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المپهای خالء

کشف تابش گرمایی توسط خالء از المپداستان مولدهای 

و 1873در سال ( Frederick Guthrie)فردریک گوتریه 

تابش گرمایی . آغاز شد1883بعد از آن توسط ادیسون در سال 

انرژی. حاصل جدا شدن الکترونها از سطح یک فلز داغ است

جنبشی حاصل از گرما امکان می دهد که الکترونهای سطحی

.فلز از سد انرژی خود عبور کرده و از سطح فلز جدا شوند

.  شتتابش گرمایی در موقع کشف فیزیک شناخته شده ای ندا

برای مثال ادیسون هنگام کار روی المپ مشهورش متوجه شد

د او حدس ز. که سطح شیشه ای المپ به مرور سیاه تر می شود

که ممکن است جریان الکتریکی از فیالمان داغ خارج شود

رار برای همین او سیم دیگری در نزدیکی فیالمان درون المپ ق

.داد و توانست جریان الکتریکی درون آن اندازه بگیرد



(diode)دیود 

مخترع المپ خالء را ژان آمبروس اولین 

می توان ( John Ambrose Fleming)فلمینگ 

.  اختراع کرد1904که دیود را در سال دانست 

دیود ساده ترین نوع المپ خالء است که شامل 

.آند و کاتد و فیالمان گرم کننده کاتد است

بین الکترونهای گرم شده از کاتد به سمت آند که

ما در آنها اختالف پتانسیل است، حرکت می کند ا

ود دی. جهت عکس امکان انتقال الکترون نیست

.  استفاده می شودDCبه ACبرای تبدیل جریان 

همینطور فلمینگ آن را برای تشخیص امواج 

.رادیویی استفاده کرد



(Triode)تریود 

 Lee De)قدم مهم بعدی را لی دو فورست 
Forest ) با اضافه کردن یک 1907در سال

بین آند و کاتد برداشت( Grid)صفحه مشبک 

این صفحه. را اختراع کرد( Triode)و تریود 

ست مشبک که به گرید کنترل کننده مشهور ا

ر از نزدیک به کاتد است و اگر ولتاژ آن باالت

د را کاتد باشد اجازه عبور جریان از کاتد به آن

.می دهد وگرنه جریان را متوقف می کند



سرنوشت المپهای خالء

.  که دو صفحه مشبک بین آند و کاتد دارد( Tetrode)بعدها المپ های با تعداد صفحات مشبک بیشتر اختراع شد مثل تترود 

المپهای خال تحول بزرگی در . اختراع شد1919در سال ( Walter H. Schottky)تترود توسط والتر اسکاتکی 

مه دوم قرن الکترونیک به وجود آوردند و امکان اختراع کامپیوتر، رادیو و شبکه های تلفن را فراهم کردند تا اینکه در نی

بیستم با موادهای نیمه رسانا در قطعاتی مثل ترانزیستور جایگزین شدند و کم کم منسوخ شدند به جزء المپهای

CRT(Cathode Ray Tube)ونه اما در حیطه توانهای باال داستان به گ. که تا همین اواخر در تلویزیون ها به کار می رفتند

اما در . ودندمواد نیمه رسانا خروجی توان پایینی داشتند و فقط المپهای خالء قادر به تامین توانهای باال ب. دیگر پیش رفت

به آنها همین اواخر به واسطه ارزان شدن قیمت ترانزیستورهای با توانهای خروجی چند صد وات و افزایش قابلیت اطمینان

ی تولید در بعضی جاها که حجم بزرگ منبع موج رادیویی قابل تحمل است، در بعضی از شتاب دهنده ها از ترکیب آنها برا

و ( Klystron)، کالیسترون IOT(Inductive Output Tube)بین المپهای خالء تترود، از .شودتوان مورد نیاز استفاده می 

.بیشترین کاربرد را در تامین موج رادیویی شتابگرهای رادیویی را دارند( Magnetron)مگنترون 



اصول مولدهای رادیویی المپهای خال

. به جزء مگنترون همگی تقویت کننده هستند•

RFتوان خروجی / DCتوان ورودی = بازدهی •

(  بر حسب دسی بل)RFتوان خروجی / RFتوان ورودی = میزان تقویت•
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(Tetrode)تترود 

حه در تترود همانطور که گفته شد یک صف

نده مشبک بعد از صفحه مشبک کنترل کن

 Screen)قرار دارد که صفحه مشبک حایل 
Grid )ات نام دارد که ولتاژ ثابتی دارد و اثر

رل کننده تغییر ولتاژ آند بر صفحه مشبک کنت

ت ذرات الکترون به صور. را از بین می برد

شعاعی حرکت می کند و خوشه سازی به 

ک وسیله اعمال موج رادیویی به صفحه مشب

.  کنترل کننده انجام می شود

Frequency=200 MHz
Power= 62 kW
Gain=14 dB
Efficiency = 64%
Cathode Voltage= 10 kV



مقایسه مولدهای رادیویی



2-مقایسه مولدهای رادیویی 



IOT (Induction Output Tube)

Thales 80kW - 34kV 2.2Amp
160mm dia, 800mm long, 
23Kg weight
72.6% efficiency
25dB gain - 160W RF drive
35,000 Hrs Lifetime



(Klystron)کالیسترون 



(Velocity Modulaion)مدوالسیون سرعت 

ذرات پیش از ورود به میدان متناوب سرعت

یکسانی دارند اما درست پس از خروج از آن 

دارای سرعتهای متفاوت بر حسب زمان ورود

ت بعد از طی فاصله ای ذرات با سرع. هستند

ی بیشتر به ذرات با سرعت کمتر نزدیک م

.ندشوند و باریکه ساختار خوشه ای پیدا می ک



کالیسترون صنایع الکترونیک

S-Band
2 MW output pulsed power
500W input power
~36db Gain

2.9-3.1 GHz
0-2 MW (Operating in 1.5 MW)

0-277 Hz
0-7 μs (0-5 μs flatness) 



(Magnetron)مگنترون 



2-مگنترون 
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