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با   ولتکیلو 200 الکترواستاتیک یشتابدهنده داخل  باریکه ذرات ترابرد  

   Geant4استفاده از کد 
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 : چکیده

مسیر پارامترهای مختلف بر    اثر  و بررسی  ذرات  یالکتریکی در ستون شتابدهندهی میدانمحاسبه

باریکه دستی  ذرات  یحرکت  منظور  بیشینهبه  به  جرابی  هدف  یانی  روی  کاهش    باریکه  و 

از مهم  ،اطراف آن  یهیونهای ثا تابش ست. در این ی ذرات اهاترین مسائل در شتابدهندهیکی 

بستهمقاله   کد  نرم   ییک  پایه  بر  است  Geant4افزاری  شده  داده  به توسعه  همزمان طکه   ور 

ات ذرای  های هستهکنشبرهمو    استخراج شده از کامسول  الکتریکیمحاسبات مربوط به میدان

افزاری، نرم ی  این بسته  یتوسعه.  کند سازی میمدل  فضای داخل ستون شتابدهی را با الکترودها و 

به آزمایشات    برای طراحی حفاظ   را  تشعشعات اطراف شتابدهنده و    تلفات جریان باریکه   باتمحاس

 کند. واقعی نزدیک می
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Abstract: 
Calculating electric field of an accelerator column and studying beam 

dynamics in order to changing and optimizing the effective parameters 

to get the highest beam current on the target and decrease the secondary 

radiations around the machine is one of the most important things in 

accelerators studies. In this article, a software package based on Geant4 

code is developed which is calculating the extracted electric field from 

COMSOL and modeling the nuclear interactions between the 

electrodes and the inner space of the accelerator column. Developing 

this package is approximating the calculations of beam current losses 

and radiations around the accelerator to the real experiments for shield 

design. 
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 مقدمه .  1

که در اثر -الکتریکی یکنواخت)مستقل از زمان(  های الکترواستاتیک از یک میدان  در شتابدهنده 

برای انرژی    -شودزمین ایجاد میی ولتاژ باال و  ایجاد یک اختالف پتانسیل الکتریکی بین پایانه

یونی رادیوفرکانسی    های مثبت پس از استخراج از مولدد. یونگرددادن به ذرات باردار استفاده می 

ی که در ابتدای تیوب شتابدهی قرار دارند بصورت یک باریکه  اثر لنزهای الکترواستاتیکیتحت  

  .]1[ گیرند.پیرامحور درآمده و تحت اثر میدان الکتریکی شتاب می

الکترواستاتیک  شتابدهنده ایران  200ی  اتمی  انرژی  سازمان  چشمهکیلوولتی  یک  یونی   یاز 

  الکترود  10کننده و ستون شتابدهی شامل  کننده، الکترود کانونی رادیوفرکانسی، الکترود استخراج

بررسی مسیر باریکه در    ،پیش از این  عایق تشکیل شده است.  ی سرامیکیحلقه  14و    شیپوری

آن  شتابدهنده روی  موثر  پارامترهای  برنامه  و  سیمیون شبیه  یتوسط  گرفته    71سازی  انجام 

 . ]2،3[است

برای ردیابی ذره بسیار قدرتمند هستند اما   CSTو  هایی نظیر کامسول و سیمیوناگرچه برنامه

و اندرکنش باریکه    بر روی باریکه  الکتریکیقادر به محاسبه و نمایش همزمان اثر میدان  یک هیچ  

نیستند برای مطالعه  .]4[با محیط و هوای داخل تیوب شتابدهی  تنهایی  به  واقعی    یبنابراین 

افزاری نرم  یبسته  یک  . در این کار تحقیقی]5[مسیر ذره در داخل شتابدهنده کارآمد نیستند  

ای ذرات را همزمان با حل  که امکان ترابرد هسته  توسعه داده شد  Geant4با کمک کامسول و  

هندسی  ساختار    سازد. های الکترومغناطیسی فراهم میمعادالت دینامیک آنها در حضور میدان

فایل    kV  200الکترواستاتیک    یشتابدهنده  یپیچیده صورت  میدان    2GDMLبه  توزیع  و 

شود و ذرات خارج شده  متنی وارد کد می یل الکتریکی بدست آمده توسط کامسول به صورت فا

می  یاز چشمه داده  شتاب  هدف  به سمت  از   شوند. یونی  حاصل  نتایج  و  کار  روش  ادامه  در 

      خواهند شد.سازی ارائه شبیه

 روش کار .  2

اتمی ایران از الکترود استتتخراج کیلوولتی ستتازمان انرژی  200ی الکترواستتتاتیک  شتتتابدهنده

الکترود شتیپوری و  10و ستتون شتتابدهی شتامل  ، الکترود حفاظ کنندهننده، الکترود کانونیک

متر  ستانتی50کل تیوب شتتابدهی حدودطول ی سترامیکی عایق تشتکیل شتده استت که حلقه 14

د نیاز ستیستتم و های الکترومغناطیستی مورویژگیجنس تمامی الکترودها باتوجه به باشتد و  می

ی ستتتاختت و در دستتتترم بودن مواد، آلومینیوم در نظر همچنین مالحظتات مربوط بته هزینته

بصتورت    به کامستول  3ستالیدورکز دری طراحی شتده  هندستهپس از واردکردن   .استتگرفته شتده

ی  بیشتتینه الکترود باتوجه به  مربوط به هر  های  ، مقادیر مرزی مستتهله و پتانستتیل4STEPفایل  

 
1 Simion 7.0 
2 Geometry Description Markup Language 
3 SOLIDWORKS 
4  Standard for the Exchange of Product Model Data 
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متر(طول شتابدهنده)سانتی  

  - استتکیلوولت در نظر گرفته شتده150که در این پروژه-ی ولتاژباالولتاژ تولیدشتده توستط پایانه

پتانستیل    نمایی ازستاختار الکترودهای شتتابدهنده، توزیع ستطوم هم  1شتکلدر  .شتونداعمال می

و تغییرات انرژی آن    ولتکیلوالکترون2.5ی  با انرژی اولیهی دوترون باریکه  و مستیر الف-1شتکل

 .نشان داده شده استب  -1شکلدر میدان الکتریکی 
 

 
 

ی محوری آن  که مهلفه،میدان الکتریکی تولید شتده در تیوب شتتابدهی دارای سته مهلفه استت

ی  گرفتن ذره و دو مهلفه استتت ستتبا شتتتابدر نظر گرفته شتتده  yEستتازی  که در این شتتبیه

ها  توزیع این میدان  2د. در شکلنگرددیگرمیدان نیز باعث انحراف باریکه از محور اصلی خود می

های ی محوری با رنگ مشتتکی و مهلفهدر هردو شتتکل مهلفه به وضتتوم قابل مشتتاهده هستتتند.

ی  مهلفه الف -2لدر شتتک  اند.آبی نمایش داده شتتدهقرمز و  های  بترتیا با رنگ zEو   xEشتتعاعی  

دهد  تغییرات و رفتار مشتابهی را پس از عبور از هر الکترود از خود نشتان می  (yE)محوری میدان

قریبا تی دیگر که و مقادیر آن در ستتتتون شتتتتابدهی تماما مثبت هستتتتند، برخالف دو مهلفه

 کنند.ایجاد میمیدانی متقارن نسبت به راستای شتابدهنده  

الکترودهتای استتتتخراج کننتده، حفتاظ و هتا را در  ب کته میتدان-2چنین رفتتاری برای شتتتکتل

  دهد نیز متصور است.متمرکزکننده نمایش می
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استاستا طراحی هندسته و یا ورود آن به هر برنامه و یا کد محاستباتی اولین و مهمترین گام برای  

 5CADمانند    های رایج مربوط به آنبا فرمت  ورود هندسته از آنجائیکههر مستهله استت، اما  حل 

های افزارتوستط نرمبایستت  می  ،ی طراحی شتدههندسته ممکن نیستت، Geant4تی  کد محاستبا به

توستط    Geant4به صتورت فرمت قابل پییرش برای مستهله درآیند. اگرچه کدمحاستباتی    واستطه

را داراستتت اما از آنجائیکه   6STLقابلیت ورود مستتتقیم هندستته با فرمت    CADMeshکالم  

دهد  خواص فیزیکی و نوع ماده مورد استتتفاده را نمایش نمیه از این روش  شتتدوارد  یهندستته

تبدیل هندسته  ی زیادی برای افزارهای واستطه. نرم]6[موردنظر ما قابل قبول نیستت برای مستهله

ها، بدلیل پیچیدگی هندسه ، پس از آزمون و خطا توسط هرکدام از این برنامه ]7،8[وجود دارند

ها قادر به کننده و حفاظ، برخی از این برنامهخنتکدر ابتتدای تیوب و الکترودهای متمرکزکننتده،

که برای مدتی محدود روی هر ستتتیستتتتم   ،InStepی  برنامه  از تبدیل جزئیات نبودند. از اینرو

که قابل خوانش توستط  GDMLبه فرمت برای تبدیل فایل    صتورت رایگان در دستترم استت،به

Geant4  استت.نموده شتده 3 روند تبدیل هندسته در شتکلشتماتیک   .گردید استتفاده استت 

درآمده و سپس  STEPباشد، در ابتدا باید به فرمت  CADچنانچه فایل طراحی شده بصورت 

 شود.میفایل ایجاد شده با این فرمت را وارد ابزار تبدیل هندسه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حاوی اطالعات ارزشمندی همچون جنس  3فایل نهایی ایجاد شده در فرایند ذکر شده در شکل

  باشد ها می آنموقعیت دقیق  و    هاهریک از المانو خواص فیزیکی مواد به کار رفته در طراحی  

باتوجه به اینکه فایل تولیدشده نیز    .های کلیدی این روش استکه این مطلا یکی از ویژگی 

را بدون ورود    توان با سهولت پارامترها و خواص فیزیکیقابلیت ویرایش دستی را داراست، می

ها بطور جداگانه بر روی هریک از المان  و پیچیده کردن کد برنامه،  Geant4دستورات اضافی در  

 اعمال و نتایج را بررسی نمود. 

 
5 Computer Aided Design 
6 Stereo Lithography 
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 قرائتقابل    متنی  بصورت یک فایلشده از کامسول پس از ویرایش مختصر  های استخراجمیدان

های مورد نیاز برای  پس از نوشتن دستورات و استفاده از کتابخانه  و  درآمده  Geant4  برای کد

مرجع  آنپردازش   لیست  فیزیک  از  استفاده  همچنین   ،QGSP_BIC_EMZ    فیزیک از  که 

تر سازی دقیقبرای مدل  G4EmStandardPhysics_option4  پایین  الکترومغناطیسی انرژی

 یون دوتریوم ردیابی مسیر    های الکترومغناطیسی الکترون، فوتون و یون برخورداراست،کنش برهم

میدان الکتریکی در  با  و    های  باریکه  شتابدهی    هایمولکولاندرکنش  ستون  شرایط داخل  در 

که در ابتدا گاز داخل تیوب، هیدروژن با مقادیر چگالی  ،  مورداستفادهشار و نوع گاز  مختلف ف

در   ی قبلهابا چگالی یکسانی نسبت به یکی از حالت اکسیژن آن بهمختلف و سپس گاز داخل 

که    مورد بررسی قرار گرفتکلوین(  273در شرایط دمایی یکسان)بطور همزمان    ،نظرگرفته شد

   .استارائه شده 4نتایج آن در شکل
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 متر مکعاگرم بر سانتی  10- 6شتابدهی حاوی هیدروژن با چگالی از مرتبه    تیوبالف  -4در شکل
که آید چرااست که خالء مناسبی برای این گاز به منظور استفاده در این شتابدهنده به شمار نمی

  الکترونباریکه با محیط پیرامون خود بسیار زیاد است و سبا ایجاد    های یونیزاسیونواکنش
متر گرم بر سانتی  10-7مرتبه    بهب چگالی  -4در شکل،  ثانویه و همچنین اتالف باریکه خواهد شد 

رسید که خالء به مراتا بهتری نسبت به حالت قبل است ولی در عین حال با توجه به   مکعا
ج چگالی از  -4در شکلو    ی مناسا سیستم نیستمتفاوت، گزینه  یونیزاسیونهای  وقوع واکنش 

که باتوجه به شکل مشخص است    استدر نظر گرفته شده  متر مکعاگرم بر سانتی   8-10مرتبه  
-هیچ واکنشی درون تیوب شتابدهی رخ نمیایم چراکه آل سیستم نزدیک شدهکه به خالء ایده

متر  گرم بر سانتی  10-7حاوی اکسیژن دارای چگالی از مرتبه    تیوب شتابدهی د  -4. شکلدهد
در    یونیزاسیونیگونه واکنش  که  همانطور که در شکل نیز مشخص است، هیچ  باشدمیمکعا  

های یونیزاسیون  . نقاط زرد رنگ داخل اشکال بیانگر محل وقوع واکنشسیستم رخ نداده است
 هستند.

 

متفاوت چگالی   بازای مقادیر  Geant4های داخل ستون شتابدهنده در  مسیر باریکه و اندرکنش -4شکل

 گاز درون تیوب شتابدهی و نوع 
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  گیری. نتیجه5
به شکل میدان   2باتوجه  راستای    شعاعیهای  تغییرات  به  نسبت  ذره  انحراف  که  نحویست  به 

 پوشی است.  حرکت خود بسیار ناچیز و قابل چشم
  دهد مینشان    ج-4شکلب و  -4شکل  الف،-4شکل  در  شرایط فیزیکی مختلفبعضی از  بررسی  

یون میانگین  آزاد  پویش  طول  تغییر  باعث  چگالی  و  فشار  شتابدهی  تغییرات  ستون  داخل  ها 
       فشار آن،   افزایشو در نتیجه   با افزایش چگالی گاز درون تیوب شتابدهی  بعبارت دیگر،  .شودمی

داخل ستون افزایش یافته و در نتیجه باریکه پس از انحراف از مسیر   یونیزاسیونهای  واکنش
انرژی با  ایکس  پرتوی  تابش  و سبا  برخورد کرده  الکترودهای شتابدهی  با  های مختلف اولیه 

. سازی شتابدهنده بایستی مورد توجه قرار گیردمهم در بحث حفاظ  مطلا  که این   خواهد شد
متوالی باعث از دست رفتن انرژی باریکه و در نتیجه کمتر شدن  های  واکنش  وقوعبدیهی است  

 جریان باریکه روی هدف خواهدشد. 
تغییر گاز درون تیوب   که  دهد نشان می  ب-4د و شکل-4شکل  یو مقایسهسازی  نتایج شبیه

سایر خواص فیزیکی آن نیز اثر مهمی روی مسیر تغییر  جرم مولی و  افزایش  شتابدهی با توجه به  
نزدیکترین ماده به خواص اکسیژن که    شرایط فیزیکی یکسان، در  رسد  به نظر می  . باریکه دارد

هوای معمولی است به نحوی است که در مقایسه با گاز هیدروژن احتمال وقوع واکنش در آن 
تا حد مورد نیاز کاهش داد که هوای درون تیوب شتابدهنده را  فشار  توان صرفا  بوده و میکمتر  

ه خواهد شد.  های مورد نیاز برای سیستم خالء شتابدهندجویی در هزینهباعث صرفهاین موضوع  
شده  ی تولیددرون آن و همچنین ذره  یاستفاده  مورد  با توجه به گازسیستم    بنابراین شرایط خالء

 ی یونی تعیین شده و متغیر خواهد بود. توسط چشمه
تواند گام مهمی در طراحی حفاظ برای پرسنل و افراد پرتوکار و همچنین میفوق  مراحل  انجام  
طراحی مناسا حفاظ  . بدیهی است  شتابدهنده درون آن قرار دارد باشدسازی محیطی که  حفاظ

های رسیده به افراد و محیط  که با کمترین هزینه، بیشترین کارایی را در کاهش تابش  زمانی است
 رقم بزند. پیرامون خود 
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