
 98 

K problematice řízení klasického typu mikrotronu a využití fuzzy logiky 

Pavel Krist
 1

, Jiří Bíla
 2
 

1 Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i., Řež 
2 Ústav přístrojové a řídicí techniky, Fakulta strojní, ČVUT v Praze, Praha 
 
Jak je ukázáno v předchozím článku tohoto sborníku (Výpočet dynamiky chování mikrotronu 
MT25 a jeho rychlá simulace), mikrotron MT25 je výpočetně složitý systém, kterému se 
navíc vzhledem k prováděným měřením nedefinovaně mění jednotlivé konstanty v rovnicích. 
Například uveďme rozptylový parametr s11 (označení parametru je shodné s předchozím 
článkem), který v sobě zahrnuje „kvalitu“ rezonanční dutiny. Ta se časem v průběhu 
urychlování mění. Změna je způsobena jednak „špiněním“ vnitřního povrchu rezonanční 
dutiny jak oxidací, tak naprašováním nejrůznějších kovů, které jsou urychlené elektrony 
schopny vyrazit z konstrukčních materiálů rezonátoru a zdroje elektronů. Dále se na změně 
tohoto parametru podílí změna teploty chladící vody rezonátoru způsobující změnu 
rezonanční frekvence a změna frekvence zdroje vf záření magnetronu v době, kdy měníme 
jeho výkon. Všechny tyto uvedené změny se jen obtížně matematicky popisují a na kvalitu 
urychlovacího procesu mají zásadní vliv. V důsledku to znamená, že se vzhledem k příkonu 
soustavy nedefinovaně mění výkon využitelný k urychlování elektronů. Dalším problémem je 
nelinearita celého systému a neměřitelnost urychlovacího napětí, které je hlavním parametrem 
určujícím kvalitu urychlovacího procesu. Neměřitelnost a nepočitatelnost (viz problematika 
parametru s11 popsána výše) tohoto napětí nám zamezuje využití standardních regulačních 
obvodů. Nicméně vzhledem ke zkušenostem s provozem urychlovače víme, že systém je 
řiditelný člověkem, který pouze vyhodnocuje velikost proudu urychlených elektronů a 
chování proudu emitovaných elektronů ze zdroje (žhavená katoda). Dále zajišťuje shodu 
rezonanční frekvence rezonátoru a frekvence magnetronu, kterou vyhodnocuje z velikosti 
odraženého výkonu od rezonátoru. Akční zásahy člověka – operátora jakožto regulačního 
prvku jsou prováděny pouze na základě zkušeností a vágně definované představy o systému. 
Tedy člověk – regulátor nevyžaduje znalost výpočtů nelineárních diferenciálních rovnic 
popisující vztahy mezi vstupními a výstupními veličinami systému k vyvolání potřebného 
akčního zásahu a přesto systém dokáže úspěšně řídit. 

Vyzbrojeni aforismem Alberta Einsteina: „čím lépe matematické zákony popisují realitu, tím 
méně jsou přesné a čím jsou přesnější, tím hůře popisují realitu“1 a zkušenostmi z ručního 
ovládání urychlovače2 jsme přistoupili k návrhu fuzzy regulátoru. 

Poznamenejme, že proud emitovaný ze zdroje elektronů (emisní proud) v sobě nese dvojí 
informaci a spolu s proudem urychlených elektronů jsou klíčovými parametry umožňující 
řízení urychlovače. Vliv na emisní proud, jak popisuje Schottkyho efekt, má jednak teplota 
katody a urychlovací napětí (přesněji intenzita elektrického pole v okolí katody). Podrobnější 
popis modelu urychlovače nalezneme v předchozím článku tohoto sborníku a spolu 
s obecným popisem řídicího systému mikrotronu také v práci 4. 

 
Fuzzy regulátor 

Fuzzy regulátory stojí na základě teorie fuzzy množin, které vznikly zobecněním klasické 
Cantorovské teorie množin. Základním problémem teorie množin je rozhodnout zda prvek do 
množiny patří či nepatří. U klasické teorie množin definujeme charakteristickou funkci, která 
nabývá hodnoty 1, pokud prvek do množiny patří a hodnoty 0, pokud prvek do množiny 
nepatří. Žádná další možnost neexistuje1. Tyto hodnoty můžeme interpretovat jako 
pravdivostní hodnoty pravda – nepravda. U teorie fuzzy množin se charakteristická funkce 
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označuje jako funkce příslušnosti a nabývá všech reálných hodnot v intervalu od 0 do 1. 
Hodnota 0 označuje, že prvek zcela jistě do množiny nepatří a hodnota 1 je pro prvek, který 
zcela jistě do množiny patří.  

Použití fuzzy regulátoru stojí na dvou základních principech: 

- pomocí fuzzy množin můžeme aproximovat libovolnou spojitou funkci 
- pomocí fuzzy množin můžeme formalizovat znalosti, které jsou ve vágní jazykové formě. 

Druhý princip vyžaduje zavedení lingvistické proměnné, což je proměnná, jejíž hodnoty jsou 
výrazy přirozeného (či formálního) jazyka. Podrobnější popis nalezneme například 
v pracích 1,3. Zavedení této proměnné nám umožňuje definovat fuzzy výrok a na základě 
kompozičního pravidla usuzování, můžeme usuzovat na pravdivost jednoho výroku na 
základě znalosti pravdivosti druhého výroku a jejich implikace. Tedy:  

- podmínka: jestliže x je A pak y je B 

- premisa: x je Am                             

- závěr: y je Bm 

Zde A a B jsou fuzzy výroky a Am a Bm jsou modifikované fuzzy výroky1.  

Pro zadávání tzv. produkčních pravidel fuzzy regulátorů je typická forma implikace alespoň 
dvou fuzzy výroků zapsána většinou jako (v anglické verzi): 

IF <fuzzy výrok> and/or <fuzzy výrok> and/or ... THEN <fuzzy výrok> 

Na závěr tohoto „fuzzy úvodu“ poznamenejme, že se taktéž musí řešit převod naměřených dat 
na fuzzy množiny (fuzzifikace) a pak zpět z fuzzy množin na „ostrou“ výstupní hodnotu akční 
veličiny (defuzzifikace). Podrobný popis těchto operací lze opět nalézt v publikacích 1,3.  

 
Simulace regulátoru optimalizující urychlovací napětí 

Úvodní prací byla snaha o stabilizaci proudu urychlených elektronů za udržení optimálních 
podmínek urychlovače vyjádřených parametrem ε, který je úměrný poměru urychlujícího 
napětí U a magnetického pole B ve vakuové komoře (viz článek „Výpočet dynamiky chování 
mikrotronu MT 25 a jeho rychlá simulace“ v tomto sborníku). Pro zajištění tohoto stavu byla 
zvolena jako akční veličina žhavení katody iheat. Změna žhavení katody způsobí změnu 
proudu emitovaných elektronů iemis (emisní proud) do urychlovacího rezonátoru, tím se změní 
jeho zatížení a patřičně se změní i urychlovací napětí při konstantním příkonu rezonátoru. 
Kvalita této regulace (optimalizace) byla testována uživatelem definovanou změnou příkonu 
do rezonátoru, která má za následek bezprostřední změnu urychlovacího napětí. Dále byla 
zavedena poruchová neměřená veličina vcat, ta působila přímo na změnu teploty žhavené 
katody. 

Regulační obvod je zobrazen na Obr. 1. Do fuzzy regulátoru vstupuje derivace mikrovlnného 
příkonu Pmag, derivace proudu urychlených elektronů ibunch a derivace emisního proudu katody 
iemis. Výstupní (akční) veličinou je pak proud žhavicí katodu iheat. 

Jak je vidět z Obr. 1 a 2, regulátor je schopný práce pouze ze znalostí derivací dvou měřených 
veličin na modelu urychlovače a vykazovat jistou odolnost na poruchovou veličinu vcat. 
Derivace příkon Pmag je do regulátoru vedena pouze z důvodu rychlé odezvy regulátoru na 
změnu Pmag. Poznamenejme, že regulátor začal pracovat v čase t = 5 s. V čase menším než 
5 s najížděl urychlovač na stabilní pracovní režim, který byl blízký optimálnímu stavu (v 
případě nulové hodnoty poruchové veličiny). Magnetické pole v tomto případě bylo 
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konstantní a rozdíl mezi rezonanční frekvencí rezonátoru a vlastní frekvencí magnetronu byl 
považován za nulový. 

Poznamenejme, že produkční pravidla pro stabilizaci parametru ε na optimální hodnotu byla 
čtyři a pro rychlou odezvu na změnu Pmag dvě. Pravidla byly získány na základě zkušeností 
s provozem urychlovače a na základě poznatků práce urychlovače získané při tvorbě jeho 
modelu.  

 

 

Obr. 1 Simulační schéma regulačního obvodu optimalizující parametr ε. 

 

  

Obr. 2 Průběh proudu urychlených elektronů ibunch (vlevo) a poměr elektrického urychlujícího 
pole v rezonátoru a homogenního magnetického pole ve vakuové komoře urychlovače ε 
(vpravo). V čase t = 5 s začal pracovat regulátor. V čase t = 15 s se zvednul příkon o 150 kW 
a v čase t = 30 s klesnul na původní hodnotu. Neměřená poruchová veličina vcat má vliv pouze 
na rychlost ustálení proudu urychlených elektronů. Simulací bylo zjištěno, že stabilní chod 
urychlovače je možný v intervalu ε ∈ (0,76; 0,85). Optimum je při ε = 0,798, což odpovídá 
hodnotě získané na základě výpočtu uvedeném v práci 2. 

 
Simulace regulace proudu a energie elektronů na žádanou hodnotu 

Základem tohoto regulátoru byl obvod stabilizující parametr ε z předchozí kapitoly. Na Obr. 3 
je ukázán regulační obvod, kde oproti předchozímu případu přibyla vstupní proměnná do 
regulátoru e(ibunch), což je regulační odchylka proudu urychlených elektronů ibunch a e(We), což 
je regulační odchylka energie urychlených elektronů We. Regulátory působí na tři akční 
veličiny iheat, Pmag a Imm. Proud cívkou hlavního magnetu urychlovače Imm je úměrný velikosti 
homogenního magnetické pole B. 

Regulace proudu urychlených elektronů je prováděna pomocí změny vf příkonu Pmag. Pokud 
je proud menší než žádaná hodnota dojde ke zvýšení příkonu a naopak. Žhavícím proudem 
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pak nastavujeme zatížení rezonátoru, tak aby bylo urychlující napětí optimální. Při optimální 
hodnotě urychlujícího napětí je proud urychlených elektronů přibližně roven třem setinám 
proudu emisního. Viz oblast fázového záchytu v předchozím článku. 

Jelikož z měřených veličin nedokážeme stanovit velikost urychlujícího napětí, bylo 
přistoupeno k pulsnímu zvyšování příkonu, který pracuje tak, že jednu desetinu sekundy je 
umožněna jeho změna a pak devět desetin sekundy pracuje regulátor jako stabilizátor popsaný 
v předchozí kapitole. Toto zajišťuje objekt Pulse Generator viz Obr. 3. Díky tomuto přepínání 
režimu regulátoru s periodou 1 s je v průběhu regulace pozorována nemonotónní změna 
průběhu proudu urychlených elektronů (Obr. 4). Také zde přibylo proměnné zesílení regulace 
žhavicího proudu katody (viz objekt Polynomial). Toto zesílení se mění se čtvrtou mocninou 
emisního proudu (žhavicí proud a emisní proud jsou svázány čtvrtou mocninou). Tím jsme 
získali přesnější regulaci proudu urychlených elektronů a to jak na nízkých, tak na vysokých 
hodnotách tohoto proudu a zároveň se přibližně dvojnásobně zrychlila regulace oproti stavu 
bez proměnného zesílení. 

Změna energie urychlených elektronů se provádí změnou proudu v cívce hlavního magnetu 
Imm. Tato změna bohužel vyvolává změnu zatížení rezonátoru, urychlovací napětí se stává 
neoptimálním a klesá proud urychlených elektronů. Aby při změně energie nedošlo 
k výpadku urychlovače, regulátor pracuje pouze v době, kdy odchylka hodnoty proudu 
urychlených elektronů od žádané hodnoty je menší než ± 2 %. Simulované průběhy jsou 
zobrazeny na Obr. 4 a 5. 

 

 

Obr. 3 Schéma regulačního obvodu umožňující regulaci proudu a energie urychlených 
elektronů na žádanou hodnotu. ibunch – proud urychlených elektronů, iemiss – emisní proud 
katody, We – energie urychlených elektronů, Pmag – mikrovlnný výkon magnetronu, iheat – 
žhavící proud katody, Imm – proud cívkou hlavního magnetu, Pmag (t = 0) – mikrovlnný příkon 
v čase t = 0 s, iheat (t = 0) – žhavicí proud katody v čase t = 0 s, Imm (t = 0) – proud cívkou 
hlavního magnetu v čase t = 0 s, e (ibunch) – regulační odchylka proudu urychlených elektronů, 
e (We) – regulační odchylka energie urychlených elektronů, w (ibunch) – žádaná hodnota 
proudu urychlených elektronů, w (We) – žádaná hodnota energie urychlených elektronů. 
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Obr. 4 Průběh proudu urychlených elektronů ibunch. V čase t = 5 s začal pracovat regulátor 
s žádanou hodonout 5 mA. V čase t = 10 s se změnila žádaná hodnota energie elektronů 
s 20 MeV na 19 MeV. V čase t = 15 s se změnila žádaná hodnota proudu z 5 mA na 20 mA. 
V čase t = 40 s se opět změnila žádaná hodnota energie z 20 MeV na 19 MeV a v čase 
t = 55 s se změnila žádaná hodnota proudu zpět z 20 mA na 5 mA. Při změně energie dochází 
ke změně proudu v rozmezí maximálně ± 5 % od žádané hodnoty. 

 

 

Obr. 5 Průběh energie urychlených elektronů We. V čase t = 10 s se změnila žádaná hodnota 
energie z 20 MeV na 19 MeV. V čase t = 40 s se žádaná hodnota opět vrátila na hodnotu 
20 MeV. Změna proudu urychlených elektronů nemá vliv na jejich energii. 
 

Z průběhů lze odečíst, že proud urychlených elektronů jsme schopni měnit rychlostí 0,8 mA/s. 
U změny energie je časová závislost zároveň dána výkonem urychlovače. Pokud měníme 
energii při nízkém výkonu urychlovače je změna energie rychlejší, než kdybychom měnili 
energii na vysokém výkonu. 

 

Závěr 

Fuzzy regulátor, jehož činnost byla simulována na modelu urychlovače, splnil očekávání a 
ukazuje, že systém je možno řídit i přesto, že nedokážeme měřit velikost urychlovacího 
napětí, jehož přesně nastavená hodnota je klíčová k udržení urychlovače ve stabilním stavu. 
Regulátor je připraven k optimalizaci, kterou zamýšlíme provést pomocí genetických 
algoritmů. Jak naznačují uvedené výsledky, regulátor je schopen zabezpečit činnost 
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urychlovače v optimálním stav, což vede k maximalizaci proudu urychlených elektronů a 
k jeho stabilitě. Zároveň se zlepší komfort operátora zvláště při několikahodinovém ozařování 
např. pro IPAA. 
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This work deals with control problems of the classical microtron with Kapitza type of the accelerating cavity. 
Fuzzy controller is used. The main problem, which led to using this type of controller, is a problematical 
measurement of the radio-frequency electric field inside accelerating cavity. Careful setting of this electric field 
is necessary for accelerating condition fulfillment. 


