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: چکیده
 با ترکیب سـه. ارائه شـده اسـتIRANCYC-10 طراحی و شـبیه سـازی تقویت کننده ی توان برای راه اندازی شـتابدهنده سـیوتوترون،در این مقاله
 درSingle-ended  طراحی با پیوربندی. کیتووات برای راه اندازی تقویت کننده توان اصـــتی رســـید2.5 ماژول از این تقویت کننده می توان به توان
 سـادیی در سـاخت بدون نیاز به، هدا از انتباا این نوط طراحی. انجام شـده اسـت1 kW  موج پیوسـته و همچنین با توان خروجی71 MHz فرکانس
 و همچنین مقرون به صـرفه بودن می15 kW  مناسـب برای تولید انبوه برای ایجاد ایسـتگاه، دارا بودن وزن پایین برای سـاخت در توان های باا،بالون
 ارائه.. وLoad-pull  تحتیل، در این مقاله انواط تحتیل ها از جمته تحتیل پایداری. اسـت74% و21.21  بهره و بازدهی این تقویت کننده به ترتیب.باشـد
 سـانتی متر به20* 80  با اعمال این روش ها اندازه این ماژول از. همچنین روش هایی برای کاهش سـایز تقویت کننده پیشـنهاد شـده اسـت.شـده اسـت
. سانتی متر کاهش پیدا کرده است15 * 30
.Single-ended ، شتابدهنده، سیوتوترون، حالت جامد،تقویت کننده توان
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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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 .1مقدمه:
سیوتوترونMeV 1

 ، 10برای
شوری عالی عتوم ،فناوری و تحقیقات ایران برنامه هایی برای طراحی و ساخت یک شتابدهنده
تولید رادیونوکتوئید های مورد استفاده در اسون تومویرافی انتشار پوزیترون 2دارد .در این متن شرح ببشی از اجزاء این
شتابدهنده ارائه شده است.
سیستم فرکانس رادیویی این شتابدهنده از سه ببش تشویل شده است RF :سطح پایین، 3تقویت کننده توان میانی و تقویت
کننده اصتی .از امپ ترایود به عنوان تقویت کننده توان اصتی برای استفاده در کاواک و همچنین افزایش ولتاژ  Deeها تا kV
 40برای ایجاد میدان الوتریوی استفاده می شود].[1
ترانزیستور های  RFتوان باا با پیشرفت تونولوژی به عنوان جایگزین مناسبی برای این امپ ها پیشنهاد داده شده اند .به
کارییری تقویت کننده های توان حالت جامد عمتورد بهتر ،اطمینان بااتر ،هزینه تعمیر و نگهداری پایینتر ،مصرا برق کمتر،
عمر طوانی تر و همچنین هزینه لوازم یدکی کمتری را ایجاد می کند .بنابراین انگیزه ی قوی برای این جایگزینی است.
تقویت کننده های توان با پیوربندی  Push-Pullبرای تقویت توان های باا به طور یسترده مورد استفاده قرار می ییرد .مزیت
اصتی استفاده از این پیوربندی باعث کاهش  Lead effectو همچنین تطبیق آسان در ورودی و خروجی است .با این حال
تعادل بین شاخه های بالون ها چالش بزریی است ،زیرا هر یونه عدم تعادل به ترانزیستور بر می یردد.
از آنجاییوه برای تامین سطح توان شتابدهنده سیوتوترون باید از چندین ماژول به صورت حالت جامد استفاده کرد ،استفاده از
این نوط پیوربندی مناسب نیست .به همین دلیل پیوربندی  single-endedپیشنهاد داده شد .از مزایای استفاده از این نوط
پیوربندی می توان به طراحی بدون نیاز به بالون ،مناسب برای تولید انبوه برای ایجاد ایستگاه های  400 kWو یک طرح
اقتصادی اشاره کرد].[2
به لطف انتباا ترانزیستور های توان باا و حذا هارمونیک ها می توان توان خروجی در سطح کیتو وات با عمتورد برتر در
کارایی ارائه داد .پیشرفته ترین ترانزیستورها در این فناوری  LDMOSها هستند که از این تقویت کننده ها در [3] SOLEIL
و  [4] ESRFدر توان های  190 kWو  150 kWدر فرکانس  352 MHzاستفاده شده است.
همچنین از این پیوربندی در  [8] ESS LINACبا توان خروجی 1250وات در حالت پالسی با بازدهی  %71و موج پیوسته با
بازدهی  %61برای رسیدن به توان  400 kWدر فرکانس  352 MHzاستفاده شده است.
این نوط از ترانزیستور و پیوربندی در دانشگاه  [9] Uppsalaدر فرکانس  100 MHzبرای راه اندازی شتابدهنده سیوتوترون
استفاده شده است .در ان پایان نامه به دلیل افزایش اندازه ماژول در این محدوده فرکانسی به جای استفاده از زیرایه هایی با
ثابت دی الوتریک  3از زیرایه های با ثابت دی الوتریک  9استفاده شده است .در این مقاله برای کاهش هزینه ها و همچنین
استفاده از زیرایه های موجود در کشور از زیرایه  FR4با ثابت دی الوتریک  4.5و استفاده از ترانسفورمر برای کاهش اندازه
ماژول و همچنین افزایش پهنای باند فرکانسی ،پیشنهاد و استفاده شده است.
هدا از این مقاله طراحی یک ماژول  4SSPAبا توان خروجی  1 kWبا حداکثر کارایی در اندازه مناسب و همچنین مقرون به
صرفه ،برای استفاده در توان های بااتر می باشد .فرکانس کاری این شتابدهنده  ،71 MHzبرای تشدید کاواک سیوتوترون در
نظر یرفته شده است2 .
 .2روش انجام کار :
شــتابدهنده  IRANCYC-10یک ســیوتوترون  AVFبا حداکثر انرژی باریوه  10 MeVاســت .پارامترهای مشــبصــه این
سیوتوترون در جدول  1داده شده است].[1

1. IRANCYC-10
2. PET
3. Low Level RF
4. solid state power amplifier
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جدول :1پارامترهای مشبصه ی شتابدهنده سیوتوترون IRANCYC-10

پارامتر

مقدار
10 MeV

ماکزیمم انرژی

H-

نوط باریوه
میدان مرکزی

1.18 T
1.85 T

ماکزیمم میدان میناطیسی
فرکانس کاری

71 MHz
PIG
type

منبع یون

100 µA

ماکزیمم جریان باریوه

15 kW

توان خروجی

برای شــتابدهی به ارات هیدروژن منفی در  Deeحداقل  11 kWتوان  RFازم اســت ولی برای ایجاد فاکتور پایداری باریوه
این توان باید در حدود  15 kWباشد.
ســیگنالی با توان کمتر از  1وات در  LLRFتولید می شــود و پیش تقویت کننده را تیذیه می کند ،تا توان را 30وات افزایش
دهـد .در قســـمـت تقویـت کننـده میـانی بـا ترکیـب چهـار مـاژول تقویـت کننـده 750واتی  ،توان  2.5کیتو وات برای تیـذیـه تقویـت
کننده توان اصتی ایجاد می شود .این تقویت کننده از نوط امپ ترایود  3CW20000A7است.
 .1 .2طراحی تقویت کننده : 1 kW
ترانزیسـتور بر اسـار رنف فرکانسـی و توان خروجی تقویت کننده انتباا می شـود .ترانزیسـتور انتبابی  20درصـد بیشـتر از توان
خروجی تقویت کننده است .در این صورت عمر ترانزیستور افزایش میابد.
ترانزیسـتور  BLF188XRاز نوط ترانزیسـتور های توان  LDMOSاسـت که برای کاربرد های عتمی و صـنعتی و پزشـوی در رنف
فرکـانســـی  HFتـا  600 MHzمورد اســـتفـاده قرار میگیرد .مـاکزیمم توان خروجی این ترانزیســـتور  1400وات اســـت  .این
ترانزیستور کارایی باا و پایداری حرارتی خوبی دارد].[7
 .2 .2تحلیل :DC
یک تحتیل  DCبرای بهبود تنظیم بایار ترانزیسـتور توسـن نرم افزار  ADSانجام شـده اسـت] .[5مقدار  50 ، VDSولت و VGS

بین 1تا  2ولت قابل تیییر اسـت .نتیجه شـبیه سـازی در شـول  1نشـان داده شـده اسـت .نمودار جریان درین بر حسـب ولتاژ ییت
هم قابل مشاهده است.

شول :1شماتیک تحتیل  DCو نمودار جریان درین برحسب ولتاژ ییت
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معموا کالر های  Bو  ABبرای ناحیه عمتوردی ترانزیسـتور انتباا می شـود .بنابراین ولتاژ ییت باید به مقدار ولتاز آسـتانه
برسد .که بین  1.25تا  2.25طبق دیتا شیت است .ولتاژ ییت انتبابی  1.9ولت انتباا شده است.
 .3 .2تحلیل پایداری :
ایر امپدانس ورودی یا خروجی دارای یک قسـمت واقعی منفی باشـد ،تقویت کننده دچار نوسـان می شـود .فاکتورها  Kو  دو
فاکتور مهم برای نشان دادن ثبات ترانزیستور هستند] .[6از معادات 1و  2برای تحتیل این فاکتورها استفاده شده است.
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ایر به طور همزمان دو شـر باا برقرار باشـد  ،سـیسـتم بدون قید و شـر پایدار اسـت .در شـول  2شـراین فوق برای فرکانس 71
 MHzفراهم شده است .شراین پایداری درطول طراحی می تواند با تیییر شراین عمتوردی ترانزیستور متفاوت باشد.

شول :2نمودار شراین پایداری ترانزیستور

 .4 .2تحلیل :Load Pull

یک روش برای مشـب کردن رفتار سـیگنال بزر ترانزیسـتور ،اسـتفاده از خطو توان خروجی در نمودار اسـمیت به عنوان
تابعی از ضـــریب بازتاا بار اســـت .به این روش  load-pullیفته می شـــود .برای بدســـت آوردن امپدانس بهینه در خروجی
ترانزیســـتور ،مقدار این شـــبیه ســـازی تیییر می کند .در نتیجه این تجزیه و تحتیل  ،امپدانس های مبتتف با در نظر یرفتن
اولویت طراحی ( حداکثر کارایی  ،بهترین بهره ) بدســت آمده و مقدار مناســب انتباا می شــود .تجزیه و تحتیل مشــابه این
تحتیل برای ورودی ترانزیسـتور می توان انجام داد ،که  source pullنامیده می شـود] .[6در این شـبیه سـازی توان ورودی 39
 dBmدر نظر یرفته شده است .نتیجه شبیه سازی در شول  3نشان داده شده است.
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شول  :3تحتیل  Load-Pullترانزیستور

 .5 .2طراحی تقویت کننده :Single ended

تقویت کننده های توان با پیوربندی  Push-Pullبرای تقویت توان های باا به طور یسترده مورد استفاده قرار می ییرد .مزیت
اصتی استفاده از این پیوربندی باعث کاهش اثرات سرا و همچنین تطبیق آسان در ورودی و خروجی است .با این حال تعادل
بین شاخه های بالون ها چالش بزریی است زیرا هر یونه عدم تعادل به ترانزیستور بر می یردد.
از آنجاییوه برای تامین سطح توان شتابدهنده سیوتوترون باید از چندین ماژول به صورت حالت جامد استفاده کرد ،استفاده از
این نوط پیوربندی مناسب نیست] .[2به همین دلیل پیوربندی  single-endedپییشنهاد شده است .در شول زیر نمونه ای از
این پیوربندی قابل مشاهده است.

شول  :4نمونه ای پیوربندی single-ended

از مزایای استفاده از این نوط پیوربندی می توان به طراحی بدون نیاز به بالون ،مناسب برای تولید انبوه برای ایجاد ایستگاه های
 400 kWو یک طرح اقتصادی اشاره کرد .در شول  5طرح نهایی تقویت کننده توان برای شتابدهنده  IRANCYC-10نشان
داده شده است  .یوی از مهمترین مرحته طراحی این تقویت کننده  ،طراحی مدار های تطبیق امپدانس است که باعث افزایش
نسبت سیگنال به نویز و همچنین انتقال حداکثر توان خروجی و اتالا کم می شود] .[1به دلیل استفاده از این پیوربندی و
فرکانس کاری شتابدهنده اندازه مدار تطبیق بزر می شد .به همین دلیل دو رویورد پیشنهاد داده شد .اول  :استفاده از زیر
ایه  FR4با ثابت دی الوتریک  4.5و همچنین اضافه کردن المان های فشرده مثل ستف و خازن .دوم :استفاده از ترانسفورمر
که تا حد بسیار زیادی باعث کاهش اندازه ماژول شده است .از نرم افزار  ADSبرای طراحی و شبیه سازی استفاده شده است.
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شول  :5طرح  PCBتقویت کننده توان 1 kW

شول  : 6طرح  PCBتقویت کننده توان  1 kWبا ترانسفورمر ورودی

 .3نتایج
در طراحی انجام شده در شول های 6و 5توان خروجی  1 kWبا بازدهی  76%و بهره  21.21اندازه ییری شد .در شول های  7و  8مقادیر
این شبیه سازی نشان داده شده است.

شول  : 7نتایف نهایی طراحی تقویت کننده توان 1 kW

شول  : 8نتایف نهایی طراحی تقویت کننده توان  1 kWبا ترانسفورمر ورودی
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: نتیجه گیری.4
RF  سیستم توان.در این مقاله قسمتی از شبیه سازی و نتایف ببش مولد رادیوفرکانسی شتابدهنده سیوتوترون ارائه شده است

 در این مقاله راه حتی برای.این شتابدهنده با پیاده سازی آخرین فن آوری و استراتژی کم مصرا با توان باا ارائه شده است
 درصد و74  و بازدهی1 kW  حداکثر توان خروجی.کاهش اندازه ماژول همراه با حداکثر توان و حداقل اتالا ارائه شده است
. سانتی متر است15 * 30  اندازه این ماژول. اندازه ییری شده است21.21 یین
 ماژول از این تقویت کننده را جمع کرد و به عنوان تقویت کننده توان15  می توان،همچنین با استفاده از یک جمع کننده
. و جایگزین امپ ترایود قرار داد15 kW اصتی
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