طراحی و شبیهسازی ترانس RFمربوط به شتابدهنده داینامیترون با سطح انرژی 088KeV
سعید ،آذربرا ؛ حسین ،خلفی ؛ سیدعبدالمهدی ،آقایان ؛ حمیدرضا ،مرادی؛ فرشاد ،قاسمی
معاونت توسعه کاربرد پرتوها ،شرکت ساخت و توسعه شتابدهندهها و کاربرد آنها

چكيده
در این مقاله به طراحی و شبیهسازی ترانس

RF

شتابدهنده داینامیترون به عنوان یکی از قسمتهای مهم در طراحی و

ساخت این نوع شتابدهنده پرداخته شده است .با در نظر گرفتن شرایط کاری ترانس از جمله فرکانس  011کیلوهرتز  ،ولتاژ
 011کیلو ولت و کارکرد مدار در حالت رزونانسی دو مدل ترانس هسته هوا و ترانس هسته فریت پیشنهاد شده و با هم
مقایسه شده است.
کليدواژه:ترانسفورماتور ،رزونانسی ،داینامیترون ،شتابدهنده

مقدمه
شتتتتابدهنده داینامیترون به عنوان یکی از پرکاربرد ترین شتتتتابدهندههای الکترواستتتتاتیا با کاربرد تتتتن تی
(شتتابدهی به الکترون) و همجنین کاربرد تحقیقاتی (شتتابدهی به یون) شتناخته می شود .شمای کلی این نوع
شتابدهنده در شکل  0دیده می شود]0[.
الکترود های RF

حلقههای کرونا

شکل :0شمای کلی شتابدهنده داینامیترون.
در راستای طراحی و ساخت شتابدهنده داینامیترون تحقیقات گستردهای انجام شده است که از آن جمله میتوان به تحلیل
و شبیه سازی نحوه عملکرد شتابدهنده داینامیترون ،طراحی و شبیهسازی کوپلینگ خازنی این شتابدهنده ،طراحی و شبیه
سازی تیوب شتابدهی مناسب و طراحی و شبیهسازی مولد  RFاشاره کرد]5-2[.

از جمله بخش های مهم و کلیدی در ستتاخت این شتتتابدهنده ،ترانس  RFآن می باشتتد .استتتفاده از ترانس در
ستتیستتتم شتتتابدهنده داینامیترون ،می تواند مزیتهای مختلفی را در پی داشتتته باشتتد .اون اینکه بخاطر افزایش ولتاژ
تغذیه می توانیم ت داد طبقات ستون افزاینده ولتاژ را کاهش دهیم و ثانیا وجود ترانس باعث ایحاد ایزونسیون بین
منبع تغذیه ومحفظه ولتاژ فشتارقوی خواهد شتد .که از لحاظ ایمنی ستیستم مهم وموثر خواهد بود .ازاین رو این
مقاله به ارائه پیشتتنهاد روشتتی در مورد طراحی و ستتاخت ترانس  RFشتتتابدهنده داینامیترون با ستت ا انرژی
011KeVپرداخته است.
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با اعمال ولتاژ  3فاز  301ولت  51هرتز به ورودی مبدل  ،RFشتتکل موس ستتینوستتی با فرکانستتی در حدود  51تا
 011کیلو هرتز در خروجی آن تولید می گردد .با استفاده از یا ترانسفورمر افزاینده این سیگنال افزایش ولتاژ پیدا
کرده و به دامنهای در حدود  011کیلوولت میرسد.
استتفاده از رو های متداول طراحی ترانس فشتار قوی بدلیل فرکانس کاری این ستیستم ییر ممکن میباشد زیرا
تلفات هسته به شدت افزایش مییابد و راندمان سیستم به شدت کاهش مییابد .برای این منظور دو رو

پیشنهاد

میگردد .یکی استتفاده از ترانس هسته هوا و دیگری استفاده از ترانس هسته فریت ،که هر یا از این دو رو

را

بررسی و مقایسه میکنیم.

ترانس هسته فریت

به طور کلی فریت به آن دستته از مواد مغناطیسی اطق میشود که جزء اتلی تشکیل دهنده آنها اکسید آهن
استت و پارامترهای مغناطیستی م لوبی نظیر ضریب نفوذ پذیری مغناطیسی ،اندوکسیون اشباع و مقاومت
ویژه الکتریکی بان درحدود 0102 Ω.cmاز جمله اتتلیترین خصتیصههای آنها به شمار میرود .بدین جهت
کاربردهای بسیار وسی ی را در زمینه تنایع بر  ،الکترونیا ،مخابرات ،کامپیوتر و… به خود اختصاص دادهاند.
با وجودی که آلیاژهای مغناطیستی و سیستم های فلزی ،بانترین ضریب نفوذپذیری مغناطیسی را دارا میباشند اما
به دلیل مقاومت الکتریکی پایین ،امکان استتفاده از آنها در فرکانسهای بانتر از 0KHzعمقً میسر نیست و بنابراین
امکان استتتفاده از فریتهای مغناطیستتی ستترامیکی از این حیث در محدوده فرکانستتی وستتی ی وجود دارد .بر این
اساس ترکیبات مت ددی با ساختارهای کریستالی متفاوت برای کاربردهای مختلف م رفی شدهاند.
ترانس با هستته فریت بدلیل پارامترهای مغناطیسی م لوب که در بان ذکر شد به ویژه مقاومت ویژه الکتریکی بان
و شتار نشتتی کم ،بسیار گزینه مناسبی میباشد ولی بدلیل اینکه در ایران تولید کننده این نوع هستهها نیستیم و به
دلیل محدودیتهای موجود ،نمیتوان هستته با کیفیت بان تهیه کرد .البته هستته فریت قابل استفاده در این ترانس
مقحظتات ختاص خود را دارد کته آن را از هستتتتههای فریت متداول موجود در بازارمتمایز میکند.از جمله آنها
میتوان به توانایی تحمل ولتاژ  011کیلو ولت که بحث عایقی خاص خود را دارد اشتتاره کرد.در ادامه به بررستتی
ترانس هسته هوا که میتواند جایگزین ترانسهای هسته فریت شود میپردازیم.

ترانس هسته هوا

ترانس هستته هوا یا ترانس خاص میباشتد که در مدارهای فرکانس رادیویی م مون استفاده میشود .همانطور
که از استم این ترانس مشتخا است ترانس هسته هوا ،ترانسی است که سیم پیآ آن دور یا هسته عایپ پیدیده
میشتود که م مون هسته آن به شکل یا لوله توخالی میباشد .ضریب کوپلینگ و القای متقابل بین سیمپیآها در
ترانس هستته هوا کمتر از ترانسهای هستتته آهنی میباشتد .اما ویژگیهای نام لوب هستتتههای فرومغناطیستتی از
جمله تلفات جریان فوکو ،هیسترزیس ،اشباع ترانس و ...به طور کامل در ترانس هسته هوا برطرف میشوند.
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ترانس هستتته هوا میتواند به فرم استتتوانهای یا حلقوی پیدیده شتتود .نمونهای از ترانس استتتوانهای و حلقوی یا
تروئیدی در شتکل  2نشان داده شده است .از مزیتهای ترانس حلقوی نسبت به ترانس استوانهای میتوان به شار
نشتی کمتر اشاره کرد.

شکل  : 2شمایی از ترانس حلقوی و استوانه ای .

کاهش اندوکتانس متقابل در ترانس هستته هوا نسبت به ترانس هسته فریت بدلیل افزایش شار نشتی ،از م ایب
ترانس هستته هوا میباشد .با ارائه این مقدمات گزینه پیشنهادی برای ترانس ،ترانس هسته هوا میباشد که در ادامه
به طراحی یا ترانس هسته هوای مناسب میپردازیم.

طراحی ترانس مناسب برای شتابدهنده دایناميترون
از مزیتهای کارکرد مدار در حالت رزونانس میتوان به کاهش تلفات کلید زنی ،کاهش تداخل رادیویی (،)RFI
کاهش تداخل الکترومغناطیس ( ،)EMIکوچکتر شدن اب اد مولد  RFوافزایش راندمان مولد  RFاشاره کرد .در
نتیجه فرکانس کلیدزنی و اندوکتانس م ادل ترانس که در طراحی باید به آن توجه نمود و خازن م ادل ستون
شتابدهی به گونهای انتخاب و طراحی میشوند که عملکرد مدار در حالت رزونانسی را تضمین کنند.

اجزای تشکیل دهنده این تانا تشدید (رزونانسی) در شکل 3دیده می شوند:
خازن م ادل ستون افزاینده ولتاژ
اجزای تانا تشدید
اندوکتانس م ادل ترانسفورمر
شکل :3اجزای تشکیلدهنده تانا تشدید.

فرکانس کلید زنی را حدود  011کیلو هرتز در نظر میگیریم .با استتتتفاده از نرم افزار  CSTمقادیر خازنی  Cseو
 Cacمحاستبه شتد که به ترتیب برابر  0و  2پیکوفاراد میباشتد .خاتیت خازنی که هر حلقه کرونا با الکترودهای
RFتشتتتکیل می دهد ،خازن کوپلینگ نام دارد و آن را با ( )Cseنشتتتان میدهند .دو حلقه کرونایی که مخالف هم
هستتتند نیز تشتتکیل خاتتتیت خازنی می دهند ( .)Cacهمدنین N = 01که نشتتان دهنده ت داد طبقات استتت طبپ
روابط محاستتبه شتتد[ .]3با جایگذاری مقدار  Cseدر راب ه  Ca ،0بدستتت میآید و با جایگذاری مقدار  Cacدر
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راب ه  0حاتل جمع  Cd ، Ccو  Ceمحاسبه میشود .مقدار خازن  Cgو  Cfبه ترتیب برابر 0/5و  1/5پیکو فاراد
بدست آمد .در نهایت مقدار خازن م ادل تانا ، CT ،از راب ه  2بدست میآید]1[ .
2
)C a
N
C  Cd  Ce
( c
)
2N

()0

( C se 
C ac

) C (C  C d  C e
1
CT  [C f  C g  a c
]
2
Ca  Cc  Cd  Ce

()2

که  C aخازن م ادل بین الکترود  RFو حلقه کرونا  C b ،خازن م ادل بین حلقه کرونا و سایر قسمتهای زمین
شده در محفظه که مجموع خازنهای  C d ، C cو  C eمی باشد C c .خازن مربوط به حلقه کرونا و تیوب باریکه،
 C dخازن مربوط به حلقه کرونا و تفحه زمین شده  C e ،RFخازن مربوط به حلقه کرونا های روبروی هم می
باشند.
 C fظرفیت خازنی بین الکترود  RFو س ا تانا شتابدهنده C g ،خازن بین الکترود  RFو لبه های مخزن می
باشند .با جایگذاری مقادیر بدست آمده از بان مقدار خازن  CTبرابر  01/5پیکو فاراد محاسبه شد .خازن م ادل
تانا و سلف م ادل ترانس تشکیل مدار تشدید میدهند که مقدار سلف م ادل ترانس برای اینکه سیستم به رزونانس
برود باید طوری طراحی شود که برابر مقدار  Lبدست آمده از راب ه 3باشد.
1

()3

𝐶𝐿√𝜋2

=𝑓

با جایگذاری مقدار  C=01/5پیکو فاراد و  f=011کیلوهرتز در راب ه بان مقدار  Lبرابر با  045میلی هانری بدست
میآید.
رو

طراحی ترانس:

رو های مختلفی برای طراحی ترانس وجود دارد که در این مقاله از یکی از روشهای م تبر طراحی ترانس
سوئیدنگ استفاده کردهایم .نرم افزارهای مختلفی برای طراحی ترانس وجود دارد که می تواند در ت یین پارامترهای
اولیه ترانس به ما کما کند ولی به تنهایی نمی توانند برای طراحی ترانس کافی باشند .یکی از نرم افزارهای
کاربردی درزمینه طراحی ترانس ،نرم افزار  Magnetic Designerمی باشد که با داشتن پارامترهای اولیه ترانس
اعم از جنس و نوع هسته ،مقدار ولتاژ  ،جریان  ،فرکانس نامی و  ...می توان مشخصات کلی ترانس مورد نظر را
استخراس کرد]1[.
گام اول :اولین مرحله در طراحی ترانس ت یین پارامترهای الکتریکی و شرایط کاری ترانس میباشد .این پارامترها
عبارتنداز :ولتاژ اولیه و ثانویه ترانس ،فرکانس نامی  ،فرکانس سوئیدینگ ترانس ،بیشینه تلفات  ،بیشینه دمای قابل
تحمل ترانس و رو خنا کاری آن.
مشخصات مربوط به ترانس م لوب در جدول 0آورده شده است.
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جدول  : 0مشخصات ترانس موردنظر
01
011
21
011
011
211
011
گاز SF1

 Vpولتاژ اولیه()kV
 Vsولتاژ ثانویه()kV
توان نامی()kW
فرکانس سوئیدینگ()kHz
فرکانس نامی ترانس()kHz
بیشینه تلفات ترانس()W

بیشینه دمای قابل تحمل( C
رو

خنا کاری

0

)

گام دوم :محاسبه نسبت دور با استفاده از نسبت ولتاژ اولیه و ثانویه ترانس ،که در راب ه  4بدست آمده است.
Ns
Vs 100  10 3


 10
Np
Vp
10000

()4

که  Nsت داد دور سیم پیآ ثانویه و  Npت داد دور سیم پیآ اولیه میباشد.
گام ستوم :ت یین جنس و نوع هستته  :در ت یین جنس و طراحی هسته فاکتورهای گوناگونی تاثیرگذارند که از آن
جمله می توان به توپولوژی مدار استتتفاده شتتده(که در حالت عادی کار می کند یا رزونانستتی) ،فرکانس عملکرد
مدار ،مقادیر توان ،ولتاژ ورودی و خروجی ترانس ،افزایش دمای مجاز و حجم واندازه ترانس اشتتاره کرد .هستتته
پیشنهادی با توجه به شرایط کاری ،از نوع حلقوی و ازجنس هسته هوا می باشد.
گام چهارم :ت یین مشتخصتات هندستی هسته اعم ازطول متوسط هسته( )lcس ا مق ع() Acو حجم هسته((Vc
می باشتتد که با استتتفاده از نرم افزار  Magnetic Designerو با درنظرگرفتن مشتتخصتتات جدول ، 0مقادیر این
کمیت ها محاسبه شده و در جدول  2آورده شده است.
س ا مق ع (( Ac

جدول  :2مشخصات اب اد هسته ترانس
0/169

) Ac (m 2

0/986

) Vc (m 3

9/68

)lc (m

در شکل  4نمایی از بر

عرضی ترانس نشان داده

شکل  : 4نمایی از بر

عرضی هسته ترانس

شده است.
گام پنجم :محاستتبه ت داد دور ثانویه ترانس با استتتفاده از قانون فارادی :ت داد دور ثانویه ترانس ( )Nsاز راب ه 5
محاسبه میشود.
Vo
B A  f

()5

Ns 

که  Voولتاژ ثانویه ترانس B ،چگالی شتتارمغناطیستتی که با استتتفاده از نرم افزار Magnetic Designerبدستتت
میآیتد f ،فرکتانس نتامی ترانس و  Aستتت ا مق ع ترانس می بتاشتتتند .با جایگذاری مقادیر در راب ه  5مقدار
 Ns=2511محاسبه شد.
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گام ششم :محاسبه ت داد دور اولیه ترانس :ت داد دور اولیه ترانس با استفاده از راب ه  4و باتوجه به مقادیر ولتاژ در
جدول  0بدست میآید.
گام هفتم :ت یین ساختار سیم پیدی
ساختار سیم پیدی بایستی طوری انتخاب گردد که ترانس مورد نظر کمترین تلفات اهمی و بیشترین ضریب کوپلینگ
را داشته باشد .از آنجاییکه هسته ترانس از نوع حلقوی می باشد به همین دلیل برای بازدهی بیشتر ترانس ،از سیم
پیدی روی هم استفاده می کنیم بدین ترتیب که سیم پیآ فشار ض یف را ابتدا روی هسته پیدیده و از روی آن سیم
پیآ فشار قوی را میپیدیم .نکته قابل توجه این است که با توجه به اختقف ولتاژ بانی بین سیم پیآ اولیه و
ثانویه،در این نوع سیم پیدی بایستی جنبه عایقی بوبین ها را در نظرگرفته تا منجر به ایجاد شکست عایقی و اتصال
کوتاه نگردد]1[.
گام هشتم :محاسبه تلفات اهمی سیم پیدی اولیه و ثانویه:
در فرکانسهای بان اثر پوستی منجر به عبور جریان از سا داخلی سیم می شود .از اینرو س ا مق ع موثر سیم کم
شده و به تبع آن تلفات سیم پیآ افزایش می یابد .از اینرو با انتخاب یا سیم مناسب می توان میزان این تلفات
راکاهش داد.
m
سیم پیشنهادی در این طراحی از نوع 011،Litzسیمه و با مقاومت ویژه
cm

1/54بوده و با توجه به میزان جریان

عبوری از دو سیم پیآ می توان ق ر آنها را از روی جدول استاندارد محاسبه کرد.
مقاومت  dcو  acهر یا از سیم پیدی ها از راب ه  1بدست می آید:
()1

Rdc   .MLT .N
Rac  0.6 Rdc

که  ρمقاومت ویژه سیم MLT ،طول متوسط یا دور از سیم پیآ و  Nت داد دور سیم پیآ می باشد.
درنتیجه میزان تلفات اهمی هریا از سیم پیدی ها از راب ه  1بدست می آید:

Pdc  Rdc .I 2 dc

()1

Pac  Rac .I 2 ac

کل تلفات اهمی ترانس از مجموع تلفات  acو  dcبدست می آید:
()1

Pohmic  Pdc  Pac

با توجه به مراحل طراحی ترانس که در بان ذکر شتتتد ،مشتتتخصتتتات ترانس م لوب را با استتتتفاده از نرم افزار
 Magnetic Designerو محاستبات مربوط ،بدست آوردیم .مشخصات کلی ترانس نهایی در جدول 3آورده شده
است .همان ور که مشاهده می شود مقدار اندوکتانس ترانس با مقدار اندوکتانس م لوب جهت ایجاد رزونانس در
مدار شتتتابدهنده همخوانی دارد .همدنین مقدار تلفات اهمی ترانس از مقدار بیشتتینه مجاز آن(جدول  )0کمتر می
باشد.
جدول  : 3مشخصات الکتریکی ترانس طراحی شده
0/81
0/66
662
6620
8/16

ق ر سیم اولیه()mm
ق ر سیم ثانویه()mm
ت داد دور اولیه Np
ت داد دور ثانویهNs
تلفات اهمی سیم پیآ اولیه()w
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19/68
6/06
609
162
5/50

تلفات اهمی سیم پیآ ثانویه()w
 Rdcمقاومت سیم پیآ اولیه)(Ω
 Rdcمقاومت سیم پیآ ثانویه)(Ω
اندوکتانس مغناطیس کننده ترانس()mH
 Bmaxچگالی شار مغناطیسی()T

نتيجهگيری
در این مقاله به طراحی ترانس  RFشتابدهنده داینامیترون به عنوان یکی از قسمتهای مهم در طراحی و ساخت این نوع
شتابدهنده پرداخته شد .با در نظر گرفتن شرایط کاری ترانس از جمله فرکانس  011کیلوهرتز  ،ولتاژ  011کیلو ولت و
کارکرد مدار در حالت رزونانسی ،دو مدل ترانس هسته هوا و ترانس هسته فریت بررسی شد .ترانس پیشنهادی در این
طراحی ترانس هسته هوای حلقوی میباشد که پارامترهای این ترانس با توجه به روابط موجود وبا استفاده از نرم افزارهای

 CSTو  Magnetic Designerمحاسبه شد.
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