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RFQ nasıl çalışır ?
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• Şekildeki 8 noktasal yükün
ortadaki artı yüklü test
parçacığına yapacağı etkiyi
düşünelim.
• X=0 ve Y=0 ve 0< Z < l
konumları için parcacığın
hissedeceği kuvvet +Z yönünde
olacağı görülebilir.
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RFQ nasıl çalışır ?
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• Bu l uzunluğundaki yapıya hücre
denir.
• Burada görüleceği üzere m =0
durumunda yani kanat uçlarında
dalgalanma olmadıgında z
yönünde kuvvet olmamaktadır.
• Bu hücreler RFQ da, bir π modunda
hızlandırıcı yapı oluştururlar.
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FODO

• Yüklerden oluşan bir yapı yerine
kanat uçlarının yakınlaşıp
uzaklaştığı sürekli bir yapıda da
benzeri bir etkinin görülebileceğini
hayal etmek güç değil.

• Ayrıca dört kutuplu yapı bir
eksende odaklama yaparken diğer
eksende odak bozmaktadır. Bu ise
hızlandırıcılarda çok rastlanan FoDo
(focus-defocus) örgüsüyle demeti
kontrol altına almayı olanaklı hale
getirir.
π mode Accelerating Structure
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•

RFQ nasıl çalışır ?

• Hücre parametreleri değiştirilerek, hücrenin hızlanma ve odaklama özellikleri ayarlanabilir.
• Bunun sayesinde bir RFQ aynı anda tek bir yapıda bir kesintisiz bir iyon demetini bohçalayıp, odaklayıp
hızlandırabilmektedir.
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PTAK 800 MHz RFQ’ya genel bakiş

• PTAK RFQ , Düşük Enerji Demet Aktarım hattından aldığı 20keV proton demetini, 2 MeV enerjiye
çıkaracaktır.
• Tamamlandığında PTAK-RFQ, normal iletken RFQ kategorisinde en yüksek frekansta çalışan ve boyu en
kısa olan RFQ olacaktır.

Info on HF_RFQ and PIXE-RFQ copied from: Table 2 in S. Mathot et. al. 2019

5

PTAK 800 MHz RFQ’ya genel bakiş
HF-RFQ

PIXE-RFQ PTAK-RFQ

RF Frequency (Mhz)

750

750

800

Length (mm)

1964

1073

980

Number Of modules

4

2

2

Input Energy (keV)

40

20

20

Output Energy (MeV)

5

2

2 (1.98)

Average Current (nA)

1500

5

20

Peak Current (μA)

30

0.2

1

Repetion Rate (Hz)

200

200

200

Pulse Duration (μs)

250

125

100

Duty Cycle (%)(Max.)

5

2.5

2

Vane Voltage (kV)

68

35

33

Min Aperture (mm)

0.9

0.7

0.64216

Max Modulation

2.8

3.0

3.0 (3.0076)

Beam axis/tip dist. (avg) (R0) (mm) 2.000

1.439

1.392

Vane tip Radius (Rho) (mm)

1.504

1.439

1.392

Min. modulation rad. (Rhol) (mm)

1.963

1.709

1.48451

Transmission (%)

30

30

30

Output Beam Size (mm) (Total)

±0.5

±0.25

±0.5mm (parmteq)

Accep. (π mrad mm) (Total norm.) 0.3

0.2

0.1549 (parmteq)

Energy Spread (keV) (FWHM)

17

8

10 (toutatis & parmteq)

RF Peak Power (kW)

400

65

48.5

RF Eﬃciency (%)

35

35

30 (assumed)

Coupler number

4

1

1

Plug Power (Total) (kVA)

57.1

5.7

3.4

Info on HF_RFQ and PIXE-RFQ copied from: Table 2 in S. Mathot et. al. 2019

• Soldaki tabloda PTAK RFQ ‘nun özellikleri, yakın
frekanslarda çalışan iki RFQ ile karşılaştırılmıştır.
• Eldeki Radyo Frekansı (RF) Güç üretim olanakları
sebebiyle tasarımın kanat arası gerilimi ve boyu
daha kısadır.
• RF Güç kaynağı 2 adet hibe TV verici ünitesinden
oluşmaktadır. Bu bu ünitelerin verdikleri güç
KAHVELab tasarlanan ve üretilen RF güç birleştirici
ile birleştirilecektir. Bu sistemden beklenen anlık
güç 65kW civarındadır.
• En yakın örneği PIXE-RFQ ile karşılaştırıldığında,
PTAK-RFQ daha fazla anlık ve ortalama akım
verecektir.
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Test modülünün üretimi (modül-0)
• Test üretimi DORA makine tarafından yapıldı.
• Test üretimi için RFQ nun ilk yarısı seçildi. Bu
kısım üretimi en zor ve aynı zamanda düşük
enerjideki parçacıkların hızlanmaya hazırlandığı
en kritik kısımdır.
• Test üretiminde normal bakır kullanıldı.
Kullanılan bakırın mekanik özellikleri asıl
üretimde kullanılacak olan Oksijensiz Bakıra
(OFC) yakın olduğu için burada edinilen tecrübe
rahatlıkla asıl üretimde kullanılabilecektir.
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Modül-0 kanat ucu ölçümleri
• RFQ kanat ucu ölçümleri CMM makinası ile alındı bu değerler tasarım değerleri ile
karşılaştırıldı. Bu çalışmada kanat ucundaki hatalar +- 20 mikrometre aralığında
bulundu.
• Aşağıdaki örnekte mavi çizgi ile tasarım, kırmızı ile ise tasarım-ölçüm farkı gösterilmiştir.

CMM device for vane-tip measurements
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RFQ kanat ucu hata çalışması

• Çalışmalarımız sırasında kanat ucu hatalarının tasarımdaki
kanat ucunun 1. ve 2. türeviyle karmaşık bir ilişkisi olduğu
bulundu.

• Ayrıca birbirinin simetriği olan alt ve üst kanadın birbiriyle
karşılaştırılarak üretilen grafikler de periyodik farklara rastlandı.
Bu bulgular üretici ile tartışılacaktır.
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RFQ kanat ucu hata çalışması

• Ayrıca Lazerli 3B bir tarayıcıyla yapılan elde edilen sonuç, 3B tasarım ile uyumlu bulunmuştur.
• Lazer Tarayıcı ölçümü, CMM ölçümleri ile karşılaştırılıp bu metodun hassasiyeti test edilecek.
• Sonuçların olumlu olması halinde bu metotla elde edilen veriden de faydalanılarak gerçeğe çok yakın
benzetim sonuçları elde edilmesi amaçlarımız arasındadır.
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RFQ kovuğu: RF sızdırmazlık ve vakum sızdırmazlık
• Üretilen bakır kısımların
birleştirilmesinde; vakum kaçağının ve RF
kaçağını önlemesi kullanılan uygulama
vakum fırınında sert lehim uygulamasıdır.
Türkiyedeki şartlar bu konuda araştırılmış
ve uygun hacim ve özellikte
kullanabileceğimiz bir fırın
bulunamamıştır.
• Bu sebeple bu iki problem ayrı ayrı ele
alınarak birleşim yüzeylerinde RF
kaçağını önlemek için RF Fingers, vakum
içinse 3D vakum contası kullanılmasına
karar verilmiştir.
• RF fingers Fransa’dan alınmış ancak
zamanında elimize ulaşmamıştır.
• İlk RF testleri ve boncuk çekme deneyleri
için geçici çözüm olarak RF Fingers
yerine yumuşak lehim telleri
kullanılmıştır. Lehim teli kullanılarak
yapılan ilk ölçümlerimizde Q0 değerimiz
4400 çıkmış ve tasarım değerimizden
sadece %35 az olarak bulunmuştur.
• İlk testten sonra RF Fingerler elimize
ulaşmış, ölçülerinin uygunluğu test
edilmiştir. Gelecek çalışmalarda RF
Fingerlar ile tasarım değerine yakın
değerler beklenmektedir.

Temporary Solution using soft solder wire
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RF Fingers

RFQ cavity: Vacuum
• Test RFQ için özel 3B vakum contası
tasarlanıp üretilmiştir. Bu conta
şekilde görülebileceği üzere iki
dairesel ve dört düz contanın
vakum şartlarına uygun bir
yöntemle birleştirilmesiyle elde
edilmiştir
• En güncel testlerimizde ümit verici
olan ~10-6 mbar seviyesine
ulaşılmıştır.
• Ayrıca Helyum kaçak testi yapılmış
ve hiç bir kaçak noktası tespit
edilememiştir.
• Ölçülen kaçak değeri 1E-9
mbar*litre/saniye bulunmuştur. Bu
değer istenilen vakum değerine
kaçağın engel olmayacağını
göstermektedir.

3D o-ring designed and build
for test production
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RFQ Kovuk: Bakır yüzeylerin temizliği ve korunması
• Bakır malzemeden üretilen RFQ’nun yüzeyi atmosfere maruz kaldıkça oksitlenmekte ve rengi bozulmaktadır.
Oldukça hassas kanat ucu boyutlarına sahip RFQ’yu asitli veya alkali temizlik maddeleri ile temizlememek
gerekir.
• RFQ yüzeyini maruz kaldığı bu oksitlenmeden arındırmak ve temizlemek için özel bir yüzey aktif temizlik
maddesi olan
• Decon Neutracon ile benzer bir içeriğe sahip bir yüzey aktif temizlik maddesi Türkiye’deki bir kimya firmasında
üretilmiştir ve RFQ’nun yüzey temizliği için bu temizlik maddesinin kullanılması planlanmaktadır.
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RFQ kovuk: Tünerler
• RFQ tünerler istenmeyen modların baskılanması (dipole modlar) ve kanat ucu elektrik
alan düzlüğünün sağlanması için kullanılacaktır.
• Tünerların tasarım ve konumlandırılması güç tüketimi üzerinde önemli rol oynamaktadır.
• Bir miktar tasarım ve benzetim çalışmasından sonra kenarlar yuvarlak olan ve ve
herbirinin mikrometresinin bulunduğu resimdeki tüner ortaya çıkmıştır.
• Her tüner bir vakum contası ve RF contası ile donatılmış olacaktır.
• RF benzetimleri, bütün tünerler nominal pozisyonunda(+1.85 mm) olacak şekilde
yapılmıştır. Alan düzlüğü ve Q0 beklentiler çerçevesinde elde edilmiştir
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RFQ kovuk: yüzey pürüzlülüğü
• Üretim sonrası yüzey pürüzlülüğü 0.2 mikrometre
civarında bulunmuştur.
• CST ile yapılan yüzey pürüzlülüğünün kovuk
özelliklerin ekisini inceleyen benzetim
çalışmalarında 30 mikron yüzey pürüzlülüğünde
dahi sorun yaşamayacağımız öngörülmüştür.
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Elektron Çığ Etkisi
(Multipacting)
• Kovuk içerisinde oluşan yüksek elektrik alanlar,
yüzeylerden kopan elektronların hızlanıp tekrar bir
yüzeye çarpıp daha fazla elektron üretmesine sebep
verebilir.Bu sürecin tekrarlanması durumunda oluşan
elektron bulutu gücün kavuğa iletimini engelleyebilir
ve daha kötüsü RFQ ya kritik zararlar verebilir.
• Bu etkinin benzetimi çalışmalarına başlanmıştır.
• Yanda CST ie farklı bir geometri ile yapılan ön
çalışmanın sonuçları görülebilir.
• Bu çalışmada hedefimiz RFQ’nun güç bağdaştırıcısı
tasarımında bu etkiyi minimize edecek şekilde yol
alabilmek.
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RFQ kovuk: Hizalama
• Modül-0 birleştirilmesi
sırasında, parçaların
hizalanmasında yeterince
kontrolümüzün bulunmadığı
gözlemlenmiş ve bunu
gidermek üzere özel bir yapı
üretilmiştir.
• Bu yapı ile kanatların
birbirlerine göre konumları
yapıya sabitlenmiş
mikrometreler sayesinde
hassas bir şekilde ayarlanıp
ardından vida ve somunlar
sayesinde sabitlenecektir.
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Boncuk Çekme Ölçümleri
• Elektrik alan düzlüğünü ve modların elektrik alana etkilerini
ölçmek için Boncuk çekme ölçümü yapmamız gerekti.
• Öncesinde davul tipi bir kovuk için tasarlanmış boncuk çekim
düzeneği çeşitki değişikliklerle yenilendi.
• Düzenek üzerinde alüminyum boncuk olan ipi belirli adımlarla
RFQ kovuğun çeyreklerinde harakete ettiriyor. Bocuk kapladığı
hacim ve kullanılan malzeme ile belirlenen bir oranda
bulunduğu noktadaki elektromanyetik alanı değiştiriyor ve
bunu frekans ve fazdaki değişimler olarak gözlemleyebiliyoruz.
• Her boncuk pozisyonu için bu değişikliler kaydedilerek ve
aşağıdaki bağıntı kullanılarak bir sonraki slayttaki grafikleri elde
ettik.

Detaylı analiz Şeyma Esen’in master tezinde bulunabilir (2021).
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Beadpull Measurements

• Bu Grafik sayesinde her çeyrek için z koordinatı boyunca
Quadrupole ve Dipole katkıları görebiliyoruz.

• Bu sonuçlardan görüldüğü gibi hizalamanın istenen ve
istenmeyen alanlara etkisi büyüktür.

• Tünerler bu ölçüm sırasında kovuk yüzeyi hizasına ayarlanmıştır.

• Kanat uçları birbirine gore hizalandiktan sonra bu çalışma
tekrarlanacaktır.

• Bu sonuçlar modül-0 ın ilk birleştirildiği zaman alınmış olup,
kanat uçlarının hizalanmadığı durumu yansıtır.
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RFQ: Üretim Hatalarının Demete üzerindeki etkilerinin benzetimi

• Daha önceki sunumuzda Parmteq ve Toutatis programları
kullanılarak ilk sonuçlarımızı sergilemiştik.
• Şu sıralarda aynı etkileri CST ve muhtemelen bir başka
PIC(Particle in Cell) programıyla daha gözlemlemek
üzerine çalışıyoruz.
• Daha detaylı çözüm yapan bu programlarda da Toutatis
ile uyuşma hatasız tasarım sonuçlarında uyuşma
neredeyse yakalamış durumda.
• Bir sonraki adımda hatalı tasarımla karşılaştırma
yapılacaktır.
ES
Mesh

PIC
Mesh

Çalışma
Hızlanma
Süresi Çıkış En. (keV) Yüzdesi
(saat)
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CST Beam Dynamics results
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PTAK RFQ için Yapılacaklar
1. Modül-0 hizalanması ve RF testleri
2. Modül-0’ı RF fingerlar ile test
etmek.
3. Su soğutma testleri.
4. RF güç bağdaştırıcısının üretimi.
5. Modül-1 ve modül-2 nin üretimi

2023’te ilk 2 MeV Proton
demetimizi kutlamayı umuyoruz.

Teşekkürler !
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