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 1دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه فیزیک ،دانشگاه گیالن ،رشت ،گیالن ،ایران
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(تاریخ دریافت مقاله - 1395/02/05 :تاریخ پذیرش مقاله)1395/04/28 :

چکیده
با توجه به اینکه براساس آزمایشها و شواهد موجود تنها  4درصد جهان قابل رویت است و  96درصد باقیمانده از ماده و انرژی
تاریک تشکیل یافته بنابراین فیزیکدانان برای پی بردن به حقیقت جهان به استفاده از شتابدهندهها روی آوردند .یکی از قدرتمندترین
شتابدهندههای پیشنهاد شده برای این امرکه به عنوان جایگزین شتابدهنده  LHCمورد توجه است ،شتابدهنده  ILCمیباشد که در ابتدا
قادر خواهد بود ذرات را تا انرژی برخوردی  500گیگا الکترون ولت برساند .اما تا انرژی  1000گیگا الکترون ولت قابل ارتقا است.
پس از شتابدهی ذرات در یک شتابدهنده خطی باریکهها توسط سیستمی به نام  BDSدر یک انرژی انتقال مییابند .از آنجایی که در
نقطه برخورد به حداکثر احتمال برخورد نیاز داریم درخطوط باریکه چنین سیستمی از الکترومغناطیسهای چندقطبی به منظور انتقال و
کانونی کردن باریکه در نقطه برخورد ،استفاده میکنند .به دلیل اتالف انرژی ناشی از عبور باریکه از میان چندقطبیها ،طراحی چنین
خطوطی با انرژی ثابت بسیار مورد توجه است .در این مقاله با شبیهسازی خطوط  BDSبه کمک کد  ،BDSIM-Geant4کیفیت
باریکه در طول خط شتابدهنده توسط پارامتر امیتانس مورد ارزیابی قرار گرفته است ،و در شبیهسازیها سعی شده تا به حداقل پهن
1
شدگی باریکه در نقطه برخورد دست یابیم .در ادامه میزان اتالف انرژی باریکه در  100متر از خطوط باریکه بررسی شده است.

واژههای کلیدی ،BDSIM-Geant4 ،ILC :الکترومغناطیسهای چندقطبی ،اتالف انرژی

 گیالن ،رشت ،دانشگاه گیالن ،دانشکده علوم پایه ،گروه فیزیک ،کد پستی.4193833697 :
پست الکترونیکیp.taherparvar@guilan.ac.ir :
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باریکه کمک میکنند تا شانس برخورد بین دو ذره را در 4نقطه

 .1مقدمه

اشتراکی که باریکهها از آن عبور خواهند کرد ،باال ببرند [.]2
کسب اطالع و افزایش دانش تخصصی از دنیای

درنتیجه دو پروتون در برخورد دهنده بزرگ هادرونی با یکدیگر

میکروسکوپی زمانی میسر میشود که وسایل پژوهشی مورد نیاز

برخورد داده میشوند که باعث ایجاد حجم زیادی از ذرات در

آن تهیه گردد هر چه دنیای مورد تجسس کوچکتر باشد طول

سطح زیر اتمی میشود .با وجود به دست آمدن شواهد قانع کننده

موج ذره کاوشگر نیز باید کوچکتر شود تا بتواند وارد آن ناحیه

از وجود ذره بوزون هیگز در برخورد دهنده مرکز سرن ،برخی

گردد و پس از خروج از آن ناحیه اطالعات مربوط به آن را

دانشمندان به دنبال دستگاه پر قدرت تری هستند که قادر به جمع

حاصل آید .برای کاهش طول موج ذره باید تکانه و در نتیجه

آوری حجم بیشتری از دادهها در خصوص کشف اخیر باشد.

انرژی آن افزایش یابد که این کار توسط دستگاههایی به نام

برخورد دهنده خطی بین المللی 2دستگاهی است که از آن به

شتابدهندهها انجام میشود .در واقع شتابدهنده ذرات ،یک دستگاه

عنوان جایگزین احتمالی برخورد دهنده بزرگ هادرونی نام برده

خطی یا دایروی است که با افزایش سرعت (انرژی) ذرات باردار

میشود [ .]2برخورد دهنده ی خطی بین المللی یا  ،ILCدارای

(مولکول ،اتم یا زیراتم) و هدایت آنها جهت برخورد با یکدیگر

طول  32کیلومتر (در حالیکه  ،LHCدارای طول 27کیلومتر) است.

یا با یک هدف ،از میدانهای الکترومغناطیسی استفاده میکند .با

برخالف  LHCکه ذرات سنگینتر مانند پروتون و یونها را با

توجه به نوع سیستم شتابدهی ذرات ،انواع گوناگونی از شتابدهندهها

حرکت دادن در یک مسیر حلقوی ،شتاب میدهد ،ILC ،ذرات

در حال حاضر در سراسر جهان وجود دارد و مورد بهره برداری

بسیار سبک مانند الکترونها و پادذرات آنها را باید در مسیر یک

قرار گرفتهاند[.]1

خط راست شتاب دهد ،زیرا هر بار که مسیر خمیده شود ،اتالف

یکی از این شتابدهندهها برخورد دهنده بزرگ هادرونی

انرژی بیشتری را برای الکترونها و پوزیترونها شاهد خواهیم

) (LHC1است که در یک تونل دایره ای شکل با محیط  27کیلومتر

بود .برخورد دهنده  LHCنمیتواند الکترونها را با انرژی باال با

و عمق بین  50تا  175متری زمین قرار دارد .ساختمان روی سطح

یکدیگر برخورد دهد ،اما در  ،ILCقادر خواهیم بود ،الکترونها

زمین شامل تجهیزات فرعی مانند فشرده سازها ،تجهیزات تهویه،

را از یک طرف مسیر و پوزیترونها را از طرف دیگر شتاب داده

الکترونیکهای کنترل و دستگاههای خنک کننده است .تونل

و در میانهی مسیر با یکدیگر برخورد

دهند43.

برخورد دهنده  LHCدارای دو لولهی مجاور و موازی است که در

از طرفیییی دیگیییر ،یکیییی از کارامیییدترین و دقییییقتیییرین

چهار نقطه تقسیم میشود و هر کدام یک باریکه پروتونی را خالف

روشهییا در جهییت بهینهسییازی سیسییتمهییای شییتابدهنده،

جهت یکدیگر حمل میکنند .در اجرای اولیه هر باریکه به انرژی

اسیییتفاده از روشهیییای شبیهسیییازی اسیییت ،نیییرم افزارهیییای

معادل  4 TeVمیرسید 1232 .الکترومغناطیس دوقطبی بکارگرفته

متفیییاوتی بیییرای شبیهسیییازی سیسیییتمهای شیییتابدهنده ذرات

در این برخورد دهنده باریکه را در مسیر دایرهای خود نگه

توسعه یافتیهانید کیه از جملیه آن میتیوان بیه magic, spiffe,

میدارند ،در حالی که  392الکترومغناطیس چهارقطبی به تمرکز

 elegantو ...اشاره نمود.

Large Hadron Collider
International Linear Collider

1

1

Large Hadron Collider
2 International Linear Collider

2
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شکل  .1مدل پیشنهادی برای یک ]2[ ILC

یکی از پرکاربردترین برنامهها ،برنامه  BDSIM15-Geant4است.

و پوزیترون که توسط چشمه یونهای مربوطه تولید شدهاند

کد  BDSIMبرنامهای تحت زبان  C++است که با استفاده از

(معموال با استفاده از تفنگ الکترونی لیزری و یا با پرتاب الکترون

ابزارها و کتابخانه  Geant4برای شبیهسازی خطوط انتقال ذرات در

ویا فوتون بر سطح یک هدف) در درون یک سیستم شتابدهی

شتابدهندهها و نیز برای برهمکنش ذرات با اجزای شتابدهنده

قرار داده میشوند ولی با توجه به اینکه چنین باریکهای اجزای

بکارگرفته میشود[ .]3-4این برنامه توانایی شبیهسازی اجزای

مورد نیاز برای برخورددهی همچون امیتانس را که معیاری از

مختلف شتابدهنده و کنترل باریکه همچون دوقطبیها،

کیفیت باریکه (مساحت اشغال شده توسط ذرات در فضای فاز)

چهارقطبیها ،هشت قطبیها و عدسیهای الکترواستاتیکی را با

است را به اندازه مورد نیاز ندارد در ابتدا توسط یک حلقه میرایی

استفاده از نرم افزار  Geant4دارا است[ .]4با توجه به دقت و توانایی

میزان امیتانس را کاهش ،سپس باریکه به یک شتابدهنده خطی

باالی این کد ،کاربردهای بسیاری برای این نرمافزار توسعه یافته که

ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽﺷﻮد.

از جمله آن میتوان به شبیهسازی اتالف باریکه  ،LHCبررسی پس

ﻣﺤﯿﻂ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﯿﺮاﯾﯽ ﺣﺪود  3kmاﺳﺖ .ﺑﺎرﯾﮑﻪ ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از

زمینه میون I CLIC6،پس زمینههای آشکارساز و بررسی کیفیت

ﺷﺘﺎﺑﺪﻫﻨﺪه ﺧﻄﯽ ﺑﻪ اﻧﺮژي  250GeVﻣﯽرﺳﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ

موازی ساز ، ILCپردازش تابش سینکروترون و  ...اشاره نمود.

در مکان برخورددهی حداکثر احتمال برخورد مورد نیاز است از

[]5-6

سیستمی به نام  BDS7استفاده میشود .چنین سیستمی شامل
اجتماعی از الکترومغناطیسهای چند قطبی است که به منظور
انتقال و کانونی کردن باریکه استفاده

 .2مواد و روش کار

میشود[1098.]2

الکترومغناطیسهای چند قطبی ،المانهایی هستند که طراحی

 .1 .2روند برخورد دادن یک شتابدهنده ILC

آنها برمبنای ایجاد میدان مغناطیسی توسط جریان خارجی در

همانطور که در شکل( )1قابل مشاهده است ،ابتدا باریکه الکترون
Beam Delivery Simulation
Linear Collider
3 Beam Delivery System

3

1

4

2Compact

5
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ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎى  γ،β،αﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﭘﯿﭽﺶ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷوﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﻘﺎدﯾﺮﺷﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎرﯾﮑﻪ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اندازه و جهت این بیضی نمایشدهنده مشخصات باریکه است.
همچنین بر اساس تئوری لیوویل امیتانس با وجود نیروهای
پایستار تغییر نمیکند بلکه تنها توزیع ذرات تغییر میکند [.]9
ناح یه انت هایی هر خطوط  BDSبه منظور ای جاد همگرایی
توسییط گرادیان میدان  (T/m)300-200از الکترومغناطیسهای
چهار قطبی ابررسیییانا اسیییتفاده میکنند .در ادامه ،ذرات به دلیل

شکل  .2نمایش بیضی فضای فاز

توزیع انرژی ذاتی ،پد یده ای به نام کرو مات یک را بوجود
سیم پیچهای م سی و تقویت و هدایت میدان تو سط ه سته

میآور ند ،به این معنی که ذرات با انرژی های مت فاوت هن گام

آهنی ا ست .در این مغناطیسها اغلب جریان به صورت  DCو

رسییییدن به مغناطیس های چهارقطبی در نقاط مختلفی کانونی

یا  ACبا تغییرات کم میباشییید .مغناطیسها در شیییتابدهندهها

می شوند در نتیجه با قرار دادن مغناطیسهای شش قطبی همانند

نقشیییی کلیدی بر عهده دار ند و با اعمال میدان ثابت عمود بر

شییی کل ( )3به منظور تصیییحیح ابیراهی های کرو مات یک در

م سیر باریکه و یا میدان شعاعی باریکه ذرات را با م شخ صات

شتابدهندهها بکاربرده میشوند.

مورد نیاز بر مسیر مطلوب حفظ میکنند .هرچند که مغناطیسها
در شییتابدهی ذرات نقشییی ندارند اما در روابط نسییبیتی ،انرژی
نهایی مورد نیاز نسیییبت مسیییتقیم با میدان خمش دو قطبی Bو
شعاع خمش Rدارد [.]7-8

()1

𝑅𝐵𝐸𝑏𝑒𝑎𝑚 = 0.3
شکل  .3نمایش تصحیح کروماتیک توسط مغناطیس شش قطبی

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺪف ﺧﻄﻮط  BDSاﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎرﯾﮑﻪ در ﯾﮏ
اﻧﺮژي ﺛﺎﺑﺖ و ﻫﻤﮕﺮا در ﻧﺎﺣﯿﻪ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ از ﭘﺎراﻣﺘﺮي ﻫﻤﭽﻮن
اﻣﯿﺘﺎﻧﺲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎرﯾﮑه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﯿﺘﺎﻧﺲ
ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺷﻐﺎل ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ذرات در ﻓﻀﺎي ﻓﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ذرات
ﺑﺮاﺳﺎس دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﺣﺮﮐﺘﺸﺎن ﻣﻄﺎﺑق راﺑﻄﻪ ) (2در ﯾﮏ ﺑﯿﻀﯽ
ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ) (2ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪه اﺳﺖ.

)(2

2

𝜀 = 𝛾 𝑋 2 + 2𝛼𝑋𝑋 ′ + 𝛽𝑋 ′
شکل  .4نمایش اپتیکی همگرایی نهایی قبل از برخورد
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شکل  .5خطوط  BDSشبیهسازی شده توسط کد BDSIM-Geant4

عملکرد الکترومغناطیس شییش قطبی به این صییورت اسییت که

ﻗﻄﺒﯽﻫﺎيﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ در اﯾﻦ ﺧﻂ و ﻗﺪرت ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲﻫﺎي

مانع از این پخششییدگی ذرات میشییوند و همچنین میتوانند

ﭼﻬﺎرﻗﻄﺒﯽ ،ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎرﯾﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد

مولفه شیییش قطبی ناشیییی از اولین خطای مجاز مغناطیسهای

زﯾﺮا ﯾﮏ اﺛﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﻔﯽ در ﺑﺎرﯾﮑﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣﯽﮔﺮدد.

دوقطبی را جبران کن ند [ .]9-10عالوه بر این ،به دل یل آن که

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﻗﺪرتﭼﻨﺪﻗﻄﺒﯽﻫﺎي ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴـﯽ و ﻧﯿﺰ

الکترومغناطیس چهارقطبی تنها در یک صفحه همگرا ا ست باید

اﻋﻤﺎل ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴـﯽ در ﻃﻮل ﺧﻄﻮط ﺑﺰرﮔﺘﺮي ﺑﻪ ﺑﺎرﯾﮑﻪ

از دو الکترومغناطیس چهار قطبی به منظور خنثی کردن واگرایی

اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺪازه ﺑﺎرﯾﮑﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ راﺑﻄﻪ )(3

ا ستفاده کرد .بنابراین با قرار دادن دو الکترومغناطیس چهارقطبی

ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﻧﺪازه ﺑﺎرﯾﮑﻪ در ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮﺧﻮرد اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﯿﺘﺎﻧﺲ

ابرر سانا و دو الکترومغناطیس ششقطبی بین آنها ،اندازه باریکه

و آﮔﺎﻫﯽ از ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮﺳـﺎن ﺑﺎرﯾﮑﻪ ) ﺗﻮاﺑﻊ ﺑﺘﺎﺗﺮوﻧﯽ( ﻧﯿﺎز

را میتوان به مقدار مورد نیاز رسییاند .همان طوری که در شییکل

ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.

)(3

( )4میتوان م شاهده کرد ،پوش باریکه در نقطه برخورد از نظر
ابعادی به حداقل میرسییید AFT1 .یکی از مراکزی اسیییت که

σ=√εβ

جدول .1پروفایل باریکه

در صدد ساخت و ت ست خطوط منا سب برای ا ستفاده در ILC

2.04e-11

است.

8.18e-14

در این مقاله با استفاده از مشخ صات پیشنهاد شده برای خطوط

71.48

 BDSابتدا به شییبیهسییازی دقیق المانهای موجود در این خط

39.60

باریکه پرداختیم (شیییکل  .)5با توجه به تعدد اسیییتفاده از چند

-1.56
1.28

𝑥𝜀
𝑦𝜀
𝑥𝛽
𝑦𝛽
𝑥𝛼
𝑦𝛼
Test Facility
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()3

شکل  .6نمایش توزیع الکترونها در فضای فاز(راست) و فضای مکان (چپ) در ابتدای خطوط BDS

با توجه به اینکه اجزای خطوط انتقال باریکه در مسیر حرکت باریکه

 .3نتایج

نصب شدهاند ،ذرات در راستای حرکتشان حول این مسیر ،نوسان

شکل ( )6نمایش دهنده توزیع ذرات به کمک برنامه ROOT

انجام میدهند که به نوسان بتاترونی معروف است و با توجه به

در ابتدای خطوط  BDSاست که معرف یک توزیع گاوسی در

دینامیک حرکتشان ،مسیر آنها از توابع خاصی به نام توابع بتاترون

راستای محور  yدستگاه مختصات  Frenet–Serretمیباشد

تبعیت میکند .درواقع این توابع توصیف کننده مدوالسیون دامنه

(دستگاهی که با حرکتش همراه باریکه باعث کاهش درجات

نوسان بتاترونی ذرات هستند[.]11

آزادی و در نتیجه کاهش محاسبات میشود) .باریکه پس از عبور

در نتیجه با تعریف باریکه ورودی مطابق جدول  1که به صورت

در آرایشی تناوبی از مغناطیسهای چهارقطبی سبب میشود توابع

یک توزیع گاوسی است و تغییر مشخصات مغناطیسهای چند

بتاترونی کاهش پیدا کند و با وجود قسمت انتهایی این خطوط

قطبی به دنبال کاهش اندازه باریکه در نقطه برخورد هستیم.

ناشی از مغناطیسهای ابررسانا و مغناطیس های ششقطبی (به
منظور تصحیحات کروماتیک) به حداقل برسد و در نتیجه با توجه
به رابطه( )3اندازه باریکه در نقطه برخورد به حداقل برسد .در

شکل  .7نمایش توزیع الکترونها در فضای فاز (راست) و فضای مکان (چپ) در نقطه برخورد
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شکل  .8نمایش اتالف انرژی برحسب سیر حرکت باریکه در

راستای sجویی در هزینهها بسیار قابل اهمیت است .یکی از این کدهای
شکل ( )7این کاهش کامال قابل مشاهده است .سپس به کمک
در

زمینههای

مختلف

شتابدهنده

کد

نمایش اتالف انرژی برحسب سیر حرکت باریکه (شکل(،))8

قدرتمند

میزان اتالف انرژی در خطوط  ، BDSمورد بررسی قرار گرفته

 BDSIM_Geant4است .پس از شبیهسازی  100متر از خطوط

است ،باریکه در مکانهایی که میزان انحراف زیادی داشته و یا با

 BDSو بررسی میزان همگرایی با توجه به تصحیحات کروماتیک

اجزای خطوط برخورد داشته انرژی بیشتری را به صورت تابش

انجام گرفته به این نتیجه رسیدیم خطوطی با چنین مشخصات دارای

و یا برخورد (تولید ذرات ثانویه) از دست میدهد .بیشترین انرژی

حداکثر کانونیک و حداقل اتالف انرژی را خواهد داشت.

که از دست داده در حدود  20 MeVاست که با مقایسه این
مقدار با انرژی متوسط باریکه (در حدود  ) 250 GeVقابل چشم
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کاهش اثر کروماتیک و در نتیجه همگرایی باریکه در یک نقطه شد.
با فرض اینکه تعداد  2 ∗ 1010الکترون داشته باشیم که انرژی
هر کدام  250GeVباشد انرژی یک خوشه معادل 800Jاست و این
در حالی است که انرژی  1gماده  TNTبرابر 0.19Jاست و
همچنین با توجه به هزینه بر بودن و طوالنی بودن مسیر چنین
شتابدهندههایی روی آوردن به کدهای شبیهسازی به منظور صرفه
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ABSTRACT
Scientists, based on the evidence, believe that nearly 4 percent of the universe is visible and the
remaining 96 percent consists of dark matter and dark energy. Hereby, the development of the
accelerator technology and high energy physics were considered extensively.
ILC is the most powerful of proposed accelerator that is planned to have collision energy of
500GeV initially, with the possibility for a later upgrade to 1000GeV (1 TeV). The most powerful of
proposed accelerator that is an alternative for the LHC accelerator is ILC. After being accelerated to
the desired energy in a linear accelerator, beam could be transport from the exit of the main linacs to
the interaction point. Since we need maximum possibility in the interaction point, beam lines are
equipped with electromagnetic multipoles for beam transport and focusing, in such systems. Due to
energy loss by beam passing through the electromagnetic multipoles, beam line designing is
important to conserve beam energy in beam transport. In this paper, simulation of BDS was done by
use of the BDSIM-Geant4 code. Then, beam characteristics were evaluated by use of the some
criteria such as emittance. We estimated the distribution of particles at the beginning and end of the
BDS line, to find minimum beam size at the interaction point. Finally the amount of energy loss
within 100 meters of the lines was studied.
Keywords: ILC, BDSIM-Geant4, Multipole Electromagnets, Energy Loss

32

