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چکیده:
شتابدهندههای خطی الکترون موج ای ستا ،در زمینه پز شکی و بازر سی محمولههای کامیونی کاربرد دارند .در را ستای طراحی و
ساااخ

شااتابدهنده خطی الکترون  6میلیون الکترونول

در ایران ،به جه

انجام تس ا

مرم به تفنگ الکترونی مناسااب با ای

شتابدهنده نیاز اس  .در ای مقاله تفنگ الکترونی مناسب برای ای شتابدهنده در نرمافزارهای  COMSOLو  CSTشبیهسازی
شد و نتایج دو نرمافزار باهم مقای سه شد .در هر دو شبیه سازی ولتاژ نهایی باریکه  ۳۰کیلو الکترونول
شعاع باریکه در خروجی یک میلیمتر به دس

و جریان  ۳6۰میلیآمپر و

آمد.

کلمات کلیدی :شتابدهنده خطی الکترون ،تفنگ الکترونی ،نرمافزار ،CSTنرمافزار ،COMSOLدینامیک باریکه

مقدمه:
از اواسط دهه  ۱۹۴۰طراحی و ساخ

شتابدهندههای خطی الکترون بهطورجدی آغاز شد ،بهنحویکه انواع مختلفی از

ساختارهای ای شتابدهندهها با انرژیهای متفاوت بهصورت تجاری درآمده و در کاربردهایی از قبیل صنعتی ،پزشکی ،بازرسی
محمولههای کامیونی ،پرتودهی مواد غذایی و استریل کردن تجهیزات پزشکی به کار مرفته میشوند .کاربردهای مسترده ای
شتابدهندهها باعث جذابی

آنها بهعنوان موضوع پژوهشی دانشگاهها شده اس .

در ایران نیز اقداماتی بهمنظور طراحی و ساخ

نمونه اولیه تیوب شتابدهی شتابدهنده خطی الکترون  6مگا الکترونول

کاربردهای پزشکی و بازرسی محمولههای کامیونی انجامشده اس  .جه
شتابدهی احتیاج به طراحی و ساخ

تکمیل ای شتابدهنده و توانایی تس

تفنگ الکترونی مناسب برای ای شتابدهنده اس

برای

مرم تیوب

[.]۱

مهمتری وظیفه تفنگ الکترونی ،تولید باریکه الکترون بهصورت قابلاستفاده در تیوپ شتابدهی اس  .تولید باریکه الکترونی از
سطح کاتد با سازوکارهای مختلفی ازجمله ترمویونی ،میدانی ،الکترون ثانویه و فوتوالکتریک انجام میشود .الکترونهای تولیدشده
در سطح کاتد با استفاده از آند ،شتاب کوچکی مرفته و از روزنه آند وارد تیوپ شتابدهی خواهند شد .برای شکلدهی به باریکه
الکترونی با توجه به مشخصات باریکه خروجی از تفنگ الکترونی ،امکان استفاده از الکترودهای مختلف مانند الکترود همگرا
کننده ،الکترود کنترلکننده و مرید وجود خواهد داش

[.]۲
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طراحی تفنگ الکترونی با توجه به مشااخصااات موردنیاز برای باریکه الکترونی جه

شااتابدهی در تیوب شااتابدهنده انجام

میمیرد .در ای مقاله طراحی تفنگ الکترونی با ا ستفاده از نرمافزار  CSTو  COMSOLانجام شد و نتایج هر دو نرمافزار باهم
مقایسه شد.

روش کار:
همانطور که اشاره شد ،طراحی تفنگ الکترونی با توجه به مشخصات باریکه الکترونی موردنیاز برای شتابدهی در تیوب
شتابدهنده انجام خواهد میشود .برای شتابدهنده خطی  6مگا الکترونول
انرژی  ۳۰کیلو الکترونول

موردنیاز اس

موردنظر ،باریکه الکترون با جریان  ۳6۰میلیآمپر و

و شعاع باریکه در خروجی تفنگ الکترونی باید کمتر از  ۱/۱میلیمتر باشد .مشخصات

باریکه موردنیاز برای تیوپ شتابدهی در جدول  ۱آورده شده اس .
جدول  .۱مشخصات شتابدهنده  6میلیون الکترونول

از نوع موج ایستا.

پارامتر

مقدار

جریان باریکه

 ۳6۰میلیآمپر
 ۳۰کیلو الکترونول

انرژی باریکه

 ۱میلیمتر

شعاع باریکه

ازآنجاکه در حال حاضر
صح

تفنگ الکترونی مشابهی برای

سنجی نتایج حاصل از شبیهسازی وجود ندارد ،برای طراحی تفنگ الکترونی در ای مقاله از دو نرمافزار  CSTو

 COMSOLاستفاده شد .ای دو نرمافزار در حوزه طراحی الکترومغناطیس و ترابرد ذره نتایج قابل قبولی ارائه میدهند .اعمال
شرایط فیزیکی یکسان به هر دو نرمافزار و حصول پارامترهای خروجی یکسان میتواند نشاندهنده صح

طراحی و شبیهسازی

در ای نرمافزارها باشد.
تفنگ الکترونی طراحیشده ،یک تفنگ الکترونی ترمویونی دیودی از نوع پیرس اس  .در روشی که پیرس برای طراحی تفنگ
الکترونی پیشنهاد داده اس  ،حرک

ذرات در فاصله شتابدهی را غیر نسبیتی در نظر مرفته و از نیروی اعمالی ناشی از میدان

مغناطیسی تولیدی ذرات ،صرفنظر کرده اس  .پیرس نشان داد که زاویه الکترود همگرا کننده جه

تصحیح خطوط انحراف

همپتانسیل ناشی از بارفضایی الکترون ،باید برابر با  6۷/۵ °باشد [.]۳
در شبیهسازی ابعاد کاتد ،آند و همچنی الکترود همگرا کننده جه

همگرا سازی باریکه محاسبه شد .انتخاب کاتد با توجه به

چگالی جریان موردنیاز و طول عمر کاتد صورت میمیرد .برای طراحی ای تفنگ از کاتدهای جبرانگر تنگستنی استفادهشده اس
که مخزن ای کاتدها حاوی  BaO, CaO,Al۲ O۳اس  .ای نوع کاتد در دمای حدود  ۱۲۴۸درجه کلوی چگالی جریانی حدود
 ۱/۵آمپر بر سانتیمتر مربع تولید میکنند.
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شتابدهی اولیه به الکترونها در فاصله کاتد تا آند به روش الکترواستاتیکی انجام میشود .در روش الکترواستاتیکی
الکترونها در میدان الکتریکی ناشی از ولتاژ باالی بی آند و کاتد شتاب مرفته و از روزنه تعبیهشده در آند خارج میشوند.
به جه

ایمنی معموالً به آند پتانسیل صفر ول

کیلو الکترونول

اس

اعمال میکنند .با توجه به اینکه انرژی موردنیاز برای باریکه خروجی ۳۰

و کاتد باید در پتانسیل منفیتری نسب

به آند قرار میرد ،پتانسیل کاتد  ۳۰کیلوول

در نظر مرفته

شد .برای رسیدن با پارامترهای خروجی مطلوب باید ابعاد هندسی تفنگ الکترونی بهینه شود.
محاسبات در  CSTبه روش انتگرال محدود انجام میشود .در ای روش مسئله به عناصر کوچک تقسیمشده و حال
انتگرال معادالت ماکسول برای هرکدام از عناصر بهصورت مجزا حل میشود .تقسیمبندی به عناصر کوچکتر بهوسیله
مش بندی انجام میمیرد .درحالیکه در  COMSOLاز روش المان محدود برای حل معادالت استفاده میشود .در ای
روش هندسه به عناصر کوچکتر تقسیمشده و معادالت دیفرانسیل ماکسول برای هرکدام از عناصر بهصورت جدامانه
حل میشوند .با توجه به اینکه معادالت در هردو نرمافزار برای هرکدام از مشها حل میشود ،پاسخ مسئله بهاندازه مشها
مرتبط خواهد بود .نتایج شبیهسازی فقط برای بازهی معینی از مشها همگرا میشود و خارج از بازه نتایج حاصل از
شبیهسازی صحیح نخواهد بود .هندسه رسم شده برای تفنگ الکترونی در محیط دو نرمافزار  CSTو  COMSOLدر شکل
 ۱نشان دادهشده اس ]۵-۴[ .

شکل شماره ( )۱تفنگ الکترونی در ( CSTسم

راس ) و در ( COMSOlسم

چپ)

نتایج:
همانطور که مفته شااد ،نتایج در  ۲نرمافزار شاابیهسااازی شااد .بدی صااورت که ابتدا در نرمافزار  CSTبا تغییر ابعاد پارامترهای
خروجی بررسی شدند و با توجه به پارامترهای خروجی مطلوب ،ابعاد مناسب برای تفنگ با شبیهسازی بهدس

آمد .سپس با ابعاد

بهد س آمده از نرمافزار  ،CSTدر نرمافزار  COMSOLشبیه سازی دوباره انجام شد و نتایج هر دو برنامه باهم مقای سه شد .در
جدول  ۲ابعاد هندسی بهدس آمده برای تفنگ الکترونی ارائه شده اس  .پتانسیل اعمالی به الکترود همگرا کننده باعث تغییر شکل
خطوط میدان الکتریکی میشاود .در شاکل  ۲خطوط همپتانسایل بهدسا آمده برای هر دو نرمافزار نشاان دادهشاده اسا  .میدان
الکتریکی در فاصله کاتد تا آند افزایشیافته و شدت میدان الکتریکی در نزدیک آند به بیشینه مقدار میرسد .با توجه به ای که بعد
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از آند پتانسیل اعمال نشده اس  ،با فاصله مرفت از آند شدت میدان الکتریکی کاهش خواهد یاف  .نمودار شدت میدان الکتریکی
در امتداد محور  zدر شکل  ۳نشان دادهشده اس .
جدول شماره ( )۲ابعاد اجزای تفنگ الکترونی
ابعاد اجزای تفنگ الکترونی اندازه ابعاد (سانتیمتر)
شعاع کاتد

۰/۲۸

شعاع انحنا کاتد

۴/۳۱

شعاع آند

۲/۴۷

مکان کمر باریکه

۴/۲۴

ارتفاع الکترود همگرا کننده

۱/۵

شکل شماره ( )۲خطوط همپتانسیل در ( CSTسم

راس ) و در ( COMSOlسم

چپ)

با توجه به مسااایر باریکه الکترون در شاااکل  ۴مشااااهده میشاااود که مکان کمر باریکه برای هردو نرمافزار نزدیک خروجی آند
قرارمرفته اس  .مکان کمر باریکه در نرمافزار  CSTمنطبق بر خروجی آند و در نرمافزار  ۲ ،COMSOLمیلیمتر بعد از خروجی
آند قرارمرفته اس .
ذرات در باریکه ایده آل حرک
عبوری از یک نقطه ،سرع

خطی۱دارند و مسیر حرک

ذرات همدیگر را قطع نمیکنند .در یک باریکه خطی تمام ذرات

عرضی یکسان دارند .با همگرا سازی باریکه در اثر اعمال الکترود همگرا کننده ،امکان دارد سرع

عرضی ذرات در یک مکان برابر شوند .شکل  ۵نیمرخ عرضی باریکه و تصویر فضای فاز را در کمر باریکه نمایش میدهد.
مشاهده میشود باریکه حاصل ،یک باریکه خطی و تقریباً موازی با شعاع  ۰/۸میلیمتر اس .

Laminar beam ۱
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شکل شماره ( )۳شدت میدان الکتریکی محور  zدر ( CSTسم

شکل شماره ( )۴مسیر باریکه الکترون در ( CSTسم

شکل شماره ( .)۵نیمرخ عرضی باریکه (سم
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راس ) و در ( COMSOlسم

راس ) و در ( COMSOlسم

راس ) فضای فاز باریکه (سم

چپ)

چپ)

چپ)
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بحث و نتیجهگیری:
برای طراحی تفنگ الکترونی ،ابتدا ابعاد هندسه با توجه به پارامترهای خروجی مطلوب ،در  CSTمحاسبه شد.
بار دیگر شبیهسازی با ای ابعاد بهدس آمده در  COMSOLانجام شد و نتایج حاصل از دو نرمافزار موردبررسی
قرار مرف .
با توجه به نتایج حاصل از دو نرمافزار  CSTو  COMSOLمشاهده میشود که خطوط همپتانسیل در دو نرمافزار مشابه اس .
بیشینه میدان الکتریکی در فاصله  ۱/6سانتیمتری از کاتد و نزدیکی آند قرار دارد که حدوداً برابر با  ۳مگاول
 ،CSTباریکه الکترونی با جریان  ۳6۱میلیآمپر و انرژی  ۳۰کیلو الکترونول
باریکهای با جریان  ۳6۰میلیآمپر و انرژی  ۳۰/۴کیلو الکترونول

بر متر اس  .نتایج

را در خروجی آند و نتایج حاصل از COMSOL

را در همان خروجی آند نشان میدهد .با توجه به نزدیک بودن

نتایج حاصل از شبیهسازی با نرمافزار  COMSOLبه نتایج حاصل از شبیهسازی با  ،CSTصح

شبیهسازی انجامشده با CST

برای محاسبه ابعاد اجزای تفنگ الکترونی را تصدیق میکند.
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