
 

 

 

 

 

 یادیبى یٌا پژٌَطگاي داوص

 ی وُر ایران طرح چطمً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یَ صىعت یقاتیمراكز تحق ،ٌا داوطگاي یٌمكاربرای فراخُان 

Request for Proposal (RFP) 

 

 مُضُع فراخُان

 َ ساخت ی، طراحیقاتی، تحقیمطالعات یٌا اوجام پرَژي

 0931 ضٍریُر :خ فراخُانیتار

 

 :عىُان پرَژي

 رانیوُر ا ی اوبارش چطمً ی حلقً ی مختلف ضبكً یٌا ىًیگز یبررس
 نٔیل باریْاٍید: گرٗٓ

 
 ILSF-BD-01: پرَژي  ی ضماري

 0931پایان آبان : ی پیطىٍاد ارائًمٍلت 
 

 :اطالعات تماس

 رانیوُر ا ی طرح چطمً –یادیبى یٌا پژٌَطگاي داوص -ارتص راي بزرگ یابتذا -تٍران: آدرس

 130-33209892: تلفه

 130-33209833: ومابر

 http://ilsf.ipm.ac.ir: َبگاي

  ilsf@ipm.ir :پست الکترَویک

  

http://ilsf.ipm.ac.ir/
mailto:ilsf@ipm.ir


 مقذمً

 یرغزهٔ اِ یٗ ٍطاىؼزات بزقزات یتحق یاش بزسر  بزرایٍقدر  یػگإیآزٍا تأضیطاتِ یاٗى –ُ رایا ّ٘ر ی چػَٔطرح 

 یػزگآ ٍيزیص آزٍایضزآآُ ت یٕزذ  اؾزيمزٔ ضت ٕا رغهٔ یٔ یٍهْ٘ع در مي یبا ماربردٕابسر   یطرح  – در مػ٘ر

 ضزْنرٗترُٗ از جَيزٔرا در بر خ٘إذ داغزت  یَیار ػظیالت بطیتطٖ ،یدِ طرح ماربریا .راُ اضتیضْنرٗترُٗ ا

 یاریص بزا بطزیضزأمزٔ در ْٕگزاً ت ار ٍطيز٘ یبطف٘تُ٘ اىکهرُٗ ٗ ٕای  نٔیت باریفیٗ با م GeV 3 یبا اّرژ اىنهرُٗ

 .خ٘إذ مرد یبرابر یقاتیٗ تحق یالت رٗز جٖاُ از ّظر اٍناّات تجربیاز تطٖ

ٕزر چزٔ  یریزگ بٖزرٓ یبزرا یادیزبْ یٕزا در آُ، پژٕٗػزگآ داّزع یٗ ػيَز یٍطائو فْٗ تْ٘ع ح با ت٘جٔ بٔ ٗضؼت طر

ایزِ از اّجزاً  ییٕا تا بخع اضت مػ٘ر ٍؿٌَ یٗ ؾْؼه یقاتیمس تحقٕا، ٍرا داّػگآٍ٘ج٘د در  یػيَ ػهر از ت٘اُیب

 . ضطات ٗ افراد ٍهخؿؽ بطپاردؤ، ٍٕا داّػگآبٔ  طرح را

ع یع از پزیرا بز مػز٘رٍاُ ی رغزذ ٗ ت٘ضزؼٔ ی زٍیْزٔ یضزپار ِ بزرُٗیزذٗار اضزت مزٔ ایزراُ اٍیزّ٘ر ا ی طرح چػَٔ

ِ خؿز٘ؼ دػز٘ت بزٔ ػَزو یزٍْزذ ٗ ت٘اّزا در أ ػالقز یٗ ؾزْؼه یقزاتیٕزا، ٍرامزس تحق ِ از داّػزگآیبْابرا. فرإٌ مْذ

 .کْْذاػالً  "یاػالً آٍادگ ی ّح٘ٓ"خ٘د را با ت٘جٔ بٔ غرح  یذ تا آٍادگیآ یٍ

 اوبارش ی حلقً ی ضبكً یطراح

 یربإا از إِٓ اّبارظ ی حيقٔدر  برای آّٖا ذاریپاٍْاضب ٗ  ظیجاد غرایٕا ٗ ا اىنهرُٗر یٍطمْهره بٔ ٍْظ٘ر 

یدٗقطب
 

ی، چٖارقطب
 
یٗ غع قطب 

3
قرار  ی ربإا، ّح٘ٓ إِٓ یپاراٍهرٕا ی ٍطاىؼٔ ٗ ٍحاضبٔ. غ٘د یاضهفادٓ ٍ 

ا ّؿب آّٖا ٗج٘د داغهٔ باغذ ٗ ٍطاىؼٔ یمٔ ٍَنِ اضت ْٕگاً ضاخت ٗ  یخطإائ یٗ بررضحيقٔ گرفهِ آّٖا در 

 .اضتف طراحاُ غبنٔ یِ ٗظایتر ٌٍٖ ،اىنهرُٗ ی نٔیت باریفیِ خطإا بر میاثرات ا

 پرَژيمعرفی 

 .یطراح ٗ یٍطاىؼات         :وُع پرَژي

از یمٔ ٍطابق با ّ یط٘ر راُیا GeV 3  اّبارظ ی حيقٔ ی غبنٔ یٍْاضب برا یٕا ْٔیگس یٍؼرف :آَرد پرَژي دست

جاٍغ  یگسارغؾ٘رت  آٗرد بایذ بٔ ایِ دضت .غذٓ در طرح باغذ ماربراُ ٗ ٍػخؿات ارائٔ

  .غ٘د ارائٔ

 

 ضرح پرَژي

 یَ چٍارقطب یدَقطب یرباٌا آٌه ی  خط کردن   ىًیبٍ (الف

 یخط یٕا صیٍغْاط یٕا ٍػخؿٔغذٓ ٗ  ٍػخؽ ی  اىنهرّٗ ی نٔی، باراّبارظ ی حيقٔٔ یِ ٍرحئ ٍػخؿات اٗىیدر ا

  :در ّظر گرفترا بایذ ر یٍ٘ارد ز یخط یْٔ ضازیدر بٖ. ذیآ یدضت ٍٔ ب

 ٍهر 055: اّبارظ ی حيقٔ یبیظ تقریٍح 

 یيْذگیگط
 
 اُیراد -ّاٍّ٘هر  مَهر از : 

                                                      
1
 Dipole magnet 

2
 Quadrupole magnet 

3
 Sextupole magnet 

4
 Storage ring lattice 



  ٍهر 6ٍهر ٗ  0/7ٍهر،    حذاقو  یٕا ٌ بسر ، ٍه٘ضظ ٗ م٘چل با ط٘هیٗ ٍطهق یخاى یفضإاٗج٘د 

 تابغ بها 
 (نٔ اىنهرُٗیاّذازٓ بارِ یمَهر)ٍهر  4تر از  مٌ: ػگردر ٍحو تاب 

 ٍهر 5 یاى 8ِ یب: قیتابغ بها در ٍحو تسر 

 ٍْٔهر 0 : ٍقذار تابغ بها ی بیػی 

 ِیخط یربإا إِٓ یپاراٍهرٕا تؼیی 

 ٍٕا در حذٗد  یدٗقطب یطیذاُ ٍغْاطیT0/5 
 

 ضذي  اوجام ی  طراح یبرا یسیمغىاط یٌا یقطب ضص ی  رخطیغ کردن    ىًیبٍ( ب

ساُ یٗ ٍذ یآ یدضت ٍٔ بٕا  یقطب غعٍرب٘ط بٔ  یاپاراٍهرٕ :گیرد ٍیٕا ؾ٘رت  یطبق غع یضاز ْٔیِ ٍرحئ بٖیدر ا

 :بایذ ّکات زیر را در ّظر گرفت یرخطیغ کردُ ْٔیدر بٖ .گردد یٕا ٍحاضبٔ ٍ اىنهرُٗ یذار برایپا یفضا

 ٖذٓغ اّجاً ی  طراح یٕا برا یقطب ٍناُ ٗ تؼذاد غع کردُ  ْٔیب 

 ٖٕا یقطب غعذاُ یٍغذت کردُ  ْٔیب 

 آّٖا یذاریپا ی ررات ٗ ٍطاىؼٔ یابیرد 

 ٔ  ٕا یقطب غع یتَاً پاراٍهرٕا تؼییِٗ   ٍحاضب

 نٔیدر رفهار بار ٕا صیضاخت ٗ ّؿب ٍغْاط یاثرات خطإا یضازٔ یٍطاىؼٔ ٗ غب 

 ٔررات بؼذ از  یٍذار حرمه ی  ٍطاىؼٔ نٔ،یبار ی مْْذٓ اؾالح یٕا صیٍناُ ٍغْاط یػْٖاد برایپ ی ارائ

 ٕا صیِ ٍغْاطیاضهفادٓ از ا

 یاعالم آمادگ ی وحُي

 دٗ ٍرحئ بٔ دفهر طرح یر طیبٔ غرح زرا ٍذارك خ٘د  یغ٘د بٔ ٍْظ٘ر اػالً آٍادگ یدرخ٘اضت ٍ اٍُْذٔ از ػالق

 :کْْذارضاه  راُیا یغهابگر ٍي

ی پرَژي  با رکر ضماري پرٗژٓ یٕاازیاّجاً پرٗژٓ بٔ َٕرآ ض٘ابق ٍرتبظ با ّی  بارٓدر  یآٍادگ اػالً  :0مرحلً

 .فرضهادٓ غ٘د ipm.irilsf@اىکهرّٗیکی ّػاّی پطتبٔ  395 آباُ اُ یتا پا حذاکثر

تَاش  ظیٍرامس ٗاجذ غرا ایبا افراد اُ، مارغْاضاُ طرح یٍهقاض ی  غذٓ ٍذارك ارضاه یپص از بررض :3مرحلً

 .دْٕذ ٔارائخ٘د را  یػْٖادیپالزً، طرح  ی  ٗ ػيَ یفْات یجسئیافت در پص از تا، خ٘إْذ گرفت

                                                                                                                                                                           
5
 emittance 

6
 Beta function 


