکی میباشند ،به زاحتی شۀ .میدانهای الکتریکی و یا
مغناطیسی منۀرف میشوند و می شوان با عبوز بازیکه ا میان وو فحۀ موا ی که ا پتانسی الکتریکی با یی
برتوزواز ه ستند ،ن زا با سرع .جازوب کرو سرع .جازوب پرشو بستگی به فرکان

جازوب وازو ا نجا

که سیستمهای الکترونیکی وازای سرع.های تیلی یاو میباشند ،میشوان پتانسی های متناوب با وامن بسیاز
یاو وز حدوو چند کیلو ول ،.ایجاو کروه و پرشو زا وز مقاب ویافراگم جازوب کرو ][4،5،4
معسو برای انۀراف بازیکه ،ا فحۀات منۀرف کننده استحاوه میکنند که به موا ات بازیکه وز تالء قراز
میگیرند] [7چنانچه اتتالف پتانسیلی به این فحۀات اعسال شوو میدان الکتریکی بین فحۀات ،بازیکه زا
منۀرف میکند ] [9،8وز یر به مۀاسبه این انۀراف میپروا یم:
فرض میکنیم کاه فاااحۀاشی به طول 𝑙 و با فافاااله  dا یکدیگر وز تط انتقال بازیکه و به موا ات ن قراز
گرفته باشند اگر ولتاژ 𝑜𝑉 به ذزات بازیکهای به جرم 𝑚 ،باز 𝑞 و سرع 𝑈𝑥 .و انرژی اولی 𝑜𝐸 ب وز متعامد بر
مسیر حرک .نها اعسال شوو ،میتواهیم انۀراف بازیکه زا وز نق های که وز فافله  Lا انتهای فحۀات قراز
وازو مۀاسبه کنیم (شک )1

شک ( )1انۀراف پرشو وز اثر اعسال یک پتانسی به فحۀات منۀرف کننده

مقداز انۀراف 𝑦 عبازت اس .ا :
qlL
V
2Eo d o

=y

→

Fy 1 2L LqV l2
=
2m Ux 2 l
lmd Ux 2
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=y

اگر ق ر پرشو نسب .به ق ر ویافراگم ناچیز فرض شوو ،نگاه ولتاژ فحۀات بازیک پال
2 ∆y Eo d
lLq

اگر مقاویر عسلی زا وز زاب

شده برابر اس .با:

= Vo

فوق قراز وهیم:

L = 133cm , l = 33cm , d = 2cm , Eo = 2MeV , ∆y = 1cm

وز اینبوزت انرژی

Vo = 2351/29 V

م جه .انتقال به تا ن وز مداز عبازشس .ا :

و ظرفی .فحۀات منۀرف کننده برابر اس .با:

1
WC = CV 2
2
A
d

C = εo

جایی که فافله بین وو فحۀه کسینه باشد یعنی وز حدوو  ،1 cmظرفی .فحۀات منۀرف کننده بیشینه
اس.
با قراز واون مقاویر وز فرمول فوق:
C2
)(3/334 × 3/53 m2 )/(3/31 m
N. m2

C = 9/95 × 13−12

وز نبوزت ظرفی .فحۀات منۀرف کننده مقداز  14 PFمیشوو ،اگر ولتاژ

م جه .انۀراف پرشو زا kV

 2فرض کنیم ،انرژی فرف شده وز تا ن  Cمعاول یر اس:.
1
WC = (13 × 13−12 )(4 × 134 ) = 2 × 13−5 J = 2f × 13−5 Watts
2

اگر مان شکراز 𝑐𝑒𝑆 𝜇  5باشد و یا فرکان
ش بیق برابر اس .با:

موزو نظر  3/2 MHzباشد ،وز این فوزت انرژی

م جه .مداز

𝑠𝑡𝑡𝑎𝑊 𝑊𝑡𝑢𝑛𝑒 = 4

میتواهیم پال هایی با مشخبات یر شولید کنیم و نها زا به فحۀات منۀرف کننده اعسال نساییم:
 )1ولتاژ ا  3شا  3 kVقاب حبول باشد
 )2وازای وو مد کنترل مانی ،شوسط فرو و یا شوسط سیگنالهای وزیافتی ا السانهای ویگر باشد
)3

مان شریگر ن  5~133 µSباشد

بدین منظوز مداز الکتریکی م ابق شک  2طراحی شده اس[13,11,12،13] .
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شک ( )2بلوک ویاگرام سیستم الکترونیک و کنترل قدزت پالسر

نتایج
وز الکترونیک نیسههاوی ها ،استحاوه ا ولتاژ منحی یا ق ع بوون ولتاژ مثب ،.بهتر ا وف بوون ن اس .وز
سیستم ما مسیر بازیکه مقاب مۀحظ هدف مستقیم اس .بنابراین برای انۀراف بازیکه ،زوی هر وو فحۀه
ولتاژ مثب .اعسال شده و یکی ا نها به طوز موق .به مین وف شده اس .وزون یک لول فلزی مین شده
فحۀات شخ .وز ولتاژ با قراز وازند که یک میدان الکتریکی نسبتاً قوی شولید میکنند ][14،15،14،17،19

وقتی که ولتاژهای کستر ا  1/2 kVزوی هر وو فحۀه اعسال شد ،وز شک و اندا ۀ بازیک مشاهده شده ا
هدف شغییری ویده نشد فافل بین فحۀات و هدف بسیاز مهم اس .وقتی که ا پروشونهایی با انرژی 2
 MeVاستحاوه شوو ،به ا ای هر متر 53 nSec ،مان برای زسیدن ذزات منۀرف نشده به هدف نیا اس .که
مسکن اس .باعث هسپوشانی شوو پ

بایستی شا نجا که امکان وازو فحۀات زا وز فافله ووزشری ا هدف

قراز وهیم این فحۀات 33cmطول 3/4 cm ،عرض و  1/5 cmفافله و هس نها وز یک لول تالء با ق ر
واتلی  4/7 cmقراز وازند
مای

سیستم بر زوی تط بازیکه  33وزجه با نالیز نسونه های ضخیم وز جریان بازیک با انجام شد مثال

برای نسونه ضخیم نیک بازیک پروشون  2 MeVبا جریان شخسینی  2/5 nAکه شا ق ر  1mmهسسو شده اس .به
نسونهها شابیده شد برای نسونهها ،وو طیف با باز انباشت برابر با  133nCجسع وزی شد وز نسون اول شنها مداز
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 PURماژول اوزشک فعال بوو (شک  3الف( وز نسون ووم سیستم انۀراف بازیکه نیز فعال شده بوو (شک 3
ب( واضح اس .که مینه بین پیک افلی و پیکهای هسپوشانی کاه
کاه

یافته و توو پیکهای هسپوشانی نیز

یافتهاند مۀاسبه مان هسپوشانی برای شک  3الف 1/5 ،میکروثانیه و برای شک  3ب 3/5 ،میکروثانیه

زا میوهد
1/00E+05

)Ni(Ka

Pile up

)Ni(Kb

1/00E+04

Ka+Ka
Ka+Kb

1/00E+02

Counts

1/00E+03

Kb+Kb
1/00E+01

1/00E+00
24

21

24

21

15

18

9

12

3

6

)Energy(keV

(الف)
1/00E+05

)Ni(Ka
) Ni(Kb

1/00E+04

Sum Peaks
1/00E+03
Ka+Kb

1/00E+02

Kb+Kb
1/00E+01

1/00E+00
18

12

15

9

6

3

)Energy(keV

(ب)

شک ( )3طیف نسون ضخیم نیک با جریان بازیک یکسان و وو برابر (الف) فقط الکترونیک PUR؛ (ب) سیستم
انۀراف بازیکه نیز فعال اس.

55

Counts

Ka+Ka
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