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RESUMO

A implantação do código SUPERFISH, que localiza modos eletromagnéticos

em cavidades ressonantes, foi realizada no f '.sterna CYBER - IEAv. 0 manuseio das

condições de contorno e do ponto de referência ("driving point") foi otimizado.

Desenvolveu-se o programa ARRUELA para auxiliar o estudo de cavidades dis

co-e-arruela com este código. Testes realizados mostraram o bom desempenho da

versão do SUPERFISH no sistema CYBER - IEAv.

ABSTRACT

The computer code SUPERFISH has been implemented in CYBER - IEAv

computer system. This code locates eletromagnetic modes in rf ressonant

cavities. The manipulation of the boundary conditions and of the driving point

was optimized. A computer program (ARRUELA) was developed in order to make

easier SUPERFISH analysis of the rf properties of disc-and-washer cavities.This

version of SUPERFISH showed satisfactory performance under tests.
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1. INTRODUÇÃO

SUPERFISH1»2»3 i um código de computador que determina a freqüência

de ressonância eletromagnética, e calcula os campos eletromagnéticos, em cavida

des rf com simetria axial. Uma das limitações do código é somente poder locaU

zar modos com simetria azimutal. Assim sendo, em cavidades cilíndricas, o cod_i

go somente avaliara modos TM . (os subscritos correspondem a variações eir 0,

r, z, respectivamente) ou TE , para m • 0.

A utilização do código SUPERFISH é explicado em seu " Guia de Usua

ario"1. Aqui, iremos detalhar alguns pontos relevantes deste manual, bem comoex

plicitar as adaptações realizadas no código para aumentar sua eficiência em £

poiar nosso trabalho em aceleradores de partículas.

0 código SUPERFISH é originariamente dividido em quatro programas prin

cípais: AUTOMESH ou (AUTOMES), LATTICE, SUPERFISH, ou (FISH), e TEKPLOT. A ve£

sao existente no sistema CYBER - IEAv tem a seguinte estrutura:

Primeiro Arquivo - BRAUTOM (contém o programa AUTOMESH)

Arquivos locais no comando PROGRAM:

- TAPE5: Dados de entrada.

- OUTAUT: Resultados.

- OUTPUT: Resumo do OUTAUT.

- TAPE73: Dados de entrada para o próximo programa

(LATTICE).

Segundo Arquivo - BRLATTI (contém o programa LATTICE)

Arquivos locais no comando PROGRAM:

- TAPE5: Dados de entrada (cópia do TAPE73 do

AUTOMESH).

- INPUT: Não utilizado em nossa versão.

- OUTLAT: Resultados.

- OUTPUT: Resumo do OUTAUT

- COMMON: Contém os comandos "COMMON" para o prõxj_

mo prograoa (SUPERFISH), útil quando utjí

lizado o procedimento otimizado para ex£

cutar o código no CYBER * IEAv.

- TAPE35: Arquivo binttrio, contem alguns dos dados

de entrada para o programa SUPERFISH.
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Terceiro Arquivo - BRFISH (contém o programa SUPERFISH)

Arquivos locais no comando PROGRAM:

- TAPE5: Dados de entrada (somente os citados na

página 3, item 2.3, parte III do "Guia de

Usuário"1).

- TAPE35: Restante dos dados de entrada (copia do

arquivo de mesmo nome do LATTICE).

- OUTFIS: Resultados.

- OUTPUT: Resumo do OUTFIS.

- TAPE40: Arquivo binário de trabalho do programa.

- TAPE53: Arquivo binário, contém alguns dos d£

dos de entrada para o próximo programa

(TEKPLOT).

- DADAJ: Valores do campo, ao longo do eixo naorde

nada L • LINT.

M -
Quarto Arquivo - BRTEKPL (cotem o programa TEKPLOT).

Arquivos locais no comando PROGRAM:

- TAPES: Dados de entrada.

- TAPE35: Dados de entrada (cópia do arquivo de

mesmo nome do programa LATTICE, sequen

ciada opcionalmente pelo arquivo TAPE53

do programa SUPERFISH).

- INPUT: Não utilizado em nossa versão.

- TAPE6: Resultados (alfa-numéricos).

- OUTPUT: Resumo do TAPE6.

- TAPE2: Arquivo usado pelo sistema PLOT106.

- TAPE61: Idem.

0 código SUPERFISH estuda cavidades rf em ressonância, e assim cons_i

dera a radiação eletromagnética como ondas estacionaria». Na referência 4, os au

tores estendem o uso do código para estruturas de ondas progressivas; é analisa^

do o procedimento para a obtenção de parâmetros destas estruturas (tais como im

pedância shunt, velocidade de grupo, etc), a partir dos resultados do código

SUPERFISH.
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2. UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA BRAUTOM

O uso deste código é descrito na ref. 1. Maiores detalhes, e explica

çoes sobre modificações realizadas na versão aqui implantada são citadas a s£

guir.

Os seguintes parâmetros devem receber valores quando necessários, S£

mente na primeira região: NREG, NCELL, CONV, TFUP, IFRT, IFLF, IDRIVE; DX, XMIN,

XMAX, XREG1, XREG2, DY, YMIN, YMAX, YREG1, YREG2, KMAX, KREGl, KREG2, LMAX.LREGl,

LREG2.

Por outro lado, quando conveniente, os seguintes parâmetros devem ser

definidos para cada região: IREG, MAT, CUR, DEN, ITRI, IBOUMD, IPRINT, NPOINT.

Os dados devem ter uma precisão até a quarta casa decimal, caso con

trário o programa não convergirá.

Segue o detalhamento de alguns parâmetros:

a) MAT: - 1 - Vácuo (default).

- 0 - Metais não magnéticos.

b) IBOUND: A menos do retangulo definido por (XMIN, XMAX, YMIN,YMAX),

os demais contorno» devem ser definidos por um dos dois v£

lores:

- 1 : Campo elétrico perpendicular aos demais contornos

(DEFAULT).

* 0 : Campo elétrico paralelo aos demais contornos.

c) Definição da Malha: 0 retangulo definido por (XMIN,YMAX,

nostrado na figura 1 contém a área total cober_

ta pelo programa. Quando o parâmetro DX c us£

do, teremos DX1 * DX, onde DX1 é a largura dos

triângulos na rede lógica entre XMIN e XREG1.

Convém lembrar que nesta versão, temos as s£

guintes retrições:

- KMAX ou LMAX 4 71.

- (KMAX • 2) . (LMAX • 2) £ 7 600.

- Numero máximo de pontos no contorno (NPOINT

mais numero de pontos que separam regiões):

43.

- NSEG (Numero máximo de segmentos no contôjr

no): 30.



A seguir, são dados alguns exemplos das duasmaneiras de definição da

malha:

Io exemplo: Utilizando parâmetros XREGn e/ou YREGn.

DX - 0.31, XMAX - 7.845

YMAX = 47, YREG1 - 12, YREG2 - 24

2 o exemplo: Utilizando parâmetros KREGn e/ou LREGn.

XMAX - 47.07 , XREG1 - 47.07 , KMAX « 100, KREG1 - 100 ,

YMAX - 47 , YREG1 - 12 , YREG2 « 24 , LMAX 60 ,

LREG1 * 31 , LREG2 - 46 .

Os resultados estão na Tabela 1.

Tabela 01

Diferentes formas de operação do programa BRAUTQí

Parâmetro Exemplo 1 Exemplo 2

DX 0,3100 - 1.0000

XMIN 0.0000 0.0000

XREG1 7.8450 47.0700

XREG2 7.8450 47.0700

XMAX 7.8450 47.0700

DY 0.0000 0.0000

YMIN 0.0000 0.0000

YREG1 12.0000 12.0000

YREG2 24.0000 24.0000

YMAX 47.0000 47.0000

DX1 0.3138 0.4755

KMAX 26 100

DY1 0.2727 0.4000

LREG1 45 31

DY2 0.5455 0.8000

LREG2 67 46

DY3 1.0952 1.6429

LMAX 88 60
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i

o



- 06 -

d) NCELL: A area total estudada pelo programa pode ser dividida em tre

chos, chamados células. A cada célula corresponde, no míni^

mo, uma nova região. Cada célula e limitada na direção Y pe

Ia ãrea total do problema; quanto a direção X, o limite se:

rã dado pelo parâmetro DEN obedecendo ao seguinte critério:

Primeira Região: cobre toda a ãrea total do problema.

Segunda Célula ou Região em Diante (sobreposta 5 Primeira

Região): utilizando o parâmetro DEN, definir o início de c£

da célula (no eixo X ) .

0 efeito do parâmetro NCELL se reflete na saída do SUPERFISH, apenas

nas integrais ao longo do eixo, nos coeficientes, de tempo de trânsito, nos coe_

ficientes de acoplamento, e na impedância shunt efetiva.

e) NPOINT: Ê conveniente sempre definir o número de pontos finais das

curvas que descrevem os contornos físicos de uma região

(mesmo quando a região anterior tiver o mesmo numero de poii

tos).

f) IFUP, IFLO, IFRT, IFLF: Indicadores das condições de campos nos cori

tornos da ãrea total do problema. Tem oi

mo comportamento do parâmetro IBOUNDi

to no item b. Respectivamente, têm como va_

lores defaut a seguinte seqüência:1,0,1,1;

e se referem ao contorno superior, inferi^

or, direito, e esquerdo do retãngulo def ini_

do por XMIN, XMAX, YMIN, YMAX. Estes para

metros foram adicionados â versão implemein

tada no CYBER - IEAv, e dão valores aos pji

râmetros internos originais, NBSUP, NBSLO,

NBSRT, NBSLF, respectivamente.

', g) IDRIVE: Parâmetros acrescentado durante a implentação do código

SUPERFISH no CYBER - IEAv. Controla o processo de seleção

do ponto de referência ("driving point")2. Tem o seguinte

funcionamento;
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• 0: 0 ponto de referência é escolhido automaticamente p£

Io programa (geralmente um ponto no contorno direito

da área total). Este é o valor default.

* 1: 0 ponto de referência e escolhido pelo usuário do c£

digo. Neste caso, ê necessário definir uma região pon

tual com as seguintes características: CUR - 1 ,

IBOUND • - 1, NPOINT • 1. Esta região pontual será o

ponto de referência. 0 posicionamento do ponto de r£

ferência deve levar em conta os seguintes aspectos:

- Para localizar modos TM,o ponto deve estar em um

contorno (ou no cruzamento de dois contornos)perpeii

dicular as linhas de campo elétrico.

- 0 ponto de referência deve estar próximo a um tnãxi_

mo de H# (modos TM) ou Zé (modos TE). Isto signifi

ca que o ponto de referência deve ser colocado pr£

ximo, ou em direção, ao centro das linhas de campo

a ele vizinhas.

3. UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA BRLATTI

Em geral o arquivo de saída do BRAUTGM chamado TAPE73 pode ser usado

diretamente como dados de entrada de BRLATTI. Alguma modificação se faz necessjí

ria neste arquivo, somente se algum valor default das variáveis "CON"1 definido

pelo programa BRAUTOM, merecer alteração.

4. UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA BRFISH

Parte da entrada de dados deste código é realizado através das cons_

tantes-problemas CON1. Cumpre dar o seguinte detalhamento:

a) Parâmetros para a solução da freqüência ressonânte: o parâmetro

FREQ deve ser usado em MHz. Opcionalmente, no lugar do FREQ, pode

ser utilizado os parâmetros DELKSQ • XKSQ em cm"2.

b) BETA: Igual a v/c, onde v e a velocidade de fase da onda eletroma^

nética, e c a velocidade da luz no vácuo. Resultados tais c£

mo impedância shunt e Q dependem do valor de BETA.
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c) DPHI: Usado opcionalmente no lugar de BETA. Descreve a mudança de

fase da rf ao longo da distância na direção X (na área total

estudada). Percorrida por uma partícula síncrona com a onda

eletromagnética.Sendo L o comprimento total(na direção x), f

a freqüência de ressonância, teremos:

onde: L' » L - ZCTR1. Haverã assim,uma mudança de fase de DPHI ao longo da dis

tância L*.

Quanto a indicação dos segmentos onde o código calculara a potência

dissipada deve-se considerar os seguintes aspectos para um bom funcionamento do

código:

a) Entrar com todos os segmentos de um mesmo sinal, e após, com os seg

mentos de sinal oposto1;

b) 0 cálculo da potência total dissipada só leva em conta os segme£

tos indicados. Assim sendo, devemos considerar da forma mais com

pleta possível todos 03 segmentos onde alguma potência e dissip£

da, já que os valores calculados da figura de mérito Q e impedân

cia shunt Z da cavidade dependem do valor calculado da potência

dissipada, pelas seguintes expressões5:

2 LFrequêncíaJ . LEnergia Armazenada)

UPotência Dissipada]

(1)

z •

Potência Dissipada (2)

onde E 2 é o campo (elétrico para modos TM, ou magnético para modos TE) na dire

ção z (ou x), perpendicular ã direção r (ou y).
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5. UTILIZAÇÃO DOS PROGRAMAS BRTEKPL. GRAFICO. E GRAFTER

Estes três códigos montam desenhos. Desta forma, as subrotines de &t\

ficos por eles utilizados derem estar acessíveis durante a sua execução. No ca

so do BRTEKPL, deve-se utilizar o sistema PL0T106.

Quanto ao GRÁFICO (usado por processamento em lote) e ao GRAFTER (usa

do por processamento interativo no terminal), deve-se utilizar o seguinte prece

dimento para a execução:

ATTACH, UNIPLOT/UN - AFLIC.

ENTER./ LDSET (LIB - UNIPLOT, PRESET • ZERO)./LOAD, LGO./EXECÜTE.

0 gráfico ficará montado em um arquivo local denominado NPFILE.

A base para utilização destes três programas de desenho está descrita

na parte II da ref. 1. Outrossim, adaptações foram feitas no programa BRTEKPL

(gerando os programas GRAFICO E GRAFTER) para otimizar a execução dos desenhos

resultantes do SUPERFISH, no sistema CYBER - IEAv.

Assim, os parâmetros de entrada dos programas GRAFICO e GRAFTER sao

os seguintes:

a) NUM, ITRI, NPHI, INAP, NSVKY (ver ref. 1);

b) XMIN, XMAX, YMIN, YMAX, (ver ref.l ): em cm;

c) Se INAP - 1, entrar valores de AMIN, AMAX;

d) Fator de escala multiplicativo da figura;

e) Opção para traçado de uma folha A4 (21,0 x 29,7 cm), que contém a

figura da cavidade.

Na figura 2, um esquema mostra a posição relativa da figura e de sua

legenda dentro da folha A4. A entrada deste parâmetro é a seguinte:

Sim: traçado da A4.

Não: o programa não traça a folha A4, e torna coincidentes os pcm

í tos 1 e 2 da figura 2;

f) Se optado pelo traçado da folha A4 entrar com a posição do ponto 1

(em cm) utilizando o ponto 2 como referência;

g) Opção para alteração da forma da legenda;

Sim: Há alteração;

Não: Não há alteração;

Nota: 0 máximo numero de caracteres do título da legenda é 32.
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Figura n. Esquema do desenho gerado pelo program GRAFICO ou GRAFTER:

Ponto 1 - origem da figura.
Ponto 2 - origem da folha A4 (referência).
Ponto 3 - origem da legenda.
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h) Novas características da forma da legenda, caso a opção anterior

tenha sido positiva:

- Sua posição x,y em centímetros (ponto 3 da figura), utilizando o

ponto 2 como referência. Estas coordenadas podem ser negativas.

Valores default: x • 18 cm, y • 2 cm;

- Altura (em cm) das letras da legenda. Para suprimir a legenda, en_

trar altura nula. Valor default: 0,4 cm;

- Angulo (em graus) da direção da legenda em relação a direção x.

Valor default: 90°.

i) Parâmetros de controle para a montagem do desenho. Entradas possj[

veis:

Go: Se os dados anteriores (itens a até h) estão corretos.

Não: Caso contrário.

Apôs o comando "Go", i realizada a montagem de um desenho. 0 término

deste desenho é indicado com a mrnsagem: "Figura Concluída". A seguir, caso ha

ja outro desenho a ser feito, deve-se entrar com os respectivos itens a-i acima

descritos. Caso contrario, entrar os seguintes dado* para terminar a excução do

programa:

- 1 s

6. 0 CÓDIGO ARRUELA

Na definição do contorno físico de uma região no programa BRAUTOM, há

necessidade de se conhecer as coordenadas dos pontos extremos de cada segmento

do contorno.

Um dos tipos de estrutura aceleradora de nosso interesse é a estrutu

ra tipo disco-e-arruela, ou DAW (Disc-and-washer)8. Os parâmetros geométricos

típicos de uma cavidade DAW são mostrados na figura 3.

Existe una inconveniência operacional na obtenção das coordenadas de

pontos do contorno de uma arruela a partir dos parâmetros da figula 3. Para mí_

nimizar este fato, desenvolvemos o código ARRUELA que fornece as coordenadas na

precisão suficiente ao programa BRAUTOM, bem como o desenho das arruelas caleu

ladas.



Figura 3. Paraawtro* Gcoaetricoa d« uaw Cavidade Diaco a Arrueia
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6.1. Dados de Entrada do Código ARRUELA

a) Unidade de comprimento utilizada

b) Fator de ampliação dos desenhos

c) Entre com um dos seguintes dados:

E: Cálculo da metade esquerda de uma arruela (ver figura 4)

D: Cálculo da metade direita

P: Depois do cálculo de cada arruela, o código volta a esta entra

da. Caso não seja desejado o cálculo de uma nova arruela, entrar

com a letra "P".

d) Dados da arruela:

- D: Coordenada do centro d3 cavidade DAW que possui a semi- arrue^

Ia em consideração (ver figura 4).

- Demais parâmetros: definidos na figura 3. Notar que TU é a meia-

espessura de uma arruela. A entrada de dados é feita por comando

FORTRAN NAMELIST (denominado REC), de forma que os parâmetros g£

omêtricos nulos nao precisam ser informados, bem como no cálculo

de uma nova arruela somente os parâmetros que diferem da anteri^

or precisam ser informados. Os parâmetros DAW: RC.RD, e TD, não

são relevantes para a definição de uma arruela.

6.2.Dados de Saída do Código ARRUELA

a) Título automático que caracteriza cada arruela calculada.

b) Dados de entrada.

c) Coordenadas (segundo a nomenclatura do programa BRAUTOM) dos dez

pontos típicos de uma semí-arruela (ver figura 3).

d) Desenho da «emí-arruela.

e) Possíveis mensagens de erro, informando a ocorrência de dados de

entrada incompatíveis entre si.

A saída numérica deste código e duplicada no arquivo local denominado

SARRU (saída de ARRUELA). Os desenhos ficam no arquivo local NPFILE.
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o) METADE ESQUERDA DA AIKUELA

b) METADE DIREITA

Figura 4. Definição do centro da cavidade (D) no código ARRUELA:

a) metade esquerda de uma arruela.
b) metade d i r e i t a .
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7. DADOS DE SAÍDA DO CÓDIGO SUPERFISH

A seguir, serão resumidas as saídas dos programas que compõem o códj_

go SUPERFISH.

7.1. Saída do Programa\BRAUTOM

a) Parâmetros de cada região.

b) Dados dos contornos de cada região.

c) ParaWtroa da malha lógica.

7.2. Saída do Programa BRLATTI

a) Dados de entrada.

b) Parâmetros de relaxação para determinar os pontos da malha ajustada

c) Variáveis e constantes do problema durante a execução.

7.3. Saída do Programa BRFISH

a) Variáveis e constantes do problema durante a execução.

b) Permissividade elétrica e permeabilidade magnética relativas de ca

da região.

c) Resumo do processo de convergência da freqüência de ressonância.

d) Valor do campo ao longo do eixo na direção z através da área total

considerada (eixo na ordenada L • LINT1)

e) Valor da integral f E . âz ao longo do mesmo eixo,

£) Valor de integrais de interesse em cada célula.

g) Valor da energia total armazenada em toda a área considerada.

h) Campos magnético e elétrico, potência dissipada, e influência no

' valor da freqüência de ressonância dos desvios dimensionais era se£

mentos de contorno pri-selecionados. As perdas ohmicas nas cavid£

des sao calculadas supondo-se paredes de cobre. 0 programa divide

cada segmento em partes iguais (dependendo do tamanho da malha es_

tipulada) nas quais calcula o» campos eletromagnéticos, permitindo

antecipar pontos com risco de faiscasento. 0 cálculo da potência

dissipada em cada segmento é útil na determinação de gradientes

de temperatura, facilitando o planejamento da refrigeração das ca

vidades.
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i) Freqüência de ressonância.

j) Parâmetro BETA • v/c.

e) Energia de um proton e a de um elétron com velocidade v.

m) Fator de normalização ASCALE: normaliza os valores de campo (e£o

das as grandezas, a ele relacionadas) para que o campo elétrico a

xial ao longo do eixo na ordenada L • LINT seja em média unitário

(isto ê, para modos TM, o campo elétrico müdio serã de 1 MV/m).

n) Energia armazenada em todas as células (área total considerada).

o) Potência dissipada total: somente considera as paredes e hastes

pré-selecionadas.

p) T, TP, TPP, S, SP, SPP: coeficientes de trânsito e acoplamento úi

teis em dinâmica de feixe.

q) Figura de mérito Q da cavidade total. A experiência tem mostrado

que a utilização do boas praticas de montagens de estruturas rf,

pode resultar em um valor real para a figura de mérito Q de no mí_

nimo 85% do valor teórico calculado pelo SUPERFISH.

r) Impedância shunt e impedância shunt efetiva da ãrea total.

s) Campo magnético na parede externa.

t) Máximo campo elétrico nas paredes ou hastes selecionadas.

u) Resumo do item h.

7.4. Saída dos Programas BRTEKPL, GRAFICO, ou GRAFTER

a) Dados de entrada.

b) Valores de:

ASCALE

í ou no . rErf j
\ ASCALE /

Existentes nos pontos por onde são traçados as linhas de campo elétrico para mo

dos TM(ou campo magnético para modos TE). Na última expressão, temos;

r: distância do ponto ao eixo da cavidade (em metros)

VLè (ou YLi): campo magnético azimutal em ampere/metro (ou campo elétrj^

co azimutal em VOLT/metro).

no; Impedância intrínseca do vácuo (no * 120 irft)
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Convém advertir que o algarismo usado seleciona valores de r . He* (OU

r . Zé) igualmente espaçado. Isto faz com que o possível aumento da densidade de

linhas de campo traçadas em uma região, não signifique necessariamente um aumen

to relativo do valor do campo elétrico (ou magnético) nesta região7.

8. PROBLEMAS TESTES

8.1. Exemplo Padrão

Este problema exemplo foi fornecido por Holsinger2. Os seus dados de

entrada, jem como o desenho das linhas de campo elétrico resultantes são apre_

sentados na ref. l (Parte III, pag. 5 e 7).
; Na tabela 2 são apresentados os resultados obtidos pelo programa im

: plementado no nosso sistema. Os valores discordantes dos parâmetros Q e imredân

cia shunt nas últimas três colunas da tabela, advetn do fato de que os segmentos

onde o programa calculou a potência dissipada não puderam ser devidamente esc£

lhidos por limitações do próprio código; isto leva a um falso valor da potência

[- dissipada na cavidade, e consequentemente a valores errôneos, para os parâmetros

\ Q e impedânci? shunt (ver equações 1 e 2). Por outro lado, todas as configura

| ções do campo obtidas foram corretas.

\
\ 8#2# Cavidades Cilíndricas e Esféricas

| Rodamos o código SUPERFISH para calcular modos TE e TM em cavidades ci_

I líndricas. A cavidade considerada possui raio igual a 1 cm e comprimento de 2 cm,

; descrita por uma malha de 7560 pontos. Para localização de modos TM . (compo
; oni ~
• nentes presentes E , E , H4), devemos impor condições de campo elétrico normal
f * -
jj as paredes metálicas. Para modos TE - (componentes presentes H , H , Eé), deve_

mos impor condições de campo magnético paralelo as paredes metálicas ( usar

IFLF - 0, IFRT • 0, IFUP • 0 ) . Obviamente, o ponto de referência deve ser des_

locado das paredes metálicas (onde Eé é nulo) para um ponto próximo a um máximo

de Eé. Os modos localizados constam na Tabela 3; suas configurações de campo são

apresentadas nas figuras 5 a 13.

A discordância entre cálculos analíticos e os resultados do SUPERFISH

é da ordem de 0.1 1.



Tab«la 2

Comparação entre os dados obtidos com o código SUPERFISH no sistema CYBER 170/750 do IEAv e o exemplo padrão.

cavidade

calculada

PADRÃO

J

CYBER - IEAv

•
NCELL NCELL

c

Freqüência (MHx)

BETA

Energia do proton (MeV)

ASCALE

Energia armazenada (Joule)

Potência dissipada (V)

T

Q

Impedância shunt (M Q/n)

ZTT (M Q/n)

Campo magnético (A/n)

Campo elétrico máximo (MV/m)

E d_ (V) (. 10"*)

200.971

0.1052

5.233

4824.7

0.0789

1180.72

0.846

84376

66.44

47.59

1280

'.-.520

7.845

200.971

0.1052

5.233

4824.7

0.0789

1180.72

0.846

84376

66.44

47.59

1280

4.520

7.845

200.968

0.1052

5.233

4784.4

0.0776

1161.11

-0.843

84375

67.56

48.07

1269

4.468

7.845

200.956

0.1052

5.232

4840.0

0.1588

2376.90

-0.847

84367

66.01

47.37

1234

4.541

15.69

200.957

0.1052

5.233

4833.6

0.1584

7298.71

0.847

27402

21.50

15.43

1283

3.664

15.69

201.053

0.1052

5.238

4829.5

0.4739

10856.38

-0.843

55143

43.36

30.81

1281

4.521

47.07

201.090

O.1C52

5.240

4841.2

0.4761

10907.33

-0.841

55147

43.15

30.53

1285

4.480

47.07

00

i
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Tabela 3

Modos de ressonância em cavidades cilíndricas. Para comparação apresentamos tam

bem os valores da freqüência de ressonância e do Q obtidos de expressões analiti_

cas exatas12»13»

Modo Freqüência de Ressonância Figura de Mérito Q

(MHz)

Analítico SUPERFISH Analítico SUPERFISH

TM

TM

TM

TM

TM

TM

TE

TE

011

013

020

CBk

011

033

11474.159

13705.021

25242.778

26337.982

56758.027

67598.700

119998.232

19758.855

53495.279

11474.188

13705.263

25245.283

26340.088

56796.431

67674.969

120455.704

19759.528

53529.507

10806

8857

12021

16372

18025

19671

26209

21270

34999'

10880

8918

12097

16463

18070

19694

25836

0 código

calcula C

ra modos

nao

pa

TE.

0 programa taabéa foi testado para cavidades esféricas. Localizamos o

n o d o 103 (para cavidades esféricas» os subscritos correspondem a variações em

T, t, e 6respectivamente). A freqüência da ressonância calculada analiticamen
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\ \ \ \ \ \ \

Figura 6. Modo TMoli em cavidade cilíndrica.
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Figura 8, TMo?o en cavidade c i l índrica.
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Figura 9, Modo TMQI»! em em cavidade cilíndrica.
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Figura 10. Modo cm cavidade cilíndrica.
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Fi«ura 11. Modo TM08t, em cavidade cilíndrica.
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mimai '

Figura 12. Modo TEOn em cavidade cilíndrica.
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Figura 13. Modo TK 0 3 3 em cavidade cilíndrica.
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te13 de uma esfera metálica oca de raio de 1 cm é 23729.711 MHz; o valor caleu

lado pelo SUPERFISH no CYBER - IEAv foi de 23730.595 MHz. A configuração de cair_

po obtida e mostrada na figura 14.

3.1 Cavidades DAW ("Disc - and - Washer")

Visto o interesse do grupo de aceleradores em cavidades aceleradoras

tipo DAW, verificamos o desempenho de nossa versão do SUPERFISH, comparando seus

resultados com outros existentes em artigos que tratam de estruturas DAW.

8.3.1. Artigo de Manca, Knapp e Swenson9

Utilizamos os dados da tabela I daquele artigo para comparar nossos

resultados (v. Tabela 4). Acredito que as discrepancies para valores maiores de

0 advém do fato de que os autores da ref. 9 não necessitaram de resultados ex£

tos para 6 > 0.8 (já que a energia final do acelerador PIGMI e 650 MeV). As COII

figurações de campo para B " 0.6 e 1.0 são apresentadas nas figuras 15 a 22.

8.3.2. Artigo de Schrider8

Na tabela 5, comparamos nossos resultados com os dados da tabela 3 da

ref. 8 para g/l * 0.6.
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Figura 14. Modo TMi03 em cavidade enférica.



Tabela 4

Comparação entre resultados do SUPERFISH da tabela I da ref. 9 e os obtidos no CYBER - IEAv. Os nossos resultados rela

tivos à freqüência do modo w/2 (/ v/2) são para os modos de aceleração e acoplamento, respectivamente.

Parâmetro Ref. 9 IEAv Ref. 9 IEAv Ref. 9 IEAv Ref. 9 IEAv

BETA (v/c) 0.4 0.6 0.8 1.0

700

1350

700

1358

1393

735

1350

733

1342

1353

751

1350

749

1296

1257

750

1350

774

1238

2063

/ o (MHz)

fmfl(MHz)

fv (MH*>

:'. (Mil/m)

Q
T

ZT 2 (MQ/m)

1556 1552 1631 1629 1666 1664 1668 1720

46

19850

0.831

31

47

19843

0.831

32

74

29554

0.83

51

78

29671

0.831

54

87

27990

0.823

59

92

35859

0.824

62

95

30400

0.805

60.6

90

38075

0.807

58.9
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Tabela 5

Comparação com ref. 8

Parâmetro Ref. 8 lEAv

/ (modo de aceleração) (MHz) 1350

/ (modo de acoplamento) (MHz) 1350

ZT2 (MÍ2/m) 90.41

T 0.805

Q 64572

E na superfície (MV/m) 3.79max

1 de potência díssip£

da nas paredes:

- cilindro 1.3

- Disco 19.9

- Arruela 78.8

1346

1348

90.53

0.806

63965

4.35

1.2

19.6

79.2

8.3.3 Artigo de Swenson 10

Vide Tabela 6.

Comparação com a ref. 10

Parâmetro

Tabela 6

Ref.10 IEAv

(modo de aceleração)

(modo de acoplamento)

Z (mim)
T

ZT2 (M£i/m)

Q
E___. (MV/m)

(MHz)

(MHz)

1300

91.2

0.855

66.7

35559

4.64

1297

1298

90.7

0.856

66.4

35467

4.73



8.3.4. #.tigo de Takata et ai11

Vide Tabela 7.

Tabela 7

Comparação com a ref. 11

Parâmetro Ref. 11 IEAv

f (modo de aceleração) (MHz) 500.80 499.03

/ (modo de acoplamento) (MHz) 499.28

Q 113200 111788

Z (m/m) 44.8 44.7
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9. CONCLUSÕES

O código SUPERFISH tem sido usado por vários anos em calculo de modos

eletromagnéticos azimutalmente simétrico em cavidades ressonantes com simetria

cilíndrica. Sua utilização ocorre em vários países (tais como EUA, JAPÃO, FRAN

ÇA); sofrendo modificações em cada instituição usuária que o adapta segundo suas

necessidades específicas.

Para implementar o código SUPERFISH no sistema CYBER - IEAv (170/750),

as principais dificuldades encontradas foram:

- 0 caráter sucinto do manual original de utilização do código, o que

levou neste trabalho a detalhar o seu uso.

- A necessidade de adaptar comandos FORTRAN válidos para o sistema de

origem do código (VAX/VMS), mas incompatíveis com o CDC/CYBER.

Durante a implementação, alguns aperfeiçoamentos foram realizados na

versão local do código SUPERFISH:

- Capacitação do código em operar com diferentes condições de conto£

no, bem como em posicionar o ponto de referencia em posições convervî

entes para a localização de modos específicos.

- Adaptação e otimização do programa para desenhos resultantes do có

digo SUPERFISH, no sistema CYBER - IEAv.

Foi ainda criado um código (ARRUELA) para facilitar a utilização do

código SUPERFISH em estudos de cavidades disco-e-arruela.

0 código SUPERFISH está em condições operacionais para apoiar o desen̂  /

volviroento e otimização de estruturas eletromagnéticas a serem tipicamente utiU;

zadas em aceleradores de partículas, acopladores de rf, e klystrons. Temos ainda/

uma seqüência otimizada de comandos NOS (procedimento gravado no arquivo PIRANHA)

para a execução do código no sistema CYBER - IEAv. No apêndice I, apresentamos o

arquivo de dados a ser anexado ao arquivo PIRANHA para a execução completa do

SUPERFISH.

Em centros americanos, esforços continuam no sentido de aumentar a P£

tencialidade deste código. Os últimos melhoramentos1'* incluem a capacidade dos se_

guintes cálculos:

- Cavidades bidimensionais com seção reta arbitrária (sem simetria cí_

líndrica; ex.: cavidades RFQ15).

- Cavidades com regiões com diferentes valores de permissividade el£

trica e permeabilidade magnética (aperfeiçoamento já existente em

nossa versão).
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Cálculo de modos sem simetria azimutal em cavidades com simetria ci_

líndrica.
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APÊNDICE I

Dados Para o Procedimento PIRANHA.

Apresentamos na Tabela 1.1, o arquivo de dados correspondentes ao exem

pio -padrão (citado no item 8.1). Para a execução do SUPERFISH, o arquivo de da

dos deve ser anexado ao arquivo PIRANHA da seguinte forma:

REWIND,*

COPY, PIRANHA, A

COPY, DADOS, A

REWIND, A

ROUTE, A, DC - IN, ID - 1

(o último chamado submete a tarefa ao sistema).



Tabela 1.1

Arquivo de Dados para o Procedimento PIRANHA

Ia Coluna

*(O71O82/50) TESTE HOLSINGER.
$REG NREG - 1,DX - 0.31.XMAX - 7.845.YMAX - 47.0,

YREG1 - 12.0.YREG2 - 24.0.NPOINT - 11$
$P0 X • 0.0.Y - 0.0$
$P0 X - 0.0.Y - 47,0$
$PO X - 7.845.Y - 47$
$P0 X - 7.845.Y - 9$
$P0 X - 4.135,Y - 9$
$PO NT - 2,X0 - 4.135.YO - 7,R - 2,THETA - 180$
$P0 X - 2.135.Y - 1.25$
$P0 NT - 2,X0 - 2.635,Y0 - 1.25.R - .5.THETA - 270,
$P0 X - 7.845.Y - .75$
$P0 X - 7.845,Y - 0$
$P0 X • 0,Y • 0.0$
--E0R—
~EOF—
L/PIRANHA/
READ,COMMON
END.MODFISH
--E0R--
—EOF—
0 DUMP
*50 9 *65 201. S
4 8 9 10 11 12 -5 -6 -7 SEGM
-1 DUMP
—EOR—
--EOF—
0 1 S
S
.497872
SIM
6 2
NAO
GO
1 0 35 S
S
.497872
SIM
6 2
NAO
GO
-1 S

0$

Dados para

BRAUTOM

Dados constantes

(independente do probl£

ma em questão).

Dados para

BRFISH

Dados para

GRAFICO
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