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High-voltage modulators of linear electron accelerators of the NSC KIPT are 

based on the standard linear circuit with a resonant charge of the PFN and its subse-

quent discharge through a thyratron switch to a pulse transformer of high-voltage 

power amplifying klystrons. In the operating mode, the thyratron should provide 

switching of currents up to 3 kA at anode voltage up to 30 kV, sending frequency up 

to 300 Hz and pulse duration up to 6 μs with high stability and long-term operation. 

The development and implementation of switching stand based on six types of thyra-

trons was carried out: TGI1-1000/25, TGI1-2500/35, TGI 1-5000/50, TGI 1-5k/50 

(Russia), TGI1-2500/50 (Ukraine) and CX 1525 A. (England). Presents the results of 

the development, operation and improvements. Special attention is paid to the control 

and protection systems of both the thyratrons themselves and the trigger units of the 

switches. A comparison was made of the main characteristics and the degree of relia-

bility of switching stands and thyratrons of various types. 

РОЗРОБКА І ВДОСКОНАЛЕННЯ КОМУТАЦІЙНИХ СТІЙОК 

ВИСОКОВОЛЬТНИХ МОДУЛЯТОРІВ ЛПЕ 

В.І. Бєлоглазов, О.І. Косой, В.П. Ромасько, І.А. Чертіщев, В.Ю. Тітов,  

І.О. Чайка, Ю.О. Титаренко, Ю.Д. Тур 

ННЦ ХФТІ, Харків, Україна 

Високовольтні модулятори лінійних прискорювачів електронів ННЦ ХФТІ 

створені на основі стандартної лінійної схеми з резонансним зарядом формую-

чої лінії та подальшим її розрядом через тиратронний комутатор на імпульсний 

трансформатор високовольтного живлення підсилювальних клістронів. У робо-

чому режимі комутаційні стійки повинні забезпечувати комутацію струмів до 

3 кА при напрузі на аноді до 30 кВ, частотою посилок до 300 Гц і тривалості 

імпульсу до 6 мкс при високій стабільності та тривалої експлуатації. Проведено 

розробку та впровадження комутаційних стійок на основі шести типів тиратро-

нів: ТГІ1-1000/25, ТГІ1-2500/35, ТГІ1-5000/50, ТГІ1-5к/50 (Росія), ТГІ1-2500/50 

(Україна) і СХ 1525 А. (Англія). Представлені результати розробок, експлуата-

ції та удосконалень. Особливу увагу приділено системам контролю і захисту як 

самих тиратронів, так і керуючих блоків комутаторів. Проведено порівняння 

основних характеристик і ступеня надійності комутаційних стійок і тиратронів 

різного типу. 
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