
آشنایی با شتاب دهنده خطی الکترون
پژوهشگاه دانشهای بنیادی

سید حامد شاکر
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مدوالتور

ونکالیستر

مجموعه  
موجبری

دهشتابدهن

3



مجموعه شتابدهنده با اولین کاواک آن، خوشه ساز
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نی  تفنگ الکترو
45 KeV

دریچه خالء

سولونویید

پمپ خالء

زپیش خوشه سا خوشه ساز
هیتیوبهای شتابد

و سولونوییدها
پایه های آن

ی دستگاه مشخصه یاب
باریکه

دهمیز شتابدهن

هدف

پایه های  
تیوبها

داییکوپلر ابت

اییکوپلر انته
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دستگاه مشخصه یابی باریکه
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شتابدهنده ذرات
برق  –توان ورودی 

380V, 50Hz

ذره باردار  
کم انرژی

ذره باردار
پر انرژی ذره باردار

ذره بدون بار
اشعه ایکس یا گاما
اطالعات

کیبه وسیله میدان الکتری
F=q(E+V*B)
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ویدوره-اولین شتابدهنده خطی رادیویی 

الف
ب

تابگر خطی دستگاه کوچک من پیش قراول ابتدایی دستگاههایی شد که موسوم به ش"
گاه اولیه  این دست. با این حال، من باید روی یک نکته ظریف و مهم تاکید کنم. شدند

ال ذرات را شتابدهنده ای بود که از هر دو طرف ابتدا و انتها به زمین وصل بود و با این ح
معکوس این امر خیلی بدیهی نیست چون در نگاه اول به نظر می رسد که. شتاب می داد

بته تصور  شدن متوالی ولتاژها منجر به شتاب منفی بعد از شتاب مثبت می شود که ال
ن وصل  بعد از آنکه من نشان دادم شتاب دهنده ای که دو طرف آن به زمی. درستی نیست

".است ممکن است دستگاههای دیگری اختراع شدند

مگاهرتز استفاده 1کیلوولتی با فرکانس 25ویدوره از یک منبع تغدیه 
50ه انرژی او در دستگاهش توانست بعضی از ذرات یون پتاسیم را ب. کرد

غذیه به ظاهر کیلو الکترون ولت برساند یعنی دو برابر مقداری که منبع ت
.بدین وسیله او موفقیت ایده اش را نشان داد. می دهد
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شتابدهنده خطی رادیویی ساخت ویدوره
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مدوالتور، کالیسترون و مجموعه موجبری

12



مدوالتور

380V, 50Hz 1:2.9 Charging 
circuit

PFNs

0-1300V
0-6000A
0-277 Hz

~7μs

1:85

0-110KV
0-70A

0-277 Hz
~7μs

کالیسترون

Trigger
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کالیسترون

2.9-3.1 GHz
0-2 MW (Operating in 1.5 MW)

0-277 Hz
0-7 μs (0-5 μs flatness) 
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دیگر ادوات رادیویی

(mW~)تولید کننده سیگنال •
(KW~)تقویت کننده سیگنال•
(مستقیم و رابطهای تغییر مسیر)موجبرها •
سیرکوالتور•
دایرکشنال کوپلرها•
پنجره های سرامیکی•
بار•
(جاسیلوسکوپ، تحلیل گر طیف، تحلیل گر شبکه، توان سن)وسایل اندازه گیری •

ورسیرکوالت

لردایرکشنال کوپ

پنجره سرامیکی
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مشخصات شتابدهنده

Parameter Magnitude Unit

Electron Gun Output Energy 45 KeV

Electron Gun Maximum Current 10 mA

Working Frequency 2997.9 MHz

Phase Advance between cells 90 Degrees

RF input peak power 2 MW

Maximum Repetition Rate 250 Hz

Maximum Pulse Length 7 µs

Buncher output beam energy 1.4 MeV

Buncher Length 30.8 cm

Accelerating Tube Length 60 cm

Final Energy (two / three tubes) 8 / 11 MeV

Cells Quality Factor 11000
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طراحی سلول نهایی کاواک شتابدهنده
Disk thickness (ηd) 5mm

Cell Inner Diameter (2b) 78.5mm

Cell length (d) 25mm

Working Frequency 2997.9 MHz

Phase/Group velocity 1.0c/0.011c

Main Harmonic axial Electric Field 7.4 MV/m @ 2 MW input power
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طراحی خوشه ساز و تیوبهای شتابدهی
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Inside the buncher, phase velocity increases smoothly to 
reach to the velocity of light.

After choosing phase velocity inside the buncher, the 
accelerating field (without loss)is calculated using this 
equation. The disk hole radius(a) is equal to 10.00 mm.

With power loss

Without power loss
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روند خوشه سازی در شتابدهنده

End of the Buncher

End of the 1st Tube

End of the 2nd Tube

End of the 3rd Tube

-97.24±7.54 deg (final distribution)  ≈ 4.2 mm bunch length
Capturing: -142 … 102 : 244 deg (68%) 
Continues beam is entered: No pre-buncher is assumed.

Look at slide 4
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روند افزایش انرژی در شتابدهنده

0

2

4

6

8

10

12

0 5 10 15 20

K
in

et
ic

 E
n

er
gy

 (
M

eV
)

ξ=z/λ0

End of the Buncher

End of the 1st Tube

End of the 2nd Tube

End of the 3rd Tube

Final Kinetic Energy: 11.04±0.26 MeV or 2.3% Energy Spread
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طراحی رادیویی خوشه ساز و تیوبهای شتابدهی
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دینامیک باریکه
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اضیمراحل ساخت و سوار کردن خوشه ساز و تیوبها به روش انقب



12  /24

کنترلارتباطات شبکه ای سیستم 
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S7-300 PLC

s7nodave
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Raspberry Pi
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1395سال 
ساخت کوپلر بانچر و نصب دیسک در آن•

طراحی و ساخت سه پیش خوشه ساز•

طراحی اتاق شتابگر خطی و محاسبات تشعشعات خارجی بر اساس ضخامت دیواره•

نصب کانکس به طور موقت برای قرارگیری شتابگر خطی•

شبیه سازی دینامیک عرضی و طولی باریکه و یافتن میدان مغناطیسی الزم بر روی محور•

طراحی اولیه سلونوییدهای اطراف بانچر و تیوبها•

تهیه سلونوییدها از آزمایشگاه واندوگراف سازمان انرژی اتمی برای نصب روی بانچر•

اندازه گیری میدان مغناطیسی سلونوییدهای موجود•

طراحی دیاگرام شتاب دهنده •

طراحی میز شتابدهنده و شروع به ساخت آن•

تست تفنگ الکترونی و تعویض کاتد آن برای افزایش جریان باریکه•

طراحی و ساخت مدار پالسی کردن گرید تفنگ الکترونی موجود•

سفارش ساخت و نصب و تست موجبرهای جدید برای انتقال موج از سوله به کانکس شتابگر خطی •

طراحی اولیه موجبر با قابلیت اتصال به خالء•

به همراه تغییر دهنده فاز برای پیش خوشه ساز RFسفارش ساخت و اتمام ساخت مولد •

.سفارش ساخت مدار همزمان کننده و تولید کننده پالس برای پیش خوشه ساز، درایور المپ، تفنگ الکترونی و مدوالتور•

.  سفارش و تحویل گرفتن دو پنجره سرامیکی از صنایع الکترونیک و انجام تستهای تعیین ضریب بازتابش، خال،، آبگرد و توان باال روی آن•

طراحی جدید بانچر برای ساخت به شیوه لحیم کاری در خالء•

برای توسعه آینده آن برای استفاده از کاتدهای نیمه رساناDESYطراحی تفنگ الکترونی فوتوکاتد و صحبت با •

مالقات و صحبت کردن با مرکز تحقیقات لیزر برای تهیه لیزر فمتوثانیه برای تفنگ الکترونی•

فمتوثانیهمالقات و صحبت کردن با پژوهشکده لیزر برای همکاری در زمینه برهمکنش باریکه الکترون با لیزر پرتوان •

پیشرفت سیستم کنترل شتابدهنده•
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1395سال 
حفره هایی روی خوشه ساز برای تنظیم فرکانس کاواکهاتعبیه •

تست خال، خوشه ساز پیش و بعد از ایجاد حفره ها•

رابط بین خوشه ساز و کوپلر تیوبساخت •

کار روی طراحی و ساخت وسیله اندازه گیری پروفایل باریکه با سنتیالتور•

برای کمکهای علمی و فنی به پروژهDESYگفتگوهای مبسوط با دکتر دلسیم هاشمی و چندین نفر دیگر از •

اتمام مطالعه دینامیک باریکه و کار روی نوشتن مقاله مربوط به آن•

.در کپنهاگ2017آماده کردن چهار پوستر برای ارایه در کنفرانس بین المللی شتابگر •

با کمک شتابگر ملیBPMشروع کار روی طراحی و ساخت •

تهیه چندین دستگاه برای سیستم کنترل شتابدهنده•

.اتمام ساخت پیش خوشه سازها و انجام تستهای خالء و توان پایین روی آنها و آماده سازی برای تست توان باال با باریکه•

ساخت مدار پالسی کردن گرید•

.طراحی پایه سولونییدها برای قرارگیری روی میزی و بررسی چندین روش برای یافتن محور مغناطیسی روی میز•

طراحی و ساخت سیستم تمیز کزدن کاواکها با نیتروژن•

مگا الکترون ولت از سازمان برای تست  و گرفتن باریکه از آن که ما را با پروسه آماده سازی و گرفتن پرتو و اندازه گیری آن با6انتقال دو شتابدهنده با موج ایستا با انرژی خروجی حدود •

.تجهیزات خودمان  آشنا می سازد

.بررسی و تست اولیه استفاده از گسکت به جای اورینگ بین قطعات شتابدهنده برای رسیدن به خالء پایینتر•

محکم کردن کانکس شتابدهنده با نصب پایه های جدید زیر آن•

برداشتن دیواره میانی کانکس و آماده سازی برای نصب شتابدهنده•

انتقال تفنگ الکترونی به کانکس•

سرویس و تست مجدد پمپهای خالء•

سفارش خرید سه دزیمتر•

برای نصب روی دستگاه مشاهده پروفایل باریکهCCDتهیه و تست دوربین •

تست پیش خوشه ساز با باریکه و مشاهده خوشه سازی•
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1396سال 
تستهای سرد و اسمبل کردن پیش خوشه ساز: 1395دی 7•
ساخت و نصب پایه جدید برای کانکس برای کاهش لرزش: 1395اسفند 17•
تست کامل پیش خوشه ساز با باریکه و مشاهده خوشه سازی: 1396فروردین 7•
آماده سازی کانکس شامل برداشتن دیواره میانی و تمیز کردن: فروردین29•
تست پمپهای خالء و گیجها: اردیبهشت4•
و اتصال به سیستم کنترلCCD Cameraتست : اردیبهشت16•
شروع به باز کردن گان برای تمیز کاری و بهبود وضعیت خالء:اردیبهشت23•
شروع به چیدن بلوکهای بتنی به دور کانکس: اردیبهشت23•
بازدید از آزمایشگاه تمیزکاری کاواکها با گاز دی اکسید کربن در دزی آلمان: خرداد3•
آماده سازی شمای کلی شتابدهنده: خرداد4•
بسته شدن تفنگ الکترونی: خرداد8•
تمیز کاری بانچر با دی اکسید کربن و نیتروژن با سیستم ساخته شده توسط گروه با یادگیری از دزی: خرداد11•
انتقال چیلر به انبار پشت سوله برای خنک سازی بانچر:خرداد11•
اتمام میز شتابدهنده و انتقال آن به کانکس:خرداد22•
سفارش ساخت دستگاه تولید کننده پالس یکپارچه برای مدوالتور، تفنگ الکترونی، پیش خوشه ساز و تقویت کننده رادیویی: تیر20•
اتمام ساخت اولین استیرر مدار چاپی: تیر21•
درگذشت مریم میرزاخانی: تیر24•
نصب کامل گان و تست آن در کانکس: مرداد4•
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1396سال 
بستن کوپلرها به بانچر: مرداد25•
میکرو آمپر روی فارادی کاپ33کیلو الکترون ولت روی گان به طور پایدار با مشاهده 45رسیدن به ولتاژ : مرداد28•
اتصال یک تیوب شتابدهنده به بانچر و اندازه گیری فرکانس هر سلول و میدان روی محور: شهریور4•
خریدن ایندیوم برای جایگزینی به جای اورینگ وایتون: شهریور5•
تست سولونوییدها:شهریور6•
اتصال اولیه موجبرها و پنجره سرامیکی تا محل شتابدهنده: شهریور7•
آماده سازی دستگاه تولید کننده سیم ایندیوم از شمش:شهریور28•
اتمام تست سرد پیش خوشه ساز و انتقال به کانکس و تست خالء: مهر1•
اتصال تفنگ الکترونی و مجموعه بانچر به یکدیگر بدون اتصال به موجبر و تست خالء:مهر4•
اتصال به موجبر با ایندیوم و تست خالء: مهر5•
اتمام ساخت پایه سولونویید وبستن سولونویید به آن و  نصب آن روی میز شتابدهنده:مهر26•
کامل شدن مجموعه و شروع به خالء شدن یکپارچه: آبان8•
تست مجدد تفنگ الکترونی در مجموعه کامل:آبان9•
رسیدن نامه حمایت از پروپوزال ارائه شده به کلیک توسط آنها:آبان12•
نصب کانال بین کانکس و سوله برای انتقال موجبر و سیمها:آبان16•
کاملتر شدن حفاظ بتنی:آبان16•
CCD Cameraمشاهده باریکه خروجی تفنگ الکترونی روی سنتیالتور و مشاهده آن با :آبان20•

تکمیل آبگردها:آبان30•
شروع کاندیشنینگ: آذر7•
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Cleaning by 
Nitrogen and Co2

Disassembling of 
the Electron Gun 
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چیدن بلوکهای بتنی برای حفاظت در برابر اشعه

35



36



37



38



39



(Conditioning)آماده سازی توانی کاواک 
کیلووات25: عصر4:21آذر 7سه شنبه •
کیلووات120: عصر3:35آذر 11شنبه •
کیلووات300: عصر6:02آذر 12یکشنبه •
کیلووات700: شب9:46آذر 12یکشنبه •
یک مگاوات: صبح6آذر 19یکشنبه •
مگاوات1.55: صبح5:04آذر 21سه شنبه •
مگاوات1.8: صبح5:10آذر21سه شنبه •
مگاوات1.35میکرو ثانیه و توان ورودی 1.5افزایش طول پالس به : عصر3:05آذر21سه شنبه •
میکروثانیه1.5مگاوات با طول پالس 1.6توان : شب10:30آذر21سه شنبه •
میکروثانیه2مگاوات با طول پالس 1.1توان : شب11:14آذر21سه شنبه •
مگاوات1.9توان : شب11:55آذر21سه شنبه •
میکروثانیه3مگاوات با طول پالس 1.5توان : صبح 4آذر 22چهارشنبه •
میکروثانیه4مگاوات با طول پالس 1.5توان : صبح 5:33آذر 22چهارشنبه •
میکروثانیه4مگاوات با طول پالس 1.6توان : صبح 7:31آذر 22چهارشنبه •
هرتز 100میکروثانیه با افزایش نرخ تکرار به 3مگاوات و طول پالس 1.25توان : شب8:05آذر 22چهارشنبه •
اولین مشاهدات باریکه پر انرژی بعد از روشن کردن تفنگ الکترونی: شب9:28آذر 22چهارشنبه •
هرتز به توصیه والتر در پروژه کلیک در سرن255افزایش نرخ تکرار به : آذر 23پنج شنبه •
هرتز255میکروثانیه و نرخ تکرار 3مگاوات با عرض پالس 1.2توان : صبح4:21آذر 24جمعه •
الکترونیمشاهدات باریکه پر انرژی بعد از روشن کردن تفنگ دومین : صبح5:28آذر 24جمعه •
میکروثانیه3هرتز و طول پالس 255مگاوات و نرخ تکرار 1.7اتمام کاندیشنینگ با رسیدن به توان ورودی •
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(Conditioning)آماده سازی توانی کاواک 
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روند مشاهده باریکه پر انرژی و تکرارپذیری آن

میکروثانیه و نرخ 3با توان حدود یک مگاوات و طول پالس ": شب 9:28آذر ساعت 22چهارشنبه •

"استمیکروآمپر حدودا نسبت به زمینه بدون باریکه دو برابر شده 5تکرار صد هرتز شمارش تابش با باریکه 

اسالید قبل: صبح5:26آذر ساعت 24جمعه •

بعداسالید-با حضور دکتر المعی و دکتر محمدی از انستیتو فیزیک : شب10آذر از صبح تا 26یکشنبه •

سومین کنفرانس شتابگرها و کاربردهای آن ، اصفهان: آذر29و 28سه شنبه و چهارشنبه •

با حضور دکتر المعی: دی2شنبه •

اسالید بعد–با حضور دکتر المعی : شب10دی از صبح تا 7پنج شنبه •
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آذر 26آزمایش یکشنبه چیدمان 
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کیلووات توان ورودی 1500–آذر 26نتیجه آزمایش یکشنبه 
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دی  7چیدمان آزمایش 
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کیلووات توان ورودی1200–دی 7نتیجه آزمایش 
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کیلووات توان ورودی700–دی 7نتیجه آزمایش 
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دستاوردهای پروژه

کمک به رشد و توسعه دانش شتابدهنده در کشور•
کمک به رشد و توسعه زیرساختهای فنی ساخت شتابدهنده های ذرات•
تربیت گروه شتابدهنده با نیروهای مجرب•
کمک به پروژه های بین المللی •
ولوژی  حمایت پروژه های بین المللی و عالقه مندی به همکاری در توسعه تکن•

شتابدهنده در جهان
ارایه دانش در قالب مقاالت و گزارشهای بین المللی و داخلی•
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نامه پروپوزال پذیرفته شده توسط سرن
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دورنما
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Acc. Structure
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Microscopy Inverse Compton Scattering X-ray, 
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1 GeV
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ممنون
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ندهتخصصات الزم برای طراحی و ساخت و راه اندازی یک شتابده

• Beam Dynamic

• Radio-Frequency

• Beam Diagnostic

• Electron Guns & Ion Sources

• Magnet 

• Vacuum

• Radiation Protection

• Control and Safety

• Mechanical Engineering

• Electronics

• Civil Engineering
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