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   MeV 10 های تنظیم دقیق فرکانس رزونانس سیکلوترونروشبررسی 

 1 ، حسین افریده1، معصومه محمدیان1*حسین پاشایی مجیدآباد 

 

  ،ایرانفیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،تهران دانشکده مهندسی انرژی و .1                    

 

  چکیده

  مونتاژ  و  ساختگیری  خطای مجاز اندازه  از  یناش   رزونانسِ  فرکانس  ییجابجا شتابدهنده سیکلوترون،در طراحی و ساخت  

 یساز  هیشب  و  تست  ریمقاد  نیب  یاختالفممکن است،  از طرفی    .عملکرد و تست امری اجتناب ناپذیر است  طیو مح

  فرکانس   به  حساس  که  یمرکز   هیناح  یساز  هیشب  در   شده  انجام   یهایساز  ساده  لیدل  هتواند بوجود داشته باشد که می

  است  ممکن  که   خألمحفظه    وارهید  یرو  ی ها  سوراخ  و   بدنه   به اتصاالت همچون  کوچک  یساختارها  یبرخ  یا باشد.    است

  دهنده   لیتشک  مواد  جنسایرت  غ امکان م  .باشند   شده  گرفته  دهی ناد  ای  و  نشده  یمدلساز  قیدق  طور  به  ها  یساز  هیشب  در

. مهمترین پارامتری دهدمی  رخ  آل در نظر گرفته شده است نیز از دیگر مواردی است کهطور ایدهنیز با آنچه به  اواک ک

کوچکی در فرکانس رزونانس موجب    ی یجابجاکه  ،  است  رزونانس گذارند، فرکانس  که عوامل باال بر روی آن تاثیر می

دهد، بنابراین برای جبران از دست می RFذره همزمانی خود را با فرکانس  همچنین شود و  افزایش تلفات بازگشتی می

روش سیکلوترون ها    در فرکانسی    تنظیم دقیق  هاییکی از روش  سازی خطا باید تنظیم دقیق فرکانسی صورت گیرد. 

دقیق  تنظیم دقیق فرکانس رزونانس از طریق تنظیم  روش چندسازی اله به طراحی و شبیه در این مق خازنی می باشد.

 پرداخته شده است.   CST MWSمگا الکترون ولت با استفاده از نرم افزار  10سیکلوترون  در خازنی

 تنظیم دقیق فرکانسیسیکلوترون ، فرکانس رزونانس،   : ها  واژهکلید
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Abstract 
In the design and construction of a cyclotron accelerator, resonant frequency shifts due to fabrication and 

assembly tolerances, environmental performance and testing are inevitable. On the other hand, there may 

be a discrepancy between the test values and the simulation, as it may be due to the simplification of the 

central area simulation, which is frequency sensitivity. Or sometimes they are small structures such as 

couplers, engagement of tuner to body and holes in the walls of the chamber that are not accurately modeled 

or ignored. The possibility of discrepancies between the ingredients of cavity and what is ideally considered 

is another case that occurs. The most important parameter that causes it to rise is the resonant frequency, 

which resonates a small shift in frequency and causes increase in return losses, and the particle lose time 

with the RF frequency, as a result, to compensate for the error, precise frequency adjustment or tuning must 

be employed. One of the tuning methods in cyclotrons is capacitive tuning. In this paper, several capacitive 

tuning methods in 10MeV cyclotron are designed and simulated using CST MWS software. 
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   مقدمه.1

پزشکی، های  با توجه به افزایش نیاز  ویژه شتابدهنده ها دربخش پزشکی امری اجتناب ناپذیر است.ای بهمروزه به کارگیری دانش هستها

و ها  ها اغلب برای تولید رادیو ایزوتوپ  های تجاری افزیش پیدا کرد. سیکلوترونبه بعد، تعداد تجربه ساخت سیکلوترون   1990از سال  

استفاده می تراپی  زیادی شرکت    ند. شوپروتون  رادیوایزوتوپ   های کوچکسیکلوترون  GE  وIBA، EBCOمانند  تعداد  تولید  برای  را 

 [. 1دهند]ولت را پوشش می مگا الکترون18تا  5نرژی بین که ا، ساخته اند

یک که  ،  شودطراحی می  مغناطیسی یکنواختمیدان   کیربای دوقطبی بزرگ برای ایجاد  یک سیکلوترون به صورت دو آهن  وعدر مجم

که از اجزای کاواک سیکلوترون هستند،   Linerو    DEEنام های  دو بخش به  شکاف    فاصله  در  نی برای ایجاد میدان الکتریکیولتاژ نوسا

 . [2]گیرند ، شتاب اعمال شده میدان الکتریکیها از طریق شکاف  درشوند تا تزریق می به مرکز این ساختارشود. ذرات اعمال می
 .اجزای سیکلوترون 2

  ستم یس  کننده،خنک  ستمیس  خأل،  ستمیس  ،RF  ستمیس  ،یونیمانند مگنت، چشمه    یمختلف  یمتوسط، از اجزا   یبا رده انرژ  کلوترونیس  کی

 و ... ساخته شده است. هیمنابع تغذ

 سیکلوترون   RFسیستم  .3

مستقیم    به تکنولوژی مورد استفاده، تأثیرباشد که هم از لحاظ دقت و هم از جنمی  RFدهنده، سیستم  های شتابیکی از مهم ترین بخش

،  LLRFهایی مانند مدار فرکانس رادیویی سطح پایینسیکلوترون از زیر بخش  RFدهنده خواهد داشت. سیستم  در دقت عملکرد کل شتاب

 RF، خط انتقال و کاواک تشکیل شده است. روند کاری این سیستم به این صورت است که ابتدا سیگنال  RFسیستم تقویت کننده توان

تولید شده و پس از تقویت در المپ تقویت کننده توان، به وسیله خط انتقال توسط خازن های کوپلینگ وارد    LLRFسطح پایینی در  

 . [ 3شود ]کاواک می

 

 کاواک سیکلوترون.1. 3

شود، تقسیم  میتنظیم دقیق فرکانسی  و خازن  ها  کوپلر  ،Liner  ،Dee  ،Stemشامل  ه زیر بخش های مختلفی که  ب  کاواک سیکلوترون خود

 .[4نشان می دهد] ها رااین بخش 1گردد. شکلمی

 یکلوترون کاواک س یساختار کل .1شکل 

است که در فرکانس مدنظر   RLCیک مدار    معادل  در واقع ساختار کاواک   باشد.شتابدهی به ذرات می  کاواک سیکلوترون،  وظیفه اصلی

 بازدهی سیکلوترون بیشتر خواهد شد.  ،مد نظر نزدیک باشد  کند. بنابراین هرچقدر فرکانس رزونانس کاواک به فرکانسرزونانس می
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 تنظیم دقیق فرکانسی خازن های کوپلینگ و  .2. 3

، خازن باشندمیسری با ساختار کلی  صورت  هب  و دایروی موازی با یکدیگر ساخته شده اند    صفحهصورت دو  دو خازن قابل تنظیم که به

مدار معادل  .قرار دارنددر انتهای کاواک   فرکانسی  تنظیم دقیقبه داخل کاواک و خازن    RFدر ابتدای کاواک جهت انتقال توان   کوپلینگ

 .بیان شده است2در شکل  در ساختار کلی هاآن

 کاواک  یمدارمعادل ساختار کل. 2 شکل

در   و از سمت دیگر به مغزی داخلی الکترود خط انتقال توان ورودی اتصال دارند.   Deeهای  ه  کناراین صفحات دایروی از یک طرف به  

 [. 2هستند]مشاهده شده در دو سمت کاواک های تنظیم دقیق فرکانسی خارنهای کوپلینگ و ترتیب خازن  به   CTو   CC شکل باال 

 

 تنظیم دقیق فرکانسی خازنی  روش های  .4

همانطور که  می باشد.  نظر  فرکانس داخل کاواک با فرکانس رزونانس مدکردن  یکسان    به معنیفرکانسی    تنظیم دقیقدر حالت کلی  

و   مونتاژ  و  ساخت  گیریاندازهخطای مجاز  از  یناش  رزونانسِ  فرکانس  ییجابجا در طراحی و ساخت شتابدهنده سیکلوترون،اشاره شد،  

وجود داشته باشد که   یساز  هیشب  و  تست  ریمقاد  نیب  یاختالفممکن است،  از طرفی    .عملکرد و تست امری اجتناب ناپذیر است  طیمح

 یساختارها   ی برخ  یا باشد. و    است  فرکانس   به   حساس  که  یمرکز  هیناح  یساز  هیشب  در  شده  انجام  یها   یساز  ساده   لیدل  هتواند ب می

  نشده  یمدلساز  قیدق  طور  به  ها  یساز   هیشب   در  است  ممکن  که  خألمحفظه   وارهید  یرو  یها  سوراخ  و  بدنه  به  اتصاالت  همچون  کوچک

از دیگر آل در نظر گرفته شده  ور ایدهنیز با آنچه به ط  کاواک   دهنده  لیتشک  مواد  جنسایرت  امکان مغ  . باشند  شده  گرفته  دهیناد  ا ی  و

 [.6و 5]دهدمی رخ مواردی است که

کوچک در فرکانس رزونانس   تغییر رزونانس است و د فرکانس نگذاربر روی آن اثر میمختلف یاد شده، که عوامل  ی مهمترین پارامترلذا 

از دست بدهد. بنابراین برای جبران   RFزمانی خود را با فرکانس  شود و باعث می شود که ذره هممی  موجب افزایش تلفات بازگشتی

، تنظیم دقیق به کار می رود   هادر سیکلوترون  تنظیم دقیقبرای  اغلب  که    روشی  سازی خطا باید تنظیم دقیق فرکانسی صورت گیرد.

ظرفیت خازنی   د،کهشومیاستفاده  خازن به عنوان    ،صفحه رسانای موازی  دواز  خازنی    روشدر    [.8و7باشد] خازنی میفرکانسی به روش  

یک برای محیط بین دو  الکترضریب دی  ℇفاصله بین صفحات و    dمساحت صفحات خازن،    Aدر این رابطه  آید.  بدست می  1از رابطه  

 . صفحه است

(1)                                                                                                                  𝐶 = 𝜀
𝐴

𝑑
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الکتریک بستگی  و ضریب دی  (Aات )حمساحت موثر بین صف،  (d)صفحات  ای ظرفیت خازنی تنها به عوامل، فاصله بین  در خازن صفحه 

صورت دایره باشد با  هکنند.که اگر هندسه بانتخاب می و یا نیم دایره هندسه صفحات را دایره ،برای از بین بردن اثرات لبه همچنین دارد.

اگر از     اما باشد،ها میتنظیم دقیق فرکانسی در سیکلوترون که متداول ترین روش  رفیت خازن را تغییر داد  ظمی توان مقدار    dتغییر  

را بین صفحات    مساحت موثر  توانصفحه و دوران دادن صفحه دیگر می  استفاده شود با ثابت نگه داشتن یک  یره صفحه نیم دا  هندسه دو 

ظرفیت  ازنی بین صفحات موجب تغییر  گیرد. تغییر ظرفیت خصورت می  دوم خازن توسط سرووموتورتغییر داد. جابجایی و دوران صفحه  

 شود. میکاواک و تنظیم فرکانس رزونانس آن   کل خازنی

 

 (dصفحات)تغییر تغییر فاصله بینبا   تنظیم دقیق فرکانسی به روش خازنی.1. 4

ها به صفحه موازی هم استفاده شده است.که یکی از  وی  دایر  صفحهاز دو    فاصله بین صفحات،با تغییر  تنظیم دقیق فرکانس    در روش

Dee   که از نظر الکتریکی ،خطی، جهت تغییر فاصله متصل است  موتوراست، صفحه روبرو به شفت یک سروو  ثابت   کاواک متصل شده و

و نحوه اتصال آن به کاواک را نشان می  صفحات خازنی  محل  3این صفحه به پتانسیل صفر مجموعه سیکلوترون وصل شده است. شکل 

 دهد.  

 کاواک  Dee.محل اتصال دیسک دوم به 3شکل 

 

 (Aای)تغییر بصورت دو صفحه نیم دایره  موثر بین صفحات مساحت تغییربا  خازنی  تنظیم دقیق فرکانسی به روش  .2.  4

الف استفاده شده     4د شکل  ننموازی هم ما  نیم دایره  صفحه    از دو   موثر بین صفحات،  مساحتبا تغییر  تنظیم دقیق فرکانسی    در روش

روبرو به شفت یک سرووموتور متصل است که    صفحهثابت است،    کاواک متصل شده و   Deeبه    صفحاتاست. همانند روش قبلی یکی از  

کاواک را   Deeاتصال دیسک دوم به    لب مح4از نظر الکتریکی این صفحه به پتانسیل صفر مجموعه سیکلوترون وصل شده است. شکل  

 دهد. می نشان

 کاواک  Deeب. نحوه اتصال دیسک های خازنی به                                         ای     الف.صفحات خازن نیم دایره                      

 کاواک Deeب(نحوه اتصال صفحات خازنی به   .الف( صفحات خازنی نیم دایره ای،4 شکل
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مساحت   با چرخش صفحه دوم  ثابت است  قابلچون صفحه م  و  کندمیر صفحه دوم خازن شروع به چرخش  موتوسروو   با چرخش شفت

ظرفیت خازن   Aافزایش و کاهش  لذا  با ظرفیت خازنی رابطه مستقیم دارد،    A،  1کند و با توجه به رابطه  دو صفحه تغییر می  موثر بین

اخل نانس دورفیت خازنی بین صفحات گویای تغییرات فرکانس رزظ  دهد. همچنین در اینجا نیز تغییرکاهش می  افزایش و  را  صفحات  بین

  باشد.  کاواک می

 

 ای صورت هندسه پرهبه  موثر بین صفحاتمساحت  تغییر  تنظیم دقیق فرکانسی به روش خازنی با.3.  4

روش قبلی    همانند  در نظر گرفت.  5مانند شکل  ای  صورت پرهمی توان به جای نیم دایره کردن صفحات خازنی آنهارا بهدر روشی دیگر  

روبرو به شفت یک سرووموتور متصل است که از نظر الکتریکی این   صفحهثابت است،    و   کاواک متصل شده   Deeبه    صفحات یکی از  

موثر بین صفحات   مساحتصفحه دوم،  در این نوع هندسه نیز با چرخش    است.  صفحه به پتانسیل صفر مجموعه سیکلوترون وصل شده

 کند. می تغییردر نتیجه ظرفیت خازن و فرکانس کاواک  .کندتغییر می
 .صفحات خازن پره ای 5شکل

توان صفحه دوم را از صفر نیم دایره می  هندسهدر تنظیم دقیق فرکانسی به روش خازنی با تغییر مساحت موثر بین صفحات خازن، در  

خازنی در    شود درواقع دوره تناوب تغییرات ظرفیتدرجه تغییرات ظرفت خازنی تکرار می180درجه چرخش داد و بعد از   180درجه  تا  

درجه چرخاند و دوره تناوب   90، صفحه دوم را می توان از صفر تا  5ای مانند شکل  باشد، همچنین در هندسه پرهدرجه می180این روش  

 سید. رباشد بنابراین هرچقدر تعداد پره ها را افزایش دهیم سریعتر به تنظیم دقیق فرکانسی میدرجه می 90نیز در این روش 

شود، در این صورت زاویه های چرخش برای تنظیم دقیق فرکانسی  ها، دوره تناوب تغییرات خازنی کوچکتر میتعداد پره  اما با افزایش

 کند. ها نیز افزایش پیدا میها اثرات لبه کوچکتر خواهد شد و دقت تنظیم دقیق فرکانسی پایین خواهد آمد. همچنین با افزایش تعداد پره

 

بین صفحات خازن تنطیم موثر    مساحت و    اساس تغییر فاصله بین دو صفحه  تغییر فرکانس رزونانس بر   رسی میزان.  بر4.  4

 دقیق فرکانسی 

 متر میلی  120به قطر  ،  مترمیلی  15/2ثابت  فاصله بین صفحات  کوپلر با    ، با صفحات خازنMHz71شبیه سازی ها برای فرکانس مورد نظر  

ساختار کل کاواک انجام شده    ههمرابه،  Microwave Studioدر قسمت    CSTبرای هرسه روش در نرم افزار    مترمیلی  3ضخامت  و  

 های نیم درجه، تغییر داده شده است با بازهمتر میلی 2/2متر تا میلی 1/ 8ییر از  صورت متغه به بین صفحات تغییر فاصلدر روش اول  است.

 . باشدمی 6صورت شکل هجابجایی فرکانس رزونانس است ب که گویای  S11و نتایج پارامتر پراکندگی 
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فاصله بین صفحات  در تنظیم دقیق فرکانسی خازن فاصله بین صفحات و بررسی تغییرات مکان فرکانس رزونانس با تغییر  S11(dB). پارامتر پراکندگی 6 شکل

 ثابت خازن کوپلینگ 

 

  ی صورت دوران هب  نسبت به صفحه روبرو،  متریلیم  4/1در فاصله    دوم  یرهدا  یمصفحه ن  باشد،یم  یره دا  یمصورت نهدر روش دوم که صفحات ب

مشاهده    7درجه در شکل    5/7دوران    یهابازه  بافرکانس رزونانس    ییکه جابجا  شده است،درجه دوران داده    180چرخش از صفرتا    یهبا زاو

 .  شودیم

تنظیم دقیق فرکانسی با هندسه نیم  خازن  بین صفحات   مساحت موثرو بررسی تغییرات مکان فرکانس رزونانس با تغییر  S11(dB)پارامتر پراکندگی  .7شکل

 . صفحه اول می باشدنشان دهنده درجه چرخش صفحه دوم خازن نسبت به  DRT .کوپلینگ ثابت خازنفاصله بین صفحات دردایره، 
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 یه زاو  با  یبصورت دوران  نسبت به صفحه روبرو،  متریلیم4/1صفحه دوم، در فاصله     د،تباشیم  یادر روش سوم که صفحات بصورت پره

 دهد.  ینشان مچرخش را  رجهد 5فرکانس رزونانس را با فواصل  یی جابجا 8شکل . شده استدرجه دوران داده  90چرخش از صفرتا 

ای،  تنظیم دقیق فرکانسی با هندسه پرهخازن    بین صفحات مساحت موثر و بررسی تغییرات مکان فرکانس رزونانس با تغییر  S11(dB)پارامتر پراکندگی  . 8شکل

 . صفحه اول می باشدنشان دهنده درجه چرخش صفحه دوم خازن نسبت به   DRT .ثابت خازن کوپلینگفاصله بین صفحات در

در صورتی که توان می باشد.     -dB40ازمیزان توان برگشتی در بهترین حالت کمتر  شود که  ها مشاهده میبا توجه به نتایج شبیه سازی 

میکرومتر،   400به اندازه    خازن تنظیم دقیق فرکانسی  باشد، با تغییر فاصله صفحات    -dB  20  ورودی کمتر ازبرگشتی مطلوب از پورت  

 مگاهرتز افزایش داد. 1را می توان تا قبول  جابجایی فرکانس قابلتغییرات بازه 

آورده شده    1، درجدول  یدنمامی  یانهر سه روش را ب  یایو مزا  یبکه معا  فرکانس رزونانس  یقدق  یمروش بکاررفته جهت تنظ  سهمقایسه   

 .است

 مقایسه روشهای تنظیم دقیق فرکانسی  1  جدول

 ب ی معا ا ی مزا زونانس  فرکانس قیدق میتنظ ی روشها 

فرکانسی به روش تغییر فاصله  تنظیم دقیق   1

 بین صفحات 

لبه  کاهش − دلیل    ها اثرات    ی ارهیدا به 

   هندسه بودن کامل 

تنظ − به    شتریب   یخازن   تیظرف  میبازه 

   یخط  راتییعلت تغ

  موتور  ی چرخش  حرکت   ی ساز  ی خط  به   از ین 

 شتریب  نهیهز   

 یخط علت وجود  قسمت  به شتریب   یخطا −

 

روش   2 به  فرکانسی  دقیق  تغییر  تنظیم 

نیم  با هندسه  بین صفحات  مساحت موثر 

 دایره 

  در موتور   یساز  یخط  قسمت  به  ازین   عدم

  ی چرخش  یخازن   ت یظرف  رات ییتغعلت    به 

 کمتر  خطا و نهیهز 

 180  چرخش   از  بعد  یخازن   تیظرف  تکرار −

 کمتر میتنظ بازه    درجه

 اثرات لبه بیشتر نسبت به روش اول  −

روش   3 به  فرکانسی  دقیق  تغییر  تنظیم 

 ایمساحت موثر بین صفحات با هندسه پره
در    یساز  یخط  قسمت  به  ازین   عدم −

  ی خازن   ت یظرف  راتییتغعلت    به  موتور

 کمتر   خطا و نهیهز  یچرخش

بیشتر   − فرکانسی  دقیق  تنظیم  سرعت 

 نسبت به روش دوم 

 اثرات لبه بیشتر نسبت به روش اول و دوم
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 گیری   نتیجه.  5

سه با مقایسه  شود،  های کوچک با روش خازنی،تغییر فاصله بین صفحات به کار گرفته میبرای تنظیم دقیق فرکانسی برای سیکلوترون 

هم از نظر اقتصادی و هم از نظر های دو و سه  در روش بین صفحات    مساحت موثرشود که روش تغییر  مشاهده میبررسی شده،  روش  

همچنین خطای لغزش کوچک صفحات هنگام  باشد.   میسرووموتور، بهتر از روش اول قسمت خطی ساز   اری به دلیل حذفدتعمیر و نگه

 تواند، روشهای پیشنهادی برای جایگزینی روش اول باشند.  رود. بنابراین روشهای دوم و سوم میتنظیم دقیق فرکانسی نیز از بین می
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