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هقدهَ
طزح چؼًّی َٕر ایزاٌ – أنیٍ تظٓیالت آسيایؼگاْی يمیاص تزشر تززای تذمیمزات ٔ ياانازات تزیٍرػزهّ ای در
كؼٕر – طزدزی تزشر تزا كارتزدْزای يهُزٕ در كهیزّی رػزهّْاطز كزّ ْزذص اؿزهی آٌ تآطزیض آسيایؼزگاِ يهزی
طُكزٔتزٌٔ ایزاٌ اط  .ایٍ طزح كارتزدی ،تظٓیالت تظیار عظیًی را در تز خٕاْذ داػز اس مًهزّ طزُكزٔتزٌٔ
انكهزٌٔ تا اَزژی  ٔ 3 GeVتا كیفی تاریكّ ٔ فٕتَٕی تظیار ياهٕب كزّ در ُْگزاو ت طزیض تزا تظزیاری اس تظزٓیالت
رٔس مٓاٌ اس َظز ايكاَات تجزتی ٔ تذمیماتی تزاتزی خٕاْذ كزد.
تا تٕمّ تّ ٔطا طزح ٔ تُٕ يظائم فُی ٔ عهًزی در آٌ ،ژؤْؼزگاِ داَزغْزای تُیزادی تززای تٓززِگیززی ْزز چزّ
تیؼهز اس تٕاٌ عهًی يٕمٕد در داَؼگاِْا ،يزاكش تذمیماتی ٔ ؿُاهی كؼٕر يـًى اط تا تخغْایی اس اَجزاو ایزٍ
طزح را تّ داَؼگاِْا ،يؤطظات ٔ افزاد يهخـؾ تظپارد.
طزح چؼًّی َٕر ایززاٌ ايیزذٔار اطز كزّ ایزٍ تززٌٔطزپاری سيیُزّی رػزذ ٔ تٕطزاّی كؼزٕرياٌ را تزیغ اس ژزیغ
فزاْى كُذ .تُاتزایٍ اس داَؼزگاِْزا ،يزاكزش تذمیمزاتی ٔ ؿزُاهی عاللزّيُزذ ٔ تٕاَزا در ایزٍ خـزٕؽ دعزٕت تزّ عًزم
يیآیذ تا آيادگی خٕد را تا تٕمّ تّ ػزح "َذِٕی اعالو آيادگی" اعالو کُُذ.

اُویت هٌبعُای تغذیَ
طاخ انکهزٔيغُاطیضْای ژزلذرت تا دل تظیار سیاد ٔ ْىچُیٍ تٕنیذ مزیاٌ انکهزیکی يُاطة تزای آَٓا تا دل
ٔ ژایذاری تظیار سیاد ،اس ارکاٌ اطاطی ػهاتگزْای طُکزٔتزٌٔ تٕیوِ طُکزٔتزٌْٔای َظم طٕو يذظٕب
يیػٕد.
تزای طاخ يُثعْای تغذیّی فٕق دلیك ،ؿذ ٔ دل اَذاسِگیزی مزیاٌ انکهزیکی اس اًْی ٔیوِ تزخٕردار
اط  .ایٍ اَذاسِگیزی تایذ تّؿٕرت غیزيخزب ،ژیٕطهّ ،تا تکزارژذیزی تظیار سیاد اَجاو تگیزد ٔ در عیٍ دال تا
دذ تظیار سیادی يظهمم اس تغییز ديا تاػذ ( کًهز اس  1ppmتّ اسای ْز درمّ طهظیٕص تغییز ديا) .در دال
داضز اطهفادِ اس  DCCTتّ عُٕاٌ دضکُُذِی (طُظٕر) مزیاٌ در طُکزٔتزٌٔ تظیار يهذٔال اط کّ اَذـار
طاخ آٌ تٕطط  Danfisikتّ ػزک ٔ LEMاگذار ػذِ اط  .تا تٕمّ تّ لیً َظثها سیاد ایٍ لااّ ٔ تا
درَظزگزفهٍ ایٍ َکهّ کّ در فاس طاخ ػهاتذُْذِ تّ تیغ اس  044يُثع تغذیّ تا مزیاٌْای  34تا  044آيپز َیاس
اط  ،در ؿٕرتی کّ تهٕاٌ ایٍ دظگزْا را در داخم کؼٕر تٕنیذ کزد عالِٔ تز ؿزفّمٕیی در فاس طاخ
طُکزٔتزٌٔ ،يیتٕاٌ اتشار تظیار يفیذی در اخهیار ؿُا تزق ٔ آسيایؼگاِْای اتشار دلیك کؼٕر لزار داد.

هعزفی پزّژٍ
ًْع پزّژٍ:
اُداف پزّژٍ:

ياانااتی ،طزادی ٔ طاخ ًََّٕی آسيایؼی.
طزادی ٔ طاخ ًََّٕی آسيایؼی  DCCTيااتك يؼخـات يٕرد َیاس.

شزح پزّژٍ
اس يذتْا ژیغ در ؿُایع ،اطهفادِ اس تزاَضْای  CTتزای اَذاسِگیزی غیزيخزب ٔ دلیك مزیاٌْای  ACدر
طیظهىْای ژزتٕاٌ ايزی يهذأل اط  .ايا اس ایٍ رٔع تّ ؿٕرت يإًل آٌ تزای اَذاسِگیزی مزیاٌْای يظهمیى
ًَیتٕاٌ تٓزِ تزد ٔ تّمای آٌ اس رٔعْایی ْى چٌٕ ػُ مزیاٌ ٔ رٔع دهمّی تظهّ يثهُی تز

دظگز(طُظٕر)ْای ْال اطهفادِ يیؼٕد .در ایٍ رٔعْا ،تغییز يمذار خٕاَذِػذِی مزیاٌ در اثز تغییزات ديا،
يٕمة کاْغ دل اَذاسِگیزی يیػٕد .رٔع تظیار دلیكتز اطهفادِ اس  1 DCCTاط .

طزح داخهی DCCT
در ایٍ دضگز طیى دايم مزیاٌ اؿهی اس داخم  3یا ْ 0ظهّی اطهٕاَّای اس مُض فزی عثٕر دادِ يیػٕد .رٔی
یکی اس ایٍ ْظهّْا طیًی تّ ػکم چثُزِ ژیچیذِ ػذِ اط  .تا اعًال مزیاٌ يهُأب يزتای تا تضآيذ (فزکاَض) در
دذٔد  04KHzتّ ایٍ طیىژیچ ،مزیاَی ْىفاس ٔ ْىػکم  ،در طیىژیچ کُاری انما يیػٕد .تا تٕمّ تّ ایٍکّ اس ایٍ
ْظهّْا در يذ َشدیک تّ يذ اػثا اطهفادِ يیػٕد ،عثٕر مزیاٌ اس طیى اؿهی دايم مزیاٌ  ٔ DCت ثیز يیذاٌ
يغُاطیظی آٌ تز ْظهّْا ػکم ٔ فاس مزیاٌ انماػذِی يزتای تغییز يیکُذ .تا اعًال مزیاَی کُهزلػذِ تّ طیىژیچ
طٕو کّ اس تاذاد دٔر تظیار سیادی تؼکیم ػذِ اط  ،يیتٕاٌ اثز مزیاٌ عثٕری اؿهی را خُثی کزد ٔ تّ ایٍ
تزتیة تا داَظهٍ يمذار مزیاٌ طٕو ٔ اعًال ضزیة تـذیخ ،يمذار مزیاٌ عثٕری اس طیى دايم مزیاٌ اؿهی را
اَذاسِ گزف  .دظاطی اَذاسِگیزی مزیاٌ در ایٍ رٔع تّ ديا ،تّ يزاتة کًهز اس رٔعْای دیگز اط .
يؼخـات اؿهی يٕرد َظز عثارتُذ اس:
هحدّدٍی اًداسٍگیزی جزیاى :دٔ گظهزِ اس  4تا  104آيپز ٔ اس  4تا  044آيپز
هیشاى خطیبْدى اًداسٍگیزی :کًهز اس 0ppm
شیفت حزارتی :کًهز اس  1ppmتّ اسای ْز درمّ طهظیٕص تغییز ديا
هحدّدٍی فزکاًسی :اس مزیاٌْای يظهمیى تا مزیاٌْای يهغیز تا فزکاَض 04KHz
دقت اًداسٍگیزی :خاا کًهز اس %4/440
تزای اطال اس ژارايهزْای دیگز يیهٕاٌ يذـٕل  IT 150-Sطاخ کًپاَی  LEMرا تزای يمایظّ در َظز
گزف .
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ًحٍْی اعالم آهادگی
اس عاللّيُذاٌ درخٕاط يی ػٕد تّ يُظٕر اعالو آيادگی يذارن خٕد را تّ ػزح سیز طی دٔ يزدهّ تّ دفهز طزح
ػهاتگز يهی ایزاٌ ارطال کُُذ:
هزحلَی :0اعالو آيادگی در خـٕؽ اَجزاو ژززٔژِ تزّ ًْززاِ طزٕاتك يززتثط تزا َیاسْزای ژززٔژِ باا ککاز شاوارٍی
پزّژٍ دذاکثز تا ژایاٌ آتاٌ  1334تّ َؼاَی ژظ انکهزَٔیکی  ilsf@ipm.irفزطهادِ ػٕد.
هزحلَی :3ژض اس تزرطی يذارن ارطالػذِی يهماضیاٌ ،كارػُاطاٌ طزح تزا افززاد یزا يزاكزش ٔامزذ ػززایط تًزاص
خٕاُْذ گزف  ،تا ژض اس دریاف مشئیات فُی ٔ عهًی السو ،طزح ژیؼُٓادی خٕد را ارائّ دُْذ.

