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  סגל בכיר, המחלקה להנדסת חשמל, סגל בכיר, פרופ' אהרון פרידמןהרצאתה של 

 מצב נוכחי ותוכניות לעתיד עם דגש בנושא הרפואה. –מרכז שלזינגר למאיצים בנושא: 

פרופ' פרידמן הוא חבר במחלקה להנדסת חשמל באוניברסיטת אריאל וראש מרכז ידע שלזינגר 

 1996למאיצים. לאורך השנים עסק במחקר ובהוראה, וזכה במספר פרסים ומענקים מדעיים. בשנת 

דמיה והקים חברה גדולה לאבטחת תקשורת )סייבר( בארה"ב, כיום החברה עוסקת עזב את האק

 באבטחת רשת אלחוטית למשרד ההגנה האמריקאי. 

חזר לישראל, הצטרף לאוניברסיטת אריאל ופעל להקמת מרכז שלזינגר למאיצים. כעת  2013בשנת 

מאיצים, פיזיקה הוא מוביל מספר פרוייקטים מדעיים בתחום. מחקריו מתמקדים בפיזיקת 

 ) לייזר אלקטרונים חופשיים( ובינה ממלאכותית.  FELחישובית,

 ההרצאה:  סיכוםלהלן 

על ידי העברתם בשדות מגנטיים  הוא מתקן המגביר את מהירות של חלקיקים םמאיץ חלקיקי

וחשמליים. הגברת המהירות למעשה מגבירה את האנרגיה הקינטית של החלקיקים, וזו מאפשרת 

המרכז באוניברסיטת אריאל )שפועל בחסות משרד המדע( מתמחה  .גווניםמ ביצוע ניסויים פיזיקליים

 במאיצים קומפקטיים, ויש בו מספר מאיצים שונים, ובמקביל מפתח מקורות ליצירת גלים מילימטריים. 

בדר"כ, מאיצי החלקיקים הגדולים בנויים בצורת טבעת גדולה של אלקטרומגנטים. בעזרת שליטה על 

דות האלקטרומגנטיים, כאשר השדה המגנטי מכוון את החלקיקים הטעונים. הזרם ניתן לשלוט בש

אם כך, משתמשים במאיץ כמקור  .בנוסף, שדה חשמלי חזק מאיץ את החלקיקים למהירויות גבוהות

 לקרינה ומכאן יש לו שימושים שונים. 

-באמצעות קרינת טרהבהרצאה תוארו שימושים שונים בתחומי הרפואה, למשל חקר טיפול בסרטן 

הרץ )שקיימת בגוף האדם, ותאי סרטן מגיבים אליה כאשר היא ניתנת בקיטוב הפוך(. שימוש במאיץ 

מאיץ אלקטרונים אשר פולט אלומת אלקטרונים שניתן לכוון למטרה מסויימת, והוא משמש  –תרמיוני 

רים שניתן יהיה בעיקר למחקר בתחום הכימיה הקרינתית. בעתיד מתכננים לייצר מאיצים זעי

להשתיל בגוף האדם בסמוך למיקום המטרה, שם ייפעלו בדייקנות. כיוונים מחקריים נוספים הם 

הרץ, ומיקרוסקופ -פיתוח אלומה קרה שתתאים אף היא לרפואה, מאיץ פרוטונים לתרפיה בגלי טרה

רמצבטית(. יישום חשוב בתעשייה הפ -אלקטרוני שמאפשר להסתכל על סידור האטומים בתוך חומר )

מאיצי הפרוטונים שונים ממאיצי האלקטרונים )בשל התכונות השונות של שני סוגי החלקיקים, כמו 

המשקל(, ומשתמשים בהם להקרנת תאים סרטניים. למשל, הם מאפשרים לטפל בגידולים בעיניים 

טכנולוגיה מבלי לפגוע בראייה, ובגידולי מח שמצריכים הקרנה מדוייקת על מנת למזער נזק לסביבה. 

מאפשרת להקרין פרוטונים בזמן קצר באזור הנגוע וכך להשמיד גידול  Flash therapyשנקראת 

 בטיפול בודד. 

מעניין להזכיר כי אחת למספר שנים יש להחליף את המאיץ, שכן דפנותיו צוברות קרינה רדיואקטיבית 

   שעלולה לסכן את צוותי הרפואה. 


