علم هش
»مجله ی ـ ژپو ی «علوم و فناوریاهی پدافند نوین
99-93 ؛ ص1931  بهار،1  شماره،سال دهم

روشی نوین برای بهبود کارایی المپ ترایود بازتابی در مد غالب
۳

 سید محسن رضوی،۲ نادر شفیعیخواه،*1سید محمدجواد رضوی

 دانشگاه صنعتی مالک اشتر، کارشناس ارشد-۳ ، دانشجوی کارشناسی ارشد-۲ ، دانشیار-1
)33/70/70 : پذیرش،39/73/11 :(دریافت

چكيده
 ازجمله کاربردهای دفاعی این المپپهپا اخپتلل در.المپ ترایود بازتابی یکی از انواع ویرکیتورها از خانواده المپهای ماکروویو توان باال است
 یکی از عوامل کاهش بازده این المپها توزیپ.عملکرد سامانهها ی دشمن از طریق ایجاد یک میدان الکترومغناطیسی شدید روی هدف است
 در این مقاله نشپان، مسئله مورد اهمیت دیگر توان نسبی مؤلفه فرکانسی اصلی است،) استTE11 توان در مدهای غیر غالب است (مد غالب
داده شد که با قرار دادن دو صفحه فلزی در ابتدا و انتهای محور آند و کاتد توان نسبی در مد غالب و فرکانس اصلی به صورت همزمان بهبپود
. گیگاهرتز) است1٫9(  درصدی در فرکانس اصلی09  درصدی در مد غالب و10  نتایج بیانگر افزایش توزی توان حدود.مییابد
 المپهای ماکروویو، مد غالب، ویرکیتور، ترایود بازتابی:کليدواژهها

A Novel Method for Improving the Efficiency of a Reflex Triode Tube
in a Dominant Mode
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Abstract
The vircator is one among several types of high power microwave sources. The reflex triode is one of the varieties
of vircators. One of the defencive application of these tubes is the disruption of enemy systems by creating a strong
electromagnetic field on the target. One of the factors that reduces the efficiency of these tubes is the distribution of
power in non-dominant modes (dominant mode is TE11), the important issue is the relative power of the main
frequency component, in this paper we first show that by placing two metal plates at the beginning and end of the
axis of the anode and the cathode, we can simultaneously improve the relative power of the dominant mode and the
main frequency.Distributed power in the dominant mode and the main frequency increased by 12% and 26%,
respectively.
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 .1مقدمه
گسپپترش روزافپپزون سیسپپتمهپپای الکترونیکپپی در حپپوزههپپای
نظامی،غیرنظپپامی و تجپپاری باع پ شپپده اسپپت کپپه بسپپیاری از
زیرسپاختهپپا و سپاختارها وابسپپتگی بسپپیار زیپادی بپپه مپپدارات
الکترونیکی داشته باشند [ .]1در پی این وابستگی فناوری ،تهاجم
به مدارات الکترونیکی در برنامه های نظامی و راهبردی قرار گرفته
است و امواج الکترومغناطیسی پرقدرت میتوانند تجهیزات فوق را
دچار اختلل موقت یا دائمی کنند [.]1
المپهای ماکروویو توان باال به دلیل دارا بودن توان زیاد
سیاست در حد چند صد مگاوات و نیز برخی مشخصههای بارز
فرکانسی از اهمیت باالیی برخوردارند .برخی از این المپها
عبارتاند از مگنترون نسبیتی ،1کلیسترون نسبیتی ،0نوسانگر
عایق ساز مغناطیسی ،9نوسانگرهای موج برگشتی ،0ویرکیتور،1
ژیراترن 9و لیزرهای الکترون آزاد .]0[ 3این المپها کاربردهای
زیادی در صنعت و سامانههای نظامی نظیر فرستندههای پرقدرت،
رادارهای توان باال ،کورههای پلسمایی ،شتابدهندهها ،انتقال
توان در کاربردهای فضایی (انتقال توان از زمین به فضا و
برعکس) و ...دارند [ .]0نوسانسازهای کاتد مجازی 1که به نام
ویرکیتور نیز خوانده میشوند به نسلی از المپهای ماکروویو توان
باال گفته میشود که قادرند پالسهای ماکروویوی در سطح توان
دهها مگاوات و بیشتر و محدوده فرکانسی  7/1تا  07گیگاهرتز
تولید کنند[ 9و  .]0عملکرد آنها بر این پایه استوار است که با
تزریق جریان درون یک موجبر یا محفظه تشدید پدیدهای به نام
کاتد مجازی شکل میگیرد که دارای شرایط ناپایدار است.
نوسانسازهای کاتد مجازی از این ویژگی ناپایداری استفاده کرده
و انرژی پرتو الکترونی را به انرژی ماکروویو تبدیل میکنند.
ویرکیتورها به دلیل توان خروجی باال و عدم نیاز به میدان
مغناطیسی خارجی دارای اهمیتاند [ .]0اعضای خانواده این
دسته از نوسانسازها عبارتاند از؛ ویرکیتور محوری ،3ترایود
19
بازتابی ،17ردیترون ،11ویرکیتور هممحور 10و ویرکیتور فیدبکی
که با نام اختصاری ویرتود 10نیز شناخته میشود [ .]0المپ ترایود
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بازتابی به دلیل داشتن بازدهی بهتر ،ابعاد کوچکتر ،استخراج
توان ماکروویو بهتر ،دارای هندسه سادهتر که باع سادگی در
ساخت میشود نسبت به سایرین مورد توجه ویژهای قرارگرفته
است [ .]0علیرغم همه این مزیتها ،این المپها دارای بازدهی
پایین هستند .به صورت معمول بازده این المپها کمتر از چند
درصد بیان شده است [.]9
قاعده کلی تولید موج ماکروویو توسط نوسانساز با کاتد
مجازی در شکل ( )1نشان داده شده است .اگر بین صفحات آند و
کاتد یک پالس ولتاژ قوی اعمال کنیم ،یک پرتو الکترونی در
شکاف دیود سرعت میگیرد .پرتو الکترونی از داخل آند عبور
میکند و به محدوده سمت دیگر آند تزریق میشود .چنانچه
جریان پرتو تزریقی از جریان محدودیت بار فضایی 11این محیط
بیشتر باشد ،کاتد مجازی در مکان خاصی شکل میگیرد و مقدار
قابلتوجهی از پرتو الکترونی را منعکس میکند .رابطه کلی
جریان محدودیت بار فضایی   SCLبرای محیطی که پرتو
الکترونی در آن حرکت میکند به صورت رابطه ( )1است [:]0
پرتوها

کاتد مجازی

کاتد

آند

شکل  .1مفهوم نوسان کاتد مجازی

()1

3
8.5  2 3
 2
 SCL  KA 
   1
G  0


که   0همان فاکتور نسبیت است و با ولتاژ آند-کاتد در
دیود (  ) Vبه صورت زیر رابطه دارد:
()0

eV
) V ( KV
 1
2
511
mc

0  1

و  Gبه هندسه وابسته است m ،و  eنیز به ترتیب جرم و بار
الکترون هستند .مکان تشکیل کاتد مجازی در حدود فاصله
آند-کاتد دورتر از آند قرار دارد .با تشکیل کاتد مجازی دو اتفاق
به طور همزمان رخ میدهد [:]0
 -1مکان کاتد مجازی به عقب و جلو نوسان میکند که فرکانس
این نوسان در حدود فرکانس پلسما  bاست.
 -0برخی از الکترونها از درون کاتد مجازی عبور کرده و دور
Space Charge Limit Current
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میشوند ،اما مقدار دیگری از آنها به سمت کاتد حقیقی
برمیگردند و وقتیکه نزدیک کاتد شدند به خاطر پتانسیل
بازدارنده کاتد مجدداً به سمت کاتد مجازی برمیگردند ،در این
میان الکترونها دچار یک حرکت نوسانی شدهاند که به نام نوسان
انعکاس شناخته میشود .اگر بتوانیم مشخصات المپ را طوری
تنظیم کنیم که نوسان کاتد مجازی و نوسان انعکاس الکترونها
در یک فرکانس تشعش کنند عملکرد المپ بهینه خواهد شد.
بخپش PIC

برای تحلیل و شپبیهسپازیهپا در ایپن مقالپه از
نرمافزار  CSTاستفاده شده است که این کد ذرات باردار را نیز در
محاسپپبات خپپود وارد م پیکنپپد و بپپه بپپرهمکنش الکتپپرونهپپا و
میدانهای الکترومغناطیسی میپردازد.
در این مقاله ابتدا مختصری از معرفی المپ ترایود بازتابی
میآید سپس یک ایده برای بهبود مشخصههای مد و فرکانس
المپ ترایود بازتابی ارائه شده است و با شبیهسازی به اثبات
رسیده است.

 .۲ترایود بازتابی
المپ ترایود بازتابی دارای بخشهای گوناگونی ماننپد کاتپد ،آنپد،
محفظه رزونانسی و پنجره خروجی است که در این تحقیق مپورد
بررسی و شبیهسازی با استفاده از کد ذره در سلول 1قرار میگیرد.
شماتیک المپ ترایود بازتابی را در شکل ( )0میبینید:

کردهاند که کاتد مجازی درون یک محفظه تشدید قرار میگیرد و
با تنظیم فرکانس رزونانس این محفظه تشدید میتوان پهنای باند
تشعشعی و مدهای خروجی را کنترل کرد [ .]3جمعی از محققین
کرهای نیز توانستهاند با قرار دادن رفلکتورهای حلقوی بازدهی
المپ ویرکیتور هممحور را افزایش دهند که استفاده از این
رینگها باع تغییرات در مدهای خروجی نیز شده است [ .]1در
المپهای ویرکیتور محوری نشان داده شده است که با استفاده از
چندین آند میتوان به توان خروجی بیشتری دست یافت و مد
غالب خروجی را تغییر داد [ .]3محققین دانشگاه تگزاس تک 9با
جاروب مکان یک بازتابنده ،بازده المپ ترایود را تا  11درصد
افزایش دادهاند [.]17
یکی از مشکلت المپهای ترایود بازتابی مدهای زیاد
سیگنال خروجی است درحالیکه مطلوب این است که انرژی
سیگنال خروجی در یک مد توزی شده باشد .از طرف دیگر
سیگنال خروجی المپهای ویرکیتور دارای طیف وسی فرکانسی
است و یکی از مسائل مورد اهمیت نسبت توان توزی شده در
فرکانس اصلی به توان توزی شده در فرکانسهای دیگر است .در
المپ ترایود بازتابی همواره فرکانس اصلی ناشی از نوسان کاتد
مجازی است که رابطه تقریبی آن به صورت زیر است [:]11
() 9

0

√

7 091

که در آن e ،و  mبه ترتیب بار و جرم الکترون هستند d ،فاصله
ولتاژ قرارگرفته دو سر آند – کاتد است.
آند – کاتد و
در ادامه نشان داده شد که با قرار دادن دو صفحه فلزی در
ابتدا و انتهای محور آند و کاتد میتوان به صورت همزمان هم
مدهای خروجی را کنترل کرد و هم توان توزی شده در فرکانس
اصلی را افزایش داد.

 .4شبیهسازی ترایود بازتابی

.1عایق خأل  .0کاتد  .9محفظه المپ  .0پنجره موجبری  .1آند

شکل  .۲شماتیک المپ ترایود بازتابی

پارامترهای زیادی بر عملکرد این المپ مؤثرند که از آن
جمله میتوان از مشخصات پالس ولتاژی ،فاصله آند -کاتد،
شفافیت آند و جنس کاتد نام برد.
تا به حال دلیل محکمی برای پایین بودن بازده این المپها
ارائه نشده است ،اما یکی از علل بازدهی پایین توزی توان در
مدهای زیاد و همچنین طیف فرکانسی خروجی وسی است.
محققان زیادی در سراسر جهان در دو دهه اخیر بر روی افزایش
بازده نوسانساز با کاتد مجازی تمرکز کردهاند .برخی از محققین
برای المپهای ویرکیتور محوری 0ساختار جدیدی پیشنهاد
Particle-In-Cell
Axial Vircator

شبیهسازی ،برای المپی بپا مشخصپات جپدول ( )1انجپام شپده
است.
جدول  .1مشخصات المپ
دامنه ولتاژ سیگنال اعمالی

 077کیلوولت

فاصله آند و کاتد

 01میلی متر

شعاع محفظه المپ

 13میلیمتر

شعاع کاتد

 07میلیمتر

با قرار دادن یک پرآب میدان الکتریکی در فاصله  0متری از
دهانه خروجی المپ ،موج میدان الکتریکی به صورت شکل ()0
بهدست میآید.

1
2

Texas Tech University

3
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پس از اصل .المپ دامنه میدان الکتریکی پرآب نزدیک چهار
برابر شد ( 9/31برابر) که این امر باع افزایش چشمگیر بپازدهی
المپ دوم میشود .طیف فرکانسی خروجی المپ دوم بپه صپورت
شکل ( )3به دست میآید.

شکل  .4سیگنال خروجی المپ اول

با گرفتن  FFTاز این شکل موج ،طیف فرکانسی به شکل ()0
حاصل میشود .همانطور که انتظار میرفت طیف سیگنال
خروجی دارای مؤلفههای فرکانسی زیادی است.

شکل  .3طیف فرکانسی سیگنال خروجی المپ اول

شکل  .۷طیف فرکانس سیگنال خروجی المپ دوم

با مقایسه  FFTهای خروجپی مشپاهده مپیشپود کپه طیپف
سیگنال خروجی المپ دوم تمیزتر است ،همچنین در المپپ دوم
نسبت دامنه فرکانس اصلی به دامنه سپایر مؤلفپههپای فرکانسپی
افزایش یافته است .ضخامت صفحات فلزی پارامتری تعیینکننده
بر بیشینه توان خروجی است ،مطابق شکل ( )1با تغییر ضخامت
این صپفحات از  19میلپیمتپر بپه  10میلپیمتپر دامنپه میپدان
الکتریکی پرآب  0969درصد کاهش مییابد.

 .1-4شبیهسازی ساختار اصالحشده
ساختار المپ اول با اضافه کردن دو صفحه هادی با ضپخامت 19
میلپپیمتپپر اصپپل .شپپد.این دو قطعپپه فلپپزی م پیتواننپپد بعپپد از
ساختهشدن المپ اول به آن اضافه گردند .شپماتیک المپپ را در
حالتی که دو صفحه فلزی در باال و پایین محور آنپد و کاتپد قپرار
گرفته است را در شکل ( )1مشاهده میشود.
شکل  .8سیگنال خروجی المپ دوم با قرار دادن صفحات فلزی با
ضخامت  10میلیمتر

شکل  .3شماتیک المپ دوم

سیگنال دریافتی پرآب بهصورت شکل ( )9است.

تأثیر تغییپر ضپخامت صپفحات فلپزی بپر میپدان الکتریکپی
اندازهگیری شپده توسپط پپرآب در شپبیهسپازی در جپدول ()0
مشاهده میشود.
جدول  .۲تأثیر تغییر ضخامت صفحات فلزی
دامنه میدان الکتریکی اندازهگیری شده

ضخامت صفحات فلزی
(میلیمتر)

11

10

11

19

17

07

()kv/m

شکل  .3سیگنال خروجی المپ دوم (ضخامت صفحات فلزی 19
میلیمتر است)

تأثیر قرار دادن صفحه فلزی با ضخامت  19میلیمتر بر توزی
توان در فرکپانس اصپلی و مپد غالپب در شپکلهپای ( )3و ()17
بررسی شده است ،همان طور که مشخص است استفاده از صفحه
فلزی موجب افزایش  09درصدی توزی توان در فرکپانس اصپلی
شده است.
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 نتیجهگیری.3
17%

یک المپ ترایود بازتابی در حالتی که از دو صفحه فلزی در ابتپدا
. شپبیهسپازی شپد،و انتهای محور آند و کاتد استفاده شده است
نشپپان داده شپپد کپپه اسپپتفاده از ایپپن صپپفحات فلپپزی موجپپب
خالصسازی مد و فرکانس خروجی میشود به طوری کپه توزیپ
 درصپد09  درصد و در فرکانس اصلی10 توان در مد غالب حدود
 ساختار اولیه المپ موجپب عملکپرد. در واق اصل.افزایش یافت
.مناسبتر المپ شد

فرکانس اصلی
) گیگا هرتز169(
سایر فرکانس ها
83%

 توزی توان در فرکانسهای مختلف المپ اول.1 شکل
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در واق با قرار دادن صفحات هادی و در نتیجه کاهش فضای
 مؤلفههای فرکانسی کمتری در،حرکت الکترونهای کاتد مجازی
 به بیان دیگپر کاتپد مجپازی یپک نقطپه،خروجی خواهیم داشت
 ایپن،متمرکز نیست بلکه متشکل از یک توده ابر الکترونی اسپت
صفحات فلزی از نوسان الکترونهای پراکنپده جلپوگیری کپرده و
دامنه حرکتی آنها را محدود میکند کپه موجپب فرکپانسهپای
خروجی کمتری میشود و این امر افزایش توزی توان در فرکانس
.اصلی را در پی دارد

