طراحی و ساخت تقویت کننده ترانزیستوری موج پیوسته RFبا توان 01کیلوات
جهت استفاده در شتابدهنده پرقدرت الکترون
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چکیده:
در این مقاله مراحل طراحی وساخت تقویت کننده تمام ترانزیستوری موج پیوسته در فرکانس  107 MHzو توان نامی
10kWتشریح میگردد .این تقویت کننده که برای اولین بار در کشور طراحی و ساخته شده است جایگزین سیستم المپی
موجود در سیستم  RFشتابدهنده پرقدرت رودترون گردیده که نتایج حاصله بسیار رضایت بخش می باشد .هدف اصلی
در این طرح قطع وابستگی به تقویت کننده های المپی درشتابدهنده ها که در حال حاضر تکنولوژی ساخت آن در
انحصار چندین کشور پیشرفته است می باشد تابتوانیم عالوه بر دست یابی به این تکنولوژی و مزایای آن گامی موثر در
توسعه و بومی سازی ساخت شتابدهنده ها درصنعت هسته ای کشور برداشته باشیم .
كلید واژه :شتابدهنده رودترون ,سیستم , RFتقویت کننده ترانزیستوری,المپ , RFباریکه الکترون

مقدمه:
سیستم RFدرشتابدهنده وظیفه ایجاد امواج الکترومغناطیس و تشکیل میدان الکتریکی در یك محفظه شتاب
رابرعهده دارد .شتابدهنده رودترون دارای یك محفظه شتاب بصورت کواکسیال است که اعمال امواج رادیویی
به این محفظه درمد TEMتوسط سیستم RFباعث ایجاد رزونانس وتشکیل میدانهای الکتریکی ومغناطیسی
ایستا می گردد.پارامترهای اصلی سیستم RFبراساس انرژی وتوان باریکه خروجی شتابدهنده تعیین
میگرددوباتوجه به انرژی 10MeVو توان خروجی باریکه الکترونی در حد 100kWدر شتابدهنده رودترون
میدان الکتریکی با پتانسیل 10 MVوجریان باریکه 10 mAمورد نیازاست که جهت ایجاد این میزان میدان
الکتریکی وبمنظورتامین جریان باریکه 10mAدرخروجی شتابدهنده توان حداکثر اعمالی توسط تقویت
کننده RFدر حد  200kWالزم است] [1وتقویت کننده سیستم RFباید قدرت تولید این توان را داشته باشد ولی
رسیدن به این سطح توان در یك مرحله امکان پذیر نیست زیرا مدارات تقویت کننده الکترونیکی دارای یك
سطح اشباع بوده و لذا می بایست برای دست یابی به سطح توان مورد نظر از چند طبقه تقویت کننده استفاده
نمود همچنین بطور معمول جهت دست یابی به توانهای زیر یك کیلو وات از تقویت کننده های ترانزیستوری
وجهت دستیابی به توانهای باالتراز المپهای  RFاستفاده میگردد][2در سیستم RFشتابدهنده رودترون موجود
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جهت تقویت سیگنال در یك طبقه اول ازتقویت کننده های ترانزیستوری استفاده شده وبقیه مراحل تقویت
سیگنال بوسیله المپهای RFانجام گرفته است قسمتهای اصلی سیستم  RFرا می توان به چهار قسمت ،LLRF
طبقه پیش راه انداز) ،(100Wطبقه راه انداز ) ،(10kWطبقه تقویت کننده نهائی) (200kWتقسیم کرد که
شکل1تصویر بلوک دیاگرام و المپهای تقویت کننده مورد استفاده در شتابدهنده رودترون را نشان میدهد
] .[3استفاده از تقویت کننده های المپی دارای مشکالت زیادی است و تکنولوژی ساخت المپهای تقویت
کننده RFدرانحصارچند کشور صنعتی میباشد ومعموال سفارش ساخت و خرید این قطعه باتوجه به نوع المپ
واستفاده خاص از آن مخصوصا" در شرایط کنونی با مشکل روبرو است ،همچنین بدلیل طول عمر کوتاه المپ،
مرتبا"نیاز به تعویض دارد .بنابراین میبایست جهت قطع وابستگی وبومی سازی دانش فنی در این زمینه و
همچنین سایر مشکالت فنی مربوط به المپهای  RFبه فکر راه حل مناسبی بود .اولین بار ایده استفاده از تقویت
کننده های ترانزیستوری به جای المپی در شتابدهنده ها در شتابدهنده سینکروترون فرانسه مورد استفاده قرار
گرفته است ][4,5

شکل:1اجزای مختلف سیستم  RFشتابدهنده رودترون با استفاده از تقویت کننده های المپی

ما نیز با توجه به مشکالت موجود در سیستم های تقویت کننده المپی در شتابدهنده رودترون موجود در
کشورو همچنین مزایای تقویت کننده های ترانزیستوری از جمله قابلیت مدوالر بودن و تعمیرات ونگهداری
راحت وطول عمر باالتر اقدام به طراحی و ساخت تقویت کننده تمام ترانزیستوری جهت جایگزینی با تقویت
کننده های المپی در شتابدهنده ها نمودیم

روش كار:
چنانچه اشاره شد یکی از حلقه های سیستم  RFشتابدهنده رودترون طبقه تقویت کننده 10kWمیباشد که در
اولین گام ما قصد داریم این طبقه را بصورت تراتزیستوری ساخته وآنرا جایگزین تقویت کننده المپی موجود
نمائیم اولین مرحله جهت اجرای این طرح انجام طراحی شماتیك وانتخاب ترانزیستور مناسب برای طرح
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میباشد با توجه به بررسیهای عملی صورت گرفت و مقایسه فنی و اقتصادی ترانزیستور BLF571مبنای طراحی
مدولهای تقویت کننده قرار گرفت .این ترانزیستور قادر به تامین توان  066وات در فرکانس مورد نظر
)(107MHzاست که با استفاده از دوعدد از این ترانزیستور و ترکیب پوش پول به شرط داشتن کولینگ مناسب
میتوان به توان 1.2kWدر هر مدول دست یافت ] [6لیکن جهت اطمینان حداکثر توان هر مدول را kW

1درنظرمیگیریم هر مدول شامل مدارات تطبیق امپدانس جهت انتقال توان با بار  06اهمی و همچنین سیرکوالتور
جهت محافظت دربرابر توان برگشتی است .شکل  2بلوک دیگرام طراحی شده جهت یك تقویت کننده
ترانزیستوری  10kWرا نشان میدهد

مقادیرالمانهای بکاررفته در مدار بر اساس فرکانس 107.5MHzکه در واقع فرکانس رزونانس محفظه است
محاسبه گردیده است هر مدول مجهز به یك منبع تغذیه سوئیچینگ با ولتاژ50V dcوتوان 2kWمی باشد طراحی
وشبیه سازی مدولهای تقویت کننده در نرم افزار adsصورت گرفته است  .برای رسیدن به توان 10kWموج
پیوسته با در نظر گرفتن  2kWتلفات دربدترین شرایط مربوط به اجزای تقویت کننده خصوصا" ترکیب کننده
توان میتوان با ترکیب 12عدد از مدولهای مذکوردر سه طبقه مطابق شکل 2به توان مورد نظر دست یافت چنانچه
در شکل 2مشاهده میگردد هرطبقه شامل چهار مدول تقویت کننده 1kWمیباشد با توجه به این بلوک دیاگرام
و با در نظر گرفتن گین مدولهای تقویت کننده توان 1wارسالی از LLRFتا سطح 100wتقویت شده سپس این
توان توسط یك تقسیم کننده توان 1/3به سه قسمت تقسیم شده و به سه عدد تقسیم کننده 1/4داده شده این
توانها توسط دوازده مدول تا حد 1kWتقویت شده و سپس مطابق شکل  2با سه عدد ترکیب کننده توان4/1
جمع شده ودر نهایت خروجی این ترکیب کننده ها به ترکیب کننده نهایی3/1داده شده و توسط یك کوپلر
جهتی به خروجی منتقل می شود الزم بذکر است که تقسیم کننده 1/4و ترکیب کننده های توان  4/1در یك
مجموعه بصورت قرینه قراردارد بطوری که در یك طرف تقسیم کننده ودریك طرف ترکیب کننده توان
قراردارد.طراحی کلیه تقسیم کننده ها وترکیب کننده ها در نرم افزار SOLIDWORKو شبیه سازی آنها در نرم
افزار CSTصورت گرفته است .چناچه گفتیم برای محافظت از آسیب دیدگی هر ماژول یك سیرکوالتور مناسب
در خروجی وصل شده و میزان توان رفت و برگشت تحت نظر سیستم کنترل و مونیتورینگ قرارگرفته و
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درصورت بروز خطا در هر کدام از ماژولها ،واحدهای در معرض خطر در زمان کمتر از  5uSاز مدار خارج
می شوند .دما ،جریان و بقیه پارامترهای حیاتی هر ماژول به طور مداوم توسط واحد کنترل بررسی میشوند و
جهت نمایش و ضعیت سیستم به واحد نمایش محلی رک و پورت ارتباطی کامپیوتر فرستاده میشوند.جهت
محاسبه کولینگ مناسب برای مدولهای تقویت کننده باید در نظر داشت که دمای صفحه مسی زیر ماژول
حداکثر  65ºCباشد و با توجه به دمای محیط حداکثر  45ºCالزم است از یك هیت سینك با مقاومت حرارتی
مناسب استفاده شود برای انتخاب یك هیت سینك مناسب میبایست شدت شارش مایع خنك کننده ,دمای مایع
خنك کننده ,گرمای تولید شده توسط ترانزیستور وحداکثر دمای قابل تحمل آنرا در نظر داشت که با استفاده
از این اطالعات و روابط انتقال حرارت و همچنین شبیه سازی های صورت گرفته در نرم افزار ANSYSاقدام
به طراحی سیستم کولینگ نمودیم و با توجه به نتایج حاصله در ساخت ازهیت سینك آلومینمی با مسیرهای
گردش آب با لوله های مسی استفاده می نمودیم وترانزیستور مذکور را از یك طرف و سیرکوالتور را از طرف
دیگر باگریس مخصوص انتقال حرارت به این خنك کننده متصل کردیم.در شکل 3نمای دو طرف مدول تقویت
کننده با توان 1kWو همچنین تصویری از ترکیب کننده های توان و سیستم نهائی مونتاژ شده که مورد تست
نهائی نیز قرار گرفته است را مشاهده می کنید

شکل:3تقویت کننده ترانزیستوری ساخته شده با توان 10kWموج پیوسته و برخی از اجزای آن

نتايج:
با توجه به محاسبات صورت گرفته از تستهای عملی و همچنین شبیه سازیهای انجام شده در نرم افزار
های ADS ،CST،ANASYSکه در این طرح مورد استفاده قرار گرفته است پارامترهای بدست آمده مربوط به
هر مدول تقویت کننده و سیرکوالتورها بترتیب در جدول1و 2نشان داده شده است که با توجه به این جداول
مشاهده میگردد که میزان  VSWRوگین مناسب ومدار دارای تلفات کم و راندمان باال می باشد
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جدول :2پارامترهای محاسبه شده درهر سیرکوالتورها

جدول :1پارامترهای مهم محاسبه شده در هر مدول

Unit

Max

Min

Parameter

MHz

108

106

Frequency

dB

-

20

Isolation

0.5

-

Insertion Loss

-

VSWR
)Power(cw

unit

value

parameter

vdc

50

)Drain voltage(vs

A dc

36

)Supply current(is

1.13

VSWR

c

-40,+80

Temperature

dB

w

4.5

Rf input

-

1.125

w

1250

Rf out put

db

-25

Input return loss

W

1200

-

MHz

87-108

Operating frequency

˚C

+70

0

Temperature

db

25

)Power gain(max

Ω

50

50

Impedance

%

76

efficiency

نمودار مربوط به نتایج شیبه سازی پارامترهای sترکیب کننده نهایی که با نتایج حاصله از تستهای عملی نیز
کامال سازگاری دارد در شکل  4نشان داده شده است

شکل  :4پارامترهای sمربوط به ترکیب کننده نهایی

شکل : 0اثر افزایش توان مدولها بر روی گین نهایی

با توجه به نتایج حاصل از شکل  4مشاهده میگردد که ترکیب کننده نهایی توان در کلیه پورتهای خود تطبیق
امپدانس بسیار خوبی دارد که با توجه به آن می توان نتیجه گرفت که حداکثر انتقال توان در ترکیب توان
صورت گرفته و تلفات توان بسیار ناچیز است.همچنین نتایج حاصل از اندزه گیری گین نهایی تقویت کننده با
توجه به افزایش توان در تقویت کننده دربازه  20dB-25dBرا در شکل  0نشان داده شده است که با توجه به
آن مشاهده میگردد که این تقویت کننده در حالت موج پیوسته) (CWدارای گین مناسبی است .
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بحث ونتیجه گیري :
با توجه به نتایج حاصله و رضایت بخش نحوه کار این تقویت کننده در سیستم  RFشتابدهنده رودترون می
توان به مزایای تقویت کنند های ترانزیستوری نسبت به المپی پی برد در این تقویت کننده ها برخالف سیستم
المپی نیازی به زمان آماده سازی یا پیش گرم ساز نیست ،طول عمر این سیستم بسیار باال است در حالی که
تقویت کننده المپی طول عمر کوتاهی دارند و در بازه های زمانی کوتاه باید تعویض شودد.تکنولوزی ساخت
المپ در انحصار چند کشور می باشد ولی تقویت کننده های ترانزیستوررا می توان بومی سازی کرد .قابلیت
اطمینان آنها باالتر است ونیاز به ولتاژ با الندارند.تقویت کننده های ترانزیستوری ساختار مدوالر دارند ولذاتعمیر
ونگهداری آنها بسیارراحتروسریعتر است ولذا این روش جهت طراحی سیستم  RFیك شتابدهنده بسیار مناسب
است .
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