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بررسی تأثیر شکل دهی سهموی کاتد بر عملکرد مگنترون نسبیتی
حسن زیبائینژاد ،1حبیباله عبیری

*2

 - 1دانشجوی دکتری - 2 ،استاد ،دانشگاه شیراز
(دریافت 69/80/11 :؛ پذیرش) 69/12/12 :

چکیده
در این مقاله نشان داده شده است که شکل دهی کاتد مگنترون در راستای محور تقارن ،منجر به تغی یر منحنیهای هال و هارتری آن می شود
بهطوری که مجموعهای از منحنیها به جای دو منحنی ایجاد می شود .این امر سبب می شود که احتمال تحریک همه مدها و هارمونیکها
فراهم شود .درنتیجه یک المپ پهنباند به وجود می آید .برای نمونه بدون اعمال تغییر در ساختار آند مگنترون ،کاتد مگنترون نسبیتی  A6با
حفظ تقارن محوری در راستای محور بهطور سهموی شکل داده شد و با استفاده از یک شبیه ساز سهبعدی ذره در سلول ،نشان داده شد که
توان خروجی به بیش از  444 M Wمیرسد در حالی که گستره فرکانسی  2- 34 GHzمی باشد.

واژگان کلیدی
مگنترون نسبیتی ،شکل دهی کاتد ،شبیهسازی ذره در سلول ،پهن باند

 - 1مقدمه
مگنترون نسبیتی به عنوان یکی از منابع تولید امواج مایکروویو
پرتوان معرفی شده است [ .]9- 6اصول کلی حاکم بر این المپ
شبیه مگنترون معمولی (غیر نسبیتی) است بدین معنی که
الکترونهای خارجشونده از کاتد در فضای استوانهای بین کاتد و
آند تحت تأثیر میدانهای متقاطع الکتریکی (در راستای شعاع )r
و مغناطیسی (در راستای محور  ،)zحرکت دورانی می کنند و اگر
ساختار رزونانسی مگنترون به گونهای طراحی شده باشد که
سرعت فاز موج

RF

مربوط به یکی از مُدهای نوسانی المپ با
6

شده که میتوان با استف اده از مگنترونی که کاتد آن با حفظ
تقارن محوری بهطور سهموی در راستای محور شکل داده شده،
یک منبع تولید امواج مایکرویو پرتوان پهنباند تولید کرد .در این
مقاله برای سهولت ،در متن ،مگنترون پیش از شکلدهی کاتد،
مگنترون پایه و کاتد آن ،کاتد پایه نام یافته است .همچنین
مگنترون بعد از شکل دهی کاتد ،مگنترون جدید و کاتد آن ،کاتد
شکلدهی شده نامیده شده است.

 - 2شکلدهی کاتد و تاثیر آن بر منحنیهای هاال و
هارتری

سرعت زاویهای الکترونها هماندازه باشد ،در نتیجه خوشه هایی
از الکترونها تشکیل می شود و این خوشه ها هم فاز با موج RF

معموالً در مگنترونها از کالهک کاتد در دو طرف کاتد استفاده

را تقویت مینمایند [ 4و .]2

مینمایند این کار باعث ایجاد یک میدان محوری در لبههای کاتد

مگنترونها بهویژه مگنترونهای نسبیتی بهعنوان منبع تولید موج

می شود که نیرویی به سمت مرکز آند ،به الکترونها اعمال

تک فرکانس در رادارها هموار ه مدنظر بودهاند و مطالعه و تحقیق

می کند و صرف اً باعث می شود بخشی از الکترونها ،از فضای

درباره انواع مگنترونها در محدوده های فرکانسی متنوع همچنان

کاتد  -آند خارج نشوند .در اینجا ،پا فراتر گذاشته شد و کاتد
بهطور کلی تغییر شکل یافته بهگونهای که ضمن حفظ تقارن

حرکت می کنند و موج

RF

ادامه دارد [  .]8- 1در این مقاله با استفاده از یک روش جدید و
ساده یعنی شکل دهی کاتد ،یک المپ پهنباند طراحی شده است

3

محوری ،اندازه شع اع کاتد با مختصه محور تقارن ( ) تغییر کند.
) (

باشد ،در این وضعیت ،ش رایط مرزی ایجاب

که میتواند به عنوان اخاللگر کاربرد داشته باشد .در این جا در

اگر

ابتدا از منظر تئوری تاثیر شکل دهی کاتد بر روی منحنیهای

می کند که میدان های مماسی بر سطح کاتد صفر باشند .در

هارتری و هال مورد بررسی قرار گرفته است و سپس نشان داده

نتیجه ،میدان الکتریکی ،فقط مؤلفهی عمودی روی سطح کاتد
خواهد داشت و از آنجا که بردار نرمال سطح کاتد جدید یک
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مؤلفه در راستای محور تقارن مگنترون ( ) دارد ،در نتیجه یک
میدان الکتریکی محوری در فضای برهم کنش ایجاد می شود .اگر
شکلدهی کاتد بهگونهای باشد که مقدار این میدان محوری قابل
چشمپوشی نباشد ،تقریب اً همهی الکترونها تحت اثر میدان
الکتروستاتیک یک حرکت دورانی سهبعدی را پس از خروج از
کاتد به سمت مرکز آند تجربه می کنند .در اینجا نشان داده
خواهد شد که این میدان محوری باعث تغییر در منحنیهای هال
و هارتری می شود .بدین منظور ،دوباره روابط قطع هال و هارتری
را به دست آمده است.

 - 1- 2تغییر منحنی هال پس از شکلدهی کاتد
بهطور ساده برای یافتن منحنی هال در مگنترون میتوان از روش
الولیس  6و یانگ  ]3[ 3استفاده کرد .بدین ترتیب که میتوان برای
یک الکترون ،هامیلتونی را بدینصورت نوشت.
()6
̇

̇

̇
̇

)

که در آن ،عالمت نقطه ،بیانگر مشتق زمانی و

(

بیانگر مختصات در دستگاه استوانهای و  ،Lالگرانژی مناسب برای
حرکت نسبیتی ذره باردار با جرم سکون

و بار الکتریکی با

سرعت ⃑ در پتانسیل الکتریکی و پتانسیل مغناطیسی است
که بهصورت زیر بیان می شود:
⁄

()3

و
میشود؛
c

()9

) ( ⁄

√

سرعت نور است .در نتیجه ،هامیلتونی این گونه نوشته
⁄

)

که در آن، ،

(

و

پتانسیل الکتریکی در مگنترون جدید برخالف پتانسیل الکتریکی
در مگنترون پایه که تنها تابعی از مختصه  rبود تابعی از مختصه
z

هم می شود .یعنی

از آنجا که همچنان الگرانژی  ،Lتابعی از

(

نیست میتوان

نوشت یا به عبارتی
رابطه ( )2را بهصورت
̇
| ̇  .از سویی با توجه به رابطه ( ،)3میتوان
|
̇
نوشت⁄ :
̇  .در نتیجه با توجه به این رابطه و
ناچیز بودن سرعت ذره در لحظه خروج از کاتد میتوان نوشت؛
)

()7

(

|

توجه شود که در مگنترون پایه ،برای مختصه  zهم میشد
̇  ،در حالی که بعد از شکلدهی کاتد،
نوشت؛
الگرانژی  Lتابعی از مختصه  zاست و نمیتوان این گونه نوشت
مگر آنکه اثر میدان الکتریکی محوری ناچیز انگاشته شود.
)

است مقدار
دیگر؛

(

)

صفر است ،پس

(

.
z

و یا بهعبارتی
∫

()8

اما همچنان الگرانژی بهطور صریح مستقل از زمان است لذا
هامیلتونی یک ثابت حرکت است  .9در نتیجه مقدار آن برای هر
ذره روی کاتد و آند یکسان است یعنی |
|  .با توجه به
و 0
اینکه پتانسیل الکتریکی کاتد و آند بهترتیب برابر با
است و همچنین سرعت الکترون ها در لحظه خروج از کاتد صفر
است ،میتوان با توجه به رابطه ( )9نوشت:
([

()3
]

مؤلفه های تکانه حرکت ذره هستند.

همانطور که گفته شد ،شکل دهی کاتد ،باعث ایجاد یک
مؤلفه محوری میدان الکتریکی ( ) می شود ،بهعبارت دیگر

)

()1

از روابط ( )3و (  )1میتوان نوشت
اما از آنجایی که در اینجا میدان مغناطیسی صرف اً در راستای
̇

̇

)̇ (

⁄

)

از آنجا که شرط قطع هال ایجاب می کند که الکترونها هیچ
نداشته باشند بنابراین
مؤلفه شعاعی سرعت در
| است و با جای گذاری روابط ( )7و ( )8در رابطه
( ،)3چنین به دست می آید؛

 .پس برخالف مگنترون پایه،

الگرانژی ذره ،تابعی از هر دو مختصه  rو

z

است .همچنین با

)

توجه به معادله الگرانژ ،میتوان نوشت:
()64
()4

)̇ (

()2

(

)
̇

1- Lovelace
2- Young

(

[

⁄

] )

∫( )

(

3- A Constant of M otion
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که در آن ،و به ترتیب زمان خروج ذره از کاتد و زمان
رسیدن ذره به آند است .مقدار در جملهی آخر درون کروشه
تابعی از پتانسیل کاتد است .همچنین انتگرال مربوطه ،وابسته به
مسیر حرکت ذره و مکان خروج ذره از روی کاتد است .از آنجا که
این انتگرال فقط تابعی از مختصهی  zاز مکان خروج ذره ( )
است ،با دست کاری رابطه ( )64میتوان نوشت؛
()66

(

)

[

22

)
(
)
(  δقابل بیان هستند که در آن
⁄
سرعت فاز ثابت میدانهای  RFو  nمعرف مدنوسانی
است .با استفاده از رابطه ( )3و با توجه به روابط ( )63و ()69
 .از آنجایی پتانسیل الکتریکی تابعی
میتوان نوشت δ
،
از  φنیست ،نتیجه می شود که تبدیل کانونی
(
الگرانژی جدیدی بهصورت )
ایجاد خواهد کرد
که هیچ وابستگی صریح زمانی در آن دیده نمی شود .لذا
همیلتونی جدید بر پایه الگرانژی جدید مطابق با رابطه ()64
ب رای یک ذره در حال حرکت ثابت است؛

⁄

∫( )

] )

∫

که در آن،

(

(

)

.

همانطور که مشخص است اگر شکل دهی کاتد انجام نشود،
( برابر
قابل صرفنظر کردن است و مقدار )
مقدار
صفر می شود و رابطه ( )66به رابطه متداول هال تبدیل می شود.
( [ باعث می شود که در یک
اضافه شدن جمله ])
پتانسیل ثابت ،با مقدار کمتری از میدان مغناطیسی ،ذره خارج
شده از کاتد ،با آند ،مماس شود و شرط هال اتف اق افتد .از آنجایی
( وابسته به مسیر است برای چند ذره با های
که )
مختلف باید منحنی هال را بهصورت عددی به دست آورد.

 - 2- 2تغییر منحنی هارتری
فرض کنید مگنترون جدید در معرض یک میدان الکترومغناطیس
چرخشی اختالليی بيهعيالوه میيدان هيای سياکن الکتریکيی و
مغ ناطیسی متعامد قرار گیرد .همانطور که در بخش قبل گفته
شد ،در مگنترون های نسبیتی بيا کاتيد شيکل داده ،پتانسيیل
الکتریکی ساکن در فضای بيرهم کينش تيابعی از مختصيه  rو
مختصه  zاست یعنی ) (
 .در ادامه بيا بيازنگری روش
الولیس  6و یانگ  ،] 3[ 3منحنی هارتری بهدسيت ميیآیيد .کيل
پتانسیل را بهصورت جمع پتانسیل ساکن بهعالوه یک پتانسیل
اختاللی  RFمیتوان در نظر گرفت (روابط  63و .)69
)

()63

(
)

()69

)
(

(

برای به دست آوردن شرط نسبیتی هارتری در مگنترونهای
نسبیتی ،رابطه ( )64به یک الکترون که از حال سکون از کاتد
با سرعت فاز میدان
خارج می شود و در روی سطح آند
 ،شرایط
 RFهمگام می شود ،اعمال می شود .در روی کاتد
̇ و روی
̇ ،
̇ ،
مرزی بیان می دارد که
̇
̇ ،
̇ ،
سطح آند شرایط مرزی بهصورت
میباشد .با استفاده از رابطه ( ،)64رابطه هارتری بهصورت زیر
بهدست میآید؛
()62
)

)

|̇ (

√

(

همانطورکه مشخص است اگر شکلدهی کاتد
خواهد بود و مقدار
برابر
انجام نشود ،مقدار
| ̇ بسیار ناچیز می شود و در نتیجه رابطه ( )62به رابطه
√
تبدیل می شود که همان
(
)
رابطه متداول هارتری است .از رابطه ( )62مشخص است که
تغییر میکند بهگونهای
منحنی هارتری جدید روی صفحه
|
̇ صفر
متفاوت ،اگر مقدار
که برای الکترونهایی با
نباشد ،مقدار بهازای مشخص ،افزایش مییابد .همچنین از

که
(
تابعی از مختصه است ،مقدار )
آنجا که
تعیین کننده شیب نمودار هارتری است ،تابعی از مختصه خواهد
بود.

) (

 - 9شکلدهی سهموی کاتد

توابع اختاللی در دو رابطه ( )63و ( )69بهصورت توابعی از
و

|

()64

|

g

به

شکل

)

(

)

( δ

f

و

1- Lovelace
2- Young

در این مقاله کاتدی در نظر گرفته شده است که شعاع آن با توجه
به رابطه سهموی زیر شکل داده شود؛
()61

)

(
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 ،شعاع کاتد پایه،
که در آن،
ارتفاع کاتد باشد .به عبارتی در

شعاع کالهک و
مقدار شعاع کاتد

برابر با شعاع کالهک
جدید ،برابر شعاع کاتد پایه ودر
خواهد شد .پروفایل کاتد پس از شکل دهی در شکل ( )6نمایش
داده شده است.

آ
(الف)

ب

𝑡𝑎𝑐𝑟

𝑝𝑎𝑐𝑟

𝑒𝑑𝑜

𝑝𝑎𝑐ℎ

(ب )

𝑐ℎ

در سطح مقطعی از
شکل ( :)2توزیع میدان الکتریکی
(الف ) مگنترون پایه و (ب) مگنترون جدید

شکل ( : )1کاتد شکلدهی شده با رابطه سهموی ()61

در این جا مگنترون نسبیتی  A6به عنوان مگنترون پایه در
نظر گرفته شده است .شعاع بخش گسیل  6کاتد برابر با 6/28 cm
است .آند این مگنترون شامل شش حفره  3است که فاصله زاویه

مد π
( )n=6

مد )n=3 ( π

آنها از هم  14درجه است .زاویه دهانه  9هر حفره برابر  34درجه و
و پهنای پره ها  4برابر با  44درجه است .ارتفاع آند برابر 7/3 cm
است .شعاع داخلی و بیرونی هر حفره به ترتیب برابر  3/66 cmو
 4/66 cmاست.
در رابطه (  )61کمینه شعاع کاتد شکلدهی شده برابر با
 6/28 cmو بیشینه آن برابر با  6/8 cmاست .در شکل ( )3میدان
الکتریکی

به ازای یک ولتاژ منفی  924 KVاعمالی به کاتد در

فضای برهم کنش در سطح مقطع مگنترون ( A6شکل  - 3الف)
و در مگنترون با کاتد شکلدهی شده (شکل  - 3ب) نشان داده
شده است .این شبیه سازی بهطور سهبعدی با استفاده از نرمافزار
 CST STUDIO SUITEانجام شده است [ .]64واضح است که
در فضای برهم کنش مگنترون با کاتد شکلدهی شده ،مقدار
قابل توجه است.
فرکانس مدهای مختلف و منحنی پاشندگی این مگنترون با
استفاده از نرمافزار

CST STUDIO SUITE

به دست آمده و در

شکل ( )9رسم شده است .مطابق این شکل فرکانس مد  πبرابر
با  4/71 GHzاست.
1- Emitting
2- Cavity
3- Opening Angle
4- Vanes

شکل ( :)9منحنی پاشندگی مگنترون جدید

منحنی هارتری در فرکانس ( 4/71 GHzمد  ) πو منحنی
هال بهصورت عددی (با تقریب  6%خطا در محاسبه شعاع مسیر
های مختلف بهصورت زیر
حرکت) برای الکترونهایی با
به دست آمده است و در شکل ( )4رسم شده است.
همانطور که مشاهده می شود برخالف حالت معمول ،روابط
هارتری و هال منجر به یک منحنی نمی شوند و بهصورت دستهای
از منحنی ها خواهند بود که منطبق بر یکدیگر نیستند .از شکل
( )4مشخص است که هیچ نقطهای در صفحه ( ) وجود ندارد
که در آن ،همه منحنی های هارتری بر هم منطبق باشند .این
بدین معنی است که مقدار  Vو  Bرا نمیتوان به گونهای انتخاب
کرد که سرعت زاویهای همه الکترونها با های مختلف ،برابر
با سرعت فاز مد 𝜋 باشد و در نتیجه سرعت زاویهای برخی از
آنها بیشتر و یا کمتر خواهد بود .همچنین همانطور که از منحنی
پاشندگی (شکل  )9مشخص است ،سرعت فاز مد 𝜋 (مد
⁄
⁄
⁄
بیشتر از
و
) و مدهای
سرعت فاز مد 𝜋

است .لذا الکترونهایی که با سرعت
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زاویهای بیشتر حرکت می کنند میتوانند با یکی از این سه مد
هماهنگ شوند و الکترونهایی که با سرعتی ک متر حرکت
می کنند می توانند با مدهای باالتر هماهنگ شوند .لذا همزمان
احتمال وقوع همه مدها کم و بیش وجود دارد.
جهت بررسی این موضوع ،عملکرد تست گرم مگنترون
جدید باید مورد مطالعه قرار گیرد .بدین منظور از نرمافزار
 ،M AGIC Tool Suiteکه یک نرمافزار سهبعدی شبیه سازی برهم
کنش موج و ذره است و شبیه سازی آن ،برپایهی روش ذره در
سلول 6است ،استفاده شد [66و .] 63چگالی شار مغناطیسی

23

محوری در مگنترون بهصورت  B=4/23Tو ولتاژ آند برابر صفر و
مقدار ولتاژ کاتد ،بهطور جداگانه سه مقدار ،V=- 924kV
 V=- 974kVو  V=- 934kVقرار داده شد .همچنین پتانسیل
الکتریکی بهصورت یک تابع شیب زمانی با عرض پالس  24 nsو با
زمان خیز 64 ns 3به کاتد المپ اعمال شده است.
توزیع مکانی الکترون ها در مگنترون جدید در دو سطح
مقطع مختلف ،پس از گذشت  ،61 nsدر شکل ( )2بهازای ولتاژ
اعمالی کاتد برابر با  - 974kVنشان داده شده است.

شکل (  :)4دسته منحنیهای هال و هارتری در مگنترون جدید در مکانهای متفاوت خروج ذرات روی محور ( z

)

(الف)

S

(ب)

شکل ( :)5توزیع مکانی الکترونها در زمان  61 nsدر دو سطح مقطع (الف)
)1- Particle in Cell (PIC

و (ب)
2- Rise Time
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در شکل (  )1ولتاژ (انتگرال خطی از میدان الکتریکی سمتی)
موج  RFتولیدی ،در وسط یکی از حفرههای آند (روی مسیر  Sدر
شکل  )2بهازای سه ولتاژ کاتد با مق ادیر  - 974kV ، - 924kVو

 - 934kVترسیم شده است و تبدیل فوریه متناظر ،در شکل ()7
بهطور همزمان ترسیم شده است.

(ب)

(الف)

(ج)

شکل ( :)1انتگرال خطی از میدان الکتریکی سمتی موج  rfروی مسیر  Sدر شکل ( ،)2بهازای سه ولتاژ کاتد؛ (الف) ( ، V= - 924kVب)  V= - 974kVو
(ج ) V= - 934kV

همانطور که از شکل ( )7بر میآید گسترهی فرکانسی از
فرکانس  3/3 GHzتا  34 GHzمیباشد اما تمرکز توان ،حول
فرکانسهای  67 ،62 ،63 ،2و  34گیگاهرتز است که نشان

می دهد عالوه بر مدهای اصلی ،هارمونیکهای مراتب باالتر هم
تحریک شدهاند .همچنین مقدار توان خروجی بهازای مقادیر
مختلف ولتاژ ورودی در شکل ( )8نمایش داده شده است.
(ب)

(الف)

(ج)

شکل ( :)2پاسخ فرکانسی متناظر ولتاژهای موج  RFدر شکل ()1
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همانطور که مشخص است با افزایش ولتاژ ورودی از مقدار
 به374M W  سطح توان خروجی از مقدار934kV  به924kV
 به32ns  نیز از6  افزایش مییابد زمان راهاندازی443M W
 شبیه سازی نشان داد که توان خروجی. تقلیل یافته است63ns
. میرسد244M W  به34ns  پس ازVcathode = - 934 kV بهازای
همچنین شبیه سازی نشان داد که افزایش ولتاژ بیش از این
 منجر به تحریک جزئی برخی مدها و کاهش توان خروجی،مقدار
 بدان دلیل است که مقدار ولتاژ اعمالی به کاتد در، این.می شود
 باالتر از برخی از منحنیهای هال قرار4/23T میدان مغناطیسی
می گیرد و ذرات منتسب به این منحنیها در فرآیند برهم کنش
.شرکت نمی کنند

 نتیجهگیری- 4
در این مقاله نشان داده شد شکل دهی سهموی کاتد مگنترون در
 منجر به ایجاد مجموعهای از منحنیهای هال و،z راستای محور
 همچنین مشخص شد که منحنیهای هارتری.هارتری می شود
در هیچ نقطهای با یکدیگر برخورد ندارند و بدین ترتیب در صفحه
 هیچ نقطهای را نمیتوان یافت که سيرعت زاویيهای هميهV-B
.الکترون های تابشی از کاتد با سرعت فاز یکی ازمدها برابر باشد
این امر منجر به تحریک همه مدها و بسیاری از هارمونیکهای
 یک المپ با توان خروجی زیاد با گستره،باالتر شده و در نتیجه
فرکانسی زیاد بهدست آمد که میتواند بهعنوان یک اخاللگر پهن
.باند مورد استفاده قرار گیرد
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