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Cílem naší práce je zkvalitnění parametrů svazku a to dosažením časové stálosti hodnoty 
proudu urychlených elektronů a jeho prostorové stability na výstupu z elektronovodu, dále 
také zkrácení startovací doby mikrotronu. V neposlední řadě nám jde o zvýšení komfortu 
obsluhy, tedy o dosažení co možná nejvíce autonomního chodu mikrotronu, zvláště pak při 
dlouhodobých ozařováních. Jednotlivé systémy zabezpečující výše uvedené jsou popsány 
v následujících kapitolách. 

Monitorování polohy svazku 
Tento systém umožňuje monitorování svazku urychlených elektronů po celé dráze 
elektronovodu. Díky němu můžeme zajistit optimální trajektorii svazku s minimálním 
záchytem elektronů na stěnách elektronovodu. S jeho pomocí taktéž snadněji najdeme tečný 
bod na orbitě při vyvádění svazku z mikrotronu. 
Jako senzor slouží tenký drátek (průměr několik desetin milimetru). V případě, že drátkem 
projde svazek urychlených elektronů dojde k sekundární emisi elektronů ze senzoru, drátek se 
nabije kladně a lze na něm měřit proud. 
Konstrukční problémy, které jsou spjaty s vývojem senzoru jsou následující: 
- vysoká teplota zapříčiněná proudem urychlených elektronů, která spolu s vlivem gravitace 
může způsobit deformaci drátku - po testech byl vybrán drátek z nerezavějící oceli 
- dalším problémem je rozptyl primárního svazku, což má za následek, že je nutno detektor 
vyrobit pohyblivý, tak aby byl v případě ozařování odkloněn ze svazku. 

- posledním problémem, který lze zmínit je měření malých proudů. Při trasování svazku 
elektronů o hodnotě proudu jednotek mikroampér, dává senzor proud pouze 
v jednotkách nanoampér. Kvůli této nízké hodnotě proudu bylo zapotřebí vyvinout 
speciální měřicí zařízení. 

Obr. 1 Schéma mikrotronu s vyznačením polohy drátkových detektorů 

1 - rezonátor, 2 - trajektorie elektronů, 3 - vývod svazku, 4 - elektronovodná trasa, 
5 a 6 - deflektory, 7 až 9 - fokusační čočky, Sx - drátkové detektory polohy svazku, 
A, B, C - ozařovací pracoviště 
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Stabilizace polohy svazku 
Pomocí systému stabilizace svazkuje možné automaticky nastavit a udržovat polohu svazku 
na středu výstupního okna elektronovodu. 
V tomto případě senzor pracuje na stejném principu jako předchozí typ. Pouze s tím rozdílem, 
že senzor není umístěn ve vakuu a je ho možné bez problémů kdykoliv demontovat nebo 
instalovat ručně. Vlastní centrování svazku umožňuje pomocné vynutí na posledním 
deflekčním dipólu elektronovodné trasy. 

Obr. 2 Snímač polohy svazku na výstupním okně elektronovodu a schéma regulátoru 
El a E2 - drátkové detektory polohy svazku umístněné na konci elektronovodu. 

Detektor, který vidíme na Obr. 2 se skládá ze dvou elektrod umístěných tak, aby zasahovaly 
pouze do okrajů svazku, tím se nezvýší výrazně rozptyl primárního svazku elektronů. 
Zpracování signálu se pak děje pomocí rozdílového předzesilovače s omezovačem. Pomocí 
výkonového zesilovače se výsledný signál zesílí a pošle se do pomocného vynutí deflektoru. 
Systém tedy pracuje tak, že když bude na levém drátku signál silnější než na pravém, způsobí 
indukované magnetické pole pomocného vynutí vychýlení svazku doprava a naopak. 

Stabilizace frekvence magnetronu 
Dalším cílem zefektivnění práce mikrotronu je stabilizace frekvence magnetronu. V podstatě 
se jedná o zajištění shody frekvence magnetronu a rezonanční urychlovací dutiny. 
Tento systému zajišťuje nárůst proudu urychlených elektronů a jeho stabilní velikost i při 
dlouhodobém ozařování. V prác i 3 je ukázáno, že při ruční regulaci frekvence není možné 
dosáhnout dlouhodobé stability proudu lepší než 10 %. 
Hlavním členem systému je směšovací obvod, který detekuje rozdíl fází mezi postupnou 
vlnou z magnetronu a odraženou vlnou z rezonátoru. Při nulovém rozdílu těchto fází máme 
zaručenou shodu frekvence magnetronu s rezonátorem. 
Výkonným akčním členem je pak motor, který ladí dutinu magnetronu. 
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Obr, 3 Schéma regulátoru a amplitudový a fázový frekvenční graf 
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Na amplitudovém a fázovém frekvenčním grafu (Obr. 3 vpravo) jde vidět výhoda tohoto 
systému oproti klasickému řízení na minimální odraženou vlnu. 
V horní části grafu je průběh odražené vlny pro různé frekvence. Pokud je odražený výkon 
minimální, máme zajištěnou rezonanci. Problém řízem spočívá v tom, že průběh odražené 
vlny je nemonotónní a z amplitudy tedy nerozpoznáme jestli se má frekvence snižovat nebo 
zvyšovat. 
Spodní graf ukazuje závislost rozdílu fáze postupné a odražené vlny na frekvenci. Zde je již 
průběh signálu monotónní a rezonance nastává při nulovém fázovém rozdílu. 
Schéma z Obr. 3 znázorňuje princip vlastního řídicího systému. Základními prvky jsou tedy 
magnetron a rezonátor. Pokud frekvence magnetronu neodpovídá frekvenci rezonátoru, odráží 
se vlna od rezonátoru a vrací se zpět k cirkulátoru, který změní její směr tak, že postupuje 
k vodní zátěži, kde se její energie utratí. Jestliže dojde ke shodě frekvence, dostane se téměř 
všechna energie do rezonátoru, kde se podílí na urychlovacím procesu. 
V našem případě tedy musíme měřit rozdíl fází. Signál postupné a odražené vlny je odváděn 
odbočnicemi z vlnovodu a přiváděn na směšovací obvod. Výstup ze směšovacího obvodu 
zpracovává rozdílový zesilovač na jehož vystupuje napětí odpovídající fázovému 
frekvenčnímu grafu z Obr. 3 (vpravo dole). Nulové napětí odpovídá rezonanci. Kladná 
hodnota napětí odpovídá nízké frekvenci magnetronu a záporná hodnota napětí vysoké 
frekvenci magnetronu. Tímto napětím je řízen napájecí zdroj motoru, který ladí dutinu 
magnetronu a způsobuje změnu jeho frekvence. 

Fuzzy regulátor 
Přibližně od začátku roku 2009 jsme začali postupně pracovat na systému, který by měl 
nahradit stávající ovládací pult mikrotronu. 
Práce jsme zahájili vývojem rozhraní, které zabezpečuje propojení mikrotronu s P IX 
Tecomat, což je průmyslový počítač obstarávající sběr dat z klíčových uzlů mikrotronu a jeho 
ovládání. Uživatelské rozhraní určené pro ovládání a monitorování mikrotronu je vytvořeno 
přes standardní PC pomocí softwaru Reliance. 
Do budoucna počítáme s nasazením komplexního řídicího systému, který by měl při 
ozařování nahradit obsluhující personál eventuelně jeho zásahy pokud možno co nejvíce 
minimalizovat. Tento systém je založen na adaptivním fuzzy regulátoru, pro jehož nastavení 
byl vyvinut matematický model mikrotronu, který vychází z výpočtu pohybů elektronů uvnitř 
urychlovací dutiny a komory mikrotronu. Fuzzy regulátor se nyní ladí ve vývojovém prostředí 
Simulink MatLab a jeho blokové schéma je zakresleno na Obr. 5. 
Grafické znázornění pohybu elektronů je zachycen na obrazu Obr. 4. Pro názornost jsou zde 
zobrazeny pouze 3 orbity po kterých se elektrony pohybují, mikrotron MT25 má těchto orbit 
maximálně 25. 

2 

Obr. 4 Trajektorie elektronů v mikrotronu (3 orbity) 
I - LaB 6 katoda (zdroj elektronů), 2 - rezonátor (urychlovací dutina), 3 - trajektorie elektronů 
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Obr. 5 Blokové schéma řídicího systému v prostředí Simulink MatLab 
Xa - uživatelský vstup, Fuzzy Logic Controler - fuzzy regulátor, M-file - definice matematického modelu 
mikrotronu v prostředí MatLab, Sine Wave - vnášená porucha narušující klidový stav systému, Scope -
zobrazovač průběhu jednotlivých proměnných v čase 

Stávající testovací verze nového velínu je zachycena na Obr. 6 a umožňuje prozatím pouze 
ruční řízení některých ovládacích prvků. 

Obr. 6 Nová monitorovací stanice mikrotronu. 

Závěr 

Na závěr ještě zmíníme očekávané výsledky, které budou zajištěny právě vyvíjenou řídicí 
technikou. 
Dlouhodobá časová i prostorová stabilita proudu urychlených elektronů by měla být lepší než 
jedno procento. Čas potřebný k náběhu proudu urychlených elektronů na stanovenou hodnotu 
by měl být kratší než je časová konstanta daná nárůstem teploty magnetronu a rezonátoru na 
pracovní hodnotu. 
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Monitoring and Stability Increasing of Microtron MT 25 Electron Beam 

Krist Pavel, Vognar Miroslav, šimáně Čestmír 

Nuclear Physics Institute, v. v. i., Academy of Sciences of the Czech Republic, Řež near Prague, Czech Republic 

The aim of our work is beam quality increasing in follow steps. 

The automatic set up system of the magnetron frequency provides the beam stability increasing. The wire 
detectors system supports the spatial stability. The fuzzy logic controller promotes the operator comfort 
increasing. 
The single systems support autonomous work of the accelerator. 
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