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 -9تحلیپپل و طراحپپی ناحیپپه ی بپپرهمکنش المپپا بپپا
استفاده از نرم افزار های ( PICشکل ( (2و )) (6
قسمت های  2و  3در تمامی سامانه های ژايرو مشترک
اند .قسمت های  1و  9بپرای المپا خپاا ژايپرو مپی
بايست پیاده سازی شود .اين روند ها برای سپه سپامانه
ی ژايپرو  ،TWTژايپرو مونپوترون و ژايپرو  BWOبپه
صورت جداگانه پیاده سازی شده اند.
سپپامانه هپپای تقويپپت کننپپده ی ژايپپرو مسپپتعد انپپوا
ناپايداری هپا ماننپد نوسپانات ناخواسپته ی هارمونیپک
سیکلوترونی باالتر ژايپرو مونپوترونی  ،ژايپرو ، BWO
ناپايداری ويبل و مانند آن هستند  .اين ناپايداری ها در
شبیه سازی  PICدر صورت استفاده ی درسپت از نپرم
افزار به صورت خودکار تحلیل خواهند شپد (شپکل .)7
در عین حال ،شبیه سازی الما با نپرم افزارهپای PIC
به طور قابل توجهی زمان بر است .اين زمان بر بودن بپا
افزايش مش زنی  ،افزايش تعداد ذرات باردار  ،و افزايش
نسبت طول الما بپه طپول مپو فضپای آزاد سپیگنال
کاری افزايش می يابد .در اين حالت به صرفه است کپه
تحلیل سیگنال بزرگ توسط کد های نوشته شده انجام
گیپپرد .ايپپن رونپپد تپپاکنون در مپپورد سپپامانه هپپای
ژايرومونوترون ،ژايرو  TWTو ژايرو  BWOانجام شده
است .يک الما ژايرو TWTمپی توانپد در کپد نوشپته
شده ی ژايرومونوترونی نیز شبیه سازی شود تپا امکپان
وقو نوسانات نا خواسته ی ژايرومونوترونی در آن مپورد
بررسی قرار گیرد.
در مورد کد های سیگنال بزرگ الما ژايرو ،حپداقل دو
قابلیت می بايست وجود داشته باشد تپا کپد بتوانپد بپه
تحلیل شرايط واقعی بپردازد:
 -1قابلیپپت وارد کپپردن توزيپپپ آمپپاری سپپرعت هپپای
الکترونی
 -2قابلیت وارد کردن ناهمگنی های میدان مغناطیسی

مقدمه

المپپپا هپپپای مپپپايکروويو سپپپامانه هپپپای پرقپپپدرت
الکترومغناطیسی هستند که برای تولید و تقويت امپوا
 RFبه کار می رونپد .ايپن سپامانه هپا از بسپامد هپای
 UHFتا تراهرتز و سطوح توان میلی وات تا مگپاوات را
تولید می کنند و در قسمت های فرکانس باالی طیپ،،
نسبت به سامانه های حالت جامد و اپتیک غیپر خطپی
تپپوان هپپای بپپه مراتپپب بیشپپتری را تولیپپد مپپی کننپپد.
الما های مايکروويو ژايپرو از منپابپ پپر قپدرت امپوا
الکترومغناطیسپپی در ناحیپپه ی مپپو میلپپی متپپری و
تراهرتز محسوب می شوند] .[1تولید مگاواتی توان RF
در بسپپامدهای  192-122گیگپپاهرتز از توانپپايی هپپای
منحصر به فرد اين سامانه هاست] .[2
سامانه های ژايرو در حالت هپای نوسانسپازی و تقويپت
کنددگی قابل استفاده اند .سامانه ی ژايرو  TWTيپک
تقويت کننده ی پرقدرت ناحیپه ی مپو میلپی متپری
است که از برهمکنش ژايرو الکترون ها و مو رونپده ی
 RFبرای تقويت سیگنال بهره می جويد .توان خروجی
اين سامانه ها از چند وات تا صد کیلوولت و باالتر از آن
در ناحیه ی مو میلی متری قابپل دسپت يپابی اسپت.
ژايرو مونوترون هپا نوسانسپاز هپای پرقپدرت ناحیپه ی
مايکروويو تا تراهرتز اند .ژايرو  BWOهپا در ناحیپه ی
میلی متری و زير میلی متری قابل استفاده اند ،در عین
حال کاربردهای محدودتری نسبت به ژايرومونوترون هپا
دارند.
-2

بررسی سامانه های ژایرو در دانشکده ی

مهندسی برق دانشگاه شیراز
بررسی سامانه های ژايرو در دانشکده ی مهندسی بپرق
دانشپپگاه شپپیراز از سپپال  1341در چهپپار محپپور انجپپام
گرفته است:
 -1تحلیل سیگنال بزرگ الما با ايجاد و توسعه ی کد
مدلساز ناحیه ی برهمکنش الما ژايرو (شکل های ()1
و () )2
 -2طراحی و تحلیل ناحیه ی گان مولد الکتپرون هپای
دوار به کار رفته در الما موسوم به ژايرو الکترون ها (
شکل )3
 -3تحلیل و طراحپی زيپر سیسپتم هپای  RFسیسپتم
مانند مبدل های مود و مقسم توان (شکل )()9
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شکل ( )1مقایسه ی بهره ی سیگنال کوچک به دست آمده
از کد های نوشته شده در دانشگاه شیراز با معادله ی
تحلیلی برای یک ژایرو  TWTدر باند W
شکل ( )4مقسم توان در باند موج میلی متری

شکل ( )5باریکه ی الکترونی در گیر در برهمکنش در نرم
افرار PIC
شکل ( )2مقایسه ی شبیه ساازی نتاایج سایگنال بارر
ژایرو  TWTبا نتایج گرارش شده در مقاالت معتبار شابیه
سازی

هر دو ويژگی به ويژه در تقويت کننده های مو رونده
دارای اهمیت است .ايپن قابلیپت هپا در نپرم افزارهپای
نوشته شده در نظر گرفته شده اند.
زمان اجرای شبیه سازی های  PICبین کسری از يپک
روز تا سه روز طول می کشد .زمان اجرای شبیه سپازی
با استفاده از کد های نوشته شده ،بین يک تا ده دقیقه

شکل ( )6توان خروجی به دست آمده از نرم افرار PIC

شکل( )3گان نوع  cuspبرای تحریک ژایروترون های
هارمونیک سیکلوترونی
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شکل ( )7شکل حوزه ی زمان و طیف خروجی که سامانه ی
ژایرو که متحمل نوسانات ناخواسته ی ژایرو  BWOشده
است.

طول می کشد .کاد هاا در محای MATLAB
نوشته شده اند و در صورت پیاده سازی در محی
 ، Cزمان اجرای فوق احتمال تا حاد یاک تاا دو
مرتبه ی بررگی کاهش خواهد یافت.
-3

نتیجه گیری

در حوزه ی تحلیل و طراحی سامانه های پرقدرت مپو
میلی متری ژايرو ،قابلیت هپای دانشپکده ی مهندسپی
برق دانشگاه شیراز که از سال  1341تپا کنپون توسپعه
يافته است ،بیان شد .ايپن قابلیپت هپا سپطوح م تلپ،
شبیه سازی با کد های آماده ی  ، PICکد های نوشته
شده در دانشگاه شیراز ،تحلیل باريکه و نیز زيپر سپامانه
های جانبی  RFرا در بر می گیرد.
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