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مقذمً
طرح چػَٔی ّ٘ر ایراُ – اٗىیِ تأضیطات آزٍایػگإی در ٍقیاش بزسر بزرای تحقیقزات ٗ ٍطاىؼزات بزیِرغزهٔ ای
در مػ٘ر – طرحی بسر با ماربردٕای ٍهْ٘ع در ميیٔی رغهٕٔاضت مزٔ ٕزذ اؾزيی آُ تآضزیص آزٍایػزگآ ٍيزی
ضْنرٗترُٗ ایراُ اضت .ایِ طرح ماربردی ،تطٖیالت بطیار ػظیَی را در بر خ٘إذ داغزت از جَيزٔ ضزْنرٗترُٗ
اىنهرُٗ با اّرژی  ٗ 3 GeVبا میفیت بارینٕٔای اىکهرُٗ ٗ ف٘تُ٘ بطیار ٍطيز٘ مزٔ در ْٕگزاً تأضزیص بزا بطزیاری
از تطٖیالت رٗز جٖاُ از ّظر اٍناّات تجربی ٗ تحقیقاتی برابری خ٘إذ مرد.
با ت٘جٔ بٔ ٗضؼت طرح ٗ تْ٘ع ٍطائو فْی ٗ ػيَزی در آُ ،پژٕٗػزگآ داّزعٕزای بْیزادی بزرای بٖزرٓگیزری ٕزر چزٔ
بیػهر از ت٘اُ ػيَی ٍ٘ج٘د در داّػگإٓاٍ ،رامس تحقیقاتی ٗ ؾْؼهی مػ٘ر ٍؿٌَ اضت تا بخعٕایی از اّجزاً ایزِ
طرح را بٔ داّػگإٓاٍ ،ؤضطات ٗ افراد ٍهخؿؽ بطپارد.
طرح چػَٔی ّ٘ر ایزراُ اٍیزذٗار اضزت مزٔ ایزِ بزرُٗضزپاری زٍیْزٔی رغزذ ٗ ت٘ضزؼٔی مػز٘رٍاُ را بزیع از پزیع
فرإٌ مْذ .بْابرایِ از داّػزگإٓزاٍ ،رامزس تحقیقزاتی ٗ ؾزْؼهی ػالقزٍْٔزذ ٗ ت٘اّزا در ایزِ خؿز٘ؼ دػز٘ت بزٔ ػَزو
ٍیآیذ تا آٍادگی خ٘د را با ت٘جٔ بٔ غرح "ّح٘ٓی اػالً آٍادگی" اػالً کْْذ.

طراحی ضبكًی حلقًی اوبارش
بٔ ٍْظ٘ر مْهره ٍطیر اىنهرُٕٗا ٗ ایجاد غرایظ ٍْاضب ٗ پایذار برای آّٖا در حيقٔی اّبارظ از إِٓربإای
دٗقطبی  ،چٖارقطبی ٗ غع قطبی 3اضهفادٓ ٍیغ٘دٍ .طاىؼٔ ٗ ٍحاضبٔی پاراٍهرٕای إِٓربإاّ ،ح٘ٓی قرار
گرفهِ آّٖا در حيقٔ ٗ بررضی خطإائی مٔ ٍَنِ اضت ْٕگاً ضاخت ٗ یا ّؿب آّٖا ٗج٘د داغهٔ باغذ ٗ ٍطاىؼٔ
اثرات ایِ خطإا بر میفیت بارینٔی اىنهرٌٍُٖٗ ،تریِ ٗظایف طراحاُ غبنٔ اضت.

معرفی پرَژي
ٍطاىؼاتی ٗ طراحی.
وُع پرَژي:
دستآَرد پرَژيٍ :ؼرفی گسیْٕٔای ٍْاضب برای غبنٔی حيقٔی اّبارظ  3 GeVایراُ ط٘ریمٔ ٍطابق با ّیاز
ماربراُ ٗ ٍػخؿات ارائٔغذٓ در طرح باغذ .ایِ دضتآٗرد بایذ بٔؾ٘رت گسارغی جاٍغ
ارائٔ غ٘د.

ضرح پرَژي
الف) بٍیىًکردن خطی آٌهرباٌای دَقطبی َ چٍارقطبی
در ایِ ٍرحئ ٍػخؿات اٗىیٔ حيقٔی اّبارظ ،بارینٔی اىنهرّٗی ٍػخؽغذٓ ٗ ٍػخؿٕٔای ٍغْاطیصٕای خطی
بٔدضت ٍیآیذ .در بٖیْٔ ضازی خطی ٍ٘ارد زیر را بایذ در ّظر گرفت:



ٍحیظ تقریبی حيقٔی اّبارظٍ 055 :هر
گطیيْذگی  :مَهر از ّاٍّ٘هر -رادیاُ
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ٗج٘د فضإای خاىی ٗ ٍطهقیٌ بسر ٍ ،ه٘ضظ ٗ م٘چل با ط٘هٕای حذاقو
تابغ بها در ٍحو تابػگر :مٌتر از ٍ 4هر (مَهریِ اّذازٓ بارینٔ اىنهرُٗ)
تابغ بها در ٍحو تسریق :بیِ  8اىیٍ 5هر
بیػیْٔی ٍقذار تابغ بهاٍ 0 :هر
تؼییِ پاراٍهرٕای إِٓربإای خطی
ٍیذاُ ٍغْاطیطی دٗقطبیٕا در حذٗد 5/0T

ٍهرٍ 7/0 ،هر ٗ ٍ 6هر

ب) بٍیىًکردن غیرخطی ضصقطبیٌای مغىاطیسی برای طراحی اوجامضذي
در ایِ ٍرحئ بٖیْٔضازی غعقطبیٕا ؾ٘رت ٍیگیرد :پاراٍهرٕای ٍرب٘ط بٔ غعقطبیٕا بٔدضت ٍیآیذ ٗ ٍیساُ
فضای پایذار برای اىنهرُٕٗا ٍحاضبٔ ٍیگردد .در بٖیْٔکردُ غیرخطی بایذ ّکات زیر را در ّظر گرفت:
بٖیْٔکردُ ٍناُ ٗ تؼذاد غعقطبیٕا برای طراحی اّجاًغذٓ

بٖیْٔکردُ غذت ٍیذاُ غعقطبیٕا

ردیابی ررات ٗ ٍطاىؼٔی پایذاری آّٖا

ٍحاضبٔ ٗ تؼییِ تَاً پاراٍهرٕای غعقطبیٕا

ٍطاىؼٔ ٗ غبیٔضازی اثرات خطإای ضاخت ٗ ّؿب ٍغْاطیصٕا در رفهار بارینٔ

ارائٔی پیػْٖاد برای ٍناُ ٍغْاطیصٕای اؾالحمْْذٓی بارینٍٔ ،طاىؼٔی ٍذار حرمهی ررات بؼذ از

اضهفادٓ از ایِ ٍغْاطیصٕا

وحُيی اعالم آمادگی
از ػالقٍْٔذاُ درخ٘اضت ٍیغ٘د بٔ ٍْظ٘ر اػالً آٍادگی ٍذارك خ٘د را بٔ غرح زیر طی دٗ ٍرحئ بٔ دفهر طرح
غهابگر ٍيی ایراُ ارضاه کْْذ:
مرحلً :0اػالً آٍادگی در بارٓی اّجاً پرٗژٓ بٔ َٕرآ ض٘ابق ٍرتبظ با ّیازٕای پرٗژٓ با رکر ضماريی پرَژي
حذاکثر تا پایاُ آباُ  395بٔ ّػاّی پطت اىکهرّٗیکی ilsf@ipm.irفرضهادٓ غ٘د.
مرحلً :3پص از بررضی ٍذارك ارضاهغذٓی ٍهقاضیاُ ،مارغْاضاُ طرح با افراد یا ٍرامس ٗاجذ غرایظ تَاش
خ٘إْذ گرفت ،تا پص از دریافت جسئیات فْی ٗ ػيَی الزً ،طرح پیػْٖادی خ٘د را ارائٔ دْٕذ.
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