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PCDSTArfOWE PARAMETRY ZASILACZA 

Opisane zasilacze zbudowano do elektrostatycznego systemu 
ekstrakcji cyklotronu AIC-'"'*» uruchomionego w Instytucie Fizyki 
Jądrowej /1/,/2/.System składa się z trzysektorowego deflektora 
elektrostatycznego, wzbudnika i kompensatora. Do każdej części 
systemu przewidziano niezależne źródło wysokiego napięcia 
; następujących parametrach: 

deflektory wzbudnik i kompensator 
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Po przeprowadzeniu akcji ofertowej wśród zagranicznych 
producentów zasilaczy wysokiego napięcia/około 2500 USD za szt./, 
г także biorąc crad uwagę możliwości płatnicze instytutu, posta¬ 
nowiono wybudować siłami IFJ potrzebne zasilacze. Zasilacze 
zostały skonstruowane z dostępnych w kraju materiałów.Szczegól-
.-.ć trudności sprawiły materiały izolacyjne i kondensatory wyso¬ 
kiego napięcia. Przy budowie korzystano z doświadczeń Zjedno¬ 
czonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej /3/. 



OCdLNE ZAŁOŻENIA ZASILACZA 

Przyjęto, że najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie 
powielacza i transformatora rezonansowego /A/. Powielacz umoż¬ 
liwia otrzymanie małej pulsacji napięcia bez stosowania 
niekorzystnych, dużych pojemności na wyjściu. Uproszczony wzór 
/idealne diody, brak pojemności pasożytniczych/ na pulsacje 
na wyjściu powielacza szeregowego bU wynosi /5/: 

I ^ n/n»1/ 
6U " f«C ' 2 

gdzie I - prąd obciążenia powielacza 
n - ilość stopni powielacza 
С - pojemność jednego stopnia 

W celu zmniejszenia pulsacji należy zbudować powielacz o moż¬ 
liwie małej liczbie stopni i zwiększyć częstotliwość f. 
Zastosowanie transformatora rezonansowego/5/ pozwala pracować 
z przepięciem napięciowym oraz na eliminację wyższych harmo¬ 
nicznych. 

Optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie jednego trans¬ 
formatora i jednego powielacza dla każdego źródła zasilania. 
Konstrukcja jest wtedy najprostsza, otrzymujemy korzystny 
rozkład napięć, występuje możliwość miniaturyzacji transforma¬ 
tora, a co z tym związane, można zwiększyć częstotliwość 
rezonansową. Przeprowadzono próby z powielaczem 8-stopniowym, 
złożonym z kondensatorów produkcji radzieckiej K15-4 o na¬ 
pięciu nominalnym 30 kV« Jednak duże trudności z ich uzyskaniem 
oraz nie najlepsze ich parametry, spowodowały konieczność zna¬ 
lezienia innego rozwiązar.a. Niepowodzeniem zakończyły się też 
próby kupna podobnych kor. densatorów na zachodzie /30 USD szt./ 
lub wykonanie przez Cerad-Warszawa/długie terminy/.Zdecydowano 
się zatem zastosować 3 szeregowo połączone powielacze cele-
wizyjne TPN31, zasilane przez 3 transformatory rezonansowe. 



KONSTRUKCJA ZASILACZA 

Wartość i jakość wysokiego napięcia zależy od amplitudy 
napięcia na wejściu transformatora rezonansowego, prądu obcią¬ 
żenia, stałości częstotliwości pracy i częstotliwości rezonan¬ 
sowej. Zależności te spowodowały przyjęcie przedstawionego 
na rys.1 schematu blokowego zasilacza. 

Zasilacz składa się z dwóch odrębnych części: wysokiego 
i niskiego napięcie, G»ęść wysokiego napięcia jest zmontowana 
w bezpośrednim sąsiedztwie cyklotronu, natomiast część niskiego 
napięcia znajduje się w sterowni. Odległość między cbiema czę¬ 
ściami, mierzona długością łączących je kabli wynosi około 8Om, 

CZĘŚĆ WYSOKIEGO NAPIĘCIA 

Zaletą przedstawionego na rys.2 rozwiązania jest zastoso¬ 
wanie łatwodostępnych, dobrych jakościowo powielaczy tele¬ 
wizyjnych. Wiąże się to jednak z większymi trudnościami przy 
budowie transformatorów rezonansowych. Kapiecie między pierwot¬ 
nym a wtórnym uzwojeniem transformatora dochodzi do SO kV . 
V tym celu wykonano specjalne transformatory- o wzmocnionej 
izolacji,.któr* powinny wytrzymać co najariej 4.5 razy większe 
napięcie od przewidywanego. Transformatory posiadają rdzenie 
typu otwartego, składające się z ferrytowych rdzeni antenowych 
010 /7 szt./. Częstotliwość rezonansowa - rezonans równoległy 
między indukcyjnoscią główną uzwojenia wtórnego i równolegle 
połączoną pojemnością właaną uzwojenia i pojemnością wejściową 
powielacza - wynosi około 20 kHz. 

Dodatkową trudnością zastosowania rozwiązania z 3 trans¬ 
formatorami jest zabezpieczenie Jednakowego rozkładu napięcia 
na poszczególne transformatory. Wymaga to wykonania cewek uzwo¬ 
jenia wtórnego с identycznych indukcyjnościach: i pojemność i a er., 



CZĘŚĆ NISKIEGO NAPIĘCIA 
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CZĘŚĆ WYSOKIEGO NAPIĘCIA 

RYS.1 UPROSZCZONY SCHEMAT ZASILACZA 
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RYS. 2 SCHEMAT CZĘŚCI WYSOKIEGO NAPIĘCIA 

w przeciwnym -wypadku konieczny jest montaż pojemności korekcyj¬ 
nych. Bliskie odległości między transformatorami wpływają, 
poprzez wzajemne oddziaływanie,niekorzystnie na rozkład napięć. 
Najlepsze rezultaty uzyskano przy połączeniu szeregowym uzwojeń 
pierwotnych i skierowaniu strumieni w jednym kierunku. 

Na główny materiał izolacyjny wybrano olej transformatorowy 
a na elementy konstrukcyjne metakrylan metylu /metawleks/ 
oraz polisaid /tarnamid w płytach/. Tamamid wymaga selekcji 
ze względu na często występującą niejednorodność. Zastosowanie 
-•leju było podyktowane łatwością dokonywania ewentualnych na¬ 
praw, cc było pożądane wobec niesprawdzonej niezawodności 
KonstruKCji. 

Obudowę wykonano z rury stalowej o średnicy około 29 cm. 
Ferromagnetyczna obudowa wpłynęła korzystnie r.a rćwncrr.iemcść 



rozkładu napię/ niięazy poszczególnymi transformatorami, po¬ 
przez zmniejszenie wzajemnego oddziaływania strumieni magne¬ 
tycznych. Natomiast indukowanie prądów wirowych w obudowie 
oraz Dojemności pasożytnicze obudowy, powodują zmniejszenie 
sprawności układu powielacze - transformatory o kilkanaście 
procent. Włożenie części wysokiego napięcia do obudowy i oleju 
powoduje także zmniejszenie częstotliwości rezonansowej z 20 
ns 17 кН^, со jest wystarczające dla uzyskania odpowiednio 
małej pulsacji, oraz jest zbliżone do częstotliwości nominal¬ 
nej TPN /9/. 

Dzielnik wysokiego nacięcia wykonano z oporników 14ŁT-2 
i bocznikujących je kondensatorów rozmieszczonych r>a li 
ołytkach z laminatu. 

Opory ne wyjściu wysokiego napięcia mają za zadanie 
ograniczać prąci zwarcia z.asiiacza. Ponadto wraz z kablem wyso¬ 
kiego r.snięcis /pcjeT.ność '7 TI ̂ abla - okcło 2.5 nF/ tworzą 
filtr biernv. 

wnętrze części 
wysokiego napięcia 

bez obućowy 



Rys.3 sprawność y i przepięcie p- dla układu transformatory 
rezonansowe + powielacze /bez obulowy/ 

Rys.4 różnice między wartościami wysokiego napięcia, mierzonjjmi 
na poszczególnych powielaczach / na przykładzie zasilacza 
rezerwowego - z obudową i olejem/ 



CZĘŚĆ NISKIEGO NAPIĘCIA 

Poniżej przedstawiono najważniejsze, pozostałe pcdrtspcły 
zasilacza, zaznaczone na schemacie blokowym /rys.1/. 
- REGULOWANY STABILIZATOR NAPIĘCIA - jest płynnie regulowanym 
źródłem napięcia stałego od 2 do 70 V i obciążeniu do 3 A. 
."•Jeoięcie to jest podawane na przetwornicę i 'ialej na układ 
transformatory - powielacze. 

- PRZETWORNICA - przekształca napięcie stałe na zmienns prosto¬ 
kątne. Zbudowana jest w układzie pełnonscstkowyis. W celu 
zapewnienia poprawnej prscy, wymagane jest w niej, wyłączanie 
przewodzącej pary tranzystorów przed załączeniem następnej. 

- UKŁAD ?C"IARO'.vY - Ze względu na usytuowanie dzielnika po¬ 
miarowego przed onoretr. ograniczającym 2 Kil, napięcie naierzone 
u/U/ jest zwiększone o spadek napięcia na tvm oporze, na-
ćor.iast napięcie u/I/, mierzące prąd obciążenia, jest zwięk¬ 
szone o prąd dzielnika pomiarowego. Z tych względów napięcia 
u/I/ i u/U/ są przeliczane na napięcia proporcjonalne do na¬ 
pięcia wysokiego U i prądu obciążenia I, 

- REGULATORY - Po próbach wybrano, jako najskuteczniejsze roz¬ 
wiązanie, dwa regulatory pracujące w kaskadzie: regulator 
napięcia wewnętrznego 2-70 V i regulator wysokiego napięcia. 
Oba są regulatorami proporcjonalnymi, przy czym regulator 
wysokiego napięcia jest nieliniowy: dla małych błędów wzmoc¬ 
nienie duże, dla dużych wzmocnienie małe. Możliwa jest też 
praca bez pętli sprzężenia zwrotnego od wysokiego napięcia. 

- UKŁAD BLOKAD - wyłącza działanie przetwornicy i stabilizatora 
napięcia, po przekroczeniu znamionowej wartości prądu obcią¬ 
żenia I, po przekroczeniu dopuszczalnej wartości prądu wew¬ 
nętrznego stabilizatora napięcia i, niedopuszcza dc pojawie¬ 
nia się napięcia wyjściowego U większego od 80 kV. 

Część r. lego napięcia została zabudowana w standarcie mecha¬ 
niki CL i umieszczona na stojaku. W kasecie przewidziane 
też miet .- na bloki do sterowania cyfrowego zasilaczem. 
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Kr~:;let -"• zasilaczy przy cyr_otror:ie 
/ziąśi wyECftieg; r.apięcia/ 

Stcjak z zasiiaczanii 
/części niskiego napięcia/ 



OSIĄGNIĘTE FARAMSTRY PRACY 

Półroczne próby eksploatacyjne wykazały, ze zbudowane 
zasilacze spełniają swoje zadanie, zarówno pod względem para¬ 
metrów, jak i niezawodności. 

- zakres napięcia wyjściowego 
- rozdzielczość nastawy 
- składowa zmienna 
- zmiana napięcia wyjściowego przy 
- zmianie zesilania o - 15 % 
- maksymalny prąd obciążenia 
- zasilanie 
- maksymalny pobór mocy 
- sprawność /bez strat w kablu łą¬ 
czącym część niskiego i wysokiego 
napięcia/ 

- charakterystyczna sprawność prze¬ 
twarzania napięcia wewnętrznego u 
na wysokie U, tzn. sprawność prze¬ 
twornicy, transformatora rezonan¬ 
sowego i powielaczy /bez dzielnika 
i oporów ograniczających/ 

- wysokość części wysokiego napięcia 
- masa części wysokiego napięcia 

od ok. 800 V do 30 kV 
< 0.05 % napięcie maks. 
< Э.О5 % napięcia aeks. 
<; 0.1 % napięcia aaks. 

1 mA 
220 V 1 15%, 50 Нг 
210 VA 
około 42 % 

około 70 % 

około 1.З1 
około 130 kg 

8 V 

Rys 

За napięcia wytokiego przy obciążeniu T HA 
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UWAGI O BUDOWIE ZASILACZY 

Omawiane prototypy były opracowane w latach 1987 - 8e, 
a w latach 1989 - początek 90 powstał komplet 5 szt. zasilaczy 
/+1 rezerwowy/. Zasilacze wykonano w IFJ przez pracowników 
XII zakładu,- CFTA i przez warsztaty IFJ. Autorzy składają po¬ 
dziękowanie Barbarze Kucab, Tadeuszowi Norysowi i Henrykowi 
Doruchowi za szczególną pomoc przy konstruowaniu i budowie 
zasilaczy. 

W porównaniu z podobnymi wyrobami specjalistycznych firm 
zachodnich /6/,/7/,/8/, nasze zasilacze mają kilkukrotnie wię¬ 
ksze gabaryty i zawyżoną masę. Główną przyczyną tego stanu 
byłe konieczność zastosowania znacznie gorszych materiałów 
izolacyjnych, oraz brak dostępu do odpowiednich kondensatorów. 

Aktualnie, po zmianach gospodarczych Jakie nastąpiły 
od początku 1990 r, znacznie wzrosła konkurencyjność i dostęp¬ 
ność wyrobów zagranicznych. Należy to uwzględnić przed pod¬ 
jęciem decyzji o budowie zasilaczy wysokiego napięcia. Ola 
tych, co decydują się własnyai siłaai budować zasilacz*, auto¬ 
rzy kierują następujące uwagi. Wskazane jest skonstruowanie 
układu z Jednym transformatorem wysokiego napięcia, uproszcze¬ 
nie dzielnika pomiarowego,zastąpienie oleju izolatorem stałym. 
W części niskiego napięcia należy zrezygnować' z ciężkiego 
transformatora zasilającego oraz wprowadzić system sterowania 
szerokością impulsu zamiast regulowanego stabilizatora na¬ 
pięcia. 
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