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Samenvatting 
In het kader van MEA-update is het belangrijk welke 
modulatoren noodzakelijk zijn. Kunnen we de huidige 
modulatoren handhaven of moeten nieuwe modulatoren gebouwd 
worden? Naast technische aspecten spelen materieete kosten 
en benodigde mankracht een grote rol. 
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Inleiding 

Naar aanleiding van onderzoek naar de mogelijkheden om de stretcher zo goedkoop mogelijk to 
bouwen zijn 10MW en 20MW{rf - output) modulatoren ter sprake gekomen. 
Wanneer voor het 20MW type gekozen wordt hoeven niet alle modulatoren van dat type te 
worden («6). De huidige modulator konstruktie kan een dergelijk nivo echter niet goed aan. Dit 
betekend dat er nieuwe modulatoren gebouwd moeten worden. 
Bij een keuze tgv, de 10MW verste is het wel mogelijk om de huidige modulatoren te blijven 
gebruiken. Er zullen echter wel een aantal modifikaties nodig zijn, die voor alle modulatoren 
gelden. 
Wat modulatoren betreft is in een eerste benadering bekeken naar de konsekwenties voor 
techniek, budgets en planningen. 
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Technisch* aspecten 10UW versie 

Om de huidige modulaloren Ie kunnen gebruiken voor update moeten 2e een puts leveren van een 
hoger nivo (van 120kV-80A naar -180kV-150A) en met een kortere pulsduur (van 50usec 
naar Sfisec). Om dtt te bereken moeten een aantal zaken opgelost worden; 

• Dutycyde 3 
Dowdegrotospreklwgs^oltindukDevanda 
pulsstransformator is de sfejg- en daaJ-tijd 
van de pub nogal groot tov. de pubbroodle. 

• Aanpassing kunstlijn-belasting 5 
De nieuwe klystron insteling verlangt een 
hogere stroom, dus primair wordt een lagere 
belasting gezien door de kunstiqn. Dit betekend 
ook een lagere karakteristieke impedantie van 
de kunsten om voldoende energie overdracht te 
krijgen. 

• Pubviakheid verbetering 9 
Belangrijk voor update b ook de pubviakheid, 
daar de verfezen in de stretcher beïnvloed women 
door de pubvsJkheid. 

• Bedrijfszekerheid 10 
Door de hogere klystron «penning zuton er meer 
primajree per pub in gebrul* zijn. 
Er zijn dus minder reserve modules, wat van 
invloed b op de bedrijfszekerheid. 

• Hardware konsekwentjes 12 
Een nieuw klystron betekent in de meeste gevallen 
een andere gtaeidraad en focuweerspoebn en 
andere inbouw maten. Bovendwn zullen uit 
bovenstaande punten ook enkele hardware 
veranderingen vloeien. 

OO 
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Outycycle 

Do spn»iding-zelftnduktie van de pulstransformator en van de relatief lange aansluHkabeis 
zorgen er voor dat de stijg- en daeJ-tijd van de puls nogal lang zijn tov. de nuttige putsbroedle. 
Vooral de achterflank heeft hier betekenis. Mat een festijn is dit wat nader bekeken. 
Fotol toont een, niet vlak geregelde, spanningspuls op een kunstbelasting met voldoende 
zetfinduktie. De kunstajn is iets negatief aangepast Wordt de aanpassing positief zoals in de 
situatie van foto2 dan is de invloed van de achtsrflank nog veel groter. 

foto 1 foto 2 
spanningspuls met neg. aanpassing; spanningspuls met pos, aanpassing; 

f Vfoaj 200V/div t V ^ 200V/dhr 

=» t 2usec/drv =» t 2usec/div 
Z0-1.5Q, Zr- IQ Z Q - I S D , 2r2Q 

Deze achterflank is van significante betekenis voor de duty-cyde. 
Stel dat de max. du*y-cycle .3% is, Tr-risetime, Tp*toppulser TMalltime, dan is 

bij fotol: fmax-dc/(Tp75%)-.003*106/5.2-577Hz. bij foto2: fmax-530Hz 

Dit kan verbeterd worden door de kortsluitbeveiliging. 
Reeds bij de huidige modulatoren is een ontwikkeling gaande om het kortsluitgedrag te 
verbeteren. Hiervoor wordt een extra Itortsluitthyristor' bij de TSC geplaatst; de P8C (Pulse 
Shorting Circuit). 
Fkj.1 geeft het principe weer. De thyristor kan altijd op de achterflank van de puls getriggerd 
worden. Dit geeft een snellere achterflank, dus minder dissipatie in het klystron. 
Deze toepassing is getest in een test opstelling met één pfn-unit op een kunsttoad (foto3,4). 
Bovendien kunnen positieve reflecties omgezet worden in negatieve, zodat de pfn altijd vanuit dit 
nivo geladen wordt. 
Wanneer we nu naar de maximale frekwentie kijken met de gestelde duty-cycle, dan is er een 
duidelijke verbetering; 

foto3: (max-003* 106/4.4-680 Hz, foto4: fmax-625Hz 
Het blijkt dat er een -18% hogere duty-cycle mogelijk is. Bovendien blijkt dat de aanpassing 
geen invloed meer heeft op de dutycycle. 
De end-of-line clipper en de ontlaadthyristoren worden in deze situaties zwaarder belast. 
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fig.1 

A-unit 
1000V 

B-unit 

afvanger 

Achterllank sluiter 

triggering op voorflank onttsadpU*^ 
via OS<4-ê)i) naar OR. I V . 
kortskjübsv. naar OR. » % 
van OR via trigger versterker 
SCR i ', 

Stroombron sluiter 

via 3S<0-l|i). via ligger 
versterker (zwevend) naar SCR. 
SCR is bsvoJKgd via een i 
trigger. 

psc-trigger systeem-ok 15V» tsc-trigger 

hoofdstroom principe) PSC/TSC 

foto 3 
puls van fotol met PSC; 

IT V i ^ 200V/dh/ 

=» t 2)isec/div 

foto 4 
puls van foto 2 met PSC; 

* vtoad 200V/div 
=» t 2usec/div 

•Bij processen kan deze achterflank regeling helpen doordat het nu mogelijk is om de 
puls-breedte te varieeren. 

•De thyristor kan ook getriggerd worden ingeval er een doorslag gedetecteerd wordt, waardoor de 
puls primair reeds kortgesloten wordt, waardoor het klystron minder belast wordt. 

•Positieve misaanpassing is toelaatbaar binnen de dtssipatie grenzen van de end-of-Kne. 

CO 
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February 15, ISWfehairte 

Aanpassing kunstlljn-balastlng 

Klystron TV2019 
perveantie 2.10"6 

Vk 
Ik 
rf peak 
typ. off. 
dc-rf 
dc-video 

170kV 
140kV 
10MW 
4 1 % 
.2% 
.3% 

Hat is zeer oriwaarschijnlijk dat, bij zeKs een korte puls, de huidige klystron's opgevoerd 
kunnen worden in rf nivo. De levensduur zal echter zeker korter worden. Uit de fabrieks 
gegevens is te extrapoleren dat 7 è 8MW (V|dygron-140kV) wei het maximum is. 

Voor update is echter -10MW nodig (VW y s t r 0n-1 7 (*v . *V&*c. 400Hz). Er zullen dus andere 
klystron's ?ekocht moeten worden. 
Er zijn diverse mogefijkheden waarvan er hier twee genoemd worden, beide van Thomson-CSF; 

TH2090 
2.10-6 
200kV-173kV 
181A - 147A 
15MW- 10MW 
4 1 % 
.2% 
.2% 

De TV2019 heeft hat grote voordeel dat de video duty-cycle hoger ligt dan de rf duty-cyde zodat 
puls flanken tgv. de grote trafo-zelfinduktie geen invloed hebben op het toelaatbaar rf vermogen. 
Wat vermogen betreft is do modulator instaat een dergeKjk klystron van een puls te voorzien. 
In de huidige modulator zullen enkele nxtffkaties moeten worden aangebracht; 

1. pulsduur inkorten van 50usec naar ~4psec vlak binnen .3% 
2. impedantie van de modulator aanpassen op die van het klystron. 

Da huidige kunstlijn blijkt zelfs met relatief kleine modificaties een acceptabele puls te kunnen 
leveren. De konstruktie leent zich voor de volgende modifkatie{fig.2); 

* alle dernpings-platen op gemiddelde afstand van de spoel 
* efce print elektrisch in 3 delen, zodanig dat de delen onderling niet in fase zijn. 
* puls afregelen mbv. extra .IjiF en .05uF condensatoren (zijn voorradig) 
* beide printpiaten wat spanning betreft 'm serie zetten 
* fijn afregelen mbv. da dempingsplaten 

fig.2 

principe kunstlijn modlflkatle 

Foto 5,6 geeft het resultaat op een kunstload met de PSC. Gezien de gebrekkige opstelling 
waarmee dit gedaan is, mag verwacht worden det bij een verder onderzoek een vlakker en iets 
smaller resultaat gehaald wordt. 
Er zal niet meteen op het 10MW nivo gedraaid mogen worden. Om het klystron bedrijfszeker te 
gebruiken moet er ook op lagere nivo'» gedraaid kunnen worden. Bovendien blijft station A01 lage 
energie leveren, noodzakelijk voor de injector. De energieën voor station A01 zijn -2MW en 
-4MW. 
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v v v 

foto 5 
gemodif. pfn-unit met PSC; 

tt Vioad 200V/div 

=> t 2jisec/div 
Hiermee wordt een ZQ bereikt van 

foto 6 
puisvlakheid van foto 5; 

It VIOKJ 2V/div 

--* t lpsec/div 
•1.2SQ 

Hoewel door het toepassen van de PSC/TSC een positieve misaanpassing toelaatbaar is zal de 
end-of-ltne-clipper de reflecterende energie moeten dissiperen. Bij een grote positieve 
aanpassing kan dus wel geproccessed worden maar er kunnen geen hoge frekwenties gedraaid 
worden. De bereikbare nivo's volgen uit fig.3. In deze grafiek is uitgegaan van ZQ»1 .25Q, een 

positieve misaanpassing van £10% en een negatieve misaanpassing van £10%. De verklaring 
van ie 'ruiten' wordt in ftg.4 gegeven. 

fig.3 

modulator bereik 

220000n 
Vk(V) 

200000 
— 
• 
• 
a 
• 
• 
4 

• 
• 
K 

• 
* 
O 
M 

klystronOip-2) 
1/10/11 
1/11/11 
1/12/11 
205/11 
2/16/11 
2/17/11 
2/18/11 
2/19/11 
1/15/8.25 
1/16/8.25 
1/17/8.25 
1/18/8.25 
1/16/8.25 

40 60 80 100 120 140 160 180 
lk(A) 

ZB-1.25Q W«+io% «mln-10% 
n/r/T : n»aantal pfii's/primaire, r«aantal primaire», T-trafo.verh. (99/9,99/12) 
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10MW-modutakx 

fig.4 

February 15. 1988/e.heirte 

verklaring 'rutt* 

140000 

120000 

berekeningen uitgevoerd 
met 

6% trafo-verüezen 
3% pfn-verliezen 

100 120 140 k(A) 

Uit fig.3 blijkt ook dat de dig meer primaire keuzes moet aankunnen dan bij de huidige modulator 
(9.16,15 primaires) en dat er bijna een vloeiende regeling mogelijk is van 50 to 150A. Dit 
laatste rs zeer belangrijk bij het processen van de klystron's en het fijn instellen van de bundel 
energie. 
Over fig.4 is nog op te merken dat de klystron fijn voor een lager micro-perveantie omhoog 
schuift. 
Wil men hoger in energie, bijv. met het klystron TH2090, dan zal de primaire stroom moeten 
toenemen. Er zullen dan nieuwe pfn's ontwikkeld moeten worden. Bovendien zal de kabel 
impedanties van de aansluitingen steeds grotere invloed krijgen. 
Voor een nieuwe kunslijn zullen ongeveer de volgende specifikaties moeten gelden. 

Zo-sa 
Csecöe*-1^ 
Lsectte-0»^H 

aantal secties»22 
De pfn-condensator kan van een type zijn zoals gebruikt bij een allereerste ontwerp van de 
huidige modulator. Hiervan zijn er al een groot aantal in voorraad. De pin zal wat constructie 
betreft gelijk blijven, de theorie om spoelen op een printplaat te berekenen moet weer van begin 
af aan opgehaald worden. De mogelijke bereiken laat fig.5 zien. 

fig.5 

modulator bereik 

Vk(V) 
240000 

) 
220000 

Wystron(np-2) 
1/12/11 
1/13/11 
1/14/11 
1/15/11 
2/19/11 
2/20/11 
1/19/8.25 
1/20/8.25 

Z0.1.250 
n/r/T 

'max-+10% W - 1 0 % 
n-aantal pfn's/primaire, r«aantal primaires, T»trafo.verh. (99/9,99/12) 

Uit fig.5 blijkt dat voor 2 nivo's alle primaires (20) nodig zijn. Voor het hoogste nivo betekent 
dat, dat alle pfn's mee moeten doen, er zijn dus geen ntér>r9 units. Men zou dit kunnen 
verbeteren door de secundaire van de transformator uit te breiden met 20 wikkelingen. 
Nu zullen er -17 primaires nodig zijn (T-1:13). De ZQ per pfn zal echter nog lager gekozen 
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moeten worden {Z0-.8Q). 
De eisen aan de versneller (700MeV,80mA - 900MeV,0mA) zijn zodanig da' dit, inclusief 
reserves, gemaakt moet worden met 10 stations op 12.5MWrf. 

Hiervoor zal de transformator gemodiSceerd moeten worden. Vanwege de beperkte budgets zal de 
huidige pfn gemodificeerd worden. Een en ander levert fig.6 op. Hierbij zijn van de 
transformator 11 windingen gehaald. Dit laatste heeft tevens een positieve invloed op de 
spreiding-zelfinduktie en dus de pulsflanken. Echter ook hier zijn voor de maximum spec's 20 
primaires nodig. 
Een andere parameter die invloed heeft is de bedrijf-spanning. Wat betreft maxima zou deze 
verhoogt kunnen worden van 980 naar 1050 V. De sis referentie zal ock aangepast moeten 
worden en deze aktie geldt voor minstens 6 stations tegelijk. 

fig.6 

modulator bereik 

VfcOO 
220000-1 

200000 

180000 

160000 

140000 

120000 

100000 

80000 

60000 

• 

< 

• 

• 

• 

j 

• s 
;£&^gl 

I j 

y^^^^^ "^s^%^^ 

e 
a 
a 

Mystron0ip«2) 
1/11/9.78 
1/12/9.78 
1/13/9.78 
1/14/9.78 
1/15/9.78 
2/17/9.78 
2/18/9.78 
2/19/9.78 
2/20/9.78 
1/1877.33 
1/19/7.33 
1/20/7.33 

40 60 80 100 120 140 160 180 
IMA) 

Z0.1.25Q W x - 1 0 % f m i n - 1 0 * 
n/rrr : n-aantal pfn's/primaire, r=aantal primaires, T>trafo.verh. (88/9,88/12) 
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Pulsvlakheld verbetering 

Verwacht mag worden dat de omgebouwde huidige pfn binnen .3% vlak is. Om de verliezen in de 
stretcher te beperken zou men wel naar . 1 % willen gaan. Daarom zal er naar parallel of serie 
stabilisatie van de puls gekeken moeten worden. Ook de rf-compressor zal de invioed van de 
rimpel tegen gaan. 
Parallel stabilisatie zou bereikt kunnen worden door een (zend)buis parallel aan het klystron te 
plaatsen. Deze buis komt dan met z'n kathode, afhankelijk van de gekozen componenten, op 
hetzelfde nivo ais het klystron (—200kV). 
Bij serie stabilisatie kunnen we ons een FET/Transistor voorstellen die in serie staat met het 
klystron aan de lage scannings kant van de pulstransformator(fig.7). 

fig.7 

klystron 

serie stabilisatie 

OO 

9 



lOMW-modutator February 15. 1968/BJwm 

Bedri j fszekerheid 

Voor het stuur gedeelte van de pfn-unit geldt dat de te transporteren vermogens meer dan 
halveren. Ook laadtijd van de pfn wordt kleiner met de huidige komponenten. De bedrijfs
zekerheid zal dus sterk toenemen. Dit laatste is ook noodzakelijk daar er voor 10MW-nivo 
«18primaires a 2units nodig zijn. er zijn dus minder reserve units per modulator. 
Doordat de TSC in het nieuwe ontwerp extern getriggerd wordt kan hiermee de saturable reactor 
vervallen. Door de TSC iets te vertragen nemen de niet gebruikte primaires die funktie ww. 
Tabetl geeft een vergelijking tussen de 10MW-4jisec instelling en 4MW-50usec. 
Door de kunstlijn nodrfikatie neemt de stroom in de lijn ongeveer een factor 1.5 toe, maar de 
tijd gaat een factor 10 omlaag en door de serie schakeling de spanning een factor 2, ergo de 
bedrijfszekerheid neemt toe. 
Uit de tabel blijkt dat de verliezen drastisch omlaag gaan. dus de bedrijfszekerheid van het gehele 
systeem neemt toe. Wanneer aangenomen wordt dat de bedrijfszekerheid omgekeerd evenredig is 
met de gemiddelde stromen en spanningen voor de bestaande componenten dan neemt de 
bedrijfszekerheid ongeveer een factor 3 tce. Dit ondanks dat er meer units per puls in gebruik 
zijn. 
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tabel 1 
10MW-5Hsec versus 4MW-50ü.sec 

performance 
frekwentie 
pe r iode t i jd 
puls breedte(75%) 
duty cycle (video) 

k l y s t r o n s p e c ' s 
max. bedr.spanning 
max.bedr.stroom 
j i p e r v e a n t i e 
video piek venru 
video gem. verm. 
max.neg.spanning 
gloeidr .spanning 
gloeidr .s t room 
g loe idr . verm. 

d i v e r s e 
transformator verh. 
aan ta l primaires 
aan ta l p fn ' s p a r a l l . 
t ra fover l iezen 
pfnverl iezen 

k u n s t l i j n 
max. l i jn spanning 
m i n . l i j n spanning 
max. re f lec t ie 
m i n . r e f l e c t i e 
kar . impedantie 
l i j n capac i t e i t 
Vcondensator 
Vre f lec t i e 

o n t l u a d c i r c u i t 
Vdrm-scr 
Ip - sc r 
Iav-scr 
I surge-scr 

l a a d c i r c u i t 
l a a d t i j d 
laadze l f induct ie 
laadpiek stroom 
Vrim-scr 
Irms-scr 
ï av - sc r 

SL8 
Vomax -> min(Vr<7%) 
SLSC 
Ism?x 
Islsmax 
t s l s 
tsmin 
tsmax 
Vslsc-max 
Vrrm-scr 

I Irms-scr 
I l av - sc r 

Hz 
msec 
jisec 

0.10% 

kV 
A 

m 
kW 
kV 
V 
A 
w 

% 
% 

V 
kV 

% 
% 
i 

Mf 

V 
V 

V 
A 
A 
A 

msec 
mH 

A 
V 
A 
A 

V 
HF 
A 
A 

msec 
msec 
msec 

V 
V 
A 
A 

400.00 

6.80 

TV2019 
170.00 
140.00 

50.00 
21.50 
23.00 

11.00 
18.00 
2.00 
6.00 
3.00 

1950.00 
1700.00 

-10.00 
10.00 

3.53 

-250.00 

5.50 

980.00 
2.00 

2.50 

2.72 

2.00 
23.80 
64.74 

494.50 

1798.31 

1.17 

975.00 

2210.00 
770.00 

2.09 
1669.90 

0.44 

31.14 
2210.00 

9.21 
1.73 

911.40 

25.26 
37.19 

0.66 
0.31 
0.35 

2155.09 
2210.00 

9.55 
1.56 

500.00 

55.00 

VA938D 
130.00 

95.00 

50.00 
17.50 
39.20 

11.00 
15.00 

2.00 
6.00 
3.00 

1950.00 
1700.00 

-15.00 
2.00 

14.10 

-250.00 

5.50 

980.00 
2.00 

2.00 

27.50 

2.03 
12.35 

339.63 

686.00 

1896.79 

2.05 

1950.00 

2210.00 
522.50 

14.37 
950.72 

0.88 

62.28 
2210.00 

29.13 
8.67 

911.40 

50.52 
37.19 

0.66 
0.61 
0.69 

3147.64 
2210.00 

10.67 
1.95 
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Hardware konsekwentles 

Het klystron heeft iets andere maten dan het huidige. Fig.8 geeft de mogelijkheden voor de 
modifikatie voor de aanpassing aan de tank. Er zal een ring geplaatst moeten worden op de tank om 
het hoogte verschil te kompenseren. Het klystron is «14cm langer, wat nog net in de modulator 
gehesen kan worden bij plaatsen in de tank. 

Gloeidraadvo^ding+trafo 
De gevraagde stroom/spanning voor de gloeidraad is anders dan bij de huidige klystron's. 

VA938D : TV2019: 
Ikf -39.2A 23A 

Vkf -17.5V 21.5V 
Pkf <700W <500W 

Er moet gekeken worden of de overzet verhouding van de gloeidraad transformator gewijzigd kan 
worden waarbij de trafo nog het V*t produkt kan transporteren. 
De winding verhouding is nu 320:2*18, dit zou moeten worden 248:2*18. De primaire bestaat 
uit 4 spoelen in serie, per spoel moeten dan 18 windingen verwijdert worden. In dat geval 
kunnen dezelfde voedingen gebruikt worden. Gezien de kostprijs is nieuwbouw af te wegen tegen 
modifikatie. 

Focusseervoeding 
Ook hier zijn duidelijke verschillen tussen het huidige klystron en een nieuw klystron: 

VA938D: TV2C19: 
aantal spoel. 4 3 

Ifoc £8A -17SA 
Vfoc SI50V -19V 

Er wordt meer vermogen gevraagd en een ander stroom-spanning verhouding. Dit komt neer op 3 
nieuwe voedingen per klystron en extra installatie kosten om de grote stromen te accommoderen. 

Kortsluitbeveiliging 
De huidige kortsluitbeveiliging is geplaatst in de DMC. Deze kijkt of de klystron stroom binnen 
een raam valt en is voor elk nivo apart ingesteld. 
Wordt dit systeem gehandhaafd dan moeten het aantal windows uitgebreid worden daar er meer 
verschillende nivo's gebruikt worden (grafiek in bijv. fig.6). 

Ontlaad-ok 
De ontlaadstroom wordt per pfn gekontroleerd en moet in een vooraf ingesteld raam vallen. 
Doordat er een groter misaanpaasing wordt toegelaten en de pfn-impedantie verandert zal dit 
aangepast moeten worden. Nieuwe grenzen zijn: -660A-840A 

Dig-processor 
De modulator hoeft voor de gevraagde frekwentie niet meer te cycleren, dwz. sequentieel steeds 
een andere serie pfn's gebruiken. Dit komt de stabilitiet ten goede. Het is namelijk gebleken, bij 
metingen aan de 040lijn, dat het niet symmetrisch zijn van de pulstransformator invloed heeft. 
De buitenste kernen hebben een iets andere overdracht. Een ncdeel is dat er geen, over de gehele 
freon-kast, verdeelde dissipatie is. 
Door de pfn-teller steeds te resetten wordt er niet gecycleerd. 
Om alle mogelijke aantallen pfn's te kunnen draaien is ook een modifikatie noodzakelijk. Nu 
worden er drie nivo's gedraaid; 

1MW r f 1:11 9 pfn's 

2fv:Wr( 1:8 16 pfn's 

4MW r f 1:11 15*2 pfn's 

Door bij elk nivo alle goed gezette pfn's in het defekt register te triggeren (er wordt immers niet 
gecycleerd) zijn de volgende mogelijkheden haalbaar: 

laag 1:11 0-20 pfn's 
midden 1:8 0-20 pfn's 
hoog 1:11 0-20*2 pfn's 

Dit betekend dat elke laad- en ontlaad-fout de modulator moet uitzetten. Door de hogere 
bedrijfszekerheid zou hier niet veel bezwaar tegen moeten zijn. Via besturings programma's in 
de lokale computer aan te passen kan snel van aantal gewisseld worden, of defekt gemelde pfn's 
vervangen worden. 
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In de dig zal ook een modifikatie moeten plaats vinden ivm. de timing. 
De timing in de dig-processor zal veranderen door de kortere laad tijd. De lijncapaciteit neemt 
immers af van 14.1JLF naar 3.5u.F. Het kontrole signaal van het SLS zal dus vroeger komen en 
valt binnen 300>sec-400u.sec na de laad trigger (to). 

Een en ander volgens foto 7. 
foto 7 
laden van pfn-unit; 

ft Vlaad-scr 500V/div 
=> t 200|isec/div 

Het ontlaad tijdstip is nu 1200jisec (ti20o) n a de laadtrigger. Dwz. dat de pfn na laden 

•800jisec vol blijft. Gedurende deze tijd loopt de pfn via parasitaire belasting iets leeg. Doordat 
het laden steeds op hetzelfde tijdstip voor de ontlading gebeurt heeft die niet veel invloed op de 
puls-stabiliteit. 
Dit is vooral belangrijk in het geval er zeer lage frekwenties gevraagd worden, bijv. als de ring 
in storage mode gebruikt wordt. Eea. zou verbeterd kunnen worden als de laadtrigger 400jisec na 
to zou komen. In dat geval komt de laad-ok in hetzelfde tijdvenster als bij de huidige modulator. 
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fig.8 

ütuatla voor 10MW klystron op huidlga tank 
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Tec 

Een 

hnische aspecten 20MW 

mogelijk klystron is: 
Klystron 
perveantie 
Vk 
Ik 
rf peak 
typ. eff. 

TV2002 
2.10-6 
234kV 
220kV 
20MW 
4 1 % 

versie 

20MW met huidige modulator 

In de huidige modulator zullen enkele modifikaties moeten worden aangebracht; 
1. pulsduur inkorten van 50u.sec naar -4^isec vlak binnen .3% 
2. impedantie van de modulator aanpassen op die van het klystron. 

Met de huidige pfn's is eenzelfde soort modifikarje mogelijk als bij de 10MW versie. 
Hier worden de twee platen echter niet in serie gezet maar parallel(fig.9). 

fig.9 

I 

dW 
rnïYYtYmmvYYrwt _ 

mYYmtm^^ 
principe kunstlijn modlflkatle 

Ook hier zal niet meteen op het 20MW nivo gedraaid mogen worden. Om het klystron 
bedrijfszeker te gebruiken moet er ook op lagere nivo's gedraaid kunnen worden. Bovendien 
blijft station A01 (age energie leveren, noodzakelijk voor de injector. De energieën voor station 
A01 zijn-2MWen«4MW. 
Uit fig. 10 blijkt ook dat de nivo's voor A01 niet haalbaar zijn, deze modulator leent zich dus niet 
voor 20MW. Overigens zijn er bij het 20MW nivo maar 6 nodulatoren nodig. 
De haalbare nivo's zijn; -6MV7. -10MW, -20MW. 
Hiervoor moet de secundaire van puls-tranformator uitgebreid worden met 16 windingen. 
Onder de corona wikkeling aan de hoogspannings kant is dit mogelijk zonder de trafo uit elkaar te 
halen (fig. 10a). 
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fig.10 

modulator bereik 
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corona-winding 

nieuw 

doorsnad* secundaire 
mat modifikatie 

De primaire stroom wordt ca. 1400A per pfn, dit is tweemaal zoveel als bij de 10MW versie. 
Deze stroom is een uiterste grens voor de ontlaad thyristoren (kons.: nieuwe ontiaadstack). 
De stromen in de pfn condensatoren zullen toenemen tov. de 50u*ec versie. 
De levensduur zal dus afnemen. 
Bovendien heeft de parasitaire impedantie van de belasting zoals ontlaadkabels bij een dergelijke 
lage karakteristieke impedantie erg veel invloed (kons.:nieuwe ontlaadkabels). 
In eerste instantie moet deze oplossing niet als praktisch bescnouwd worden. 

oo 
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Nieuw modulator ontwerp 

Het principe wordt getoond in fig. 11 en is hetzelfde als bij LIL/CERN en vroeger bij EVA 
gebruikt is. De pfn wordt steeds geladen meteen na een ontlading. 
Een dergelijke modulator geeft alleen dan een goed resultaat als er een konstante frekwentie 
gedraaid wordt. Zo niet (ring in storage mode), dan treden er instabiliteiten op door 
onregelmatige lijn verliezen. Dit laatste is op te lossen door de laaddiode te vervangen door een 
schakelend element i.e. een thyratron. Dit thyratron komt dan op het nivo van de pfn (*40kV). 
Er zou bekeken kunnen worden of de huidige modulator niet kan dienen als voedings apparaat, 
laadzelfindunctie, dé-Q-ing en laaddiode. 

fig. 11 

pulse-forming-network 

timing 

thyratron-drive 

de-Q-ing drive vackl. 
focv.1-3 

net-voeding bias gldr 

principe 20MWrf moduletor 
Om inzicht te krijgen in dit type modulator is een bezoek gebracht aan LIL/CERN. De modulator 
van LIL levert 35MWrf, 100Hz, 4usec. Afgezien van de frekwentie liggen de specifikaties in 
dezelfde orde als bij update. 
Opgemerkt wordt dat een dergelijke modulator geen SLS heeft maar een de-Q-ing systeem om de 
pfn op het juiste nivo te krijgen. Dit systeem heeft vanwege z'n dissiperend karakter een zeer 
klein bereik en wordt alleen gebruikt voor fijn-regeling. De instelling van de globale lijn 
spanning gebeurt via een regelbare voeding. 
Enige berekeningen zijn uitgevoerd om optredende spanningen en stromen te bepalen (tabel2). 
Hierbij is niet uitgegaan van dezelfde pfn condensator als bij LIL. Hun ervaring is dat goede pfn 
condensatoren moeilijk te vinden zijn. 
Wanneer we aan bouwen toe zijn is een bezoek aan SLAC/Stanford zeer waardevol. Daar hebben ze 
ervaring met modulatoren op 360Hz met verder vergelijkbare specifikaties. 
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tabel 2 

p e r f o r m a n c e 
f rekwent ie Hz 
p e r i o d e t i j d msec 
p u l s breedte75% jisec 
p u l s s t i j g t i j d nsec 
du ty c y c l e .1% 

k l y s t r o n s p e c ' s 
max. bedr . spann kV 
max.bedr . s t room A 
v ideo p l e k verm tW 
v i d e o gem.verm. kW 
j i p e r v e a n t i e 10A-6 
g l o e i d r . s p a n n . V 
g l o e i d r . s t r o o m A 
glof»idr .verm. W 

k u n s t l i j n 
m a x . l i j n spann. kv 
spann. misaanp. % 
k a r . i m p e d a n t i e £ 
a a n t a l s e c t i e s 
c a p . / s e c t i e nF 
l e a p . / p u l s A 
Icap . rms A 
z e l f i n d . / s e c t i e nH 
max. r e f l . s p a n n kv 

p o l s t r a n s f o r m a t o r 
o v e r z e t verhouding 
max. Ip r im. A 
I s e c . A 
r a x . s p a n n . s e c . kV 
I b i f / w i k k . A 
Vbif V 
I sec /wikk A 

o n M a a d c i r c u i t 
Vd.m-thyr . kV 
Vrrm- thyr . kV 
I p - t h y r . A 
I a v - t h y r . A 
anode h e a t . f a c t V.A.Hz 
d i / d t A/u.sec 
I s u r g e A 

l a a d c i r c u l t 
l a a d t i j d msec 
l a a d z e l f i n d . ¥ 
l a adp iek stroom t 
Vrrm-diode kV 
I rms-d lode I 
I a v - d i o d e f 

qeqeven 

400.00 

5.00 
600.00 

TV2002 
220.00 
234.00 

1.93 
27.00 
24.00 

40.00 
2.00 

10.00 

1-50 

berekend 

2.50 

2.04 

51.48 
105.02 

648.00 

7.47 
28.00 
11.96 
91.93 

4.47 
557.31 
22.00 

11.00 
2574.00 

234.00 
440.00 
24.00 
27.00 

141.00 

40.00 

2574.00 
5.15 

41184.00 
4290.00 
5358.12 

0.68 
16.05 
44.00 

6.22 
3.06 

20MH-5Usec 

v o e d i n g 
r e g e l b a r e d . c 
max.spanning 

qeqeven berekend 

spann. 
kV 

3-f. s t e r / d e l t a dubb 
secunda i r 
N d e l t a - s t e r 
I s t e r w i k k 
N d e l t a - d e l t a 
I de l t awikk 
V r i m p e l - t t 
d iode ; 

Vrrm 
Irms 
I a v 
IP 

A 

A 
V 

kV 
A 
A 
A 

p r i m a i r h a l f ge s tuu rd 
t h y r l s t o r 

Vdrm 
Vrrm 
Irms 
I a v 

Pvoeding 
d e - Q - i n g 

V 
V 
A 
A 

kW 

r e g e l b e r e i k ( s p a n n i n g ) 
Ilqmax 
t l q ( f ixed) 
Choke r a t i o 
Lsec 
t q 
t h y r i s t o r 

Vdrm 
Vrrm 
i q 
l p 
Irms 
I a v 
d i / d t 
d v / d t 

dQ vermogen 
weers tand 
c a p a c i t e i t 
Tqq 

A 
msec 

mH 
usee 

V 
V 
A 
A 
A 
A 

A/usec 
V/u.se< 

kW 
£ 

UF 
usee 

4*Vrimpe 

40.00 

22.00 

24.78 
2.54 

42.96 
1.47 

220.00 

23.22 
1.79 
0 .51 
8.03 

537.40 
537.40 
105.90 

95.40 
138.57 

4.50 
1.36 

0.43 
7.97 

1100.00 
HOC. 00 

179.80 
207.62 

27 .93 
5.64 
0.10 

275.87 
3.67 
3.78 

15.15 
294.55 

oo 
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Budgetaire aspecten 

10MW versie 

HF-komponenten: 
Nieuwe 10MW klystron's (incl. focspoel): 
Focusseer-voedingen 3/klystron a -Fl. 10000.-
Gloedraad trafo modifikatie è -FI.3000.-
RF aanpassingen 
Totaal 

-kFI. 1600. 
-kFI. 420. 
-kF). 42. 
dsEL USL 
-kFI. 2172. /1 4 stuks 

Modulator komponenten: 
Nieuwe pfn's. Er zijn -4000 condensatoren in voorraad, dus voor-200 pfn-units. 
De rest moet gekocht worden. 
6800 * .1u.F a -Fl 25.- -kFI . 170. 
560 Pfn's zelfinductie en mechanika -kFI. 1000. 
Totaal 

PSC/TSC 
Koelplaat 
power halfgeleiders 20* 
stuurprmt 20* è «Fl 250.-
centrale sturing 
Totaal 

Kwze 1 (10MW); 
HF 
PFN's modificeren 
PSC/TSC 
Timing 
Onvoorzien 
Totaal 

Keuze 2 (12.5MW): 
HF 
PFN's modificeren 
PSC/TSC 
Timing 
Trafo modifikatie 
Onvoorzien 
Totaal 

-kFI. 1170. 

-kFI. 1. 
-kFI. 11. 
-kFI. 5. 
-kFI. 2. 
«kFI. 18. 

-kFI . 253. 

kFI. 2172. 
kFI. 80. 
kFI. 253. 
kFI. 70. 

-kFI. 200. 
-kFI . 2838. 

kFI. 2172. 
kFI. 80. 
kFI. 253. 
kFI. 70. 
kFI. 50. 

-KFI. 200, 

/mod 

A 4 stuks 

• 'u stuks 

-kFI . 2938./14 , t u k 8 

Keuze 3 (15MW1: 
HF 
nieuwe PFN's 
PSC/TSC 
Timing 
Trafo modifikatie 
Onvoorzien 
Totaal 

kFI. 2172. 
kFI. 1170. 
kFI. 253. 
kFI. 
kFI. 

dlEL 
-kFI . 

70. 
50. 

200. 
3938. /1 4 stuks 

OO 
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20MW versla 

Klystron (bij LIL zelf gespecificeerd, bij de stretcher een serie buis) kFI 
Gloeidraad voeding 
Focusseer voedingen (3*) 
Puls transformator 
Bias voeding 
Ontlaad kabel of verbinding 
EOL clipper 
Thyratron 
Thyratron hardware (inc. voedingen en trigger versterkers) 
PFN Cs a -fl. 1500.- voor 100Hz speciaal ontwikkeld bij LCC voor LIL 
Kunstlijn 
Laad zelfinduktie 
Laad stack 
dé-Q-hg 
Hoofd voeding 
Besturing 
Bedrading 
Kasten 
Olietank 
diverse mechanika 
Extra koeling buiten de bestaande 
diverse elektronica (beveiligingen e.d.) 
Klysiron afscherming 
Onvoorzien 

Totaal excl. 
Totaal incl. 

150. 
5. 

15. 
25. 

5. 
3. 

15. 
30. 

5. 
150. 

20. 
35. 
10. 

8. 
150. 

15. 
15. 
25. 
25. 
10. 
30. 
10. 
5. 

50. 

811. 
975. 

Extra laad thyratron met randapparatuur 50. 

Voor 6 modulatoren + testmodulator -MFI. 7.0 

oo 
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Planningen 

10MW versie 

Mankracht 
PSC/TSC 

ontwikkeling 
levertijd 
bouw 
installatie 

PFN 
modifikatie voorb. 
modifikatie 

CMG 
voorbereiding 
levertijd 
modifikatie+install. 

TANK 
klystron plaatsen 
gldr.trafo modi'. 

SERIESTAE 
ontwikkeling 
levertijd 
bouw 
installatie 

diverse installatie 
Station opleveren 

m.mnd/versn. 

3 

1 

3 

6 

m.mnd/mod 

3 
1 

1.5 

1 

1 
1 

1 
.5 

1 
1 

wacht mnd./mod 

Totaal voor de versneller(12*) en testfaciliteit: 169 m.mnd. + 117 wacht mnd. 

oo 
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20MW versie 

Mankracht 
Voeding 

ontwikkeling 
levert i jd 
bouw 
installatie 

PFN 
ontwikkeling 
levert i jd 
bouw 

TANK 
voorbereiding 
levert i jd 
installatie 
klystron plaatsen 

SERESTAB. 
ontwikkeling 
levert i jd 
bouw 
installatie 

Timing en besturing 
Bouwplaats voorbereiden 
diverse installatie 
Station opleveren 

m.mnd/versn. 

9 

9 

9 

6 

9 
3 

m.mnd/mod 

8 
3 

6 

6 
1 

1 
.5 

4 
3 
6 
2 

wacht mnd./mod 

8 

8 

8 

3 

Totaal voor de versneller(6*) en testfaciliteit: 328.5 m.mnd. • 189 wacht mnd. 

oo 
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Konklusies 

Wordt er alleen naar ce materieete zaken gekeken die nodig zijn om strikt aan de gestelde eisen te 
voldoen dan valt de beslissing tengunste van de 10MW versie. 
Er zal echter ook gekeken moeten worden naar de uitbouw mogelijkheden en onderhoudbaarheid. 

Onderhoudbaarheid 
In de 10MW versie zullen alle stations hetzelfde zijn, wat niet het geval is met de 20MW versie. 
Uit bedrijfs en onderhouds oogpunt is de 10MW versie het aantrekkelijkst. 

Toekomstige mooeliikheden 
Uit fig. 12 blijken de mogelijkheden wat betreft de energie en stroom voor de ring met betrekking 
op de modulator. 
Uit voorgaande is gebleken dat 12,5 MW per station geen enkel probleem mag zijn. Zelfs 15MW 
perstation zou te onderzoeken zijn. 
fig.12 

gem.ringstroom 
3 turn injectie energie per modulator type 
30% verlies W"«*) 

mod.fn»kw.(Hz) enefgiefMeV) 

Fazerinq 
Voor het testen van de ring en experimenten bij lage energie zijn andere modulatoren (i.e. 
gemodificeerde modulatoren) niet noodzakelijk. 
Door aanpassen van de RF- en bundel-puls kunnen zowel de huidige experimenten afgerond 
worden als testprogramma's voor de ring gedaan worden. De energie zal in de orde van 300MeV 
liggen. 
Is een station gemodificeerd (afhankelijk van de mankracht -3mnd) dan kan dit station alleen een 
bijdrage leveren met een hogere energie aan de ring metingen/experimenten maar is niet meer 
bruikbaar voor 50usec experimenten. 
Wanneer bovenstaande punten geverifieerd zijn met de "wensen planning' kan een staven diagram 
gemaakt worden. 
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