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 keV ۳۰و انرژی   mA ۳۶۰ جریان باتفنگ الکترونی  طراحی
 

  ۱بهجت قاسمی -۱فریدون عباسی دوانی - *۲سارا زارعی - ۱سارا طالبی

  پرتوها، گروه کاربرد  یاهستهمهندسی  دانشکده ، شهید بهشتیدانشگاه  ۱ 

  یاهستهپژوهشگاه علوم و فنون  سازمان انرژی اتمی ، ۲

 

 :دهیچک
سی  یهادهندهشتاب شکی و بازر ستا، در زمینه پز ستای طراحی و کامیونی کاربرد دارند.  یهامحمولهخطی الکترون موج ای در را

به تفنگ الکترونی مناسااب با ای   انجام تساا  مرم به جه  در ایران، ول الکترون میلیون 6خطی الکترون  دهندهشااتابساااخ  

سازی شبیه CSTو  COMSOL یافزارهانرمدر  دهندهشتابدر ای  مقاله تفنگ الکترونی مناسب برای ای   نیاز اس . دهندهشتاب

شد. در هر دو  باهم افزارنرمشد و نتایج دو  سه  و  آمپریلیم ۳6۰و جریان  ول الکترونکیلو  ۳۰ ولتاژ نهایی باریکه یسازهیشبمقای
 به دس  آمد. متریلیمشعاع باریکه در خروجی یک 

 

 ، دینامیک باریکهCOMSOLافزار، نرمCSTافزارخطی الکترون، تفنگ الکترونی، نرم شتابدهنده :یدیکلکلمات 

 

 :مقدمه
از  یمختلف انواع کهینحوبهآغاز شد،  یطورجدبه الکترون یخط یهادهندهشتابو ساخ   یطراح ۱۹۴۰از اواسط دهه 

 یبازرس ،یپزشک ،یصنعت لیقباز  ییکاربردها ده و دردرآم یرجات تصوربه تمتفاو یهایژبا انر هادهندهشتاب  یا یساختارها

  یرده اتسم یکاربردها. شوندیمرفته م به کار یپزشک تزاهیجت کردن لیاسترو  ییمواد غذا یودهتپر ،یونیکام یاههمحمول

  .ها شده اسدانشگاه یموضوع پژوهش عنوانبه هاآن  یجذاب ثباع هادهندهشتاب

برای  ول مگا الکترون 6الکترون خطی  دهندهشتاب یدهشتابب طراحی و ساخ  نمونه اولیه تیو منظوربهدر ایران نیز اقداماتی 

توانایی تس  مرم تیوب  و دهندهشتاباس . جه  تکمیل ای   شدهانجامکامیونی  یهامحمولهو بازرسی پزشکی کاربردهای 

 .[۱اس  ] دهندهشتاباحتیاج به طراحی و ساخ  تفنگ الکترونی مناسب برای ای   یدهشتاب

اس . تولید باریکه الکترونی از  یدهشتابدر تیوپ  استفادهقابل صورتبهوظیفه تفنگ الکترونی، تولید باریکه الکترون   یترمهم

 دشدهیتول یهاالکترون. شودیمترمویونی، میدانی، الکترون ثانویه و فوتوالکتریک انجام  ازجملهسطح کاتد با سازوکارهای مختلفی 

به باریکه  یدهشکلخواهند شد. برای  یدهشتابدر سطح کاتد با استفاده از آند، شتاب کوچکی مرفته و از روزنه آند وارد تیوپ 

همگرا ترونی، امکان استفاده از الکترودهای مختلف مانند الکترود الکترونی با توجه به مشخصات باریکه خروجی از تفنگ الک

 .[۲] و مرید وجود خواهد داش  کنندهکنترل، الکترود کننده
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انجام  دهندهشااتابتیوب در  یدهشااتاببرای باریکه الکترونی جه   ازیموردنبه مشااخصااات  با توجهطراحی تفنگ الکترونی 

ستفاده از در ای  مقاله . ردیمیم شد COMSOLو  CST افزارنرمطراحی تفنگ الکترونی با ا  باهم افزارنرمو نتایج هر دو  انجام 

 مقایسه شد.

 :روش کار
در تیوب  یدهشتاببرای  ازیموردنمشخصات باریکه الکترونی به طراحی تفنگ الکترونی با توجه که اشاره شد،  طورهمان

و  آمپرمیلی ۳6۰با جریان  کترون، باریکه الموردنظر ول مگا الکترون 6 خطی دهندهشتاب. برای شودیمانجام خواهد  دهندهشتاب

باشد. مشخصات  متریلیم ۱/۱کمتر از  باید ر خروجی تفنگ الکترونیباریکه دشعاع و اس   ازیموردن ول الکترونکیلو  ۳۰انرژی 

 آورده شده اس . ۱در جدول  یدهشتاببرای تیوپ  ازیموردنباریکه 

 .از نوع موج ایستا ول الکترونمیلیون  6 دهندهشتابمشخصات  .۱جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

تفنگ الکترونی مشابهی برای  در حال حاضر  ازآنجاکه

و  CST افزارنرموجود ندارد، برای طراحی تفنگ الکترونی در ای  مقاله از دو  یسازهیشبصح  سنجی نتایج حاصل از 

COMSOL  دهند. اعمال در حوزه طراحی الکترومغناطیس و ترابرد ذره نتایج قابل قبولی ارائه می افزارنرماستفاده شد. ای  دو

 یسازهیشبو طراحی  صح  دهندهنشانتواند و حصول پارامترهای خروجی یکسان می افزارنرمشرایط فیزیکی یکسان به هر دو 

 باشد. افزارهانرمدر ای  

در روشی که پیرس برای طراحی تفنگ  .اس دیودی از نوع پیرس ترمویونی  ، یک تفنگ الکترونیشدهیطراحتفنگ الکترونی 

 دانیاز منیروی اعمالی ناشی را غیر نسبیتی در نظر مرفته و از  یدهشتابالکترونی پیشنهاد داده اس ، حرک  ذرات در فاصله 

کننده جه  تصحیح خطوط انحراف پیرس نشان داد که زاویه الکترود همگرا کرده اس .  نظرصرفمغناطیسی تولیدی ذرات، 

 .[۳]باشد  ۵/6۷ °ناشی از بارفضایی الکترون، باید برابر با  لیپتانسهم

انتخاب کاتد با توجه به باریکه محاسبه شد.  یهمگرا سازابعاد کاتد، آند و همچنی  الکترود همگرا کننده جه   یسازهیشبدر 

اس   شدهاستفادهجبرانگر تنگستنی  یکاتدهابرای طراحی ای  تفنگ از . ردیمیمو طول عمر کاتد صورت  ازیموردنچگالی جریان 

 ی حدودچگالی جریاندرجه کلوی   ۱۲۴۸ حدود کاتد در دمایاس . ای  نوع  BaO, CaO,Al۲O۳که مخزن ای  کاتدها حاوی 

 .کنندیمتولید متر مربع آمپر بر سانتی ۵/۱

 مقدار پارامتر

 آمپریلیم ۳6۰ جریان باریکه

 ول الکترونکیلو  ۳۰ انرژی باریکه

 متریلیم ۱ شعاع باریکه
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الکترواستاتیکی در روش . شودیمدر فاصله کاتد تا آند به روش الکترواستاتیکی انجام  هاالکتروناولیه به  یدهشتاب

 .شوندیمآند خارج در  شدههیتعبروزنه و کاتد شتاب مرفته و از در میدان الکتریکی ناشی از ولتاژ باالی بی  آند  هاالکترون

 ۳۰ برای باریکه خروجی ازیموردنبا توجه به اینکه انرژی . کنندیماعمال پتانسیل صفر ول   آندبه به جه  ایمنی معموالً 

در نظر مرفته  لوول یک ۳۰نسب  به آند قرار میرد، پتانسیل کاتد  یتریمنفاس  و کاتد باید در پتانسیل  ول الکترونکیلو 

 د.وبرای رسیدن با پارامترهای خروجی مطلوب باید ابعاد هندسی تفنگ الکترونی بهینه ش .شد

حال  و  شدهمیتقس. در ای  روش مسئله به عناصر کوچک شودیممحدود انجام  انتگرالبه روش  CSTمحاسبات در  

 لهیوسبه ترکوچکبه عناصر  یبندمیتقس. شودیممجزا حل  صورتبهاز عناصر  هرکدامبرای انتگرال معادالت ماکسول 

. در ای  شودیمان محدود برای حل معادالت استفاده از روش الم COMSOLدر  کهیدرحال. ردیمیمانجام  یمش بند

جدامانه  صورتبهبرای هرکدام از عناصر  دیفرانسیل ماکسول و معادالت شدهمیتقس ترکوچکروش هندسه به عناصر 

 هامش اندازهبه، پاسخ مسئله شودیمحل  هامشبرای هرکدام از  افزارنرمبه اینکه معادالت در هردو  توجهبا  .شوندیمحل 

و خارج از بازه نتایج حاصل از  شودیمهمگرا  هامشمعینی از  یهبازفقط برای  یسازهیشبنتایج  مرتبط خواهد بود.

در شکل  COMSOLو  CST افزارنرمهندسه رسم شده برای تفنگ الکترونی در محیط دو  صحیح نخواهد بود. یسازهیشب

 [۵-۴] اس . شدهدادهنشان  ۱

 
 )سم  چپ( COMSOl)سم  راس ( و در  CSTدر  تفنگ الکترونی( ۱شکل شماره )

 :جینتا
با تغییر ابعاد پارامترهای  CST افزارنرمکه ابتدا در  صااورت یبدشااد.  یسااازهیشااب افزارنرم ۲که مفته شااد، نتایج در  طورهمان

آمد. سپس با ابعاد  س دبه یسازهیشبخروجی بررسی شدند و با توجه به پارامترهای خروجی مطلوب، ابعاد مناسب برای تفنگ با 

س به شد و نتایج هر  یسازهیشب COMSOL افزارنرم، در CST افزارنرماز  آمدهد شد. در  باهمبرنامه  دودوباره انجام  سه  مقای

باعث تغییر شکل  همگرا کنندهپتانسیل اعمالی به الکترود اس .  شدهارائهبرای تفنگ الکترونی  آمدهدس بهابعاد هندسی  ۲جدول 

میدان  اسا . شادهدادهنشاان  افزارنرمبرای هر دو  آمدهدسا به لیپتانساهمخطوط  ۲در شاکل . شاودیمخطوط میدان الکتریکی 

بعد  که یا. با توجه به رسدیمآند به بیشینه مقدار  کینزدو شدت میدان الکتریکی در  افتهیشیافزاالکتریکی در فاصله کاتد تا آند 
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از آند شدت میدان الکتریکی کاهش خواهد یاف . نمودار شدت میدان الکتریکی   مرفت فاصله بااز آند پتانسیل اعمال نشده اس ، 

 اس . شدهدادهنشان  ۳در شکل  zدر امتداد محور 

 ابعاد اجزای تفنگ الکترونی( ۲جدول شماره )

 (متریسانت) ابعاداندازه  تفنگ الکترونی اجزایابعاد 

 ۲۸/۰ شعاع کاتد

 ۳۱/۴ شعاع انحنا کاتد

 ۴۷/۲ شعاع آند

 ۲۴/۴ مکان کمر باریکه

 ۵/۱ ارتفاع الکترود همگرا کننده

 

 
 )سم  چپ( COMSOl)سم  راس ( و در  CSTدر  لیپتانسهمخطوط ( ۲شکل شماره )

 

نزدیک خروجی آند  افزارنرمکه مکان کمر باریکه برای هردو  شاااودیممشااااهده  ۴شاااکل مسااایر باریکه الکترون در با توجه به 

 یخروج از بعد متریلیم COMSOL، ۲ افزارنرمند و در منطبق بر خروجی آ CST افزارنرمه در کاس . مکان کمر باری قرارمرفته

 .اس  قرارمرفته آند

تمام ذرات  خطی. در یک باریکه کنندینمدارند و مسیر حرک  ذرات همدیگر را قطع  ۱خطیحرک   آل دهیاذرات در باریکه 

، امکان دارد سرع  همگرا کنندهباریکه در اثر اعمال الکترود  یهمگرا سازیک نقطه، سرع  عرضی یکسان دارند. با  عبوری از

. دهدیمو تصویر فضای فاز را در کمر باریکه نمایش  کهیبارعرضی  رخمین ۵ شکل عرضی ذرات در یک مکان برابر شوند.

 .اس متر میلی ۸/۰با شعاع تقریباً موازی  باریکه خطی ویک باریکه حاصل،  شودیممشاهده 

                                                 
۱ Laminar beam 
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 )سم  چپ( COMSOl)سم  راس ( و در  CSTدر  zشدت میدان الکتریکی محور ( ۳شکل شماره )

 

  
 )سم  چپ( COMSOl)سم  راس ( و در  CSTمسیر باریکه الکترون در ( ۴شکل شماره )

 

 
 سم  چپ() کهیبارفضای فاز  راس (سم  ) کهیبارعرضی  رخمین .(۵شکل شماره )
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 :یریگجهیو نتبحث 

محاسبه شد.  CSTخروجی مطلوب، در  یپارامترهابرای طراحی تفنگ الکترونی، ابتدا ابعاد هندسه با توجه به 

 یموردبررس افزارنرماز دو  لحاص جینتا و شدانجام  COMSOLدر  آمدهدس بهبا ای  ابعاد  یسازهیشببار دیگر 

 قرار مرف .
. اس مشابه  افزارنرمدر دو  لیپتانسهمکه خطوط  شودیممشاهده  COMSOLو  CST افزارنرمبا توجه به نتایج حاصل از دو 

نتایج . اس  مگاول  بر متر ۳از کاتد و نزدیکی آند قرار دارد که حدوداً برابر با  یمتریسانت 6/۱بیشینه میدان الکتریکی در فاصله 

CST را در خروجی آند و نتایج حاصل از  ول الکترون لویک ۳۰و انرژی  آمپریلیم ۳6۱ جریان با، باریکه الکترونیCOMSOL 

با توجه به نزدیک بودن . دهدیمرا در همان خروجی آند نشان  ول الکترونکیلو  ۴/۳۰و انرژی  آمپریلیم ۳6۰جریان با  یاکهیبار

 CSTبا  شدهانجام یسازهیشب صح  ،CSTبا  یسازهیشب از حاصل جینتا به COMSOL افزارنرمبا  یسازهیشبنتایج حاصل از 

 .کندیم قیتصد را یالکترون تفنگ یاجزا ابعاد محاسبه یبرا

 :مراجع
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