
 81 

W.10. ASSESSMENT OF ENERGY EFFICIENCY  

OF HIGH-VOLTAGE LINAC MODULATORS 

O.I. Kosoy, V.O. Matz, V.P. Romasko, Yu.A. Titarenko, V.Yu. Tytov, D.V. Titov,  

Yu.D. Tur, I.O. Chaika, I.A. Chertishchev, E.A. Yaroshenko 

NSC KIPT, Kharkiv, Ukraine 

E-mail: Vyacheslav_mats@ukr.net 

Energy efficiency is one of the most important parameters of technological acce-

lerators and is determined by the conversion efficiency in its systems. belongs to the 

most energy-intensive. The basis of the system of pulsed high-voltage power klystron 

creation is a linear scheme of a high-voltage modulator with a resonant charge of the 

forming line and its subsequent discharge through a thyratron switch to a pulse trans-

former of high-voltage power amplifying klystrons. Optimization of parameters of all 

elements, matching of wave resistances, reduction of stray fields in a pulse transfor-

mer, capacitors own inductance and adjustment of forming lines during its manufac-

ture of a modulator ensures pulse formation efficiency over 80% with full efficiency 

conversion up to 70%. In the process of long-term operation, due to the degradation 

of the properties of the elements, the optimization conditions are violated and leading 

to reduced energy efficiency. This paper presents preliminary data on the assessment 

of changes in the energy efficiency of high-voltage modulators during their long-term 

operation. The effect of changing the parameters on the efficiency of the formation is 

considered and the energy losses in the modulator nodes are estimated. 
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Система імпульсного високовольтного живлення підсилювальних клістро-

нів створена на основі лінійної схеми високовольтного модулятора з резонанс-

ним зарядом формуючої лінії та подальшим її розрядом через тиратронах кому-

татор на імпульсний трансформатор високовольтного живлення підсилюваль-

них клістронів. Оптимізація параметрів всіх елементів, узгодження хвильових 

опорів, зменшення полів розсіювання в імпульсному трансформаторі, власної 

індуктивності конденсаторів і настройки формуючих ліній при його виготов-

ленні модулятора забезпечує ККД формування імпульсу понад 80% при повно-

му перетворенні ККД до 70%. У процесі тривалої експлуатації, через деграда-

цію властивостей елементів, умови оптимізації порушуються. що призводить до 

зниження енергоефективності. Наведено попередні дані по оцінці зміни енерго-

ефективності високовольтних модуляторів при їх довготривалої експлуатації. 

Розглянуто вплив зміни параметрів на ККД формування та оцінені енергетичні 

втрати в вузлах модулятора. 
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