طراحی و ساخت فنجان فارادی جهت اندازهگیری جریان باریکههای الکترونی در شتاب
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سازمان انرژی اتمی ،معاونت توسعه کاربرد پرتوها ،مجتمع پزوهشی کاربرد پرتوهای یزد

چكيده:
در این مقاله با استفاده از نرم افزارهای

 Matlab ، Simion 3Dو Solidworks

به بررسی هندسه الکترودهای فنجان فارادی

جهت اندازهگیری جریان باریکه الکترونی در شتابدهندههای الکترونی پرداخته شده است .برای بدست آوردن هندسه بهینه
برای اندازهگیری جریان ،در شبیهسازی عواملی از جمله اثرات بارفضایی ،گسیل الکترونهای ثانویه ،شکل الکترودها و هم
چنین پتانسیل الکترودها و توزیع این پتانسیل در نظر گرفته شده است بعد از طراحی ،قطعات مختلف از جمله الکترودها،
عایقها و همچنین منبع ولتاژ برای اعمال پتانسیل بر الکترودها ،ساخته و هندسههای مختلفاز الکترودها مورد آزمایش قرار
گرفت که نتایج حاصل از تست آن بر روی شتابدهنده رودوترون بسیار رضایت بخش می باشد.
کلید واژه :فنجان فارادی ، ،الکترود ،نرمافزار  ،Simion 3Dباریکه الکترونی  ،شتابدهنده رودترون

مقدمه:
روشهای گوناگونی برای اندازهگیری جریان در شتابدهندهها وجود دارد که میتوان به فنجان فارادی و همچنین
اثر هال اشاره کرد .اثر هال معموال برای جریانهای پالسی و فنجان فارادی برای جریانهای  DCبا شدت پایین
مورد استفاده قرار میگیرد ]1و .[2فنجان فارادی دارای مدلهای گوناگونی میباشد که میتوان به مدلهای ،CFC
 DF 060 ،DF 020 ،USR ،FC-66اشاره کرد که با توجه به ویژگیهای باریکه (انرژی ،جریان باریکه و نوع ذره
باردار) یکی از مدلها به کار گرفته میشود ]  .[5 ،4 ،3الکترونهای ثانویه نقش بسزایی در اندازهگیری جریان
باریکه الکترونی دارند .الکترونهایی که از برخورد باریکه الکترونی به یک الکترود بوجود میآیند معموال" سه نوع
میباشند :الکترونهای ثانویه ،الکترونهای برگشتی ،الکترون اوژه .شار الکترونهای ثانویه متناسب با  cosθمیباشد
که  θزاویه مسیر الکترون نسبت به سطح میباشد (الکترونهای ثانویه تولید شده تقریبا" دارای انرژی 50 eV
میباشند) ] .[6رابطهای که برای عمق نفوذ الکترونها در مواد وجود دارد به صورت زیر بیان میشود ].[7
A
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در رابطه ( A )1وزن اتمی 𝜌 ،چگالی ]  [𝑔 𝑐𝑚−3و 𝑍 عدد اتمی مواد مورد نظر میباشد .از رابطه ( )2برای محاسبه
انرژی انتقال یافته از باریکه فرودی به الکترود نگهدارنده باریکه استفاده میشود.
𝐸rad
ZEo
=
Eo
1600 + ZEo

)(2

در رابطه ( Z ،)2عدد اتمی EO ،انرژی باریکه الکترونی فرودی و  𝐸radانرژی تابشی میباشد .انرژی تابشی که
باریکه الکترونی در هنگام نزدیک شدن به مواد از دست می دهد برای بعضی مواد در مرجع ] [7آورده شده است.
یکی از پارامترهای مهم در انتقال باریکه تطبیق امپدانس 1می باشد ،امپدانس برای دو استوانه هم محور به صورت
رابطه ( )3بیان میشود.
μ 1⁄
a
) (2 Ln
b

1

) ZO = 2π ( ε

)(3

که 𝑂𝑍 امپدانس خطوط هم محور 𝜇 ،پذیرفتاری مغناطیسی محیط بین دو استوانه رسانا 𝜀 ،ثابت دیالکتریک و

𝑎
𝑏

نسبت قطر استوانه بیرونی نسبت به استوانه داخلی میباشد ]. [8

روش کار:
فنجان فاردای از سه الکترود نگه دارنده باریکه ،الکترود زمین شده و الکترود محافظ (الکترودی برای جلوگیری از
الکترونهای ثانویه) تشکیل شده است با توجه به اهمیت هندسه ،ولتاژ و جنس الکترودها بر روی اندازهگیری
جریان باریکه ،در این مقاله با استفاده از نرمافزارهای  simion 3Dو  Matlabبه طراحی الکترودها پرداخته شده و
هندسههای مختلف از الکترودها ساخته و با اعمال پتانسیل به الکترودها و همچنین خالء مناسب داخل فنجان در
شتابدهنده رودوترون مورد آزمایش قرار گرفته شده است.
شکل ( )1فنجان فارادی شبیه سازی و طراحی شده با استفاده از نرمافزار  [9] SIMION 3Dرا نشان میدهد .در
این شبیهسازی انرژی باریکه الکترونی فرودی  50 KeVو همچنین در این هندسه (شکل  )1مسائلی از جمله
توزیع میدان روی محور الکترودها ،گسیل الکترونهای ثانویه ،پتانسیل و هندسه الکترودها مورد بررسی قرار گرفته
شده است .در هنگام دادن پتانسیل به الکترودها این نکته مورد توجه قرار گرفته که حداکثر پتانسیلی که در خالء
میتواند بین الکترودها وجود داشته باشد  [10] 15 kV/mmو در هوا  [11] 3 KV/mmمیباشد .با استفاده از
شبیه سازی ،ابعاد و پتانسیل در نظر گرفته شده برای الکترودهای فنجان فارادی در شکل ( )2آورده شده است.
قطعات ساخته شده برای فنجان فارادی در شکل ( )3نمایش شده است.

Impedance Matching
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1

(ب)

(الف)

شکل ( :)1هندسه طراحی شده فنجان فارادی با استفاده از نرم افزار  .SIMION 3Dالف) الکترودهای بکار گرفته شده ب) اپتیک
باریکه به همراه الکترونهای ثانویه و سطوح همپتانسیل.

(الف)

(ب)

شکل ( :)2الف) هندسه فنجان فارادی (پتانسیل الکترود  2 ،1و 3به ترتیب برابر با  0 ، -500 ،0ولت میباشد).
ب) نمایش سه بعدی برش خورده فنجان فارادی طراحی شده با استفاده از نرم افزار .Solidworks

شکل ( :)3قطعات ساخته شده برای فنجان فارادی

181

نتایج:

شکل ( )4میدان الکتریکی در راستای محور الکترودها را نشان میدهد .همانطور که از شکل ( )4دیده میشود
مقدار میدان در بین الکترود محافظ با الکترود زمین شده ( 55-55میلیمتر) و همچنین بین الکترود محافظ با الکترود
نگهدارنده باریکه ( 73-67میلیمتر) بیشترین مقدار را دارد .البته هدف از گذاشتن الکترود محافظ ایجاد یک میدان
بین الکترود محافظ با الکترود نگه دارنده باریکه بوده تا از فرار الکترون های ثانویه و حتی الکترون هایی که برخورد
االستیک با الکترود نگه دارنده باریکه دارند جلوگیری شود.
عمق نفوذ بر حسب انرژی باریکه فرودی برای بعضی از مواد در شکل ( )5داده شده است .همانطور که از شکل
( )6دیده میشود با ثابت نگهداشتن پتانسیلهای الکترودهای نگهدارنده باریکه و الکترود زمین شده و با افزایش
پتانسیل الکترود محافظ ،جریان بدست آمده کاهش مییابد.
هنگامی که از الکترود نگه دارنده باریکه با هندسه شماره ( 3شکل ( ))3استفاده میشود پتانسیل اندازهگیری شده
برای الکترود نگهدارنده باریکه بر حسب زمان تغییرات زیادی دارد یا به عبارت دیگر حالت شارژ و دشارژ در
فنجان فارادی ایجاد میشود شکل ( -7الف) را مالحضه فرمائید .اما در شکل ( -7ب) تقریبا" پتانسیل ثابتی برای
الکترود نگه دارنده باریکه اندازهگیری میشود که علت این امر تطبیق امپدانس بین کابل کواکسیال و الکترود زمین
شده – الکترود نگه دارنده باریکه میباشد البته جنس و همچنین زاویه مخروطی الکترود نگهدارنده باریکه مهم
میباشد که در ساخت مورد توجه قرار گرفته شده است.

شكل ( :)4ميدان الكتریكی در راستای محور الكترودها
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شكل ( :)5عمق نفوذ الكترون برای انرژیهای باریكه فرودی در مواد مختلف .نمودار ( )Aبرای مس ،نمودار
( )Bبرای آلومينيوم ،نمودار ( )Cبرای گرافيت .نتایج با استفاده از رابطه ( )1بدست آمده است.

شكل ( :)6الف) :تغييرات جریان باریكه برحسب پتانسيل الكترود محافظ.

(الف)

181

)(ب
) نتایج برای حالتی که الکترود نگه دارنده به کاربرده شده در فنجان فارادی الف. تغییرات پتانسیل الکترود نگه دارنده بر حسب زمان:)7( شکل
.) باشد3(  در شکل6  ب) هندسه،)3(  در شکل3 هندسه

:بحث و نتيجهگيری
با نتایج بدست آمده از شبیهسازی و ساخت فنجان فارادی جهت اندازهگیری جریان باریکه الکترونی میتوان گفت
از عوامل مهم در در ساخت فنجان فارادی هندسه و جنس الکترودها (باالخص جنس و شکل الکترود نگهدارنده
 فنجان فارادی ساخته شده بر روی باریکه الکترونی.باریکه) و همچنین پتانسیل اعمال شده به الکترودها میباشد
.شتابدهنده رودوترون مورد آزمایش قرار گرفت و نتایج رضایت بخش بود
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