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 شتاب باریکه الکترونی برایای  در کاواک استوانهTM110  تشدید استفاده از مد امکان سنجی
 

 2؛ خلفی، حسین2و1پورصالح، علی محمد ؛*1جباری، ایرج

ای َای وًیه، گريٌ مُىدسی َستٍ داوشگاٌ اصفُان، داوشکدٌ علًم ي فىايری 1  
 اتمی ایران، پصيَشگاٌ علًم يفىًن َستٍ ای، مجتمع پصيَشی ایران مركسی )یسد(سازمان اورشی  2                                    

 چکیده:

ای  تا کاٍاک استَاًِهَج سادیَیی  یّا ضتاتذٌّذُ دس اکثشتاسیکِ الکتشًٍی ضتاب تشای غالة  تِ ػٌَاى هذ  TM010هذ تطذیذ

دس ایي تحقیق ضوي تشسسی  .ضذُ استهًَیتَسیٌگ تاسیکِ استفادُ  ٍاًحشاف تشای   TM110اص هذّوچٌیي  .ضَد استفادُ هی
ایداد  طتلفات ٍ ٍلتا ضشیة کیفیت، پاساهتشّای فشکاًس تطذیذ، ،ّای الکتشیکی ٍهغٌاطیسی ضکل هیذاى ٍهؼادالت حاکن 

سِ کاٍاک  آصهایطگاّی یّا آصهَى تشای اًدام  تا ّن هقایسِ ضذُ است.دس هذّای هزکَس الکتشٍى ضتاب  تشایضذُ 
  هذاستفادُ اص ًطاى داد کِ تدشتی  ضثیِ ساصی ٍ ،اتیًتایح هحاسث ضذ.ساختِ ّای هختلف  آلَهیٌیَهی کَچک تا طَل

TM110 ًسثت تِ هذ TM010 لزا استفادُ اص هذ گشدد. تاػث کاّص ساًذهاى ضتاتذٌّذُ هی TM110 ضتاب تاسیکِ الکتشًٍی  تشای
  تَصیِ ًوی ضَد.

 ای. دٌّذُ هَج سادیَیی، کاٍاک استَاًِ ضتاب ،TM110هذ تطذیذ  :کلمات کلیدی

 مقدمه:

ضتاب تاسیکِ رسات  تشایای  کاٍاک استَاًِ تای یهَج سادیَّای  تقشیثا دس توام ضتاتذٌّذُ TM010  هذ تطذیذ

هغٌاطیسی صفش حذاکثش ٍ هیذاى هیذاى الکتشیکی ای  ًِادس هشکض کاٍاک استَدس ایي هذ  ضَد. تاسداس استفادُ هی

هیذاى  TM110دس هذ  .ػوَد تش آى استدس ساستای حشکت تاسیکِ ٍ هیذاى هغٌاطیسی هیذاى الکتشیکی  .است

ّن قشاس داسد ٍ هیذاى هغٌاطیسی دس ِ ف ًسثت تلالکتشیکی دس هشکض صفش ٍ دس دٍ طشف هشکض دس دٍ خْت هخا

ّایی  دٌّذُ گیشی هَقؼیت تاسیکِ دس ضتاب تشای اًذاصُهؼوَال  TM110. اص هذ [1] هشکض حذاکثش هقذاس خَد سا داسد

ػثَس تاسیکِ دس تشخی  ضَد. استفادُ هی ،کِ ًیاص تِ تٌظین دقیق پاساهتشّای تاسیکِ اص خولِ اًذاصُ تاسیکِ داسًذ

ٍ هَقؼیت  تا TM110هذ دٍ قطثی  هیاىایي دس  .گشدد ّا تاػث ایداد هذّای تطذیذی هشتثِ تاالتش هی دٌّذُ ضتاب

ٌیي اص چّو .[2] گیشی هَقؼیت تاسیکِ استفادُ ًوَد تَاى تشای اًذاصُ ى هیآ تاسیکِ تٌاسة تیطتشی داسد ٍ لزا اصتاس 

هیذاى دس ایي سٍش  .ضَد اًحشاف تاسیکِ ٍ تغییش اهیتاًس آى استفادُ هی تشایّا  دٌّذُ دس تشخی ضتاب ایي هذ

هقالِ ایي دس  .[3ٍ4] گشدد هیتاػث اًحشاف ٍ خاتدایی تاسیکِ کاٍاک دس هشکض  TM110هذ هغٌاطیسی ًاضی اص 
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اهکاى استفادُ اص آى تِ هٌظَس ضتاب تاسیکِ الکتشًٍی ٍ تاثیش آى تش ساًذهاى  ٍ ّوچٌیي ،ایي هذهؼادالت حاکن تش 

 .ضذتشسسی   TM010دس هقایسِ تا هذ  ٌذُدّ ضتاب

 کار: روش

ّای الکتشیکی ٍ هغٌاطیسی ٍ ّوچٌیي پاساهتشّای اساسی دس یک کاٍاک  اتتذا سٍاتط حاکن تش هیذاىدس ایي تحقیق 

 ضذ.یسِ تشسسی ٍ هقا TM010 ٍ TM110دٍ هذ  تلفات دس ای اص قثیل فشکاًس تطذیذ، ضشیة کیفیت ٍ استَاًِ

کاٍاک دس یک تک هیذاى الکتشیکی دس هحَس ضتاب ٍ ّوچٌیي هیذاى هغٌاطیسی ػوَد تش آى تش سٍاتط حاکن 

 [.5] است( 2ٍ )  (1سٍاتط ) هطاتق TM010هذ  دس ای استَاًِ

       (   )                                                      (1)  

    
  

 
  (   )     (2)                                        

سٍاتط حاکن تش  .ضشایة هؼادالت تسل است J0  ٍJ1 ٍ سشػت ًَس دس خال C داهٌِ هیذاى الکتشیکی، E0کِ دس آى 

 .[5] ( هی تاضذ4)ٍ( 3هطاتق سٍاتط)  TM110 هیذاى الکتشیکی ٍ هغٌاطیسی دس هذ

                                              (  )    ( )     (  ) (3)                                    

                                   
    

 
  
 (  )    ( )    (  ) (4             )                  

 [. 6] گشدد ( هحاسثِ هی6) ٍ (5) اتطٍس صا TM010 وTM110 هذ دس سادُ ای استَاًِ کاٍاک یک دستطذیذ  فشکاًس

(5)                                                              
       

   
 

                                           
       

   
                                                           (6  )  

ضؼاع کاٍاک ساتطِ لزا دس ّش دٍ هذ فشکاًسی  .تاضذ هی ًَس سشػت  Cٍ ای استَاًِ کاٍاک ضؼاعR  آىدسکِ 

ّای الکتشیکی ٍ هغٌاطیسی ٍ سیکل هَسد استفادُ  هقایسِ ضکل هیذاى 1دس ضکل  هؼکَس تا فشکاًس تطذیذ داسد.

 دٍ هذ هزکَس ًطاى دادُ ضذُ است.دس ضتاب تاسیکِ الکتشًٍی  تشای
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 TM110: طشح پیطٌْادی ضتاتذٌّذُ تا هذ 2ضکل       TM110  ٍTM010 : ضکل هیذاى ٍ سیکل ضتاب دس هذّای1ضکل        

 

تاضذ ٍ دس سیکل تؼذ  دس دٍ خْت هی TM110   خْت هیذاى الکتشیکی دس یک سیکل دس هذ 1ضکل تا تَخِ تِ 

ّوچٌیي دٍ سیستن استخشاج دس  دٍ تفٌگ الکتشًٍی ٍ 2 هطاتق ضکلهوکي است تتَاى لزا  .دّذ تغییش خْت هی

ضتاب تاسیکِ  تشاییکل ًَساى اص هیذاى الکتشیکی سدٍ ّش ٍ اص  کشدّای الکتشیکی تؼثیِ  هحل تطکیل هیذاى

 [. 6] است (8ٍ) (7)هطاتق سٍاتطِ   TM110هذ  ٍ TM010 دس هذ کاٍاکایي  تَاى تلفاتی دس .استفادُ ًوَد

     
    

 

      
   
 (     )(   )                             (7)  

     
     

 

    
   
 (     )(   ) (8 )                                

ػوق ًفَر یا  𝛿ای ٍ سطحی پَستِ داخلی کاٍاک استَاًِ سساًی σ ،ای ضؼاع کاٍاک استَاًِ R طَل ٍ  Lکِ دس آى

 آیذ. ( تذست هی10ٍ) (9) طاص سٍاتTM010 ٍ  TM110 ی رخیشُ ضذُ دس کاٍاک دس هذّایطاًش تاضذ. اثش پَستی هی

     
     

  

    
   
 (     )    (9 )                                          

       
   

        
 (     ) (10                            )  

  تا استفادُ اص ساتطِ کلی 
   

 
 .[6] تاضذ ( هی12ٍ) (11ضشیة کیفیت دس هذّای هزکَس هطاتق سٍاتط ) 

     
  

 (   )
 (11                                                    )  

     
       

 (   )
(12                                                  )  

 [.7] استفادُ ًوَد( 13)ساتطِ  اصتَاى  هیدٌّذُ  ساًذهاى یک ضتابهحاسثِ  تشایتِ طَس کلی 

η  
  

  
 

  

     
                                              (13)  

تَاى تلفاتی دس کاٍاک  PCٍ  ی الکتشیکی هصشفیطتَاى هتَسط اًش Pt ،تَاى هتَسط تاسیکِ خشٍخی Pb کِ دس آى

ّا  آیذ. خشیاى تاسیکِ ًیض تِ تؼذاد الکتشٍى اص حاصل ضشب اًشطی دس خشیاى تاسیکِ تِ دست هی Pbاص طشفی است. 



 

ای اریانبیست و سومیه کنفرانس هستو  
 

دااگشنه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیقات 5935اسفند ماه  5و  4    

 

23
rd

 Iranian Nuclear Conference 24-25Feb 2017 Tehran- Science and Research Branch of Islamic Azad University 

 

 

 

4 

 ،تشسسی سٍاتط دس ایي تحقیق تشای ّای الکتشًٍی دس ٍاحذ صهاى ٍاتستِ است. تِ ػثاستی طَل ٍ تؼذاد تاًچٍ یا 

ساصی  ضثیِ .اًدام ضذای سادُ ٍ تحلیل ًتایح آى دس ّش دٍ هذ فشکاًسی  ساصی یک کاٍاک استَاًِ طشاحی ٍ ضثیِ

 ًتایح هحاسثاتی ٍ ضثیِّوچٌیي تشای اػتثاس سٌدی  اًدام ضذ. CSTایي کاٍاک دس هذّای هزکَس تَسط ًشم افضاس 

، 110 داخلی ٍ طَلهیلی هتش  4/94ضؼاع اص خٌس آلَهیٌیَم تِ  3هطاتق ضکل  ای ًِااستَیک کاٍاک ساصی 

اتؼاد ایي کاٍاک تش اساس اًذاصُ ضوس استاًذاسد .ّای هطاتِ اًدام ضذ ساختِ ٍ آصهَىهیلی هتش  43ٍ 39/65

کَپالط تحشیک هذّای هَسد ًظش اص طشیق  تشای کاٍاکتِ ایي  RFتضٍیح تَاى  اًتخاب ضذ.هَخَد دس تاصاس 

ّای الکتشیکی تطکیل  اًذاصُ گیشی سطح ٍلتاط هتٌاسة تا هیذاىّوچٌیي تشای صَست گشفت. الکتشیکی هغٌاطیسی 

استفادُ  TM010 ٍ  TM110 دس هذّایکی یّای الکتش ّای تطکیل هیذاى دس هحل ای ّای هیلِ اص پشابضذُ دس کاٍاک 

  .ذض

 
 ج( کاٍاک آلَهیٌیَهی ،65.39آلَهیٌیَهی تا طَل کاٍاک  هیلی هتش، ب( 43تا طَل لَهیٌیَهی ساختِ ضذُ آ کاٍاکالف(  :3ضکل

 TM010  ٍTM110گیشی ٍلتاط ًاضی اص هذّای  پشاب ّای اًذاصُ هیلی هتش، د( 110تا طَل  هذ فشکاًسیتست  دس حال   

 ایج:تن

ًطاى  CSTًشم افضاس Eigenmodeدس هحیط  TM110ّای الکتشیکی ٍ هغٌاطیسی دس هذ  هیذاى تصَیش 4 ضکلدس 

دس ضکل  TM010  ٍ TM110 دس هذّایدس ساستای ضؼاػی کاٍاک  سطح ٍ ًوَداس هیذاى الکتشیکی .دادُ ضذُ است

 TM010  اصTM110  تا ّن هقایسِ ضذُ است. تش اساس ایي ًوَداس ّشچٌذ کِ ًقطِ حذاکثش هیذاى الکتشیکی دس هذ 5

تاسیکِ استفادُ  تابض تشای TM110 هذدس  تیطتش است ٍلی دس یک سیکل فقط اص یکی اص ًوَداسّای تطکیل ضذُ

اص  ،گشدد ضتاب تاسیکِ الکتشًٍی هی تشایثش ؤسطح صیش هٌحٌی ایي هیذاى کِ دس ٍاقغ تاػث ایداد ٍلتاط ه .گشدد هی

لزا تاسیکِ دس ػثَس اص کاٍاک  .کوتش است TM010هذ ضتاب تاسیکِ دس  تشایهٌحٌی هَسد استفادُ سطح 
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 ٍ  TM010 هذّایثیش تغییشات طَل کاٍاک تش ضشیة کیفیت دس أت 6دس ضکل  کٌذ. اًشطی کوتشی کسة هی

TM110هذگشدد ضشیة کیفیت یک کاٍاک تا اتؼاد تشاتش دس  ًطاى دادُ ضذُ است. چٌاًچِ هطاّذُ هی TM010  کوتش

( طَل کاٍاک اص پاساهتشّای تاثیش گزاس تش ضشیة کیفیت 12) ٍ (11اتط )تا تَخِ تِ سٍ است. TM110  اص هذ

تا افضایص طَل کاٍاک ضشیة کیفیت ًیض دس ّش دٍ هذ  6 تَخِ تِ ًتایح ضثیِ ساصی هطاتق ضکل تا .تاضذ هی

 تاضذ هی MV8/1دس حذ هیذاى الکتشیکی  دس حالتی کِ حذاکثش داهٌِکاٍاک تلفات  7یاتذ. دس ضکل  افضایص هی

دلیل افضایص ضشیة کیفیت، دس ّش دٍ هذ تا افضایص طَل کاٍاک، تِ ُ هی گشدد کِ ذهطاّ.ًطاى دادُ ضذُ است

  هذ کِ ضشیة کیفیت دس ضَد تش اساس ًتایح ضثیِ ساصی هطاّذُ هیّوچٌیي  .یاتذ تلفات کاّص هی

TM110 ِهذًسثت ت TM010  هذالکتشیکی تشاتش تا هیذاى  سطحخْت سسیذى تِ تیطتش است ٍلی  TM010  تَاىRF 

  .تیطتش است TM010 هذًسثت تِ  TM110تیطتشی ًیاص است. تِ ػثاستی تلفات هذ 

                       
 TM010ٍ TM110 هقایسِ ًوَداس هیذاى الکتشیکی دس هذ :5ضکل           TM110 هذ هیذاى هغٌاطیسی ٍ  هیذاى الکتشیکی :4کلض

 

                            
 هقایسِ تلفات تا تغییش طَل کاٍاک  :7ضکل                                 طَل کاٍاککیفیت تا تغییش  هقایسِ ضشیة :6ضکل         
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ضشیة کیفیت ٍ حذاکثش داهٌِ ضکل هَج سیٌَسی اًذاصُ گیشی  ،تطذیذ فشکاًستدشتی هشتَط تِ ًتایح  1خذٍل 

 دّذ. هی ًطاىسا هختلف ّای  ّای ساختِ ضذُ تا طَل دس کاٍاک  TM010ٍ TM110  دٍ هذ ّا دس ضذُ اص پشاب

 .هی تاضذَهیٌیَهی هَخَد دس کاسگاُ هکاًیکی ٍ تشاضکاسی لطَل کاٍاک ّا تذلیل اًذاصُ ضفت ّای آاًتخاب 

 
 TM010 ٍTM110 : ًتایح آصهایطگاّی تست سِ کاٍاک آلَهیٌیَهی ساختِ ضذُ دس هذّای 1خذٍل

 TM010 TM110 هذ

 110 39/65 43 110 39/65 43 طَل

 1446/1980 1453/1980 1464/1980 8506/1242 8512/1242 8518/1242 )هگا ّشتض(فشکاًس

 17988 13235 9740 14239 10477 7711 ضشیة کیفیت

 56/26 2/25 1/23 3/48 4/42 2/42 پشاب)هیلی ٍلت(ٍلتاط

( 5تط )ٍهطاتق سا .فشکاًس تطذیذ ًذاسد هحسَسی تش اثشطَل کاٍاک  تغییش َْد استهط 1خذٍل  دس ّواًطَس کِ

هْوتشیي پاساهتش هَثش دس تؼییي فشکاًس تطذیذ دٍ هذ فشکاًسی  دس ّشای  کاٍاک سادُ استَاًِدس یک تک ًیض ( 6ٍ)

تا  .ضذدس ًتایح تدشتی ًیض دس ّش دٍ هذ افضایص طَل تاػث افضایص ضشیة کیفیت  تاضذ. ضؼاع آى هی ،کاٍاک

 ػثاستی هیضاى اًشطی کسة . تِاست  TM010 ًصف تقشیثاTM110ً  ٍلتاط اًذاصُ گیشی ضذُ دس هذ 1تَخِ تِ خذٍل 

حذٍد دٍ تا تَاى خشیاى تاسیکِ سا  تا طشح پیطٌْادی هیٍلی  .ضَد ًصف هی اًتقشیثالکتشًٍی تَسط تاسیکِ  ضذُ

تَاى  دس( 13تش اساس ساتطِ )ٍلی  استتَاى تاسیکِ دس ّش دٍ هذ تِ ّن ًضدیک ص داد. اص طشفی گشچِ یافضاتشاتش 

کوتش   TM010% ًسثت تِ هذ 11دٌّذُ حذٍد  ساًذهاى ضتاب  TM110دلیل افضاتص تلفات دس هذ ِ ثاتت ت تاسیکِ

 .است

 بحث و نتیجه گیری:

ًتایح حاصل اص هحاسثات  .تشسسی ضذ TM010ٍ TM110  دٍ هذدس ای  دس ایي تحقیق سٍاتط حاکن تش کاٍاک استَاًِ

 .استTM010  تشاتش هذ 5/1 تقشیثاTM110ً  دس هذ تطذیذ فشکاًس ساصی ٍ تدشتی ًطاى داد کِ ضثیِ تحلیلی، ًتایح

افضایص  ّشچٌذ کِ ًذاسد.آى ٍ تغییش طَل کاٍاک تاثیشی تش فشکاًس دس ّش دٍ هذ ٍاتستِ تِ ضؼاع کاٍاک است 

گشدد، لیکي تشای سسیذى تِ سطح  طَل کاٍاک تاػث افضایص ضشیة کیفیت ٍ کاّص تلفات دس ّش دٍ هذ هی

تیطتشی دس هذ  RFهیذاى الکتشیکی یا ٍلتاط تشاتش خْت ضتاب تاسیکِ الکتشًٍی دس کاٍاک دس ّش دٍ هذ، تایذ تَاى 

TM110   ًسثت تِ هذTM010 ذهاستفادُ اص تا  ٌّذُساًذهاى ضتاتذ هصشف گشدد. تٌاتشایي  TM110کوتش اص هذ TM010 

  تاضذ. ًوی گضیٌِ هٌاسثی تشای ضتاب تاسیکِ الکتشًٍی TM110لزا هذ  .است

 



 

ای اریانبیست و سومیه کنفرانس هستو  
 

دااگشنه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیقات 5935اسفند ماه  5و  4    

 

23
rd

 Iranian Nuclear Conference 24-25Feb 2017 Tehran- Science and Research Branch of Islamic Azad University 

 

 

 

7 

 مراجع:

[1] T. R. Pusch, F. Frommberger, W.C.A. Hillert, B. Neff, “Measuring the intensity and position 

of a pA electron beam with resonant cavities”, Physical Review Special Topics - Accelerators 

and Beams, 15, pp:112801, 2012. 

[2] C. Jian-Hua, T.De-Chun, Z. Zhen-Tang “RF measurements of a C-band cavity beam position 

monitor”, Chinese Physics C, 32 (5), pp:385-388 , 2008 

[3] V. Shemelin, S. Belomestnykh, R. L. Geng, M. Liepe, H. Padamsee, “Dipole-mode-free and 

kick-free 2-cell cavity for the scerl injector”, Particle Accelerator Conference, 2003. 

[4] S. Belomestnykh, I. Bazarov, V. Shemelin, J. Sikora, K. Smolenski, V. Veshcherevich, 

“Deflecting cavity for beam diagnostics at Cornell ERL injector”, Nuclear Instruments and 

Methods in Physics Research A, 614, pp: 179–183, 2010. 

[5] T. Wangler, “Principles of RF linear accelerators”, John Wiley & Sons, 2002. 

[6] A. Lassise, P. H. Mutsaers, O. J. Luiten, “Compact, low power radio frequency cavity for 

femtosecond electron microscopy”, Review of Scientific Instruments, 83, pp:043705, 2012. 

[7] R. B. Miller, “Electronic irradiation of foods an Introduction to the technology”, First edition, 

Springer, New Mexico, 2005. 




