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Betatron 
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Vynález se vztahuje na urychlovače čás-
tic, zejména na betatrony, používané hlav-
ně pro defektoskopi i u různých mater iá lů . 

Jsou známy betatrony, obsahuj íc í elektro-
magnet s alespoň jedním magnetizačním vi-
nutím a s alespoň jednou vzduchovou me-
zerou, vytvořenou tvarovanými pólovými ná-
stavci j edné dvojice magnetových jader, v 
níž je umístěna toroidální vakuová urych-
lovací komora a alespoň jednn posuvné vi-
nutí, k teré mění rozdělení pole ve vzducho-
vé mezeře a je současně s magnet izačním 
vinutím buzeno proudovými impulsy vzni-
kajícími výbojem akumulátoru energie přes 
obvodové prvky do uvedených vinutí. 

U uvedených betatronů vytváří magneti-
zační vinutí ve vzduchové mezeře časově 
proměnlivé magnet ické pole. Při vzrůstu in-
tenzity pole získávají elektrony, zavedené 
clo urychlovací komory, potřebnou energii . 

V okamžiku dosažení maximální hodnoty 
intenzity magnet ického pole jsou proudové 
impulsy proháněny posuvným vinutím za ú-
čelem vyvedení e lektronů nebo jejich u-
směrnění na dopaclový terčík. V důsledku 
toho se rozdělení pole vc vzduchové me-
zeře e lekt romagnetu mění a elektrony jsou 
ze své původní okružní d ráhy vychylovány. 
Pro vytvoření těchto polí jsou magnet izač-
ní a posuvná vinutí buzena samostatnými 

generátory proudových impulsů, z nichž 
každý má vlastní ovládací obvod. 

Uvedené 'betatrony jsou složité. Nutnost 
samostatných generá to rů proudových im-

5 pulsů má za následek komplikaci s elek-
trických obvodech 'betatronů, snížení jeho 
spolehlivosti, jakož i zvětšení rozměrů a 
hmotnost i betatronů. 

Účelem předloženého vynálezu je odstra-
»" nění uvedených nedostatků. 

Úkolem vynálezu je vytvoření takového be-
tatronů, jehož př ís t rojově technické prove-
dení by umožinlo z jednodušení jeho elek-
trických obvodů, zmenšení jeho rozměrů a 
hmotnosti , jakož i snížení potřebného pří-
konu. 

Tento úkol jc vyřešen u beta t ronů obsa-
hujícího e lektromagnet s alespoň jedním 
.magnetizačním vinutím a s alespoň jednou 

'-» vzduchovou mezerou, vytvořenou profilova-
nými pólovými nástavci jedné dvojice mag-
netových jader, v níž je umístěna toroidální 
vakuová urychlovací .komora a alespoň jedno 
posuvné vinutí, k teré mení rozdělení poie 

=•'• ve vzduchové mezeře a je současně s mag-
netizačním vinutím buzeno proudovými im-
pulsy vznikajícími výbojem akumulá toru e-
uergie přes obvodové prvky do uvedených 
vinutí. Podle vynálezu je posuvné vinutí za-

M pojeno clo série s magnet izačním vinutím, 
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přičemž jsou obě vinutí buzena společným 
generátorem proudových impulsů a jsou na-
pojena přes obvodové prvky na akumulá-
tor energie, přičemž obvodové prvky pro 
dodávání akumulované energie elektromag-
netem do akumulátoru jsou napojeny na 
magnetizační vinutí. 

Vynález bude v dalším textu 'blíže osvět-
len popisem konkrétní varianty provedení 
s odvoláním na připojené obrázky, kde na 
obr. 1 je schematické znázornění betatro-
nu podle vynálezu, na obr. 2 základní sché-
ma elektrického obvodu betatronu podle vy-
nálezu a na obr. 3 (a, b) je znázorněn prů-
běh napětí v akumulátoru, respektive prů-
běh magnetického urychlovacího toku vc 
vzduchové mezeře betatronu podle vynále-
zu. 

Tento vynález umožňuje zmenšit rozme-
ry a-hmotnost betatronu, snížit jeho potřeb-
ný -příkon, jakož i zjednodušit jeho elek-
trický obvod. 

Betatron provedený podle vynálezu a zná-
zorněný na obr. 1 představuje přístroj ve-
stavěný do jednotné neznázorněné skříňky, 
obsahující toroidální vakuovou urychlova-
cí komoru 1, umístěnou ve vzduchové me-
zeře 2 vytvořené profilovanými pólovými 
nástavci 3 pólových jader 4, připojenými 
k uzavřeným magneLickým vodičům zpětné-
ho toku 5. V části vzduchové mezery 2 vy-
mezené vnitřní stěnou vakuové urychlova-
cí komory 1, jsou umístěny feromagnetic-
ká vložka 6 a posuvné vinutí 7. Magneti-
zační vinutí 8 je uspořádáno na pólových 
jádrech 4 a stejně jako s ním do série za-
pojené posuvné vinutí 7 je nabuzováno ge-
nerátorem proudových impulsů 9 — viz o-
brázek 2 — z jeho akumulátoru energie 
10 pres obvodové prvky 11, 12, přičemž v 
nich akumulovaná energie je přes obvodo-
vé prvky 13, 14 napojené na konce magne-
tizačného vinutí 3 odváděna zpět do akumu-
látoru 10. 

U popisované varianty provedeni betatro-
nu jsou akumulátor energie 10 a obvodové 
prvky 11, 12, 13 a 14 tvořeny kondenzáto-
rem, respektive tyristory. 

Betatron obsahuje rovněž dopadový ter-
čík lfí — viz obr. 1 — umístěný uvnitř i.t-
rychlovací komory 1 v blízkosti jeho stěny 
menšího průměru. Na tento dopadový ter-
čík 15 dopadají urychlené a magnetickým 
polem betatronu odchýlené elektrony, kte-
ré jsou do urychlovací komory 1 zaváděny 
známými — neznázorněnými — prostředky 
pro zavádění elektronů. 

Za účelem zjednodušení jsou na obr. 1 
vyznačeny siločáry 16 a 17 magnetického 
řídicího a urychlovacího toku, vytvářené vi-
nutími 7 a 8 betatronu. 

Shora popsaný generátor proudových im-
pulsů 9 je v popsané variantě provedení be-
tatronu ovládán známým — neznázorně-
ným — ovládacím zařízením, sestávajícím 
ze samobudicího generátoru a ze zpožďo-
vacího tyristorového obvodu. 

je také možná jiná varianta provedení to-
hoto betatronu se dvěma vzduchovými me-
zerami, vytvořenými vytvarovanými pólový-
mi nástavci dvou dvojic jader, v nichž jo 

s pak umístěna vakuová urychlovací komora. 
Betatron provedený podle vynálezu pra-

cuje takto: 
V okamžiku t:l (obr. 3b j dojdou ze samo-

budicího generátoru ovládacího zařízení na 
'» obvodové prvky 11 [obr. 2] a 12 spouště-

cí impulsy a předtím nabitý kondenzátor 
13 sc začne vybíjet do vinutí 7 a 8, která 
ve vzduchové mezeře 2 [obr. 1) vyvolají 
vznik magnet ického řídicího a urychlova-

li čího toku. 
Pro lepší pochopení funkce betatronu po-

dle vynálezu jsou na obr. 3 znázorněny dva 
časové diagramy a a b, na jejichž úsečkách 
jo vynesen čas t a na pořadnicích napětí 
U akumulátoru energie, respektive urych-
lovací tok 0 vyvinutý magnetizačním o po-
suvným vinutím. 

Přitom vytvoří magnetizační vinutí 0 [o-
brázek 1) jak magnetické pole řídící, tak 
i pole urychlovací sc siločárami Ifi a 17, 
posuvné vinutí 7 vytváří pouze pole urych-
lovací 7 a 8. 

V okamžiku ti [obr. 3b) jsou elektrony 
vpuštěny do urychlovací komory 1 (obr. 1), 
v níž jsou magnetickým polem betatronu 
urychleny a v okamžiku t2 (obr. 3b] do-
sáhnou maximální energie. I< tomu dojde 
v tom okamžiku, kdy akumulátor energie 
10 (obr. 2] odevzdá veškerou v něm obsa-

ss ženou energii magnetickému poli. 
Počínaje okamžikem t2 (obr. 3b) a až do 

okamžiku ts je akumulátor energie — kon-
denzátor — částečně znovu nabíjen. Přitom 
není záporný napěťový impuls na konden-
zátoru vzhledem ,k nejvyššímu napětí na 
něm velký, v důsledku čehož zůstane hod-
nota proudu ve vinutích 7 (obr. 1] a 0 
betatronu v průběhu časového intervalu od 
12 po t.-> prakticky konstantní. V tomto ča-

15 sovém intervalu se tudíž nezmenší ani hod-
nota magnetického toku, 0 (obr. 3b), pro-
čež budou elektrony mít konstantní ener-
gii. 

V okamžiku ts dojdou zo zpožďovacího 
50 obvodu ovládacího zařízení generátoru 9 

(obr. 2) na tyristory tvořené obvodové prv-
ky 13, 14 vypínací impulsy, které první z 
těchto prvků rozpojí. Přitom začne proud, 
protékající obvodovými prvky 11, 12 a v 

55 důsledku toho i posuvným vinutím 7, kle-
sat na nulovou hodnotu. V časovém inter-
valu od 15 do ti obnoví obvodové prvky 11, 
12 opět své usměrňovači vlastnosti v plné 
míře. 

oo Od okamžiku tó (obr. 3b) začíná energie 
akumulovaná v posuvných vinutích 7 (obr. 
2) proudit zpět do akumulátoru 10. jelikož 
indukčnost vinutí 7 je mnohem menší než 
indukčnost magnetizačních vinutí 8, pro-

65 běhne přenos energie akumulované v po-
suvných vinutích v průběhu kratš ího časo-
vého rozpětí, v němž nedojde k tomu, aby 
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so proud v magnetizačních vinutích 8 pod-
s ta tně změnil. Protože od okamžiku ts proud 
ve vinutích 7 klesá, začíná klesat i urych-
lovací tok 0 (obr. 3b). Tento pokles toku 
0 má za následek usměrnění elektronů u-
rychlených v urychlovací komoře 1 (obr. 
1) na dopadový terčík 15. 

V průběhu časového intervalu od b do 
ts Jo energie akumulovanú v magnetizačníni 
vinutí 13 dodávána zpět do akumulátoru 9 
[obr. 2] přes proudový obvod: akumulátor 
9, obvodový prvek 13, vinutí 6, obvodový 
prvek 14. To ovlivní nabití kondenzátoru 
a vytvoření poklesové části magnetického 
toku 0 (obr. 3b). 

Použije-li se v uvažovaném betatronu po-

suvného vinutí, vytvářejícího pouze magne-
tický řídicí tok, nezmění se procesy probí-
hající v elektrickém obvodě generátoru 
proudových impulsů, nýbrž jen to, že v tom-

5 to případě budou urychlené elektrony u-
směrňovány na dopadový terčík umístěný 
v urychlovací komoře poblíž její stěny vět-
šího průměru. 

Funkční činnost betatronu se dvěma u-
iu rychlovaeíml komorami je obdobná shoríi 

popsaná funkci. 
Předložený vynález umožňuje podstatné 

zjednodušení elektrického obvodu betatro-
nu. V důsledku toho se zmenší jeho rozmě-

i5 ry a hmotnost. Vynález umožňuje 'rovněž 
snížení potřebného příkonu betatronu. 

Ľ U t: O M Í; T v v N A I, is Z u 

liotatron obsahující elektromagnet s ales-
poň jedním magnetizačním vinutím a s a-
lespoň jednou vzduchovou mezerou, vytvo-
řenou profilovanými pólovými nástavci jed-
né dvojice magnetových jader, v níž je u-
místěna toroidální vakuová urychlovací ko-
mora a alespoň jedno posuvné vinutí pro 
změny rozdělení pole ve vzduchové meze-
ře současně s magnetizačním vinutím na-
pojeným na generátor proudových impulsů, 

vyznačený tán, zc posuvné vinuti (7) je 
zapojeno do série s magnetizačním vinutím 
(0], přičemž obě tato vinutí (7, 8) tvoří zá-

äo těž generátoru proudových impulsů (9], a 
jsou napojena pres obvodové prvky ( l i , 
12) na akumulátor energie (10), přičemž 
obvodové prvky (13, 14] pro dodávání e-
nergie akumulované v elektromagnetu do 

M akumulátoru energie (10), jsou napojeny 
na magnetizační vinutí (8). 
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