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Úvod 

 

Od roku 1919, keď Rutherford bombardoval jadrá dusíka -časticami vyletujúcimi 

z jadra rádia, sa začalo intenzívne štúdium atómového jadra. Tento experiment poskytol 

dôleţité dôkazy o vlastnostiach jadra a priviedol nás k nevyhnutnosti získať oveľa 

intenzívnejšie zdroje nabitých častíc. Tieto snahy viedli k umelému urýchleniu jadier 

s energiami rovnajúcimi sa, alebo prevyšujúcimi energie -častíc vyletujúcich 

z rádioaktívnych prvkov. Na tento účel boli vyvinuté zariadenia, ktoré nazývame 

urýchľovače.  

V priebehu krátkeho obdobia urýchľovače prešli veľkým vývojom, od malých 

stolných zariadení aţ po gigantické stroje. V súčasnosti sa otázky okolo teórie funkcie 

urýchľovačov, ich projektovania a stavby vyčlenili do samostatnej časti experimentálnej 

fyziky.  

Jedným z mnohých typov urýchľovačov je aj cyklotrón, ktorý sa zaraďuje medzi 

cyklické rezonančné urýchľovače. Vysoká kinetická energia častíc sa v ňom dosahuje vďaka 

mnohonásobnému synchrónnemu preletu zväzku nabitých častíc, tých istých urýchľovacích 

štrbín s vysokofrekvenčným elektrickým poľom. Synchronizácia sa dosahuje vďaka 

konštantnej frekvencii obehu iónu v magnetickom poli cyklotrónu.  

Cyklotróny sa projektujú v závislosti od ich plánovanej funkcie, od malých 

špeciálnych cyklotrónov na výrobu rádioizotopov, na onkologickú terapiu alebo štúdium 

opotrebenia strojov, aţ do veľkých zariadení určených na základný výskum v jadrovej fyzike, 

fyzike častíc alebo fyzike pevných látok.  

  

Vývoj prvého, klasického cyklotrónu sa začal okolo roku 1930, ako reakcia na 

poţiadavky vtedy ešte nového smeru, jadrovej fyziky. Bol postavený v roku 1931 E. O. 

Lawrencom a M. S. Livingstonom v laboratóriu Kalifornskej univerzity v Berkley (Obr. 0.1.). 
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Tento cyklotrón mal priemer pólových nástavcov 28 cm a vyrábal tok protónov s intenzitou 

0,001 A pri napätí 1220000 V. Uţ v roku 1932 bol pouţitý na fyzikálne skúmania.  

 

 

 

Obr. 0.1 Prvý funkčný model cyklotrónu. 

 

Vo všetkých raných cyklotrónoch sa pouţívali ploché pólové nástavce s dostatočným 

efektom fokusácie v dôsledku neveľkého spádu poľa od centra cyklotrónu po kraj nástavcov. 

Zosilnenie radiálneho poľa pre urýchlenie do relativistických energií sa ukázalo ako 

protichodné s poţiadavkami na fokusáciu zväzku. V dôsledku čoho je maximálna 

dosiahnuteľná energia v klasických cyklotrónoch je pre protóny 12 MeV a 34 MeV pre -

častice [1]. 

Poţiadavka na dosiahnutie vyšších energií viedla k ďalšiemu rozvoju cyklotrónov. 

V roku 1938 publikoval L. H. Thomas myšlienku pouţiť azimutálnu variáciu magnetického 

poľa. Táto idea nebola vtedy prijatá a namiesto toho bol nezávisle V. Vekslerom a E. M. 

McMillanom navrhnutý frekvenčne modulovaný cyklotrón. V týchto cyklotrónoch sa 

magnetické pole takisto zniţuje s polomerom, aby sa dosiahol efekt axiálnej fokusácie a 

súčasne sa zniţuje frekvencia urýchlenia, aby bol zabezpečený synchronizmus a urýchlenie aţ 

do relativistických energií. Synchrocyklotróny vynikali fázovou stabilitou. Rýchlosť zmeny 
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frekvencie bola neveľká, pribliţne 50 – 4000 Hz, v dôsledku čoho bol proces urýchlenia 

pomalý a napätie na duante nemuselo byť veľmi veľké, okolo 10 kV – 40 kV. Nedostatkom 

frekvenčnej modulácie je periodickosť urýchlenia. Preto sa v synchrocyklotrónoch zväzok 

urýchľuje impulzne v zhode s frekvenciou modulácie, s nízkym plnením (duty factor) 

a s nízkou strednou intenzitou zväzku.  

Uţ v roku 1950 bola potreba vysokých tokov neutrónov impulzom k vývoju 

elektrónového urýchľovača s azimutálnou variáciou magnetického poľa. Koniec koncov 

obmedzenie v intenzitách zväzkov, ktoré bolo objavené na synchrotrónoch bolo dobrým 

dôvodom na opätovné prehodnotenie návrhu L. H. Thomasa, pouţiť na zaostrovanie zväzku 

azimutálnu variáciu magnetického poľa. Kvalita zväzku a jeho intenzita sa výrazne zlepšili. 

To dalo moţnosť vyhovieť špeciálnym poţiadavkám uţívateľov zväzkov, umoţniť variáciu 

energií a rozšíriť rozsah urýchľovaných iónov. Tento typ cyklotrónu sa vďaka jeho 

univerzálnosti stal jedným z najrozšírenejších.  

Logickým krokom v rozvoji tohto typu cyklotrónu je aj cyklotrón s rozdelenými 

sektormi. Tento krok mal výrazný vplyv na mechanické vlastnosti cyklotrónu a na dynamické 

vlastnosti zväzku. Voľný priestor medzi rozdelenými sektorovými magnetmi umoţňuje 

inštalovať výkonné a efektívne, kvalitné vysokofrekvenčné rezonátory, namiesto duantov 

stlačených medzi pólmi magnetu. Takéto riešenie umoţňuje pouţiť výrazne väčšie 

urýchľovacie napätia čo vedie k lepšiemu rozdeleniu orbít. Zväzok sa dá vyviesť s malými 

stratami, čo je jedna z významných podmienok pre cyklotróny s veľkými intenzitami 

zväzkov.  

 

Technika a teória cyklotrónov sa vyvíjala v závislosti od poţiadaviek fyziky. V tejto histórii je 

zaujímavé to, ţe vţdy spolu s rozvojom princípu urýchlenia sa rozvíjali aj urýchľovacie 

systémy. Niekedy dokonca práve rozvoj vysokofrekvenčného urýchľovacieho systému 

znamenal pokrok v dosiahnutí nových výsledkov. 

 

 Moderné cyklotróny, hlavne izochrónne, dávajú moţnosť získať urýchlené zväzky 

iónov v širokom rozmedzí hmotností aj energií. S pomocou ľahkých iónov sa vyrábajú 

rádioaktívne izotopy pouţívané v medicíne, vykonávajú sa neutrónno-aktivačné analýzy ako 

aj povrchová aktivácia súčiastok na kontrolu ich odolnosti proti opotrebovaniu. Vykonáva sa 

terapia a biologické vyšetrovanie, skúma sa vplyv oţiarenia rýchlymi neutrónmi na materiál, 

a taktieţ sa vykonávajú spektrometrické práce s ľahkými jadrami a rýchlymi neutrónmi.  
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 Dostatočne veľké moţnosti predstavuje pouţitie ťaţkých iónov. S ťaţkými iónmi je 

spojený významný pokrok v oblasti výskumu delenia jadier, štúdia mechanizmu vzájomného 

pôsobenia zloţených jadier a mnohé druhé. Významné perspektívy sú spojené s praktickým 

pouţitím zväzkov ťaţkých iónov v oblasti náučno-technického rozvoja. Urýchlené ťaţké ióny 

vytvárajú unikátnu moţnosť skúmania radiačného poškodenia a štúdia radiačnej stálosti 

rôznych druhov materiálov. Iným perspektívnym smerom pouţitia ťaţkých iónov je výroba 

mikropórovytých filtrov. 
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Ciele dizertačnej práce 

 

Ciele dizertačnej práce boli stanovené nasledovne: 

 

 Vyuţitie programových prostriedkov  pri návrhu jednotlivých častí 

rezonančného systému cyklotrónu s moţnosťou syntézy jednotlivých častí do 

komplexnej schémy celého systému. 

 Návrh a realizácia konštrukcie rezonančného systému cyklotrónu DC – 72.  

 Návrh a realizácia chladenia rezonančného systému cyklotrónu. 

 Porovnanie navrhovaných a reálnych parametrov rezonančného systému 

v pracovnom reţime cyklotrónu DC – 72. 
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1. Cyklotrón 

 

1.1 Princíp činnosti cyklotrónu 

 Princíp činnosti cyklotrónu je zloţený na stálosti frekvencie obiehania iónov, 

pohybujúcich sa v procese urýchľovania po kvázi kruhových orbitách v stacionárnom 

magnetickom poli [2]. Urýchľovanie sa uskutočňuje vysokofrekvenčným elektrickým poľom 

s frekvenciou , rovnajúcej sa frekvencii obiehania iónov alebo jeho násobku. 

...,3,2,1, hh ob               (1.1) 

Urýchľovacie medzery sú vytvorené krajmi dutých duantov, vo vnútri ktorých sa 

nenachádza elektrické pole. Najčastejšie sa pouţívajú dvoj alebo štvorduantové urýchľovacie 

systémy. Duanty sa nachádzajú vnútri vákuovej komory, umiestnenej medzi pólmi 

elektromagnetu. Ióny sa pohybujú na rovnováţnej rovine v medzere medzi pólmi 

elektromagnetu, pričom orbity vytvárajú otvárajúcu sa špirálu. Maximálny prírastok energie 

iónu W s nábojom Q, na jeden kruh sa rovná  

2
sin2max

h
UQNW deed        (1.2) 

kde Nd – počet duantov, Udee – amplitúda urýchľovacieho napätia na duante,  - veľkosť uhla 

duantu vzhľadom na centrum pólového nástavca. 

Ku vzorcu 1.2 je nutné doplniť niekoľko pripomienok.  

Po prvé, prírastok energie na jednu otáčku je maximálny len pri určitých fázach 

vysokofrekvenčných kmitov. Podľa kosínusového zákona zmeny VF napätia, kedy dané fázy 

na vstupe do duantu a na výstupe z neho majú nasledujúce hodnoty: 
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.2;
2

;
2

;3;1;
2

;
2

hpre

hpreqq

outin

outin

    (1.3) 

Po druhé, pre vylúčenie mikrotrónového efektu veľkosť uhla jedno duantových urýchľovacích 

štruktúr musí byť blízka k hodnote 180 . V takýchto štruktúrach je násobok frekvencii 

urýchľovacieho napätia len nepárny (h = 1, 3, 5, ...), a prírastok energie nezávisí od násobku 

frekvencie.  

Potretie, pri dvoj duantových urýchľovacích štruktúrach sa môţe pouţiť nepárny aj párny 

násobok frekvencií obehu častíc. V súlade s tým, pri nepárnych násobkoch sa na duanty 

podáva urýchľovacie napätie v protifáze a pri párnych vo fáze. Prírastok energie na jednu 

obrátku pre dvoj duantovú urýchľovaciu štruktúru pri rôznych hodnotách h je zobrazený na 

Obr. 1.1. 

0

0,25

0,5

0,75

1

0 30 60 90 120 150 180

W
/4
Z
U
d

h=1

2

3

h=4

 

Obr. 1.1 Prírastok energie W na jednu obrátku pre dvojduantovú urýchľovaciu štruktúru pri rôznych 

hodnotách h., v závislosti od uhla duantu vzhľadom na centrum pólového nástavca. 

 

 Konečnú energiu Wk iónu s atómovou hmotnosťou A môţeme vypočítať z rovnice 

magnetickej pevnosti častice na konečnom polomere urýchlenia (BkRk). Jej hodnota sa rovná 

sume prírastkov energií na kaţdú obrátku. Pre nerelativistický prípad je to: 

i

ikkk WRB
M

Q
W

2
2

        (1.4) 

kde Wk – MeV, Rk – m, Bk –T, Q – náboj iónu. 
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 Pohyb iónu v elektrickom a magnetickom poli je opísaný systémom troch 

diferenciálnych rovníc, ktorý môţeme v cylindrických koordinátach ( , r, z) napísať  v tvare: 

;

;
1

;

2

2

rz

zr

zr

BrBrEQzM
dt

d

BrBzEQMr
dt

d

r

BzBrEQMrrM
dt

d

         (1.5) 

Čiarka znamená deriváciu v čase. 

 Z prvej rovnice vyplýva, ţe frekvencia obiehania ob  častíc, pohybujúcich sa po 

kruţnici v homogénnom magnetickom poli ( 0BBr ) bez elektrického poľa, sa opisuje 

rovnicou 

MQB zob         (1.6) 

 Z tretej rovnice vidíme, ţe v homogénnom magnetickom poli nie sú vertikálne 

fokusujúce sily. Častice s vertikálnou zloţkou rýchlosti opúšťajú centrálnu rovinu 0z , to 

znamená, ţe častice vypadávajú z procesu urýchľovania a dopadajú na stenu duantu. 

V nehomogénnom magnetickom poli, v blízkosti centrálnej roviny, môţu byť zloţky Br aj B  

predstavené pomocou vertikálnej zloţky Bz: 

......;
00 z

z

z

z
r

B

r

z
B

r

B
zB .       (1.7) 

 V prípade cyklotrónu s axiálne symetrickým magnetickým poľom, rovnica 

vertikálneho pohybu nadobúda tvar: 

0z

z

r

B
zrQzM

t
     (1.8) 

 Z danej rovnice vyplýva, ţe vertikálna fokusácia vzniká len pri klesajúcej hodnote 

magnetického poľa od centra magnetu. 

0
0ź

z

r

B
      (1.9) 

 Avšak, z rovnice (3.6) vyplýva, ţe na zachovanie frekvencie obrátok v procese 

urýchlenia, relativistický nárast hmotnosti môţe byť kompenzovaný len zväčšením hodnoty 

magnetického poľa, čo znamená vyplniť podmienku 
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0
0ź

z

r

B
      (1.10) 

 Energia zväzku je ohraničená relativistickým efektom, ktorý narúša synchronizáciu 

medzi frekvenciou obiehajúcej častice a frekvenciou urýchľovacieho poľa. 

 Na kompenzáciu axiálnej defokusácie častíc v  magnetickom poli s narastajúcou 

hodnotou indukcie magnetického poľa v polomere bolo navrhnuté pouţiť azimutálnu variáciu 

magnetického poľa, ktorá je vytvorená sektormi umiestnenými na pólových nástavcoch 

elektromagnetu. Medzi sektormi (vrchy) je hodnota magnetickej indukcie vyššia a v častiach 

bez sektorov (doliny) niţšia ako stredná hodnota indukcie magnetického poľa. Pri danej 

konfigurácii magnetického poľa vzniká azimutálna zloţka indukcie magnetického poľa B . 

Radiálna zloţka rýchlosti rvr  vzniká v dôsledku rôznych polomerov kruhových dráh 

častíc v magnetickom poli s vysokou a nízkou hodnotou indukcie. Takým spôsobom 

zabezpečujeme fokusáciu zväzku v procese urýchľovania. 

 



Urýchľovací systém cyklotrónu 

 10 

 

 

 

 

 

2 Urýchľovací systém cyklotrónu 

 

2.1  Požiadavky na vysokofrekvenčný systém 

 

Poţiadavky na vysokofrekvenčný systém cyklotrónu (ďalej vf) sú dané 

charakteristikami zväzku:  

 typom urýchľovaných iónov 

 energiou urýchľovaných iónov 

 magnetickým poľom 

 charakteristikami zväzku na terčíku. 

 

Vf systém cyklotrónu musí zabezpečovať zadanú amplitúdu, frekvenciu a fázu 

urýchľujúceho  vf napätia a taktieţ ich stabilitu [7]. Tieto poţiadavky musia byť splnené 

v rozsahu frekvencií, ktorý je definovaný rozsahom urýchľovaných iónov a taktieţ limitmi ich 

konečnej energie a násobku frekvencie.  

Ak je cyklotrón určený na urýchľovanie iónov s rovnakým pomerom hmotnosti 

A a náboja Q (Q/A), v rozmedzí  indukcie magnetického poľa od В2 do В1  (B1 > B2), potom 

interval pracovných frekvencií je od ot1 do ot2, pričom 

2

1
12
В

В
otot  (2.1) 

Keďţe energia iónov je úmerná druhej mocnine pracovnej indukcie magnetického poľa 

a indukcia je úmerná frekvencii obiehania iónov. Pri dvojnásobnej zmene frekvencie teda 

dôjde k štvornásobnej zmene energie iónu. V cyklotróne s konštantnou hodnotou indukcie 

magnetického poľa, určenom na urýchľovanie širokého rozsahu iónov s pomerom náboja ku 

hmotnosti od (Q/A)1  do (Q/A)2, je potrebný rozsah frekvencií od ot1 do ot2, kde  
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.
)/(

)/(

1

2
12

AQ

AQ
otot  (2.2) 

V dôsledku toho, v cyklotróne s regulovateľnou energiou rôznych druhov iónov, je 

potrebný rozsah frekvencií od ot1 do ot2 

,
)/(

)/(

11

22
12

BAQ

BAQ
otot  (2.3) 

kde ot1 – maximálna frekvencia obiehania najľahšieho iónu s pomerom náboja ku hmotnosti 

(Q/A)1 pri maximálnej pracovnej indukcii magnetického poľa В1. 

Napríklad, v cyklotróne na urýchľovanie iónov s pomerom náboja ku hmotnosti Q/A 

meniacim sa od 1,0 (protón) do 0,1 (ióny xenónu) pri zväčšení energie na štyri krát, pracovná 

indukcia magnetického poľa sa zväčšuje dva krát, od 0,72 do 1,44 T a frekvencia obiehania 

iónov sa 20 krát zmenší – od 22 MHz do 1,1 MHz.  

Technické riešenie takých širokopásmových rezonančných systémov cyklotrónov 

predstavuje zloţitú úlohu. Preto, napriek veľkému mnoţstvu doplňujúcich problémov,  

spojených s dynamikou zväzku, hlavne v centrálnej oblasti urýchlenia  (pri zdroji iónov), na 

väčšine súčasných cyklotrónov sa pouţívajú rôzne násobky urýchľujúceho poľa. Práca na 

subharmonických zloţkách frekvencie obiehania  iónov v cyklotróne s regulovateľnou 

energiou iónov dovoľuje značne zmenšiť potrebný rozsah pracovných frekvencií a rozmery 

systému. Okrem hlavnej harmonickej (h = 1) môţeme pouţiť násobok 3 a 5 pre 180  duanty. 

Ak pouţijeme dvoj duantový urýchľovací systém s uhlom duantu 45  v súfázovom reţime, 

vtedy násobok môţe byť aj 2, 4 alebo 6.  

 

Obr. 2.1 Fázy urýchlenia na 1. harmonickej pri duantoch s uhlom 90°. 

 

Anti- 

duant 

Anti- 

duant 
Duant2 

Duant1 
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Hlavným problémom pouţitia urýchlenia na subharmonických kmitočtoch je 

v centrovaní orbít pri zmene urýchľovaných iónov, ak je navyše spojený so zmenou násobku 

aj reţimu práce (súfázovo – protifázovo, alebo naopak). V tomto prípade je potrebná 

prestavba konfigurácie centrálnej optiky a zmena polohy jej častí vzhľadom k centru symetrie 

magnetického poľa. V tomto prípade musí byť realizácia centrálnej oblasti zaloţená na 

výsledkoch počítačového modelovania.  

Pri práci s násobkom urýchlenia viac ako štyri začína vplývať faktor času preletu 

(hlavne pri prechode častíc cez medzeru zdroj iónov – vyťahujúci extrakčný element), čo 

privádza k zúţeniu štartového intervalu fáz, to znamená k zmenšeniu hodnoty výsttupného 

prúdu zväzku. Okrem toho sa zväčšuje elektrická defokusácia, z čoho vyplýva nárast 

emitancie a rozptylu energie. Preto sa pri moderných izochrónnych cyklotrónoch prípustný 

násobok frekvencie vyberá z princípu komplexného preskúmania dynamiky zväzku, 

charakteristík urýchľovacieho systému a podmienok prevádzky urýchľovača.  

Jednou z hlavných poţiadaviek na vysokofrekvenčný systém cyklotrónu je 

nevyhnutnosť stabilizácie frekvencie urýchľujúceho napätia. Stabilita frekvencie je 

definovaná fázovým pohybom iónov v priebehu urýchlenia. Závisí od počtu otáčok iónu, od 

prírastku maximálnej energie a násobku frekvencie urýchlenia [2].   

Na určenie potrebnej stability frekvencie generátora /  analyzujeme rovnicu nárastu 

energie iónu a zmeny jeho fázy za jeden obeh 

cos2 0qV
dN

dE

y

 a n
dN

d

RF

RF

y

2  (2.4) 

kde E – energia iónov, Ny – počet kruhových dráh iónu v procese urýchlenia, q – je 

náboj iónov, V0 – maximálna hodnota urýchľujúceho napätia,  - fáza urýchľovaného iónu. 

Odtiaľ, pri uvaţovaní vzťahu  
yy dN

dE

dE

d

dN

d
dostávame rovnicu  

,cos0 ndEdqV
RF

RF  (2.5) 

z ktorej po integrácii dostaneme  

,2sin
RF

RF
y nN  (2.6) 

kde )2/( 0qVEN y – počet obrátok iónu pri procese urýchlenia. 
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Ak vynásobíme počet obrátok s násobkom urýchlenia, ktorý uvaţujeme rovným 1000, 

čo je moţné realizovať v súčasnosti, tak pri prípustnom fázovom zdvihu      0,10  0,15 

stabilita frekvencie musí byť lepšia ako (1 ... 2)10
-5

. 

Fázový posun vznikajúci z časovej nestabilnosti frekvencie urýchľujúceho napätia sa 

sumuje fázovým posuvom od časovej nestability magnetického poľa a rozdielu reálneho 

magnetického poľa od izochrónneho. Fázový posun vyzvaný rozdielom reálneho poľa od 

izochrónneho môţeme korigovať pomocou korekcie radiálneho rozdelenia magnetického 

poľa. Časová nestabilita sa ničím nekoriguje, preto daný fázový posun je potrebné maximálne 

ohraničiť, aspoň do hodnoty sin  = 0,05...0,10. Vtedy, pri takom istom počte otáčok 

stabilita frekvencie musí byť minimálne  5.10
-6

. Doplníme, ţe taká istá musí byť aj presnosť 

časovej stability magnetického poľa. Pri technickom riešení poslednej poţiadavky vznikajú 

určité problémy, preto je potrebné presnosť stability frekvencie zvýšiť o jeden rád, aby bolo 

moţné úplne zanedbať jej vplyv na fázový posun. 

Stabilita amplitúdy urýchľujúceho napätia nie je aţ taká kritická ako stabilita frekvencie, 

hlavne pri práci s vnútorným terčíkom. Dovolené je  kolísanie na niekoľko percent. Avšak, pri 

pouţití fázovej selekcie kolimačného systému v centrálnej časti urýchľovača a taktieţ pri 

vybudení radiálnych kmitov na vývod zväzku pomocou elektrostatického deflektora, nároky 

na stabilitu amplitúdy prudko rastú. Na zabezpečenie efektívneho vývodu zväzku (70...90%) 

je potrebná stabilita amplitúdy (10 Ny)
-1

. Napríklad, pri cyklotróne s počtom obrátok 1000, 

musí byť stabilita amplitúdy 0,01%. 

Pri projektovaní urýchľujúceho systému cyklotrónu je potrebné uvaţovať taktieţ rozdiel 

rozloţenia amplitúdy vysokofrekvenčného napätia pozdĺţ vstupnej a výstupnej hrany duantu. 

Tento efekt má vplyv na zväzok ekvivalentný vplyvu prvej harmonickej magnetického poľa. 

To vedie k posunu orbít pozdĺţ hrany duantu na stranu opačnú ako je nárast amplitúdy. 

Predpokladá sa, ţe 10%-ný rozdiel amplitúdy napätia pozdĺţ hrán duantu je dovolený 

a nezhoršuje kvalitu zväzku pri urýchlení [2]. V opačnom prípade je potrebné zabezpečenie 

centrovania orbít s pomocou, napríklad, harmonických vinutí. Avšak, pri tom sa zväčšuje 

amplitúda radiálnych kmitov častíc, čo zhoršuje kvalitu zväzku a zhoršuje efektívnosť vývodu 

zväzku. 
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3 Celková konštrukcia rezonančného systému 

cyklotrónu DC – 72  

 

Cyklotrón  DC – 72 

 

Hlavnou časťou cyklotrónového centra Slovenskej republiky v Bratislave sa javí 

izochrónny cyklotrón, na ktorom sa predpokladá získať vyvedené zväzky iónov od H
-
 do  

Xe
+18

, pri ich urýchlení do energie 72  2 MeV/nukleón.  

  Hlavnou úlohou urýchľovacieho systému je urýchlenie predpokladaného širokého 

rozsahu zväzkov iónov bez strát z centra cyklotrónu, aţ do jeho konečného polomeru vývodu  

zväzku. 

Pre vybraný pracovný rozsah stredných magnetických polí, leţia frekvencie obehu 

zväzku iónov v intervale 3.08  16 MHz. 

Pri výpočtoch sme vychádzali z predpokladu, ţe na duantoch urýchľujúceho systému bude 

napätie 60kV. 

Konštrukcia rezonančného obvodu vysokofrekvenčného urýchľovacieho systému 

cyklotrónu DC – 72 sa skladá z dvoch duantov [8].  Kaţdý z nich má po dva štvrť-vlnové 

objemové  rezonátory, umiestnené vertikálne vzhľadom na centrálnu rovinu cyklotrónu nahor 

a nadol. Prechod z duantu k objemovému rezonátoru ako aj časť samotného objemového 

rezonátora sú umiestnené v tele samotného magnetu, v dvoch protiľahlých vertikálnych 

otvoroch. Samotný prechod sa skladá z tenkej a kónickej časti. 

Pracovný diagram cyklotrónu, zobrazený na Obr. 3.2, udáva rozsah preladenia 

rezonančného obvodu, potrebných k urýchleniu rozličných zväzkov iónov od 18,25 MHz do 

32 MHz. 

Merania vykonané na modeli urýchľovacieho systému preukázali potrebu zmeny 

geometrických rozmerov konštrukcii urýchľovacieho systému cyklotrónu DC – 72. Na Obr. 

3.1 je znázornená závislosť zmeny rezonančnej frekvencie obvodu od vzdialenosti skratovacej 
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dosky od centrálnej roviny cyklotrónu (dĺţky koaxiálnej časti rezonančného obvodu), ktoré 

boli získané pri meraní na modeli rezonančného systému a výpočtom. 

15
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Obr. 3.1 Závislosť zmeny rezonančnej frekvencie od polohy skratovacej dosky. 

 

 Posun skratovacej dosky v rozmedzí od 73,5 cm do 226,5 cm od centrálnej roviny 

cyklotrónu zabezpečuje zmenu rezonančnej frekvencie v rozsahu od 39,26 do 17,855 MHz. 

Z konštrukčného hľadiska posunom skratovacej dosky 1200 mm je potrebné zabezpečiť 

zmenu rezonančnej frekvencie v rozmedzí od 18,5 MHz do 32 MHz. Keďţe konštrukčné 

riešenie modelu rezonanátora nedovoľuje zabezpečiť danú poţiadavku, bolo potrebné 

vykonať doplňujúce výpočty pre rôzne konštrukčné riešenia. 

Rozmery rezonančného obvodu sú ohraničené konštrukčnými rozmermi magnetu 

cyklotrónu, ktoré boli vypočítané a preverené na modeli magnetu. Na základe týchto 

výpočtov a meraní boli konštrukčne určené maximálne rozmery antiduantu ako aj konštrukcia 

vonkajšej ţily koaxiálneho rezonátora a prechodu na antiduant. 
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Obr. 3.2 Pracovný diagram cyklotrónu DC – 72. 
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Obr. 3.2 znázorňuje pracovný diagram cyklotrónu DC – 2 [18]. Pracovný diagram 

predstavuje závislosť energie zväzkov iónov (2,5 ‚ 72,0 MeV/nukl ) s pomerom A/Q (1,00 ‚ 

7.17), urýchľovaných v izochrónnom magnetickom poli s magnetickou indukciou v centre 

cyklotrónu od 0,7 do 1,6 T s frekvenciou obehu zväzku 3.08 aţ 16,00 MHz. V pracovnom 

diagrame je taktieţ znázornené vyuţitie vyšších harmonických zloţiek frekvencie obehu 

častíc (2 ‚ 6 pravá časť diagramu) pre budenie vysokofrekvenčného elektromagnetického 

poľa s frekvenciou 18,5 aţ 32,0 MHz.  

Nároky na návrh vysokofrekvenčnej časti  urýchľovacieho systému sú veľmi vysoké. 

Náročnosť určuje široký rozsah urýchľovaných iónov s moţnosťou preladenia cyklotrónu 

v širokom rozsahu energií. Na celkové konštrukčné rozmery rezonančného systému má 

podstatný vplyv tieţ konštrukcia magnetu cyklotrónu ako aj spôsob napájania duantov. 

 



Výpočtové metódy  

 18 

 

 

 

 

 

4 Výpočtové metódy  

 

 Zloţitosť návrhu konštrukčných rozmerov rezonančného obvodu ohraničeného 

konštrukčným riešením magnetického obvodu cyklotrónu DC – 72 ako aj vyhodnotenie 

získaných vysokofrekvenčných elektrických parametrov vyţaduje vykonanie veľkého 

mnoţstva výpočtov, pokiaľ bude nájdené optimálny konštrukčné riešenie , splňujúce všetky 

poţiadavky kladené na vysokofrekvenčný rezonančný systém cyklotrónu.  

 Pouţitie trojrozmerných výpočtových programov vo fáze návrhu rezonančného  

obvodu predstavuje časovo náročnú úlohu  pri návrhu trojrozmerných výpočtových modelov 

pre rozličné konštrukčné varianty rezonančného systému (3D CAD projektovanie) ako aj pri 

samotnom výpočte. Nemenej zloţitým je analýza získaných výstupov pre hľadanie 

optimálneho konštrukčného riešenia rezonančného systému cyklotrónu.  

 Výhodou dvojrozmerného, alebo 3D cylindricky symetrického výpočtu rezonančného 

obvodu je podstatne jednoduchšia príprava výpočtového modelu ako aj mnohonásobne kratší 

čas samotného výpočtu v porovnaní s trojrozmerným výpočtom. Avšak pri 3D cylindricky 

symetrickom modeli je nemoţné vytvoriť výpočtový model objektov zloţitých geometrických 

tvarov, ako napríklad duant cyklotrónu bez pouţitia náhradných ekvivalentných, cylindricky 

symetrických modelov.  

 Výpočet intenzity elektrického poľa v urýchľovacích medzerách (duant – antiduant) 

pri hľadaní optimálnych rozmerov z hľadiska vysokonapäťových vákuových priebojov, ako aj 

výpočet kapacity rozličných častí rezonančného systému (duant – antiduant, väzobná 

kapacita, trimer a meracie elektródy elektrických parametrov) je taktieţ moţné zabezpečiť 

pouţitím dvojrozmerným výpočtom. 

 K návrhu prispôsobovacej väzobnej jednotky medzi napájacím vedením 

a rezonančným systémom je najvhodnejším pouţitie výpočtového programu určeného na 

riešenie frekvenčných závislostí elektronických obvodov, kde samotný rezonančný systém, 

ako aj jednotlivé prvky sa nahradia náhradnou elektrickou schémou, pozostávajúcou 
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z pasívnych elektronických obvodov (R, L, C). Pri návrhu náhradných elektronických 

obvodov taktieţ vyuţívame výpočet kapacity rozličných častí rezonančného systému s 

pouţitím dvojrozmerného výpočtového programu ako aj všeobecne známe rovnice riešenia 

elektrických parametrov. 

 Vychádzajúc z vyššie spomenutých faktov, boli na výpočet rezonančného systému 

cyklotrónu DC – 72 bol pouţitý programový balík POISSON SUPERFISH [4] vypracovaný v 

Los Alamos National Laboratory, určený na výpočet vysokofrekvenčných ako aj  statických 

elektrických javov a programový balík MicroCap, určený na výpočet časových dynamických 

a frekvenčných závislostí elektronických obvodov. 

   

4.1  POISSON SUPERFISH 

Poisson Superfish predstavuje súbor výpočtových a post procesných programov, 

určených k výpočtu statických magnetických a elektrických polí, ako aj vysokofrekvenčných 

elektromagnetických polí buď v 2-D karteziánskych súradniciach, alebo v osovo 

symetrických cylindrických súradniciach. Programový balík je zaloţený na numerickej 

metóde konečných elementov, kde v danej geometrickej konštrukcii je vytvorená 

trojuholníková výpočtová sieťka so stanovenou diskretizáciou. Pri zadaní rozloţenia 

pouţitých materiálov vo vytvorenom geometrickom modeli a zadaní hraničných údajov, je 

moţné vypočítať rozloţenie elektrického alebo magnetického poľa s pouţitím programu 

POISSON alebo PANDIRA, alebo rezonančnú frekvenciu geometrickej konštrukcie a tieţ 

rozloţenie elektromagnetického poľa v objeme rezonátora s pouţitím programu FISH alebo 

SFISH. Pomocou post procesných programov je moţné získať doplňujúce údaje, ako sú 

rozloţenie intenzity elektrického poľa, nahromadenú elektrickú energiu a tieţ 

vysokofrekvenčné parametre obvodu, ako sú kvalita rezonančného obvodu výkonové straty, 

prúdová hustota v jednotlivých častiach rezonátora, ktoré sú potrebné pre návrh rezonančného 

obvodu cyklotrónu. 
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4.2  MicroCap 

 MicroCap 7 predstavuje programový balík zaloţený na schematickom modelovaní 

elektrických obvodov s pouţitím štandardného formátu SPICE.  

 Elektrické schémy sa v programe MicroCap [5], [6] zadávajú v grafickej forme 

s určením parametrov jednotlivých pasívnych alebo aktívnych analógových i digitálnych 

prvkov z vopred vytvorenej kniţnici prvkov, zadaním parametrov ručne alebo vytvorením 

nových modelov s pouţitím blokových schém, alebo matematických funkcií. 

 Analýza elektrických schém pouţitá pri návrhu vysokofrekvenčného rezonančného 

systému cyklotrónu je vykonávaná najmä v časovej závislosti pre prechodové procesy 

(Transient Analysis), výpočet frekvenčných charakteristík (AC Analisys). 

 Pri analýze ja moţné meniť vstupné parametre niekoľkých prvkov obvodu 

a v dvojrozmerných alebo trojrozmerných výstupných grafoch priamo pozorovať vplyv 

vykonaných zmien na funkciu obvodu. Výstupné parametre je taktieţ moţné exportovať do 

výstupných textových súborov vypočítaných hodnôt.   

 Parametre jednotlivých prvkov môţu byť menené nielen pri analýze zmeny ich 

hodnoty, ale je moţné zadávať časovo alebo frekvenčne závislý vstupný parameter prvku. 

 Výstupné grafické zobrazenia je moţné prispôsobiť potrebám pouţívateľa, zmenou 

formátu medzi pravouhlým, polárnym, alebo Smithovym typom koordinát  

 

 



Výpočet konštrukčných rozmerov rezonančného systému  

 21 

 

 

 

 

 

5 Výpočet konštrukčných rozmerov rezonančného systému 

Konštrukčné rozmery rezonančného systému cyklotrónu sú vymedzené konštrukciou 

magnetu cyklotrónu, ktorá bola výpočtami a meraniami na modeli preverená a schválená do 

konečnej výroby. Aj preto sú vonkajšie maximálne rozmery rezonátora, ako aj rozmer 

antiduantu ohraničené.  

Základom výpočtu konštrukčných rozmerov je vytvorenie 3D cylindricky symetrického 

modelu pre program SUPERFISH [4], pozostávajúceho z koaxiálneho rezonátora, 

koaxiálneho prechodu a prepočítaného cylindricky symetrického duantu a antiduantu      

(Obr. 5.1). 

 

Obr. 5.1 Ekvivalentná schéma rezonátora DC - 72, použitá na výpočet pomocou programu POISSON 

SUPERFISH. 

Moţnosť vykonania väčšieho počtu výpočtov s moţnosťou zmeny určitých rozmerov 

a moţnosť analýzy vplyvu vykonaných konštrukčných zmien na parametre rezonančného 

obvodu (rezonančná frekvencia, maximálny prúd, výkonové straty, kvalita) viedla 

k vytvoreniu pomocného programu napísaného v programovacom jazyku C++ v prostredí 

Borland [17](Obr. 5.2).  
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Obr. 5.2 Výpočet rezonátora s  použitím pomocného programu. 

 

5.1 Výpočet rozmerov ekvivalentného duantu a antiduantu 

 

Polomer ekvivalentného duantu bol vypočítaný z plochy jeho vrchnej časti, kde plocha 

je rovnaká ako plocha vytvorená ekvivalentnou kruţnicou (Obr. 5.3): 

S = 498087.3 mm
2 82.39

S
Rin cm (398.2mm)  (5.1) 
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Obr. 5.3 Zámena reálnej geometrie duantu ekvivalentnou. 

Polomer ekvivalentného antiduantu bol vypočítaný s pomocou programu POISSON , 

kde bola vypočítaná hodnota nahromadenej energie v priestore medzi bočnými časťami 

duantu a antiduantu, a následne vypočítaná boková kapacita podľa rovnice 5.2 (Obr. 5.4). 

 

 

Obr. 5.4 Zámena reálnej bočnej medzery medzi duantom a antiduantom cylindrickou kapacitou 

][

]/[2
2 VU

cmJW
CDee 74,8pF   (5.2) 

Vzhľadom na to, ţe do výpočtu bočnej  kapacity nie je zahrnutá urýchľujúca medzera, boli 

vykonané doplňujúce výpočty kapacity duantu v reze na niekoľkých polomeroch od centra 

cyklotrónu bez medzery                                                          a                              b 

Obr. 5.5a) aj s medzerou (                                                          a                              b 

Obr. 5.5b). 
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                                                          a                              b 

Obr. 5.5 Bočná kapacita systému duant – antiduant (D-AD)  bez vzduchovej medzery a, a so vzduchovou 

medzerou b. 

 

Integráciou percentuálneho rozdielu kapacity s medzerou a bez po obvode duantu 

získame strednú hodnotu percentuálneho zmenšenia reálnej kapacity (Obr. 5.6).  
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Obr. 5.6 Percentuálny rozdiel bočnej (D-AD) kapacity bez vzduchovej medzery a so vzduchovou 

medzerou. 
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a, b, c,

 

Obr. 5.7 Varianty konštrukčného riešenia duantu a antiduantu 

Vypočítame kapacity ekvivalentného cylindrického duantu – antiduantu [13] pre tri 

rôzne varianty geometrie duantu (Obr. 5.7 ) so známymi hodnotami ekvivalentného polomeru 

Rin  a rôznymi hodnotami Routi = (405  435) mm. Ekvivalentný polomer Rout dostaneme pri 

zhode bočnej kapacity reálneho duantu s odčítaním percentuálneho zmenšenia kapacity. 

Takýmto spôsobom získame rozmery oboch ekvivalentných cylindrov pre rôzne varianty 

geometrie duantu Rin – Rout (Obr. 5.8).  
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Obr. 5.8 Výpočet ekvivalentného polomeru antiduantu.  

 

V Tab. 5.1 sú uvedené vypočítané hodnoty Rin a Rout pre tri rôzne varianty geometrie 

duantu (a, b a c), pouţité pri výpočte elektrických parametrov rezonančného systému 

cyklotrónu. 

 

Tab. 5.1 Ekvivalentné polomery vonkajšej a vnútornej časti duantu pre rôzne konštrukčné riešenia. 

Geometria duantu  a b c 

ekvivalentný polomer duantu (mm) 39,82 39,43 38,26 

ekvivalentný polomer antiduantu (mm) 42,32 41,95 40,83 
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Obr. 5.9 Závislosť zmeny rezonančnej frekvencie od polohy skratovacej dosky pre rôzne varianty 

konštrukcie duantu 

 Zo získaných výpočtov je zrejmý vplyv kapacity dauntu na rezonančnú frekvenciu 

celého rezonančného systému.  

V tabuľkách (Tab. 5.2 a Tab. 5.3) sú uvedené vypočítané maximálne hodnoty polohy 

skratovacej dosky od centrálnej roviny a rozsah posunu skratovacej dosky pre tri rôzne 

geometrie duantu, ako aj vypočítané hodnoty pri uvaţovaní moţnej nepresnosti rozmerov 

konštrukcie s pridaním doplňujúcej kapacity na duante. 
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Tab. 5.2 Rozmery rezonátora pri rôznych konštrukciách duantu. 

Geometria duantu a b c 

Maximálna vzdialenosť skratovacej dosky od centrálnej roviny 

[mm] 
1970 1990 2040 

Rozsah posunu skratovacej dosky [mm] 1042 1054 1081 

Maximálna vzdialenosť skratovacej dosky od centrálnej roviny 

+ moţná nepresnosť rozmerov konštrukcie s pridaním 

doplňujúcej kapacity na duante [mm] 

2010 2030 2080 

Rozsah posunu skratovacej dosky + moţná nepresnosť 

rozmerov konštrukcii a vklad doplňujúcej kapacity na duante 

[mm] 

1150 1160 1200 

 

Tab. 5.3 Rozmery rezonátora použité pre konečný návrh konštrukcie duantu 

Priemer vnútorného vodiča koaxiálnej časti rezonátora [mm] 106 

Priemer vonkajšieho vodiča koaxiálnej časti rezonátora [mm] 400 

Vertikálna medzera medzi duantom a antiduantom [mm] 68 

Vertikálna vzdialenosť medzi obšívkami magnetu [mm] 216 

Horizontálna medzera medzi duantom a antiduantom pri polomere 1232 mm od 

centra cyklotrónu [mm]  40 

Maximálna vzdialenosť polohy skratovacej dosky od centrálnej roviny [mm] 2070 

Rozsah pohybu skratovacej dosky [mm] 1200 

 

Na zabezpečenie urýchlenia častíc pre zadaný rozsah frekvencií je potrebné vytvoriť 

určitú konštrukciu duantu (Obr. 5.11) a antiduantu na rôznych vzdialenostiach od centra 

magnetu. Duant aj antiduant sa skladajú z dvoch častí. Centrálna časť do polomeru 160 mm je 

vytvorená z vyfrézovaného celku, zostávajúca časť aţ do konečného polomeru je formovaná 

z medeného plechu s hrúbkou 2 mm. 

Ma obrázkoch (Obr. 5.18 a Obr. 5.19) sú znázornené polomery zakrivenia a výška 

duantu aj antiduantu, ako aj rozmer urýchľovacej medzery na polomere 40 a 160 mm od 

centra magnetu. Od polomeru 160 mm do konečného polomeru sa veľkosť urýchľovacej 

medzery zväčšuje do 40 mm (Obr. 5.20). 
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Keďţe urýchľovacie napätie projektované pre cyklotrón DC – 72 je 60 kV 

a minimálna urýchľujúca medzera duant – antiduant predstavuje 10 mm, je obzvlášť dôleţité 

venovať pozornosť návrhu konštrukcie urýchľovacích medzier v procese návrhu (Obr. 5.12 aţ 

Obr. 5.15). Moţnosť vzniku vysokofrekvenčného vákuového prierazu závisí od mnohých 

faktorov. Medzi najdôleţitejšie patria konštrukčný materiál, čistota povrchu materiálu, 

frekvencia a intenzita elektrického poľa.  

Moţnosti vzniku vysokofrekvenčného vákuového prierazu [9] bola preverená 

s pomocou programu POISSON, kde boli vykonané výpočty intenzity elektrického poľa na 

všetkých kritických častiach navrhovaného rezonančného systému pre niekoľko moţných 

konštrukčných riešení pri pracovnom napätí 60 kV. Podľa kritéria Kilpatricka [14], je pre 

vznik vákuového prierazu kritická frekvencia daná vzťahom 
k

k
E

Ef
85

exp016,0 2 . Pri 

frekvencii 18 MHz je kritická intenzita elektrického poľa rovná 64 kV/cm a pri frekvencii 32 

MHz je kritická intenzita elektrického poľa rovná 76,5 kV/cm. 

 Pravdepodobnosť vzniku vákuového prierazu v magnetickom poli je závislá od 

vektora a intenzity magnetického poľa. Kolmo na smer pôsobenia magnetického poľa sa pre 

hodnotenie kritickej úrovne elektrického poľa uvaţuje s dvojnásobnou hodnotou vypočítanou 

z kritéria Kilpatricka 2 Ek, a paralelne so smerom pôsobenia magnetického poľa sa pre 

hodnotenie kritickej úrovne elektrického poľa uvaţuje s polovičnou hodnotou vypočítanou 

z kritéria Kilpatricka 0,5 Ek.  

K zvýšeniu kritickej intenzity elektrického poľa má vplyv zmenšenia vzdialenosti 

vytváranej urýchľovacej medzery (Obr. 5.10), keď kritická intenzita elektrického poľa sa 

zvyšuje so zmenšovaním vzdialenosti medzi urýchľujúcimi elektródami. [15] 

Pravdepodobnosť vzniku vysokofrekvenčného vákuového prierazu je moţné zníţiť 

pokrytím častí rezonančného systému, ktoré sú umiestnené v centrálnej časti cyklotrónu ako 

aj v časti pullera (extrakčnej elektrody), izolačnou vrstvou . Na to je moţné pouţiť pokrytie 

vrstvou SiO2 [16],  alebo tenkou vrstvou (20  30 m) titánu, umoţňujúcou zníţiť moţnosť 

vzniku vysokofrekvenčného výboja vznikajúceho pri vysokom napätí. Pri týchto častiach je 

z hľadiska konštrukčného riešenia, ale najmä z hľadiska procesu samotného urýchľovania 

častíc nemoţné dosiahnuť intenzitu elektrického poľa niţšiu ako je  poţadovaná z hľadiska 

kritéria vákuového prierazu. 
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Obr. 5.10 Závislosť kritickej úrovne intenzity elektrického poľa (vákuový prieraz) od medzery pre rôzne 

frekvencie 

  

 

Obr. 5.11 Varianty konštrukcie urýchľovacej medzery pri polomere 70mm; variant 1: C-MIX-3, variant 

2: C-MIX-6, variant 3: C-MIX-4 s výškou urýchľovacej medzery 15 mm, variant 4: C-MIX-5 s výškou 

urýchľovacej medzery 10 mm. 
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Obr. 5.12 Rozloženie elektrického poľa v urýchľovacej medzere pre variant 1     

(Ek = 64 kV/cm Emax = 51.66571 kV/cm     EXmax = 51.44131 kV/cm           EYmax = 34.45714  kV/cm) 

 

Obr. 5.13 Rozloženie elektrického poľa v urýchľovacej medzere pre variant 2       

(Ek = 64 kV/cm Emax = 51.6863 kV/cm    EXmax = 51.46188 kV/cm             EYmax = 36.12777  kV/cm) 
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Obr. 5.14 Rozloženie elektrického poľa v urýchľovacej medzere pre variant 3       

(Ek = 64 kV/cm Emax = 60.78399 kV/cm   EXmax = 60.67064 kV/cm          EYmax = 35.43412  kV/cm) 

 

Obr. 5.15 Rozloženie elektrického poľa v urýchľovacej medzere pre variant 4       

(Ek = 64 kV/cm Emax = 59.27611 kV/cm      EXmax = 58.33078 kV/cm                    EYmax = 35.40556 kV/cm) 

8 
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Obr. 5.16 Škála rozloženia elektrického poľa pri výpočte 

 

Tab. 5.4 Maximálne hodnoty intenzity elektrického poľa na duante pri rôznych konštrukčných riešeniach 

№ 
Emax 

[kV/cm] 

EXmax 

[kV/cm] 

EYmax 

[kV/cm] 

18 MHz 32 MHz 

kE

E m ax
 

k

X

E

E max  
k

Y

E

E max  

kE

E m ax
 

k

X

E

E max  
k

Y

E

E m ax  

1. 51.67 51.44 34.46 0,807 0,803 0,538 0,675 0,672 0,450 

2. 51.69 51.46 36.13 0,808 0,804 0,565 0,676 0,673 0,472 

3. 60.78 60.67 35.43 0,950 0,948 0,554 0,795 0,793 0,463 

4. 59.28 58.33 35.41 0,926 0,911 0,553 0,775 0,763 0,463 

 

Taktieţ bol vykonaný výpočet intenzity elektrického poľa v centrálnej oblasti 

urýchľovača (Obr. 5.17), ktorá zodpovedá za vtiahnutie častíc do procesu urýchlenia. 

Centrálna oblasť urýchľovača bola navrhnutá z hľadiska dynamiky zväzku.  

Maximálna vypočítaná hodnota intenzity elektrického poľa v centrálnej oblasti 

urýchľovača predstavuje 160 kV/cm. Na zníţenie pravdepodobnosti vzniku 
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vysokonapäťového prierazu bolo navrhnuté zväčšiť polomer zakrivenia v bodoch s intenzitou 

elektrického poľa prevyšujúcou 110 kV/cm aspoň na 1,5 násobok navrhovaného 

v konštrukčnom riešení. 

 

 

Obr. 5.17 Mapa rozloženia intenzity elektrického poľa v centre cyklotrónu. 
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Obr. 5.18 Konštrukcia duantu a antiduantu pri polomere 40 mm. 

 

 

Obr. 5.19 Konštrukcia duantu a antiduantu pri polomere 160 mm. 
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Duant

Antiduant

 

Obr. 5.20 Konštrukcia duantu a antiduantu 

5.2 Výsledky výpočtov  

 

Výsledky výpočtov boli zapísané do tabuľky a vyhodnotené graficky.  

1. Závislosť zmeny frekvencie od dĺţky rezonátora RLfF  

2. Závislosť zmeny výkonových strát od frekvencie FfP  

3. Závislosť zmeny kvality rezonančného systému od frekvencie FfQ  

 

5.2.1 Frekvencia:   

 Zmenou dĺţky rezonátora L sa mení jeho elektrická dĺţka  a tomu zodpovedajúca 

rezonančná frekvencia Fr. Na Obr. 5.21 je zobrazená závislosť zmeny rezonančnej frekvencie 

od polohy skratovacej dosky (efektívnej dĺţky rezonátora).  



Výpočet konštrukčných rozmerov rezonančného systému  

 37 

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

85 105 125 145 165 185 205

L (cm)

F
 (

M
H

z
)

 

Obr. 5.21 Vypočítaná závislosť zmeny rezonančnej frekvencie od polohy skratovacej dosky. 

 

5.2.2 Výkon: 

 Na zabezpečenie poţadovaného urýchľujúceho napätia 60 kV je potrebné 

do rezonátora dodávať taký výkon, ktorý pokrýva straty vznikajúce prietokom elektrického 

toku po povrchu materiálu rezonátora a energiu potrebnú na urýchlenie zväzku častíc. 

Výkonové straty závisia od merného odporu materiálu a geometrie jednotlivých častí 

rezonátora pri danej rezonančnej frekvencii. Na Obr. 5.22 je zobrazená závislosť zmeny 

výkonových strát rezonátora v závislosti od rezonančnej frekvencie pre rôzne hodnoty 

špecifického odporu medi. 
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Obr. 5.22 Vypočítaná závislosť zmeny výkonových strát od rezonančnej frekvencie pre rôzne hodnoty od 

merného odporu materiálu. 

 

5.2.3 Kvalita rezonančného systému:  

Najdôleţitejším parametrom rezonátora je jeho kvalita Q, vypočítaná zo vzťahu: 

 
W

U

TW

U

periódujednuzastratyvýkonové
Q 02energia ánahromaden2

,   (5.3)  

kde U – nahromadená energia, W – stredná hodnota výkonových strát, Т – perióda 

kmitania a 
0  – rezonančná frekvencia [1]. Na obrázku č.52 je zobrazená závislosť 

zmeny kvality rezonančného systému od rezonančnej frekvencii pre rôzne hodnoty 

špecifického odporu medi. 
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Obr. 5.23 Vypočítaná závislosť zmeny kvality rezonančného obvodu od rezonančnej frekvencie pre rôzne 

hodnoty merného odporu materiálu. 

 

5.3 Presnosť posunu kapacitného trimra doladenia rezonančnej frekvencie   

 

 Na rezonančnú frekvenciu rezonančného systému cyklotrónu vplýva niekoľko 

faktorov. Tepelná rozťaţnosť elektricky vodivých častí rezonátora, spôsobená zmenou teploty 

povrchu systému, spôsobuje zmenu geometrie častí rezonančného systému, najmä duant – 

antiduant, čo vedie k zmene rezonančnej frekvencie.  

Pri nastavení rezonančnej frekvencie polohou skratovacími doskami sa doladenie 

rezonančnej frekvencie vykonáva trimrom doladenia rezonančnej frekvencie. Ten môţe 

vplývať na magnetickú alebo elektrickú zloţku budeného elektromagnetického poľa. Vplyv 

trimra na elektrickú ako aj magnetickú zloţku elektromagnetického poľa je priamo závislý od 

veľkosti príslušnej zloţky poľa v mieste umiestnenia trimra. Z povahy rozdlenia 

elektromagnetického poľa v polvlnovom koaxiálnom rezonátore bolo rozhodnuté o pouţití 

elektrického trimra, umiestneného na čelnej strane duantu. Trimer doladenia rezonančnej 

frekvencie je zhotovený z medenej doštičky obdĺţnikového  tvaru, ktorá zabezpečuje zmenu 

kapacity medzi duantom a antiduantom, a tým teda zmenu rezonančnej frekvencie rezonátora.  
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5.3.1 Hlavné parametre    

 

 Pre zabezpečenie presnosti nastavenia frekvencii F/F = 3.10
-5

, je potrebné zabezpečiť 

moţnosť plynulého nastavenia kapacity trimra  C = 8.10
-15

 F. 

 

  Boli analyzované niektoré varianty rozmerov kapacitnej dosky trimra (Obr. 5.24):  

1. A = 70 mm, L = 100 mm,  

2. A = 70 mm, L = 200 mm,  

3. A = 70 mm, L = 300 mm,  

4. A = 70 mm, L = 400 mm,  

 

 

Obr. 5.24 Konštrukčné rozmery dolaďovacieho trimra. 

 

 Minimálna vzdialenosť dosky trimra od duantu je rovná 30 mm. Plánovaný posun 

dosky trimra je 30 mm. Na Obr. 5.26 a v Tab. 5.5 sú uvedené vypočítané hodnoty 

minimálneho kroku trimra, potrebného na zabezpečenie nastavenia plavnej zmeny kapacity    

8 fF, pre rôzne rozmery trimra. Závislosť zmeny kapacity trimra s dĺţkou 300 mm od nulovej 

polohy (vzdialenosť 45 mm od duantu) je znázornená na Obr. 5.25. 
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Obr. 5.25 Závislosť zmeny kapacity trimra s dĺžkou 300 mm od posunu z nulovej polohy (vzdialenosť 45 

mm od duantu) 

 

 Pri maximálne moţnej ploche dosky trimra s dodrţaním podmienky diskrétnosti jeho 

pohybu, je moţné zabezpečiť doladenie frekvencie rezonátora len trimrom, bez zmeny polohy 

skratovacej dosky.  
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Obr. 5.26 Potrebná presnosť nastavenia trimra  d zabezpečujúca zmenu kapacity C = 8fF 

 

Tab. 5.5 Parametre dosky trimra doladenia frekvencie 

Variant č. 1 2 3 4 

A [mm] 70 70 70 70 

L [mm] 100 200 300 400 

Cmin [pF] 0,3 0,7 1 1,3 

Cmax [pF] 1,1 2,2 3,3 4,4 

d [mm]  0,234  0,116  0,078  0,058 

lskret.dosky [mm] 2,0    ( 1,0) 4,1    ( 2,05) 6,2    ( 3,1) 8,3    ( 4,15) 

FCmin - Cmax [%] 0,184 0,375 0,562 0,752 

Ptrimra [W] 0,7 4 12 26 
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V Tab. 5.5 sú vyjadrené základné parametre rôznych konštrukcií trimra doladenia 

s rozličnou dĺţkou. Zmena kapacity trimra v rozsahu Cmin ‚ Cmax  si vyţaduje nastavenie 

minimálneho kroku posunu trimra d, zabezpečujúci splnenie podmienky presnosti 

nastavenia frekvencii F/F = 3.10
-5

. Trimer doladenia zabezpečuje preladenie rezonančnej 

frekvencie FCmin – Cmax , zodpovedajúce zmene vyvolenej posunom skratovacej dosky o 

lskret.dosky. Hodnota Ptrimra predstavuje výkonové straty na povrchu trimra doladenia 

vyvolané kapacitnými prúdmi. 

Konštrukčne bol vybratý variant č. 3, zabezpečujúci potrebné vlastnosti z hľadiska 

elektrického doladenia, ako aj z hľadiska mechanického vyhotovenia.  

 

 

5.4 Druhy väzby v koaxiálnych obvodoch. 

V prvom rade sa budem zaoberať dvoma základnými druhmi väzby v koaxiálnych 

obvodoch [2], a to: 

1) väzba prostredníctvom magnetického poľa, 

2) väzba prostredníctvom elektrického poľa. 

Väzba prostredníctvom magnetického poľa sa uskutočňuje s pomocou závitov, a väzba 

prostredníctvom elektrického poľa s pomocou kapacity alebo galvanickým spojením. Úroveň 

väzby je najviac názorná zo skúmania rozloţenia prúdu a napätia v rezonančnom obvode . Na 

Obr. 5.27 je zobrazené rozloţenie prúdu a napätia, a teda aj rozloţenie hustoty elektrických a 

magnetických siločiar v obvode, ktorý vznikol spojením nakrátko na konci koaxiálneho 

vedenia s dĺţkou 
4

. Z tohto rozloţenia je jasné, ţe ak element väzby sa nachádza stále v tej 

istej vzdialenosti od vnútorného vodiča obvodu, väzba prostredníctvom elektrického poľa (U) 

bude narastať v závislosti od priblíţenia ku koncu vnútorného vodiča, avšak pre zvýšenie 

väzby prostredníctvom magnetického poľa (J) je nevyhnutné prvok väzby premiestňovať k 

nakrátko spojenému koncu obvodu. 
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Obr. 5.27 Rozloženie prúdu a napätia v koaxiálnom vedení s dĺžkou 
4

. 

 

Zníţenie rezonančného odporu obvodu na úkor vneseného odporu je tým menšie, čím   

je slabšia väzba. Tým, pri zníţení väzby sa zmenšuje tlmenie a, zvyšuje sa rezonančný odpor 

obvodu. Pomocou zmeny stupňa väzby môţe byť zladená impedancia záťaţe s odporom 

rezonančného obvodu. 

Pre definíciu tlmiaceho účinku odporu R, spriahnutého s obvodom v ľubovoľnom 

mieste (Obr. 5.28), je potrebné ho prepočítať podľa rovnice (10.13) na odpor ER , pripojený 

ku vstupu obvodu. V zhode s označením, zauţívaným na Obr. 5.29, miesto, kde je realizovaná 

väzba, sa nachádza vo vzdialenosti xl
4

, avšak  skutočný vstup vedenia je vo vzdialenosti 

l
4

 od teoretického uzla prúdu, pretoţe obvod je skrátený na úkor kapacity. Vtedy v prvom 

priblíţení 

x

E

l

l

R

R

2
cos

2
cos

2

2

      (5.4) 

a teda, 

x

E
l

l
RR

2

2

sin

sin
     (5.5) 
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Obr. 5.28 Galvanická väzba záťaže s koaxiálnym obvodom. 

 

 

Obr. 5.29 Náhradný obvod k Obr. 5.28 

 

Takto je tlmiaci účinok spriahnutého s obvodom odporu R ekvivalentne zapojeniu 

odporu RE paralelne rezonančnému odporu obvodu. Pri induktívnej väzbe, realizovanej 

pomocou závitu, veľkosť väzby závisí od hĺbky zasunutia závitu a od uhla, tvoreného rovinou 

závitu s orientáciou magnetického poľa. Pri najväčšom moţnom uhle (90°) medzi orientáciou 

poľa a rovinou závitu (Obr. 5.30a) je väzobným závitom viazané maximum siločiar a väzba je 

najsilnejšia. Pri minimálne moţnom uhle (0°) medzi orientáciou poľa a rovinou závitu, 

uvedeného na Obr. 5.30b, väzba bude najslabšia, pretoţe s závitom väzby sa viaţe minimum 

siločiar. 

 

Obr. 5.30 Induktívna väzba s koaxiálnym obvodom. 



Výpočet konštrukčných rozmerov rezonančného systému  

 46 

V   koaxiálnych   obvodoch   pouţívame   hlavne druhy väzby, znázornené na Obr. 

5.31 a Obr. 5.32. Pri pouţití najjednoduchšej kapacitnej väzby, uvedenej na Obr. 5.31a, el. 

vývod alebo el. prívod energie sa realizuje pomocou kolíka, zasunutého dovnútra objemového 

rezonátora. Na zvýšenie kapacity väzby na konci kolíka, a tieţ na vnútornom vodiči obvodu 

môţu byť upevnené platničky P1 a P2 (Obr. 5.31b), rozmiestené jedna naproti druhej. Na Obr. 

5.32a - c sú uvedené tri varianty rozmiestenia závitu pri induktívnej väzbe. V obvode, 

znázornenom na Obr. 5.32a, je závit zavedený zboku, v obvode  na Obr. 5.32b je upevnený na 

čelnej skartujúcej platni a nakoniec v obvode na Obr. 5.32c je zavedený cez otvor vo 

vnútornom vodiči a spriahnutý s vonkajšou časťou obvodu alebo s jeho čelnou platňou (ako je 

znázornené na obrázku). 

 

Obr. 5.31 Kapacitná väzba s koaxiálnym obvodom. 

 

 

Obr. 5.32 Varianty uskutočnenia indukčnej (magnetickej) väzby. 

 

 Regulácia veľkosti väzby sa môţe uskutočňovať pomocou: 

1) zmeny hĺbky zasunutia závitu,  

2) zmeny uhla medzi rovinou závitu a orientáciou magnetického poľa, 

3) zmeny vzdialenosti x od závitu po čelnú skratovaciu platňu obvodu pri bočnom 

pripojení závitu. 

Ak vedenie, spájajúce element väzby s generátorom, osciluje, je moţné ho urobiť 

aperiodickým pomocou pridania odporu R na závit väzby. Veľkosť odporu sa rovná 



Výpočet konštrukčných rozmerov rezonančného systému  

 47 

vlnovému odporu vedenia Z (Obr. 5.33). V takej miere, v akej, to pripúšťa konštrukcia, 

všetky známe ladiace zariadenia obvodov môţu byť pouţité na realizovanie ladiacej väzby. 

Na Obr. 5.33 je ako príklad uvedené zariadenie väzby dvojvodičového systému, ktoré 

umoţňuje realizovať dolaďovanie vlnového odporu (bočný pohľad). 

 

Obr. 5.33 Magnetická väzba. V závite väzby je zapojený zaťažovací odpor vedenia (R = Z). 

 

 

5.4.1 Výber typu väzobného člena 

Za optimálnu väzbu generátora so záťaţou môţeme pokladať takú väzbu, pri ktorej je 

v napájacom vedení vytvorený reţim beţiacej vlny. Pri rozladení vzniká v napájacom vedení 

stojacia vlna, čo vedie k zmene reţimu práce výkonového vysokofrekvenčného zosilňovača, 

preťaţovaniu a nárastu aktívnych strát.  

Konštrukčné osobitosti rezonančného systému vytvárajú moţnosť pohodlného riešenia 

umiestnenia kapacitného väzobného členu v mieste s maximálnou intenzitou elektrického 

poľa, z čela duantu v centrálnej rovine cyklotrónu.  

Keďţe cyklotrón pracuje v určitom rozsahu rezonančných frekvencií, je potrebné mať 

dolaďovanie väzobného člena medzi duantom a napájacou líniou. Túto funkciu môţe 

zabezpečovať samotný väzobný člen zmenou väzobnej kapacity, čo však so sebou prináša 

zloţité konštrukčné riešenie riadiaceho mechanizmu a zníţenie spoľahlivosti celej štruktúry 

väzobného člena. Preto je vhodným riešením pouţitie prispôsobovacej kapacity Cd na mieste 

spojenia napájacieho vedenia so samotným duantom, čo značne zjednodušuje konštrukciu 

a mechanizmus riadenia nastavenia väzby medzi napájacou líniou a duantom (Obr. 5.34). 
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Obr. 5.34 Schéma väzobnej jednotky 

 

5.5 Výpočet kapacity väzobného člena 

Predpokladanou konštrukciou väzobnej jednotky je kapacitná doska, spojená s centrálnou 

ţilou koaxiálneho napájacieho vedenia. Táto neprevyšuje rozmery ani formu čelnej časti 

duantu. Väzobný člen môţe meniť svoju polohu pribliţujúc a vzďaľujúc sa od duantu pri 

prvotnom nastavovaní jeho kapacity. Po konečnom nastavení, sa doladenie väzby medzi 

duantom a napájacím vedením vykonáva v celom frekvenčnom pásme len pomocou 

prispôsobovacej kapacity Cd. 

Podľa kritéria Kilpatricka Еmax = 65 kV/cm. 

Na duante je maximálne moţné napätie naprojektované na  Udee = 60 кВ. 

Minimálna vzdialenosť medzi čelom duantu a doskou väzobného kondenzátora predstavuje 

hodnotu pribliţne 30 mm. Toto je minimálna vzdialenosť medzi väzobnou kapacitou 

a duantom. Treba tieţ brať do úvahy parazitnú kapacitu medzi duantom a antiduantom, ktorú 

je potrebné čím viac minimalizovať. Oddialením väzobnej kapacity od obšívky duantu a čím 

viac umenšiť plochu prekrývania väzobnej kapacity a antiduantu. 

Konštrukčne vytvorenú kapacitu väzobného kondenzátora môţeme vypočítať zo vzorca 

rovinného kondenzátora: 

d

S
C r0       (5.6) 

Maximálne moţná kapacita väzobného kondenzátora pri jeho vzdialenosti od duantu 

predstavuje pribliţne 4 pF.  

 Ideálne prispôsobovacie zariadenie väzby medzi rezonátorom a napájacím vedením je 

zabezpečené pri dodrţaní podmienky          

                                               YСВ = 1 /  ,  čo zodpovedá , 
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1

1
1

2

222

a

RnC Sv      (5.7) 

    kde  n = Ua / Udee , koeficient transformácie 

    а = 2Q(f-fр)/fр , zovšeobecnené rozladenie 

Pre krajné pracovné frekvencie získame pre prispôsobený rezonátor nasledujúce hodnoty 

kapacity väzobnej jednotky:  

 pri frekvencii 18,5 MHz je kapacita rovná 2,6 pF, 

 pri frekvencii 32 MHz je kapacita rovná 1,8 pF. 

 

Konštrukčné rozmery väzobnej jednotky. 

  

 Plocha väzobného kondenzátora je rovná 143 cm
2
, čo je moţné dosiahnuť pouţitím 

medenej platničky kruhového prierezu s priemerom 135 mm. 

5.6 Výpočet prispôsobovacej jednotky. 

Prenos vysokofrekvenčnej energie z výkonového vysokofrekvenčného zosilňovača do 

rezonančného systému sa vykonáva cez koaxiálne napájacie vedenie a väzobnú jednotku. 

Prispôsobovacia jednotka je veľmi dôleţitou časťou rezonančného systému cyklotrónu, 

nakoľko vplýva na jeho energetickú charakteristiku, na stabilitu urýchľovaného zväzku a tým 

i na spoľahlivosť práce celého urýchľovača. Je preto dôleţité venovať danému problému 

dostatočnú pozornosť.  

Najvhodnejším riešením prispôsobovacej jednotky je pouţitie kondenzátora 

s nastaviteľnou hodnotou kapacity, pripojeného medzi centrálnou ţilou koaxiálneho 

napájacieho vedenia a zemou, vo vzdialenosti 350 50 mm od samotnej väzobného 

kondenzátora.  

Výpočet prispôsobovacej jednotky bol vykonaný pomocou programu MicroCap. 

Nahradená bola kaţdá časť rezonančného systému ekvivalentným elektrickým obvodom. 

Keďţe rezonátor ako aj samotná štruktúra duant – antiduant predstavujú koaxiálne vedenie 

prierezov rôznych tvarov, ako základ výpočtového modelu slúţi náhradná schéma 

prenosového vedenia [10], [11] (Obr. 5.35) s impedanciou Z01 (5.7). Jeden blok určitého 

odrezku (pre výpočet je vhodné pouţiť 20 cm odrezok rezonančného systému) pozostáva 

z desiatich, do série zapojených obvodov náhradnej schémy prenosového vedenia. Ako 
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vstupné hodnoty kaţdého bloku náhradnej schémy môţu slúţiť vypočítané hodnoty 

jednotlivých parametrov  R, L, C. Dané parametre môţu byť vyjadrené pomocou 

matematických rovníc pre výpočet parametrov napájacích vedení alebo výpočtom dĺţkovej 

kapacity odrezku línie s určitým prierezom v programe POISSON a následným 

matematickým spracovaním. 

 

 

Obr. 5.35 Náhradná schéma prenosového vedenia 
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 Na vytvorenie základného modelu je moţné pouţiť matematické rovnice  výpočtu 

impedancie vedenia Z pre jednotlivé prierezy napájacích vedení [3]. Parametre dĺţkovej 

kapacity C1i = C’ (F/m) a dĺţkovej indukcie magnetického poľa L1i = L‘ (H/m) je moţné 

vypočítať pouţitím rovnice 5.8  . Pre výpočet merného odporu ROUTi a RIni ostáva  parameter 

F (aktuálna frekvencia pouţitá pre výpočet skin efektu) voľným parametrom, ktorý nadobúda 

svoju hodnotu v programe MicroCap pri výpočte frekvenčnej charakteristiky sledovaných 

parametrov (R=R1*SQRT(F/1e6)). 

'
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302

1

2

0

      (5.10) 

  

 Rovnice pre výpočet impedancie vedenia (5.10 a 5.11) s najčastejšie sa stretávajúcimi 

prierezmi ako kruhovým, eliptickým a štvorcovým boli pouţité pri vytvorení programu   

(Line Types to MC-Spice) výpočtu vstupných parametrov napájacích vedení 

v programovacom jazyku Borland C++ [17], umoţňujúce rýchle vytvorenie modelu 

rezonančného obvodu cyklotrónu, ako aj samotného napájacieho vedenia. 
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Obr. 5.36 Pomocný program výpočtu parametrov náhradnej schémy prenosového vedenia, použitý na 

výpočet v programe MicroCap 

 

 Pri zloţitejších geometrických tvaroch vedenia boli pouţité hodnoty mernej kapacity 

získanej s pomocou modelu elektrostatického poľa vypočítanej s pomocou programu 

POISSON. Hodnoty elektrických parametrov koaxiálnych vedení kruhového prierezu boli 

zadané z výpočtu pomocou programu Line Types to MC-Spice. 

 . 
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Obr. 5.37 Principiálna bloková schéma rezonančného obvodu použitá pri výpočte pomocou programu 

MicroCap 

Na základe daného ekvivalentného elektrického modelu a výpočtu vstupných 

parametrov bol navrhnutý ekvivalentný model rezonančného systému cyklotrónu DC – 72 pre 

výpočet v programe MicroCap. Na Obr. 5.37 je znázornená principiálna bloková schéma 

rezonančného obvodu pouţitá pri výpočte s pomocou programu MicroCap 
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Obr. 5.38 Schéma rezonančného systému cyklotrónu DC – 72 napájaným cez väzobnú jednotku 

s impedančným prispôsobením a napájacie vedenie z generátora, použitá pri výpočte pomocou programu 

MicroCap 

 

 Výpočty rezonančnej frekvencie ako aj výkonových strát získaných pri výpočte 

pomocou programu POISSON SUPERFISH a výpočty získané pomocou programu MicroCap 

poukazujú na podobnosť získaných výsledkov a moţnosti vyuţitia programu MicroCap pri 

návrhu častí napájania rezonančného systému . 

 Hodnoty ideálnej kapacity väzobnej jednotky pre prispôsobené vedenie predstavuje pri 

frekvencii 18,5 MHz rovnú 2,6 pF a pri frekvencii 32 MHz rovnú 1,8 pF. Náhradná schéma je 

doplnená o napájacie vedenie a prispôsobovací kondenzátor umiestnený vo vzdialenosti 

350 50 mm od väzobnej jednotky. Pomocou programu MicroCap boli vykonané výpočty na 

ekvivalentnom elektrickom obvode zobrazenom na Obr. 5.38. Výpočty boli vykonané pri 

krajných frekvenciách pre rôzne hodnoty kapacity prispôsobovacej jednotky a väzobnej 

jednotky, ako aj pri rôznych predpokladaných výkonových stratách na rezonátore (Obr. 5.39). 

Na základe výpočtov bolo rozhodnuté o pouţití kapacity väzobnej jednotky 4 pF. Danej 

hodnote väzobnej kapacity zodpovedá preladenie prispôsobovacieho kondenzátora od 40 pF 

do 140 pF. 
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Obr. 5.39 Prispôsobenie väzby napájacieho vedenia s rezonátorom pri rôznych hodnotách väzobnej 

kapacity 

 

Na výpočet parametrov prispôsobovacieho kondenzátora pre väzobnú kapacitu 4 pF 

boli pouţité nasledujúce parametre: 

Fmax = 32 MHz – maximálna pracovná frekvencia 

Рmax = 25 kW – maximálne výkonové straty zaťaţeného rezonančného systému 

Z0 = 50 Ω – impedancia napájacieho vedenia 

С32MHz = 140 pF – maximálna hodnota kapacity prispôsobovacej jednotky  

Špičkové napätie v napájacom vedení: 

VZPUPW 158125010252 3

0max  

Efektívny prúd kondenzátorom pri frekvencii 32 MHz: 

A
CFU

I PW

RMS 32
2

10140103221581

2

2 126
max  

Pri návrhu uvaţujeme s prúdovou rezervou +25% : 

AII RMSARMS 402325,125,1  

Pri neprispôsobenej väzbe môţe vzniknúť stojatá vlna a v bode prispôsobovacieho 

kondenzátora sa môţe napätie zdvojnásobiť.  

Preto pri výbere kondenzátora uvaţujeme s danými parametrami prispôsobovacieho 

kondenzátora:   
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 UPW  4 кV 

 IARMS = 80 A 

 С = (40  140) pF 

Z katalógových údajov bol vybratý vákuový kondenzátor  CV1C 250 UC od firmy COMET, s 

katalógovými údajmi: 

Maximálne pracovné napätie –  9/6/4,5 kV 

Prúd IRMS pri 13,56 MHz –  ≤ 94A   

Nominálna kapacita –  (25 ‚ 250)pF 

 

Tab. 5.6 Hodnota kapacity vákuového kondenzátora  CV1C 250 UC pri rôznych polohách ladiacej 

skrutky 

Ladiaca skrutka 

otáčka č. 

Kapacita [pF] 

MIN NOM MAX 

-0.8 9.5 10.6 11.7 

-0.3 17.6 19.6 21.5 

0.0 25.0 25.0 25.0 

2.0 58.4 64.9 71.4 

4.0 95.2 105.8 116.4 

6.0 133.4 148.2 163.1 

8.0 171.6 190.7 209.8 

10.8 225.0 250.0 275.0 

11.0 227.9 253.2 278.5 

 

 

Moţné konštrukčné riešenie zapojenia prispôsobovacieho kondenzátora k napájaciemu 

vedeniu sú znázornené na Obr. 5.40.  
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Obr. 5.40 Schéma konštrukcie prispôsobovacej jednotky 

 

Ovládanie prispôsobovacieho kondenzátora  

Nastavenie kapacity prispôsobovacieho kondenzátora je moţné vykonávať pomocou 

riadeného krokového alebo jednosmerného motora. Keďţe prispôsobovacia jednotka sa 

nachádza vo vedľajšom magnetickom poli urýchľovacieho magnetu, je potrebné pouţiť motor 

s tienením magnetického poľa. Pre vybraný kondenzátor je potrebné zabezpečiť riadenie 

s presnosťou 30° na jednu obrátku.     

 

5.7 Obrábanie - úprava povrchu častí duantu, trimra a väzobnej jednotky.  

 

Na zabezpečenie kritéria Kilpatricka, vysokofrekvenčný vákuový prieraz, je potrebné 

konštrukčne zabezpečiť tak, aby všetky uhly zakrivenia duantu mali polomer minimálne 

10mm.   

Zakrivenie uhlov trimra je potrebné opracovať  na polomer zakrivenia minimálne 5 

mm. Na Obr. 5.41 je znázornená vypočítaná intenzita elektrického poľa medzi duantom 

a trimrom pri pracovnom napätí 60 kV. 
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Obr. 5.41 Intenzita elektrického poľa medzi duantom a trimrom pri pracovnom napätí 60 kV 

 

Intenzita elektrického poľa pri danej konfigurácii nepresahuje hodnotu 32 kV/cm, čo 

zabezpečuje splnenie poţiadavky Kilpatricka s koeficientom rovným 2.  

 

Väzobná doska musí mať zakrivenie zabezpečujúce vzdialenosť od duantu 30 mm. Po 

obvode ja potrebné zabezpečiť opracovanie väzobnej dosky s polomerom zakrivenia              

2 aţ 2,5 mm. Na Obr. 5.42 je znázornená vypočítaná intenzita elektrického poľa medzi 

duantom a väzobnou doskou pri pracovnom napätí 60 kV. 

  

R10 

R5 
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Obr. 5.42 Intenzita elektrického poľa medzi duantom a väzobnou doskou pri pracovnom napätí 60 kV 

 

Intenzita elektrického poľa pri danej konfigurácii presahuje hodnotu 32 kV/cm, no 

nepresahuje  36,5 kV/cm, čo moţno povaţovať za dostatočné na zabezpečenie správnej 

funkcie cyklotrónu. 

 

5.8 PICKUP elektródy  

 

PICKUP elektródy sa ustanovujú v otvore antiduantu z čelnej strany duantu. PICKUP 

elektródy sú určené na získanie oporných vysokofrekvenčných napätí spracovávaných 

v systéme automatického dolaďovania. Jednotlivé signály sa vyuţívajú na:  

1. Merania amplitúdy urýchľujúceho napätia 

2. Stabilizáciu a nastavenie fázy medzi duantami 

R10 

R2,5 

R40 
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3. Stabilizáciu amplitúdy urýchľujúceho napätia 

4. Stabilizáciu a automatické nastavenie frekvencie  

PICKUP elektródy sa nachádzajú v medených trubkách s vnútorným priemerom 20 mm, 

nachádzajúcimi sa v otvore antiduantu. Vzdialenosť medených rúrok od povrchu duantu je 40 

mm (Obr. 5.43). Všetky sú elektricky prepojené na 50Ω vákuové konektory. Na kaţdom 

duante sa nachádzajú po štyri PICKUP elektródy umiestnené na vákuovom uzávere -        

prírube.  

 

Priruba

Vonkajsia cast  duantu

Vnutorna cast  duantu
 

Obr. 5.43 Konštrukcia PICKUP elektród 

 

Výpočty boli vykonané pomocou programu POISSON. Umiestnenie elektród 

v rúrkach zabezpečuje minimalizáciu vzájomného vplyvu jednotlivých elektród, avšak zniţuje 

väzobnú kapacitu medzi samotnou elektródou a duantom. Väzobná kapacita PICKUP 

elektródy bola vypočítaná ako rozdiel kapacity medzi vytváranou konštrukciou, keď sa 

samotná PICKUP elektróda aj trubka nachádzajú na nulovom potenciáli a kapacitou 
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vytváranou konštrukciou bez samotnej PICKUP elektródy. Na Obr. 5.44 je znázornená 

závislosť zmeny kapacity PICKUP elektródy od vzdialenosti od duantu Lp. Výstupné napätie  

PICKUP elektródy je výrazne závislé od jej kapacity, preto je potrebné kalibráciu napätia  

PICKUP elektród. 
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Obr. 5.44 Závislosť zmeny kapacity PICKUP elektródy od jej vzdialenosti od duantu 

 

5.9 Výkonové straty na povrchu rezonančného systému cyklotrónu DC – 72. 

 

 Rezonančný systém cyklotrónu, ako jedna z hlavných častí cyklotrónu, vytvára potrebné 

urýchľujúce napätie na urýchľovacích medzerách duant – antiduant. Vysokofrekvenčné prúdy 

pretekajúce rezonančným obvodom vedú k nahrievaniu jednotlivých častí rezonančného 

systému. Zvýšenie teploty môţe viesť k: 

1. mechanickému poškodeniu alebo roztaveniu jednotlivých častí rezonančného 

systému   

2. zvýšeniu uvoľňovania plynov z povrchu kovových aj izolačných  materiálov, čo 

zvyšuje pravdepodobnosť vzniku elektrického prierazu 

3. zvýšeniu špecifického odporu vodivých materiálov, a následne k zvýšeniu celkových 

výkonových strát 
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4. deformácii formy alebo vzájomnej polohy jednotlivých častí rezonančného systému, 

čo môţe viesť k vzniku elektrických prierazov, zmene rezonančnej frekvencie 

rezonátora, zhoršeniu podmienok dynamiky zväzku, najmä v centrálnej oblasti 

cyklotrónu; 

 pričom najdôleţitejším bodom je bod č. 4. 

 Z celého frekvenčného rozsahu rezonančného systému je z hľadiska celkových 

výkonových strát, ako aj výkonových strát na jednotlivých častiach rezonančného systému 

kritická frekvencia Fr = 32 MHz. Výkonové straty závisia do mnohých faktorov, preto pri 

návrhu bolo uvaţované s vplyvom najdôleţitejších, ako sú drsnosť povrchu , teplota povrchu 

a špecifický odpor medi. Výkonové straty v reálnom rezonančnom systéme sa odlišujú od 

výpočtových modelov, nakoľko je nemoţné zahrnúť do modelu vplyv rozličných 

doplňujúcich faktorov ako sú napríklad prechodový odpor medzi spojovanými časťami 

rezonátora, prechodový odpor na klzných kontaktoch zabezpečujúcich elektrický kontakt  

rezonátora a skratovacej doskoy. Keďţe je nemoţné vyjadriť dané vplyvy, počítame 

s rezervou vypočítaných výkonových strát + 20%, zahrňujúcou vplyv spomínaných faktorov 

(Tab. 5.7). 

Tab. 5.7 Vplyv rôznych faktorov na zvýšenie výkonových strát 

Faktor vplyvu Zmena výkonových strát [%] 

drsnosť povrchu medi 875,1tR m + 3 

zvýšenie teploty povrchu rezonátora o 10 С + 2 

špecifický odpor medi rovný 2 10
-8 Ω.m + 8 

 + 13,5 

 pri uvaţovaní moţnej chyby výpočtu (+ 5%) (+ 19,2) + 20 

 

Výpočty výkonových strát boli vykonané pomocou programu POISSON 

SUPERFISH. V Tab. 5.8 sú uvedené vypočítané hodnoty výkonových strát na povrchu 

jednotlivých častí rezonančného systému, ako aj hodnoty zvýšené o 20% .  

Zahriatie povrchu je závislé od plošných výkonových strát a od spôsobu odvádzania 

tepla. Keďţe je rezonančný systém umiestnený vo vákuu, je potrebné zabezpečiť chladenie 

jeho povrchu prietokom vody v chladiacich kanáloch, ktoré majú dokonalý tepelný kontakt 

s chladeným povrchom a sú umiestnené tak, aby maximálny rozdiel teploty medzi chladiacimi 
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kanálmi a centrom medzi týmito kanálmi neprevyšoval 10°C (Obr. 5.45). Pre projektovanie 

chladenia rezonančného systému cyklotrónu DC – 72 boli pouţité vypočítané výkonové straty 

pre urýchľujúce napätie 60 kV a rezonančnú frekvenciu 32 MHz zvýšené o 20% (Tab. 5.8). 

 

Tab. 5.8 Vypočítané výkonové straty P na jednotlivých častiach rezonančného systému cyklotrónu         

DC – 72 a výkonové straty  P+20%     zvýšené o 20 %. 

 P [W] P+20% [W] 

  Duant 740 890 

Antiduant 520 620 

2 х Centrálna ţila rezonátora 11680 14020 

2 х Vonkajšia ţila rezonátora 1350 1620 

2 х Konus vonkajšej ţily rezonátora 890 1070 

2 х Prechod vonkajšej ţily rezonátora 2590 3110 

2 х Skratovacia doska 1120 1350 

 18890 22680 

 

 

 

 

5.9.1 Výpočet vzdialenosti medzi chladiacimi kanálmi  

 

Rozdiel teploty medzi dvoma chladiacimi kanálmi a centrom medzi nimi môţeme 

vypočítať pomocou rovnice: 

21

4

1 lq
t , [ С]      (5.13) 

kde  - Tepelná vodivosť materiálu (pre meď:  Cu = 401 W/m K pri Teplote 300  K [17]), q – 

výkonové straty na jednotku plochy [W/m
2
], l – minimálna vzdialenosť medzi chladiacimi 

kanálmi v bode kontaktu s chladeným povrchom [m],  - hrúbka chladeného materiálu [m]. 
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Obr. 5.45 Rozloženie teploty povrchu materiálu medzi chladiacimi kanálmi 

Pre výpočet poţadovaného rozdielu teploty t je moţné optimalizovať vzdialenosti 

medzi chladiacimi kanálmi a hrúbku materiálu. Uvoľňovanie tepla na jednotku plochy je 

vyjadrené ako pomer výkonových strát P (W) na ploche povrchu  S ( m
2
 ) 

q

t
l

4
  m.      (5.14) 

Chladiaci systém rezonančného systému je rozdelený na 10 nezávislých podsystémov:  

1. vrchná časť duantu 

2. spodná časť duantu 

3. vrchná časť antiduantu  

4. spodná časť antiduantu 

5. vrchný vnútorný vodič rezonátora  

6. spodný vnútorný vodič rezonátora 

7. vrchný vonkajší vodič rezonátora + vrchný kónický i priamy prechod  

8. spodný vonkajší vodič rezonátora + spodný kónický i priamy prechod  

9. vrchná skratovacia doska  

10.  spodná skratovacia doska 
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Tab. 5.9 Minimálna vzdialenosť chladiacich kanálov s uvažovaním výkonových strát 

 Stotal [m
2
] Ptotal [W] 

qmax 

[W/m
2
] 

[mm] lmin [mm] 

½ Duantu 0,589 370 8400 2Cu 60 

½  Antiduantu 0,812 260 3390 2Cu 90 

Centrálna ţila rezonátora  0,295 5840 23840 2Cu+3Steel 8,5 

Vonkajšia ţila rezonátora 0,409 675 1675 3Cu+11Steel 60 

Prechod vonkajšej ţily 

rezonátora 
0,216 1295 7255 3Cu+10Steel 27,5 

Skratovacia doska 0,117 560 16527 20Cu 130 

 

Tab. 5.10 Minimálna vzdialenosť chladiacich kanálov s uvažovaním výkonových strát zvýšených o 20% 

+20% Stotal [m
2
] Ptotal [W] 

qmax 

[W/m
2
] 

[mm] lmin [mm] 

½ Duantu 0,589 440 10070 2Cu 56 

½  Antiduantu 0,812 310 40650 2Cu 88 

Centrálna ţila rezonátora  0,295 7010 28610 2Cu+3Steel 8 

Vonkajšia ţila rezonátora 0,409 810 2010 3Cu+11Steel 55 

Prechod vonkajšej ţily 

rezonátora 
0,216 1550 8710 3Cu+10Steel 25 

Skratovacia doska 0,117 670 19835 20Cu 127 

 

Vzhľadom na to, ţe vypočítaná vzdialenosť medzi chladiacimi kanálmi na vnútornom 

vodiči rezonátora je z konštrukčného hľadiska veľmi malá, bolo rozhodnuté o pouţití 

celoplošného chladenia povrchu medi vnútornými kanálmi.  

Vypočítané vzdialenosti medzi chladiacimi kanálmi jednotlivých podsystémov 

rezonátora sú uvedené v Tab. 5.10. 
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Obr. 5.46 Vzdialenosť medzi chladiacimi kanálmi vonkajšej a vnútornej časti duantu a skratovacej doske 

pri rôznych priemeroch     
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Obr. 5.47 Vzdialenosť medzi chladiacimi kanálmi na vonkajšej a vnútornej žile rezonátora a na priamom 

prechode 
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5.9.2 Výpočet prietoku chladiacej vody  

Celkový  prietok chladiacej vody rezonančného systému je vypočítaný zo vzťahu:  

t

P
V 6103,238 , [m

3
/s]  (5.15) 

kde P – výkonové straty [kW]; t – rozdiel teplôt vstupnej a výstupnej chladiacej kvapaliny 

a konštanta 238,3.10
-6

 je vypočítaná hodnota z molárnej hmotnosti vody (18.10
-6

 m
3
/mol)  

a tepelnej kapacity vody (75,55 kJ/(mol.K)). Pre cyklotrón DC – 72 sú vypočítané hodnoty 

prietoku chladiacej kvapaliny uvedené v Tab. 5.12. 

Tab. 5.11 Spotreba chladiacej kvapaliny rezonančného systému cyklotrónu DC - 72 

 

Pre kaţdý uzol Pre kaţdý uzol Pre všetky uzly 

P [W] 
V 10

-6
 

[m
3
/s] 

[l/min] V 10
-6

 [m
3
/s] [l/min] 

½ Duantu 370 8,7 0,53 4 8,7= 34,8 2,12 

½  Obšívky magnetu  260 6,2 0,38 4 6,2 = 24,8 1,52 

Centrálna ţila rezonátora  5840 139,1 8,35 4 139,1 = 556,4 33,4 

Vonkajšia ţila rezonátora 2410 57,5 3,45 4 57,5 = 230,0 13,8 

Skratovacia doska 560 13,3 0,80 4 13,3 = 53,2 3,2 

  
Celková spotreba 

vody 
899,2 54,04 

Tab. 5.12 Spotreba chladiacej kvapaliny rezonančného systému cyklotrónu DC - 72 s uvažovaním 

výkonových strát zvýšených o 20% 

+20% 

Pre kaţdý uzol Pre kaţdý uzol Pre všetky uzly 

P [W] 
V 10

-6
 

[m
3
/s] 

[l/min] V 10
-6

 [m
3
/s] [l/min] 

½ Duantu 440 10,4 0,63 4  10,4= 41,6 2,52 

½  Obšívky magnetu  310 7,4 0,45 4  7,4 = 29,6 1,8 

Centrálna ţila rezonátora  7010 167,0 10,2 4  167= 668 40,8 

Vonkajšia ţila rezonátora 2890 69,0 4,14 4  69 = 276 16,56 

Skratovacia doska 670 16,0 0,96 4  16 = 64 3,84 

  
Celková spotreba 

vody 
1079,2 65,52 
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Prepad tlaku chladiacej kvapaliny v kanáloch bol navrhnutý na ~ 0,4 Mpa. 

K zabezpečeniu laminárneho prietoku kvapaliny v chladiacich kanáloch musí byť rýchlosť 

prietoku ohraničená na  < 1 m/s, čo nám určuje priemer chladiacich kanálov kruhového 

prierezu pri zadanom tlaku chladiacej kvapaliny.  

Minimálny priemer kanálu chladenia je určený z vypočítaného prietoku kvapaliny 

V [m
3
/s] a maximálne prípustnej rýchlosti chladiacej kvapaliny   < 1 [m/s]: 

V
d 12,1min , [m]      (5.16) 

  

Napríklad, pre jeden duant V = 10,4 10
-6

 m
3
/s, a dmin bude: 

6.3
1

104.10
12,112,1

6

min

V
d mm.    (5.17) 

 

Pre všetky podsystémy rezonátora sú minimálne priemery chladiacich kanálov s rôznou 

rýchlosťou chladiacej kvapaliny uvedené v Tab. 5.13. 

 

 

Tab. 5.13  Vnútorný priemer chladiacich kanálov 

+20% 
dmin [mm] 

 = 1 m/s 

dmin [mm] 

 = 0,75 m/s 

dmin [mm] 

 = 0,5 m/s 

½ Duantu 3,6 4,2 5,1 

½  Obšívky magnetu  3,1 3,5 4,3 

Centrálna ţila rezonátora  14,5 16,7 20,5 

Vonkajšia ţila rezonátora 9,3 10,7 13,2 

Skratovacia doska 4,5 5,2 6,3 
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Obr. 5.48 Vypočítaná vzdialenosť medzi chladiacimi kanálmi duantu a návrh rozloženia chladiacich 

kanálov na duante. 
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6 Konštrukčné riešenie rezonančného obvodu cyklotrónu 

DC – 72  

 

 V areáli Spojeného ústavu jadrového výskumu bol postavený cyklotrón DC – 72  

(Obr.  6.1). Na základe súhrnu výpočtov boli vytvorené technické zadania na rezonančný 

systém cyklotrónu DC – 72.  

 

Obr.  6.1 Cyklotrón DC – 72 postavený v Spojenom ústave jadrového výskumu. 

 

Rezonátory sú umiestnené v jarme magnetu (Obr.  6.2) z vrchnej a spodnej časti. 
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Obr.  6.2 Umiestnenie rezonátorov v jarme magnetu 

  

Rezonátory sú napojené na duant a antiduant, umiestnené v dolinách magnetu 

cyklotrónu (Obr.  6.3).  

 

Obr.  6.3 Duant a antiduant cyklotrónu DC – 72 
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 Na čelnej strane duantu sa nachádzajú: doska väzobného kondenzátora, trimer 

doladenia frekvencie a meracie PICKUP elektródy (Obr.  6.4).  

 

Obr.  6.4 Doska väzobného kondenzátora, trimer doladenia a PICKUP elektródy 

 

 Skratovacou doskou s valivými kontaktmi (Obr.  6.5) je nastavovaná dĺţka 

objemového rezonátora (Obr.  6.6), ktorému zodpovedá rezonančná frekvencia v rozmedzí od 

18,25 MHz do 32 MHz.  
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Obr.  6.5 Skratovacia doska s valivými kontaktmi 

  

Obr.  6.6 Umiestnenie skratovacej dosky v obiemovom rezonátore 
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7 Meranie na rezonančnom systéme cyklotrónu DC – 72 

Konštrukcia rezonančného systému cyklotrónu DC – 72 bola navrhnutá podľa 

stanovených poţiadaviek na rozsah urýchľovaných iónov vo frekvenčnom rozsahu od 18,25 

MHz do 32 MHz. Na základe výpočtov a špecifických poţiadaviek konštrukčného riešenia 

bolo vypracované technické zadanie na projektovanie jednotlivých častí rezonančného 

systému cyklotrónu. Konštrukčné riešenie celého rezonančného systému predstavuje zloţitý, 

vzájomne ovplyvňujúci sa systém jednotlivých častí a taktieţ zloţitosť samotnej montáţe 

vyţaduje vykonanie meraní parametrov rezonančného systému po jeho konečnej montáţi na 

cyklotróne. Vykonané boli nasledujúce merania parametrov rezonančného systému:  

1. Meranie frekvenčného rozsahu rezonančného systému a meranie kvality rezonančného 

systému v celom rozsahu frekvencií. 

2. Určenie výkonových strát v rezonančnom systéme. 

3. Meranie vstupnej impedancie rezonančného systému. 

 

7.1 Meranie frekvenčného rozsahu a kvality rezonančného systému 

Prvým parametrom zabezpečujúcim moţnosť urýchlenia navrhovaného rozsahu 

nabitých zväzkov častíc je rezonančná frekvencia urýchľujúceho napätia Fr. Merania 

frekvenčného rozsahu boli vykonané nezávisle na oboch rezonátoroch, pri rovnakých 

polohách skratovacích dosiek vrchného i spodného rezonátora.  

Druhým parametrom rezonančného obvodu je kvalita vysokofrekvenčného obvodu Q0. 

Meranie kvality rezonančného obvodu pomocou určenia rezonančnej frekvencie a rozdielu 

frekvencií pri poklese výkonu na polovicu (7.1) je závislé od väzby medzi rezonátorom 

a meracím prijímačom.    

12

0
ff

f
O r       (7.1) 

Kvalitu rezonančného obvodu Q0 je moţné taktieţ vypočítať podľa vzorca (7.2), kde 



Meranie na rezonančnom systéme cyklotrónu  

 75 

extL QQO

111

0

,     (7.2) 

Q0 je kvalita rezonančného obvodu  

cyklujednéhoaspočrezonátorevenergieStrata

rezonátorevenergiaáNahromaden
O0     (7.3) 

QL je kvalita zaťaţeného rezonančného obvodu   

cyklujednéhoaspočzdrojiarezonátorevenergieStrata

rezonátorevenergiaáNahromaden
OL    (7.4) 

a Qext je externá kvalita rezonančného obvodu 

cyklujednéhoaspočzdrojivenergieStrata

rezonátorevenergiaáNahromaden
Oext     (7.5) 

 

Taktieţ bolo vykonané meranie rezonančnej frekvencie pri stálej polohe jednej 

skratovacej dosky a posune druhej skratovacej dosky, umoţňujúce určiť presnosť 

mechanického nastavenia polohy skratovacích dosiek. Nesymetria rozloţenia napätia vytvára 

rozdiel potenciálu medzi vrchnou a spodnou časťou duantu, vychyľujúc zväzok v procese 

urýchľovania. Najdôleţitejším je zabezpečenie  symetrického rozloţenia medzi vrchnou 

a spodnou časťou duanta v centrálnej časti cyklotrónu, kde je nízka kinetická energia 

urýchľovaných častíc a pôsobením elektrického poľa na ne sa vychyľujú z centrálnej roviny. 

So zvyšovaním energie sa pôsobenie elektrického poľa na častice zniţuje (elektrické 

vychyľovanie). Meranie bolo vykonané pri konštantnej pozícii skratovacej dosky jedného 

z dvoch rezonátorov a meniacej sa pozícii skratovacej dosky druhého rezonátora. 

 

 

7.1.1 Opis merania 

 

Meranie bolo vykonané pomocou prístroja sieťového – spektrálneho – impedančného 

analyzátora  Agilent 4396B.  
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Obr. 7.1 Schéma zapojenia merania rezonančnej frekvencie a kvality rezonančného systému. 

 Riadenie polohy skratovacích dosiek bolo vykonané pomocou riadiaceho 

počítačového programu cyklotrónu. Hodnoty polohy skratovacích dosiek boli porovnané 

s hodnotou na meracích zariadeniach polohy, umiestnených na samotných rezonátoroch.   

Výstup sieťového analyzátora (RF OUT) bol zapojený na meraciu elektródu 

s minimálnou hodnotou väzobnej kapacity. Vstup (B) sieťového analyzátora bol zapojený na 

druhú meraciu elektródu, taktieţ s minimálnou hodnotou väzobnej kapacity (Obr. 7.1). Dané 

zapojenie malo minimálny vplyv meracieho prístroja na rezonančný obvod. Na zabezpečenie 

merateľnej hodnoty výstupného signálu, bol budiaci výkon generátora rovný +20 dBm. Na 

zvýšenie presnosti merania bol zadaný počet opakovaní rovný 10. Priemerná hodnota 

z desiatich meraní bola pouţitá na vyhodnotenie rezonančnej frekvencie a kvality 

rezonančného bodu (Obr. 7.4).  
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7.1.2 Namerané hodnoty  

Na rezonátore č. 1 boli namerané rezonančné frekvencie a kvalita obvodu závislá od 

polohy skratovacích dosiek S1D1 a S2D1. V Tab. 7.1 (rezonátor č.1) a Tab. 7.2 (rezonátor 

č.2) sú zobrazené namerané hodnoty rezonančnej frekvencie a kvality obvodu pre rôzne 

hodnoty polohy skratovacích dosiek. Poloha skratovacích dosiek je znázornená ako údaj 

ovládacieho programu (PC), hodnota získaná z meracieho zariadenia umiestneného na 

rezonátore (Lin) a prepočítaná vzdialenosť skratovacej dosky od centrálnej roviny cyklotrónu 

(Lrez). 

Tab. 7.1 Rezonančná frekvencia a kvalita rezonančného obvodu rezonátora č.1 

PC Lin Lrez Meranie 

[mm] [mm] [mm] [MHz] - 

S1D1 S2D1 S1D1 S2D1 S1D1 S2D1 Fr1 Q2 

0 0 S1D1 S2D1 890 897 32.51171 4192.3 

100 100 1180 1173 990 997 29.81175 4241.2 

200 200 1080 1073 1090 1097 27.64830 4476.3 

300 300 980 973 1190 1197 25.86580 4649.0 

400 400 880 873 1290 1297 24.36705 4606.0 

500 500 780 773 1390 1397 23.08110 4759.0 

600 600 680 673 1490 1497 21.96050 4733.0 

700 700 580 573 1590 1597 20.97800 4795.3 

800 800 480 473 1690 1697 20.10250 5007.7 

900 900 380 373 1790 1797 19.31510 4892.4 

1000 1000 280 273 1890 1897 18.60470 5008.7 

1100 1100 180 173 1990 1997 17.95670 4825.5 

1143.3 1145.4 80 73 2040 2042 17.65500 4812.6 
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Tab. 7.2 Rezonančná frekvencia a kvalita rezonančného obvodu rezonátora  č.2 

PC Lin Lrez Meranie 

[mm] [mm] [mm] [MHz] - 

S1D2 S2D2 S1D2 S2D2 S1D2 S2D2 Fr2 Q2 

0 0 1170 1170 900 900 32.20665 4363.0 

100 100 1070 1070 1000 1000 29.56415 4535.2 

200 200 970 970 1100 1100 27.44195 4626.4 

300 300 870 870 1200 1200 25.69080 4777.0 

400 400 770 770 1300 1300 24.21320 4862.3 

500 500 670 670 1400 1400 22.94090 4850.1 

600 600 570 570 1500 1500 21.83555 5030.2 

700 700 470 470 1600 1600 20.86035 4983.6 

800 800 370 370 1700 1700 19.99455 4966.9 

900 900 270 270 1800 1800 19.21805 4863.3 

1000 1000 170 170 1900 1900 18.51410 4974.2 

1100 1100 70 70 2000 2000 17.87435 5313.1 

1143.3 1145.4 30 28 2040 2042 17.60820 4923.6 

 

 Na Obr. 7.2 je znázornená závislosť rezonančnej frekvenvie Fr od polohy skratovacej 

dosky rezonátora č.1 a rezonátora č,2 (Lrez).  
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Obr. 7.2 Nameraná závislosť rezonančnej frekvencie rezonátora  č.1 a rezonátora  č.2 

Z nameraných závislostí rezonančnej frekvencie od polohy skratovasích dosiek (Obr. 

7.2) na rezonárore č.1 aj rezonátore č. 2 vyplýva, ţe navrhnutý rezonančný systém cyklotrónu         

DC – 72 zabezpečuje preladenie v poţadovanom rozsahu pracovných frekvencií.  

Na Obr. 7.3 je znázornená závislosť rezonančnej frekvencie rezonátora č.2 od polohy 

oboch skratovacích dosiek. Meranie bolo vykonané pri stálej polohe jednej zo skratovacích 

dosiek (PC 600 mm) a meniacej sa polohe druhej skratovacej dosky, ako aj pri symetrickej 

zmene polohy vrchnej a spodnej  skratovacej dosky. 
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Obr. 7.3 Nameraná závislosť rezonančnej frekvencie pri nesymetrickej vzdialenosti skratovacích dosiek 

od centrálnej časti rezonátora  č.1 

Z nameraných závislostí rezonančnej frekvencie pri nesymetrickej vzdialenosti 

skratovacích dosiek od centrálnej roviny (Obr. 7.3) na rezonátore č. 2 vyplýva, ţe rovnaká 

poloha oboch skratovacích dosiek zobrazovaná na riadiacom počítači, zodpovedá elektricky 

symetrickému zapojeniu polvlnového rezonátora. Nesymetrické rozloţenie 

elektromagnetického poľa vytvára potenciál elektrického poľa medzi vrchným a spodným 

duantom spôsobujúci vychylenie urýchľovaného zväzku z centrálnej roviny. Nastavením 

správnej pozície protiľahlých skratovacých dosiek je zabezpečné udrţiavanie urýchleného 

zväzku v procese urýchlenia. 

 Závislosť kvality rezonančného obvodu od polohy skratovacej dosky je znázornená na 

Obr. 7.7. Merania kvality obvodu boli vyjadrené ako pomer rozdielu frekvencií pri poklese 

o 3 dB od rezonančnej frekvencie pre oba rezonátory (Obr. 7.4).  
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Obr. 7.4 Meranie reznančnej frekvencie a kvality obvodu  

 Pre rezonáror č.2 bola vypočítaná kvalita obvodu (Q0) z merania impedančného 

prispôsobenia napájacieho vedenia s rezonátorom [12] (Obr. 7.6). Pri nemennej polohe 

skratovacej dosky a meniacej sa hodnote prispôsobovacej kapacity boli vypočítané hodnoty 

kvality obvodu Q0 (Tab 7.3.).  
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Obr. 7.5 Určenie kvality rezonančného obvodu Q0 s využitím Smithovho diagramu 

Merním na prispôsobovacom systéme rezonátora bola nameraná závislosť komplexnej 

hodnoty (Obr. 7.5 – Mer). Pre vyjaderenie kvality obvodu boli namerané hodnoty koeficientu 

odrazu  na Smithovom grafe transformované do kapacitnej alebo indukčnej záťaţe pri 

rozladení rezonátora z rezonancie (Obr. 7.5 – Trans).  

Kvalita rezonančného obvodu (Obr. 7.5) bola vyjadrená z nasledujúcich rovníc  pri 

polohe skratovacej dosky PC = 0 (fr = 32,20025 MHz) a kapacite prispôsobovacieho 

kondenzátora Cp = 148 pF.  
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Tab. 7.3 Hodnota kvality obvodu Q0 pri nemennej polohe skratovacej dosky a meniacej sa hodnote 

prispôsobovacej kapacity Cp 

Cp 

[pF] 
25 45 66 76 86 97 107 127 148 168 209 232 

Q0 4155 4293 4155 4294 4294 4294 4294 4293 4293 4155 4155 4293 

  

Hodnoty Q0 boli vypočítané v celom rozsahu preladenia prispôsobovacieho 

kondenzátora (Tab. 7.3 a Obr. 7.6). Stredná hodnota kvality obvodu 4274 je pouţitá na 

vyjadrenie „Q2 Smith“ pre minimálnu polohu skratovacej dosky (PC = 0 mm) rezonátora č. 2 

(Obr. 7.7). Merania boli vykonané pri niekoľkých rezonančných frekvenciách rezonátora a pri 

rôznych polohách prispôsobovacieho kondenzátora. 
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Obr. 7.6 Určenie kvality rezonančného obvodu Q0 s využitím Smithovho diagramu  

 

 Nameraná závislosť kvality rezonančného obvodu rezonátora  č.1 (Q1)                         

a rezonátora  č.2  (Q2) vyjadrená ako pomer rozdielu frekvencií pri poklese o 3 dB od 

rezonančnej frekvencie, ako aj vypočítaná závislosť kvality rezonančného obvodu z merania 

impedančného prispôsobenia napájacieho vedenia s rezonátorom č.2 (Q2 Smith) sú zobrazené 

na Obr. 7.7. 
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Obr. 7.7 Nameraná závislosť kvalita rezonančného obvodu rezonátora  č.1 a rezonátora  č.2 

 Meranie kvality rezonančného obvodu Q oboch rezonátorov poukazuje na určité 

rozdiely nameraných hodnôt medzi jednotlivými rezonátormi. Na kvalitu rezonančného 

obvodu majú veľký vplyv prechodové odpory v miestach kontaktného spojenia jednotlivých 

častí obvodu, prechodový odpor kontaktov skratovacej dosky a kvalita opracovania povrchu 

rezonátora. Pouţitie rôznych metód na vyjadrenie kvality rezonančného obvodu potvrdzuje 

správnosť nameranej hodnoty. Pri daných hodnotách kvality rezonančného obvodu je  moţné 

zabezpečiť prácu cyklotrónu v procese urýchľovania. 

  

7.2  Meranie trimra doladenia frekvencie a ekvivalentnej kapacity 

 

Meranie ekvivalentnej kapacity je nutné na výpočet výkonových strát pri zadanom 

napätí na duante.  Meranie bolo vykonané pri rôznych polohách skratovacej dosky.  

Pri zadanej polohe skratovacej dosky nájdeme rezonančnú frekvenciu Fr. Doplňujúci 

kondenzátor C umiestnime do urýchľujúcej medzery s maximálnou hodnotou napätia. 

Zmenu kapacity v bode s predpokladaným maximom napätia je zabezpečená trimrom 

doladenia frekvencie. Jeho kapacita C bola vypočítaná pomocou programu POISSON, pre 

rôzne pozície trimra doladenia frekvencie. Hodnoty vypočítanej kapacity sú znázornené na 

Q2 Smith 
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Obr. 7.8.  Zmenou pozície trimra doladenia frekvencie sa zmení rezonančná frekvencia Frn 

(Tab. 7.4, Tab. 7.5). Ekvivalentnú kapacitu vypočítame zo vzťahu: 

F
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C r

eq
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,     (7.6)  

kde rnr FFF  

Paralelný odpor ekvivalentnej schémy sa rovná: 
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Na Obr. 7.9 sú zobrazené prepočítané hodnoty výkonových strát pri napätí na duante 60 kV, 

v závislosti od rezonančnej frekvencii.  

-2,0E-12

-1,0E-12

000,0E+0

1,0E-12

2,0E-12

3,0E-12

-15 -10 -5 0 5 10 15

Pozícia trimera (mm)

C
 (

F
)

 

Obr. 7.8 Zmena kapacity trimra doladenia frekvencie od jeho pracovnej polohy 

 Ako hodnota kvality rezonančného obvodu bola pouţitá nameraná hodnota Q pre danú 

hodnotu rezonančnej frekvencie (Tab. 7.2). 
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Tab. 7.4 Určenie výkonových strát rezonátora č.2 zo zmeny rezonančnej frekvencie pri zmene polohy 

trimra doladenia frekvencie, pri polohe skratovacej dosky vo vzdialenosti 2000mm od centrálnej roviny. 

poloha Trimra [mm] 16,3 0 -16,3 

C Trimra [F] 2,559E-12 0 -1,106E-12 

Fr [Hz] 
Fr1 Fr0 Fr2 

17523334 17601488 17635118 

Fr [Hz] 
Fr = Fr0 - Fr1 Fr = Fr2 - Fr0 Fr = Fr2 - Fr1

78154 33630 111784 

C [F] 
C = Cr0 - Cr1 C = Cr2 - Cr0 C = Cr2 - Cr1

-2,55853E-12 -1,10608E-12 -3,66461E-12 

Ceq [F] 286,8E-12 289,5E-12 289,1E-12 

Rsh [ ] 159,991E+3 157,787E+3 157,676E+3 

Q 5053 5051 5050 

P [W] 11251 11408 11416 

 

Tab. 7.5 Určenie výkonových strát rezonátora č.2 zo zmeny rezonančnej frekvencie pri zmene polohy 

trimra doladenia frekvencie, pri polohe skratovacej dosky vo vzdialenosti 870mm od centrálnej roviny. 

poloha Trimra [mm] 16,3 0 -16,3 

C Trimra [F] 2,559E-12 0 -1,106E-12 

Fr [Hz] 
Fr1 Fr0 Fr2 

32008270 32182053 32256123 

Fr [Hz] 
Fr = Fr0 - Fr1 Fr = Fr2 - Fr0 Fr = Fr2 - Fr1

173783 74071 247854 

C [F] 
C = Cr0 - Cr1 C = Cr2 - Cr0 C = Cr2 - Cr1

-2,55853E-12 -1,10608E-12 -3,66461E-12 

Ceq [F] 235,6E-12 240,3E-12 238,5E-12 

Rsh [  92,198E+3 89,656E+3 90,021E+3 

Q 4369 4356 4351 

P [W] 19523 20077 19995 
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Obr. 7.9 Závislosť výkonových strát od rezonančnej frekvencie, pri napätí na duante 60000 V . 

 Trimrom doladenia frekvencie s chodom ± 16,3 mm je moţné zabezpečiť preladenie 

rezonančnej frekvencie o 111784 Hz pre rezonančnú frekvenciu 17601488 Hz, čo predstavuje 

0,635% rezonančnej frekvencie Fr1 a 247854 Hz pre rezonančnú frekvenciu 32182053 Hz, čo 

predstavuje 0,770% rezonančnej frekvencie Fr2. 

 Pri napätí na duante 60 kV je stredná hodnota z vypočítaných výkonových strát 

11358W pri rezonančnej frekvencii 17601488 Hz a 19865W pri rezonančnej frekvencii 

32182053 Hz.  

Vysokofrekvenčný generátor pre budiaci rezonátor je projektovaný na menovitý 

výkon  25 kW v celom frekvenčnom pásme. Pri nameraných hodnotách výkonových strát je 

na urýchľovacej medzere duant – antiduant potretrebné napätie 60 kV zabezpečujúce 

urýchlenie zväzku. 

   

7.3 Meranie vstupnej impedancie rezonančného systému 

 

7.3.1 Opis merania 

Na meranie vstupnej impedancie rezonančného systému bola pouţitá schéma merania 

zobrazená na Obr. 7.10. Sieťovým analyzátorom bol budený vstup rezonátora cez budiacu 
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kapacitu a prispôsobovaciu jednotku vo frekvenčnom pásme blízkom k rezonančnej 

frekvencii. Cez PICKUP elektródu bola zaznamenávaná úroveň napätia na duante. Pri 

rôznych hodnotách rezonančných frekvencií a meniacej sa hodnote prispôsobovacieho 

kondenzátora boli zaznamenávané hodnoty budeného napätia a komplexné hodnoty 

koeficientu odrazu . 

 

Obr. 7.10 Schéma zapojenia merania impedančného prispôsobenia napájacieho vedenia s rezonátorom. 

  

7.3.2 Namerané hodnoty  

 

Merania impedančného prispôsobenia napájacieho vedenia s rezonátorom boli 

vykonané na rezonátore č. 2. Súčasne boli zaznamenávané a následne vyhodnotené  

komplexná hodnota koeficientu odrazu  na napájacom vstupe a úroveň budeného napätia na 

rezonátore (Obr. 7.11). 

Transmission – Reflection Kit 
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Obr. 7.11 Úroveň budeného napätia na rezonátore a komplexná hodnota koeficientu odrazu  na 

napájacom vstupe (prepočítaná na vstupnú impedanciu) 

 

 Na Obr. 7.12 sú znázornené namerané komplexné hodnoty koeficientu odrazu , 

prispôsobenia rezonančného obvodu s napájacím vedením, pre kapacitu prispôsobovacieho 

kondenzátora od 25 pF do 232 pF . Umax znázorňuje rezonančnú frekvenciu pre jednotlivé 

hodnoty kapacity prispôsobovacieho kondenzátora. Poloha skratovacej dosky PC = 0            

(fr = 32,20025 MHz) 

 Vstupnú impedanciu je moţné vypočítať z nameranej hodnoty koeficientu odrazu : 
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Obr. 7.12 Meranie impedančného prispôsobenia rezonančného obvodu s napájacím vedením pre kapacitu 

prispôsobovacieho kondenzátora od 25 pF do 232 pF (Umax znázorňuje rezonančnú frekvenciu pre 

jednotlivé hodnoty kapacity prispôsobovacieho kondenzátora) 

 Obr. 7.12 zobrazuje impedančnú závislosť vstupu rezonátora od kapacity 

prispôsobovacieho kondenzátora. Pri hodnote kapacity 97 pF prechádza kruţnica koeficientu 

odrazu  centrom Smithovho diagramu, čo predstavuje ideálne impedančné prispôsobenie. 

 Avšak z Obr. 7.13, na ktorom sú zobrazené namerané hodnoty rezonančného napätia 

na duante v závislosti od hodnoty kapacity prispôsobovacieho kondenzátora od 25 pF do 232 

pF vyplýva, ţe maximálne napätie na duante je dosiahnuté pri hodnote kapacity 

prispôsobovacieho kondenzátora medzi 107 aţ 127 pF.    
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Obr. 7.13 Zmena rezonančného napätia na duante v závislosti od hodnoty kapacity prispôsobovacieho 

kondenzátora od 25 pF do 232 pF (Umax znázorňuje rezonančnú frekvenciu pre jednotlivé hodnoty 

kapacity prispôsobovacieho kondenzátora) 

Na Obr. 7.14 je znázornená nameraná závislosť rezonančného napätia od hodnoty 

prispôsobovacej kapacity pre rôzne rezonančné frekvencie. Krivka Max U znázorňuje 

nastavenie prispôsobovacej kapacity v celom rozsahu frekvencií, zabezpečujúce maximálnu 

úroveň napätia na duante pri dodávaní konštantného výkonu z generátora. 
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Obr. 7.14 Závislosť rezonančného napätia od hodnoty prispôsobovacej kapacity pre rôzne rezonančné 

frekvencie. 
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Z meraní prispôsobovacej jednotky vyplýva, ţe prispôsobenie generátora 

a rezonančného systému cyklotrónu DC – 72 je pomocou prispôsobovacieho kondenzátora 

zabezpečené v celom rozsahu pracovných frekvencií.  
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8 Porovnanie výpočtu s meraním 

8.1  Frekvencia 

Na Obr. 8.1 je znázornená závislosť zmeny rezonančnej frekvencie od polohy 

skratovacej dosky pre oba rezonátory a vypočítaná závislosť rezonančnej  frekvencie. 

Rozdiel medzi nameranou hodnotou rezonančnej frekvencie na rezonátore č.1 a na 

rezonátore č. 2 a vypočítanou hodnotou rezonančnej frekvencie neprevyšuje 1% v celom 

frekvenčnom rozsahu preladenia (Obr. 8.2, Obr. 8.3). Taktieţ rozdiel rezonančných frekvencií 

medzi rezonátorom č.1 a rezonátorom č. 2 neprevyšuje 1% v celom frekvenčnom rozsahu 

preladenia (Obr. 8.2, Obr. 8.3).   
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Obr. 8.1 Závislosť zmeny rezonančnej frekvencie od polohy skratovacej dosky rezonátora č.1, rezonátora 

č. 2 a vypočítané hodnoty rezonančnej frekvencie 
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Obr. 8.2 Závislosť rozdielu nameranej rezonančnej frekvencie od vypočítaných hodnôt pre rôzne polohy 

skratovacej dosky rezonátora č.1, rezonátora č. 2 a rozdiel medzi jednotlivými rezonátormi 
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Obr. 8.3 Percentuálne vyjadrenie rozdielu nameranej rezonančnej frekvencie od vypočítaných hodnôt pre 

rôzne polohy skratovacej dosky rezonátora č.1, rezonátora č. 2 a rozdiel medzi jednotlivými rezonátormi 
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 Rozdiely rezonančnej frekvencie medzi rezonátorom č. 1 a rezonátorom č.2 

ako aj rozdiel oproti vypočítanej hodnote (absolútne hodnoty Obr. 8.2 a percentuálne 

vyjadrenie Obr. 8.3) poukazujú na správnosť pouţitej metódy výpočtu rezonančnej frekvencie 

zloţitých nesymetrických objemových rezonátorov. Namerané závislosti korelujú 

s vypočítanými hodnotami. Rezonátory zabezpečujú frekvenčne preladenie  a vyhovujú 

zadaným kritériám kladeným na rezonančný systém cyklotrónu DC – 72.  

 

8.2  Kvalita rezonančného obvodu 

Kvalita rezonančného obvodu je priamo závislá od merného odporu materiálu ako i od 

prechodového odporu v mieste spoja jednotlivých častí rezonátora. Boli vykonané merania 

kvality rezonančného obvodu pre oba rezonátory pri minimálnej väzbe meracích vstupov, 

a vyhodnotená kvalita rezonančného obvodu rezonátora č. 2 z merania impedančného 

prispôsobenia. Z Obr. 8.4 vyplýva, ţe rozdiel medzi výpočtom a meraním dosahuje rozdiel aţ 

25% pre merný odpor medi 1,8 µ .m. Vplyv prechodového odporu elektrických spojov 

jednotlivých časí rezonátora a najmä prechodový odpor valivých kontaktov zabezpečujúcich 

chod skratovacej dosky a jej elektrický kontakt s vonkajším a vnútorným vodičom rezonátora 

je moţné pri výpočte nahradiť zvýšením merného odporu medi.  

Pri reálnej práci cyklotrónu dochádza k lokálnemu prehriatiu nedokonalých 

elektrických kontaktov a tým k ich plastickej deformácii, čím sa zniţuje prechodový odpor 

v mieste elektrického kontaktu a zvyšuje sa hodnota kvality rezonančného obvodu. 

Rezonančný obvod cyklotrónu s nameranými hodnotami kvality zabezpečuje dodanie 

potrebnej energie urýchľovaným. 
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Obr. 8.4 Závislosť nameranej hodnoty kvality rezonančného obvodu pre oba rezonátory a vypočítanej 

hodnoty kvality rezonančného obvodu pre rôzne hodnoty merného odporu medi od rezonančnej 

frekvencii    

8.3  Výkonové straty  

Výkonové straty v rezonančnom systéme cyklotrónu (Obr. 8.4) boli vyhodnotené 

nepriamou metódou, pretoţe nie je moţné priame meranie napätia na duante bez ovplyvnenia 

rezonančného obvodu. Na rezonátore č. 2 boli namerané rezonančné frekvencie pri dvoch 

krajných polohách skratovacej dosky a rôznych polohách trimra doladenia frekvencie. Zo 

zmeny rezonančnej frekvencie a vypočítanej doplnkovej kapacity trimra bola vypočítaná 

ekvivalentná  kapacita rezonančného obvodu a stratový odpor. Zo stratového odporu boli 

vyjadrené výkonové straty pre napätie na duante 60 kV.  

Vzhľadom na nepriamu metódu určenia výkonových strát, kde hodnota doplnkovej 

kapacity bola vyjadrená len výpočtom, je dané meranie len informatívne. Na určenie reálnych 

výkonových strát je potrebné vykonať merania pri napájaní rezonátora z generátora energiou 

blízkou k pracovnej. Urýchľujúce napätie je vtedy moţné určiť detektorom 

nízkoenergetického brzdného ţiarenia, vyvolaného urýchľovanými elektrónmi na elektródach 

duantu.  

Vysokofrekvenčný generátor je projektovaný na menovitý výkon 25 kW v celom 

frekvenčnom pásme a má dostatočný výkon na to, aby výkonové straty v prechodových 
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miestach a klzných kontaktoch boli kompenzované. Pri nameraných hodnotách výkonových 

strát je na urýchľovacej medzere duant – antiduant potretrebné napätie 60 kV zabezpečujúce 

urýchlenie zväzku. 
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Obr. 8.5 Závislosť nameranej a vypočítanej hodnoty výkonových strát pre rôzne hodnoty merného 

odporu medi od rezonančnej frekvencie. 
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8.4  Trimer doladenia frekvencie 

Trimer doladenie frekvencie s chodom ± 16,3 mm zabezpečuje preladenie rezonančnej 

frekvencie o 111784 Hz pre rezonančnú frekvenciu 17601488 Hz, čo predstavuje 0,635 % 

rezonančnej frekvencie Fr1 a 247854 Hz pre rezonančnú frekvenciu 32182053 Hz, čo 

predstavuje 0,770 % rezonančnej frekvencie Fr2. 

Vypočítaná percentuálna hodnota preladenia rezonančnej frekvencie s chodom trimra   

± 15 mm od centrálnej pozície (45 mm od duantu) je 0,562 %. 

Trimer doladenia zabezpečuje kompenzáciu zmeny rezonančnej frekvencie pri práci 

cyklotrónu, vyvolanú tepelnou deformáciou geometrických rozmerov rezonátora (najmä 

kapacitná časť duant – antiduant) a tým aj bezporuchový reţim cyklotrónu. 

 

8.5  Prispôsobenie väzby napájacieho vedenia s rezonátorom 

Pri hodnote väzobnej kapacity 4 pF bola vypočítaná hodnota prispôsobovacieho 

kondenzátora v rozsahu od 40 pF do 140 pF. Hodnota  prispôsobovacej kapacity bola určená 

pre maximálne hodnoty napätia na duante pri nemennej hodnote ideálneho napájacieho 

zdroja.  Z meraní vykonaných na vstupe rezonátora (Obr. 7.14) vyplýva, ţe maximálne 

napätie na duante v celom rozsahu pracovných frekvencií predstavuje kapacitu 

prispôsobovacieho kondenzátora v rozsahu od 50 pF do 130 pF.  

Z meraní prispôsobovacej jednotky vyplýva, ţe prispôsobenie generátora s 

rezonančným systémom cyklotrónu DC – 72 je pomocou prispôsobovacieho kondenzátora 

zabezpečené v celom rozsahu pracovných frekvencií. 

Z porovnania vypočítaných hodnôt prispôsobovacieho systému ako aj frekvenčných 

a výkonových pomerov celého rezonátora vyplýva, ţe metóda výpočtu elektrického 

modelovania objemového rezonátora a jeho väzby s napájacím generátorom, ako aj iných 

vysokofrekvenčných častí cyklotrónu, vytvára nové moţnosti návrhu rezonančných systémov 

urýchľovačov.  
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9 Záver 

  

 Táto práca je rozdelená do troch základných častí, zaoberajúcich sa problematikou 

rezonančného systému cyklotrónu. 

V úvodnej časti je opísaný historický vývoj urýchľovacej techniky so zameraním na 

praktické vyuţitie cyklotrónu v rôznych oblastiach hospodárstva. 

V prvej kapitole je predstavený princíp činnosti cyklotrónu zabezpečujúci urýchlenie 

častíc pohybujúcich sa v magnetickom poli. 

V druhej kapitole sú predstavené základné poţiadavky na vysokofrekvenčný systém 

cyklotrónu, zabezpečujúce prírastok energie urýchľovanému zväzku častíc z energie injekcie 

do centrálnej oblasti cyklotrónu aţ po konečnú energiu vyvedeného zväzku.  

V tretej kapitole sú predstavené parametre cyklotrónu vplývajúce na konštrukčné 

riešenie rezonančného systému cyklotrónu DC – 72. Pracovný diagram zobrazuje hlavné 

parametre cyklotrónu, určujúce frekvenčný rozsah rezonančného systému od 18,5 do 32 MHz.  

Nároky na návrh vysokofrekvenčnej časti  urýchľovacieho systému sú veľmi vysoké. 

Náročnosť určuje široký rozsah urýchľovaných iónov s moţnosťou preladenia cyklotrónu 

v širokom rozsahu energií. Na celkové konštrukčné rozmery rezonančného systému má 

podstatný vplyv tieţ konštrukcia magnetu cyklotrónu ako aj spôsob napájania duantov. 

V štvrtej kapitole sú opísané metódy modelovania pouţité pri návrhu optimálnych 

konštrukčných parametrov jednotlivých častí rezonančného systému cyklotrónu DC – 72. 

Vzájomným spojením simulačných programov POISSON SUPERFISH a Micro-Cap je 

moţné modelovanie elektrických parametrov zloţitých konštrukčných častí spojených do 

jedného celku. 

Piata kapitola pozostáva z opisu výpočtov jednotlivých častí rezonančného systému 

cyklotrónu DC – 72. Konštrukčné rozmery samotného rezonátora, ako aj geometria kritických 

častí z hľadiska vákuového prierazu boli vykonané pomocou programu POISSON 

SUPERFISH. Základom frekvenčnej analýzy modelu rezonančného systému, 
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pozostávajúceho zo vzájomného pospájania jeho jednotlivých častí do jedného elektrického 

obvodu, boli výpočty dĺţkovej kapacity jednotlivých častí obvodu. V tejto časti sú taktieţ 

uvedené výsledky výpočtov systému chladenia rezonančného systému. Na základe 

vykonaných výpočtov  boli vytvorené technické zadania a podľa nich vyrobené jednotlivé 

časti rezonančného systému, ktoré sú zobrazené v šiestej kapitole. 

Cyklotrón DC – 72 bol postavený v priestoroch Spojeného ústavu jadrového výskumu, 

kde boli vykonané merania základných parametrov rezonančného systému v pracovnom 

reţime. V siedmej kapitole sú uvedené výsledky vykonaných meraní pri prevádzkových 

hodnotách magnetického poľa urýchľovača a vákuového systému.  

V ôsmej kapitole sú porovnané namerané hodnoty parametrov rezonančného systému 

s vypočítanými hodnotami. Prvým parametrom je rezonančná frekvencia. Obidva rezonátory 

zabezpečujú preladenie v plnom rozsahu pracovných frekvencií. Keďţe rozdiel nameraných 

rezonančných frekvencií medzi rezonátorom č.1 a rezonátorom č.2, ako aj medzi nameranými 

hodnotami a výpočtom, nepresahuje 1%, je daná metóda náhradného cylindricky 

symetrického modelu vhodná na výpočet rezonančnej frekvencie nesymetrických 

rezonátorov, čo znamená ţe pouţitý model návrhu je správny. Meranie kvality rezonančného 

obvodu a s ním spojené výkonové straty poukazujú na zloţitosť vytvorenia modelu 

zahrňujúceho vplyv všetkých faktorov. Najmä prechodové odpory na spojoch jednotlivých 

častí a na klzných kontaktoch skratovacej dosky vplývajú na zníţenie kvality rezonančného 

obvodu. Trimer doladenia frekvencie zabezpečuje nastavenie frekvencie v poţadovanom 

rozsahu, zabezpečujúcom odozvu na zmeny vlastností rezonančného obvodu v plnom rozsahu 

jeho návrhu. Merania impedančného prispôsobenia napájacieho vedenia s rezonátorom taktieţ 

poukazujú sa správnosť pouţitej metódy výpočtu.  

 

Metódy uvedené v tejto práci boli základom pre návrh rezonančného systému 

cyklotrónu DC – 72, ktorý je unikátny tým, ţe zabezpečuje urýchlenie v širokej oblasti 

urýchlovaných iónov a energií. Merania na rezonančnom systéme potvrdzujú správnosť 

pouţitých nových výpočtových metód a postupov pri návrhu a optimalizácii jednotlivých 

častí vysokofrekvenčných obvodov pouţívaných v urýchľovacej technike. Pomocou týchto 

metód je moţné vytvoriť komplexný vysokofrekvnčný model celého urýchľovača, počnúc 

modelom výkonového generátora, cez rezonančný systém a končiac systémom monitorovania 

a riadenia. 
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Okrem návrhu rezonančného systému cyklotrónu DC – 72 bol uvedený spôsob 

pouţitý pri návrhu rezonančného systému cyklotrónu DC – 60, systému impedančného 

prispôsobenia cyklotrónov DC – 60 a IC – 100 a návrhu bančerov (zhlukovača zväzku) 

cyklotrónov DC – 72, DC -60 a U400M. Uvedené cyklotróny, okrem DC 72 sú v prevádzke. 
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