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المسافة مف الباعث ( )Cathodeالى عرض فجوة أسطوانة

وينمت وبيف قطر تمؾ الفجوة ،مف خالؿ دراسة تأثير وترابط
ىذيف المعمميف عمى جودة الحزمة اإللكترونية .إذ تـ تصميـ
مجموعة مف القاذفات اإللكترونية ذات المعامالت اليندسية
المتطابقة ومتغيرة لقيـ نصؼ قطر فتحة أسطوانة وينمت لكؿ
حالة مف موقع الباعث والذي يمثؿ المسافة مف رأس الباعث إلى

فتحة أسطوانة وينمت ،باإلضافة الى ذلؾ تـ حساب مسارات
الحزمة اإللكترونية لكؿ تصميـ وتوزيع المجاؿ الكيربائي
المحوري والجيود الكيربائية المحورية وحساب كؿ مف قطر
الحزمة اإللكترونية والسطوعية واالنبعاثية ( ،)Emittanceوجد

أف العالقة الرياضية التي تربط بيف ىذيف المعمميف ىي عالقة
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خطية (.)h = S + 3
الكممات الدالة :برنامج  ،SIMION8.0تصميـ القاذؼ
إلكتروني ذي االنبعاث الحراري ،بصريات
الحزمة اإللكترونية
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المقدمة

يستخدـ القاذؼ اإللكتروني في العديد مف األجيزة اإللكترونية لتحويؿ الطاقة الكيربائية إلى شعاع إلكتروف
( .)Molokovsky and Sushkov, 2005إذ تتضمف أجيزة الحزمة اإللكترونية عمى مصادر التردد الالسمكي لمعديد مف

أيضا في أجيزة األشعة السينية
التطبيقات مثؿ :االتصاالت والرادار والمسرعات ذات الطاقة العالية .وتُستخدـ الحزـ اإللكترونية ً
الطبية والصناعية وفي قاذفات أشعة الكاثود وأجيزة الذبذبات ( )Peter and Brady, 2004و ( .)Abdelrahman, 2013قبؿ
إدخاؿ الحزمة في النظاـ ،مف الميـ الحصوؿ عمى معمومات كاممة عنيا ،واالنبعاثية ىي أىـ عامؿ في إنتاج شعاع عالي الجودة

وكمية ميمة يجب مراعاتيا ( .)El-Saftawy et al., 2012يمكف أف تعمؿ القاذفات اإللكترونية في وضعيف :مستمر ونبضي.

في القاذفات اإللكترونية توجد عدة طرؽ لتوليد اإللكترونات .إذ تعد طريقة انبعاثات المجاؿ الحراري والكيروضوئي والكيربائي أكثر
شيوعا ( .)Hoseinzade et al., 2016يحتوي كاثود القاذفات اإللكترونية عمى خاصيتيف ميمتيف :استم اررية االنبعاثات
الطرؽ
ً
وتوحيدىا (.)Sedlacek, 1996
االعتبارات النظرية

في حالة عدـ وجود مجاؿ مغناطيسي يتـ حساب المجاؿ الكيربائي لقاذؼ اإللكتروف باستخداـ معادالت بواسوف ،ويتـ

حساب مسا ارت اإللكتروف باستخداـ معادالت قوة لورنتز .ومعادالت ماكسويؿ المعتمدة عمى الزمف ىي المعادالت المستخدمة

لممجاالت (:)Hoseinzade et al., 2016

)……………………………… (1
إذ إف

تمثؿ شدة المجاؿ الكيربائي ρ ،تمثؿ كثافة الشحنة ،و

تمثؿ سماحية الفراغ.

يمكف تحديد مسارات اإللكتروف باستخداـ قوة لورنتز مف المعادلة التالية:

)…………………….. (2
يتـ اىماؿ المجاؿ المغناطيسي في حالة عدـ وجوده ،بشكؿ عاـ ،ويستخدـ نموذج ) )child-Langmuirلحساب كثافة التيار في
قاذؼ اإللكتروف مف نوع  )Spadtke P., 2004( DCكما في المعادلة االتية:
)……………………… (3
حيث اف  dيمثؿ قطر الحزمة مقاسا باألمتار و  Voيمثؿ الجيد المطبؽ ،وعند تعويض عف قيـ الثوابت الفيزيائية نحصؿ عمى
المعادلة التالية:
)…………………… (4
مقاسا بوحدة A / m2
المحاكاة الحاسوبية
باستخداـ برنامج ( ،)SIMION8.0إذ تتـ محاكاة الحزمة اإللكترونية ومساراتيا بعد تحديد ىندسة األقطاب الكيربائية
والجيود المطبقة في شبكة جيد ثالثية األبعاد مف خالؿ حؿ معادلة البالس .اف برنامج ) )SIMION8.0يستخدـ طريقة مكررة

لتحميؿ النظاـ ،إذ تفترض معادلة البالس عدـ وجود ظاىرة تأثير الشحنة وأف الشروط الحدودية مقيدة لمغاية .لذلؾ باستخداـ نظرية
كاوس في سطح مغمؽ بدوف شحنة بداخمو سيكوف لدينا كما في المعادلة (:)Adabiah et al., 2020( ،)6
)……………………………. (5

العالقة بيف موقع الباعث ونصؼ قطر فتحة أسطوانة...............
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بالنسبة لمحالة الكيروستاتيكية ،فإف المجاؿ الكيربائي ىو انحدار لمجاؿ عددي ،والذي يظير في المعادلة (:)7
)…………………. (6
مف المعادلتيف ( )5و ( )6نحصؿ عمى المعادلة ()7
)…………………. (7
يستخدـ  SIMION8.0ىذه ا لمعادلة لحساب مجاالت الجيد المغناطيسية الكيروستاتيكية والساكنة .في حيف أف جميع
مجاالت الجيد المغناطيسية الكيروستاتيكية والثابتة مقيدة بمعادلة البالس لتتوافؽ مع افتراض عدـ وجود ظاىرة تأثير الشحنة

(.)no space charge

في حيف اف معادلة بواسوف تسمح بوجود ظاىرة تأثير الشحنة ()space charge
)…………………………………… (8
عندما تكوف كثافة األيونات عالية بما يكفي (التيارات ذات الحزمة العالية) ،فإف مجاالت الجيد الكيروستاتيكية تتشوه بشكؿ

ال مف معادلة البالس) .ال يدعـ
كبير بسبب وجودىا .لتقدير مجاؿ الجيود في ىذه الظروؼ ،يجب استخداـ معادلة بواسوف (بد ً

 SIMION8.0حموؿ بواسوف لمعادالت المجاؿ .مف ناحية أخرى ،تُستخدـ طرؽ تنافر الشحنات لتقدير أنواع معينة مف ظاىرة
تأثير الشحنة وتنافر الجسيمات (.)Manura, 3119( )Manura, 3122( )Manura, 2020
انبعاث الحزمة

ىي خاصية لحزمة الجسيمات التي تميز حجميا ،وىي مساحة أو حجـ في فضاء الطور لمجسيمات ،وىناؾ نوعاف مف

متغيرات فضاء الطور لكؿ أتجاه مكاني .متغيرات مساحة الطور لمجسيـ ىي ) )px, xو ( )py, yو ( )pz، zمع الزمف كمتغير
مستقؿ .تتوافؽ ىذه اإلحداثيات مع جيود الزخـ لمجسيـ مع الموضع ،ويتـ أخذ ىذه اإلحداثيات عمى أنيا أخطاء في الزخـ

مثاليا ( .)Edwards and Syphers, 1993ولوصؼ الحزمة ،يمكف استخداـ االنبعاثية ألنيا معاكسة
والموضع إذا كاف الجسيـ ً
نظر ألف
لألبعاد الفيزيائية لمحزمة وتختمؼ وفقًا لكؿ موقع في المسرعات .تكوف االنبعاثات ثابتة في حالة عدـ وجود قوى تبديدً .ا
ىذه الحالة ىي األبسط ،فسيتـ استخداميا لألمثمة وتنص نظرية ليوفييؿ ( )Liouville's theoryعمى أف حركة الجسيمات

المشحونة بتأثير المجاالت المحافظة تخمؽ كثافة الرقـ الموضعي في الطور الفضائي ذي األبعاد الستة باعتبارىا كمية محفوظة

( .)Abdelrahman and Zakhary, 2009( )conservativeإذا كانت مكونات الحركة المستعرضة لمجموعة مف الجسيمات
أيضا مستقمة بشكؿ متبادؿ في المستويات الفضائية ذات الطور المتعامد ()y, py( ،)x, px
مستقمة بشكؿ متبادؿ في الفضاء ،فيي ً
و ( ، )z, pzمع حفظ مناطؽ فضاء الطور المقابمة بشكؿ منفصؿ .يتناسب انبعاث الحزمة مع مناطؽ فضاء الطور المستعرض،
والتي يتـ الحفاظ عمييا إذا كاف مف الممكف افتراض التماثؿ األسطواني .واف األيونات التي تمر عبر ) )y, xمرتبطة بػ  rعند نقطة

معينة عمى المحور ( zمكوف الزخـ  Pzيساوي تقر ًيبا إجمالي زخـ الجسيمات  .)Green, 1976( )pتـ حساب قيـ انبعاث الحزمة

في موقع معيف ،وتـ تحويمو إلى نصوص لوا مف قبؿ (.)Manura, 2006
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قطر الحزمة اإللكترونية

تتضمف المحاكاة دراسة قطر الحزمة اإللكترونية إل يجاد أفضؿ قطر لمحزمة اإللكترونية وبأقؿ قيمة ،إذ تـ حساب قطر

الحزمة اإللكترونية عند نقطة العبور ( ) Cross-overباستخداـ معادلة تتبع مسار الحزمة اإللكترونية ،إذ تـ إيجاد أقرب مسافة
لتمؾ الحزمة مف المحور البصري ( )zوالتي تمثؿ نقطة عبور ( )Cross-overالحزمة اإللكترونية (.)Manura, 2008
السطوعية لمحزمة اإللكترونية
السطوعية ىي كثافة التيار مقسوما عمى الزاوية المجسمة في االتجاه المحوري .والحزمة ذات السطوعية العالية تمتمؾ تيا اًر

عالي ًا وزاوية مجسمة صغيرة وىي مف سمات اإلدراؾ البصري ( .)Merriam, 1984وىي كمية محفوظة ()Conservative
ومتغيرة عمى مسار الحزمة اإللكترونية .إف القيمة العظمى لمسطوعية في القاذؼ اإللكتروني الحراري تعطى بالعالقة التالية

(:)Goodhew et al., 2001

)…………………….. (:
تحميل الحساب والنتائج
تصميم القاذف اإللكتروني
الشكؿ النموذجي لمقاذؼ اإللكتروني ومعمماتو اليندسية موضحة في الشكؿ ( ،)2لكؿ تصميـ تـ تثبيت المسافة بيف الكاثود

وفجوة أسطوانة وينمت (المسمى  )Sبالقيـ المأخوذة عمى النحو التالي ( )S = 0, 1, 2, 3 and 4 mmمع تغيير قيـ القطر لفجوة
أسطوانة وينمت ( )hلمحاالت (ُ .)h = 2, 4, 6, 8 and 10 mmيالحظ أف المسافة بيف األنود وأسطوانة وينمت تساوي ( 22
 ،)mmوقطر األنود الداخمي ( )16 mmوالقطر الخارجي لألنود ( )26 mmوسمؾ األنود ( )2 mmأما قطر التجويؼ الداخمي
ألسطوانة وينمت ( )20 mmوسمكيا الخارجي ( .)2 mmومف خالؿ ىذه الدراسة تـ إيجاد العالقة التي تربط بيف ىذيف المعمميف
وكيفية تأثيرىما عمى جودة الحزمة اإللكترونية ،والحصوؿ عمى أفضؿ قيـ تربطيا مع بعضيا بعالقة رياضية ،وتتضمف الدراسة

تأثير ىذه العالقة عمى شدة المجاؿ الكيربائي المحوري والجيود الكيربائية المحورية ومسارات الحزمة اإللكترونية وقطرىا ،وحساب
سطوعية الحزمة اإللكترونية وموقع قطر الحزمة اإللكترونية عند نقطة العبور ( ،)Cross-overواالختالؼ في زاوية االنفراج

لمحزمة اإللكترونية .ويتكوف القاذؼ اإللكتروني المصمـ مف ثالثة أقطاب كيربائية ( ،)Three electrical electrodesكؿ قطب
يحمؿ جيداً تشغيميا مناسبا ،وكانت قيـ الجيود المسمطة لكؿ قطب ( )-10, -10 and 0 kVعمى التوالي ،إذ تـ تثبيت الجيود

لجميع التصاميـ.

الشكل  :1األبعاد الهندسية لتصميم قاذف اإللكترون ذي االنبعاث الحراري
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تأثير تغير المعممين ( )S-hعمى توزيع المجال الكهربائي المحوري

تـ حساب تأثير المعمميف ( )S-hعمى شدة المجاؿ الكيربائي المحوري ،كما موضح في الشكؿ ( ،)3لمحاالت ( S = 0, 1,

 ،)2, 3 and 4 mmونالحظ أف ىناؾ تباينا واضحا لقيـ المجاؿ الكيربائي المحوري تبدأ عند موقع الفجوة بيف أسطوانة وينمت

وبيف الكاثود لمفترة ( ) z =29-45 mmلممحور البصري .حيث إف ىذا التبايف حصؿ نتيجة تغير الموقع النسبي بيف الكاثود وفتحة
اسطوانة وينمت ،ليذ السبب ظير التبايف لقيـ المجاؿ الكيربائي.

)(S= 1 mm

)(S= 0 mm

)(S= 3 mm

)(S= 2 mm

)(S= 4 mm

الشكل  :2تأثير المعممين ( ) S-hعمى شدة المجال الكهربائي المحوري لمحاالت ( (S = 0, 1, 2, 3 and 4 mm

تأثير تغير المعممين ( )S-hعمى الجهود الكهربائية المحورية
تمت دراسة تأثير المعمميف ( )S-hعمى الجيود الكيربائية المحورية لمحاالت ( .)S = 0, 1, 2, 3 and 4 mmواف الشكؿ

( )4يوضح مقارنة الجيود الكيربائية المحورية إذ نالحظ أف ىناؾ تباينا طفيفا في توزيع الجيود الكيربائية المحورية عند موقع
الفجوة لمفترة ( )z = 32–42 mmلممحور البصري وأيضا نالحظ تطابؽ المجاؿ في فضاء القاذؼ اإللكتروني.
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)(S= 1 mm

)(S= 3 mm

)(S= 0 mm

)(S= 2 mm

)(S= 4 mm

الشكل  :3تأثير المعممين ( )S-hعمى الجهود الكهربائية المحورية لمحاالت ()S = 0, 1, 2, 3 and 4 mm
تأثير تغير المعممين ( )S-hعمى مسارات الحزمة اإللكترونية

تـ احتساب مسارات الحزمة اإللكترونية لمحاالت ( .)S = 0, 1, 2, 3 and 4 mmوالشكؿ ( )5يوضح مقارنة مسارات

الحزمة اإللكترونية لممحور البصري .واف ىذا الشكؿ يوضح تأثير المعمميف ( )S-hعمى مسارات الحزمة اإللكترونية في كؿ حالة

مف حاالت ( .)Sفعند الحالة ( )S = 0 mmحيث يمكف مالحظة أف نقطة العبور ( )Cross-overال تتبأر عند القيـ

( )h = 6-10 mmولكف محصورة لمفترة ( )z = 35-42 mmوالتي ىي مف ضمف القيـ ( ،)h = 2-4 mmومف األفضؿ اختيار
قيمة مثمى ل ( )hعند ىذه الفترة ،حيث تكوف قيـ معممات التشغيؿ (االنبعاثية والسطوعية في أفضؿ حالة استقرار) وأيضاً
(تغير المسافة ضمف الفترة ال يؤثر عمى تمؾ القيـ) .وعند الحالة ( )S = 1 mmنالحظ أف قيـ نقطة العبور ( )Cross-overال

تتبأر عند القيـ ( )h = 8-10 mmولكف محصورة لمفترة ( )z = 38-54 mmوالتي ىي مف ضمف القيـ ( ،)h = 4-6 mmومف
األفضؿ اختيار قيمة مثمى ل ( )hضمف ىذه الفترة ،حيث تكوف قيـ معممات التشغيؿ (االنبعاثية والسطوعية في أفضؿ حالة

استقرار) وأيضاً (تغير المسافة ضمف الفترة ال يؤثر عمى تمؾ القيـ) .أما بالنسبة لمحالة ( )S = 2 mmنالحظ القيـ التي ال تتبأر
أيضا عند ( )h = 8-10 mmولكف تكوف محصورة لمفترة ( )z = 36-43 mmوالتي تمثؿ القيـ ( ،)h = 4-6 mmومف األفضؿ

اختيار قيـ مثمى ل ( )hضمف ىذه الفترة ،حيث تكوف قيـ معممات التشغيؿ (االنبعاثية والسطوعية في أفضؿ حالة استقرار) وأيضاً
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(تغير المسافة ضمف الفترة ال يؤثر عمى تمؾ القيـ) .اما بالنسبة لمحالة ( )S = 3 mmالقيـ التي ال تتبأر عند القيمة ( h = 10

 )mmولكف تكوف محصورة عند الفترة ( )z = 36-52 mmوالتي تمثؿ القيـ ( ،)h = 6-8 mmوكذلؾ مف االفضؿ اختيار قيـ ل

( )hضمف ىذه الفترة ،حيث تكوف قيـ معممات التشغيؿ (االنبعاثية والسطوعية في أفضؿ حالة استقرار) وأيضاً (تغير المسافة
ضمف الفترة ال يؤثر عمى تمؾ القيـ) .وأخي ار لمحالة ( )S = 4 mmالقيـ التي ال تتبأر عند ( )h = 4 mmولكف محصورة لمفترة

( ،)z = 36-46 mmوالتي تمثؿ القيـ ( )h = 6-8 mmويفضؿ اختيار قيـ ل ( )hضمف ىذه الفترة ،حيث تكوف قيـ معممات

التشغيؿ (االنبعاثية والسطوعية في أفضؿ حالة استقرار) وأيضاً (تغير المسافة ضمف الفترة ال يؤثر عمى تمؾ القيـ) .إف الشكؿ
يوضح مف خالؿ الرسومات الخاصة لكؿ حالة مف حاالت ) )Sأنو كمما زادت قيـ المسافة ( )Sنالحظ أف نقطة االلتقاء (Cross-

 )overتتبأر عند القيـ العالية ( )hوال تتبأر عند القيـ الواطئة ( ،)hبينما عندما تقؿ قيـ ( )Sتكوف نقطة االلتقاء ()Cross-over

عند القيـ الواطئة ( )hوال تتبأر عند القيـ العالية ( .)hقبؿ اختيار أفضؿ قيـ لكؿ مف ( )Sو ( )hإليجاد العالقة التي تربط
المعمميف مع البعض ،سيتـ حساب كؿ مف قطر الحزمة اإللكترونية واالنبعاثية والسطوعية كما سوؼ يأتي في الفقرات التالية.

))S= 1 mm

)(S= 0 mm

)(S= 3 mm

)(S= 2 mm

)(S= 4 mm

الشكل  :4تأثير تغير المعممين ( )S-hعمى مسارات الحزمة اإللكترونية ()S = 0, 1, 2, 3 and 4 mm
تأثير تغير المعممين ( )S-hعمى قطر الحزمة اإللكترونية عند نقطة العبور
تـ حساب تأثير تغاير المعمميف ( )S-hعمى نصؼ قطر الحزمة اإللكترونية ( )rcوموقعيا ( )xعند نقطة العبور لمحاالت
( .)S = 0, 1, 2, 3, and 4 mmواف نتائج ىذه الدراسة تـ عرضيا في الشكؿ ( ،)5إذ إف نصؼ قطر الحزمة اإللكترونية عند
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منطقة العبور تتفاوت بالقيـ لكؿ حالة مف حاالت ( ،)Sوسوؼ نوضح المناطؽ المستقرة لكؿ حالة ،فعند ( )S = 0 mmتكوف القيـ

المستقرة عندما ( ،)h = 2-4 mmأما عند ( )S = 1 mmفإف القيـ المستقرة تكوف عند ( ،)h = 3-5 mmوبالنسبة لقيمة ( S = 2
 )mmفإف القيـ المستقرة تكوف عندما ( ،)h = 4-6 mmوبالنسبة لقيمة ( )S = 3 mmفإف القيـ المستقرة (،)h = 5-7 mm
وأخي ار لقيمة ( )S = 4 mmفإف القيـ المستقرة ( .)h = 6-8 mmمع األخذ باالعتبار النتائج في الشكؿ ( .)4حيث تـ استبعاد القيـ

التي ال تحدث عندىا التبأر.

الشكل : 5تأثير تغير المعممين ( )S-hعمى قطر الحزمة اإللكترونية وموقع نقطة العبور
لمحاالت ()S = 0, 1, 2, 3 and 4 mm
تأثير تغير المعممين ( )S-hعمى انبعاثيه الحزمة اإللكترونية
إف الشكؿ ( )7يوضح دراسة تأثير ( )S-hعمى االنبعاثية ،لمحاالت ( ،)S = 0, 1, 2, 3 and 4 mmومف مالحظة الشكؿ

يتبيف أف االنبعاثية تبدأ بالقيمة الصغرى وبشكؿ مستقر لقيـ ( )h = 2-4 mmعند اقرب مسافة بيف الكاثود والفجوة عند القيـ

( )S = 0, 1 and 2 mmثـ تبدأ بالزيادة كمما زادت المساف ة بيف ىاذيف المعمميف ،أما بالنسبة لقيـ ( )S = 3 and 4 mmفإف
انبعاثية الحزمة تبدأ بالقيمة العظمى عند القيمة ( )h = 2 mmثـ تبدأ باالنخفاض وبشكؿ مستقر عند القيـ (.)h = 4-10 mm

الشكل  :6تأثير تغير المعممين ( )S-hعمى االنبعاثية لمحاالت ()S = 0, 1, 2, 3 and 4 mm
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تأثير تغير المعممين ( )S-hعمى سطوعية الحزمة اإللكترونية عند نقطة العبور
يوضح الشكؿ ( )8دراسة تأثير المعمميف ( )S-hعمى سطوعية الحزمة اإللكترونية ()Electron Beam Brightness
عند نقطة العبور لمحاالت ( .)S = 0, 1, 2, 3 and 4 mmواف السطوعية تبدأ بالقيمة العظمى ثـ تبدأ باالنخفاض وبشكؿ مستقر

عند الحالة ( ،)S = 0 mmاما بالنسبة لمحالة ( )S = 1 mmتبدأ السطوعية بالقيمة األدنى وصوال إلى أعمى قيمة ليا بعد ذلؾ
تبدأ باالنخفاض ،وكذلؾ الحالة عند ( .)S = 2 mmأما بالنسبة لمحالة ( )S = 3 mmفتبدأ بالقيمة عظمى نزوال بشكؿ مستقر

وبعد ذلؾ تبدأ بالزيادة وصوال إلى أعمى قيمة ليا وبعدىا تبدأ باالنخفاض .وأخي ار عند الحالة ( )S = 4 mmتبدأ السطوعية بقيمة

معينة وتبقى بشكؿ مستقر إلى أف تصؿ إلى أعمى قيمة ليا.

الشكل  :7تأثير تغير المعممين ( )S-hعمى سطوعية الحزمة اإللكترونية لمحاالت ()S = 0, 1, 2, 3 and 4 mm
ايجاد العالقة التي تربط بين المعممين

ومف خالؿ النتائج التي تـ الحصوؿ عمييا في الفقرات السابقة تبيف أف ىناؾ عالقة رياضية تربط بيف البعد مف الكاثود إلى

فجوة أسطوانة وينمت وبيف قطر تمؾ الفجوة .واف الشكؿ ( ) 9يوضح ىذه العالقة مع بياف المعادلة الخاصة بيا .وتمؾ العالقة ىي
خطية تحكـ تصميـ القاذؼ اإللكتروني ،إذ إف فجوة أسطوانة وينمت يجب أف تزيد عف بعد الكاثود عف تمؾ الفجوة بمقدار ثالث

وحدات لمحصوؿ عمى أفضؿ خواص تشغيمية لمقاذؼ اإللكتروني .إذ وجد أف العالقة بيف بعد الكاثود عف فتحة أسطوانة وينمت

( )Sوبيف قطر فتحة أسطوانة وينمت ( )hحسب المعادلة:

h=S+3

الشكل  :8العالقة مابين البعد ( )Sوقطر الفتحة ( )hلمحاالت ( )S = 0, 1, 2, 3 and 4 mmولمحاالت
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االستنتاج

وجد أف العالقة بيف بعد الكاثود عف فتحة أسطوان ة وينمت وبيف قطر فتحة أسطوانة وينمت ىي عالقة خطية تحكـ تصميـ
 إذ إف فجوة أسطوانة وينمت يجب أف تزيد عف بعد الكاثود عف تمؾ الفجوة بمقدار ثالث وحدات لمحصوؿ عمى،القاذؼ اإللكتروني

.أفضؿ خواص تشغيمية لمقاذؼ اإللكتروني مف حيث االنبعاثية والسطوعية
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The Relationship Between the Emitter Position and the Wehnelt Cylinder
Aperture Radius of the Thermionic Electron Gun
Najia A. Mohammed*
Abdullah I. Alabdullah*
Department of Physics/ College of Science/ University of Mosul
ABSTRACT
This paper includes finding a mathematical relationship between the distance from the emitter
to the width of the Wehnelt cylinder bore and the diameter of that bore, by studying the effect and
correlation of these two parameters on the quality of the electron beam. A group of electron guns
with identical and variable geometric parameters were designed for the values of the Wehnelt
cylinder aperture radius for each case from the emitter site, which represents the distance from the
emitter head to the Wehnelt cylinder aperture. As well as the calculation of the electron beam
diameter and the brightness and emittance, as the mathematical relationship between these two
parameters was found to be linear.
Keywords: SIMION8.0 Program, Thermionic Electron Gun Design, Electron Beam Optics.

