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 آشنایی با تفنگ های الکترونی

 ساسان احمدیان نمین
 

 
 (بر اساس شتاب دهنده ی ساخته شده در ایران)کارگاه آموزشی آشنایی با فیزیک و تکنولوژی شتاب دهنده های خطی الکترون 



 تابش ترمویونی

  دمای ذوب  تابع کار فلز  دمای ذوب  تابع کار فلز

 3045 4/5 اوسمیوم 725 7/2 باریوم

 3180 1/5 رنیوم 839 9/2 کلسیم

 1539 5/3 اسکاندیوم 28 1/2 سزیم

 2996 2/4 تانتالیوم 2227 9/3 هافنیوم

 1750 4/3 توریوم 2410 2/5 ایریدیوم

 3410 6/4 تنگستن 2620 5/4 مولیبدن

 1852 1/4 زیرکونیوم 1455 2/5 نیکل



 تابش میدانی



 تابش فوتوالکترونی



 گسیل الکترون ثانویه



 روابط حاکم بر سه روش گسیل متداول مورد استفاده در شتاب دهنده ها



 متداولترین چشمه های الکترونی در ساخت شتاب دهنده

 .فرکانسی انجام می شوددیوپس از آنکه الکترون ها توسط یکی از روشهای فوق تولید شدند، بحث استخراج و شتاب دهی آنها با مکانیزم میدان های الکتریکی ثابت یا را
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 مکانیزم های گسیل الکترون



کاتد اولین الکترود محفظه خأل 
 
وظیفه کاتد گسیل الکترون با مکانیزم های متفاوت 

 
 وظیفه آند شتابدهی به الکترون ها است. 

 
،این المان همواره در پتانسیل مثبت نسبت به کاتد قرار گرفته و به این اختالف پتانسیل 

 .ولتاژ شتابدهی گفته می شود 
الکترود همگرا 

 کننده

الکترود کنترل  
 کننده

 گرید
 کاتد و آند



 اولین المان الکتروستاتیکی بعد از کاتد•

کنترل ناحیه گسیل کاتد و به تبع آن کنترل جریان عبوری الکترون ها از طریق تغییر •
 پتانسیل این المان 

فاصله گرید تا کاتد نقش اساسی در میزان همگرایی باریکه الکترونی داشته در نتیجه با •
 .تنظیم این فاصله می توان همگرایی باریکه را نیز کنترل نمود

 

 

 

الکترود همگرا 
 کننده

الکترود کنترل  
 کننده

 گرید
 کاتد و آند



 عدسی به شبیه سیستمی به نیاز کاتد از گسیلی الکترونی ابر سازی فشرده برای•
 .است الکتروستاتیکی

 با تغییر پتانسیل این المان می توان این نقطه کانونی را جلو یا عقب برد و به این ترتیب شدت
  .جریان گسیل یافته را کنترل نمود

الکترود همگرا 
 کننده

الکترود کنترل  
 کننده

 گرید
 کاتد و آند



الکترود همگرا 
 کننده

الکترود کنترل  
 کننده

 گرید
 کاتد و آند



 اساس روش گرم کنندگی در کاتدهای ترمویونی

 مستقیم •

 
 غیر مستقیم•

 

 در نتیجه تغییر جریان گرم کننده، تغییرات ولتاژی در سراسر سطح کاتد ایجاد می شود ×

سطح کاتد در پتانسیل کامالً یکنواخت قرار می گیرد. 



ربرسی انواع 
:دیود  

مسطح با آند  مسطح با فویل آند دیود مسطح
 دیوداهی کروی دارای روزهن

وابسته که است عددی کمیت یک انس پروه 
   .است ذره نوع و سیستم هندسه به

3/2P I V=

0.6 perv= P

£ 1 P perv

( > μperv)1P

 تفنگ با پروه انس کوچک
 تفنگ با پروه انس متوسط 

 تفنگ با پروه انس باال

 بررسی انواع تفنگ های الکترونی ترمویونی بررسی انواع کاواک های شتاب دهنده خطی انرژی پایین ساختار و عملکرد شتابدهنده های خطی

 انتخاب نوع، پارامترها و اجزای تفنگ الکترونی انتخاب نوع، پارامترها و اجزای کاواک شتاب دهنده بررسی مواد و تجهیزات برای ساخت کاواک شتاب دهی و تفنگ الکترونی



 و بنیادی های روش آن در که کردند منتشر "synthesis of the Pierce Gun" عنوان تحت را ای مقاله 1981 سال در  وائوگان و رودنی
  آندی لنز فرمول مقاله، این در .اند داده شرح را بود الزم پیرس نوع تفنگ دیودی طراحی مکانیکی پارامترهای آوردن بدست برای که را تقریبی

 و فراست تجربی یاه داده همچنین .اند شده تلفیق کروی دیود برای بلودگت-النگمور معادالت شده معکوس فرم با سالون و روزنفلد دنیلسون،
  .هستند متوسط انس پروه با الکترونی های تفنگ برای روش این کاربردپذیری دهنده نشان که دارند وجود پرل

پارامتر مستقیم  6، پارامتر ورودی 4بر مبنای این روش، به ازای  .سازی کردیم را در کد متلب پیاده یوائوگان، الگوریتم-بر مبنای روش رودنی 
 .بدست می آید پارامتر خروجی جانبی 3و خروجی 

 

 مبانی مقدماتی طراحی تفنگ الکترونی ترمویونی دیودی



وائوگان برای محاسبه اولیه  -فلوچارت  روش رودنی 
 پارامترهای تفنگ الکترونی نوع پیرس

 

 مبانی مقدماتی طراحی تفنگ الکترونی ترمویونی دیودی



بازرسی در استفاده مورد های شتابدهنده در استفاده مورد الکترونی های تفنگ انس پروه 
 500 دز نرخ به دستیابی برای .کند می تغییر پرو میکرو 0/5 تا 0/1 حدود در کانتینرها محموله
 تابش، ناحیه قطر سانتیمتر 50 فضایی محدوده در متری 1 فاصله در دقیقه در گری سانتی

 ولت الکترون مگا 6 انرژی در وات کیلو 0/75 و آمپر میکرو 125 متوسط جریان تا داریم نیاز
   .باشیم داشته
گیراندازی ضریب دارای عموما الکترون جانب کوپل ایستای موج خطی های دهنده شتاب  
 مالحظات و محموله بازرسی سیستم یک نیاز به توجه با  .باشند می اولیه باریکه % 40 تا 30

 داخل مواد جنس تصویر، پردازش افزار نرم آنها، ابعاد رفته، بکار آشکارسازهای نوع به مربوط
 600 تا 400 بین دز نرخ به بازرسی، فرآیند در استفاده مورد فیزیکی متد و آن ابعاد کانتینر،

   .است نیاز دقیقه بر گری سانتی
انتخاب آمپر میلی 100 تا 50 بین میتواند ایکس پرتو هدف روی باریکه جریان بنابراین  

 الکترونی باریکه تولید به قادر باید الکترونی تفنگ ،%30 گیراندازی ضریب به توجه با .شود
 .باشد آمپر میلی 300 جریان با
 مختلف، بدالیل آن خروجی و لینک ورودی در باریکه جریان احتمالی های افت به توجه با 

 به توجه با که کنیم می انتخاب آمپر میلی 375 را الکترونی تفنگ از حاصل باریکه جریان
 ایکس پرتو هدف روی آمپر میلی 75 خروجی باریکه بتوان %30 تا 25 گیراندازی راندمان

 spot  با یا باریکه بتوانیم ایکس پرتو هدف روی لینک خروجی در اینکه برای .کرد ایجاد
size شده تولید باریکه همان که لینک به ورودی باریکه باید کنیم، ایجاد متر میلی 2 از کمتر 

 .باشد متر میلی 2 از کمتر پوش دارای است، الکترونی تفنگ توسط
تعیین که چرا .است اهمیت حائز بسیار ترمویونی تابش در شده استفاده مدل 

 باریکه های ویژگی تمام روی بر و است الکترونی باریکه اولیه دینامیک کننده
 .گذارد می اثر شده تابیده
 قانون از اینجا در که دارد وجود کاتد سطح از تابش برای مختلفی های مدل  

  هستند صفر اولیه سرعت دارای سطح از تابیده ذرات کند می فرض که چایلد
   .است شده استفاده

نوع از استفاده مورد کاتد tungsten dispenser cathode شامل که  
  کلسیم اکسید ،(BaO) باریم اکسید با آغشته تنگستن ماتریسی پرزهای

(CaO) آلیلژهای و Al2O3 باشد می است.   
مربع متر سانتی بر آمپر 1/593 حدود در کاتد نوع این از حاصل جریان چگالی  

   .است
 
 
 

 

نوع مبنا این بر .است ولت الکترون 2 کار تابع دارای کاتد نوع این Litton کلوین 1252 دمای در 
   .نمایند می ایجاد را نیاز مورد جریان دانسیته و میکنند کار کلوین 1248 دمای در واریان نوع و
محور بر عمود صفحه در باریکه الکترونی شار توسط شده ایجاد جریان سازی، شبیه جریان در 

 عبوری جریان ثبت توسط باریکه جریان .شود می محاسبه zw یعنی باریکه کمر مکان در تفنگ
   .شودمی محاسبه باشند می ذره N از متشکل که ماکروذرات توسط

 مبانی مقدماتی طراحی تفنگ الکترونی ترمویونی دیودی



 شماتیک مشابه تفنگ الکترونی نوع پیرس 
 ساخت شرکت واریان Varian VTC6364مدل 

 میلی متری از سطح کاتد 16/511=  طول تفنگ الکترونی و یا مکان کمر باریکه 

 میلی 16/511 مکان در نظر مورد باریکه کمر به رسیدن برای الکترونی تفنگ ابعاد سازی بهینه
 ورود و الکترونی باریکه خروجی مکان خواهیم می طول این واقع در که گیرد می صورت متر
   .باشد دهنده شتاب کاواک با آن

 شرکت ساخت الکترونی تفنگ VTC6364 مدل مطابق الکترونی تفنگ کاتد و آند بین ولتاژ
   شد انتخاب ولت 9500 برابر واریان

 مبانی مقدماتی طراحی تفنگ الکترونی ترمویونی دیودی



 تفنگ الکترونی با ابعاد بهینه 
 بدون الکترودهای متمرکز کننده

 تفنگ الکترونی با ابعاد بهینه 
 با بکارگیری الکترودهای متمرکز کننده

طراحی تفنگ الکترونی مناسب با 
 CSTالکترودهای متمرکز کننده در کد 

 میلی متری از مرکز 10/4منحنی فضای فاز حاصل از شبیه سازی در فاصله  

 میلی متری از مرکز 16/511منحنی فضای فاز حاصل از شبیه سازی در فاصله  

 میلی متری از مرکز 16/511پروفایل عرضی باریکه در مکان  

مبانی مقدماتی طراحی 
تفنگ الکترونی 
 ترمویونی دیودی













 طراحی تفنگ الکترونی بسامد رادیویی فوتوکاتدی پروژه شتاب دهنده خطی پژوهشگاه دانش های بنیادی 



𝑅𝐹 𝐺𝑢𝑛 

𝑀𝑎𝑡𝑐ℎ𝑖𝑛𝑔 𝐶𝑒𝑙𝑙 𝑆𝑜𝑙𝑒𝑛𝑜𝑖𝑑 𝑴𝒂𝒊𝒏 𝑺𝒑𝒆𝒄𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 𝑽𝒂𝒍𝒖𝒆 

𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑦 𝑀𝐻𝑧  2998 

𝐵𝑢𝑛𝑐ℎ 𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑦 [𝐻𝑧] 50 

𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 [𝑛𝐶] 0.01 − 1 

𝐵𝑢𝑛𝑐ℎ 𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ 𝑃𝑆  5 − 20 

𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟 𝑆𝑝𝑜𝑡 𝑆𝑖𝑧𝑒 𝑚𝑚  1 − 5 

𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟 [𝑀𝑊] 2 − 6 



نمونه های از تفنگ های الکترونی فوتو کاتدی و 
 ترمویونی بسامد رادیویی



سپاس و درود بر صبر و عالقه مندی 
 شما عزیزان


