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 : چکیده

ازی  در این مقاله، طراحی بیه ـس یوتوترونی توان برای راه اندازی   تقویت کننده  و ـش تابدهنده ـس ت  IRANCYC-10 ـش ده اـس ه   .ارائه ـش با ترکیب ـس

ــید. کیتووات برای راه اندازی تقویت کننده 2.5کننده می توان به توان  ماژول از این تقویت   ــتی رسـ در   Single-endedبا پیوربندی  طراحی    توان اصـ

ته    MHz 71فرکانس   ت. هدا از انتباا این نوط طراحیان  kW  1و همچنین با توان خروجی  موج پیوـس ده اـس اخت بدون نیاز به   ،جام ـش ادیی در ـس ـس

و همچنین مقرون به صـرفه بودن می  kW  15مناسـب برای تولید انبوه برای ایجاد ایسـتگاه    ،وزن پایین برای سـاخت در توان های باابالون، دارا بودن  

د. بهره و بازدهی این تقویت کننده به ترتیب  ت.    74و% 21.21باـش و.. ارائه    Load-pullدر این مقاله انواط تحتیل ها از جمته تحتیل پایداری، تحتیل  اـس

ت.   ده اـس ایز تقویت کننده روش هایی برای  همچنین  ـش تکاهش ـس ده اـس نهاد ـش انتی متر به    20*  80این ماژول از    اندازهبا اعمال این روش ها    .پیـش ـس

 سانتی متر کاهش پیدا کرده است.  15  * 30

 . Single-endedشتابدهنده،  ،  سیوتوترون،  حالت جامد، تقویت کننده توان:  هاواژهکلید
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Abstract: 
In this paper, the design and simulation of a high power amplifier to provide the required power of a cyclotron 

accelerator (IRANCYC-10) is presented step-by-step. By combining three modules of this amplifier, a power of 

2.5 kW can be achieved to start the main power amplifier. The single ended designed amplifier can generate 1 kW 

the operating frequency of 71MHz continuous wave (CW). The purpose of choosing this type of design is 

simplicity to build without the need for a balun , low weight to build at high power, as well as cost-effectiveness. 

The gain and PAE of the SSPA are 21.21 and 74%, respectively. There are also ways to reduce the size of the 

amplifier. 
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  :. مقدمه1

، برای   MeV  10  1ت یک شتابدهنده سیوتوترونرنامه هایی برای طراحی و ساخالی عتوم، فناوری و تحقیقات ایران بشوری ع 

درتولید   استفاده  مورد  های  پوزیترون  رادیونوکتوئید  انتشار  تومویرافی  متن  دارد.    2اسون  این  این در  اجزاء  از  ببشی  شرح 

 شتابدهنده ارائه شده است. 

و تقویت  ،تقویت کننده توان میانی    3سطح پایین  RFسیستم فرکانس رادیویی این شتابدهنده از سه ببش تشویل شده است:  

 kVها تا    Deeاز امپ ترایود به عنوان تقویت کننده توان اصتی برای استفاده در کاواک و همچنین افزایش ولتاژ  . کننده اصتی

 . ]1[برای ایجاد میدان الوتریوی استفاده می شود 40

. به  اند ها پیشنهاد داده شده  به عنوان جایگزین مناسبی برای این امپ    با پیشرفت تونولوژی  توان باا   RFترانزیستور های  

،  مصرا برق کمتر مد عمتورد بهتر، اطمینان بااتر، هزینه تعمیر و نگهداری پایینتر،ییری تقویت کننده های توان حالت جاکار

 یزه ی قوی برای این جایگزینی است.  تری را ایجاد می کند. بنابراین انگمعمر طوانی تر و همچنین هزینه لوازم یدکی ک

برای تقویت توان های باا به طور یسترده مورد استفاده قرار می ییرد. مزیت    Push-Pullتقویت کننده های توان با پیوربندی 

و همچنین تطبیق آسان در ورودی و خروجی است. با این حال    Lead effectاصتی استفاده از این پیوربندی باعث کاهش  

 زیرا هر یونه عدم تعادل به ترانزیستور بر می یردد.  ،تعادل بین شاخه های بالون ها چالش بزریی است

ده از  ول به صورت حالت جامد استفاده کرد، استفاهنده سیوتوترون باید از چندین ماژاز آنجاییوه برای تامین سطح توان شتابد 

از مزایای استفاده از این نوط  .  پیشنهاد داده شد  single-ended این نوط پیوربندی مناسب نیست. به همین دلیل پیوربندی  

ایستگاه های   ایجاد  برای  انبوه  تولید  برای  بالون، مناسب  به  نیاز  بدون  توان به طراحی  و یک طرح   kW  400پیوربندی می 

 .  ]2[اقتصادی اشاره کرد

به لطف انتباا ترانزیستور های توان باا و حذا هارمونیک ها می توان توان خروجی در سطح کیتو وات با عمتورد برتر در  

  ]SOLEIL   ]3ها هستند که از این تقویت کننده ها در  LDMOSارائه داد. پیشرفته ترین ترانزیستورها در این فناوری  کارایی  

 استفاده شده است.  MHz  352در فرکانس  kW  150و  kW  190در توان های  ]ESRF ]4و 

با    و موج پیوسته  %71با بازدهی  وات در حالت پالسی  1250  با توان خروجی  ]ESS LINAC  ]8همچنین از این پیوربندی در

 . استفاده شده است MHz 352در فرکانس  kW 400رسیدن به توان  برای %61بازدهی 

برای راه اندازی شتابدهنده سیوتوترون   MHz100 در فرکانس    ]Uppsala  ]9این نوط از ترانزیستور و پیوربندی در دانشگاه  

زیرایه هایی با    در این محدوده فرکانسی به جای استفاده ازافزایش اندازه ماژول    در ان پایان نامه به دلیلاستفاده شده است.  

و همچنین ها  استفاده شده است. در این مقاله برای کاهش هزینه    9از زیرایه های با ثابت دی الوتریک    3ثابت دی الوتریک  

و استفاده از ترانسفورمر برای کاهش اندازه    4.5با ثابت دی الوتریک    FR4استفاده از زیرایه های موجود در کشور از زیرایه  

 . پیشنهاد و استفاده شده است ،نین افزایش پهنای باند فرکانسی ماژول و همچ

زه مناسب و همچنین مقرون به با حداکثر کارایی در اندا  Wk  1با توان خروجی    SSPA4مقاله طراحی یک ماژول    هدا از این

برای تشدید کاواک سیوتوترون در ،  MHz  71فرکانس کاری این شتابدهنده  توان های بااتر می باشد.  در  برای استفاده  صرفه،  

 2    نظر یرفته شده است.
 

 :کار انجام    روش.  2

ــتابدهنده   ــیوتوترون    IRANCYC-10ش ــه این  MeV  10با حداکثر انرژی باریوه   AVFیک س ــبص ــت. پارامترهای مش اس

 . ]1[داده شده است 1 سیوتوترون در جدول

 

 
 .1 IRANCYC-10 

  .2 PET 

 .3  Low Level RF 

 .4 solid state power amplifier 
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   IRANCYC-10 پارامترهای مشبصه ی شتابدهنده سیوتوترون  :1جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ازم اســت ولی برای ایجاد فاکتور پایداری باریوه   RFتوان    kW  11حداقل    Deeبرای شــتابدهی به ارات هیدروژن منفی در 

 باشد.   kW  15توان باید در حدود  این 

ــیگنال ــود و پیش تقویت کننده را تیذیه می کند  LLRFوات در   1تر از  مبا توان ک  یس افزایش  وات  30را تا توان  ،تولید می ش

ـــمت تقوـیت کنـنده مـیانی   کیتو وات برای تـیذـیه تقوـیت   2.5واتی ، توان 750ـبا ترکـیب چـهار ـماژول تقوـیت کنـنده  دـهد. در قسـ

 است.  3CW20000A7کننده توان اصتی ایجاد می شود. این تقویت کننده از نوط امپ ترایود 

 

 :  kW 1طراحی تقویت کننده  . 1.  2

 

درـصد بیـشتر از توان   20  ترانزیـستور انتبابی  انتباا می ـشود.ترانزیـستور بر اـسار رنف فرکانـسی و توان خروجی تقویت کننده  

  در این صورت عمر ترانزیستور افزایش میابد. خروجی تقویت کننده است.

اـست که برای کاربرد های عتمی و ـصنعتی و پزـشوی در رنف   LDMOSاز نوط ترانزیـستور های توان   BLF188XRترانزیـستور  

ــی   ــتور    MHz  600ـتا   HFفرـکانسـ ــتـفاده قرار میگیرد. ـماکزیمم توان خروجی این ترانزیسـ ــت . این   1400مورد اسـ وات اسـ

 .]7[کارایی باا و پایداری حرارتی خوبی داردترانزیستور 

 

 :DCتحلیل .  2.  2

 

ن نرم افزار   DCیک تحتیل  تور توـس د ADSبرای بهبود تنظیم بایار ترانزیـس تانجام ـش    GSVو ولت   DSV    ،50. مقدار ]5[ه اـس

. نمودار جریان درین بر حـسب ولتاژ ییت اـست  داده ـشده نـشان 1  ولت قابل تیییر اـست. نتیجه ـشبیه ـسازی در ـشول 2تا  1بین 

 هم قابل مشاهده است.

 
 

 و نمودار جریان درین برحسب ولتاژ ییت   DCشماتیک تحتیل : 1شول

 

 پارامتر                              مقدار       

 MeV 10                       ماکزیمم انرژی 

                                  -H       نوط باریوه 
    T   1.18                    میدان مرکزی 

 T   1.85            ماکزیمم میدان میناطیسی 

 MHz 71                    فرکانس کاری 

PIG 

type 
 منبع یون                          

 Aµ 100                   ماکزیمم جریان باریوه 

 kW 15                           توان خروجی 
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برای ناحیه عمتوردی ترانزیسـتور انتباا می شـود. بنابراین ولتاژ ییت باید به مقدار ولتاز آسـتانه  ABو  Bمعموا کالر های  

 انتباا شده است. ولت  1.9طبق دیتا شیت است. ولتاژ ییت انتبابی   2.25تا    1.25برسد. که بین 

 

 :تحلیل پایداری  . 3.  2

 

د ایر امپدانس ورودی یا خروجی دارای یک مت واقعی منفی باـش ود. فاکتورها   ، تقویتقـس ان می ـش دو  و  Kکننده دچار نوـس

 استفاده شده است.  برای تحتیل این فاکتورها 2و  1. از معادات  ]6[فاکتور مهم برای نشان دادن ثبات ترانزیستور هستند

 

(1                                                     )
2 2 2

11 22

12 21

1 | | | | | |
1

2 | |

S S
K

S S

− − + 
=   

 

(2)                                                         
11 22 12 21| | | | 1S S S S = −     

 

 71ـشراین فوق برای فرکانس   2  در ـشولایر به طور همزمان دو ـشر  باا برقرار باـشد ، ـسیـستم بدون قید و ـشر  پایدار اـست. 

MHz    .فراهم شده است. شراین پایداری درطول طراحی می تواند با تیییر شراین عمتوردی ترانزیستور متفاوت باشد 

 

 

 

 

 

 

 
 : نمودار شراین پایداری ترانزیستور 2شول

 

 :Load Pullتحلیل  . 4.  2

 

به عنوان   ترانزیسـتور، اسـتفاده از خطو  توان خروجی در نمودار اسـمیتیک روش برای مشـب  کردن رفتار سـیگنال بزر  

برای بدســـت آوردن امپدانس بهینه در خروجی   یفته می شـــود.  load-pullتابعی از ضـــریب بازتاا بار اســـت. به این روش 

تتف با در نظر یرفتن شـــبیه ســـازی تیییر می کند. در نتیجه این تجزیه و تحتیل ، امپدانس های مب این ترانزیســـتور، مقدار

ــابه، بهترین بهره   اولویت طراحی ) حداکثر کارایی ــود. تجزیه و تحتیل مش ــب انتباا می ش ــت آمده و مقدار مناس این  ( بدس

تور تحتیل برای ود  source pullانجام داد، که  می توان  ورودی ترانزیـس ازی توان ورودی   .]6[نامیده می ـش بیه ـس  39در این ـش

dBm     نشان داده شده است. 3در نظر یرفته شده است. نتیجه شبیه سازی در شول 
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 ترانزیستور  Load-Pull: تحتیل 3شول 

 :Single ended طراحی تقویت کننده.  5.  2

برای تقویت توان های باا به طور یسترده مورد استفاده قرار می ییرد. مزیت    Push-Pullتقویت کننده های توان با پیوربندی 

اصتی استفاده از این پیوربندی باعث کاهش اثرات سرا و همچنین تطبیق آسان در ورودی و خروجی است. با این حال تعادل  

 می یردد.  بین شاخه های بالون ها چالش بزریی است زیرا هر یونه عدم تعادل به ترانزیستور بر 

 لت جامد استفاده کرد، استفاده ازول به صورت حاهنده سیوتوترون باید از چندین ماژاز آنجاییوه برای تامین سطح توان شتابد 

 در شول زیر نمونه ای از.  شده است  پییشنهادsingle-ended . به همین دلیل پیوربندی ]2[این نوط پیوربندی مناسب نیست

 پیوربندی قابل مشاهده است.  این

 

 
 

 single-ended: نمونه ای پیوربندی 4شول 

 

از مزایای استفاده از این نوط پیوربندی می توان به طراحی بدون نیاز به بالون، مناسب برای تولید انبوه برای ایجاد ایستگاه های  

kW  400  طرح نهایی تقویت کننده توان برای شتابدهنده  5 در شول . و یک طرح اقتصادی اشاره کردIRANCYC-10    نشان

که باعث افزایش  . یوی از مهمترین مرحته طراحی این تقویت کننده ، طراحی مدار های تطبیق امپدانس است  داده شده است

به دلیل استفاده از این پیوربندی و  .   ]1[نسبت سیگنال به نویز و همچنین انتقال حداکثر توان خروجی و اتالا کم می شود

به همین دلیل دو رویورد پیشنهاد داده شد. اول : استفاده از زیر  .  فرکانس کاری شتابدهنده اندازه مدار تطبیق بزر  می شد

و همچنین اضافه کردن  المان های فشرده مثل ستف و خازن. دوم: استفاده از ترانسفورمر    4.5  ثابت دی الوتریکبا    FR4ایه  

 استفاده شده است.   و شبیه سازی برای طراحی ADSاز نرم افزار  .باعث کاهش اندازه ماژول شده استتا حد بسیار زیادی که 
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 kW 1تقویت کننده توان   PCBطرح  :5شول 
 

 

 

 

 

 

 

 با ترانسفورمر ورودی  kW 1تقویت کننده توان  PCB: طرح  6شول 

 نتایج . 3

مقادیر    8و    7های    اندازه ییری شد. در شول  21.21بهره  و    76%  با بازدهی  kW  1توان خروجی    5و6  های  در طراحی انجام شده در شول

 این شبیه سازی نشان داده شده است.

   

 
 

 

 

 

 

 

 kW 1: نتایف نهایی طراحی تقویت کننده توان  7شول 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 با ترانسفورمر ورودی kW 1: نتایف نهایی طراحی تقویت کننده توان  8شول 
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 نتیجه گیری: .  4

  RFسیستم توان  قسمتی از شبیه سازی و نتایف ببش مولد رادیوفرکانسی شتابدهنده سیوتوترون ارائه شده است. این مقالهر  د

با پیاده سازی آخرین فن آوری و استراتژی کم مصرا با توان باا ارائه شده است. در این مقاله راه حتی برای  این شتابدهنده  

درصد و    74و بازدهی    kW 1حداکثر توان خروجی  .  داقل اتالا ارائه شده استماژول همراه با حداکثر توان و ح  اندازهکاهش  

 سانتی متر است. 15 * 30این ماژول  اندازهاندازه ییری شده است.   21.21یین 

ماژول از این تقویت کننده را جمع کرد و به عنوان تقویت کننده توان   15با استفاده از یک جمع کننده، می توان  همچنین  

 و جایگزین امپ ترایود قرار داد. kW  15اصتی 
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