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RESUMO

É apresentada uma correção empírica baseada em dAdos experimentais

obtidos por outros autores nos aceleradores ORELA, GELINA e SLAC, ao cálculo

da diminuição da energia causada pelo efeito carga do feixe segundo a teoria

da difusão da potência RF em una estrutura aceleradora. Obtém-se esta corre

ção como função da largura a meia altura do pulso de elétrons, porém indepen_

dente da energia destes últimos.

ABSTRACT

It is described an empirical correction based upon experimental

datas of others authors in ORELA, CELINA and SLAC accelerators, to the

calculation of the energy loss due to the beam loading effect as stated by

the RF power diffusion equation theory through an accelerating structure. It

is obtained a dependence of this correction with the electron pulse full

width half maximum, but independent of the electron energy.
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1 - INTRODUÇÃO

O efeito carga do feixe ("Beam Loadinp"; LEISS 1970; Haimson 1965),

decorre da mudança na densidade de potência RF no tubo, causada pela

emissão eletromagnética do feixe eletrônico que o percorre. Este efeito

i um dos responsáveis pela diminuição AE da energia do último elétron do

pulso em relação ao valor nominal para corrente nula.

A consideração da carga do feixe tornou-se particularmente impojr

tante com o advento dos seguintes tipos de lineares:

a) Aceleradores para feixe de dezenas de amperes de corrente de

pico, em pulsos de poucos nanosegundos

b) Aceleradores de resolução em energia extremamente alta.

0 estudo aqui apresentado baseia-se na equação da difusão da potêrt

cia RF. Assim, os campos nas guias de onda são considerados como compos_

tos de duas partes, que se superpõem linearmente: os campos provenientes

da fonte de potência RF externa, e os campos excitados pelo feixe. Como

discutido no trabalho de LEISS (1970), esta hipótese de linearidade S£

mente i válida rigorosamente para feixes não pulsados.

II - CALCULO DA RAZÃO R

Usando valores experimentais de AE medidos no acelerador ORELA

(PERING & LEWIS, 1969) e no acelerador GELINA (BENSUSSAN & SALOME, 1978),

podemos calcular a razão R onde:

AE ...
R - medxdo

If?

calculado pela teoria de difusão da potência RF

A variação da razão R com T (a largura do pulso eletrônico, ou

FWHM) no ORELA (Banda L; 130C MHz) é muito semelhante I existente no

GELINA (Banda S; 2998,8 MHz), conforme relacionado na Tabela I e grafica^

do na Figura 1. Verifica-se que para pulsoe estreitos, com correntes da

ordem de 10 amperes, a razão R passe a ser maior do que a unidade.
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FREQÜÊNCIA RF

(MHx)

2856

2998,8

2998,8

2998,8

2998,8

1300

1300

1300

1300

1300

1300

PARÂMETROS DOS

ENERGIA

NOMINAL*

(MeV)

25363

142

142

142

142

178

178

178

178

178

178

TABELA I

ACELERADORES SLAC,

LARGURA
DE

PULSO T
(ns)

0,002

4

5

10

100

2,5

3

4

7

16

26

GELINA E ORELA

AE

CALCULADO

(MeV)

9

22

29

59

80

4,6

4,8 '•

9,7

18

36

51

AE

MEDIDO

(MeV)

25

38

35

53

79

15

9,6

14

23

33

49

R

2,8

1.7

1.2

0,90

1,0

3,3

2,0

1,4

1.3

0,91

0,97

Energia Nominal: Energia do Acelerador a corrente nula (isto é, ausência de efeito carga do feixe)



Em outro trabalho (KOONTS, 1976) é analisado teórica e experimen

talrocntr D efeito carga do feixe cm pulsor. de elétrons <ln ordem de 2 pi

co-segundos de largura com 38 A de corrente de pico. C citado que, quan

do os pulsos do feixe eletrônico sao largos comparados a distância entre

os grupos de elétrons do feixe (definida pela freqüência RF), a dimimn

Çao de energia AE devida ao modo fundamental (TMOi) é predominante na ài^

minuição total. Por outro lado» no caso de pulsos muito estreitos, o mo

do fundamental da estrutura aceleradora absorve somente cerca de 20Z das

perdas totais, enquanto modos superiores são responsabilizados pelo res

tante. Para os aceleradores ORELA, GELINA e SLAC, as separações entre

dois grupos sucessivos de elétrons do feixe são 769, 333 e 350 pico-s±

gundos, respectivamente. Portanto, devemos ter R - 5 (equação 1) para

una largura T de centenas de pico-cegundos. Outrossim, o valor medido em

SLAC para a diminuição AE, leva a um valor de R * 2,8 para T « 2 pico-se

gundos.

Os valores de R obtidos acima foram interpolados com uma função p£

linomial. A melhor expressão conseguida numericamente foi (largura de

pulso T em nanosegundos):

R(T) - 3,503.10~ 6.T" - 5,618.10"*.T3 + 2,512.10"2.T2 -

- 4,175.1o"1.! • 3,137 (2)

válida para 04 14 9 ns. 0 desvio médio é de 16Z entre os valores de R

calculados pela expressão 2 e os relacionados na Tabela I. £ importante

notar que para 0< T < 1 ns, a razão R ( T ) é praticamente constante, sen

do sua variação menor do que o desvio médio. Segundo ainda a equação 2,

a razão R não depende da energia dos elétrons.

Para T > 9 ns, podemos considerar os valores de R como iguais a

unidade. Isto porque o fato de haver na Tabela I valores da razão R meno

res que um, 5 justificado pela não consideração dos erros experimentais

associados aos alargamentos em energia AE medidos. Tais erros não são cí

tados nas fontes dos dados.
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A curva ajustada de R(t) é apresentada na Fipura 1.

111 - O ALARGAMENTO EM ENERGIA &E CORRIGIDO

O valor jã corri^.do do alargamento em energia ÁE (em MeV) calcula

do pela teoria da difusão da potência RF,£ dado pela expressão (Haimson,

1965):

AE • R.K.U - A.d - e~B*d) . I (3)

r . L_
onde: K —r- (4)

2(1 - e Z I L)

B

A - B . e" 2 I L (6)

sendo:

r: impedância Shunt da estrutura aceleradora (Mft)

L_: comprimento total das estruturas aceleradoras (m)

IL: atenuação do campo (NEPER)

V: freqüência RF (MHz)

Q: fator de qualidade da estrutura aceleradora

d: duração total do pulso de elétrons (ns)

T: corrente média durante o pulso de elétrons (A)

A corrente média i obedece a seguinte relação:

m
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onde C é* a carga (em nC) associada a um pulso de elétrons:

Assim, 6empre que:

d << 159,15 J (8)

a equação 3 transforma-se em:

ÒE - R K (B-A) C (9)

Dessa forma, podemos concluir que para pulsos com T < 1 ns, o va

lor real de AE não depende da energia dos elétrons e ê praticamente H

near com a carga do pulso. Isso concorda com trabalho realizado em Start

ford (KOONTZ ET AL, 1977).

Outrossim, se assumirmos uma forma Gaussiana para pulsos menores

que 10 ns (LEWIS, 1976) teremos que:

C « 1,0645 . T . i (10)

onde i é a corrente de pico (em ampere). Desta maneira, podemos reescrever

a equação 9 na forma seguinte:

AE - 1,0645 . B . K . (B-A) T i (11)

Definindo: - - 1,0645 . K . (B-A) (12)

vem: Y • ̂  " R • T (13)
1
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A expressão 13 é graficada na Figura 2.

IV - CONCLUSÕES

0 principal objetivo deste trabalho foi avaliar o grau de discre

pância entre o valor real e o teórico (segundo a teoria da difusão da RF)

do alargamento em energia AE, principalmente no intervalo 0,5 < T<10 ns.

A preocupação maior com esta região de largura (FWHM) de pulso de ele_

trons deve-se ao fato de que um acelerador linear de elétrons nela ope_

ra, quando funciona como instrumento gerador de neutrons aplicados em we

didas de seções de choque nucleares. Mesta região de largura de pulso T,

o grau de discrepância acima citado (descrito pela razão R) mantém-se

dentro de limites que não devem causar maiores problemas dentro dos pa

drÕes de operação dos lineares usados em medidas de seção de choque. Is

to é» apesar do aumento do alargamento AE, este permanece em níveis acei^

tãveis em termos absolutos.

Teorias mais refinadas oferecem boas estimativas do alargamento AE

mesmo para pulsos de alguns pico-segundos. A diferença entre as várias

predições de efeito carga de feixe para pulsos muito estreitos é impor

tante, pois isto afeta diretamente o valor máximo de corrente passível

de aceleração. (Ver Equação 11)

Todavia convém lembrar que existem outras causas além do efeito

carga do feixe, que contribuem para uma diminuição ou uma imprecisão no

valor da energia final do feixe de elétrons. Estes outros fatores de dis_

persão de energia devem ser compatibilizados com o esforço em se avaliar

e minimizar o efeito carga de feixe.



- 8 -

REFERENCIAS

1) BENSUSSAN, A.; SALOME, J.M. - CELINA: A nodern accelerator for high reso

lution neutron tine of flight experiments.

NUCLEAR INSTRUM. AND METHODS 155: 11-23, 1978

2) HAIMSON, J. - High current traveling wave electron linear accelerators.

IEEE TRANSACTIONS ON NUCLEAR SCIENCE NS-12; 996 - 1011, 1965

3) KOONTZ, R.F. - SINGLE - BUNCH BEAM LOADING ON THE SLAC TWO - MILE ACCELERATOR.

SLAC - 195. Stanford, Stanford Linear Accelerator Center, 1976

4) KOONTZ, R.F.; LOEW., G. A.; MILLER, R. H.; WILSON, P. B. - SINGLE BUNCH

BEAM LOADING ON THE SLAC THREE - KILOMETER ACCELERATOR. SLAC - PU* - 1917

Stanford, SLAC, 1977

5) LEISS, J. E. - BEAM LOADING AND TRANSIENT BEHAVIOR IN TRAVELING WAVE

ELECTRON LINEAR ACCELERATORS. In: LAPOSTOLLE, P. M.; SEPTIER, A, L., Ed.

- LINEAR ACCELERATORS. Amsterdam, North - Holland Pub. Co., 1970 p. 147 -

172

6) LEWIS, T. A. - ORELA PERFORMANCE. ORNL/TM-5112. OAK RIDGE NUCLEAR LABO

RATORY 1976

7) PERING, N. C ; LEWIS, T. A. - PERFORMANCE OF 140 MeV HIGH CURRENT SHORT

PULSE LINAC AT ORNL. IEEE TRANS. ON NS NS-16: 316-320, 1969



10

O

% i 0.»

10'
I » r i « » I" I I

IO1

0.002 •*

® ORELA

• SLAC

* GELINA

IO2

V XI I I I I I I l_JLJLJ_i_ O

IO210"" " 10° • 10»
T (ns)

FIGURA 1. Razão R como função da largura T (FWHM) do pulso de elétrons. Os pon

tos são experimentais, e a curva ajustada segue a equação 2.
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FIGURA 2. Variação da diminuição cm enerp.ia AE (normalizada pelo

fator y/í) versus a larpura T do pulso de elétrons.


