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ENIGE METINGIR AAN EEN IORISATOR VAN EEN GEPOLARISEERDE 
IONENBRON EN AAN EEN STSTEEM VOOR OMLADING VAN POSITIEVE 
TOT NEGATIEVE IONEN. 

AfatudeerYeralag Yan M.J. Crijna, uitge

Yoerd in de aektie Kernfyaica Yan prof. 

dr. O.J. Poppema en o.l.v. ir. J.A. Y.d. Heide. 

EindhoYen, september 1970. 

Om de ionenoptiache eigenachappen van een ionisator te leren 

kennen werd de intensiteitaverdeling gemeten Yan geextraheerd• 

ionen (naar hoek en plaata). 

Van bet omlaada1ateem werd bet omlaadrendement gemeten en werd 

met het oog op maximal• tranamissie bet ionen-optiache aapekt 

bekeken. 
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1. IRLEIDING 

In de aektie ia een omlaad- en injektiee7ateea gebouwd Toor 

. de koppeling Yan een gepolariaeerde ionenbron aan de tot een 

tandemaachine uitgebreide SAMES-versneller (fig. 1). 

Bet a1steem dient poaitieve ionen van de bron (lit. 1) om 

te laden tot negatieYe ionen en bevat daartoe een cesiumdamp

cel (lit. 2 en 3). De poaitieve ionen zijn 1•-1onen en de 

omlading geachiedt door botaing met ceaiumatoaen, waarbij 
+ de. B - ioaen in twee stappen twee elektronen opneaen. De daap-

cel wordt daarom "adder" genoemd. De io1aenbundel uit de bron 
wqrdt door middel Tall elektroatatiache lenzen door de adder 

geleid. De energie van de ionen en de lengte van de adder 

aaal de dampdruk in de adder, zijn bepalend voor de grootte 

Yan bet rendement van het omlaadprocee. De lengte Yan de adder 

ligt ~ast, maar de dampdruk kan_gevarieerd worden door de 

temperatuur Yan de adder te variiren. Ook de energie van de 

io?en kan gevarieerd worden door de potentiaal van de adder 

te wijzigen. De instelbare parameters voor bet olll.aadrendemeat 
I 

worden dan de temperatuur en de potentiaal van de eel. 

Aan dit s7steem werden een aantal metingen verricht. 

Verder werd onderzocbt, hoe de ionenbundel de bron verlaat, 

om vervolgena met een aan te pasaen lens de bundel optimaal 

in bet omlaadayateea te kunnen injekteren. Door de intenei
tei taverdeling naar hoek en plaata Yan de uit de ioniaator 

geixtraheerde ionen dp variabele af stand acbter de ionisator 

te meten, kan de plaata en de grootte van de kleinate bundel-
' diameter bepaald worden alamede de divergentie Yan de bundel. 

De kleinate bundeldiameter wordt croaa-over ot waist genoemd. 

Tenslotte worden enkele onderwerpen en moeilijkheden die tij

dena het onderzoek ontataan zijn, beaproken. 



2. lONEN-OPTISCBE EIGENSCHAPPEN VAN DE IONISATOR 

2.1 Algeaeen. 

De ionenbundel uit d• bron moet so efficient mogelijk in het 

oalaade7eteem geinjekteerd •orden. De positieYe ionen worden 

ale volgt gevormd ( &ie lit. 1 en 4 voor een uitvoeriger be

ec"brijving). Molekulair waterstotgae wordt in een hoog-fre

quent ontlading gediesocieerd. De verkregen atomaire bundel 

.•ordt in een quadrupoolmagneet gepolarieeerd en gefokusseerd. 

In· de z.g. "strongtield ionizer" wordt een elektronenbundel 

gevormd door middel van een direkt verhitte kathode en een 

anode (fig. 2a). De extraktor, die een negatieve potentiaal 

ten opzichte van de ionisator heeft, dient enerzijde de elek

tronen te reflekteren en anderzijds de door botsing van elek

tronen met atomen verkregen positieve ionen te extraheren. 

Ook.de kathode heett een negatieve potentiaal ten opzichte 

van de ionisator, waardoor de elektronen been en weer gaan 

pendelen (lit. 1 en 4). Een sterk axiaal magneetveld voor

komt dat de elektronen op de ionisatorbuie terechtkomen en 
+ &orgt ervoor dat de polarisatie van de B ionen bebouden blijtt. 

Doordat de ioniaator op hoogspanning, die gevarieerd kan wor

den, en de vakuWnkamer op aardpotentiaal staat, krijgen de 

ionen een bepaald• energie. 

Een elektroetatische lens achter de extraktor moet van de al

dus verkregen protonen-(H+)bundel op een vastliggende plaats 

in bet omlaade7steem een •aiat vormen. De plaata van bet beeld 

van de lens ligt zo vast. Al~ ~e plaats van het voorwerp van 

de lens ook bekend ie, kan aan de hand van lenegegev•ne be

paald worden, ~elk t7pe lens gebruikt kan worden en •aar 

de~• geplaatst moet worden (zie lit. 5 en 6 lenskarakterie

tieken) •. Het beeld (ot de waist) dat door bet eyateem·ionisa

tor -extraktor gevormd wordt, dient ala voorwerp voor de lens. 

De vora van de bundel wordt, behalve door de geometrie van 

ionisator en extraktor, bepaald door bet spanningaYeracbil 

tusaen ionisator en extraktor, bet aagnetiache veld van de 

ionisatorspoel en de ruimtelading in de ionieatieruiate. 
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Ale de elektrieche en aagnetieche velden in bet e7steem io• 

nieator-extraktor bekend zijn, kunnen in principe de bundel

omhullende en de plaats van waist of beeld berekend worden. 

-De grootte van bet aagnetiech veld op de ae en de grootte van 

de potentialen op ionieator en extraktor zijn bekend. Bet 

verdere verloop Yan de Yelden 1e elechts globaal bekend even-
\ 

ale de ruimtelading in de ionieator. Athankelijk Yan de ioni-

aatieplaata zal de energie van de .ionen aan het uiteinde van 

de ionisator kT of enkele tientall•n malen eV kunnen zijn. 

Dit maakt een theoretische berekening aoeilijk uitvoerbaar. 

Wel ~unnen enkele veronderstellingen gedaan worden, om een 

globaal inzicht te krijgen. 

Zo wordt in lit. 5 (von Ardennen) een s7ateem beeproken dat 

enigszins op bet s7steec ionieator-extraktor lijkt, ecbter 

zonder aagneetveld. Von Ar~ennen werkt met elektronen, die 

afkomatig zijn van een vlak emitterend oppervlak in een buia. 

Achter deze buie wordt een andere buis met dezelfde diameter 

geplaatat. Er zal een afbeelding van het emitterend opper

vlak ontetaan op een halve diameter atatand achter bet midden

vlak van de twee buizen, mite de voorwerpeafstand groter is 

dan de diameter. Ook de voorwerpeaf atand wordt geaeten vanat 

het aiddenvlak van de twee buizen. 
De eerste buis kan vergeleken worden met de ioniaatorbuis 
en de tweede met de extraktor. De gemiddelde voorwerpaafetand 

is de gemiddelde ionisatorlengte (ca 8 cm}. Deze is groter 

dan de ~iameter (2 cm} zodat een vergelijking met het reaul

taat van von Ardennen gerechtvaardigd lijkt. Dat in het io

niaator-extraktor systeea ionen geixtrabeerd worden maakt 

geen verschil. Wel de ruimtelading en bet magnetisch veld. 
I 

Worden deze buiten beeehouwing gelaten, dan kan de pleats Yan 

de waist bij een bepaalde ionieator-extraktoratetand bepaald 

worden. De af etand bedraagt 5 aa, zodat de waist 12,5 11111 van 

de ionieator, dus in de extraktor, zou liggen (lengte extrak
tor 40 ma}. Met behulp van een eenvoudige berekening (in par. 

2.2) wordt eenzeltde reeultaat verk~egen. 
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Aan de hand van ervaringen aet een analoge bron ia Utrecht 

en onderzoekingen in Erlangen (lit. ?) ble•k dat de extrak

tor korter moeat zijn om de bundel niet voor een gedeelte 
te onderscheppen. Daaruit kan gekonkludeerd worden dat de waist 

dichter bij de ionisator moet liggen. Er zijn daarom enkele 

metingen verricht om de omhullende van de bundel te bepal•n 

(par. 2.3). Bet snijpunt van de aa711ptoten van de bundel

omhullende met de as wordt, zoals gebruikelijk in de ionen- en 

elektronenoptiek, ala voorwerpsplaats voor de lens gedetinieerd 

(lit. 8 en 9).De metingen worden niet met a+..ionen maar met rest• 

gasionen gedaan, de aanvangsenergie is dan ltT=0,025 eV. 

2.2 Een eenvoudige berekening van de lenswerking van het systeea 

ionisator-extraktor. 

Meestal kan bij een elektrostatisch lenzensysteem gebruik 

gemaakt worden van lenskarakteristieken Co.a. in lit. 5 en 6). 
In de lenskarakteristieken staan o.a. de brandpuntsatstanden 

van de lens uitgezet tegen de energieverhouding van de ionen in de len 
\ 

De aanvangaenergi• van de ionen in de ionisator is kT eV. 

De maximal• energie in de extraktor is e maal bet potentiaal· 

verschil tussen ionisator en extraktor ( enk•l• honderden volts). 

De energieverhouding E
2 

(in extraktor):E1 ( in ionisator) 

wo~dt daardoor zeer groot (>104). De energieverhoudingen in 

de karakteristieken gaan slechts tot een taktor 10 a 25. 
In het onderstaande wordt de invloed van bet magnetisch veld 

en van de ruimtelading op de ionen buiten beschouwing gelaten. 

Door de z.g. paraxiale ba~nvergelijking voor ionen in rotatie 

symmetrische elektrostatische velden toe te passen op diverse 

veldtypen kunnen bij zekere begingrootheden (helling en at

stand tot de as) de overeenkomstige uitgangsgrootheden in de 

begingrootheden uitgedrukt worden (lit. 8 en 9). Dit kan op 

twee manieren. 
Bet aysteem ionisator-extraktor wordt eerst als volgt beschre

ven (analoog aan een beschrijving in lit 9 blz 44 e.v.): 
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1) in de ionisator bevindt zich een veldvrije ruiate. 

2) bet uiteinde van de ionieator wordt beschouwd ale een 

diafragmalena. 
3) tusaen ioniaator en extraktor bevindt zich een homo

geen Yeld. De atatand ionisator-extraktor ie d. 

4) de beginopening van de extraktor wordt beachouwd ala 

een diatragmalena. 
5) in de extraktor beYindt zich een veldvrije ruimte. 

De gebieden genoead onder 2,3 en 4 vormen samen de bedoel

de lens. 
Onderataand schema geef~ dit nogmaals weer: 

doorsnede 
d 

i-----1 '~ ~ . ___ ..... I __ . _t z-as 

T.' ve;d~~ij--:L.... _h_o_m-og-••-~ --~.-ld-vr-ij--
V -V· 

v:vion. v·: ex d ion I 
soort veld 

______ d_ia fr. I lens __ ---~iafr. l_le_n_s ____ _ 

energie ionen kl eV 

------ ·--+------~---------'------

in- en uitgang -

grootheden 
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De uitgangsgrootbeden Yan de diatragmalenzen en bet bo

aogene veld worden met behulp van matrices in de ingangs

grootbeden uitgedrukt. 
Zo geldt voor een diafragmalens {lit. 9 blz 44): 

met 

1 0 

1 

v; • veld links van diafragma lens 

v2 • " recbts " " " 
v • 

0 
potentiaal ter plaatse van de diafragma lens 

Voor een homogeen veld: 

1 

0 

met.V1• potentiaal links van bet veld 

V2= " recbts " " " 
d • lengte waarover het veld aanwezig is. 

In lit. 9 korrespondeert de energie van de deeltjea (in ef) 

aet dezelfde potentiaal (Yolt) op de elektroden. Bij bet 

ionisator-extraktor aysteea is dat niet zo. Door aan io
niaator en extraktor de potentiaal toe te kenn•A die oYer

eenkomt met de energie van de ionen in de ionisator en . 
extraktor wordt hieraan voldaan. Dit is niets anders dan dat 

de potentiaal nul wordt toegekend aan de plaata •aar de 

ionen met anelheid nul zouden Yertrekken. In de matrix 

Yan de diatragmalena wordt een korrektieterm ingevoegd 

(n~ar Zworykin lit. 10)omdat de doorsnede van ionisator 

en extraktor groot is in Yergelijking met de doorsnede 

waarvoor de matrix in lit. 9 is afgeleid. 



De matrix wordt dan: 

1 

V") 
1 

9 

4V0 + 2D(Vl - ~1) /tr 

0 

met D • diameter 
1 

In bet ionisator-extraktor s7ateea is de af stand 5 .. 
en de diameter 20 mm. Voor de· ionisator-extraktorspanning 

is 350 volt genomen.- Dit is bet aaxiaale spanningsYerschil 

zodat geen elektronen op de extraktor komen. De grootbe

den in het scbeaa op blz. ? worden: 

Voor de. eerete 

d = 5 -
D = 20 aa 

vi a 0,025 v 
OD 

v.x • 350 v 

V' = 100 V/cm 

diatragmalens geldt: 
V" = vi = 0 1 on 
V" 

2 • Y' • 700 V/cm 
v • vi • 0,<'25 •V aet ale resultaat: 

0 on 

r' 
1 

Wij noemen bo•enstaand• matrix M1• 

Voor bet homogene ••ld geldt: 

v1 = vion • 0,025 v 
V2 • V • 350 V en: ex 

( 
r 2 ) • (1 8,38.10-

3 
) ( r 1 ) 

r2 0 8,45.10-3 r; 
Vervolgens de tweed• diafragaalena: 

V" 
1 = V" • 700 V/cm 

V" 
2 = V" 

ex = 0 

v = v • 350 v 
0 ex 

met matrix M2 
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{ r
3 

) ( 1 : ) ( r2 ) . r; • 1,3? # aet aatrix M
3 r2 

De be trekking tussen r3 • 
# 

r3 en ro • r 
# 
0 

word~: 

r3 r 1,01 8,4.10-3 r 
0 0 

= M3 M2 M1 • 
r# .:.0,18 -3 r# 1,9.10 r# 
3 0 0 

Het systeem ionisator-extraktor kan ook met e'n lens beechreYen 
worden ( lit. 9 blz 45 'e.v.). 

Bet eysteem kan in de Yolgende etukken Yerdeeld worden: 

1) een veldYrije ruiate oYer een atetand p met poten

tiaal 'ton 
2) een rotatie eymmetriache lens (met hoofdYlakken 

«1 en a2 en brandpuntsafstanden t 1 en t
2 

) 

3) een veldYrije ruiate over een afetand q met poten-

tiaal '•x• 
De afstand Yan bet uiteinde Yan' de ionisator tot a

1 
ie p 

en de af stand Tan de beginopening Yan de extraktor tot 

o<2 is q. (zie onderstaand schema): 

doorsnede 

'2 ~ I _ _l - I ... 
lens '1 F2 

1,. p I 

I q I 
grootheden 

10!.2 10(.1 

r I 
I 

I r I r I rl s, 0 ,, 
r' I r· I r' I r· I 
51 0 1., 3 

I I 

1n- en uitg~ngs-
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De matrix voor een Yeldwrij• ruiate is (lit. 9 blz 19 ) : 

(; ~) •aarin 1 de lengte van de equipotentiaal 
ruiate is. 

en voor een rotatie s71111etrische lens (lit. ~ blz. 33): 

( 

1 

~1/f 2 ,;,2) 
Voor de eerste Yeldvrije ruiate is: l=p en: 

( :~) . ( : : ) (:;) 
De lens levert: 

. (:~ ·(-1:!2 '1;f J (:j 
De tweed• Yeldvrije ruimte: 1 = q 

(:j = (: : ) ~j 

De beide matrices moeten gelijk zijn.· 
Dit leYert: 

q is ca -0, 1 llll 

p " " 0,1 -r " " 0,1 -1 
t " " 13 -2 

De hoof dYlakken liggen nageao•g gelijk 
tor openingen. 

()(1 I 10<2 

~ I 

F1 I F2 
I met de I 

ionisator en extrak-

t t De algemene lenzenformule --1.. + ___&.. • 1, waarin Y de afatand 

ie Yan voorwerp·tot oe1 (linls van ~1 poeitiet1 en b de afetand 

Yan beeld tot.D(2 (rechts Yan oc
2 

poeitiet). Uit de lenzenfor•ule 

blijkt dat ale T>10 ma, b vrijwel onafhankelijk van Y is • . 
Hieruit volgt dat b praktisch in F2 l!gt! De atstand Yan F

2 
tot de ionieator is ca 18 mm. 
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In yergelijking aet Yon Ardenn•n wordt nu een beeld ieta Yerder 

in de extraktor gevonden. 

2.3 Metingen 

Bet doel van deze aetingen is,(zoala reeda gecegd werd in par. 2.1) 

oa de plaata en de dooranede van een al of niet virtuele •aiat 

te bepalen, alaaede de divergentie Yan de bundel. 
De metingen worden gedaan met een ringena7ateea (zie fig.2 a) 

dat aet behulp van een stappenmotor axiaal achter de extraktor 

heen en weer bewogen kan worden. Bet ringena1ateem beataat uit 

9 plaatjes van 1 mm dikte, waarin gaten zitten met oplopende 

diaa~ter. De plaatjea zijn ten opzichte van elkaar geiaoleerd 

en hun ond•rlinge af atand is 1 ma. De ionenstrooa valt zo op 

een.oppervlak van bekende grootte (zie tabel 1) en de strooa

dichtheid kan berekend worden uit de geaeten atrooa. 

tabel 1 GROOTHEDEN RINGENSYSTEEM 

jrlng.nr. R min. R max. R gea. Opp. .. - - 1e.2 

9 0 1 0,5 0,0314 

8 1 
.. 

2 1,5 0,094 

7 2 4 3 0,377 

6 4 7,5 5,?5 1,26 

5 ?,5 11 9,25 2,03 

4 ~1 14 12,5 2,36 

' 14 1? 15,5 2,92 

2 1? 20 18,5 3,48 

1 20 30 25 15,7 
~. 

De atroomdiehtheid ala funltti• van de afstand tot de ae kan zo 

op variabele af stand achter de extraktor bepaald worden. De 

extraktor wordt op -85 volt t.o.Y. het ringens1ateem gehouden 

om een aeeundaire elektronenetrooa atkomstig van bet ringens1ateea 

te voorkoaen. 
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Door dit spanningsverachil aoet aet een kleine lena•erking 

~an het uiteinde van de extraktor rekening gehouden •orden. 

(de energieverhouding van de ionen aan het extraktoruiteinde 

is ca 0,9). In fig. 2b etaat ••n schema van de aeetopstelling. 

De spanning op de eatraktor wordt VE' op de ionisatorbuis VA 

en op de katbode VK genoemd. De anode-kathodespanning VAK wordt 

op 350 V gehouden. De extraktiespanning is het spanningeverachil 

~uesen ionisator en extraktor en wordt VAE genoead (VAE.vA-vE.vA+85). 
Door inetelling van de spanning VA op de ionieator •ordt de 

extraktieepanning VAE bepaald. De ioniaatorepanning •ordt zodanig 

genomen, dat er geen elektronen door de extraktor komen. Op 

bet ringenaysteem kan de door de extraktor gaande elektronenetrooa 

gemeten worden. De anodeapanning wordt verboogd tot er geen 

elektronenstroom gemeten wordt. Dit blijkt het geval te zijn bij 

een extraktieapanning van 410 V. Elke bogere extraktieapanning 

is denkbaar. Uit ervaring is gebleken dat te hoge extraktie

epanning minder ionenatrooa oplevert. De extraktieapanningen in 

bet gebied tuaaen 410 en 700 V blijken bet aeeat geechikt te zijn. 

De elektronenstrooa op de anode is een maat voor de elektronen

dichtheid in de ionisator (lit. 1) en zo ook voor de ionenetrooa. 

In grafiek I staat de atroomdichtheid van de ionenstrooa ala 

funlttie van de af etand tot de ae bij een anodeatroom van 10 aA 
en een extraktiespanning van 700 V voor diverse afatanden van 

de eerste ring van het ringenayeteem tot de ioniaator. De 

strooadichtheden zijn gegeven in·aA/torr cm2, omdat de ionenstrooa 

in het drukgebied van 10•7 torr, lineair van de druk afbangt. 

De atrooadichtbeid is uitgezet tegen de gemiddelde straal van 
de bijbehorende ring. 

De lengte van de extraktor was bij deze metingen 40 am. Er zijn 

ook metingen gedaan bij IA• 20 mA en bij VAE• 415 v. Deze geven 
eenzelfde verloop ala in grafiek I. 

Uit' dit aoort grafieken kan ala funktie van z achter de ioni

sator de af etand tot de as bepaald worden, waar de atroomdicht

heid is afgenoaen to~ b.v. 1~, noem deze afatand r 10• Bet re

eultaat •ordt een bundeloabullende waarbinnen zich 90% van de 

atrooadichtheid bevindt (grafiek.II). 



In de gratiek ie de poeitie Yan ioniaator en extralttor weer

gegeYen. De echaal Yan de afstand (r) tot de ae ie 10 zo groot 

ale die Yan de afetand (z) tot de ioniaator. In de gratiek staan 

nog vijf omhullendenbehorende bij een andere anodeatrooa, ex

traktieepanning ot percentage Yan de stroomdichtheid. De waar

den ervan ataan in de gratiek. Ook ia in de gratiek te ziea 

dat bij Yerhoging Yan de anodeatrooa de bundel breder en bij 

verlaging van de extraktieapanning de bundel diYergenter wordt. 

Verhoging van de anodeatroom leidt tot een grotere elektronen-
1 

atroom. De elektronenetroom wordt breder (zie par. 4.2) en due 

ook de ionenatroom. Verlaging Yan de extraktieapanning leidt 

tot lagere energie Yan de ionen in de extraktor. Volgena La
grange (lit. 8 en 9) is het produltt van straal, diYergentie 

en wort el van de energie Yan de ionen konstant. ( r. r 1
• VS. E, ) 

Dit wordt de emittantie van de bundel genoemd. Ala de energie 

lager wordt moet r ot r 1 (ot beide) groter worden. De punten 

in grati_ek II liggen nagenoeg op een rechte. Er kan ao een 

beeldpunt bepaald worden, maar. er is dan nog niete bekend om

trent een eventuele waist. Bet beeldpunt ligt in de ionisator. 

Bet blijkt dat de extraktor een gedeelte van de bundel onderachept, 

zoala ervaringen al uitgewez•n hadden ( zie par. 2.1). De ex

traktor ia daarom ingekort en er zijn dezeltde metingen gedaan 

als boven vermeld. 
Gratiek III en IV met extraktorlengte Yan 30 mm en gratiek 

Ven VI·aet lengte van 13 .. , geven vrijwel hetzeltde verloop 

weer ala grafiek I en II met extraktorlengte van 40 ... In 

gratiek IV en VI wordt bij de omhullende van r 30 en r 50 •in 

ot meer een kromme gevonden en onderschept de extraktor de bundel 

zo goed ala niet aeer. Verder inkort~n heett dan ook geen zin. 

Er moet opgeaerkt worden dat de diverse ringen niet op dezelf-

de plaata ataan. De af atand tusaen twee tretvlaklten is 2 ma 

en de atatand tussen voorate trefvlak ( grootate gat) en ach-, 
terate trefvlak (zonder gat) bedraagt 16 mm. De etrooadicht-

heden op de ringen bij een bepaalde af atand tot de ionisator 

korreaponderen due niet aet een werkelijke bQndeldoorenede op 

een bepaalde plaata. Daaroa ia in gratiek VII voor de aeeate 

ringe~ de atroomdichtheid uitgezet tegen de werkelijke afatand 

van die ring tot de ionisator ( IA• 10 mA, VAE• 700 V). Uit 
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de&e grafiek is voor elk• •illekeurige·afatand achter de io
niaator de atroomdichtheid op dezelfde af atand tot de ioniaa

tor te bepalen (grafiek VIII). Bet verloop is globaal hetzelf

de ala in grafiek V, alleen de stroomdicbtbeid bij de as ia 

aerkbaar groter. In ~rafiek VI is de bijbehorende bundelom

hullende gestippeld Cr10>. De gekorrigeerde omhullende loopt 

in vergelijking.met de ongekorrigeerde steiler, hetgeen ook 
te verwachten was. 

Er is ook nog zonder extraktor gemeten. Bet ringenayateem fua

geert dan ala extraktor. Om dezelfde extraktieapanning te hou

den is de anodespanning verboogd. Sekundaire elektronen kunnen 

nu bet beeld enigazina vertekenen. Grafiek IX is de gekorrigeer

de intenaiteit per ring, X de gekorrigeerde intenaiteitaver

deling achter de ioniaator en XI de uit X verkregen bundeloa

hullende. Er is geen overeenstemming met de gekorrigeerde oa

bullende uit grafiek VI. Enerzijda omdat de len81'erking ioniaator
eztraktor vervangen ia door een andere lena•erking,anderzijds 

oadat bet eztraktieveld afneeat bij toename van de atstand van 
het ringene7ateem. 

De gevolgde weg om een gekorrigeerde bundelomhullende te krij

gen is nogal omalacbtig. Bovendien blijkt dat, •anneer er een 

waist is, deze in de ionisator zal liggen, want de as711ptoten 

van de bundeloahullenden anijden de aa in de ionisator. Ale 
een bundelomhullende hyperboolvormig is ligt de waist op de

zeltde plaate ala het snijpunt van de aayaptoot met de as 

(lit •. 8 en 9). Ia de oabullende niet byperboolvoraig, dan ligt 

de waist elders en blijkena de metingen verder in de ioniaator. 

Daarom werd er een ringeneyateem gekonatrueerd, waarvan de 

ringen nu wel in ''n vlak op de bundelaa liggen • De buiten

diaaeter is zo gekozen dat bet ringenayeteem in de ionisator 
gebracht kan worden. (zie fig. 2c en groothedentabel 2) 

Grafiek XII, XIII en XIV geven meetreaultaten met bet nieuwe 

ringenayateem weer. In grafiek XII en XIII staat de atrooa

dicbtheid ala funktie van de af atand tot de as voor 15 z-waarden 
( bij IA• 10 11A en VAE• 700 volt). 
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Tabel 2. GROOTHEDEN NIEUWE RINGENSYSTEEM 

ring nr. R min. R max. R gem. Opp. - - - -2 

1 0 1 0,5 3,14 
2 1,5 3 2,25 21,2 

3 .- 3,5 5 4,25 40,o . 
4 5,5 7 6,25 68,9 

5 7,5 9 8,25 77,7 

De bundelomhullende Yan r 10 behorende bij VAE•415V •n VAE • 700 V 

(IA= 10 mA) kunnen in drie atukken Yerdeeld worden (grafiek XIV): 

1) het g~bied in de ioniaator. De atraal Yan de ionenbundel 

is ca t Yan de atraal van de ioniaatorbui•• 

2) bet gebied in de extraktor. De ligging Yan bet beeld 

wordt bepaald door bet anijpunt van de aayaptoten aet 

de as (z = 16 am en z• -22 mm). 

3) het gebied buiten de extraktor. Oadat de extraktie

apanning -85 volt i• en de vakuUmkamer op aardpoten

tiaal ligt, is er achter de extraktor ••n (zwak) elek

triach veld. Dit gebied is overigens niet intereaeant 

oadat de lens die atraka achter de extraktor geplaatat 
wordt, alleen te maken heeft met bet onder 2 gevond•n 
beeld. 

De werkelijke omhullende zal waarachijnlijk een vloeiender Yer

loop hebben. In de ioniaator kunnen aekundaire elektronen bet 

verloop een weinig vertekenen en kan de ruimteladingsY•rdeling 

beinvloed zijn. De oahullenden van r 30 (415V, 700 V) hebben 

hetzelf de verloop in de eerate twee gebieden t met beeldpun

ten van 25 en 37 ma, in de ioniaator. De oahullende van r
50 

ie niet opgenomen, omdat deze vrij onregelmatig verloopt. 

Dit komt omdat de atrooadichtheid op de ••rate ring 2 tot 

10 aaal zo groot ia ala op de volgende ring (grafiek XII en 

XIIIl De 50% waarde Yan de atrooadichtbeid ligt dan in een 

gebied waar weinig aeetpunten zijn. 
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Verhoging Taa IA tot 20 iaA ( zie grafiek XV) geett, evenale 

bij grafiek II is opgemerkt, een breder• bundel en een beeld

punt op ca 8 am in de iollieator. Voor de duidelijkheid ia de 

bundelomhullende Tan r 10 uit XIV geetippeld •••rgegeTen. 

Ala de extraktorepanning op O volt gezet wordt, maar de ex

traktiespanning hetzelfde .blijtt (verhogen van VA) dan ligt het 

verloop van r 10 (bij anodeetroom van 10 en 20 aA) tuasea de 

omhullenden r 10 van grafiek XV (extraktor -8' Tolt). Extraktor 
en de ruimte daarachter bebben dan dezelfde potentiaal, zodat 

geen lenswerking optreedt achter de extraktor. 

2.4 ltonklueie. 

De meetreeultaten wijken at van de reeultaten van von Ardennen 

en van de berekening. De oorzaak moet gezocht worden in het 

magneetveld en in de ruimtelading in de ionisator. Er kan gezegd 

worden dat binnen zekere grenzen, ale funktie van d• extraktie

epanning (VAE)' de anodestroom (IA) en de etrooadicbtbeid , een 

beeldpunt.gevonden wordt. Bet beeldpunt ligt op ca 2 cm in de 

ioniaator (~ 1 cm ). Dit ia voldoende om poaitie en konetruktie 

van een geschikte lens globaal te bepalen. De lensepanning is 

inetelbaar, sodat de leneeterkte in elk geval gevarieerd kan 

•orden. 
Uit erTaring met deze bron en de bron in Utrecht is gebleken, 

dat een maximal• ionenstrooa verkrijgbaar is bij ca 410 volt 

extraktieepanning. De gebruikte anodestroom is veelal 1' llA. 

Uit grafiek XIV ed XV wordt na interpolatie (voor IA• 1,aA, 
VAE• 415 Ven r 10> een beeldpunt van ca 1 cm in de ioniaator 

gevonden • Bet lenstype dat gekozen is, bestaat uit een bue 

die op een instelbare spanning gezet kan worden en een flens 

aet een rooster dat op aardpotentiaal staat (zie fig. 3). 
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CESIUM OMLAADSYSTEEM 

3.1 Algemeen. 

Figuur 1 g~eft een gedetailleerde weergaYe van het oalaads7steea. 

Geheel links in de figuur wordt de ionenbron aangeslotea. Ge

heel rechts bevindt zich een Yakuiiakamer waarin een Yerschuit

bare detektor is geaoateerd.. Daaraee kan de ionenstroom geae-

ten worden. Aan de YakuUmkamer kan te zijner tijd de SAMES-Yer
sneller gekoppeld worden. Bet eigenlijke omlaadgedeelte is in 

de figuur aangeduid met nr. 4. Bet bestaat uit omlaadbuis c.q. 

adderbuis a, toevoerbuis b en oven annex ampulbreker c. Om de 

oalaadbuis is een spoel aangebracht die een axiaal magneetYeld 

opwekt, en ervoor aoet zorgen dat de polarisatie Yan de ionen 

tijdens bet omlaadproces behouden blijft. (zie lit. 11). Deze 

spoel werd bij metingen in par. 3.2 niet bekrachtigd. Om om

laadbuis, toeYoerbuie en oY•n is verhittingsdraad gewikkeld. 

Omlaadbuis en oYen kunnen af zonderlijk in temperatuur gevari

eerd worden·. De teaperaturen worden met coaxthermokoppels ge

aeten. Het omlaadgedeelte is geisoleerd ten opzichte Yan de 

rest van het syateem, zodat een variabele omlaadenergie aoge

lijk is. Uitgaande van het omlaadgedeelte zijn eerat lenzen 

(3 en 5), dan koelYallen ( 2 en 6) en Yervolgena massatilters 

~.q. epinrotatoren ( 1 en 7 ) geplaatat. 
+ De bron levert H -ionen. Na omlading zal de bundel beataan uit 

s•, u0 en H- deeltjes. Het.masaatilter 7 (zie lit. 3 en 8~ be

ataande uit een gekrbist elektriach en magnetiach veld, acheidt 
a•, a0 en e- niet. Daarom is er een afbuigmagneetje (8) nodig 

- 0 + om H van H en R te aoheidea. Achter het afbuigaagneetje is 

nog een lens geplaatst (niet weergegeYen). 

Via dittusiepompen aan bron en detektorkaaer kan het systeea 

geivakueerd worden. Met behulp Yan twee pneumatische kleppen 

(niet in figuur 1 weergegeven) kan het a7ateem atgesloten 

wo~den Yan bron en detektorkamer. Bet syateem kan dan apart 

belucht worden en er kan een cesiumampul in de aapulbreker 

geplaatat worden. Bet a7steem kan dan geevakueerd wordea. 
-6 Bij Yoldoende lage druk ( < 10 torr in ioniaator- en detek-

torkaaer) wordt de ampul gebroken. Eerat nu •orden de koelYallen 
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aet vloeibare atikatof gevuld. Het komt wel eena Toor dat de 

ampul niet breekt, zodat anelle belucbting gewenat ia. Uit 

veiligheidaoverwegingen kan dit niet ala de koelvallen koud zijn. 

Er treedt dan n.l •. kondenavoraing op, betgeen bij ceaiuagebruik 

abaoluut verboden is. Cesiwa reageert namelijk explosief met 

water. 
Behalve een uitvoeriger beschrijving van bet oalaads1steem 

staan in lit. 3 ook enkele berekeningen. Zo is berekend dat 
-2 voor een optimale damptargetdi~te Tan 1,2 • 10 torr ca 

(lit. 2) de oalaadbuis een temperatuur van 115°c moet bebben. 

De oventemperatuur moet minatens 180°c zijn. Bij bovengenoemde 

damptargetdikte bedraagt het omlaadrendement ca 15% bij een 

protonenenergie van 500 eV en ca 10% bij 2 KeV. Deze getallen 

worden genoemd in lit. 2 hoewel bij 1,9 KeV de aeetpunten tusaen 

6 en 9% liggen. Bet omlaads1steem is ontworpen voor een bundel

elli t tantie van 50 mm rad (eV)t. De emittantie is£= r.r:~ 
De afmetingen van de omlaadbuis zijn zo gekozen, dat de energie 

van de ionen in de omlaadbuis 2 KeV moet zijn. 

3.2 Metingen. 

Oa bet oalaadrendement te weten te kom•n aoet de primaire a•
atrooa en de door omlading Terkregen B--strooa gemeten worden. 

Zodra er cesiumdamp in de omlaadbuis is, kan de primaire H•-strooa 

niet meer gemeten worden. Deze wordt daarom steeds T66r en na 
bet cesiumgebruik gemeten en vervolgens geaiddeld (n.b. stromen 

in A/torr). 

De detektor (bundelvan,er) b•staat uit 3 delen. Een plaatje met 

een gat ' 15,2 mm wordt op aardpotentiaal gehouden en bepaalt 

de doorgelaten bundeldiameter. Daaracbter staat een euppreesor

elektrode met een groter gat (onderdrukking sekundaire elek

tronen) en vervolgens de opvangplaat. De bundelvanger is in 

een vlak loodrecht op de hartlijn van het aysteem beweegbaar. 

De metingen zijn gedaan met de detektor op een af atand van 4 cm 

van de hartlijn. 
Bet omlaadrendeaent ala funktie van de omlaadbuietemperatuur, 
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bij optiaale oventemperatuur, staat in gratiek XVI a. De opti

mal• omlaadbuiateJ1$eratuur ia ca 110°c. Bet verband tuaaen 

oventeaperatuur en oalaadrende .. nt staat in gratiek XVI b bij 

deze oalaadbuistemperatuur. De oventemperatuur hoett niet hoger 

te zijn dan 210°c. 
De optiaale energi• ligt tussen 1?50 en 1950 eV (gratiek XVI c). 

Bet aaximale omlaadrende .. nt in deze gratieken ia ca 5~. 

In het begin van de metingen werd voor I-/I+ een waarde van 

ca ?fo gehaald. Dit werd gedaan bij IA• 15 llA. Omdat aoeilijk

heden met de gloeidraad van de ionisator (zie par. 4) ontaton

den werden de aQodestroom en de magneetspoelstroom van de io

niaator lager ingesteld. Dit mag in principe geen invloed op het 

oalaadrendement hebben, maar toch is het rendement aindsdien 

lager gebleven. Na een ceaiuaverbruik van 7 graa zijn de ae

tingen atopgezet. Er ontstond toen kortsluiting in een lena. 

Bij een onderzoek van deze lens bleek dat cesium uit de olllaad

buia naar de lens gevloeid was. De oorzaak is •aarachijnlijk 

een te hoge oventemperatuur, die leidt tot een te hoog ceaiua

aanbod in de omlaadbuis, terwijl de temperatuur van de omlaad

buis de verzadigingsdruk van. bet cesium bepaalt. Het teveel 

aan cesium zal neerslaan en uit de adderbuis naar de lenzen 

lopen. Door de oventemperatuur niet hoger dan nodig te maken, 

(ca 220°c) kan dit procea vertraagd worden. 
Onderataande tabellen geven een overzicht van de instellingen 

van de apparatuur. 

tabel 3. VASTE INSTELLINGEN BRON 

diasociator hoogspanning 2,5 ICV 

werkdruk. -4 10 torr 

polar~aator atroom quadrupool 380 A 

ioniaator ioniaatorpotentiaal VA 2 KV 

anode-kathodepot. verschil VAX 350 v 

anode-extraktorpot. " VAE 410 v 

anodeatrooa IA 10-15 aA 

magneetveldatroom 7·10 A 
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Globale instellingen ter Terkrijging Tan a•-stroom achter het 

oalaada7ate•* (n.b. geen ceaiumTerbru~k) : I. 

Idea H--atroom (aet ceaiumverbruik) : II. 

Tabel 4. I II 

potentialen op lens ionisator + 1400 + 1500 

(in Tolt) lens 1 (nr.3 in fig 1) - 230 - 500 
oalaadbuis (nr. 4) 0 0 

lens 2 (nr. 5) - 400 + 550 

lens 3 (acbter nr. 8) + 850 - 900 
' filter 1 (nr. 1) + 1000 + 1000 

filter 2 (nr. ?) + 400 + 400 

gelijkstrooa voor filte.r 1 ( nr. 1) 1,3 1,3 

(in A) filter 2 ( nr. ?) o,6 o,6 

afbuigmagneet (nr. 8) 

af buiging 4 ca o,8 - 0,9 
oalaadbuistemperatuur 

110°c 2,64 

oYentemperatuur 

215°c 1,5 

' 

Bij bet ingebruikneaen verdient het aanbeveling de maaaafiltere 

(elektriscb en aagnetiech) en de afbuigmagneet buiten gebruik 

te laten en eerat een bundel op de aa te produceren. VerYol-

gens kunnen dan een voor een de filters, alamede de afbuigmagneet 

in gebruik word•n genoaen. 
Opvallend zijn de Terschillende instellingen bij I en II van 

·de potentiaal van de lens in de ionisator en van de potentiaal 

van de lens voor de omlaadbuie. Deze moeten normaal geeproken 

betzelfde zijn. De verech~llende polariteiten bij I en II van 
' de potentialen van °lens 2 en 3 en de etroom van bet afbuigmag-

+ -neetje, is een gevolg Yan de overgang van B - op H -strooa. 
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Bet omlaadrendement ie lager dan uit lit. 2 verwacht mag worden. 

Waarechijnlijk ie de drukval tueaen de ruimte in de lenzen en 

de ruimte in de omla•dbuie niet groot genoeg.Er treedt dan in de 
l•nzen ook omlading op en Ae aldaar gevormde a·-ionen kunnen 

verloren gaan oadat de lenewerking niet bij deze ionen past. 

Ben aan•ijzing hiervoor ie de verschillende inatelling van de 

potentialen van de len• in de ioniaator en van de lene voor de 

omlaadbuie btj I en II. De optimal• temperatuur C110°c) van 

de oalaadbuie komt redelijk overeen aet de berekende in lit. 3 

C115°c). J>e oventemperatuur ligt ongeveer 30° hoger C210°c in 

plaats van 180°c). Vermoedelijk is de gemiddelde temperatuur 

van de toevoerbuis te laag. O.dat de verhittingsdraad om omlaad

en toevoerbuia uit 6fn atuk bestaat en de ruimte rond de toe

voerbuis geheel volgewikkeld is, kan de temperatuur van de om

laadbuia niet hoger gemaakt worden. 

In lit. 3. ie berekend dat de werkduur van 1 gram ceaiua ca 4 uur 

ia. Bij de metingen bleek dat dit gemiddeld 2 a 3 uur waa. 

Door de oventemperatuur te varieren is bet cesiuaverbruik gro

ter geweeat, zodat bier nog geen duidelijke afwijking te kon

stateren valt. Bet verdient aanbeveling oa eerat een van de 

volgende voor te atellen wijzigingen uit te voeren alvorens 

de cesiumexperimenten voort te zetten. 

Om er zeker van te zijn dat er geen kortsluiting in de lenzen 

kan ontstaan, kan: 

1) een verwisaelbaar opvangbakje tussen omlaadbuia en lens 

geplaatat worden, of 

2) de lens op een hogere temperatuur gebracht worden. 

Dit laatate beeft bet vakuW.tecbniache nadeel dat er meer gas 

uit de wand van de lens, aet name uit de isolatiematerialen, 

vrijkomt. Door de diameter van de omlaadbuis kleiner te maken 

zal enerzijds h't ceaiuaverbruik lager worden (waardoor ook 

minder vlug kortsluiting in de lens optreedt) en anderzijda de 

drukval tuasen lenzen en omlaadbuie groter worden ( •aardoor 

bet omlaadrendeaent waaracbijnlijk groter wordt). 



4 DIVERSE ONDERWERPEN 

4.1 De gloeidraad van de1ionisator. 

De gloeidraad beataat uit tantaaldraad van 0,3 am o en heett 

een lengte van ca 3 cm. ~ draad ia in een s-vora gebogen, 

wa~rvan de uiteinden op geisoleerde doorvoeren gepuntlaat zijn. 

De doorToeren zijn op een houder beveatigd. In fig. 2b is de 

gloeidraadvora 90° verdraaid weergegeven. Bij de metingen in 

par. 2.3 is een ongestabiliaeerde •isselstrooaYoeding gebruikt. 

Dit bemoeilijkte de metingen nogal (fluktuatiea van de ionen
strooa) en met het oog op de metingen in par. 3.2 werd aanvan

kelijk besloten een geatabiliaeerde gelijkstroomvoeding te ge

bruiken. Door de gloeiatroom te retereren aan de te stabilise-
+ ren anodestroom werd een zeer stabi•l• H -stroom verkregen. 

Sinds de ingebruikname van deze voeding trad het probleem op 

dat de gloeidraad vervormde en naast de ionisatorbuis k•am. 

De elektronenstroom door de ionisator nam at en daardoor ook 

de ionenstrooa. 

Dat de vervorming alleen een gevolg van de kathodetemperatuur 

ie, lijkt onwaarschijnlijk, want met de •isselatroomvoeding 

zijn metingen verricbt bij een dubbel zo groot kathodevermogen 

zonder dat de draad vervormde ( zie ook par. 4.2). Bet blijkt 

dat bij geiijkatroomvoeding de gloeidraad tengevolge van bet 

axiale magneetveld in de ioniaator Lorentz-krachten ondervindt, 

die de en• bocht van de S open willen trekken en de andere 

bocht dicht •illen knijpen. CH-veld evenwijdig aan as, gloei

draad loodrecht op as, kracht loodrecht op beide). De grootte 

van de kracht op een recht atuk gloeidraad is ca 10 gram (B ca 

2000 gauaa, I ca 5A, lengte ca 1 ca). Bij een druk in de io-
-6 nisator lager dan 1Q torr kan de gloeidraad deze kracht ver-

dragen• Gebleken is dat telkens na een druktoenaae tot 10-4 torr 

de gloeidraad. geheel of gedeeltelijk wegzakte. (toenam• van 

kathodetemperatuur bij hogere druk). De oploesing zou zijn om 

toch weer een wiaaelatroomvoeding t• n~men en deze eveneene aan 
de anodestrooa te retereren. · 



4.2 De elektronenstroom in de ionisator. 

Volgens lit.1 en 4 zou de etfektieYe elektronenatrooa ia de 

ionisator, ten gevolge Yan bet been en weer pendelen Yan de 

elektronen, aanzienlijk groter zijn dan zonder dit pendelef

fekt. Bovendien zou volgens lit. 1 de anodestroom een maat 

zijn voor de eff ektieYe elektronenatrooa. Teneinde bier enig 

inzicht in te krijgen werden de volgende metingen gedaan. 

Ze zijn uitgevoerd met de opstelling volgens bet schema in 

.fig. 2 b. Bet ringens7ateea wordt vlak achter de extraktor 

geplaatat. De extraktor wordt Yia een spanningsbron aan de 

anode aangesloten, zodat de extraktor 350 volt negatief ten 

opzichte van de ionisator'is. De elektronen worden grotendeels 

teruggestuurd. De ioniaatorapanning is 2 KV zodat geen elektronen 

op bet ringensysteem terecht komen. De anodestroom wordt in-

. geateld op 15 mA. De elektronenstroom op extraktor en anode 

wordt gemeten, zie onderstaande tabel: 

Tabel 5. 
-

potentiaalYerschil IE IA I tot 
ionisator-extraktor 

350 v 21,5 ,,14A 15 mA 15 mA 

0 6,5 mA 8,5 mA 15 mA 

350 v 21,5 .NA 15 aA 15 llA 
~-·--

Bij bet gelijkmaken van de extraktorpotentiaal aan de ionisator

potentiaal komt op de extraktor 6,5 mA elektronenatrooa. Dit 

ia de eenmaal door de ionisator gelopen elektronenstroom. De 

totaalstroom blijft. 15 mA. Wordt weer een potentiaalverschil 

van 350 V aangebracht da~ is de anodestroom weer gelijk aan 

de totaalstroom. Verwacbt wordt dat de anodestroom zal atnemen 

bij bet opbouwen van de ruimtelading ten gevolge van bet been 

en weer pendelen. Dat bet pendeletfekt niet zo groot is blijkt 

ook uit de volgende meting.De ionenstroom gemeten bij een io

nisator - extraktorspanning van 200 V is ca 1~ lager dan bij 
350 V. Er worden biJna geen elektronen teruggestuurd. Ben lagere 

extraktieapanning geett minder geixtraheerde ionen, zodat bet 

pendeleffekt uiterst ainiem lijkt. 
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Worden extraktor en ringens7steem op dezeltde potentiaal ge

bracht ala de ionisator, dan kunnen we de total• eenaalige 

elektronenstroom aeten: IA anodestroom, IE extraktorstrooa, 

IR de elektronenstroom op de ringen. Bij Yariatie Yan het katho

de Yermogen ontataat het Yerloop dat in grafiek XVII te zien is. 

Bet blijkt dat de stromen op extraktor en ringenayat•ea eerder 

Yerzadigd zijn dan de anodestrooa. Bieruit blijkt dat de anode

atroom niet rechtevenredig is met de doorgelaten eenmalige elek

tronenstroom in de ionisator. 

Bet lijkt ero~ dat de ioniaatorbuis bij ca 15 aA (IE + IR ) ver

zadigd is. De geixtraheerd• ionenstrooa bij extraktieepanning 

Yan 350 V heeft eenzelf de Yerloop ala de eenmalige elektronenetrooa. 

Tijdens deze metingen ontstond door verkleuring een afbeelding 

Yan de gloeidraad op bet ringensyeteea bij bet doorlaten van de 

elektronenstroom door de extraktor. Om dit beter te kunnen waar

neme~ werd bet ringens7ateem eenmalig YerYangen door een alumi

ni1111 plaatje. Bet beeld ble6k ca ?0 verdraaid ten opzichte Yan 

de positie Yan de gloeidraad (dit klopt met berekeningen in lit.12). 

Uit bovenetaande kunnen we konkluderen dat de elektronenstroom 

alleabehalve rotatiesymmetriech ia in een dooranede door de ••· 

De poeitieve ionenetroom zal daarom ook niet rotatieaymmetriach 

zijn. Uit de metingen met bet nieuwe ringenaysteem ie ook ge-

bleken dat de positieve ionen in de ionisator dicbt om de as 

bewege·n. Terugredeneread moeten deze afkomatig zijn van elek-

tronen dicht bij de aa. Dez• elektronen komen van het middelete 

gedeelte Yan de kathode. Bet middelete gedeelte van de katbode 

ia het beetat en zal ook de meeste elektronen emitteren. Bet 

verdient aanbeveling om bijvoorbeeld een gloeidraad te nemen 

die uit meerdere evenwijdige draden bestaat. 

4.3 DiYerse spoelen 

a) de ioniaatorspoel. 

Dez• apoel dient Toor bet opwekken van een axiaal magneetveld 

van ongeveer 2000 oersted in bet ioniaatiegebied ( zie lit. 1). 

In fig. ·4 ataat een .dooranede van de ioniaatorapoel. Bet apoel

buis met de vier koelplaten en de twee eindflenzen is uit 66n 
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atuk koper gedraaid. De spo•l bestaat uit vijf segmenten. 

De koelrib~en zijn 3 mm dik en de af stand tussen twee ribben 

is 3 cm. De koeling geschiedt aan de binnenkant van de spoel. 

De richting van het koelwater is met pijlen aangegeven (fig. 4). 
Bet geheel komt in een hoogTakuumkaaer te staan. De windingen 

worden door een pot vakuumdicht van deze kamer afgealoten; 

enerzijds omdat de hoeveelheid lucht tusaen de windingen een 

langere poaptijd eist en anderzijda vanwege de ontgassing bij 

bet wara worden. De ruimte tuasen de •indingen kan via een roest

vrij atalen balg in1de boogvakuWnkamer en een p.v.c.-slang 
buiten de kamer tot ruw vakuiia geivakueerd worden. 

Dit werkte eDkele jaren totdat er kortsluiting optrad. Veraoede
lijk was de bedrijfstemperatuur van de spoel plaataelijk toch 

te hoog. De mogelijkheid van ontladingen in de ruimte is ook 

niet· uitgesloten. Bet langzaam bruin worden van de doorzichtige 

p.v.c.-alang wees al eerder op langzame verbranding van bet 

isolatiemateriaal van de koperdraad. De spoel werd opnieuw 

gewi.kkeld. Vervolgena werden enige temperatuurmetingen verricht. 

Zo werd de bedrijfstemperatuur op diverse plaatsen gemeten. 

Aan de oatrek van een koelribbe bedroeg deze 60° C, halverwege 

tuasen twee ribben 125° C en aan de binnenzijde van bet apoelhuia 

werd 20° C gemeten. Aan de band van weeratandstoename is de 

gemiddelde temperatuur berekend. De weeratand bij een temperatuur 
van 18° C is ?,3 ohm en de weerstand bij bekrachtiging: 10,0 oha 

(10,5 A; 105 V). 

Er geldt: Rt = R
0 

( 1+ cx.t) met:t = temperatuur 

R • weerstand bij o° C 
0 

Rt = .. .. t° C 

~ • temperatuur weerstandacoitticient 

= 0,0039/°c (lit. 13). 
R kan uitgedrukt worden in de weeratand bij 18° C namelijk: 

0 
R

0 
• R18 I ( 1+ cx.18 ) 

Bieruit volgt dat de 'gemiddeld• temperatuur ongeveer 120° C ia. 

Er moeten, gezien de lage temperaturen van koelhuis en flenzen, 

gebieden zijn met een aanzienlijk hogere temperatuur. Bet iso

latiemateriaal is volgens de leverancier beatand tegen een tea-
. 0 

peratuur van 150. c. Bet is due niet onwaarschijnlijk dat de 

bed
0

rijfstemperatuur plaataelijk te hoog oploopt. 
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Om dit te voorkomen is ten behoeve van een betere •arateover

dracht de ruiate tussen de •indingen geevakueerd en vervolgena 

gevuld met petrolewa. Bet voordeel van het kunnen evakueren van 

bet spoelhuis •ordt bieraee opgeotterd, maar de kans op ont

ladingen is •el geeliaineerd. De gemeten weeretand bij bekracb

tiging bleek nu 8,53 ohm (11,37 A, 97 V) te zijn, zodat de ge

middelde temperatuur nu 64,3° C bedraagt. De temperatuurverdeling 

over een doorsnede van de spoel zal een vlakker verloop hebben 

en de maximal• teaperatuur zal aanzienlijk lager zijn. 

De slang die oorspronkel~jk gebruikt •erd voor bet evakueren, 

ie nu met een buffervat verbonden om de uitzetting van de pe
trolewa op te vangen. 

b) de adderspoel. 

De adderspoel dient om de polarisatiegraad van de ionenbundel 

ti.jdens bet omlaadproces in stand te houden (lit. 11). De grootte 

van bet veld is nominaal 2000 oereted. In fig. 1 boven nr. 4 

is te zien dat de spoel uit twee helften beataat. De afatand 

·t~ssen de koeltlenzen is 7 ca. De ieolatie van de gebruikte ko-
o perdraad is geschikt voo~ een temperatuur tot 150 c. De flen-

zen •orden aan de buitenzijde gekoeld. Tijdens het teeten zijn 

de weerstanden gemeten: ~ • 10,0 oba en Rt • 16 ohm (?A, 113 V). 

Voor de gemiddelde temperatuur volgt bieruit een waarde van 183° c. 
De temperatuur van de flenzen is overal 20° C en tussen twee 

tlenzen •ordt 125° C gemeten. Bet volle vermogen (bij 10A) is 

niet gebruikt, omdat de spoel begon te roken. De temperatuur 

ia due plaateelij~ veel te boog. 

Daarom zijn de volgende wijzigingen aangebracht: 

1) er is dikkere draad gebruikt (betere •armteoverdracht 

en betere aanpassing aan de aan•ezige voedingeapparatuur) 

2) bet isolatiemateriaal is bestand tegen een temperatuur 

tot 180° C 

3) er is een extra koelflens van ? mm dik in elke beltt en 

met koelbuis,op de omtrek aangebracbt 

4) er •ordt tijdens bet •ikkelen siliconenvet tussen de •in

dingen aangebracht om een betere warmteoverdracht te krij

gen. 
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De temperatuur aan de buitenzijde, midden tussen twee koelflen-
o zen, blijkt nu 70 C, terwijl de koelflenzen en bet buis zelf 

weer 20° C blijven. De gemiddelde temperatuur is 50° C geworden 

(~ • 9,5 ohm, Rt = 10,6 Oba bij 106 v •n 10 A). 
Ook de moeilijkbeden met deze spoel zijn afdoende Terbolpen. 

Beide beeproken epoelen zijn dubbel beTeiligd met watersloten 

en bimetalen. Ala bet koelwater uitTalt schakelt het waterslot 

de voedingskast van de spoelen uit. Bij weigeren van bet waterslot 

schakelt bet bimetaal, dat op de spoelhuizen bevestigd is, de 

voeding uit zodra het bimetaal 60° C wordt. 
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