
مقدماتی درباره 
خالءسازی و خالءسنجی

در شتابدهنده ها

محمد المعی رشتی

پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای



خالء چیست؟

ه عبارتبیاباشدنداشتهوجودآندرماده ایهیچکهمی شودگفتهفضاازبه قسمتیخال•
بینسخالءداردوجودکهآنچه:نداردوجودایده آ لیخالءچنین.باشدخالیکامالدیگر
ازتعدادیاینکهیعنی:است(اتمسفر)محیطفشارازفشارکمترآندرکهاست،

ازمامنظوربراین،بنا.باشندشدهخارجنظرموردمحفظهازمحیط،گازمولکول های
.باشدآناطراففشارازکمترآن،درفشارکهاستمحیطازبخشیخال،



تاریخچه خالء

• • ~400 BC:

• – Democritus proposed atoms and empty space in between.

• – Aristotle denied the existence of empty space.

• • 1613 – 1650 AD:

• – Galileo Galilei measures the density of air

• – Torricelli performs vacuum experiments with a mercury filled glass tube

• – Pascal discovers that the hight of the liquid depends on its density

• – Pascal and Descartes develope the idea of air pressure measurements

• at different altitudes

• • ~1650 AD:

• – Otto von Guericke (Magdeburg) starts vacuum experiments

• – developement of air pumps from a water pump of the fire brigade

• – Magdeburg hemispheres







واحدهای خالء

psibaratmTorrPascal

N/m2

Y

X

1.45×10-41×10-59.87×10-60.00751Pascal

0.01930.001330.001321133.3Torr

14.71.0117601.01×

105

atm

14.510.9877501×105bar

10.0690.06851.76895psi



محدوده های خالء



چگالی در محیط های مختلف



تعداد ذرات در مکعبی با ابعاد مشخص



ترکیب عنصری هوا





Equation of state for an ideal gas

pV= N kB T = nRT

• p = pressure of the gas [mbar]

• V = volume of the gas [l]

• N = number of gas molecules in volume V

• n = number of mols [mol]

• T = absolute temperature [K]

• kB = Boltzmann constant = 13.807 · 10-23 

mbar · l/K

• R = molar gas constant = 83.145 mbar · 

l/mol · K
• p · V is often used instead of the mass of a gas

• standard conditions: p0 = 1013.25 mbar, T0 = 273.15





حجم یک جرم مولی از گاز NA:عدد آووگادرو 

کامل در شرایط متعارف

 =k:ثابت بولتزمنR:ثابت ریدبرگ

R/NA

NA=6.0221367×10
23

(molecules/mol)

22400 cm38.314 J mol-1K-11.3806×10-23J/K



باالفشاردرگاز

هبودهدحالتتغییرتواندگازمیپائین،دماییاباال،فشارهایدر

گازراازگاین.می گوئیمفازتغییرحالت،تغییربه:شودتبدیلمایع

همچنینومولکول هاحجمازنمی توانحالت،ایندر.می نامندواقعی

باگازحالتمعادلهشرایط،ایندر.کردصرف نظرآن هابیننیروی

والس،-در-وانحالتمعادله.می شودمتفاوتکاملگازحالتمعادله

:می کندبیانمناسبیتقریبباراگازرفتار

(P+n2
M a/V2)(V-nM b)= nM RT





گازهاجنبشینظریه

دائماکههشدتشکیلمولکول هائیازگازکهاستاستواربراینگازهاجنبشینظریهاساسیفرضیه

محفظهدیواره هایبهمولکول ها.استدماازتابعیمولکول هاحرکتسرعت.هستندحرکتحالدر

صورتبهگاز،مولکول هایتکانهانتقالمیانگین.می کنندمنتقلدیوارهبهتکانه ایومی کنندبرخورد

کشسانبه صورتدیوارهبهmجرمدارایمولکولیکاگر.می شودظاهرمحفظهبرجدارگازفشار

:بااستبرابردیوارهبهتکانهانتقالکندبرخورد

Δ(mv) = mv-m(-v)=2mv

P=
𝑛

3
𝑚𝑣2



vrmsvavp

(3kt/m)1/21.128vp(2kT/m)1/2





انرژیتبادلوحرارتانتقال１

.دهستنحرارتیتعادلدرکهاستهائیسیستمبهمربوطباالهایبحث

گردیمنطقهبهمنطقه ایازچگالییادمافشار،اختالفمحفظهدرچنانچه

یاسرد،منطقهوگرممنطقهبینحرارتیشارشباشد،داشتهوجود

رکتحاین.می آیدبه وجودکم فشارمنطقهبهپرفشارمنطقهبینمولکولی

واستهمراهآن هابینبااصطکاکسردیاکم فشارمنطقهبه  طرفذرات

.:شودمیبیانگرانرویضریببه کمک

η = 0.449 n m va λ

ρ=nومولکولیسرعتمیانگینva،آزادپویشمیانگینλآندرکه

mآنویگرانرضریببامتناسبگازویژهحرارتیهدایت.استگازچگالی

موجبمولکولیچگالیاختالف.فشار استازتابعیشکلبه همانو

.استپخشبه نامپدیده ای



1.3ازبیشتر)زیادفشارهایدرکهداشتتوجهباید kPa10یا Torr)

دهپدیایندرگازکلیعنیمی گیردصورتهمرفتطریقازحرارتانتقال

فشار،محدودهایندر.نامندمیگرانروحالتراحالتاین.می کندشرکت

شارفکهوقتیاما.استفشارازمستقل(گرانرویضریبو)حرارتانتقال

طفقمی شود،بزرگترظرفابعادازآزادپویشمیانگینومی یابدکاهش

الانتقعاملمی کنند،برخورددیگربه دیوارهدیواره ایازکهمولکول هائی

انتقالحالت،ایندر.می نامندمولکولیحالتراحالتاین.هستندحرارت

هدایت)انرژیتبادلآهنگ:داردبستگیحامل هاتعدادبهفقطحرارت

.استدمااختالفازتابعیفقط(حرارتی
Viscous state



گازشارش１

سیرمدرگازشارشمی شود،پمپزیادخالءبهاتمسفرفشارازمحفظه ایوقتی که

نتهایادرواستگرانروحالتدرگازتخلیهابتدادر.داردمختلفیحالت هایتخلیه

التحبهگازتخلیهمی شود،محفظهابعادازبزرگترآزادپویشمیانگینکهکار

. شودمینامیدهنودسنحالتکهداردوجودنیزدواینبینابینحالت.استمولکولی

دعدبعدبدونکمیتازلوله،درگازشارشمختلفحالت هایکردنمشخصبرای

:بااستبرابرکهمی شوداستفادهنودسن

K = λ /d

آزادپویشمیانگینλومی دهدنشانراتخلیهلولهقطریامحفظهابعادdباالرابطهدر

.است
M. Knudsen 1871-1949



Kاگر اگر.ندمی کرفتارپیوستهشارهیکهمانندگازواستگرانروشارشباشد،1>>

K>>1،ظرفدیواره هایباعمدتاگازمولکول هایواستمولکولیشارشباشد

آشوبناکشارشوآرامشارشحالتدوتوانمیگرانرو،شارشدر.می کنندبرخورد

کوچکسیالسرعتوموازی اندهمباجریانخطوطآرام،شارشدر.دادتمیزهمرااز

نجریاخطوطمی دهد،رخمحفظه هاتخلیهدرابتدایمعموالکهآشوبناک،حالتدر.است

التحتشخیصبرای.می ایدبه وجودشارهمسیردرفشارحفره هایوهستندآشوبناک

:رفتگکمکرینولدزعددبه نامدیگریکمیتازباید(آشوبناکیاآرام)گرانروشارش

R = d v ρ /η

.استگازگرانرویηوچگالیρ،گازسرعتvمحفظه،اندازهیالولهقطرdآندرکه
laminar

turbulent
O. Reynolds 1842-1912



１R<1200(K<0.01)(گرانروشارش)الیه ایحرکت

２R>2200(K<0.01)شارش)آشوبناکحرکت

(گرانرو

３1.0>K>0.01بینابینیحرکت

４K>1مولکولیحرکت

:نوشتزیربه صورتراگرانرویضریبمی توان

η = 0.499 ρ va λ

.استشدهگرفتهپوازویفرانسویدانشمندنامازکهاستپوازگرانرویواحد

1kg m-1s-1 = 10 poise



ریبض.استوابستهآزادپویشمیانگینبههمیکدیگردرگازهاپخشگرانروی،مانند

:داردعکسنسبتچگالیباومستقیمنسبتآزادپویشمیانگینباخود،درگازخودپخشی

D11 = 1.342 η /ρ = va λ/3

باریکلولهیکتوسطوباشندTBوTAمتفاوتدمایدودرBوAخالءدومحفظهاگر

:میشودبرقرارآنهابینزیررابطهباشند،متصلبهیکدیگر

PA TB
1/2 = PB TA

1/2

دیگرظهمحفبهمحفظهیکازگازاینکهیعنیمی افتداتفاقحرارتیتعریقحالتایندر

مثالپائیندمایدرAمحفظهاگر.شودبرابردومحفظهدرفشاراینکهتامی شود،منتقل

TA)مایعهوایدمای = 90K)محیطدمایدرسنجخالءو(TB = 300K)،فشارباشد

:بااستبرابرAمحفظهدر

PA = (90/300)1/2 PB =0.55 PB





















خالءتولید１

رااپمپ هاین.می شوداستفادهخالءپمپ هایمختلفانواعازخالءتولیدبرای

:کردتقسیمگروهبه سهمی توان

ودرساننمیباالفشاربه(محفظهداخل)کمفشارازراگازکهپمپ هائی１

.شودتخلیهبه اتمسفرتامی کنندجابجا

ومی دهندافزایشمحفظهازخروجمسیردررامولکول هاتکانهکهپمپ هائی２

.شوداستفادهگازتخلیهبرایاولنوعپمپ هایازخودخروجیدر

.پمپ های جذبی که گازهای موجود در محفظه را جذب می کنند













































اهمیت خالء در شتابدهنده ها

بدونخالءهیچشتابدهندهاینمیتواندکارکند

:زیراذراتبامولکولهایمحیطاندرکنشدارندوایناندرکنش

سرعتآنهاراکممیکند

باعثتغییرجهتحرکتآنهامیشود

عالوهبرایناعمالمیدانالکتریکیکافیبرایشتابدهیبهذراتدرفاصلههایکوچک
(.تخلیهالکتریکی)مقدورنیست



چرا محیط خالء؟

کاهش اندرکنش ذرات باردار با مولکولهای محیط•

تخلیه های الکتریکی ناخواسته( یا کاهش)حذف •



چه خالء برای چه شتابگری؟

شتابگرهای خطی•
شتاب الکترون•

شتاب یونها و یونهای سنگین•

• شتابگرهای دایره ای
• سیکلوترون

• سینکروترون

• حلقه های انبارش



Vacuum in Accelerators

(Platja d'Aro, Spain, 16-24 May 2006)

 The ALBA Project (L. Miralles, CELLS)

 Introduction to Vacuum (F. Dylla, Jefferson Laboratory)

 Introduction to Accelerators (D. Brandt, CERN)

 Physics of Outgassing (P. Chiggiato, CERN)

 Gas Dynamics (F. Sharipov, Universidade Federeal do 

Parana, Brazil)

http://cas.web.cern.ch/cas/Spain-2006/PDFs/Miralles.pdf
http://cas.web.cern.ch/cas/Spain-2006/PDFs/Dylla-1.pdf
http://cas.web.cern.ch/cas/Spain-2006/PDFs/Brandt.pdf
http://cas.web.cern.ch/cas/Spain-2006/PDFs/Chiggiato-1.pdf
http://cas.web.cern.ch/cas/Spain-2006/PDFs/Sharipov.pdf
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:  بخش تقسیم کردکاربرد شتابدهنده های ذرات را می توان در پنج 
.امور بازرسی-5محیط زیست و حفظ -4علوم ، تحقیقات -3، صنعت-2، پزشکی-1

:این کاربردهابر مروری 
درمان سرطان با پرتو های؛ الکترون، فوتون، پروتون و یون ها-
تولید رادیوداروهای مناسب برای تصویربرداری پزشکی و براکی تراپی-
تحقیقات علوم مختلف با پرتو فوتون پرشدت سینکروترونی-
آنالیز مواد با باریکه یونی-
استریل کردن تجهیزات پزشکی-
پرتودهی مواد غذایی-
تغییر ساختار پلیمرها-
و تحقیقات فیزیک نظری-
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سایر 
شتابدهنده ها الکترواستاتیک

انواع شتابدهنده ها

القاییرادیوفرکانسی

وان دوگراف-
پلترون-
کوککرافت والتون-
داینامیترون-
تاندم-
مارکس-

شتابدهنده های خطی -
سیکلوترون ها-
سینکروترون-
میکروترون-
رودوترون-
-FFAG
-ILU

بتاترون-
شتابدهنده های خطی -

القایی

لیزر پالسمایی-

رژی انبازه شکل مسیرشتابدهی به ذره، سازوکار شتابدهی و :اساسبر دسته بندی متفاوت برای شتاب دهنده ها 
.وجود دارد



شتابدهنده ها به چه خالیی نیازمندند؟

آیاذرهفقطیکبارمسیرداخلشتابدهندهراطیمیکند؟طولمسیرطیشدهچقدر•
است؟

ذرهمجازاستچهمیزانانرژیدربرخوردباگازباقیماندهازدستبدهد؟•

ابدهندهذراتثانویتولیدشدهدراثراینبرخوردهایابهعلتشتابگیریذراتداخلشت•
چهتاثیریبرخالءدارند؟

سطوحسطوحداخلمحفظهشتابدهندهچقدرنسبتبهخالءحساسهستند؟اثرآلودگیاین•
چگونهاست؟



توان توقف الکترون در نیتروژن
Stopping Power (electrons)
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برد یونها در نیتروژن
Range Energy Chart
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توان توقف یونها در گاز نیتروژن
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با تشکر

پایان


