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คานา
จากการที่ข้าพเจ้าได้ รับโอกาสอันยิ่งใหญ่ในฐานะผู้ที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต ในการเข้าร่วมโครงการ
นักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจาปี พ.ศ. 2553 นั้น นับเป็นการเปิดโลกทัศน์ในการมองและเข้าใจฟิสิกส์ในยุคปัจจุบันที่ได้มี
การวิจัยเพื่อทาการตอบคาถามที่คอยรบกวนความอยากรู้อยากเห็นของมนุษ ย์มายาวนาน บรรยากาศของการเรียนรู้และการ
วิจัยระดับ โลกที่สถาบันเซิร์น ซึ่งเป็นศูน ย์รวมของนัก วิทยาศาสตร์ชั้นนาของโลก เป็น เครื่ องกระตุ้น จิตวิ ญญาณของ
นักวิทยาศาสตร์ในการคิดสร้างสรรค์สิ่งที่เป็น ประโยชน์ต่อประเทศชาติได้เป็นอย่างดี ระหว่างที่เข้าร่วมโครงการ ข้าพเจ้าได้มี
โอกาสรับฟังการบรรยายจากนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ ยวชาญพิเศษในแต่ละหัวข้อไม่ว่าจะเป็น ด้านฟิสิกส์ของอนุภาค ทั้ง
ด้านทฤษฎี และการทดลอง ฟิสิกส์ของเครื่องเร่งอนุภาค และการประยุกต์ใช้ของเครื่องเร่งอนุภาค ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใน
การศึกษาต่อและทางานในฐานะนักฟิสิกส์ของชาติต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้เรียนรู้ความหลากหลายของ
ชนชาติมนุษย์ และวัฒนธรรมที่แตกต่างจากเพื่อนๆนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์นในครั้งนี้
รายงานฉบับนี้ข้าพเจ้าได้รวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันเซิร์น ซึ่ งมีประวัติการก่อตั้งและพัฒนามาอย่าง
ยาวนาน รวมถึงเครื่องเร่งอนุภาค แอลเอชซี (LHC) และสถานีตรวจวัดอนุภาคของสถาบันเซิร์น ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเครื่องมือวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์ที่มีความยิ่งใหญ่และล้าสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังกล่าวถึงกิจกรรมที่ข้ าพเจ้าได้เข้า
ร่วมในโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น งานวิจัยที่ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในโครงการ CLIC study ข้อแนะนาสาหรับ
นักศึกษาที่จะต้องเข้าร่วมโครงการในปีต่อๆไป และบันทึกประจาวันของข้าพเจ้าระหว่างที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งข้าพเจ้าหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน
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1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเซิร์น
CERN (European Organization for Nuclear Research) หรือองค์กรแห่งยุโรปเพื่อการวิจัยนิวเคลียร์เป็น
ศูนย์กลางการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ถูกก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1954 มีอาณาบริเวณครอบคลุม
ชายแดนประเทศฝรั่ ง เศสและสวิ ต เซอร์ แ ลนด์ และนั บ เป็ น ความร่ วมมื อ ครั้ ง แรกของประเทศในยุ โ รปนั บ ตั้ ง แต่ ห ลั ง
สงครามโลกครั้งที่สอง ปัจจุบันมีประเทศสมาชิก 20 ประเทศ

ซึ่งมีเป้าหมายในการค้นหาคาตอบของคาถามที่มีความซับซ้อนที่สุดคือเอกภพที่เราอาศัยอยู่ประกอบไปด้วยสิ่งใด
และทางานอย่างไร ด้วยเครื่องมือที่มีความทันสมัย ซับซ้อนและยิ่งใหญ่ที่สุดที่มนุษย์เคยสร้างเพื่อศึกษาการชนกันของอนุภาค
แล้วนักฟิสิกส์จะได้พบคาตอบของคาถามที่ง่ายๆแต่มีความซับซ้อนดังกล่าว โดยการเร่งอนุภาคและการชนกับอนุภาคอีกอัน
หรือชนกับเป้านิ่ง เครื่องเร่งอนุภาคและเครื่องตรวจวัดอนุภาคล้วนแล้วจาเป็นในการสังเกตและบันทึกปรากฏการณ์ที่น่าตื่นใจ
นี้ ปัจจุบันเครื่องเร่งอนุภาคของเซิร์นคือ LHC

LHC (The Large Hadron Collider) เป็นเครื่องเร่งอนุภาคฮาดรอนแบบประทะขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นเครื่องเร่ง
อนุภาคแบบวงกลมที่มีเส้นรอบวงถึงประมาณ 27 กิโลเมตร และมีจุดประสงค์เพื่อทาการเร่งอนุภาคในกลุ่มฮาดรอนที่มีประจุ
ทางไฟฟ้าให้เคลื่อนที่เป็นวงกลมในทิศทางสวนทางกันจนมีความเร็วเข้าใกล้ความเร็วแสงแล้วบังคับให้ลาอนุภาคทั้งสองเข้า
ชนกัน เพื่อศึกษาฟิสิกส์ของจุดกาเนิดสสารและการกาเนิดเอกภพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ภาพที่ 1 แสดงที่ตั้งของโครงการ LHC

LHC

ตั้ ง อยู่ ภ ายในอุ โ มงค์ ใ ต้ ดิ น ขนาดใหญ่ มี ค วามลึ ก เฉลี่ ย ประมาณ 100 เมตร จากพื้ น ดิ น

อยู่ที่เมืองเจนิวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ครอบคลุมชายแดนระหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศส ที่จาเป็นต้องสร้าง
ไว้ใต้ดินเนื่องจากเมื่อคานวณค่าใช้จ่ายระหว่างการใช้อุโมงค์เก่าของเครื่องเร่งอนุภาค LEP เดิมของเซิร์นกับราคาที่ดินถ้าต้อง
สร้างบนพื้นดินแล้วการใช้อุโมงค์จะคุ้มกว่า LHC เป็นเครื่องเร่งอนุภาคแบบวงกลมซึ่งมีข้อดีที่ไม่ต้องใช้เนื้อที่มากในการ
สร้างและเราสามารถเพิ่มพลังงานของอนุภาคให้สูงขึ้นได้โดยให้การเคลื่อนที่เป็นวงกลมเส้นทางเดิม ซึ่งถ้าสร้างให้เป็นเครื่อง
เร่งอนุภาคแบบทางตรงจะต้องใช้ระยะทางที่ยาวมากๆและสิ้นเปลืองงบประมาณในการสร้างมากกว่า ด้วยเหตุนี้ LHC จึงเป็น
เครื่องเร่งอนุภาคแบบวงกลม

โดยการเร่งอนุภาคพวกฮาดรอนเช่น โปรตอน และ นิวเคลียสของตะกั่ว ให้มีความเร็วเข้าใกล้แสงจากการเพิ่ม
พลังงานในทุกๆรอบที่อนุภาคเคลื่อนที่ภายในเครื่องเร่งแบบวงกลม นักฟิสิกส์จะทาการจาลองสถานการณ์ ที่มีเงื่อนไข
เหมือนกับช่วงหลังการเกิดบิ๊กแบงไม่กี่วินาที โดยการให้ลาอนุภาคเคลื่อนที่เข้าชนกันที่พลังงานสูงมากๆ แล้วทาการวิเคราะห์
โดยใช้เครื่องตรวจวัดอนุภาคที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อทาการศึกษาเหตุการณ์แบบต่างๆโดยเฉพาะ ซึ่งจะทาให้ความก้าวหน้าที่สาคัญ
ในด้านฟิสิกส์ของอนุภาค และทาให้เกิดความเข้าใจกฎพื้นฐานในธรรมชาติตั้งแต่ การกาเนิดอนุภาคจนกระทั้งการกาเนิดเอก
ภพที่เราอาศัยอยู่ในปัจจุบัน
ด้วยการทดลองของ LHC นี้นักฟิสิกส์คาดหวังว่าจะได้คาตอบของคาถามที่ได้มีความพยายามหาคาตอบมานานนับ
ทศวรรษ โดยที่ความรู้ในด้านฟิสิกส์ของอนุภาคเกี่ยวกับที่ แบบจาลองมาตรฐาน (standard model) ยังไม่สามารถหาข้อ
พิสูจน์ได้อย่างสมบูรณ์เช่น เหตุใดอนุภาคฮาดรอนที่ประกอบไปด้วย ควาร์กสามตัวเช่นโปรตอนและนิวตรอนจึงมีมวล
มากกว่ามวลรวมของควาร์กที่ประกอบขึ้นเป็นตัวมันหลายร้อยเท่าแล้วมวลเหล่านี้เกิดขั้นได้อย่างไร ,เหตุใดเราจึงไม่พบสสาร
จาพวกปฏิสสาร (antimatter) ในปัจจุบันทั้งที่หลังจากเกิดบิ๊กแบงแล้วน่าจะมีสสารและปฏิสสารจานวนเท่าๆกัน , อนุภาค
สมมาตรยิ่งยวดตามทฤษฎี Supersymmetry ได้ทานายไว้เพื่ออธิบายการมีอยู่ของสสารมืดจะมีอยู่จริ งหรือไม่ และแรงที่ทา
ให้เกิดการขยายตัวของเอกภพเป็นไปแบบมีความเร่งมีรูปแบบอย่างไร หรือแม้แต่มิติพิเศษที่อธิบายไว้ในทฤษฎี Superstring
จะมีอยู่จริงหรือไม่ คาถามเหล่านี้ยังเป็นที่น่าชวนสงสัยและเป็นแรงผลักดันให้เกิดการสร้างเครื่องมือที่มีความก้าวหน้าที่สุด
ของมนุษย์ชาติ ที่จะมาเปิดโปงทุกแง่มุมของปัญหาที่เราเหล่านักฟิสิกส์ตั้งตารอคอยคาตอบอยู่ หรืออาจจะมาเพิ่มเติมความน่า
สงสัยให้กับฟิสิกส์ของธรรมชาติที่เราพยายามเอาชนะอยู่ก็เป็นได้หากผลการทดลองนั้นให้คาตอบที่ขัดกับทฤษฎีต่างๆที่ได้ถูก
พัฒนาขึ้นมา
เครื่องตรวจวัดอนุภาคที่แต่ละสถานีทดลองนั้นถูกสร้างให้ใช้กับกรณีที่ต้องการศึกษาและเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน
ไป แต่เครื่องตรวจวัดอนุภาคก็จะต้องประกอบไปด้วยสามส่วนหลักที่กล่าวมาแล้วในข้างต้นเสมอ
สถานีทดลองใน LHC มีอยู่หกกลุ่มคือ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ALICE (A Large Ion Collider Experiment)
ATLAS (A Toroidal LHC Apparatus)
CMS (Compact Muon Solenoid)
LHCb (Large Hadron Collider beauty)
LHCf (Large Hadron Collider forward) อยู่กับสถานี ATLAS
TOTEM (TOTal Elastic and diffractive cross section Measurement) อยู่กับสถานี CMS

ALICE (A Large Ion Collider Experiment)
ในส่วนการทดลอง ALICE ของ LHC จะทาการเร่งฮาดรอนที่เป็นนิวเคลียสของตะกั่วโดยเฉพาะซึ่งเป็นฮาดรอนที่
มีมวลมากและเสถียรให้มีความเร็วเข้าใกล้ความเร็วแสงมาชนกันภายใต้เงื่อนไขพลังงานสูงมากๆที่จะทาลายอันตรกริยาแบบ
เข้มในฮาดรอนและจะทาให้เกิดภาวะที่เสมือนกับเป็นช่วงเวลาภายหลังจากการเกิดบิ๊กแบงไม่กี่วินาทีภายในห้องทดลอง ที่
สภาวะดัง กล่าวที่มี ความหนาแน่นสูง มากอุณหภูมิสูงมากๆซึ่งสูง กว่าอุณหภูมิที่ใจกลางของดวงอาทิ ตย์ถึงหนึ่ งแสนเท่ า

(ประมาณสองล้านล้านองศาเซลเซียส)

ซึ่งนักวิทยาศาสตร์คาดหวังที่จะทาให้เกิดการหลอมตัวของนิวเคลียสของ

ตะกั่วที่ประกอบไปด้วยโปรตอนและนิวตรอนได้เป็นสภาวะพลาสมาของควาร์กและกลูออน ซึ่งเป็นสภาวะที่เชื่อกันว่าเกิด
ก่อนที่จะเกิดการรวมตัวกันขึ้นเป็นฮาดรอนที่เสถียรและเป็นองค์ประกอบที่สาคัญของสสารที่ปรากฏในปัจจุบันนั้นเอง

ภาพที่ 2 เครื่องตรวจวัดอนุภาคทีส่ ถานีทดลอง ALICE
โดยวัตถุประสงค์หลักของการทดลองในส่วน ALICE นี้คือศึกษาการเกิดสภาวะพลาสมาของควาร์กและกลูออน
และปรากฏการณ์การขยายตัวและเย็นตัวลงของสภาวะและเริ่มมีการรวมตัวกันขึ้นเป็นอนุภาค ซึ่งจะเป็นการตอบคาถามที่
สาคัญที่ยังไม่สามารถหาคาตอบได้ในปัจจุบันคือ

- สสารที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร (ในแง่ของการจับกันของควาร์กกับกลูออน)
- เหตุใดโปรตอนและนิวตรอนจึงมีมวลมากกว่าผลรวมของมวลทั้งหมดของควาร์กที่ประกอบ
ขึ้น เป็นตัวมันเองหลายเท่า
- เราจะสามารถพบควาร์กที่อยู่ในสภาวะอิสระได้หรือไม่

ATLAS (A Toroidal LHC Apparatus)
ATLAS เป็นเครื่องตรวจวัดอนุภาคที่เกิดจากการชนกันของโปรตอนสองตัว โดยมีลักษณะแบ่งเป็นชั้นๆ มีแม่เหล็ก
ตั วน ายิ่ ง ยวดแบบโซลิ น อยด์ ด้ านในและแม่ เ หล็ กตั วน ายิ่ ง ยวดทอรอยด์ (toroid) ขนาดใหญ่ วางรอบล าอนุ ภาคเป็ น
ทรงกระบอก ซึ่ง ATLAS นับเป็นเครื่องตรวจวัดอนุภาคที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่มนุษย์เคยสร้าง มีความสามารถในการตรวจวัด
อนุภาคได้เกือบทุกชนิด โดยเมื่อโปรตอนถูกเร่งให้เข้าชนกันที่พลังงานสูง นักฟิสิกส์คาดว่าจะเกิดการสลายของอนุภาคและ
เกิดการสร้างอนุภาคที่เรายังไม่เคยรู้จัก ซึ่งมันจะเกิดการสลายตัว อย่างรวดเร็วเป็นอนุภาคที่เรารู้จักและด้วยเครื่องตรวจวัด
อนุภาคนี้

ภาพที่ 3 เครื่องตรวจวัดอนุภาคทีส่ ถานีทดลอง ATLAS
โดยวัตถุประสงค์หลักของการทดลองในส่วน ATLAS คือ

-

ค้นหาฮิกส์โบซอน
พิสูจน์ทฤษฎีสมมาตรยวดยิ่ง (Suppersymmetry theory)
ค้นหามิติพิเศษ (Extra-dimensions) นอกเหนือจากที่มนุษย์เคยรู้จัก
ค้นหาอนุภาคที่อาจเป็นสสารมืด (dark matter)

CMS (Compact Muon Solenoid)
CMS เป็นเครื่องมือตรวจวัดอนุภาคที่มีลักษณะแบ่งเป็นชั้นๆ และมีแม่เหล็กโซลินอยที่เป็นแม่เหล็กแบบตัวนา
ยิ่งยวดที่มีขนาดใหญ่ ที่สุดในโลกและให้สนามแม่ เหล็กได้ถึง 4 เทสลา โดยแต่ล ะชั้นของ CMS ถูกออกแบบมาให้ มี
ความสามารถตรวจจับอนุภาคเป็นกลุ่มแตกต่างกันซึ่งเกิดจากการชนกันระหว่างโปรตอนกับโปรตอนพลังงานสูง ซึ่ง CMS มี
ขีดความสามารถตรวจวัดอนุภาคได้เกือบทุกชนิด (ยกเว้นนิวตริโน) เช่นเดียวกับส่วนสถานีทดลอง ATLAS

ภาพที่ 4 เครื่องตรวจวัดอนุภาคทีส่ ถานีทดลอง CMS

สาหรับวัตถุประสงค์ของสถานีทดลอง CMS ในการตรวจวัดอนุภาคจะเหมือนกับของสถานีทดลอง ATLAS แต่
การออกแบบเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ต่างกัน ดังนั้นสถานีทดลองทั้งสองส่วนนี้จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบผลการ
ทดลองของแต่ละส่วนได้เป็นอย่างดี

LHCb (Large Hadron Collider beauty)
LHCb เป็นเครื่องตรวจวัดอนุภาคที่มีการออกแบบแตกต่างจากเครื่องมือวัดที่เคยได้กล่าวไปแล้ว ซึ่งแทนที่จะเป็น
การสร้างระบบตรวจวัดอนุภาคปิดรอบบริเวณที่เกิดการชนกันของโปรตอน แต่ระบบตรวจวัดอนุภาคของ LHCb จะสร้างให้
มีการตรวจวัดอนุภาคเพียงด้านเดียว โดยมีส่วนตรวจวัดอนุภาคซ้อนกันต่อกันไปด้านหลัง และส่วนตรวจรอยทางเดินสามารถ
เคลื่อนเพื่อทาการหาอนุภาคและปฏิอนุภาคของควาร์กชนิด b (bottom quark หรือ beauty quark)

ภาพที่ 5 เครื่องตรวจวัดอนุภาคที่สถานีทดลอง LHCb
จุดประสงค์ของการทดลอง LHCb คือหาคาตอบว่าเหตุใดเอกภพที่เรากาลังอาศัยอยู่นี้จึงปรากฏว่ามี
อนุภาคจาพวกสสารปกติเท่านั้น ทั้งที่ในตอนแรกเริ่มของการเกิดเอกภพน่าจะเกิดทั้งสสาร และอนุภาคปฏิ
สสารจานวนเท่าๆกัน
LHCf (Large Hadron Collider forward)
LHCf เป็นเครื่องตรวจวัดอนุภาคที่มีขนาดเล็กที่สุดในหกสถานีทดลองอยู่กับสถานี ATLAS ถูกออกแบบมาให้
ศึกษาการชนของรังสีคอสมิก (ส่วนใหญ่เป็นโปรตอนพลังงานสูง ) กับโปรตอนในห้องทดลอง ซึ่งเป็นการจาลองการชนที่
เกิดขึ้นที่ชั้นบรรยากาศของโลกที่จะให้อนุภาคพวก ไพออนที่เป็นกลาง ( 0), รังสีแกรมมา และนิวตรอน จานวนมหาสาร
เคลื่อนมายังผิวโลก

ภาพที่ 6 เครื่องตรวจวัดอนุภาคทีส่ ถานีทดลอง LHCf
ผลที่ได้จากการทดลองจะเป็นประโยชน์ในการใช้แคลิเบรท เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษารังสีคอสมิก

TOTEM (Total Elastic and diffractive cross section Measurement)
สถานีทดลอง TOTEM ถูกออกแบบมาให้ศึกษารูปแบบการชนกันของอนุภาคและผลของขนาดหรือครอสเซกชัน

(cross section) ของลาอนุภาคที่จะนามาชนกันต่อ ความเข้มของของลาอนุภาค รวมถึงการกระเจิงแบบยืดหยุ่น (elastic
scattering) ที่เกิดจากการชนของอนุภาค

ผลของการทดลองในส่ ว นนี้ จ ะเป็ น ส่ วนช่ วยให้ นั ก
ฟิสิกส์สามารถปรับตัวแปรต่างๆให้เหมาะสมเพื่อให้ได้รูปแบบ
การชนกันของอนุภาคที่สถานีทดลองอื่นๆมีความสมบูรณ์มาก
ขึ้น

ภาพที่ 7 เครื่องตรวจวัดอนุภาคทีส่ ถานีทดลอง TOTEM [14]

2. กิจกรรมที่เข้าร่วม
โครงการภาคฤดูร้อนเซิร์นนั้นเปิดกว้างในนักศึกษาจากทั่วโลกสามารถเข้ าร่วมได้โดยการสมัครผ่านเว็ บไซต์ของ
เซิร์น โดยตัวโครงการจะแบ่งเป็นสองส่วนคือ นักศึกษาที่มาจากประเทศสมาชิกของเซิร์น (Member States) และ นักศึกษา
ที่มาจากประเทศที่ไม่ใช้สมาชิกของเซิร์น (Non-Member States) ซึ่งประเทศไทยไม่ใช้สมาชิกของเซิร์น ในปีนี้นักศึกษา
จากทุกทวีปทั่วโลกที่มาเข้าร่วมโครงการที่เป็น Non member states ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 8 สัปดาห์ มีดังต่อไปนี้

Non member states Summer student’s Nationality
Country
Number of students
Algeria
Armenia
Australia
Azerbaijan
Bosnia and Herzegovina
Brazil
Cameroon
Canada
China
Croatia
Cyprus
Egypt
Bolivia
Ghana
Iceland
India
Ireland
Israel
Kazakhstan
Kingdom of Saudi Arabia
Lebanon
Madagascar
Malaysia
Malta
Mexico

2
1
2
1
2
2
1
5
1
4
2
1
1
1
1
8
1
1
1
2
1
1
1
3
2

Pakistan
Philippines
Republic of Macedonia
Republic of Serbia
Russia
Rwanda
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Thailand
Turkey
United Arab Emirates
United States of America
Vietnam
TOTAL

5
1
2
1
9
1
1
1
2
1
2
10
1
2
4
91

จากตารางจะแสดงเฉพาะจานวนนักศึกษาที่มาจากประเทศที่ไม่ได้เป็นประเทศสมาชิกในเซิร์นเท่านั้น ส่วนนักศึกษา
ที่เป็นประเทศสมาชิกคือ Austria, Belgium, Bulgaria, the Czech Republic, Denmark, Finland, France,

Germany, Greece, Hungary, Italy, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, the Slovak Republic, Spain,
Sweden, Switzerland, the United Kingdom จะมีนักศึกษาจานวนมากเข้าไปทางานวิจัยที่เซิร์นอยู่โดยตลอดทั้งปี

ตารางเวลาการทากิจกรรมระหว่างการเข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมที่เข้าร่วมในโครงการ

สัปดาห์ที่ทากิจกรรม
1

2

3

4

5

6

7

8

บรรยายประจาวัน
บรรยายพิเศษ (IT)
งานวิจัย
RF flanges+Straight waveguide
Diffusion bonding test
RF measurement for TD18

เขียนรายงาน+presentation
กิจกรรมเยี่ยมชม
ATLAS+SM18
LINAC+CC
ROOT workshop

2.1 โปรแกรมการบรรยายประจาวัน
โปรแกรมการบรรยายภายในโครงการภาคฤดูร้อนแต่ละปีจะสามารถติดตามได้ในเว็บเพจ Summer students

2010 information page ของโครงการโดยตรงที่ https://hr-recruit.web.cern.ch/hr-recruit/summies/default.asp

ภาพที่ 8 เว็บเพจของ Summer students 2010 information

การบรรยายในแต่ละวันจะจัดในอาคารที่มีลักษณะสวยงามเรียกว่า Globe แบ่งเป็นสามช่วงแต่ล ะช่วงใช้เวลา
ประมาณห้าสิบนาทีโดยโปรแกรมบรรยายจะเปิดให้ทุกคนที่ทางานอยู่ภายในองค์กรเซิร์นสามารถเข้าร่วมได้ ดังนั้นที่นั่งอาจ
เต็มหากไปไม่ทันการบรรยาย โดยหัวข้อการบรรยายแต่ละสัปดาห์มีดังนี้
สัปดาห์ที่
บรรยาย

หัวข้อการบรรยาย

ผู้บรรยาย

2

- Welcome Presentation/ Computer Security/ Workshops presentation
- From heavy Ions Collisions to Quark Matter
- Introduction to CERN Computing Services
- Superconducting Magnets
- "What is a Jet?

Hoecker, A (SSLP Committee) / Lueders, S /
Neufeld, N
Lourenco, C.
Panzer-Steindel, B.
Bottura, L
Ellis, S.

3

- Introduction to CERN
- Standard Model
- Detectors
- Antimatter in the Lab (Experimental Particle Physics)
- Fundamental Concepts in Particle Physics (Theoretical
Introductory Lecture)
- Introduction to Electronics, DAQ, Trigger
- Accelerators (Accelerator Physics)

Heuer, (D.G.), R.
Terning, J.
Riegler, W.
Landua, R.
Derendinger, J-P

4

5

- Astroparticle Physics
- Physics at Hadron Colliders (Experimental Particle Physics)
- Introduction to Cosmology - Theoretical Physics
- Future Colliders : Physics Motivations
- Introduction to Root

Particle Physics -

Neufeld, N.
Gilardoni S., Holzer B.

Binetruy, P.
Heinemann, B.
Verde, L
Richard, F.
Grosse-Oetringhaus, J.

6

7

- Accelerators and Cancer Therapy
- Future Linear Colliders : Accelerator Physics
- Beyond the Standard Model (Theoretical Particle Physics)
- Initial Data at the LHC Experiments
- CP Violation
- The Search Beyond the Standard Model (Theoretical Particla Physics)

Amaldi, U.
Tecker, F.
Giudice, G.

- Neutrino Physics
- Introduction to Statistics
- Introduction to Nuclear Physics
- Closing Lecture

Romanino, A.
Cowan, G.
Goutte, H.
Rubbia, C

Lecompte, T.
Raven, G.
De Roeck, A.

ภาพที่ 9 บรรยากาศการบรรยายประจาวัน
โดยในการบรรยายแต่ ล ะวั น จะเสร็ จ สิ้ น ประมาณ 12:00 น. และจะมี เ วลาให้ ผู้ ที่ เ ข้ าร่ วมฟั ง บรรยายมี โ อกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและถามปัญหาที่ไม่เข้าใจกับผู้บรรยายทั้งสามช่วง และยังสามารถนาคาถามที่อาจไม่ทันได้ถามไป
เขียนในอีเมลเพื่อถามผู้บรรยายได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังสามารถเข้าไปชมหรือทาการดาวโหลดคลิปการบรรยายที่มีขึ้นทัง้ ปี
นี้และปีก่อนหน้าได้ที่

http://cdsweb.cern.ch/collection/Summer%20Student%20Lectures?ln=en

หัวข้อการบรรยายแบ่งตามประเภท
ประเภทหัวข้อการบรรยาย

หัวข้อการบรรยาย






















"What is a Jet?"
Standard Model
Fundamental Concepts in Particle Physics
Astroparticle Physics
Beyond the Standard Model
CP Violation
The Search Beyond the Standard Model
Neutrino Physics
Introduction to Cosmology
Introduction to Nuclear Physics
From heavy Ions Collisions to Quark Matter (Particle Physics)
From Raw Data to Physics Results
Detectors
Antimatter in the Lab
Introduction to Electronics, DAQ, Trigger
Physics at Hadron Colliders
Initial Data at the LHC Experiments
Superconducting Magnets
Accelerators (Accelerator Physics)
Future Linear Colliders
Future Colliders : Physics Motivations

Application of Hadron accelerator



Accelerators and Cancer Therapy

Computer and Program





Computer Security
Introduction to CERN Computing Services
Introduction to Root

Statistics



Introduction to Statistics

Theoretical physics

Experimental physics

Accelerator physics and technology

2.2 โปรแกรมเยี่ยมชม
โปรแกรมการเยี่ยมชมภายในสถาบันเซิร์นจะจัดขึ้นหลังจากโปรแกรมการบรรยายประจาวันเริ่ มขึ้นประมาณสอง
อาทิตย์ ซึ่งการเข้าร่วมโปรแกรมการเยี่ยมชมจะต้องทาการลงทะเบียนก่อนเสมอเนื่องจากจานวนของนักศึกษาผู้เข้าร่วมจะถูก
จากัดอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 30 คนต่อการเยี่ยมชมหนึ่งครั้งโดยผู้ที่ทาการลงทะเบียนได้ก่อนจะมีสิทธิ์การเข้าร่วมการเยี่ยมชม
ได้ก่อน แต่ผู้ที่ ไม่สามารถลงทะเบียนได้ทันจะมีโอกาสในการเข้าร่วมได้ในวันที่มีการเยี่ยมชมเมื่อมีผู้ที่ลงทะเบียนที่ไม่
สามารถเข้าร่วมได้

2.2.1 ATLAS และ SM18
ในการเยี่ยมชมสถานีตรวจวัดอนุภาค ATLAS ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้กับอาคาร Globe ที่ใช้ในการบรรยายประจาวัน
สถานีตรวจวัดอนุภาค ATLAS ถือเป็นเครื่องตรวจวัดอนุภาคที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโครงการ LHC ซึ่งระหว่างการเยี่ยมชมจะ
สามารถสัมผัสความใหญ่โตของเครื่องตรวจวัดอนุภาคดังกล่าวได้จากภาพวาดที่อยู่ด้านข้างของอาคารที่เป็นที่ตั้งของศูนย์
ควบคุมเครื่องตรวจวัดอนุภาค

ภาพที่ 10 การเยี่ยมชม ATLAS และ SM18

และในการเยี่ยมชมจะเริ่มจากการชมวีดิโอระบบ 3D ที่แนะนาโครงการ LHC รวมถึง การก่อสร้างและการวิจัยที่ได้
จากการตรวจวัดอนุภาคที่ ATLAS จากนั้นเยี่ยมชมห้องควบคุมของสถานีตรวจวัดอนุภาค ATLAS และชมชิ้นส่วนของ

detector ในแต่ละส่วน และเข้าในถึงหลักการทางานของแต่ละส่วน ในส่วนของ SM 18 จะเป็นส่วนที่ใช้ในการทดสอบและ
ซ้อมแซม แม่เหล็กที่เป็นตัวนายิ่งยวดที่ใช้ใน LHC และ มีการแสดงประวัติศาสตร์การพัฒนา RF cavity หรือขุมพลังในการ
เร่งอนุภาค ในเซิร์นอย่างยาวนานจนประจุบันเป็น superconducting RF cavity

2.2.2 LINAC และ CC

ภาพที่ 11 การเยี่ยมชม LINAC และ CC
ในการเยี่ยมชม LINAC2 ของ LHC ซึ่งถือเป็นจุดกาเนิดอนุภาคที่จะทาให้เกิดการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์
ชาติ คล้ายกับการเยี่ยมชมที่ ATLAS จะมีการบรรยายภาพรวมที่ห้องบรรยายเล็ก ตามด้วยการลงไปดูที่เครื่องจริงกัน โดยที่ตั้ง
ของ LINAC จะอยู่ใจกลางของสถาบันฯ ซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่เริ่มต้นของประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของเซิร์นตั้งแต่การก่อตั้งเมื่อ
หลายสิบปีก่อน และปัจจุบันเซิร์นกาลังสร้าง LINAC4 ขึ้นมาเพื่อใช้แทน LINAC2 ที่ใช้อยู่ปัจจุบันซึ่งเริ่มเก่าลง ในส่วนการ
เยี่ยมชม CC (computer center) ผู้บรรยายได้กล่าวถึงความสามารถในการเก็บข้อมูลมหาสารที่ได้จากการทดลองชนอนุภาค
ความปลอดภัยของข้อมูล ระบบที่ใช้ในการจัดการกับข้อมูลดังกล่าว

2.3 โปรแกรม ROOT tutorial
โปรแกรม ROOT tutorial นั้นจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่ เข้าร่วมโครงการได้รู้จักกับโปรแกรมที่ถูกใช้ในการศึกษา
ฟิสิกส์ของอนุภาคอย่างแพร่หลายในเซิร์น ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมทางานวิจัยทางด้านสถานีทดลองตรวจวัดอนุภาคส่วนใหญ่
ต้องใช้งาน โดยลักษณะของการบรรยายจะเป็นการให้นักศึกษานาคอมพิวเตอร์แบบพกพาของตัวเองที่ทาการติดตั้ งโปรแกรม

ROOT เอาไว้แล้วเข้าไปเปิดเว็บเพจที่ผู้บรรยายได้ทาไว้แล้วทาตามขั้นตอนต่างๆ หากมีปัญหาก็ให้ถามกับผู้บรรยาย โดยจาก
เว็บเพจดังกล่าวทุกคนจึงสามารถเข้าถึงเนื้อหาดังกล่าวได้อย่างง่ายดายทุกที่ทุกเวลา http://root.cern.ch/drupal/

ภาพที่ 12 เว็บเพจของโปรแกรม ROOT

2.4 โปรแกรมการบรรยายพิเศษ
โปรแกรมบรรยายพิเศษนอกเหนือจากการบรรยายประจาวันจะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ซึ่ง
จะจัดที่อาคาร computer center โดยเนื้อหาของการบรรยายจะเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลจากการทดลองที่มีขนาดมหาสาร,
ระบบความหน้าเชื่อถือของการจัดเก็บข้อมูลที่จะต้องคานวณความหน้าจะเป็นของการสูญเสียดิสก์และมีระบบการเก็บข้อมูลที่
สามารถสร้างข้อมูลขึ้นมาได้ใหม่เมื่อมีการสูญเสียดิสก์ไป รวมถึงความเสียงของการถูกโจมตีจากการก่ออาชญากรรมไซเบอร์
ต่อการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของเซิร์น

3. งานวิจัยระหว่างการเข้าร่วมโครงการ
งานวิจัยที่ข้าพเจ้าได้ร่วมทาจะอยู่ในส่วนงานของ CLIC study ในส่วนของ BE-RF (Beam radiofrequency)
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นชาวสวิส Dr. Germana Riddone แต่งานส่วนใหญ่จะได้ทากับ Mr. Serge Lebet ซึ่งเป็นคนดูแล
การสร้างชิ้นส่วนในโครงสร้างที่ใช้เร่งอนุภาคที่กาลังทาการพัฒนากันอยู่โดยรายละเอียดของงานวิจัยเป็นดังนี้
SUMMER STUDENT – CLIC RF STRUCTURE DEVELOPMENT TEAM – T. Pulampong

Introduction:

Linear Collider (CLIC) study aims at designing a future e+e-collider
with multi-TeV energy levels. The very high accelerating gradient of the CLIC
design requires radio frequency structures which operate in a performance range
well beyond that found in any existing accelerator. Specifically, power generating
structures (PETS), waveguide components and accelerating structures are being
developed which must work with an unprecedented combination of frequency (12
GHz), peak power (50 to 500 MW), pulse length (50 to 200 ns) and accelerating
gradient (100 MV/m and above).
The Compact

One of the CLIC study feasibility issues is the demonstration of
100 MV/m accelerating gradient. The CLIC RF Structure Development team is
designing, developing and testing several different RF components and structures
for CLIC study. For example, the accelerating structures are made of sealed Cu
OFE disks (quadrants are an alternative) which are bonded together under
hydrogen atmosphere at about 1000 ˚C. Several dedicated programs have been
launched to understand the influence of assembly parameters on RF performance.
Surface treatments are of high importance to guarantee the required surface
quality. The present baseline procedure foresees light etching on the single disks.
The student will focus on the preparation of the disks and RF components before
bonding.
Job description:

Working on development and implementation of the fabrication of the RF
structures and components focusing on surface treatment issues. The RF flanges
shall be nickel and copper plated before bonding. The student shall finalize the

corresponding procedure and follow the validation tests. A report shall be issues at
the end of the validation procedure.
Requirements:

A student with mechanical engineering profile with good understanding of thermomechanical design. The tasks require good communication and organizational
skills. Ability to take initiative and interact efficiently with different teams is
necessary. Fluent English is needed; knowledge of French is an advantage.

(รายละเอียดของงานวิจัยสามารถดูได้ที่รายงานส่วนงานวิจัยอยู่ในภาคผนวก)

ภาพที่ 13 กิจกรรมระหว่างร่วมงานวิจัย

4. ประโยชน์ที่ได้รับในโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น
จากการเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการทางานของสถาบันที่ถือได้
ว่าเป็น สถาบัน ที่มีการพัฒนาเป็นอั นดั บต้ นๆของโลกในปัจจุ บัน โดยในการเข้าร่วมโครงการครั้ง นี้ข้ าพเจ้าจะต้ องร่วม
ปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ของสถาบันเซิร์นที่มีการทางานร่วมกับสถาบันต่างๆทั่งโลกเช่น KEK ของประเทศญี่ปุ่น และ SLAC
ของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นต้น จึงกล่าวได้ว่าเป็นการทางานในระดับโลกก็คงไม่ผิด โดยการทางานข้าพเจ้าร่วมงานกับ
วิศวกร ชาวฝรั่งเศส รัสเซีย รวมถึงชาวจีน ซึ่งข้าพเจ้าพบว่าไม่ว่าเขาจะมาจากที่ใดก็สามารถร่วมมือกันสร้างสิ่งที่จะเปิดเผย
ความลับของธรรมชาติที่คอยรบกวนจิตใจใคร่รู้ของมนุ ษย์ตลอดมา โดยในการทางานของเจ้าหน้าที่จะมีการจัดการประชุม
ค่อนข้างบ่อยมากซึ่งหนึ่งวันอาจมีการประชุมถึงสามครั้งเพื่อติดตามความคืบหน้าของแต่ละโครงการอย่างใกล้ชิดและจะ
ช่วยกันแก้ปัญหาได้อย่างเร็วที่สุดหากมีความผิดพลาดเกิดขึ้น ทั้งยังมีการนาเสนอแนวคิดใหม่ๆที่เป็ นประโยชน์ต่อโครงการ
ได้อีกด้วย และที่สาคัญที่สุดข้าพเจ้าพบว่า แม้เซิร์นจะเป็นองค์กรในการวิจัยที่ใหญ่ที่สุดแต่ก็ยังต้องมีการร่วมมือกับสถาบัน
อื่นๆ หรือแม้แต่บริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนต่างๆ นอกจากนี้งานส่วนใหญ่ก่อนที่จะมีการลงมือทาจริงนั้นจะต้องมีการจาลองโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ก่อนเสมอไม่ว่าจะเป็นการ Alignment ระบบลาเลียงอนุภาค หรือการถ่ายเทความร้อนของชิ้นส่วนที่
ต้องการระบบหล่อเย็น
นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้รู้จักเครื่องมือใหม่ๆและเทคโนโลยีที่มีความละเอียดอ่อน ที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนในชีวิตซึ่ง
กล่าวได้ว่าเป็นต้นกาเนิดเครื่องมือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ชาติ รวมถึงเข้าใจถึงความซับซ้อนของปัญหาที่
นักฟิสิกส์ต้องการหาคาตอบอยู่ในขณะนี้ ไม่ว่าจะเป็นแม่เหล็กตัวนายิ่งยวดที่ถูกพัฒนาขึ้นมานานนับทศวรรษ ซึ่งเป็นกุญแจ
ปลดล็อค ขีดจากัดของเครื่องเร่งอนุภาคที่นับวันยิ่งต้องการให้พลังงานสูงขึ้นเรื่อยๆ และยังมีเทคโนโลยีที่สร้างความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลที่สามารถสร้างข้อมูลที่เกิดการสูญเสียดิสก์ที่ใช้เก็บข้อมูล ขึ้นมาใหม่จากดิสก์อื่นที่เหลืออยู่ ซึ่งจริงๆแล้วในทุกๆวัน
จะมีดิสก์ที่ใช้เก็บข้อมูลเสียไปตลอด เนื่องจากอายุการใช้งาน
ข้าพเจ้ายังได้สัมผัสบรรยากาศแห่งการเรียนรู้อย่างไม่หยุดยั้ง ตลอดเวลาที่ข้าพเจ้าใช้ชีวิตอยู่ที่เซิร์นนั้นจะพบว่า
นักวิทยาศาสตร์ที่นี้มีความกระตือรือร้นในการทางานอย่างยิ่ง เช่นแม้แต่เวลารับประทานอาหารกลางวันเขาเหล่านั้นยังคุยกัน
เรื่องงาน หรือแม้แต่เวลาพักดื่มกาแฟ ก็จะเอาเรื่องงานมาคุยกันเสมอ และในโรงอาหารที่เซิร์นยังมีหน้าจอที่ใช้แสดงสถานะ
ของลาอนุภาคและปริมาณข้อมูลที่ได้จากการชนกันของอนุภาคติดตั้งเอาไว้อีกด้วย และข้าพเจ้ายังพบอีกว่าสังคมต่างประเทศ
ให้ความสาคัญและสนใจการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์อย่างมากซึ่งเห็นได้จากในทุ กๆวันจะมีกลุ่มผู้เยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นเป็น
นักเรียนวัยรุ่น หรือกลุ่มผู้สูงอายุ และครอบครัวที่มีเด็กๆ เข้ามาเยี่ยมชมที่ พิพิธภัณฑ์ของเซิร์น รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ที่ทางาน
อยู่ที่เซิร์นเองก็ยังปลูกฝังความรักในวิทยาศาสตร์ต่อลูกๆของตนโดยนาลูกๆมาด้วย ซึ่งที่เซิร์นจะมีมุมสาหรับเด็กโดยเฉพาะจัด
ไว้ด้วย ซึ่งไม่หน้าแปลกใจเลยว่าเหตุใดวิทยาศาสตร์ที่บ้านเค้าเจริญไปได้อย่างรวดเร็ว ก็เพราะทุกคนตระหนักในความสาคัญ
และมีส่วนร่วมในวิทยาศาสตร์นั้นเอง

ความหลากหลายของมนุษย์และวัฒนธรรมจากเพื่อนๆนักศึกษาที่มาร่วมโครงการเดียวกันจากทั่วโลกทาให้ข้าพเจ้า
ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงบางสิ่งที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนซึ่งมีทั้งในแง่ดีและแง่ที่ไม่ดี ได้เรียนรู้ความแตกต่างของภาษาเดียวกันแต่
สาเนียงที่มาจากทั่วโลกซึ่งบ้างครั้งก็ทาเอาลาบากในการสื่อสาร แต่ก็รู้สึกสนุกที่ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ
กันซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต
ข้าพเจ้าได้เข้าใจว่าประเทศไทยยังไงก็ยังเป็นบ้านของเราแม้ว่าจะไปอยู่ในต่างประเทศที่มีความเจริญมากว่าบ้านเรา
มากแต่สังคมที่แตกต่าง ผู้คนที่แตกต่าง ก็ทาให้ข้าพเจ้าเห็นความสาคัญของการอยู่ที่ประเทศไทย เนื่องจากความเป็นมิตร ความ
มีน้าใจช่วยเหลือกันตามกาลัง การอยู่อย่างเป็นครอบครัวเป็นพี่เป็นน้องกันของคนไทย

5. แผนการดาเนินการหลังการเข้าร่วมโครงการ
จากการที่ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์นประจาปี 2553 นั้นจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ
ทางานของข้าพเจ้าในฐานะนักฟิสิกส์เครื่องเร่งอนุภาคที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ของประเทศไทย
โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์นนี้นับเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักศึกษาที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์
ในอนาคต ดังนั้นข้าพเจ้าจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยประชาสัมพันธ์โครงการ และนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้จะการเข้า
ร่วมโครงการในครั้งนี้ไปถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจ ซึ่งน่าจะทาให้เกิดแรงบันดาลใจ และเกิดแรงกระตุ้นให้เกิดความรักความ
หลงใหลต่อวิทยาศาสตร์มากขึ้น
ข้าพเจ้าจะเป็นพี่เลี้ยงให้กับเยาวชนรุ่นต่อไปที่มีโอกาส เข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น เพื่อให้เกิดความ
มั่นใจในการใช้ชีวิตระหว่างที่เข้าร่วมโครงการ
ข้าพเจ้าจะรับทุนพัฒนาบุคลากรที่ผูกพันกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน ) เพื่อไปศึกษาต่อ
ต่างประเทศด้านฟิสิกส์ของเครื่องเร่งอนุภาค ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยของเรามีการวิจัยและพัฒนาในส่วนดังกล่าวไม่มากนัก
ร่วมถึงเครื่องเร่งอนุภาคที่เรามีอยู่ปัจจุบันจาเป็นจะต้องถูกดูแลและพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ได้พลังงานของอิเล็กตรอนที่
สูงขึ้นแล้วมีเสถียรภาพมากขึ้น เพื่อให้กาเนิดแสงซินโครตรอนที่คุณภาพสูงอย่างยั่งยืนต่อไป

6. คาแนะนาและข้อเสนอแนะสาหรับนักศึกษารุ่นต่อไป
สาหรับนักศึกษาที่จะได้เข้าร่วมโครงการในปีต่อๆไปมีข้อควรพิจารณาและแง่คิดที่ได้จากการสังเกตของข้าพเจ้า
เพื่อเตรียมพร้อมในการใช้ชีวิตอยู่อย่างไม่ลาบากดังนี้
6.1 เตรียมพร้อมด้านภาษา

ภาษาอังกฤษที่สามารถสื่อสารได้โดยง่ายจาเป็นอย่างยิ่งในการใช้ชีวิตภายในเซิร์น เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานในเซิร์น
ส่วนใหญ่ไม่ใช่ ผู้ที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่จึงมีปัญหาการสื่ อสารอยู่บ้างเนื่องจากสาเนียงของคนที่มาจากหลากหลาย
ประเทศมาก และคนส่วนใหญ่จะใช้ภาษาฝรั่งเศส ซึ่งถ้าสามารถรู้ภาษาฝรั่งเศสบ้างก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งยวด
6.2 เตรียมพร้อมด้านร่างกาย

สาหรับผู้ที่ได้เข้าพัก St.Genis hostel ของ เซิร์น ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ด้านเขา Jura และต้องเดินหรือปั่นจักรยานประมาณ
สองกิโลเมตร รวมทั้งต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงบ่อยในช่วงเวลาดังกล่าว ดังนั้นควรทาร่างกายให้
แข็งแรงอยู่เสมอเพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสในการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ
6.3 ศึกษาเส้นทางการเดินทาง

การเดินทางจากที่พักไปเซิร์น ขึ้นกับว่าที่พักอยู่ห่างไกลหรือไม่ แต่แนะนาว่าให้ทาการยืมจักรยานของเซิร์นให้เร็ว
ที่สุดเพราะจะสะดวกขึ้นมากและในการได้รับจักรยานจะต้องรออย่างน้อยหนึ่งอาทิตย์ และในการปั่นจักรยานจะต้องคานึงถึง
กฎจราจรอย่างเคร่งครัดและที่สาคัญอย่าสับสนเนื่องจากทิศทางการใช้ถนนจะตรงข้ามกับประเทศไทย ส่วน การเดินทางใน
จากเซิร์นไปที่ต่างๆ ใน Geneva สามารถทาได้ค่อนข้างสะดวกโดยอาศัยระบบขนส่งมวลชนที่ค่อนข้างทันสมัยและสามารถวาง
แผนการเดินทางได้โดยดูรอบเวลาของรถและเส้นทางได้ผ่านเว็บเพจ แต่มีอุปสรรค์อยู่บ้างคือป้ายข้อมูลทุกอย่างจะเป็นภาษา
ฝรั่งเศส ดังนั้นควรศึกษาการออกเสียงของชื่อสถานีเอาไว้ก่อนก็จะช่วยให้ไม่หลงทาง
6.4 เตรียมพร้อมด้านความรู้

นักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการจะได้เข้าร่วมการบรรยายเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการทดลองของเซิร์นซึ่งสามารถหา
คลิปการบรรยายในปีก่อนหน้าได้ในเว็บไซต์ของเซิร์น คือ

http://cdsweb.cern.ch/collection/Summer%20Student%20Lectures?ln=en

6.5 ด้านความเป็นอยู่

บริเวณใกล้เซิร์นจะมีห้างคาร์ฟูที่ฝั่งฝรั่งเศสโดยอยู่เลยวงเวียนใหญ่ก่อนถึง St. Genis hostel เข้าไปในฝั่งฝรั่งเศส
ซึ่งจะมีสินค้ารวมถึงวัตถุดิบซึ่งสามารถหาซื้อไปทาอาหารได้เองซึ่งจะค่อนข้างราคาถูกเมื่อเทียบกับการรับประทานอาหารที่
โรงอาหารในเซิร์น
ปัญหาที่ทุกคนที่ยังไม่คุ้นเคยกับการเส้นทางและอาคารในเซิร์นก็คือ เลขที่ระบุอาคาร ชั้นและห้องต่างๆ ค่อนข้าง
สับสนมาก เนื่องจากลาดับเลขของอาคารนั้นไม่ได้เรียงกันอย่างที่ควรเป็น และเซิร์นเป็นองค์กรที่ใหญ่มากและมีอาคาร
มากมายซึ่งบางครั้งที่เราคิดว่าเป็นอาคารหมายเลขนี้ เมื่อเดินภายในอาคารเดียวกันแต่เป็นอีกมุมหนึ่ง จริงๆแล้วอาจพบว่ามัน
เป็นอาคารที่มีหมายเลขต่างกันได้ ดังนั้นควรมีแผนที่ของเซิร์น แต่ที่ง่ายที่สุดคือให้เข้าไปที่ http://building.web.cern.ch/building/ ซึ่ง
สามารถค้นหาสถานที่ที่เราต้องการได้โดยตรงในรูปแบบแผนที่อย่างละเอียด
6.6 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

จากการที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสถึงวัฒนธรรมของสังคมที่ค่อนข้างเอื้อต่อการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์
อย่างมาก ในประเทศที่ถือว่าอยู่ในกลุ่มที่พัฒนาแล้วนั้น ข้าพเจ้ามีข้อสังเกตที่น่าจะนามาทาให้เกิดในบ้านเรา จะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่ง
ข้าพเจ้าพบว่าประชาชนทุกกลุ่มอายุเห็นความสาคัญและตระหนักถึงผลของการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเกิดจาก
การปลูกฝังตั้งแต่เด็ก โดยจะเห็นว่าที่สถาบันเซิร์นมีการจัดการประกวดให้เด็กๆในโรงเรียนประถมต่างๆวาดรูปเกี่ยวกับเครื่อง
เร่งอนุภาค LHC อย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้เซิร์นได้จัดพิพิธภัณฑ์ อย่างหน้าตื่นตาตื่นใจสาหรับดึงดูดผู้เยี่ยมชม ซึ่งจะพบว่ามี
ครอบครัว นักเรียน นักศึกษา รวมถึงผู้สูงอายุมาเข้าชมอย่างไม่ขาดสาย ซึ่งนับสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งก็ว่าได้
ในด้านพื้นฐานความรู้ทางฟิสิกส์ของอนุภาค ข้าพเจ้าพบว่าประเทศของเราค่อนข้างมีพื้นฐานน้อย เนื่องจากเราไม่มี
รายวิชาเกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาคในทุกระดับจนถึงระดับปริญ ญาตรีซึ่งเป็นผลมาจากการขาดการปรั บปรุงหลักสูตรให้ทันกับ
โลกปัจจุบัน นอกจากนี้งานวิจัยของเพื่อนๆนักศึกษาจากประเทศสมาชิกของเซิร์นจะค่อนข้าง มีความเชื่อมโยงกับสถาบัน
หรือมหาวิทยาลัยที่เรียนอยู่ ซึ่งเป็นผลให้เกิดความร่วมมือในระยะยาว หากประเทศของเราทาได้ ข้าพเจ้าคิดว่าน่าจะเป็นผลดี
ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ขั้นสูงที่เรายังขาดอยู่

7. บันทึกประจาวัน
My Diary: CERN Summer School Programme
26-22 June 2010

Before being a CERN summer school program candidate
It’s the first opportunity for Thai undergraduate student to participate in the program in 2010.
According to the MOU between Thailand and the enormous scientific institute CERN progressed by Her
Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn and the director of CERN, two Thai students and 2 Thai
high school teachers will attend to the CERN Summer Student Program (2 months) and CERN Summer
High School Teacher Program (2 weeks) respectively at CERN Geneva Switzerland.
Apply to the program
The program can be applied about the end of year. Download the application form from the SLRI’s website
and complete the application. At first the applicant will be selected from their ability and prerequisites. Then
about 15 appropriate applicants will be selected to interview, the second procedure.
Finally, two students and two teachers will be chosen to be Thai candidates.
The candidates from any country need to apply the program through CERN website and wait for the
process.
After candidates selection
After chosen to be the Thai candidate of the program, you will be required some document which
essential for going abroad: passport, visa (need a official letter from CERN), travel and health insurance
etc.Miscellaneous things should be prepared are universal plug for Swiss and French connection, an
umbrella (depend on season you attend the program) and last but not least medicine.
Journey
28 June 2010

We said goodbye to our family and P' Pud then left the Suvanarbhumi airport about a quarter to
midnight with the flight LX 181. It's our first flight. We arrived at Zurich airport then changed to the flight
LX 2800 to Geneva. About 45 minutes passed, we were in Geneva and took a little time to find the CERN's
shuttle bus ,the driver can’t speak English, on the check in floor (the upper floor of the arrival floor) and the
bus stop is out of the door no.1. At first, we go to the door no.1 of the arrival floor and found no bus. We
arrived at CERN's building 33 the reception office and got access cards. Then we went to the building 500

(followed the blue line from the building 33) to ask for our bank accounts but they had no available for us
that 's the problem. Then we walked 2 km to the Saint Genis hostel and checked in, we have stayed in the
room next to each other (138 ,140) in the building A. And we have got an English friend from Manchester
U. named John. Then we had lunch at the building 500 at CERN (2km walk again) and got bicycle rental
forms then another 2km walk to the hostel for some rest.
Registration
29 June 2010
In the morning, we found more summer students from Turkey, Russia, Japan, Singapore, Greece
waiting for the CERN’s shuttle bus that take us to the main building, the building 500. All of us need to go
to the building 33, the reception we follow the black line from the second floor of the 500 then we met much
more students at the building 33. Until 9:00 there was the orientation from the HR department in the
tremendous building across the road from the building 33. We signed the contracts, handed in the essential
documents then went to the building 55 at the entrance B for our real access cards. In the afternoon,
involved in the registration, students contracted to their departments of each student. For me it’s tomorrow
to meet my supervisor. About 4 pm at the restaurant 1 there was a world cup match, the 16 team, Japan
versus Paraguay maybe because I didn’t see the board. I, however, quite sure that it’s Japan because there
were many Japanese guys around.
Meeting
30 June 2010
Today at 8:00, I came to meet my supervisor at the building 18, she was already in her room. We
talked about my position here at CERN and there was confuse that she told me that my position is in the PH
department but my actual position is in the BE department then she gave me 3 papers one of them has 40
pages or so. I went to the user office to ask for my computer account and the officer told me to go to the
experiment secretary. Then I went to the NMS HR office to ask she told me that I am in the BE, like I said,
but what I should do next.
I went to the st. Genis hostel and start reading the paper until 3 p.m. that I need something to eat. I walked
into the st. Genis village and found a supermarket, Carfua. I got a bottle of milk , chocolate inside breads,
and Maqurelle fish in oil which all cost about 7 euro. And I have some lunch and diner from these stuffs.

Unfortunately, I don’t have any spoon or folk then I used the aluminum upper closure as spoon, quite hard
to eat.
1 July 2010
First day working
8:oo again at my supervisor office, I went really on time and for about 5 minute until she came.
Today I met her colleague who is my real supervisor named Serge. I have found that so many people
working here are French that it quite difficult to understand all words they speak. I surveyed the machine
shop and sat in office which has been shared with other three beautiful girls, two from Finland and another
from Russia. They speak with lovely language, I had never heard before, but their English quite good.
2 July 2010
In the morning, I had breakfast with Kla at the restaurant 1 and met my supervisor. Again all day I
do nothing except walking eating reading some paper and nothing about my project. However, I with
Marqarita talked and walked to the machine selling water, saw CMS control room and little lovely cafeteria.
Today there was a world cup match between Brazil and Netherland.
3 July 2010
First weekend, with Nyon and Geneva travelling program, went to the appointment point waiting
for a Thai person buy he didn’t come, confusion perhaps. I and Kla walk to the CERN bus stop and had
some confuses about ticket machine because it’s French instructions. Fortunately, there are 3 Asian women
who help us. But we did need 10 CHE in form of coins to get our ticket for 1 day then we exchange with the
Asian women, they are helpful. After that the bus 56 came, we got on the bus and our first destination was
P+R panche it just about the second stop from CERN but unfortunately we can’t understand French
anymore. However in bad situation we had some luck, the Asian woman whose speech very hard to
understand helped us to go the right way that we need to change to the Tram, the transportation similar to
electric train, no. 14 or 16 to go to the Blandonet platform and change to the bus 23 that have to go under the
arrival road and got on the bus to Geneva Airport. Then we went down the train station where in front of
the airport. Observed the information board telling us which port we need to go we went down and waited
for the train which go to Nyon. At the station I first saw the train that have completely separated two floor
We got on the right train that is very sophisticated compare to Thai train. About 30 minutes, during the

journey we found that this country is very beautiful and peaceful. There are green vegetation, giant
mountains, and large lake, the Geneve lake.
At Nyon, it ‘s a small lovely village people walk around the village. We didn’t know at first where
we must go but we just walk straight into the villedge and found many lovely thing: little children, adorable
dogs which some of them I have never seen, joyful sounds from instrument players: violin, flute and
something similar to many string archer whose sound very soothing. We walked around and found small
market which have many things such as cheese, lovely toy, vegetable and foods. About foods we found an
Asian food stand which included Thai food but we can’t tell exactly which one is real Thai which is funny.
Finally we found very fabulous view of Geneve lake which was seem from viledge hill.
Smooth cool wind blew against my face, soft sun light make a little warm atmosphere what a peaceful
place! For a while, we take some rest and walked down the hill to the lake. At wharf, we found ducks and
lovely white swan and her little baby whose hair is gray. Water is little green and very clear that we can see
detail of the lake floor. We walked until noon and had lunch at small restaurant. I ordered Kebab pizza and
Sprite and Kla ordered Napolion pizza which is composed of anchovy and Coca-Cola. We exchange a piece
of pizza and it turned out that my pizza was quite good but Kla’s was too salty for me to eat more than one
piece. We caught some z then walked back and found that the small market have been finished and they
cleaned the area. We went to Migro supermarket and bought ice cream, mine is very delicious but I can’t
remember the favorite it’s Amar... something. I must taste it again if I go there.
We took the train back to Geneva and we lost at first then we found the way to the lake and found the
highest fountain in the world. We met two Australian tourists who took a photo for us. It got little hot in the
afternoon then people swim in the lake.
4 July 2010
Meeting Thai teacher
Today we went to the airport to take two Thai teacher to CERN we took bus 56 from CERN, after
yesterday that we miss the P+R planche stop, we waited for the bus 57 at the stop but it out of service on
Sunday. Funny again we have to take bus 56 and did the same yesterday process. Waited for the teachers at
the arrival door then we met. With bus 10 to Buchet stop and change to Trum to Vordarge it was raining and
took bus 56 to CERN.

7 July 2010
First lecture began at 9:15 for some introduction to CERN and computer security. Unfortunately, I
had to attend the group meeting to take about work progress. Today in the afternoon, I had a great
opportunity to observe the chemical cleaning procedure of Cu disks for bonding structure tests.
At 17:00 there was a welcome drinking at the restaurant 1 which there were many students there. People
assembled and talked to each other about their lives at CERN and works. There are students from
everywhere. I meet 4 Vietnamese, 4 Mexican, 1 lovely woman from Estonia, etc. There were many things to
eat: cheese that I hate, fruits, drinks, bread, etc. Funny thing about Kla was that he took some drink which
mixed with alcohol then he came to me and showed his red faced and ears. I suggested him to go to sleep.
About 20 minutes later, I didn’t see him around the area then I went back to the hostel but he wasn’t there. I
thought that maybe he just fell asleep. But after that, about a half hour, he just arrived his room then I asked
him what happened. The answer was he went to the Thai teachers room to sleep.
10 July 2010
Today we have a program to go to Geneva for dishes, spoons and folks. I, Kla, P’ Ja and P’ Oam
took the bus no. 56 to change to the trum but today there was no trum available the we took the bus no.14
which serviced in the same way with trum 14. We went to the platform after went through the tunnel near
the train station then visited Vitaliano’s room to get things. After that we go to the Geneva lake to see the
high fountain and went to the St. Pierre church when the story had begun.
Across the bridge near the big wheel and beautiful statute and little walk into the village I found a
group of people were playing something which have three boxed and a small ball. I took a vdo with my
camera but a man who was the play leader told me not to take a photo. I went to see closer and found it’s the
game that people guess which box that the ball is inside and they can get money if it’s correct.
The play leader asked me which box the ball is inside I just point to a box that I thought it’s right. But then
people around me told that I have to show my money then the man take my money, 200 CHF, and open the
box which was empty. I just know that I lost my 200 CHF because I just thought that people living in
beautiful town should not do like that with tourist. It’s my innocence that don’t know that they are a group
of frauds. Feel very deplore in a beautiful day. However this story will be my first and my last kind of
situation that I experience.

11 July 2010
Peaceful Sunday, I and Kla decided not to go anywhere today then we took some rest in each room.
We have lunch and dinner with the same menu from yesterday cooking: Gang Keawwan.
12 July 2010
Today the lecture associated with standard model will be begin but unfortunately I have to
participate in group meeting of RF which very boring because sometime they speak English and sometime
French, of cause I can’t understand. Forget to talk about before going to the working building for the
conference after skip the class I went down the Globe (the building No.80) and found that my CERN bike
had been locked by another chain which I thought that it’s come from another bike next to my bike because
after scrutinizing scan I found that that bike was not locked. As a consequence, I have to walked for meeting
and walked for getting bike at noon.
13 July 2010
Lecture, standard model, today on the morning was quite understandable. But working in the
afternoon was very boring. I try to find Mr. Serge, the project instructor, all day but it turn out that he left
for the French holiday on tomorrow.
In the evening, we ,four Thai people, plan to cook some food for dinner and went to the Carful. Luckily, we
met two Thai ladies from Payaw and Burirum and the one from Payaw has stayed near the supermarket.
Kindly, she provided us sugar and sauce. Thai people are always helpful.
14 July 2010
ROOT workshop, Strong wind that can almost blow me up during bicycling.

15 July 2010
Mr. Serge ‘s new interesting camera. The camera used to measure the surface of any sample looks
very simple like a small torch but it can show us very delicate detail that can’t be seen by naked eye.
Importantly, it’s portable.

16 July 2010
Friday or Vendredi in French, I had to get up early because I have to start the test on my
accelerating structure. Arrived at the office and went to meet Serge then got the structure which at first it
could be a U-bend structure but I was like a dumbbell that had two RF flanges connected with the
rectangular wave guide. However I began to take photo to write a report and found that the components in
the structure are quite dirty if consider the purpose of these component that need very flat surface. Then I
met Andrea the Russian man who helped me to start vacuum test. We prepared the structure to test but
unfortunately the test operator was absent. Hence the test was postponed to the next Monday. In the
evening, we, Thai people, had a dinner together and plan to go to Paris on Saturday.
17 July 2010
Expedition
I and Kla woke up at 4:30 in the morning and began the journey to Paris with p’ Ja and p’ Aom at
the CERN bus stop at 5:00. Like the same mean to the Geneva train station or the Gare de Cornavin, we
arrived at the station around 6:00 and ask for 4 tickets to Paris. We had to pay 256 CHF per person for the
second class train. Then we departed from Geneva to Lyon to change to TGV train to Paris. At Lyon station
we had to go under the station to go to the right platform that showed on the screen and checked the ticket
with a small yellow machine before get in the train. The train arrived and large number of people try to get
in. It our first time to travel with this kind of train that we were confused and get in the train first. Then we
found that we took a wrong bunch of train and have to change. Finally we went to the right place to take a
big breath. 4 hours approximately, from Geneva to Gare du Lyon the train station in Paris, we went down
the station to the exit and found that temperature quite little cool there.
We walked from the station to find the river that is the guide line to the Eifel tower. We found the
Van Gogh road that leaded us to the big river from the river I can see many beautiful antique building.
Walked about 10 minutes we pump up with a restaurant and had lunch. The only problem travelling in this
place that is we can’t understand French then we had to guess and order something. I had sausages and
french-fried that quite good, luckily guess. Then we walked again along the river then we saw a tremendous
building, it may be a church. We walked until we found that the building is a church, the most beautiful and
largest church I have ever seen. It details is very fine. It is St. Michel church or Notre Dame Cathedral the
most famous church on earth. Then we found a hotel around this area which took us time and energy until
we found 40 EUR per person at Latin Home Hotel. Then we aimed to the another most famous place the

Louvre museum. We found that it is very big and have many things to study but unfortunately we have only
a half hour to walk around then we decided that we want to visit the most famous portrait, the mysterious
Mona Lisa, the delicate piece of Leonardo Da Vinci. Moreover we met with the crown of King Lois 14th.
After visiting Louvre we walked straight to the great victory gate. And the final place was the Eifel tower.
There were so many people around the Eifel tower that we didn’t went up the tower to see over Paris.
During walking back to the hotel we had dinner at a small restaurant and we found that we walked too much
to walk again to hotel then we took a taxi which we must pay 17 EUR.
18 July 2010
Back to Geneva
In the morning, we have breakfast at a small bakery shop and visited inside the Notre Dame
Cathedral where I figured out that inside the church is more very beautiful like the holy place than outside.
There are many fabulous color glass and incantation for the God during our visiting. Eventually we walked
to the train station to wait for TGV train back to Geneva. We wanted to have some food in Manor, the super
market, but it had been closed may be because it was Sunday. Then we found small Kebab restaurant.
Arrived my room and need to rest.
19 July 2010
Spoiled turkey from three day in high temperature refrigerator, in St. Genis hostel. Today P’Ja had
to show the cultural dace,Srivichaiya. The RF flanges and straight wave guide were finished brazing.
20 July 2010
Finishing vacuum leak test with the result of 3.6 10-11 mbar.L/sec.
21 July 2010
Finishing RF test
22 July 2010
Today I missed to go to Bodycote with Mr. Serge because I was in lectures in the morning and
Serge had sent an e mail to tell me before leaving a half hour then I didn’t know until I checked the mail at
noon. However I had to start the RF test again because the result from yesterday was unsatisfied. And the

result today was better. In the evening we had a farewell party for Margarita and Tiia, two Finnish women,
who will leave CERN in the end of this month. There are plenty of cookie and drink.
23 July 2010
Today I and Kla decided to have dinner with duck from Careful that had two pieces. We cooked
duck steak, by only one of bought two.

24 July 2010
We all Thai people went to Geneva downtown to Manor the supermarket to buy some souvenir for
P’Aum and P’Ja companions. We spent most time to choose beautiful Swiss watch which feasible for their
budget. And chocolate not to be forgotten is the important for people who come to Switzerland to bring back
to their country. There were many tourists there chosen some good chocolate.
Finally, we got things for dinner that is duck Radnar. Of cause, duck from remaining yesterday.
25 July 2010
Today I and Kla had to send the two Thai teachers to Geneva airport to go back to our beloved
home country. Like the mean that bring these two to CERN on the arrival day, we arrived at the airport
about 16:00 that was very early for the 21:00 flight. Hence we had to wait for time to check in then I walked
around and found that there are many stores in the airport including Manor which sell only watches that
there are many Swatch ‘s watched than in the main Manor itself.
Around 18:00, they went to check in and it turned out that P’Ja luggage weighted more than 20 kg that need
to be reduced. Eventually, they went inside and I went back to St. Genis hostel.
26 July 2010
Today the Thai reporter arrived .
28 July 2010
We did many interview for Thai youth news.
29 July 2010

Today we attended to the lectures which there was a cute lecturer in the introduction to Cosmology
who is funny because she look like a dancer when she lecture.
In the afternoon, I, Mr. Andre and Mr. Jiru have prepared the TD18 accelerating structure for RF
measurement that have to wear dust protect suits and shoes. Because the structure has to be very clean and
dust-free. But the measurement will be started tomorrow because the RF test flanges have been used by
another project. And today there was no filming from Thai reporter.
30 July 2010
Today I have to participate in RF measurement that has been postponed from yesterday then I
missed to attend to either lectures or special visit for P’Wee. What a ridiculous! I went to my office and wait
for the test will be started but until 11:00 that it actually was started. I filmed during the procedure that was
quite interesting and roused my curiosity. At noon, I went to the restaurant I to had launch and bumped up
with Kla and P’Wee unexpectedly. In the afternoon, I wrote a report about the measurement.
31 July 2010
Balexert visit
I and Kla spent a pacified time in the morning until 10:00 when we started the journey to Balexert
supermarket. But at the start point we found Kla bike’s front wheel was leaked out and even unlucky of
mine that I have to pick him up, of course we are friends, with my bike to the bus stop. And arrived at
Balexert, we found that it is quite big compare with Manor in Geneva downtown. There were some talent
show. I have got head set for Skype.
1 August 2010
Sunday for peace
2 August 2010
Rainy Monday
3 August 2010
Atlas and SM18 visit
Today I visited ATLAS experiment building near the Globe. We summer students who registered
for the visit had been divided into two groups. Then my group had been separated into two squads again.

My squad had a elder gentle man Mr. Klaus to be our guide. He has been working here at CERN for 30
years, that is long time. We watched the media about ATLAS that is 3D. Then we visited ATLAS‘s control
room. After that we got in a shuttle bus to the another side of CERN to visit SD 18 where the very important
parts for LHC, accelerating part and magnets, are assembled and tested. We met RF cavity and saw it
development from past. And many superconducting magnet have been tested during the visit.
It ‘s real impressive day for me.
5 August 2010
Today it rained from morning to afternoon and the weather was getting chiller. It’s real Europe
atmosphere I’ve expected.
6 August 2010
Friday
Nothing to do with my work but writing report. Moreover, my friends from Greek have the same
destiny that is work free. And to day the beginning of Serge’s holiday. Unfortunately today we summer
students stay in St. Genis hostel were faced with electrical problem around 22:00 that is the first time of this
sort of problem I‘ve ever met here.
7 August 2010
Saturday
Geneva festival had many big playing machines and there were food stand from many country
including Thailand. We tried to find Thai shop in Geneva we found an Indian shop, Japanese shop and
finally after got some help from an Asian woman we found Thai shop. It is larger than those previous shops
and has many Thai things like a small Thai market. P’ Off even said that he will survive with these things
but for me and Kla it was a little unpleasant that it was found quite late for us whose two weeks remain in
this country. We visited St. Pierre church and this time we went inside the church. It’s quite similar to St.
Michel where I visited during the Paris trip that there were many fabulous glass window but it is smaller and
rougher. Then we went back to the lake, it was weird that the big fountain was out of service, and had dinner
with Thai food (for me Padthai) and met Thai kind elder woman who granted us fresh water.

9 August 2010
Peculiar event
Today it was Monday , I had to pay for my room at the St. Genis hostel then I went to the airport
around 15:00 ‘o clock. At the airport I went down to the arrival level to find some exchange service.
American express the only one that open. I saw the exchange rate and found that it quite higher than I had
expected from information that I researched before. It about 1.42 CHF for buy a EUR and a EUR can sell
for 1.33 CHF. It is very large gab and I understand why they rich by these business. Then I went to see
watches in Manor shop and I won myself not to buy some beautiful watch now. In the evening, around
20:00 o’ clock, I heard very loud noise from helicopter and I observed trough my room’s window and found
2 of them. At first, I didn’t realize what happen but from the circumference and atmosphere I can tell that
something bad had occurred in this area.
10 August 2010
Today I knew from Kla that yesterday there was an accident between a big motorcycle and a bike
whom summer student borrow from CERN. And during a break after lecture Miss Laila told us that a
summer student was OK but his leg was broken unluckily.
11 August 2010
Meeting after Germana’s holiday the last meeting for work progress, I found that in the building it
pretty quiet because most people were in their holiday.
12 August 2010
Mother’s day of Thailand
Today was like other previous day in Geneva, but it was a very important day for Thai children to
do something for their mothers. For me unfortunately, I had planned to video phone my mother but there
was internet connection problem at the hostel then I had just sent her a message by phone. ‚I love mom.‛
13 August 2010
The Friday 13th
The closing lecture for CERN Summer School programme was taken place in Globe and the
lecturer was Prof. Rubia. And in the evening I, Kla and P’ Off cooked ‚chicken Masaman, vegetables fried,
Lab‛. It was very good and I had the most dinner during this program.

14 August 2010
Hiking trip
In the morning, I and Kla went to Jura mount with our bikes. At first, we didn’t know the exact
way to the real hiking way and we lost on first try. Then we went to another way and we saw the cable cabin
that is the way. It took 6 EUR for cable cabin trip to the mount and it very impressive. We can see Geneva
downtown and even the fountain of the town. On the top of the mountain it was quite cold and there was
dense mist. There are several cattle that quite big compare with Thai cattle and they very tough that can live
on such a steep mountain. We walked near the another cable that like a ski purposed cable cabin.
We reach the little pool that like the meeting point of hiking people there are big cow around and a
big crucifix. We had launch with sandwiches which we had prepared in the morning. Then we went down to
take a cable cabin back to the ground, it the last cabin before a brake. Then we went back to the hostel and
take a nab. Around 18:00 we found that it was raining and we had a appointment to have a dinner with P’
Op. We waited until the rain weaker and went out. We cooked together and watched scary movie then I and
Kla came back.
15 August 2010
Pacify Sunday
16 August 2010
Last week at CERN
I finished my final presentation which composed of three parts, RF flanges + straight waveguide,
diffusion bonding test and RF measurement for TD18 structure, and sent it to Germana. But she told me
that my tasks are just first two topics then I had to cut the last one out.
17 August 2010
Today I met Germana and Serge to talk about my last presentation. And in the afternoon, I
presented the presentation to Germana.
18 August 2010
Presentation began at 2 p.m. in conference room I have never been. A little nervous for presentation
because many people came.

19 August 2010
We went to Manor supermarket to get some souvenir.
20 August 2010
Last day at CERN
Today I have to return bike that I borrowed from CERN and CERN ID card, get the last payment
from CERN and give things to my colleagues. Then I went back to the hostel to pack my luggage that was a
hard work.
21 August 2010
Go back home
We arrived the Geneva airport and check in that we found that my luggage weighted 25 kg it was
five kg more than the limit (2 big CERN books that I have purchased weight around that five kg) but
fortunately the officer tell us that she give us a travel gift. And our flight for Geneva to Zurich has been
changed to be early but the flight to Thailand has no change. Then we have to wait at Zurich airport anyway.
During the flight at night I found that at night it’s very marvelous to see the city on the ground with light on
street. It’s like an illuminated picture. We arrived at Thailand around 14:30 on 22nd of August and we
finally found friendly Thai smile of our family again.
This is just the end of my fabulous 2 months period of learning but the real life-long mysterious
world of physics is always to be answered.

*--------------------------------------------*

ภาคผนวก

Figure 15: Reflection at output [3]
Reflections at both input and output are quite high, about -19 dB that should be less than -30 dB for
more power transfer efficiency or less power loss. The reflections are higher than those of the
structure before high power test.

Figure 16: Bead pulling at 11425.8 MHz. [3]
From bead pulling experiment, the square root of ∆S11 is proportional to the electric field amplitude
at each position individually. Unlike the result of the measurement before high power test that
amplitude of electric field should be on the same straight line with positive gradient, after high power
test the amplitude drop at some cells shown in the figure 16.

Figure 17: Phase offset at 11425.15 MHz. [3]

Phase offset of accelerating field should be average around zero degree but the result shows larger
offset in following cell. And the result from figures 16 and 17 agree with the RF measurement at SLAC
after the structure has been high power tested.
DISCUSSION
In RF flanges and straight waveguide structure there are spots on the internal surface of straight
waveguide and exceed metal inside the structure around connection region from brazing wire after
the brazing of the components that may cause more RF reflection and power loss and the Cu-plate has
to be studied for its durability in practical usage. In diffusion bonding, the insert for the stack should
not be installed before the diffusion bonding but after bonding by brazing. For TD18 11GHz structure,
the RF properties have been changes after a high power test, the structure will be separated into two
half to study the effect of high power test on inside of the structure.
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บทคัดย่อ
ชิ้นส่วนของโครงสร้างคลื่นความถี่วิทยุที่ใช้เร่งอนุภาคที่มีความสามารถสูง ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อทาการศึกษาความ
เป็นไปได้และความเหมาะสมของแต่ละขั้นตอนหรือวิธีที่ใช้การสร้างชิ้นส่วน ซึ่งจะมีผลต่อคุณสมบัติของโครงสร้างที่ใช้เร่ง
อนุภาค โดยโครงสร้างที่ได้ทาการศึกษามีสามส่วนคือโครงสร้าง จาน RF ที่ได้ทา Copper plating และท่อนาคลื่นแบบตรงได้ถูก
สร้างขึ้นและมีการวิเคราะห์สมบัติความเป็นสุญญากาศ และสมบัติทางคลื่นความถี่วิทยุ ซึ่งให้ผลการทดสอบที่ดี โครงสร้าง
แผ่นเซลล์ในโครงสร้างที่ใช้เร่งอนุภาคที่ทาการ Diffusion bonding อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อทาการวิเคราะห์โครงสร้างโลหะโดย
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด และศึกษาผลของการทดสอบที่กาลังสูงต่อสมบัติทางคลื่นความถี่วิทยุของ
โครงสร้างเร่งอนุภาค TD18 11GHz ซึ่งพบว่าทาให้สมบัติดังกล่าวแย่ลง

บทนา
CLIC

หรือ The Compact Linear Collider เป็นเครื่องชนอนุภาคแนวตรงที่ได้มีแผนการสร้างและมีการพัฒนามาตั้งแต่มี

ค.ศ.2007 โดยมีความร่วมมือในระดับนานาชาติซึ่งนาโดยสถาบัน CERN ในยุโรป สถาบันSLAC ของประเทศอเมริกาและสถาบัน
KEK ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีเป้าหมายที่จะทาการเปิดเผยความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกิดจากนาอิเล็กตรอนและโพสิตรอน มาชนกันที่

พลังงานระดับเทระอิเล็กตรอนโวลต์ หลังจากที่ได้ประสบความสาเร็จจากโครงการ LHC ที่ดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจาก
เครื่องชนอนุภาค CLIC เป็นเครื่องชนอนุภาคพลังงานสูงซึ่งต้องการโครงสร้างที่ทาการเร่งอนุภาคที่มีสนามไฟฟ้าที่สูงมากและ
ต้องการความแม่นยาสูง ซึ่งยังไม่มีในเครื่องเร่งอนุภาคใดที่มีอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้นโครงสร้างดังกล่ าวจาเป็นต้องอาศัย
เทคโนโลยีการผลิตชิ้นงานที่มีความสามารถสูงและมีความน่าเชื่อถือในแง่ของความละเอียด โดยกลุ่มนักวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรได้ทาการพัฒนาและทดสอบโครงสร้างสาหรับเร่งอนุภาคด้วยคลื่นความถี่วิทยุที่มีความสามารถสูง ทางานที่ความถี่ 12
GHz กาลังสูงสุดที่ 50-500 MW ความยาวของพัลส์ 50-200 ns และสนามไฟฟ้าเป็น 100 MV/m นอกจากนี้หลายๆโครงสร้างได้ถูก

ออกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อทาการทดสอบผลของตัวแปรต่างๆที่ใช้ในกระบวนการผลิตต่อคุณสมบัติทางคลื่นความถี่วิทยุ

ผลของการทา Copper plating ต่อโครงสร้าง จาน RF และท่อนาคลื่นแบบตรง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาผลของการทา Copper plating บนพื้นผิวของชิ้นส่วนของโครงสร้างที่ใช้เร่งอนุภาค (Accelerating structure) ต่อ

สมบัติความเป็นสุญญากาศ
2.

เพื่อศึกษาผลของการทา

Copper plating

บนพื้นผิวของชิ้นส่วนของโครงสร้างทีใ่ ช้เร่งอนุภาคต่อคุณสมบัติทางคลื่น

ความถีว่ ิทยุ
วิธีการศึกษา
สร้างชิ้นส่วน จานRF และท่อนาคลื่นแบบตรง และทาการทดสอบคุณสมบัติดา้ นสุญญากาศ และคุณสมบัติทาง
คลื่นความถีว่ ิทยุตามแผนผังขั้นตอนดังนี้

โดยหลังจากการทา Copper plating แล้ว จะต้องทาการสังเกตคุณภาพของพื้นผิวที่จะต้องเรียบและสะอาดไม่มีรอยขีด
หรือฝุ่นผง

ภาพที่ 1 ท่อนาคลื่นแบบตรง และจาน RF ตัวเมียและตัวผู้ตามลาดับ

ทาการ เชื่อมต่อจาน RF ทั้งสองแผ่นกับท่อนาคลื่นแบบสี่เหลี่ยมตรง ภายใต้ภาวะสุญญากาศ โดยใช้ลวดเชื่อมเป็น
Ag/Cu/Pd at 810-820 °C

ภาพที่ 2 เครื่องควบคุมความดันที่ใช้ระหว่างการเชื่อม

ภาพที่ 3 โครงสร้างจาน RF และ ท่อนาคลื่นหลังจากการเชื่อม
เนื่องจากในการใช้งานจริงของโครงสร้างดังกล่าวจะต้องรักษาสภาพความเป็นสุญญากาศที่สูงหรือมีโมเลกุลก๊าซ
ในเส้นทางเดินของอนุภาคต่า จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาผลของการทา Copper

plating

ต่อสภาพความเป็น

สุญญากาศ ซึ่งพิจารณาได้จากอัตราการรั่วซึมของโครงสร้าง ซึ่งจะทาการทดสอบกับเครื่องตรวจสอบอัตราการรั่วซึม
(Vacuum leak detector)

ซึ่งอาศัยหลักการของการตรวจหาอะตอมของก๊าซที่ใช้เป็นตัวชี้วัดเช่น ฮีเลียม ที่ใช้เครื่อง

วิเคราะห์มวลก๊าซ (Mass analyzer) โดยขั้นตอนการวิเคราะห์มีดังแผนภาพต่อไปนี้

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานสาหรับการวิเคราะห์อัตราการรั่วซึม

ผลการวิเคราะห์อัตราการรั่วของโครงสร้าง

พบว่าอัตราการรั่วของโครงสร้างค่อนข้างต่า ค่าอัตราการรั่วซึมมากที่สุดอยู่ที่ 3.6 × 10-11mbar×L/s โดยน้อยกว่า
10-10 mbar×L/s

ที่ยอมรับได้ จากนั้นทาการทดสอบสมบัติทางคลื่นความถี่วิทยุดังนี้
แผนผังการจัดเตรียมการทดสอบคุณสมบัตทิ างคลืน่ ความถีว่ ิทยุ

แผนผังการทดสอบคุณสมบัตทิ างคลืน่ ความถี่วทิ ยุ

ผลการวิเคราะห์สมบัตทิ างคลืน่ ความถี่วิทยุ
จากการทดสอบสมบัติทางคลื่นความถี่วิทยุของโครงสร้างโดยการใช้เครื่อง Network Analyzer แล้ว จะทาให้สามารถ
วิเคราะห์หา สัมประสิทธิ์การสะท้อนและสัมประสิทธิ์การส่งผ่านคลื่นความถี่วิทยุที่ความถี่ต่างๆได้ดังนี้

ภาพที่ 4

S-parameters ที่ความถี่ตา่ งๆ

ตารางที่ 1 ค่า S-parameter ที่ความถี1่ 1.4240 GHz และ 11.9920 GHz
S-parameter (dB)
Frequency(GHz)
S11

S22

11.4240

-31.029

-31.273

11.9920

-29.395

-29.884

เมื่อพิจารณาค่า S-parameters ที่บอกการสะท้อนของคลื่นที่ พอร์ต 1 (S11) และ 2 (S22) ที่ความถี่วิทยุที่ 11.4240 และ 11.9920
GHz

พบว่าค่าการสะท้อนของพอร์ต ทั้งสองประมาณ -30 dB ซึ่งเป็นค่าที่ต่าและทาให้เกิดการส่งผ่านคลื่นที่จะใช้ในการเร่ง

อนุภาคได้ดี
สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา
จากผลการวิเคราะห์สมบัติการรั่วซึมของโครงสร้ าง ซึ่งมีค่าต่ามากจึงสรุปได้ว่าการทา Copper plating ที่พื้นผิว
ภายในของแผ่นจาน RF ไม่ส่งผลต่อสมบัติการเป็นสุญญากาศของโครงสร้าง และจากผลการวิเคราะห์ คุณสมบัติทางคลื่น
ความถี่วิทยุ พบว่าที่โครงสร้างมีการสะท้อนคลื่นความถี่วิทยุที่ค่าความถี่ออกแบบค่อนข้างต่า การทา Copper plating ที่มี
ชั้นทองแดงหนา 12-15 µm เป็นผลดีต่อการส่งผ่านคลื่นภายในโครงสร้างเร่งอนุภาค และเนื่องจากการทา Copper plating
ที่มีชั้นบางๆของทองแดง ทาให้การประกอบชิ้นส่วนทาได้เพียงครั้งเดียว เนื่องจากการถอดชิ้นส่วนจะทาให้ชั้นทองแดงถูก
ทาลายไปบางส่วนทาให้สมบัติการเป็นสุญญากาศเสียไป

Diffusion bonding ของโครงสร้างแผ่นเซลล์ในโครงสร้างที่ใช้เร่งอนุภาค

(ก)

(ข)

ภาพที่ 5 แบบจาลองโครงสร้างแผ่นเซลล์ในโครงสร้างเร่งอนุภาค ก) แบบที่ 1 ข) แบบที่ 2
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการผลของการทา Diffusion Bonding ต่อการเชื่อมติดกันของเซลล์และอุปกรณ์แทรกในโครงสร้างที่ใช้เร่ง
อนุภาค
วิธีการศึกษา
หลังจากขั้นตอนผลิตแผ่นเซลล์จากแผ่นทองแดงแล้วจะต้องทาความสะอาดพื้นผิวของชิ้นงานโดยวิธีทางเคมีดังนี้

แผนผังขั้นตอนการทาความสะอาดแผ่นเซลล์โดยวิธีทางเคมี

หลังจากทาการทาความสะอาดทางเคมีแล้ว นาแผ่นเซลล์มาเตรียมเขาเตาเพื่อทา Diffusion Bonding โดยต้องจัดเรียง
แผนเซลล์ (สาหรับโครงสร้างแบบที่ 2 จะมีอุปกรณ์แทรกด้วย ) ภายในบริเวณปลอดฝุ่นแล้วตรวจสอบความตั้งฉากของ
โครงสร้างตามภาพ

ภาพที่ 6 การจัดเรียงแผ่นเซลล์ก่อนการ Diffusion bonding
จากนั้นนาโครงสร้างที่ได้เตรียมไว้ไปทา Diffusion

bonding

ซึ่งจาเป็นต้องใช้อุณหภูมิสูงมากใกล้จุดหลอมเหลวของ

โลหะชิ้นงาน และต้องมีแรงกดดันที่ผิวของโลหะจึงจะทาให้ Diffusion bonding เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ โดยอาศัยเตาอบซึ่งสร้าง
ขึ้นด้วยโลหะโมลิบดินัม (Molybdenum) ซึ่งมีจุดหลอมเหลวสูงมาก (2617 °C) ดังนั้นจึงสามารถเพิ่มอุณหภูมิได้สูงมาก โดยก่อน
การทา Diffusion bonding เตาอบจะต้องถูกเตรียมโดยการเพิ่มอุณหภูมิจนถึงอุณหภูมิที่จะใช้จริงในช่วงเวลาสั่นๆเพื่อเป็นการอุ่น
เตาอบและกาจัดโมเลกุลของก๊าซที่เกาะอยู่ที่ผิวของเตาอบ

(ก)

(ข)

ภาพที่ 7 ก)โครงสร้างแผ่นเซลล์ภายในเตาอบ ข) วงจรอุณหภูมิภายในเตาอบระหว่าง Diffusion bonding
ในการทา Diffusion bonding เมื่อโครงสร้างถูกวางในเตาอบโดยมีแผนเซรามิคอยู่ด้านบนและล่าง และต้องมีการใส่
น้าหนักให้กับโครงสร้างเพื่อเพิ่มแรงดันระหว่างผิวของแผ่นเซลล์ จากนั้นภายในเตาอบจะถูกทาให้เป็นสุญญากาศ ที่ความ
ดันประมาณ 10-6torr แล้วปล่อยก๊าซไฮโดรเจนเข้าไปในเตาเพื่อป้องการเกิดปฏิกิริยาของออกซิเจนกับผิวโลหะของแผ่นเซลล์ซึ่ง

จะมีผลทาให้การเชื่อมติดกันของแผ่นเซลล์แย่ลง จากนั้นทาการเพิ่มอุณหภูมิจนกระทั่ง 1040 °C แล้วคงอุณหภูมิไว้ หนึ่งชั่วโมง
ครึ่งแล้วทาการลดอุณหภูมิลง ดังแสดงในวงจรอุณหภูมิภายในเตาอบ
โครงสร้างแผ่นเซลล์หลังจากการทา Diffusion bonding

(ก)

(ข)

ภาพที่ 8 โครงสร้างแผ่นเซลล์ในโครงสร้างเร่งอนุภาค ก) แบบที่ 1 ข) แบบที่ 2
ในการศึกษาคุณภาพของการเชื่อมต่ อกันภายในของแต่ละเซลล์โดยการทา Diffusion bonding นั้น จาเป็นต้องทาการ
แยกส่วนชิ้นงานโดยวิธีการตัดแบ่งตามแนวดิ่งตั้งฉากกับระนาบของแผ่นเซลล์ แล้วใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง
กราด (Scanning Electron Microscope, SEM) ทาการสังเกตบริเวณรอยต่อระหว่างเซลล์
ผลการวิเคราะห์
จากการสังเกตขอบเขตเกรน โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่งกราดแล้วพบว่า เกิดการข้ามรอยต่อของ
ขอบเขตเกรนในทุกพื้นผิวสัมผัสระหว่างเซลล์ ในทั้งสองโครงสร้าง

(ก)

(ข)

ภาพที่ 9 โครงสร้างแผ่นเซลล์หลังจากการตัดแบ่ง ก) แบบที่ 1 ข) แบบที่ 2

(ก)

(ข)

ภาพที่ 10 โครงสร้างภายในของโลหะบริเวณรอยต่อของระหว่างแผ่นเซลล์ ก) แบบที่ 1 ข) แบบที่ 2
สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา
จากผลการวิเคราะห์โครงสร้างโลหะภายในบริเวณรอยต่อที่เกิดการ Diffusion bonding พบว่ามีการข้ามรอยต่อ
ของขอบเขตเกรนทุกๆรอยต่อซึ่งบ่งว่าเกิด Diffusion

bonding

อย่างแข็งแรง แต่กรณีอุปกรณ์แทรกที่ถูกใส่ในโครงสร้าง

แผ่นเซลล์แบบที่ 2 พบว่าไม่เกิดการเชื่อมติดกันอย่างแข็งแรงทาให้เกิดการหลุดระหว่างการตัดแบ่ง ดังนั้นจึงควรทาการเชื่อม
โดยลวดเชื่อมสาหรับการใส่อุปกรณ์แทรกจะเหมาะสมกว่า
การวิเคราะห์สมบัตทิ างคลื่นความถี่วิทยุของโครงสร้างเร่งอนุภาค TD18 11GHz
วัตถุประสงค์
เพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติทางคลื่นความถี่วิทยุเช่น สัมประสิทธิ์การสะท้อนคลื่น อัมปลิจูดและเฟสของสนามไฟฟ้า
ภายในแต่ละเซลล์ของโครงสร้างเร่งอนุภาค TD18 11GHz หลังจากการทดสอบที่กาลังสูง เพื่อเปรียบเทียบผลจากการวิ เคราะห์
ก่อนการทดสอบที่กาลังสูง
วิธีการวิเคราะห์
ในการวิเคราะห์คุณสมบัติทางคลื่นความถี่วิทยุสาหรับโครงสร้างเร่งอนุภาคนั้นจะต้องทาในห้องที่มีบริเวณปลอด
ฝุ่น ซึ่งจะมีเครื่องกรองอากาศขนาดใหญ่ และผู้ทาการวิเคราะห์จะต้องสวมชุด ถุงมือ ถุงสวมรองเท้าหน้ากากปิดปางและ
หมวก เพื่อป้องกันไม่ให้มีฝุ่นเข้าไปภายในโครงสร้างเร่งอนุภาค จะทาการวิเคราะห์สมบัติทางคลื่นความถี่วิทยุโดยอาศัย
เครื่อง 4 ports network analyzer ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

Designed frequency at 120°

: 11.424 GHz

Target f under measurement condition : 11425.8 MHz

ขั้นตอนการเตรียมก่อนการวิเคราะห์

ขั้นตอนการวิเคราะห์สมบัตทิ างคลื่นความถีว่ ิทยุด้วยวิธี Bead pulling

ผลการวิเคราะห์
จากการวิเคราะห์ด้วย network analyzer จะสามารถวิเคราะห์หา S-parameters ซึ่งจะบอกความสามารถใน
การสะท้อนหรือการส่งผ่านคลื่นของโครงสร้างเร่งอนุภาค

(ก)
(ข)
ภาพที่ 11 การสะท้อนคลื่น ที่ความถี่ตา่ งๆ ก) ด้านขาเข้า (input) ข) ด้านขาออก (output)
พบว่าการสะท้อนคลื่นทั้งด้านขาเข้าและขาออกที่ความถี่ 11425.8 MHz มีค่าประมาณ -19 dB ซึ่งเป็นค่าที่ค่อนข้าง
สูงเนื่องจากค่าที่เหมาะสมและยอมรับได้คือต่ากว่า -30 dB

(ก)

(ข)
ภาพที่ 12 อัมปลิจูดของสนามไฟฟ้าที่จุดต่างๆภายในโครงสร้างเร่งอนุภาค
ก) ก่อนการทดสอบด้วยกาลังสูง ข) หลังการทดสอบด้วยกาลังสูง

นอกจากนี้เมื่อพิจารณารูปแบบของสนามไฟฟ้าที่ตาแหน่งต่างๆภายในโครงสร้างเร่งอนุภาคภายหลังจากการ
ทดสอบด้วยกาลังสูง แล้วพบว่าอัมปลิจูดของสนามไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงไปโดยมีค่าเปลี่ยนแปลงขึ้นลง จากเดิมก่อนการ
ทดสอบด้วยกาลังสูงซึ่งเป็น

อั ม ปลิ จู ด ของสนามไฟฟ้ า จะมี

การเพิ่มขึ้นเป็นเส้นตรง และ

เ มื่ อ พิ จ า ร ณ า เ ฟ ส ข อ ง ก า ร

เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง

ส น า ม ไ ฟ ฟ้ า พ บ ว่ า มี ก า ร

เปลี่ ย นไปหลั ง จ า ก ก า ร

ทดสอบด้วยกาลังสูง ซึ่งค่าความ

ต่ า งเฟสของเซลล์ ติ ด กั น ที่

ออกแบบไว้คือ 120 ° ซึ่งมีผลไม่

ดีต่อการเร่งอนุภาค

ภาพที่ 13 ความต่างเฟสจากค่าออกแบบของแต่ละเซลล์
สรุปและวิจารณ์ผลการวิเคราะห์
จากผลการวิเคราะห์คุณสมบัติของโครงสร้างเร่งอนุภาค TD18 11GHz พบว่าภายหลังการทดสอบด้วยกาลังสูงทา
ให้คุณสมบัติทางคลื่นความถี่วิทยุแย่ลง โดยการสะท้อนคลื่นมีค่าสูง ซึ่งจะทาให้มีการสูญเสียกาลัง สนามไฟฟ้ามีอัมปลิจูด
เปลี่ยนไปเป็นรูปแบบที่ไม่เหมาะต่อการเร่งอนุภาค และความต่างเฟสของการเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟ้าที่แต่ละเซลล์มีค่า
เปลี่ยนไปจากค่าที่ออกแบบไว้ จากการแย่ลงของสมบัติต่างๆของโครงสร้างจึงควรมีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ภายในจริงๆของโครงสร้างเร่งอนุภาคหลังจากการทาการทดสอบที่กาลังสูงแล้ว

