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Ускорител на заредени частици

Ускорител на заредени частици се нарича устройствоУскорител на заредени частици се нарича устройство, 
предназначено за създаване на сноп от заредени електрически частици
със зададени плътност и енергия.

Необходими условия за реализиране на такова устройство:

А. Електрическо поле за ускоряване.

Б. Вакуум - за безпрепятствено движение на снопа.

В. Фокусиране - за компенсация на разходимостта на снопа.
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Ко ф ра а Го е А ро е Ко ай ерКонфигурация на Големия Адронен Колайдер

• Има изобретени над 
30 вида устройства за 
ускоряване. Една отускоряване. Една от 
най-удачните 
конфигурации за 
постигане на високипостигане на високи 
енергии на 
взаимодействие на 
частиците от снопа сечастиците от снопа се 
нарича ускорител на 
насрещни снопове. От 

Гтози тип е и Големият 
Адронен Колайдер 
(LHC).
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Върхови технологии в ускоряващата станция

• Електродинамически проблем (уравнения на Максуел) е 
геометрията на резонаторите които трябва да приематгеометрията на резонаторите, които трябва да приемат, 
натрупат и отдадат енергия към сноп с рекордни параметри 
(качествен фактор 109 ).

• Вход за ВЧ мощност като на ТВ станция с преход от 
атмосферно налягане към висок вакуум и от стайна 
температура до -271 градуса по Целзий.р ур р у Ц

• Чиста, свърхпроводяща при 400 MHz, гладка и еластична 
вътрешна повърхност, подложена на гама радиация.
И о о р• И много други ...
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Основен елемент на пръстена - сдвоен р д
свърхпроводящ диполен магнит
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ВВърхови технологии при магнитите

• Необходимо магнитно поле около 10 Т(ограничение от радиуса на 
съществуващия тунел). Възможно със свърхпроводящи магнити, 
охлаждани с He II - нова технология от термоядрения синтез.

• Избор на конфигурация: 2 канала в един магнит! Направени 
изчисления на над 3000 варианта за диполен магнит.

• Разработка на свърхпроводящ кабел за намотката - над 10 КА ток,Разработка на свърхпроводящ кабел за намотката над 10 КА ток, 
многожилен, отчита ефекта на Майснер. За Новия Европейски 
Дипол (NED) е изобретен кабел с високотемпературен 
свърхпроводник..р р д

• Преходен участък на кабела до стайна температура.
• За свързване между магнитите е изобретен нов вид ултразвуково 

заваряване специално за LHCзаваряване специално за LHC.
• И много други…..
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Вакуумна системаВакуумна система

LHC има всъщност три вакуумни системи:

- изолационен вакуум на криомагнитите,

- изолационен вакуум на He-системата,

- вакуум в ускорителната камера.

Последната се характеризира с налягане 10-9 Pa (1015 H2/m3). 

Има следните особености: 

- Вътрешен екран с температура 20 К.,

- гъвкави преходи от студените към топлите участъци,

- гетерно изпомпване и H2 -проблем,

- десорбция и проблем на електронния облак.
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Об бОбразуване на електронния облак

В ускорителната камера отначало 
се създават първични електрони 
от йонизация на остатъчния газ 
(PRGE), от фотоелектронна(PRGE), от фотоелектронна 
емисия от стените (PPE) и от 
други процеси. Електрическото 
поле на снопа Nb ускорява тези 
електрони и те удрят стената на 

Пкамерата. Произвеждат се 
вторични електрони (SE). Техният 
брой зависи от свойствата на 
повърхността, описвани чрез 
параметъра “добив на вторичнипараметъра добив на вторични 
електрони” (SEY).Тези вторични 
електрони на свой ред се 
ускоряват от следващата порция 
частици на снопа и това 
продължава до насищане на 
процеса или загуба на снопа.
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Резюме на предложението за използване на р
позитронната анихилация за отстраняване на 
електроните 

• Предлага се създаване на определен брой позитрони в 
ускорителната камера
Позитроните анихилират с електроните• Позитроните анихилират с електроните.

• Създадената гама радиация с енергия 511 KeV излиза през 
стената на камерата.

• Позитроните в ускорителната камера са подходящ инструмент заПозитроните в ускорителната камера са подходящ инструмент за 
контролиране на броя на нискоенергетичните електрони. 
Увеличението на броя позитрони ще доведе до забавяне на 
развитието на електронен облак до определени стойности на броя 
на ускоряваните частици Съществува подходяща обратна връзкана ускоряваните частици. Съществува подходяща обратна връзка 
между производството на позитрони и условията за генериране на 
електронен облак.

• Този сценарий повдига множество въпроси, отговорите на част от 
бкоито могат да бъдат намерени с помощта на изследвания и 

техните резултати в областта на астрофизиката, ядрената физика 
и физиката на твърдото тяло.
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Българска учителска програма,
ЦЕРН, 12 – 18 Октомври, 2008г.

Bulgarian Teacher Programme,
CERN, 12 – 18 Оctober, 2008

Проект и реализация Project and Realisation

O i i

CERN, 12 18 Оctober, 2008
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