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شود. در این مرحله های بهیار سیکلوترون انجام میساخت یکی از کاواک پس از انجام مطالعات الزم،

و  کندیم میفرکانس را تنظکه  تیونر،  م ، الینری استاک نظیر صفحات دی ، میلهاجزای مختلف کاو

بندی تمام دهد ساخته شدند. پس از سرهمورودی را به داخل کاواک انتقال می که توان کوپلر

ده ن دانشا 2شوند. همان طور که در شکل میاندازه گیری میت های مختلف آن اواک، کهای کبخش

 .اندشده است، قطعات با دقت خوبی طراحی و ساخته شده
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ی کوپلر تاثیر شود. حلقهتغییراتی در ساختار آن ایجاد می های خوانده شده از کاواک،برای بهتر کردن کمیت

زی مکانیکی ناهمترا . مشکلپاراکتر پراکندگی و نمودار اسمیت داردهای جفت شدگی نظیر مهمی در کمیت

 قطعات کوپلر برطرف شد.

 

 ج(طرح مکانیکی کاواک – ( محفظه کاواکب – الف( اجزای ساخته شده:  2شکل 

 به کمک امپدانس های کاواک از جمله فرکانس، پارامتر پراکندگی، فاکتور کیفیت و فازخوانش پارامتر

 ارائه شده اند. در این حالت 3ها در شکل نتیجه این خوانش شود.دستگاه نتورک آناالیزر انجام می

 .دار اسمیت کاواک دارای تقارن خوب نیستونم

 

این انجام شود. های مختلف انجام میبندی و خوانش کمیتسرهمپس از انجام اصالحات گفته شده، سامانه 

ر شدن پارامتر پراکندگی، متقارن شدن نمودار باعث کمت که های کاواک کمک کرداصالحات به بهتر شدن پارامتر

 دهد.ها در این حالت را نشان میی خوانشنتیجه 5است. شکل کتور کیفیت شده اسمیت و افزایش فا

 

 

 نتیجه گیری

که  مقایسه ی نتایج مراحل شبیه سازی، خوانش اول و خوانش پس از اصالحات در جدوول زیر آمده است

 می دهد اصالحات انجام شده به بهبود کیفیت کاواک منجر شده است. نشان

 

 

 چکیده
ولت الکترونمگا 11ها به طور گسترده برای اهداف پزشکی، ساخت سیکلوترون کوچک وجه به اهمیت و کاربرد سیکلوترونبا ت

تسال، ولتاژ گاف شتابدهی  2/1 بنیان بهیار صنعت سپاهان آغاز شده است. این سیکلوترون دارای میدان مغناطیسیدانش در شرکت 

پس از مطالعات کاواک شتابدهی، ساخت  مگاهرتز است. 3/72 کیلووات و فرکانس شتابدهی 10کیلوولت، توان ورودی  30

 نظیر فرکانس، پارامتر پراکندگی، فاکتور کیفیت و فازهای مختلف آن یتگیری کمی آزمایشی یک کاواک آغاز و اندازهنمونه

آبکاری مس   اصالحات ساختاری و مطالعات بیشتر، های کاواک شتابدهی،سازی کمیته است. برای بهینهشد انجام امپدانس

 .شد امپدانس باعث کاهش پارامتر پراکندگی و افزایش فاکتور کیفیت و تقارن فاز که انجام شد

 

های تولید رادیوایزوتوپولت برای الکترونمگا 11شمسی، مطالعه و ساخت سیکلوترون  1398از سال 

این  .بنیان بهیار صنعت سپاهان آغاز شده استدر شرکت دانش  پت مورد استفاده در تصویربرداری

طراحی و تحلیل  𝐶𝑆𝑇کلوترون با استفاده از نرم افزار کاواک بهیار سیکاواک است.  4دارای سیکلوترون 

کیلوولت را  30گاف شتابدهیتاژ ول شدید ومگاهرتز ت 3/72ی در محدودهشد. این کاواک در فرکانس 

تامین شد. بل دسی -343/33مقدار کمینه و سازی، پارامتر پراکندگی ی شبیهکند. در مرحلهتامین می

ویری از کاواک و تص 1هم تنظیم شدند. در شکل  امپدانس همچنین فرکانس تشدید، فاکتور کیفیت و فاز

ها شتاب وژن منفی خارج شده از چشمه توسط کاواکن هیدریوها ارائه شده است. نتایج شبیه سازی

 .رسدولت میمگاالکترون 11گرفته و به انرژی 

 

توان میها باید از جنس مس باشد. برای این منظور ی آنرزونانسی، دیوارههای به منظور بهبود کیفیت کاواک

. با توجه االیی است. مس دارای رسانایی الکتریکی و گرمایی بی کاواک الیه نشانی مس انجام دادروی دیواره

ازی شود که مسی بودن سطح آن به خنک سدمای کاواک گرم میکیلووات به داخل کاواک،  10توان  ورودبه 

 .کندهتر آن کمک میب

تواند باعث خروج کند که این مرتبه از خال میبار( کار می 7−10 یدر خالء بسیار باالیی )از مرتبه سیکلوترون

 شود سطح داخلی کاواک، مس عاری از اکسیژن باشد.سطح داخلی کاواک شود. پس سعی می هایگاز از حفره

سطح داخلی کاواک و تمام قطعات غیر مسی شود. آبکاری می غیرالکتریکیکاواک بهیار سیکلوترون به روش 

ای بتدا به منظور رسیدن به زیر الیهدر اکیفیت باال،. برای انجام آبکاری با شوندمیآن، با این روش آبکاری 

طوح با شوند. سپس سای سنباده زده میسطوح مورد نظر تا رسیدن به سطوح آینهها و دیوارهصیقلی و تمیز، 

شوند. در ادامه برای ی به عنوان چربی گیر شسته میو به کمک یک محلول قلیایآب و کف شست و شو داده 

ب سرد و آب مقطر شسته های موجود در سطح، تمام سطوح با آب جوش، آها و کثیفیی ناخالصیخروج بقیه

درصد  37ک اسید با غلظت یویی هیدروکلروی سطح با استفاده از محلول اسیدششوند. سپس شست و شمی

. شودمقطر شسته شده و آبکاری انجام میسطح کامال فعال شده است و با آب سرد و آب  سپسشود. انجام می

شک کننده و یا گرما های خسته و خشک سازی به کمک محلولانجام، سطوح با آب معمولی و آب مقطر شسر

باشد، خریداری ها و مواد دیگر میات مس و برخی اسیدترکیبی از سولفمحلول آبکاری مس که شود. انجام می

تر را درون این محلول قرار یر قطعات کوچکی کاواک ریخته شد. ساشد و این محلول تجاری درون محفظه

که بر کیفیت سطح و آبکاری اثر دهیم. هر کدام از مراحل گفته شده دارای مدت زمان مشخصی هستند می

بهینه  ترهای نمونه کوچکقطعهبا آزمون و خطا، با انجام چندین مرحله آبکاری روی گذارد. این مدت زمان می

 دهد.ده را نشان میقطعات آبکاری ش 4شد. شکل 
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