طراحی و ساخت منبع تغذیه دستگاه پالسمای کانونی  5kjنوع مدر با قابلیت عملکرد
فرکانسی و قابل حمل
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محمدرضا عبدی ،1حشمتاهلل جمالی ،2بابک شیرانی
1دانشگاه اصفهان ،دانشکده علوم ،گروه فیزیک

2دانشگاه اصفهان ،دانشکده علوم و فناوریهای نوین ،گروه مهندسی هستهای

چکیده:
پس از اینکه دستگاه پالسماي كانوني با انرژي  5kjو با طراحي نوع  Matherطراحي و ساخته شد .اولویت پژوهشهاي
صورت گرفته در راستاي صنعتي سازي این دستگاه بوده است .اولین گامي كه این هدف را ممکن مينمود طراحي و
ساخت منبع تغذیه فركانسي و قابل حمل كردن دستگاه پالسماي كانوني است ،در این طرح جهت تامین انرژي الزم
دستگاه پالسماي كانوني از باتري استفاده شده است كه ضمن رفع محدودیت تعداد تخلیه خازن در واحد زمان و كاهش
چشم گیر زمان شارژ خازن ،قابلبت پرتابل نمودن سیستم نیز فراهم شده است .در این مقاله خالصهي از محاسبات
مربوط به طراحي و ساخت این دستگاه آورده شده است.

مقدمه:
دستگاه پالسماي كانوني را ميتوان متداولترین ابزار آزمایشگاهي جهت تحقیقات در زمینه گداخت هستهاي
نامید .این دستگاه در اوایل دهه شصت توسط مدر در آمریکا [ ]1و فیلیپوف در شوروي سابق [ ]2به طور
جداگانه طراحي و ساخته شد .هم اكنون از این دستگاه نمونههاي زیادي با انرژيهاي زیر كیلو ژول تا مگا
ژول ساخته شده است .كاربرد هاي روز افزون این دستگاه به عنوان یک مولد نوترون ،اشعه ایکس ،باریکه
الکترون و یون پالسي ميتواند زمینههاي جدیدي از كاربردهاي صنعتي این دستگاه را مهیا كرده است .عملکرد
پالسي این دستگاه ناشي از شارژ و دشارژ بانک خازني آن ميباشد .هر چه توانایي انجام شارژ و دشارژ خازن
دستگاه در واحد زمان بیشتر باشد ،میزان پرتوهاي خروجي دستگاه نیز بیشتر ميشود .كه این امر موجب افزایش
راندمان پرتوهاي خروجي و نهایتا امکان كاربردهاي صنعتي این دستگاه ميشود .طراحي منبع تغذیهاي كه قادر
باشد با عملکردي متناوبي یک خازن با حجم انرژي باال را در زمان كوتاهي شارژ كند با مشکلهایي از جمله
محدویت هاي شبکه برق همراه خواهد شد .رفع این محدودیتها مستلزم استفاده از ادوات حجیم الکتریکي
است كه از نظر اقتصادي مقدون به صرفه نیست .با استفاده از الکترونیک قدرت و سوئچهاي ماسفتي و همچنین
باتريهاي با قابلیت شارژ دوباره ،مشکالت مربوط به منابع تغذیه فركانسي معمولي بر طرف گردیده است.
هر عملکرد پالسي دستگاه پالسماي كانوني نیازمند انرژي الکتریکي الزم ميباشد ،كه از طریق ذخیره انرژي
الکتریکي بر روي بانک خازني تامین ميشود .به منظور شارژ خازن هاي با ولتاژ چندین كیلوولت این دستگاه
از دو روش براي افزایش ولتاژ ميتوان استفاده نمود ؛ روش اول استفاده از مدارات چند برابر كننده ولتاژ
خازني و دیودي و روش دوم استفاده از ترانسفورماتور افزاینده ولتاژ ميباشد .
استفاده از مدارات چند برابر كننده ولتاژ خازني-دیودي به منظور عملکرد فركانسي نیازمند قطعات الکترونیکي
با مشخصات الکتریکي باال دارد كه این باعث افزایش هزینه و همچنین ابعاد سیستم خواهد شد .استفاده از چند
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برابر كنندههاي ولتاژ ترانسفورماتوري نیز به منظور تحویل توان مورد نیاز براي عملکرد فركانسي سیستم ،باید
داراي هسته با حجم آهن زیاد همچنین سیم پیچهایي با تعداد دور باال باشد كه این دو عامل باعث افزایش
حجم و وزن شارژر ميگردد.

نحوهی طراحی:
در این طرح كه هدف آن كاهش زمان شارژ و ابعاد سیستم ميباشد به منظور افزایش ولتاژ از تکنولوژي
سوئیچینگ استفاده گردیده است  .در این تکنولوژي براي افزایش ولتاژ از ترانسفورماتور افزایندهاي استفاده
ميگردد كه در مقایسه با ترانسفرماتورهاي معمولي در فركانس بسیار باالتري كار ميكند  .این افزایش فركانس
باعث افزایش تعداد سیکلهاي تحویلي توان ،توسط هسته ،در واحد زمان ميشود و نتیجه آن كاهش سطح
مقطع هسته مورد نیاز براي ترانسفورماتور ميباشد .از طرفي افزایش فركانس ترانسفورماتور باعث كاهش
ضریب دور بر ولت ترانسفرماتور شده و نتیجه آن كاهش تعداد دور سیم پیچي ،كاهش حجم ترانس و كاهش
تلفات مسي ميباشد .در ترانسفورماتورها با افزایش فركانس ،تلفات مربوطه به هسته (همان تلفات فوكو و
هیسترزیس) افزایش ميیابد به همین دلیل به منظور كاهش تلفات هسته در فركانسهاي چندین كیلو هرتز
براي ترانسفورماتورها از هسته نوع فریت استفاده ميگردد .دلیل این كار كمتر بودن سطح حلقه هیسترزیس
فریت و عایق الکتریکي بودن آن در مقایسه با هسته هاي آهني ميباشد كه به ترتیب تلفات هیسترزیس و فوكو
را كاهش ميدهد.
به منظور طراحي این شارژر سوئیچینگ دو الگوي بهینه مورد بررسي قرار گرفته است .این دو الگو ،الگوي
جریان ثابت و الگوي توان ثابت است  .انتخاب مشخصات قطعات الکتریکي متناسب با انتخاب یکي از این دو
الگوي شارژ انجام ميگیرد .در الگوي شارژ جریان ثابت با توجه به مشخصات الکتریکي خازن (V=03Kv

 )C=12.32 µFبار الکتریکي ذخیره شده در خازن با توجه به رابطه  ، Q=CVبرابر با  3.0.3Cاست .در
صورتي كه زمان مطلوب شارژ خازن  1ثانیه باشد ،جریان شارژ از رابطه  I=Q/tبرابر با  0.3mAخواهد شد.
با توجه به این نتایج در صورتي كه كنترلر سیستم بر اساس مقادیر فیدبک ولتاژ و جریان خروجي ،جریان
خروجي را روي مقدار ثابت  0.3میلي آمپر نگه دارد (از طریق افزایش تدریجي ولتاژ ورودي ترانس به روش
 ) PWMماكزیمم توان انتقالي هسته فریت ،زمان رسیدن خازن به ماكزیمم ولتاژ ميباشد .ماكزیمم توان انتقالي
توسط هسته فریت ،از رابطه  P=VIبرابر با  0.kV*06.mA=8.01KWخواهد شد .همچنین ماكزیمم جریان
ورودي ،از رابط Iin=P/Vinبرابر با  8.01KW/40V=05.Aاست.
اما در الگو توان ثابت در تمام مدت شارژ خازن ،از حداكثر قابلیت توان دهي هسته استفاده ميشود .ثمره این
الگو كاهش ماكزیمم توان انتقالي هسته ميباشد كه موجب كاهش حجم هسته ترانسفرماتور شارژر و كاهش
ماكزیمم جریان ورودي سوئیچ شده توسط ماسفت هاي قدرت ميشود .عیب این الگو افزایش چند برابري
جریان شارژ (همان جریان خروجي) در لحظات اولیه شارژ ميباشد .با بررسي انجام شده ميتوان به این نتیجه
رسید كه انتخاب هر یک از الگوهاي ذكر شده مشخصه الکتریکي خاصي را براي قطعات الکترونیکي سیستم
مشخص مي كند .مهمترین مشخصه الکتریکي كه در مقایسه نتایج دو الگو ،داراي بیشترین تغییرات است،
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مشخصه جریان ورودي ( جریان ماسفت هاي قدرت ) و جریان خروجي (جریان فست دیودهاي ولتاژ باال )
مي باشد .بدین ترتیب مشخصات عناصر موجود در بازار مي تواند نوع الگو را مشخص كند .با توجه به
محدودیت جریان دیود هاي خروجي در این طرح الگوي جریان ثابت توسط كنترلر اجرا ميگردد.
طراحي دستگاه به  4بخش اصلي ،سو ئیچینگ قدرت ،اسنابر ها ،ترانسفورماتور و یکسوساز ولتاژ خروجي
تقسیم ميشود .در مرحله اول طراحي سوئیچینگ قدرت بر اساس شماتیک زیر توسط سوئیچهاي ماسفتي
جریان متناوبي در اولیه ترانس هسته فریت به وجود ميآید كه این جریان ،به وجود آورنده فوران مغناطیسي
مورد نیاز در هسته است.

شکل ( :)1شماتیک كلي بخش سوئیچینگ قدرت

گیت هر گروه از ماسفت هاي قدرت توسط پالسي با عرض متغیر) (PWMتغذیه ميگردد كه این عمل كنترل
جریان شارژ خازن دستگاه را به همراه دارد  .در شکل ( PWM )2تولید شده در فركانس  22كیلو هرتز در دو
عرض پالس مینیمم و ماكزیمم نمایش داده شده است.
در مرحله دوم پس از اعمال  PWMبه ماسفت هاي قدرت ،به منظور كاهش نوسانات ناشي از سلف پراكندگي
هسته از اسنابر بدون تلفات سه سر استفاده گردیده است.
در مرحله سوم ،پس از انتخاب الگوي مناسب براي شارژ خازن ،طراحي ترانسفورماتور با قابلیت سوئیچینگ
انجام شده است .مشخصات مهم در طراحي این ترانسفورماتور ،سیم پیچ اولیه ( ،)N1سیم پیچ ثانویه( ،)N2ابعاد
و جنس هسته مي باشد .فركانس سوئیچینگ و چگالي شار مغناطیسي بر اساس مشخصات هسته طراحي
ميگردد.
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شکل ( :)2پالس اعمال شده به گیت ماسفت هاي قدرت در بازوهاي مختلف مدار اولیه ترانسفورماتور

شکل ( :)0شماتیک اسنابر بدون اتالف سه سر

براي تعیین تعداد دور سیم پیچي اولیه و ثانویه یک ترانسفرماتور ميتوان از روابط ( )1و ( )2استفاده كرد

شکل ( :)4تاثیر نصب اسنابر در مدار سوئیچینگ قدرت – بررسي سیگنال هاي مختلف به صورت همزمان

()1
()2

) N8=U8/(0×Bmax×Sfr×f
N4=( N8×U4 )/U8

در رابطه باال مقادیر  U8و  U4ولتاژهاي اولیه و ثانویه ترانس N8 ،و  N4تعداد دور سیم هاي اولیه و ثانویه ،
 Bmaxماكزیمم چگالي شار مغناطیسي Sfr ،سطح مقطع موثر هسته فریت f ،فركانس سوئیچینگ ميباشد.
مقادیر سطح مقطع فریت ،ماكزیمم چگالي شار مغناطیسي و فركانس سوئیچینگ قدرت به شدت به یکدیگر
وابسته میباشد .هسته فریت انتخاب شده از نوع  MF891ساخت شركت  trideltaكه طبق كاتالوگ مربوطه
در فركانس سوئیچینگ  25كیلو هرتز  PF=1... ،ميباشد( .ضریب  PFبرابر است با حاصل ضرب فركانس
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در چگالي شار مغناطیسي است .بنابراین چگالي شار ماكزیمم از رابطه ( )0بهدست ميآید .كه برابر با0233
گوس است.
Bmax = PF/F

()0

در این پروژه به دلیل درنظر گرفتن شرایط ویژه به منظور افزایش ضریب اطمینان ،طراحي بر اساس گوس
 1533انجام گردیده است.
هسته استفاده شده داراي سطح مقطع  12سانتي متر مربع مي باشد البته در دید اول این سطح مقطع براي توان
درنظر گرفته شده ( 13كیلو وات ) زیاد به نظر مي رسد به عبارت دیگر با هسته با سطح مقطع كمتر و در
فركانس سوئیچینگ بیشتر نیز ميتوان این توان را دریافت كرد ،ولي نکته قابل توجه در جریان اولیه ميباشد
كه توسط سوئیچهاي ماسفتي قطع و وصل ميشود .مسلماً كاهش فركانس سوئیچینگ در جریانهاي باال منجر
به كاهش تلفات سوئیچینگ و تلفات اسنابر ميشود .بدین ترتیب دور بر ولت مدار مغناطیس طراحي شده به
شرح زیر است:
n=8.1/(0× BMAX× Sfe×f) = 8.1/(0× 85..×81×45...) = .0.094

این بدین معني است كه حدوداً به ازاي هر  25ولت در اولیه  1دور سیم پیچ مورد نیاز است  .همچنین در
ثانویه به ازاي هر دور سیم پیچي  25ولت ولتاژ القا میگردد .تعداد دور ثانویه بر اساس رابطه ( )2برابر با1233
دور است.
محاسبه سطح مقطع سیم اولیه و ثانویه و همچنین مدار سوئیچینگ قدرت (شینه ها ) بر اساس چگالي جریان
 4آمپر بر میلي متر مربع انتخاب گردیده است .بر اساس رابطه ( )4سطح مقطع سیم اولیه برابر با 5..25 mm2

است.
A=I/J

()4

به منظور كاهش اثر پوستي در فركانس هاي باال این سطح مقطع را توسط  13عدد سیم الكي نمره  2..5ایجاد
ميگردد  .همچنین بر اساس رابطه ( )4سطح مقطع سیم ثانویه برابر با  .0.9 mm4است .با توجه به كم بودن
سطح مقطع ميتوان از اثر پوستي صرف نظر كرد و بدین ترتیب از سیم الكي نمره  .00.استفاده گردیده است.
در مرحله آخر ولتاژ تولید شده در ثانویه ترانسفورماتور توسط پل یکسوساز دیودي ،یکسو شده و براي شارژ
خازن به خروجي دستگاه منتقل مي گردد .نکته قابل توجه به منظور عمل یکسوسازي در این مرحله ،فركانس
 25كیلو هرتزي و سطح ولتاژ  03كیلو ولتي سیگنال ورودي پل دیود است كه به منظور عمل یکسوسازي بر
اساس شماتیک شکل ( )5از دیود هاي ولتاژ باالي فوق سریع استفاده گردیده است.
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شکل ( :)5شماتیک یکسو سازي خروجي

شکل ( :)6تصاویری از دستگاه ساخته شده

نتایج:
مهمترین نتیجه به دست آمده از این طرح پرتابل شدن و عملکرد فركانسي دستگاه پالسماي كانوني با انرژي
 5kjاست .كه زمینه را براي برخي از كاربردهاي صنعتي دستگاه پالسماي كانوني فراهم ميكند .از دیگر نتایج
ساخت این دستگاه ميتوان به قابلیت برنامهریزي و كنترل هوشمند زمان شارژ خازن و قابلیت صادر كردن
فرمان تخلیه خازن به صورت اتوماتیک ،كاهش حجم دستگاه شارژر خازن در مقایسه با حجم شارژرهاي
موجود ،افزایش راندمان پرتو هاي خروجي و افزایش راندمان شارژ دستگاه اشاره كرد.
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