طراحی یک شتاب دهندهی خطی موج ایستا در باند X
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شرکت فنآوری مقتدر ،گروه توسعهی کاربردهای بیم الکترونی

چکیده
یک ساختار شتابدهنده موج ایستا در باند  Xطراحی شده است .روند طراحی با انتخاب یک ساختار دوتناوبه 1برای
کارکرد در مود  𝜋/2در فرکانس  3.9 GHzآغاز گردید و جهت تحققِ حداکثر امپدانس شانت و بیشینه مقدار 𝑄 𝑅/تنظیم
و بهینهسازی شد .شبیهسازی ذرات توسط نرمافزار  MAGICنشان میدهد که انرژی الکترونها در خروجی به بیش از
 6 MeVمیرسد .این در حالی است که توان ورودی برای این ساختار در حدود  1.1 MWدر نظر گرفته شده و توسط
مگنترونهای صنعتی ،در این باند فرکانسی قابل تأمین است .همچنین پورت موجبری طراحی شده انرژی را در وسط
تیوب شتابدهنده تزریق میکند.
کلید واژه :شتابدهنده ،موج ایستا ، biperiodic ،باند  ، Xمگنترون،

MAGIC

 -1مقدمه
پیشرفت شتابدهندهها وابستگی زیادی به منابع تغذیه مایکروویو (تیوبهای خأل) دارد .در نتیجه کارکرد
بسیاری از شتابدهندههای خطی پزشکی در باند فرکانسی  ،Sبه علت وجود این تیوبهای توان باال در این
باند فرکانسی است .با پیشرفت تیوبهای مگنترون و کالیسترون با توانهای خروجی چند مگاواتی در باند ،X
زمینه برای طراحی و تولید شتابدهندهی خطی در این باند فرکانسی مهیا شده است .طراحی ساختار در باند
فرکانسی باالتر ،سبب کوچک شدن ابعاد شتابدهنده و نیز سبک شدن آن میشود .عالوه براین ،در این باند
فرکانسی امکان طراحیِ ساختار با گرادیان باالتر نیز وجود دارد .در همین راستا ،وابستگی برخی پارامترهای
طراحی

Bi-periodic 1
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شتابدهندهها به فرکانس ،درجدول  1گزارش شده است .کاهش وزن و ابعاد در ساختار شتابدهندهها باعث
ایجاد تجهیزاتی شده است که قابل حمل هستند [2] .و ] [9دو نمونه از دستگاههایی هستند که در آنها از
شتابدهنده باند  Xبرای باالبردن کارایی آن ها استفاده شده است .بدین ترتیب ،در ابتدا به طراحی کاواکهای
شتاب دهنده در باند  ،Xو سپس بهینه کردن آن ساختار پرداخته میشود .در ادامه نیز طراحی تیوب شتابدهنده
برای تولید انرژی  6 MeVتوصیف و توسط نرمافزار  MAGICشبیهسازی میشود .جهت افزایشِ دقتِ طراحی،
تمامی شبیهسازیهای الکترومغناطیسی (علیرغم زمانبر بودن) به صورت سهبعدی ،توسط نرمافزار  CSTانجام
شده است.
جدول  -1وابستگی پارامترهای طراحی شتابدهنده به فرکانس ][1
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 -2طراحی و شبیهسازی کاواک در مود 𝝅⁄
𝟐

در شتابدهندههای موج ایستا ،مود  𝜋⁄2دارای ویژگیهای خاصی است ،که از جملهی آن میتوان به باال
بودن سرعت گروه (سرعت انتقال انرژی) و تفکیک مود اشاره کرد .توزیع میدانهای الکتریکی و مغناطیسی در
این مود به صورتی است که کمترین حساسیت ،در فرکانس و دامنه میدان ،را نسبت به نواقص ناشی از ساخت
ایجاد میکند .اما برای افزایش امپدانس شانت از ساختارهای معروف به «دوتناوبه» استفاده میکنند .نمونهای از
این ساختار درشکل  1توصیف شده است .با توجه به برتریهای بیان شده ،برای طراحی از این ساختار استفاده
میشود .در شکل  2یک دوره از کاواک طراحی شده آورده شده است .ابعاد نشان داده شده برای بدست آوردن
ماکزیمم مقدارِ امپدانس شانت ،مقدار 𝑄 𝑅/و نیز تنظیم منحنی پاشندگی بهینه شدهاند .نتایج بهینهسازی در
جدول  2آورده شده است .دو کاواک شتابدهنده و کوپلینگ طوری تنظیم شدهاند که کمترین باند توقف بین
دو منحنی ایجاد شود و نتیجهی آن در منحنی پاشندگی (شکل  )9قابل مشاهده است.
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شکل  -1کاواکهای ساختار دوتناوبه با کوپلینگ الکتریکی ][4

شکل  -2هندسه ساختار طراحی شده برای تیوب شتابدهنده

شکل  -9منحنی پاشندگی ساختار دوتناوبه طراحی شده
جدول  -2پارامترهای بدست آمده برای ساختار بهینه شده

𝑚193.3𝑀Ω/
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𝑚13.91 𝑘Ω/
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𝑄
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 -3طراحی تیوب شتابدهنده
ساختار تیوب شتابدهنده یک ساختار موج ایستا است ،که برای انرژی خروجی  6 MeVطراحی شده
است .انرژی الکترونها در هنگام ورود به تیوب شتابدهنده ،در خروجی تفنگ الکترونی 20 keV،در نظر
گرفته شده است .1با توجه به انرژی  1.1 MWتزریق شده در ساختار ،برای رساندن سرعت الکترونها به ≈ 𝛽

 ، 1چهار کاواک  buncherبا سرعتهای  0/1و  0/.در نظر گرفته شده است .ساختار نهایی دارای  13کاواک
 1تفنگ الکترونی طراحی شده دارای قطر بیم الکترونی خروجی کمتر از  1 mmو ولتاژ  20 kVاست.
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شتابدهنده و  1.کاواک کوپلینگ است .بعد از یک شبیهسازی و طراحی الکترومغناطیسی ،برای مشاهدهی
رفتار ذرات در تیوب طراحی شده ،از شبیهسازیِ ذرات در حوزهی زمان 1در نرمافزار  MAGICبهره گرفتیم.
شکل  4دستهبندی ذرات در فاز پایدار را نشان میدهد .در شکل  1انرژی الکترونها در طول تیوبِ شتابدهنده
نشان داده شده است .طول تیوب شتابدهنده  2.4 mmاست و زمان پُر شدنِ ساختار از انرژی ،فقط 𝑠𝜇 0.12
است.

شکل  -4خروجی نرمافزار ( MAGICباال) نمای دو بعدی )𝒛 ( (𝒓,پایین) نمای سهبعدی ذرات در راستای طول تیوب

شکل  -1انرژی ذرات در طول تیوب شتابدهنده

1

)Finite-Difference-Time-Domain Particle-In-Cell (FDTD PIC
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البته شبیهسازی ذرات در نرمافزار  CSTنیز به نحوی امکانپذیر است .مطابقت خوب نتایج  CSTبا نتایج
ارائه شده از نرمافزار  ،MAGICمؤید عملکرد صحیح شبیهسازی ذراتِ این نرمافزار است .نتایج نرمافزار CST

در شکل  6به نمایش گذاشته شده است.

شکل – 6خروجی نرمافزار ( – CSTراست) نمای سه بعدی ذرات (چپ) انرژی ذرات در راستای طول تیوب

 -4طراحی کوپلینگ توان مایکروویو
در ساختارهای موج ایستا تنها از یک پورت برای تزریق توان به داخل ساختار استفاده میشود .به صورت
معمول این پورت به یکی از کاواکها در میانه تیوب شتابدهنده کوپل میشود .آنچه در طراحی کوپلر باید
بهینه شود مشخصه موج برگشتی از پورت است .با کوپل پورت به یکی از کاواکهای شتابدهنده ،فرکانس
رزونانس تغییر میکند .درنتیجه ابعاد کاواک باید برای فرکانس مورد نظر مجدداً بهینه شود .برای این منظور
میتوان مشخصه موج برگشتی را تنها برای یک کاواک در نظر گرفت و ابعاد پورت و کاواکرا تنظیم کرد و
پس از آن نتایج را برای کل ساختار بررسی کرد .ساختار پورت به همراه کاواکهای تیوب شتابدهنده درشکل
 .توصیف شده است .همچنین در شکل  .مشخصه موج بازگشتی پورت طراحی شده ،آمده است.
ب

الف

شکل  -.ساختار پورت ورودی به همراه تیوب شتابدهنده(الف) نمای از مقطع (ب) نمای از باال
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شکل  - .مشخصه موج بازگشتی پورت ورودی

 -6نتیجهگیری
طراحی الکترومغناطیسی یک شتاب دهندهی خطی در باند  Xتوسط نرمافزار سه بعدی  CSTانجام شد.
همچنین حرکت و انرژی ذرات توسط نرمافزار  MAGICبه صورت سه بعدی به نمایش درآمد .در این طرح
سعی شده است روند طراحی دقیق و شبیهسازی ذرات به گونهای انجام پذیرد تا بتوان ساخت آن را در آینده
نزدیک انتظار کشید ،البته باید توجه داشت آن چه تمام پارامترهای طراحی را متأثر خواهد کرد ،مشخصات
توانی منبع مایکروویو است .بدین ترتیب اکنون جهت آغاز روند ساخت طرح ارائه شده ،بحث در این گروه
بر سر منبع مایکروویو در دسترس است؛ و در صورت فراهم شدن منبعی با مشخصات پالس توانی متفاوت با
آن چه در این مقاله مد نظر بود ،ناگزیر روند طراحی از سر گرفته خواهد شد .فارغ از مشخصات توانی منبع
مایکروویو ،آنچه مهم مینمایاند فراهم بودن تمامی زیرساختهای الزم برای تحقق بخشیدن به طراحیهایی
است که کامالً منطبق با محدودیتهای فرآیندهای ساخت چنین ادواتی باشد.
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