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Układ do zasilania źródła magnetronowego urzą-
dzenia rozpylającego zawierający prostownik połą-
czony ze źródłem magnetronowym poprzez układ 
pomiarowo-porównujący prądu, do którego dołączo-
ny jest nastawnik prądu, znamienny tym, że wejście 
prostownika (2) połączone jest z siecią zasilającą 
poprzez transduktor (1), a wyjście układu pomiaro-
wo-porównującego prądu (3) źródła magnetronowe-
go (5) połączone jest poprzez regulator prądu (6) 
z elementem transduktora (1), regulującym wartość 
jego prądu podmagnesowującego. 
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Opis wynalazku 
Przedmiotem wynalazku jest układ do zasilania źródła magnetronowego urządzenia rozpylają-

cego, znajdujący zastosowanie w urządzeniach technologicznych do nanoszenia cienkich warstw i struk- 
tur wielowarstwowych metodą jonowego rozpylania magnetronowego. 

Źródło magnetronowe urządzenia rozpylającego do nanoszenia cienkich warstw i struktur wielo-
warstwowych zasilane jest napięciem stałym korzystnie w zakresie 200 V do 700 V i prądem z za-
kresu od kilku do kilkuset amperów. Podwyższone wartości napięć i jednokierunkowe prądy uzyski-
wane są w układach zasilających zawierających transformator połączony z prostownikiem, a stero-
wanie tymi wielkościami odbywa się poprzez regulację prądu wejściowego transformatora za pomo-
cą autotransformatora albo tyrystorowego sterownika włączonego w obwód uzwojenia pierwotnego 
transformatora na drodze sprzężenia zwrotnego między prądem na wejściu źródła magnetronowego 
a sygnałem sterującym bramkami tyrystorowego sterownika. Wyładowania pasożytnicze pojawiają-
ce się podczas wstępnego rozpylania tarczy lub w stanach awaryjnych urządzenia magnetronowego 
eliminowane są za pomocą dławików włączonych szeregowo pomiędzy wyjście prostownika i źródło 
magnetronowe. 

Znany z polskiego opisu patentowego nr 155 643 układ zasilania komory jonizacyjnej zawiera 
transformator wysokiego napięcia, którego uzwojenie pierwotne jest połączone poprzez sterownik 
prądu z trójfazową siecią zasilającą, a uzwojenie wtórne jest połączone z prostownikiem. Wyjścia pro-
stownika: jedno poprzez dławik a drugie bezpośrednio są połączone z odpowiednimi wejściami bloku 
pomiaru napięcia i prądu, którego wyjścia połączone są z komorą jonizacyjną. Równolegle do dławika 
włączony jest tyrystor, którego katoda i bramka są połączone z pierwszym wyjściem bloku sterowania, 
a drugie wyjście tego bloku jest połączone z wejściem sterującym sterownika prądu. Natomiast pierw-
sze wejście bloku sterowania połączone jest z blokiem zadawania napięcia i prądu, a drugie wejście 
bloku sterowania połączone jest z wyjściem bloku pomiaru napięcia i prądu komory jonizacyjnej. Po-
nadto równolegle do dławika, do wyjścia prostownika oraz do wejścia bloku pomiaru napięcia i prądu włą-
czone są ograniczniki przepięć. 

Niedogodnością znanych rozwiązań jest konieczność stosowania dużych gabarytowo i koszto-
wnych dławików szeregowych na wyjściu prostownika, szczególnie w przypadku zasilania urządzeń 
magnetronowych większych mocy. 

Układ do zasilania źródła magnetronowego urządzenia rozpylającego, według wynalazku, za-
wierający prostownik połączony ze źródłem magnetronowym poprzez układ pomiarowo-porównujący 
prądu, do którego dołączony jest nastawnik prądu charakteryzuje się tym, że wejście prostownika 
połączone jest z siecią zasilającą poprzez transduktor. Natomiast wyjście układu pomiarowo-porów- 
nującego prądu źródła magnetronowego połączone jest poprzez regulator prądu z elementem trans-
duktora, regulującym wartość jego prądu podmagnesowującego. 

Układ, według wynalazku, charakteryzuje się prostotą; pozwala wyeliminować kosztowne dławi-
ki, a poprzez regulację nasycenia rdzenia obwodu magnetycznego transduktora umożliwia stabilizację 
prądu zasilania źródła magnetronowego w pełnym zakresie. Ponadto pozwala skutecznie eliminować 
wyładowania łukowe powstające zarówno podczas wstępnego rozpylania tarczy źródła magnetrono-
wego jak i przy jej normalnej eksploatacji. 

Rozwiązanie, według wynalazku, przedstawione jest w przykładowym wykonaniu na rysunku, który 
przedstawia schemat blokowy układu. 

Układ, według wynalazku, zastosowano w potokowej linii technologicznej do pokrywania wiel-
kogabarytowych powierzchni cienkimi warstwami metali i ich związków. Komora urządzenia rozpylają-
cego wyposażona jest w trzy stałoprądowe źródła magnetronowe 5 o mocy 50 kW każde. Każde źró-
dło magnetronowe 5 jest zasilane napięciem fazowym z trójfazowego transduktora 1 poprzez indywi-
dualny prostownik 2 i układ pomiarowo-porównujący prądu 3 z dołączonymi nastawnikami 4, przy 
czym wyjście układu pomiarowo-porównującego 3 prądu źródła magnetronowego 5 połączone jest 
poprzez niezależny regulator prądu 6 z oddzielnym elementem transduktora 1, regulującym wartość 
jego prądu podmagnesowującego. Na podstawie sygnału z układu pomiarowo-porównującego 3 regu-
lator prądu 6 wypracowuje sygnał sterujący dla elementu transduktora 1, regulującego wartość stałego 
prądu podmagnesowującego jego rdzeń. Poprzez zmianę wartości stałego prądu podmagnesowują-
cego powodującą zmianę nasycenie obwodu magnetycznego transduktora 1, uzyskuje się zmniejsze-
nie wartości prądu na wyjściu transduktora 1, a tym samym zmniejszenie wartości wyprostowanego 
prądu na wyjściu prostownika 2, którym zasilane jest dane źródło magnetronowe 5. Regulacja nasy-
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cenia obwodu magnetycznego transduktora 1 umożliwia, w przykładowym wykonaniu, stabilizację 
prądu zasilania w pełnym zakresie, to jest do 100 A, niezależnie dla każdego z trzech zainstalowa-
nych źródeł magnetronowych 5. 

 
 

Zastrzeżenie patentowe 

Układ do zasilania źródła magnetronowego urządzenia rozpylającego zawierający prostownik 
połączony ze źródłem magnetronowym poprzez układ pomiarowo-porównujący prądu, do którego 
dołączony jest nastawnik prądu, znamienny tym, że wejście prostownika (2) połączone jest z siecią 
zasilającą poprzez transduktor (1), a wyjście układu pomiarowo-porównującego prądu (3) źródła ma-
gnetronowego (5) połączone jest poprzez regulator prądu (6) z elementem transduktora (1), regulują-
cym wartość jego prądu podmagnesowującego. 
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