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Onderzoek naar de afhankelijkhcid van externe bundeleigenschappen 

ten opzichtc van enkcle cyclotronparametrs • 

K.R.Ehrnreich 

november 1970 

Vcrsla~ afstudeerwerk, verricht in de groep kernfysica van de 

afdeling dcr technische natuurkunde van de Technische llngeSl'hool 

te Eindhoverl, onder leiding van prof.dr.ir.H.L.Hagedonrn ('n 

ir.F.Schutte. 



-~'..:.f:ll•nvatting. 

~et behulp van beamscanners Ls op drie verschillende plaatsen in het 

bundelgeleidingssysteem van het A.V.F.-cyclotron van de T.H.F.. deaf

hankelijkh<>id tussen de horizontale positieverandering van de externe 

bundel en een drietal cyclotronparameters onderzocht. 

Oit onderzoek werd verricht bij 7,5 ~eV, 15 ~eV, en 20 ~eV protonen. 

Voor deze energieen werd hieruit een 3x3 variatiematrix ongesteld, 

waarin de clementen de gemetl•n afhankt.>lijkheden representeren. 

ln eerste instantie zijn de cyclotronparameters: 

I). de extractiespanning 

2). de stroom door de buit~nste (tiende) cirkelvormiRe correctiespoel 

3). de stroom door de spoelen van de 5 ~raden afbuigmagneet 

De matrixelementen zijn tevens voor 15 MeV berekend; deze stemmen bin

n<>n 10 % overeen met de gemeten waarden. 

Naar aanleiding van een optredende afhankc>lijkheid tussf'n de invloeden 

van de eerste en tweede cyclotronparameter op de bundelpositie, kon de 

stroom door de buitPnste cirkelvormige correctiespoel niet als parameter 

worden gehandhaafd. 

Als nieuwe parameter werd gekozen de asynunetrische bekrachtiging van de 

vijfde magnetische quadrupoollens, waarmee op het bestaande quadrupool

veld een variabel dipoolveld kan worden gesuperponeerd. 

De bij dcze nieuwe situatie bepaalde variatiematrix is sterk onafhankelijk. 

Met behulp van de inverse van deze matrix is een iteratieproces uitgevo•·rd 

om een protonenbundel van 15 MeV langs een willekeurig gekozen referentie 

as te richten; na een viertal iteraties werd deze positit> op 0,1 mm benaderd. 

Terplaatse van de tweede scanner is in de horizontale en vertikale fase

ruimte de opening voor de externe bundel geconstrueerd. 
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I. lnleiding. 

Het cyclotron van de Technische Hogeschool Eindhoven is een Philips 

A.V.F.-cyc.lotron. 
S). 

Bij dit cyclotron behoort een bundelReleidingssysteem, dat uit de 

volgende drie delen bestaat. ( zie fig. I ) 4) 

Het eerste deel, van m1 tot en met Q
5

, zorgt voor de juiste richting 

van de bundel ten opzichte van de bunkermuur en voor de juiste defini

tie van de hundel in de faseruimte. 

Het tweede deel, van s
1 

tot en met s
2

, is een analysesysteem, waarmee 

hepaald wordt, of de bundel dispersief of dubbel achromatisch wordt 

gebruikt. 

Het derde deel, vanaf s
1

, is een transportsysteem, dat de hundel naar 

de verschillende experimenteerstations transoorteert. 

Voor de toekomstige automatisering en besturing van het cyclotron is 

het noodzakelijk de afhankelijkheid van externe hundeleigenschappen 

ten opzichte van cyclotronparameters, te meten. 

Als externe bundeleigenschappen werden genomen ie horizontale posities 

van de bundel ten opzichte van de optische as van het hundelgeleidings

systeem op een drietal plaatsen. 

Als cyclotronparameters werden genomen: 

I). Dt.• stroom door de huitenste cirkelvormige corre\'liesooel (no. 10 ). 

Door een verande>ring van de stroom door de buitPnste cirkelvormige 

c.orrectiespoel kan een kleine variatie van de naRnetische inductie 

in het randveld worden verkregen. 

Hierdoor kan de richt ing van de uit het cyc.lotr•'n komende, bundel 

iets warden gewi.izigd. 

2). De spanning op de electrostatische deflector. 

Hiermee kan evencens de richtinR van de hundel wordt."'n be!nvloed. 

•J). ne stroom door de spoelen van de S graden afbuigmagneet ( zie fig. ). 

4). Een dipoolveld, dat op het quadrupoolveld van de vijf<le quadrupool-

lens wordt gesuperponeerd. ( zie fig. I ). 

3). en 4). zijn parameters van het eerste deel van het bundelgeleidings

systeem. Gemakshalve u1. vuor J~!e vter SLt."'eds ovl:!r c.yclotronparameters 

warden geschreven. 
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Uit deze afhankelijkheden kan voor de beweging in het horizontale 

vlak een variatiematrix worden opgesteld. lc>der element van deze 

variatie matrix geeft de afhankelijkheid ~ussen de verandering van 

de horizontale positie van de l'xterne hundel on een gekozen meetplaats 

in het hundelgeleidingssysteem, en een cyclotron parameter. 

~anneer ten opzichte van ec>n gewenste geometrische positie van de 

externe hundel een afwijking wordt gerneten, dan kan de correctie op 

de cyclotronparameters gevonden worde~ door de geinverteerde variatie

matrix te laten werken op de gemeten afwijkingen. 

Bij dit onderzoek zijn, zowel experimenteel als theoretisch, de ho

rizontale matrixelementen hepaald, behorende hii een bundeltracie, 

dat zich uitstrekt van het electrostatische extractiekanaal in het 

cyclotron tot aan de eerstt:! 45 grade~ afh11igmap.neet in het analyse

systE:em. 

In di t dccl van het bundelgeleid ingssysteem zi.in drie meetplaatsen 

gekozen, hetgeen met drie cyclotronparameters een 3x3 matrix oplevert. 

Het voorgaande kan in vectornotatie worden weergegeven als: 

(.:~1 -M. I::~:. 
x2 l -85 

Waarin: 

:.xo de positieverandering is terplaatse van hc>t interne target • (zie fig. I ) 

x, de positieverandering LS terplaatst• 

..:.x., de positieverandering is terplaatse 

en: 

van scanner I. 

van scanner 2. 

( 

( 

" 
" 

) 

) 

·s
10 

een stroomvariatie is in de buitenst~ cirkelvormige correctiespo~l. 

:v een variatie is in de extractiespanning. 
ex. 

··85 een stroomvariatic> is door de spoelen van de 5 graden afbuigmagneet. 

De matrix !·f .>evat <l (> '.'•) lgende elementen. 

(ml I ml 2 ml1 

) 
ml I= 'xo 1 ~ 8 10 ml 2= 'Jx

0
/,_.V ml 3= ax0/:}8~c ex. 

" = m21 m22 m21 m21= :.x,t:·RIO m22· ax,nv m23= <;x
1 
/as

5
'.'I ,, 

t'X • 

m31 m32 m31 m31= ;Jxz':,BIO m32= ::ix?/W m13= axz1ass:) .. ex. 

~. correctie van de cyclotronparameters wordt dan als volgt gevonden: 
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Zowel voor de beweging in het horizontale vlak 1ls die in het vertikale 

vlak, wordt ieder deeltje van de bundel in de faseruimte gerepresenteerd 

door een punt. De gehele bundel bestriikt een bepaald gebied in deze 

ruimte. 

Om inzicht te krijgen in het deel van de faseruimte, de faseopening, welke 

op een bepaalde plaats in het bundelgeleidingssysteem, voor de bundel ter

beschikking staat, moeten alle voorliggende geometrische begrenzingen naar 

die plaats warden getransformeerd. Bii dit onderzoek, is op deze wijze de 

faseopening geconstrueerd terp1aatse van de eerste spleet in het analyse

systeem, zowel voor de beweging van de hundel in het horizontale als in 

het vertikale vlak. 

I. I. Een algemene opmerking over overdrachtsmatrices. 

Een deeltje wordt in de faseruimte gekarateriseerd door twee grootheden. , 
namelijk x en x', respectievelijk de afstand en de richting van het deeltje, 

ten opzichte van de optische as van het systecm. 

Bij een optisch systeem kan ieder deel gekarakteriseerd warden door een 

overdrachtsmatrix. Deze matrix beschrijft in de faseruimte de invloed, van 

dit deel van het systeem op een tc kiezen in~.ingsvector. Deze ingangs-

vector bestaat uit de twee COOrdinaten, X et• '\I• 

'1 .. ::, 11/ (xi ;xi) Fig. x. 'I ( x . x. ) 
-~·u'u 

-x - .... 

'~-----_::J_ - -~·- - -- - --ui x . h 
. -· -· -· ~ -opt1sc e as 

Fig. 
x' rr: __ ...... -
l'J __ f'!i _ --- -----

·-. -..:~ _t. _. _ opti sche as 

x' 
Fig. 2b 

De figuren la,lh en 2a,2b g~ven, aan het heKin en einde van een deel van 

het optische systeem, de positic en richting van het deeltje, in de fase-

ruimtc en in dC' reeele ruimte. ( ) 

Het verband tussen de vertoren (:;) en:~ kan heschreven 

(
xuJ = M. (xi) , waarin M de overdrachtsmatrix is. 
x~ xi 

worden, als: 



-4-

··tet andere woorden, de overdrachtsmatrix toegepast op de ingangs\tector 

heeft tot resultaat, dat de vector zich verplaatst. 

De verplaatsing van de vector is karakteriserendvoor het bijbehorende 

deel van het optische systeem. 

Beschouw bijvoorbeeld een deel van het bundelgeleidingssysteem. De bun

delpijp, als geometrische begrenzing, vormt aan het einde van het be

schouwde dee], twee vertikale 1 ijnen in de eindfaseruimte. (lijn I en 2 

in figuur 3 ). Oe bundelpijp geeft evenzo aan h€'t begin van het heschouwde 

deel twee vertikale lijnen in de beginfaseruimte. 

Deze laatste twee vertikale lijnen kunnen nu door middel van de over

drachtsmatrix getransformeerd worden van de ~cginfaseruimte naar de 

eindfaseruimtc. Dit levert twee evenwijdige, scheve lijnen op. (lijn 3 

en 4 in figuur 3 ). 

Fig. 3 Het omsloten gehied staat nu 

ter beschikking van de hundel 

deeltjes, die door de twee be

!!renzingen gaat. 



2. tops telling. 

figuur 4 is schematisch weergegeven, het cyclotron met het electro

~.• .. 1tisch extractiekanaal en het magnetisch kanaal en daarnaast, het ge

,:, 0ltc van het hundelgeleidingssysteem, waar de metingen verricht zijn. 

h<>r i zon t na I 

j 

l def ocuserend 
.. focuserend 

-
afbuighoek 5 

.. 

defocuserend 

:· \)t Ii'"'•.' •... I 0\J 

.. afhuighoek 45 
'i 

Fig. 4 

SC.2 SC.3 

2 3 4 5 • 

I.B. ionenhron 

E.K. 

'f. K. 

T. 

extractiekanaal 

magnetisch kanaal 

intern target 

De horizontale positie van de bundel werd 

direct voor de ingang van het magnetisch 

kanaal hepaald met behulp van een inschuif

baar intern target. Op de overige meetplaat

sen werd gebruik gernaakt van bearnscanners. 8) 

Zie hiervoor sectie 2. I. 

71. 

·/~~rr. ik:.1:i: 

a ibu ighoek 

focuserend 

defocuserend 

afbuighoek 

focuserend 

... .:· ·i" ·r\ :>i 

3 

o,5 

Voor de elementen, die 

deel uitmaken van het eerste deel 

van het bundelgeleidingssysteem, 

( zic fig. 4 ) is in nevenstaande 

tabel de invloed op de externe 

bundel gegeven. 



2.1. De beamscanner. 

:~ = 22, I mm. 

t1 = 138 mm. 

Fig. 6 

I I - 1·3 1 I . I 
I ,, 2 : , , : I I 2 : I ·-·-·--·-·--· I I I I I I I I 
' • t ' 

20 ms. 
signalen afkomstig van 

cen beamscanner. 
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De beamscanner bestaat uit een 50 Hz 

synchroon motor, waarbij aan het rote

rende deel een wlofraam naald (p I mm.) 

is bevestigd. De rotatieas van de naald 

is loodrecht oo de optische as van het 

systeem ingesteld. Twee maal per omwen

teling doorsnijdt de naald de bundel en 

wordt een aantal geladen deelties onder

schept, hetgeen een stroompulsje veroor

z~akt. ne beamscanner werkt dus als ideale 

stroombron. 

De stroompulsen, afkomstig van de beam

scanner, ( zie fig. 6 ) geven direct 

informatie over ligging van de bundel 

ten oozicnte van de rotatie as van de 

heamscanner en dus ten opzichte van de 

optische as van het systeem. 

Bij grote positieafwijkingen van de hundel is door middel van een variatie 

van s5 of van V de richting van de afwiiking te bepalen. ex. 
Bij kleinc positieafwijkingen is dat moeilijker. Een iinduidige bepaling 

van de richting van de po~itieafwijking kan gedaan worden, door: 

I) Een electronischP markering van iin van de twee tijdsintervallen, 

.
1 

en -
2

. 

2) De beamscanner asymmetrisch te monteren ten opzi.chte van de optische 

as van het bundelgeleidingssysteem. 

De stroompulsen wordcn in een voorversterker omgevormd tot hlokvormige 

spanningspulsen. 
2>· De tijdsduur van een hlokpuls is rechtevenredig met 

de pulshreedte. Vervolgens vindt ecn electronische verwerking van de pulsen 

h 

:.:amelijk, h 

) 

µtJJ~s en kunnen de oulsduur : 1en de 

t-ijdsintervallen ,..,~n ·
3 

met electro

nische teller word~n bepaald. 2>· 
Als h ( fig. 5 ) klein is kan het ver-

schil :..,- · 
1 

worden. 

direct geinterpreteerd 

= 1,725 (~z-~~nun. Als h groot is, gelrlt: h = AC= BCcos.:. , 
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2.2. Metingen. 

Voor 7,5 MeV- en 15 MeV protonen zijn metingen aan de bundel verricht. 

1erplaatse van hct interne target, scanner I en scanner 2, ( zie fig. 2 ), 

is de afhankelijkheid van de positie van de bundel bepaald ten opzichte 

van de drie cyclotronparameters. ( s10 , Vex. en B5 ). 

De figuren, die deze afhankelijkheden tonen ( appendix grafiek I t/m 6, 

9 en JO ; 12 t/m 17 en 21 en 22 ) laten een grote mate van lineairiteit 

zien. Hierdoor is het mogelijk voor een groot regelgebied een matrix

element te bepalen, zoals in de inleiding gedefinieerd is. 

Enkele grafieken ( grafiek 9, 10, 20 en 21 ) vertonen een knikpunt, dat 

optreedt voor een bepaalde waarde van de extractiespanning. 

De verklaring van dit effect moet gezocht wordcn in het feit, dat bij te 

lage extractiespanning een dcel van de bundel wordt afgesnedcn door het 

magnetisch kanaal. ( zie fig.Sa en Sb ) 

Fig. Sa magnetisch 

kanaal 

Fig. Sb magnetisch 

kanaal 

~·-·-·- -·-·-·-·-·-·~ 
.:.s r.·=.·.::. -· -· -· - . -· -· -· - . - ·-· 

bundel bundel 

Het magnetisch kanaal is zo gepositioneerd, dat bij een juiste waarde 

van de extractiespanning, de bundel vlak langs de kanaalwand loopt. ( fig.S a 

\.Janneer de extractiespanning te laap. is, wordt een deel van de bundel 

door het kanaal afgesneden ( fig. Sb ). Oe hartlijn van de bundel, die 

langs het magnetisch kanaa1 komt en bij scanner I gemeten wordt, ver-

schui ft .:.s minder als in het geval, dat de bundel niet door het kanaal 

werd afgesneden. Dit heeft tot gevolg, dat ~x 1 / ~v afneemt. (zie fig. Sc ) ex. 

Fig. 
bij 8a 

:...v ex. 

Sb 
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.;amenvattend, zijn bij deze meetserie, de volgende metingen uitgevoerd 

7,5 ~eV en 15 ~eV. 

i...x als functie van .cis,o en :.v 
0 ex. 

i..xl als functie van .:.s,o en :...v ex. 
.'x,., als funct ie van :...BIO en :..v en .'.lB5 . 

ex. 
Voor de grafieken wordt verwezen naar de appendix. 

Zoals uit de waarde van de determinant van de zo bepaalde variatiematrix M 

en uit een iteratie ( zie sectie 2.4. ) zal hlijken, is de matrix~ niet 

Sterk onafhankelijk maar vertoont neiging tot afhankelijkheid. 

Dit heeft tot gevolg, dat de geinverteerde matrix ~-I grote matrixelemen

ten bevat, die bij de noodzakelijke iteraties om een verkeerde bundelpositie 

te corrigeren, aanleiding geven tot instabiliteit. Zodoende kon deze com

hinatie van meetposities en cyclotronparameters niet gehandl1aafd worden. 

Als nieuwe meetposities we rd en gekozen, ( zie fig.4 ) : 

I ) nc positie van scanner 

2) De positie van scanner 2 

)) Oe positie van scanner ) 

Al s cyclotronparameters werden gekozen: 

I) De extractiespanning 

2) De stroom door de spoelen van de 5 graden afhuigmagneet 

3) Een dipoolveld, dat op het quadrupoolveld van de viifde magnetische 

quadrupoollens wordt gesuperponeerd. ( zie sectie 5. I en 5.2 ) 

~et dcze nieuwe comhinatie van meetposities en cyclotronoarameters werden 

dC' volgende metingE'n ui tgevoerd. Bi j 7, 5 MeV, IS ~eV en 20 MeV. 

.:.xi als functie van :..v ~ 85 en .::.B q5 ex. 

.:x2 als functie van :_v 
ex. ' .'.B5 en ~BqS 

.:.x3 als functie van .'..V .:.BS en LB qS ex. ' 
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2.3, Experimenteel bepaalde matrixelementen 

Uit de ~rafieken, hehorende bij de metingen, die heschreven zijn in sectie 2.2 

~ijn de matrixelcmenten bepaald hij de centrale waarde.( V , s
10 

en B
5

J ) 
ex.0 0 0 

neze staan vermeld in tabel I. 

Matrixelementen, die de afhankelijkheid weergeven van map,neetveldvariaties 

veranderen evenredig met de wortel uit de kinetische energi~ ; matrixele

menten, die de afhankelijkheid ten opzichte van spanningsvariaties weer

geven verandercn evenredig met de kinetische energie. 

Tabel I verhouding verhouding 

elementen, elementee, 

Element 7,5 MeV IS MeV exnerimenteel theoretisch 

m
11

=; .. x
0 I :.s 10 

0,0155 0,0107 I ,4S I ,42 

m2 l=:-x I /~BIO 0,0198 () 0123 I ,61 I ,42 

m31=Clx2 /?BIO 0,0296 0,0171 I, 73 I ,42 

ml 2=;xo /~V ex. 
I, 28 0,700 1,83 2,0 

m'l..,=:x 1 I ~v 0,76 0,460 I ,65 2,0 .... ex . 
m32='.lx2 //:JV -0,26 -0,02 2 ,O ex. 
m13=,xo I~ BS 0 0 

m21=;,xl I~ B_ 0 0 
:> 

m13=:.x2 I~ s
5 

0,566 0, 34S I ,64 I ,42 

Omdat de 5 graden afhuigmagneet zich tussen scanner I en scanner 2 bevindt 

( zie fig. 4 ) is het effect van een variatie ~BS. alleen merkhaar ter

plaatse van scanner 2. 

Dit heeft tot gevolg, dat de elementen m
13 

en m
23 

gelijk aan nul zijn. 

De diverse Vt.'rhoudingsgetallen in tabel I vertonen vrii grote fouten: die 

veroorzaakt kunnen zijn door: 

I) Meetfouten (zie ook sectie 3.6 ). 

2) Niet gelijke vorm en richting van de deeltjesbaan bij 7,S MeV en IS MeV. 

3) Onbekende positie en vormveranderingen van het extractiekanaal. 

De grootste afwijking wordt gevonden bij het element m
32

, waarvan opgemerkt 

kan worden, dat het voor beide energieen zeer klein is. 
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2.4. Een iteratie bij 15 MeV protonen 

:xperimenteel werd bij 7,5 MeV een ideale bundelpositie bepaald, die als 

rcferentie dienst deed bij iteratie experimenten bi.i een andere energie. 

In dit geval dus 15 MeV. 

De geinverteerde matrix ~-I( 15 MeV) wordt toegepast op oositieafwij

kingen, die op het target, scanner I en scanner 2 zijn gemeten. 

De positieafwijkingen worden ten opzichte van de 7 ,5 ~1eV referentie situ

atie gemeten. 

Begininstelling van de cyclotroparameters, in schaaldelen van de helipot 

is: 

I ) BIO • -720 sd. 

2) v = +550 sd. 
ex. 

3) BS = +278 sd. 

Gemeten positie-

afwijking. Bij het 

.:.xo = -10,5 mm. 

.:.xi = -10,7 mm. 

.::.x.1 = + 3,8 rron. 
-

hegir. Na een iteratic 

+0,2 mm. 

-4,7 mm • 

0 mm • 

Correctie op de cyclotronparameters. 

.::.BIO +190 sd . 

:v - 18 sd. 
ex. 

.:.s5 - 4 sd • 

-500 sd. 

+ 8 sd. 

+ 22 sd. 

Bij de tweede it~ratie worden de.correcties op de cyclotronparameters 

en de positieafwijkingen groot. De regeling wordt instabiel. 
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3. Theoretische berekening van de matrixelementen m ••• 
l] -

3. I. Berekening van het element m11 = 3x0/~B 10 • 

On tot een juiste berekening te komen van m
11 

moet de invloed van de mag

netische inductie van de tiende correctiespoel ( s
10 

) op het randveld van 

het cyclotron worden nagegaan. 

JOBJr 9a 

I 
I 
I 
I 

~ 

Figuur 9b toont het hoofdveld, BH , 

als functie van de afstand, R 
1 

, 
eye • 

Fig. 9b ---·· R eye 1.
1 

5o o s s 
R 
eye 1. 

tot het centrum van het cyclotron. 

Figuur 9l toont het verloop van het 

veld B10 als functie van Rcycl •• 

lndien wordt uitgegaan van e~n maxirnale bekrachtiging van de tiende cor-

r~~tt~spoel, dus B
10 

maximaal , hetgeen overeenkomt met 1000 helipotschaal

delen, rlan is de waarde van B10 in het centrum van het cyclotron, 237 gauss 

positief of negatief ten opzichte van het hoofdmagneetveld, BH . 

Het in figuur 9a aangegeven verloop van s
10 

zal tot gevolg hebben, dat het 

tota le magneetveld voor R 
1 
< 50 cm. met 237 gauss ( ongeveer I, 7 % ) 

eye • 
wordt verhoogd. 

Orn de isochronie van het totale veld te hehouden moet deze verandering 

worden gecompenseerd door het hoofdmagneetveld met eenzelfde bedrag te 

verlagen. 

In het randveld , R <,o cm., compenseren heide correcties elkaar niet, cycl. 
immers uit figuur 9h blijkt, dat het randveld van BH zich verder uitstrekt 

dan dat van B10 •• 1 van ongeveer 52 cm. tot ongeveer 6ncm. ) 
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·:tel : het·correctie percentage van het hoofdveld is gelijk aan a en de 

variatie van de tiende correctiespoel 6B
10 

, dan is de verandering in 

het hele magneetveld ~B • 

.:.B(R l ) = a.BH(R l ) + ~R 10 (R l ) eye • eye • eye • 
voor R 1<so cm. is .:.B = 0 

eve . 
voor R · 

1 
........... SO cm. 

eye ./ is .:.B grafisch weergegeven in figuur 9c. 

Het is dus mogelijk bij een constant veld, voor R 50 cm., cycl. het 

randveld, waarin de externe bundel loopt, te veranderen. 

Hierdoor is het mogelijk, de richting van de externe hundel te variiren. 

Fig. I 0 

I 
0 

Als ,\B
10 

een positieve variatie is, die 

moet worden gecompenseerd door een nega

t ieve correctie van BH dan neemt de mag

netische inductie in het randveld af. 

Stel haan 0 izie fig. 10 ) is de baan 

van •en deeltje zonder currectie van BH 

en haan is de haan van dat deeltje met 

variatie van B10• 

Raan I, ondervindt een lager veld dan 

baan 0, terwij l ook, in de figuur 10, 

haan I een langer baanelement heeft dan 

haan 0. 

Beide effecten geven aanleiding tot krom

ming ten opzichte van de oorspronkeJijke 

haan. 

Het eerste effect geeft een positieve hellingsvariatie voor negatieve ~R, 

het tweede effect geeft een negatieve variatie voor oositieve waarden van x. 

( zie fig. 10 ). 
x 

ds
1
=ds

0 
+ d:

0
= ds

0
< I + R ) 

0 
De hoekverandering tengevolge 

d ·. = d x e.B d e • .:.B - sO.-R .---o - sO.--
O mv mv 

en 

en 

s 
= -!( ~ + e . .:.B) ds 

0 R2 mv 
s 0 

x = f i,. ds 
0 

van de twee effecten is: 

d x + e.!:B 
= - 5 0· R2 mv 

0 
3. I • I • 

3.1.2. 
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D~ twee intergr1len 3. I. 1. en 3. 1.2. worden nu op eenvoudige wijze numeriek 

uitgerekend. l>e intergralen kunnen dan vervangen worden door: 

x. I - x. = ~s.\ :j+ I + 
.i 

3.1.3. 
J+ J x. x. I 

+. = ~s . .--l~. -;;. - -.12 -Ji 3. I. 4. 
.. j+ I - j +I J J R. R. I e • .:B. J J+ r.w t = ;nv-J ) 

ttierbij is een lineaire benaderiGg genomen. ne fout, die hierbij wordt ge

maakt, kan als volgt berekend worden. 

.. = . . • :. • ~s 
.Ix. J 

xj = 1
0

.1 .ds 

+ ! '' 2 .... ~ s + ••••••• 
J x 

en x. 
1 J+ 

. j +I 
= J ;.<ls 

0 
x. I 

= .r .1 + 
x. I 

·.d~s = f J+ : ... 
x. x. J 

J J 

+ :.. . cs + 
J 

' ? 

'' 'I 
I ·-l •• i:s + - ) 

' ••••••••• ! 

= '.· · s + ~ :~ • ~s - + ••••••••••••• 
"j" "le c 

waarin .:.s het interva I is tu"c:en het i en het ( j+ I) punt. 
t I t t • 2 . 

Verdcr geldt, ~J.+I = ~· + ~ .~s • i•J·+l_s ••·••••••••• 
.1 J 

zodat: 

' . = - . - I '' 's2 ~j-s ~j+I -j 2·j ~ 

: . .i+ I = ~ • .:.s + ! ( .. j J 
) ..... 1, ... 2 

. j + 1- '• j .. s - • ;,. j _s +z. j :...S 

'( . ) .! "' 3 = :\ :,·. I - q.,. ~s - I ~ . us 
- .1 + .1 1 

d5s 

0e correctietermf ·j'~s 3 
betekent slechts voor enkele punten een af

wijking van 5% , terwijl voor de meeste punten de afwijking veel geringer 

is. Omdat de waarde van de magnetische inductie in het randveld slechts met 

de nauwkeurigheid van ongeveer 5% bekent is, worden hovengenoemde af

wijkingen verwaarloosd. 

Als startwaarden, voor de numerieke berekening, worden genomen x
0 

= ~o = O. 

De waarden van R 
1 

; B ; R ; en ~B als functie van de afgelegde weg s, 
eye • 

zijn voor een 26 MeV deeltje opftenomen in tahel 2. 6>· 
Waarin, R 

1 
de afstand is van het centrum van het cyclotron tot aan eye • · 

de baan van het deeltje en R de kromtestraal is van de deeltjesbaan. 
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Tabel 2. 

j R cycl. B R .:.s :.B 

(!·m.) (p,auss) (cm.) (cm.) (gausg) 

I 56,5 13300 57,2 4, I I 12 

2 57,5 12900 59,0 6,3 I 32 

3 59,1 12400 6 I, 3 6,5 162 

4 60, I 11700 65,1 6,9 190 

5 62,2 I 1000 69,2 7 ,o 2 I I 

6 63,8 10300 74,0 7,2 218 

7 65,6 9580 77,9 2,0 203 

8 66,2 9280 80,4 2 ,0 198 

9 66,6 9040 82,5 2,0 19 I 

10 67,2 8800 84,7 2 ,0 186 

I I 67,8 8550 87,2 2,0 I 81) 

12 68,4 8250 90,4 2,0 174 

I 3 68,9 7980 93,5 2,0 169 

14 69,5 7710 96,7 2,0 164 

15 70, I 7450 100,3 4,0 159 

16 7 I ,4 7350 I 0 I, 5 4,0 150 

17 72,7 6700 I I I , 3 4,0 144 

18 74,1 6150 121 ,2 4,0 138 

19 75,5 5600 133, 2 6,0 120 

20 77,7 1500 497,0 30,0 

Met behulp van de vergelijkingen.3.1.3. en 1.1.4. wordt nu terplaatse van 

het interne target .:.x0 en .:.x~ = ~- herekend . 

.:.x
0 

en .:.x~ zijn de veranderingen in de richting en plaats van het deeltje 

tengevolge van een variatie van de rnagnetische inductie van de tiende cir

kelvormige correctiespoel, B10 , die overeenkomt met 1000 schaaldelen van 

de helipot. 

Bi.i 26 MeV wcrd zo gevonden: .:.xo = 6,7Q mm. 

:.~ = . ' .... xo =16,46 mrad. 

Voor 15 MeV wordt het dan .:.xo = 9,25 nun. 

. ' "'xo =21 ,80 mrad. 
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De matrixelementen zijn nu: 

m
11 

= x
0

/ .-s
10 

= 0,00925 mm./sd. = 0,00536 ms./sd. 

m;
1 

= ~x~/~s 10 0,02180 mrad./sd. 

Een element m~. geeft het verband tussen een verandcring van de richting 
lJ 

van de baan van het deeltje en cen verandering in de waarde van een cyclo-

tronparameter. 
De matrixelementen m .. worden uitgedrukt in ms./sd. en is direct in de expe

lJ 
rimentele eenheden van de beamscanner. ( zie sectie 2.1. ) 

3.2. Berekening van het matrixelement m21 = ·x 1/·R 10 . 

Tussen de positie van het intcrne target en de positic van scanner I 

passeert het deeltje, het magnetisch kanaal,een stuk randveld, de qua-

drupoollens I en een driftlengte. ( zie fig. 4 ) 

De overdrachtsmatrix van dit tracee is gegeven in schema 2 in de appendix. 

dus geschreven worden: 

MO ·I(~~?\ _xoJ 
Hetgeen de volgende elementen oplevert: 

m
21 

= 0,0187 mm./sd. = 0,0107 ms./sd. 

mZI = 0,0227 mrad/sd. 

Voor de bepaling van de invloed op de positie en richting van een deeltje 

bij het internc target ten gevolge van een variatie in de extractiespanning. 
. . . k 6). 
is gebru1k gemaakt van de u1tkomsten van een re enorogranuna • 

De hiermee bepaalde clcmenten zijn dan 

m
12 

= 0,657 mm./sd. = 0•381 ms./sd. 

m;
2 

= 1,565 mrad./sd. 

Het matrixelement m22 en mi 2 worden r,evonden, met (:_;,,_2\ = ~n-I 
Oat geeft: m

22 
= 1,365 mm./sd. = ~,1q ms./sd. ~ 

mi
2 

= I ,64 mrad./sd. 
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De overdrachtsmatrix van scanner I naar scanner 2 is gegeven in schema 2 

van de appendix.( J m31 
Dus: = 

m' 
3 

en 

Di t levert: m31 = 0,00762 mm./sd. = 0•00442 ms./sd. 
I 

m31 =-0,016 mrad./sd. 

m32 = 0,284 mm./sd. s O• 165 ms./sd. 

mj 2 =-1•04 mrad./sd. 

3.5. Berekening van het matrixelement m
33

= ~x~/·B5 

Het matrixelement m33 bepaalt de invloed van een variatie van s5 op 

de positie en richting van de externe bundel terplaatse van scanner 2. 

Een afbuigmagneet is een dispersief element, dat wil zeggen, dat de po

sitieverandering en de divergentie verandering van een individueel deel

tje afhankelijk is van de impuls van het deeltie. 

De overdrachtsmatrix van een afhuigmagneet is daarom een orde ~roter 

om de verbanden aan te geven, die bestaan tus~en positieverandering en 

divergentieverandering ten opzichte van een impulsverand~ring. 

Algemene gedaante van de overdrachtsmatrix van een afbuigmagneet: 

( :x) cos.; . sin.~ ~(I-cos.:) .:.x. 

~~ = 
I . 

L 
sin.: • t 

-~.SLn.~ cos.;!. ...!X· 
l 

0 .:_p 

p p 

Waarin : de afbuighoek is en ,. de kromtestraal van de haan van het deeltje is. 

Wanneer de hartlijn van de bundel beschouwd wordt, wordt de ingangsvector 

gekozen, m , als uitgangsvector wordt dan 

Met: .:.x = .. ( I -cos. + ) 
u 

.:.x' = sin. : ·• : 
u 

I • 2 
:! •.• 

gevonden ( .::.xu) 
lx' 

u 

~ 
p 
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De afh11ighoek : kan uitgedrukt worden in de magnetische inductie en dus 

in de waarde van de stroom door de spoelen van de 5 graden afbuigmagneet. 

= . t = , waarin . de hoekfrequentie is van het deeltje in e. B. s 
mv 

het magnetisch veld. En s is de lengte van de magneet. 
N. I 

B = ~0.-1- met I is de stroom door de spoelen, in amperes. 

N is het aantal windingen van de spoelcn. 

1 is de lengte van de opening tussen de twee 

magneetpolen. 

en lk = £ , met p het kinetisch moment van het deeltje. e 
Door deze uitdrukkingen in de matrixverg1:dijkingen in te vullen, wordt 

gevonden2 
I • B . x = ~ s • 

- 11 p/t! en .:.x' 
u 

Wanneer aangenomen wordt dat de buiging van de deeltjesbaan in de 5 gra

d£>n afbuigmagneet plaatsvindt in het midden van de magneet, kan het ma-

trixelement m
33 

als volgt 

.:.x
2 

0 
. , = ~t 5 _

1 
•. , \·:a3rin 

.. x2 _xu 

~umeriek wordt gevonden: 

m
33 

= 0,365 ms./sd. 

bepaald worden . 

de overdrachtsmatrix is van het midden 

van de 5 graden afbuigmagneet tot aan de 

positie van scanner 2. 
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3.~. Samenvattinp, van de berekendc 15 ~eV matrixelementen en vergelijking 

met de experimenteel gevonden 15 MeV matrixelementen. 

Tabel 3. I 2 ) 

berekend 

Element berekend experimenteel vanuit 7.) '·teV 

ml I 0,00925 0,0107 0,0109 

m21 0,0107 0,0123 0,0142 

m31 0,0044 0,0171 0,0209 

ml2 0,657 0,700 0,650 

m22 0,79 0,46 0,38 

m32 -0, 165 -0,02 -0,13 

ml 3 0 0 0 

m23 0 0 0 

m33 0,365 0, 345 0,395 

In tabel 3 is een overzicht gep,even van de berekende en experimenteel

bepaalde matrixelementen. Kolom 3 geeft de matrixelementen, die berekend 

zijn vanuit de experimenteel hepaalde matrixelementen hij 7,5 ~teV. 

De waarden van de berekende matrix elementen vertonen soms vrij grote 

afwijkingen ten opzicl1te van de experimenteel gevonden waarden. Verschil

lende oorzaken kunnen hiervoor worden aangegeven. 

I) Fouten in de theoretische berekeningen. 

a). Omdat het randveld van het cyclotron niet nauwkeurig bekend is, 

zijn de matrixelemcnten van de hijbehorcnde overdrachtsmatrix 

aan vrij grote onzekerheden onderhevig. ( ~ 5% in ieder matrix 

element van de randveld overdrachtsmatrix). 

h). De overdrachtsmatrix van het magnetisch kanaal is opgesteld met 

de aanname, dat de lengte van het gebied waarover zich het mag

neetveld van het magnetisch kanaal zich uitstrekt, ~elijk is aan 

de geometrische lengte van het kanaal; ongetwijfeld zullen het 

veld van het magnetisch kanaal en het randveld clkaar beinvloeden 

en de baan van het deeltje zal al eerder onder invloed komen van 

het magnetisch kanaal, waardoor de effectieve lengte van het ka

naal groter wordt. 

Afwijkingen in de matrixelementen, die het transport in het rand

veld en het magnetisch kanaal. weergeven, geven aanleiding tot aan

zienlijke fouten. ( 5% a 10 ?,) • 
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c). Het optreden van niet lineaire effecten, die veroorzaakt kunnen 

worden door afsnijding van de bundel door het magnetisch kanaal 

of door het veranderen van de optische eigenschappen van het sys

teem met de baanpositie in het randveld. 

d). Bij de herckening van de invloed van een variatie in B10 op de 

baan van het deeltje is door verschillende afrondingen een kleine 

onnauwkeurigheid geintroduceerd. ( ~~ 5%). 

2) Fouten in de experimentele hepaling. 
a). De positie van het target, die gemakshalve gelijk genomcn is met 

de ingang van het magnetisch kanaal, ligt enkele cm. daarvoor. 

Deze fout is niet ernstip,. 
h). Ni~t gelijke vorm en richting van de deeltjesbaan, intern, hij 

7,5 MeV en 15 MeV. 
c). Onhckende positie en vormveranderinp,en van het extractiekanaal. 

Oe veranderingen aan het extractiekanaal zijn tot op~ 0,2 mm. 

reproduceerbaar. 
d). Meetonnauwkeurigheden. Oe gemeten positieafwijkingen hehben een 

onnauwkeurigheid van ..:!:_ 0, I mm. 
Aan de onder I) en 2) genoemde foutenbronnen moeten de onnauwkeurigheden 

in de matrixelementen worden geweten. Het is nu tc verwachten, dat de theo-

retisch berekende elementen, m11 en m12 · k · h bb d , d1e betre·k1ng e en op e 

targetpositie het meest nauwkeurig zijn en <lat bij de elementen, die be

trekking hebbenop de positie van scanner I en scanner 2 door accumulatie 

van fouten de onnauwkeurigheden in de herekeninp, grater wordt. 

In het bijzonder valt <lit op bij vergelijking van de theoretische en 

experimentele waardcn van de matrixelementcn m31 en m32 • 
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4. De afhankelijkheid van de variatiematrix. 

4. I. Algemene beschouwing. 

Beschouw de theoret ische en experimente le ondermatri ces voor 15 ~eV protonen. 

(
ml I 

m21 

m
12

), deze ondermatrix karakteriseert het systeem tussen het 

m
22 

trostatisrh extractiekanaal en scanner I. 

elec-

Theort't isch werd gevonden: Experimenteel werd gevonden: 

(0,00925 
0,0107 

0,657) 
0, 79 

( 0,0107 

0,<)12'3 
0, 70) 
0,46 

De absolute waarde van de determinant is voor de theoretische matrix 0,00012 

en voor de experimentele matrix 0,00378. 

In beide gevnllen is de determinant klein ten opzichte van de matrix 

elementen. De determinant van de theoretische matrix is zeer klein en 

daarom kan die matrix als afhankelijk worden beschouwd. In het element 

m
22 

is een fout van de ~rootte orde van 20 ~ wanneer diverse metin~en 

met elkaar worden vergeleken. 

Dit betekent dat de waarde van de determinant aan vrij grote onzeker-

heden onderhevig is. 

Ten gevolge van de neiging tot afhankelijkheid van de variatiematrix is 

het niet zinvol de invloeden van variaties van B10 en V op de externe ex. ' 
bundel afzonderlijk te beschouwen. 

4.2. Buigpunten en afhankelijkheid. 

Om inzicht te krijgen in de afhankelijkheid van de variatiematrix, kan 

het systeem, vereenvoudigd, op de volgende wijze worden heschouwd. 

De bundel wordt in het electrostatisch extractiekanaal en in het rand-

veld afgebogen. I 
I 

Fig. II 
I Figuur II geeft een schematisch I 
I 
I 

/ beeld van het hundeltracee, I 
van 

I / 
I / het electrostatisch kanaal tot aan 
···~ baan van het ~--""' 

[CxO 

het target. Waarbij de plaats van 
deeltje 

interne gelijk met de het target, 

ingang van het magnetisch kanaal 

is genomen • .... ~ I 

80 25 I cm cm 
• 

electrisch randveld magnetise!\ 

kanaal kanaal 
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Tn de f iguur wordt de centrale baan van de bundel voorgesteld door een 

rechte lijn 1, en worden slechts afwijkingcn, ~x0 en ~x0 , van een an

dere baan ten opzichte van deze lijn gegeven. 

Een variatie in de extractiespanning geeft een afwijking, zie fig. II • 

Dcze afwijking zal vergroot warden door de defocuserende eigenschap van 

het randveld. Hierdoor wordt schijnbaar het huigpunt, dat de werking 

van het extractiekanaal representeert naar voren verschoven. 

In de figuur betekent dat, dat B' naar B verschoven wordt. Het punt B 

komt dichter in de buurt van het midden van het randveld en de kans be

staat, dat B samenvalt met het huigpunt, dat de invloed van het veld 

van de tiende correctiespoel, s
10

, representeert 

In dat geval kunnen de invloeden op de bundel van variaties van B
10 

en 

V niet afzonderli1"k beschouwd worden en is het systeern afhankeliJ"k. ex. · 
Een buigpunt wordt algemeen gevonden, door de positieafwijking te delen 

door de divergentieverandering. In figuur II hetekent dat dus: 

AB . I. I 
= ..:.XO -.XO' 

Voor B10 wordt uit de theoretische herekening gevonden: AB = 0,425 m. 

Voor V wordt uit de theoretische berekening gevonden: AB = 0.420 m. ex. 
Binnen de thcoretische onnauwkeurigheid vallen de buigpunten samen. 
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4.'3. Berekening en meting van de s 10- en V buigpunten in het bundeltracee 
-- ex. 

van extractiekanaal tot aan scanner 2. 

Ue• ln sectie 4.2 beschreven redenering en berekening kan op ieder deel van 

het bundelgeleidingssysteem worden toegepast. 

Hiervoor moet de overdrachtsmatrix van hetbetreffende deel bekend zijn, en 

moet aan het begin en het einde van dat deel de pnsitieafwijkingen ~x be

kend z1Jn. De waarden van de positieafwijkingen aan het begin en einde van 

diverse bundeltracees zijn gemeten. Voor <le berekening van de buigpunten 

is echter gebruik gemaakt van de theoretische overdrachtsmatrices. 

Deze berekeningen zijn uitgevoerd ten oozichte van positie 0 en I. 

Fig. 12 ( bij het target en scanner I). 

eicctr. 
kanaal 

randveld I target- magnet isd randve ld 2 QI scanner I 

~12 pl I ~anaal p21_ p22 

40 cm 80 cm 25 cm 37 cm 32 cm 

Figuur 12 geeft een schematisch beeld van het bundeltracee van het extrac-

tiekanaal tot aan scanner I. 

\faarbij: p II het buigpunt is van v ten opzichte van 
ex. 

het interne target 

pl2 het buigpunt is van 8 10 ten opzichte van het interne target 

p21 het buigpunt lS van v ten opzichte van scanner I 
ex. 

p22 het buigpunt is van RIO ten opzichte van scanner I 

.>e waarde van de divergentie van de bundel terolaatse van het interne target 

en scanner I kan berekend worden met de volgende matrixvergelijking. 

{ ~x~\= M0 ·I ·(~x?) , waarin M0_ 1 , .:.x0 en .:.x 1 bekend zijn. 
\-x 1) ._x0 

Voor drie verschillende situaties zijn de berekeninRen uitgevoerd, namelijk 

voor: I 5 ~1eV protonen, experimen tee 1 

15 :-1eV protonen, theoret isch 

en vanuit 7,5 MeV protonen, experimenteel, geixtrapoleerd naar 15 MeV. 

De resultaten staan vermeld ln tabel 5. Aile afstanden zijn in cm. 

Tabel 5. p II p 21 pl2 p22 p 12-P 11 p21-P22 

I"> MeV, experimenteel 42.0 82,7 42,5 82,5 0,5 O, 2 

15 MeV, theoretisch 43,5 87,0 48,5 82,5 5,0 4,5 

15 ~eV, vanuit 7,5 MeV 40, 2 100,0 58,1 81'5 17 9 18,5 
-



-23-

Zoals in sectie 4.2. werd beschreven kan de afhankelijkheid van de 

variatiematrix ook beschreven warden door het min of meer samenvallen 

van de buigpunten van s 10 en V • Daarom ziin in tabel 5 juist de ex. · · 
afstanden r 12-r 11 en P21 -P 22 van belang. 

In het theoretische geval, vallen de buigpunten practisch samen. Expe

rimenteel wordt de afstand der buigpunten grater en berekend, vanuit 

7,5 MeV neemt de afstand nog meer ~oe. 

Zover de meetnauwkeurigheid een conclusie toelaat, lijkt het erop, dat 

bij lagere energi~en de afhankelijkheid afneernt. 

4.4. Opmerkingen. 

De experimentele variatiematrix voor 15 MeV protonen, en ziin gein

verteerde zijn: 

(

0,0107 

M = 0,0123 

0,{)J 71 

0, 700 

0,460 

-0,02 

en 

185 

-2,81 

-8, 31 

Experimenteel werd bij 7,5 MeV een referentie hundelpositie hepaald, die 

bij iteratie experimenten bij een l1ogere energie als zodanig werd ge~ruikt. 

Ecn iteratie bij 15 MeV protonen leverde het volgende op: (zie ook sectie 2.4.) 

I). Na een iteratie waren de positieafwijkingen ~Imm. 

2). Verdere iteraties vergrootten de positieafwijkingen, ten gevolge van 

de afhankelijkheid van de matrix. 

Van de positieafwijkingen bij tarRet, scanner I en scanner 2 konden steeds 

twee zeer klein gemaakt warden, terwijl de derde groot hleef. 

Orn deze redenen kan s10 niet als parameter gehandhaaf~ hlijven en moet een 

nieuwe parameter gekozen worden, hetgeen in hoofdstuk 6 beschreven wordt. 

B10 zal uitsluitend nog gebruikt warden om een maximale transmissie door 

het magnetisch kanaal te verkrijgen. 

Er zal nu zowel et•n nieuwe cyclotronparameter als een nieuwe meetplaats ge

kozen worden. De nieuwe meetplaats werd genomen vlak voor de eerste 45 graden 

afbuigmagneet in het analysesysteem, waar een derde heamscanner werd ge

monteerd. ( zie fig. I en 4 ). 
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De kennis over de positie van de bundel hij het interne target is belang

rijk in verband met de mogelijkheid, dat de bundel voor een deel wordt af

gesneden door het magnetisch kanaal. ~et andere woorden, zonder dat het 

nodig is de positie van de bundel hij het target nauwkeurig te kunnen re

gelen, moet bij iedere energie een grens worden aangep.even waar beneden 

de extractiespanning niet mag dalen. 

Bijvoorbeeld; bij 7,5 MeV v ex. 
19 kV (260 sd.) zie grafiek 9 

bij 15 MeV v 38 kV (520 sd.) zie grafiek 20 
ex. 

bij 20 MeV v 41 ex. 
kV (575 sd.) zie grafiek 27. 

Opgemerkt dient te worden, dat deze waarden en dus ook de ligging van de 

knikpunten in de ~x./~V 
l ex. 

grafieken, st erk afhankelijk zijn van de posi-

tie en vorm van het extractiekanaal. 

5. Bepaling van een nieuwe parameter. 

5.1. AsylllTletrische bekrachtiging van een quadrupoollens. 

Het is mogelijk een magnetise-he quadrupoollens als buigend element te ge

bruiken in het hundelgeleidingssysteem. Daartoe wordt de quadrupoollens 

asymmetrisch bekrachtigd, waardoor op bet quadrupoolvcld een dipoolveld 

Fig. I 3a Fig. 14a 

Fig. 

• 

13bc::;:::J' Fip,. 14h~ 
I 2 3 -4 I 2 R ,,* 3 4 

i ..._ __ ""' i i2 

Figuur 13a geeft schematisch een quadrupoollens weer met de vier polen en 

hun polariteit. Figuur 13b geeft het schema van de voeding van een quadru

poollens. Waarbij opgemerkt dient te worden, <lat de spoelen 2 en 4 tegen

gesteld gewikkeld zijn als de spoelen I en 1, waardoor het verschil in po

lariteit bereikt wordt. Figuur 14a geeft schematisch dezelfde lens met het 

gesuperponeerde dipoolveld voor een horizontale buiging van de bundel. 

Figuur 14b geeft het schena van de voeding voor asymmetrische bekrachtiging. 

Door middel van het instellen van de stroomhronnen I en 2 wordt de lens 

asymmetrisch bekrachtigd. De voltmeter geeft dan h<>t verschil: V = R(i 1-i 2) 
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De extra horizontale afhuiging van de bundel mag niet te groot zijn, om-

dat het gehl . .,.d I d" 1 ld h . . . kl . i·s. 7) • .,- waarover ler ipoo ve omogeen is, vr1.1 e1n 

i)e horizontale positieveranderingen worden in het vervolg gemeten op 

de drie meetplaatsen, scanner I, 2, en 3. De drie cyclotron parameters 

zijn nu: I ) 

2) 

en 3) 

Dit sys teem 

Cl) ·(·11 -X2 a21 

.:.x3 a3 I 

de extractiespanning ' v ex. 
het veld van de 5 graden afbuigmagneet ' BS 
een nog te kiezen asymmetrisch bekrachti~de 

wordt dan gekarakteriseerd, door: 

al2 

•13) c J a23 . ~B;x· a22 

a32 a33 t..Bq. 
l 

quadrupoollens. B 
qi 

5.2. Keuze van een quadrupoollens. 

QI 

2,04 

0,32 

De keuze van een quadrupoollens om door middel van asymmetrische hekrach

tiging als buigend element te gehruiken, wordt hepaald door de ligging 

van de buigpunten van V , B
5 ex. 

en ten opzichte van elkaar. 

en B ten opzichte van scanner I en 2 
9& 

Hoe verder de respectievelijke buigpunten van elkaar verwijderd liggen 

hoe onafhankelijker de matrix A is. 

Fig. 15 

SC. I Q2 
-I, 10 

0,33 1,405 

M 
5 

I ,445 o.495 o,33 I, 180 1,240 m. 

Figuur IS gee ft een schematisch heeld van het bundelgeleidingssysteem 

tussen de eerste quadrupoollens ( Q1) en de eerste 45 graden afbuigmagneet. 

De afstanden zijn in m. Bovendien is voor 15 MeV protonen, voor de hori

zontale beweging van de hundel, de sterkte ( l/F ) van de quadrupoollenzen 

vermeld. 

Het buigpunt van V ten opzichte van scanner I is reeds berekend in ex. 
sectie 4.3. Het buigpunt van Q1 en Q2 ten opzichte van scanner I is di-

rect uit figuur 15 af te lezen. Immers, die liggen terplaatse van de 

quadrupoollenzen zelf. Tussen Q
1 

, q
2 

en scanner I bevinden zich slechts 

driftafstanden. 



t' I I 

-

-26-

Een buiging in een quadrupoollens wordt 

terplaatse van het midden van de lens. 

voorgesteld door een vector (~) 
De buigpunten van Vex.' Q1, Q2, M5 , Q4 en Q

5 
zijn berekend ten opzichte 

van de positie van scanner I en scanner 2. 

Aile uitkomsten staan vermeld in tabel 6. 

Tabel 6. 
afstand in m. 

p 11 is het buigpunt van v ten opzichte van scanner I -0.92 ex. 
p21 is het buigpunt van QI ten opzichte van scanner I -0,32 

p31 is het buigpunt van Q2 ten opzichte van scanner I +0,33 

pl2 is het buigpunt van v ten opzichte van scanner 2 0 ex. 
p22 is het buigpunt van QI ten opzichte van scanner 2 +0,81 

p32 is het buigpunt van Q2 ten opzichte van scanner 2 +0.87 

p42 is het buigpunt van '\ ten opzichte van scanner 2 +0,99 

p52 lS het buigpunt van 04 ten opzichte van scanner 2 +0,74 

p62 is het buigpunt van Os ten opzichte van scanner 2 -0,33 

Fig. I 6a 
p p 

Fig . 16b 52 2v3 
p 

r> sc. 2 62 
r> SC. I 21 

.. .. 
0. J2 0,33 0,33 O, 74 

- 0.81 
0.87 

-0,92 
0,99 

Figuur 16a en 16b geven schematisch de ligg1ng der bu1gpunten P .• , 
lJ 

volgens tabel 6. 

De buigpunten van Q
5 

en M
5 

ten opzichte van scanner 2, liggen l,12m. 

uiteen. De buigpunten van Q1, Q2 en Q4 liggcn alle v''l dichter bij het 

buigpunt van M5 
De keuze valt dus op Q5, en de nieuwe cyclotronparameter is BqS' 

Voor deze situatie is de variatiematrix theoretisch berekend: 

f,46 0 De elementen a .. zijn gegeven in 
l .J 

, 

-

A =\~ 0,40 ~,191~) milliseconden per schaaldeel (ms./sd.) 

-e. 11 -0,074 0,91: De elementen op de diagonaal van 

de matrix A, zijn alle groot ten 

"pzichte van de andere elementen. De matrix benadert de vorm van een dia-

gonaalmatrix, die voor een regelsysteem zeer goed is. 

De determinant is gelijk aan 0,2324 voor ~ = lmrad./sd. 
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S.3. Experirnentele matrixelementen a ... 
- lJ-

ln tabel 7 staan de matrixelementen zoals deze gemeten werden bij 7,S MeV, 

IS MeV en 20 MeV protonen. Al le matrixelementen zijn uitgedrukt in ms./sd. 

In de tabel is ook aangegeven, de verhouding tuusen de grootste matrix

elementen bij opvolgende energiecn. 

De instelparameters behorende bij de verschillende energieen staan gegeven 

in t3bel 8, in schaaldelen van de betreffende hel ipot. 

Tabel 7 . 
theoretisch 

matrixelement 7,5 MeV vcrhoud. 15 MeV verhoud. 20 MeV IS MeV 

al I = ':,xi /":-V ex. 0,933 I ,80 0,521 0,99 O,SIS 0,46 
3

21 
= ~x I ~·V 2 ex. 0,04 0,01 0,026 0 

a31 = :-x/aV ex. -0,03S -0,047 -0,09 -0,17 
al2 = ;x

1
/::..s

5 0 0 0 0 
a..,'> = 1x f'.·B 

2 5 0,510 I ,48 0. 34 5 I ) ~ 0,27S 0,36S , -.) 

3 32 = ~;x/?B5 -0,0602 -0,0284 i-0,045 -0,074 
al) = ;x 1/'BqS 0 0 0 0 
a23 = ;x,/;B S 

- q 0,480 I, SO 0,319 I ,03 0,307 0, 191-:. 
3

33 
= .·x/?BqS 2,29 I ,4 7 I, 565 I , I 3 I, 384 0,91 ! 

Tabel 8 . 
7,5 MeV verhoud. 15 MeV verhoud. 20 ~eV 

v 270 I ,92 520 I , 12 585 ex. 
BS 178 I, 41 2S2 I , I 5 201 

BqS 191 I ,45 278 I , I 5 321 

De matrixelementen kunnen eenvoudig van de ene energie naar een andere 

worden omgerekend. 

Gegeven, de spreiding tn de matrixelementen kan gesteld worden, dat de 

grote elementen ( a 11 , a22 , a 33 en a
23

) met een onnauwkeurigheid van on

geveer 10 7 bepaald zijn. 

De overige matrixelementen zijn erg klein en onnauwkeurigheden hebben hier

''P grote invloed. ~aar de vorm van de matrix is z6, dat deze elementen 

geen ernstige invloed hebben op hC't iteratieproc.es, daar de diagonaal ele

menten veel groter zijn. 
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J:Hj de beoordeling van de verhoudingen cler matrixelementen bi.i IS MeV 

en 20 MeV dient opgemerkt te worden, dat tussPn beide metingen het ex

tractiekanaal verplaatst en de vorm verande~ is. 

Rij de vergelijking van de waarden van de matrixelementen hij IS MeV, zo

als deze theoretisch werden herekend en experimenteel werden bepaald, 

valt het volgende op: 

I). a
11 

en a 22 vertonen een afwii~ing van ongeveer 10 % 

2). ( a
2
/a

33 
) berekend, is gelijk aan 4,8 

( a
23

/a
31 

) experimenteel, is gelijk 3an 4,9 

3). Voor de andere elementen gelden de opmerkingen, onderaan bldz 27 

Bij de theoretische berekening van het matrixelement a 22 wordt ge-

hruik gemaakt van de overdrachtsmatr.ix, die behoort bij het hundeltracee 

van de 5 graden afhuigmagneet tot scanner I. 

De fouten, die in dit tracet:' gernaakt worden zijn klein en de experimen

tele waarde van a
22 

kan nauwkeurig bepaald warden. Toch vertonen de 

theoretisch berekende waarde en de experimenteel bcpaalde waarde van a22 
een vrij grote afwijking. ( zie tabel 7 ). Oe afwijking is ongeveer 6%. 

Deze kan veroorzaakt zijn door een afwijking in de lenssterkte van Q4 en QS. 

Om dit na te gaan, dient de volgende onnauwkeurigheidsberekening. 

Zie sectie S.4. 
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5.4. Een onnauwkeurigheids berekening. 

Bij de volgende berekening wordt hepaald wat de invloed is op het ma

trixelement a22 =]x2 /~B 5 , als de lenssterktes van Q4 en 0
5 

ten gevolge 

van hysteresis of een verkeerde nulpuntsinstelling, 5% p.roter is dan 

de theoretische waarde. 

Fig. 17 t\: Q4 Qs 

-- • .. 
1 ,445 0,495 0,33 m. 

Figuur 17 geeft schematisch het bundeltracee van de 5 graden afbuigmag

neet tot aan scanner I. Voor de horizontale heweging, ~eldt theoretisch 

dat de lenssterkte van Q4 gelijk is aan 1,79 ( difocuscrend ) en de 

lenssterkte van Q
5 

gelijk is aan -1,87 ( focuserend ). 

ne overdrachtsmatrix in dit geval is: =(. 1,26'30 
I). MS -I 

-1,6951 

2,3933) 

-2,4226 

2). Als de lenssterkte van Q4 ,S7. groter ts dan de theoretische waarde, 

wordt de overdrachtsmatrix: =( 1,3596 

-1,7302 

2,4842) 

-2,4257 

3). Als de lenssterte van 05 , 57, groter is dan de theoretische waarde, 

wordt de overdrachtsmatrix: 

~ 
1 , 2 568 2 , 3 1 09) 

H5 -I 
-1,9065 -2,7252 

In de bovenstaande drie gevallen wordt de hijhchorende overdrachts

matrix toeRepast op de vector (g, 1441 ). Immers theoretisch is deaf

buiging door de 5 graden afbuigmagneet 0,1441 mrad./sd. 

Als resultaat worden drie waarden voor het matrixelement a 22 gevonden. 

En wel: 

I ) . a22 = 0, 345 ms./sd. 

2). a22 0,358 ms./sd. 

3). a22 = 0,'333 ms./sd. 

Ten opzichte van geval I wijken de waarden van a..,.., in geval 2 en 3, met 

ongeveer 4% af. Dit bt•tekent dat het niet nauwkeurig hekend zi.in van de 

werkelijke lenssterktes van de lenzen in het bundelgeleidinssysteem aan

zienlijke fouten kan veroor2aken. 
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S.S. Een iteratie bij IS MeV protonen. 

De experimenteel bepaalde variatiematrix A voor IS ~eV protonen en zijn 

geinvertcerde z i j n: 

(°,SI 
0 

:.319) ( 1,9190 0 0 

A = 0,01 0, 34S -I 
2,8SOS -O,S81 ) en A = -0, 1069 

-0,047 -0,0284 I, S6S -o,osss -0,0517 0,6382 

De instelparameters hij het begin van de iteratie zijn : v = S20 sd. ex. 
DE· matrixelementen al I' a2 I' en a

31 
zijn BS = 278 sd. 

bepaald voor V S25 sd. ( z ie> grafiek 20). x 
B = 252 sd. ex. qS 

in verband met het optreden van een knik- , 

punt in de .·x. I ·V grafieken. De matrix A past dus niet geheel hij de 
i ex. 

begininstelling van de instelparameters 

De iteratie wordt uitgevoerd ten opzichte van een willekeurip, gekozen re

ferentie bundelpositie bij scanner 1,2 en 3. De afwijkingen van de bundel

posities worden gegeven ten opzichte van de optische as van het hundel

geleidingssysteem, in milliseconden (ms.). ( zie sectie 2. I. ). 

Als referentie bundelpositie wordt gekozen, -~x 1 = .:x
2 

= .:.x
3 

= 3 ms.= 5,17 mm. 

De positieafwijkingen ten npzict1te van deze referentie oositie, zijn bij 
• . e 2e d 3e 4e • • de start van het iterat1e proces en na de I , de , e en iterat1e, 

gegeven in tahel 9. 

Tevens zijn in de tabel opgenomen, de correcties op de insteloarameters, be

horende bij de opeenvolgende iteraties. 

label 9, 
start I 2 3 4 

.:.x. ms. nun. ms. mm. 
l 

ms. mm. ms. mm. ms. 

:..xi +I, 7S +3,45 +0,6S +I, I 2 +0,3S +0,60 -o, 10 -0, I 72 -0.09 

:..x2 +3,00 +5,20 +I, S6 +2 69 +0,33 +O,S7 +0,27 +0,465 -0,02 

x3 +4,89 +8,4S +0,37 +0,64 0 0 +O, 16 +0,027 +0,02 

.:.v 
ex. 

+3,3 +I, 25 +0,7 -o, 19 

.:BS +S,7 +4,2 +0,9 +0,7 

L.B qS + "3 •I +0,27 +0,03 +O, I I 

:... \' ( totaal ) = 5, I sd. v = S2S sd. ( zie ex. ex. 
.:.BS ( totaal ) = I I, S sd. dus de eindinstelling is: BS = 289,S sd. 

:.sqS ( totaal ) = 3,S sd. ~qS = 2S8,S sd. 

Tabel 9 laat zien, dat het mogelijk is na 2 iteraties de gewenste positie 

tot op minder dan 0,5 mm. te benaderen. 

1'1111. 

-o. I I 
-o,o 
+0,0 

x ) 
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6. Constructie van de faseopeninr. terplaatse van scanner 2. 

6. I. Algemene heschouwing. 

Ieder deeltje van de bundel wordt, afhankelijk van zijn afstand tot de op

tische as van l1et bundelgeleidingssysteem en zijn divergentie, gerepresen

teerd door een punt in de faseruimte. De hele bundel beslaat een bepaald 

gebied in deze ruimte. ( zie sectie I. I. ). 

De bundel heeft in de faseruimte slechts een h£>perkt gebied ter beschikking. 

Iinn1ers de geometrische gebrenzingen van het bundelgeleidin~ssysteem stellen, 

voor de l1orizontale en vertikale heweRing van de deeltjes, grenzen aan de 

maximale afwijking en maximale divergentie vnn de deeltjes. 

Wanneer van de elementen, waaruit het bundelgeleidingssysceem bestaat, zoals 

quadrupoollenzen, afbuigmagneten, spleten en bundelpijp, de eigenschappen 

en de invloeden op de bundel hekend zijn, kan voor een willekeurig gedeelte 

van dat systeem een horizontale en vertikale overdrachtsmatrix opgesteld 

worden. ( zie appendix, schema I, 2, en 3 ). 

De bundelpijp is, als Reometrische hegrenzing, vanuit verschillende plaat

sen in het eerste deel van het bundelgeleidingssysteem, getransformeerd 

naar de positie van scanner 2, vlak voor de eerste spleet in het analyse

systeem. ( zie fig. 4 ) . 

Zo wordt, voor de horizontale e~ vertikale heweging van de bundel, inzicht 

verkregen in het totale gebied in de faseruimte, de faseopening, die bij 

scanner 2, de bundel ter heschikking staat. ( zie appendix fig. A en B ). 

6.~. Geometrische begrenzingen. 

De bundt>l terplaatse van het magnetisch kanaal is horizontaal ongeveer 

10 mm. x 2 mrad. en loopt vlak langs de kanaalwand. De vorm van het mag

netisch kanaal is zodanig, dat het kanaal alleen horizontaal een begren

zing vormt aan i~n zijde. 

Omdat zowel de afmetingen van de bundel hij het magnetisch kanaal als de 

afstand s tussen de centrale baan en de kanaalwand niet nauwkeurig bekend 

zijn, is in figuur A van de horizohtale heweging, het magnetisch kanaal 

twee maal getekend. 

Namelijk voor s"' 10 mm. ens= 12 mm. 

De binnendiameter van de hundelpiiP is 45 r:im. en vormt zowel horizontaal 

als vertikaal een begrenzing. Deze is vanaf oosities hij '~i• 02• scanner I, 

~S ·• Q4 , Q
5

• en scanner l getransformeerd naar de positie van scanner~. 
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6.3. Opmerkingen bij de grafische voorstelling van de faseopening. 

In figuur A is de bundelbreedte bij scanner I getransformeerd naar de 

positie van scanner 2. De bundelbreedte hij scanner 2 geeft twee verti

kale lijnen, de bundelbreedte bij scanner I Reeft twee cvenwijdige sche

ve 1 ijnen. ( zie sec tie I. I. ) • 

Over de bundelafmetingen in vertikal~ richting bestaan nog geen goede 

experimentele gegevens. De geschatte bundel van 10 mm. x 2 mrad. in 

het magnetisch kanaal, is getransformeerd naar de positie van scanner 2. 

( zie fig. B ). 

Het magnetisch kanaal is zo p,epositioneerd, dat de bundel horizontaal 

langs de kanaalwand scheert. Experimenteel is dit na te gaan door de 

schaduwwerking op het eerste kijktarget. 

De invloed van een variatie in s10 op de horizontale positie en rich

ting van de externe bundel bij scanner 2, kan gekarakteriseerd wordt 

door een vector in de faseruimte bij scanner 2. ( zie fig. A ). 

Deze vector kan berekend worden door de karakteristieke beginvector te 

transformeren naar de positie van scanner 2. 

De onnauwkeurigheid ( ongeveer5% ) van de matrixelementen van de hier

bij gebruikte overdrachtsmatrices, maken het niet mogelijk de s10vector 

nauwkeurig te bepalen. 

Dit heeft tot gevolg, dat de lengte van de vector een onnauwkeurigheid 

van 25 % vertoont en de richting een onnauwkeurigheid heeft van ongeveer 

)(J graden. 

~aar aanleiding van de optredende afhankelijkheid tussen de invloeden 

van V en s
10 

( sectie 4.2. ); kan gesteld worden, dat de vectoren, 
ex. 

die bij scanner 2 de invloed op de richting en positie van de bundel 

karakteriseren van variaties in Vex. en s10 , ongeveer dezelfde richting 

hebben. Het effect van een variatie in s
10

, van 1006 sd., hetgeen over

een komt met een variatie van 237 gauss in het centrum van het cyclotron, 

op de bundel bij scanner 2 komt ongeveer overeen met het effect van een 

variatie van 5 % in de extractiespanning. 

ln figuur A is ook de overeenkomstige vector voor de 5 graden afbuig

maneet getekend. 
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7. Enkele conclusies. 

De afliankelijkheid tussen de horizontale positieregelingen, bi.i het 

interne target en scanner I, door middel van de stroom door de tiende 

cirkelvormige correctiespoel en door middel van de extractiespanning, 

is groot en maakt het onmogelijk de stroom de de tiende cirkelvormige 

correctiespoel als stuurelement te handhaven. 

Wanneer in het bundeltracee, van extractie kanaal tot aan de eerste 

spleet in het analysesysteem, de extractiespanning, de 5 graden afbuig

magneet en de asyrrmetrisch bekrachtigde vijfdc <Juadrupoollens, als 

stuurelementen worden genomen voor de horizontale beweging van de externe 

bundel, dan zi.in de bij 15 HeV berekende- en bij 7,5 ~eV, IS ~eV en 

20 MeV experimenteel bepaalde .variatiematrices onafhankelijk en bijna 

diagonaal. 

Voor de extractiespanning moet bij iedere energie een minimaal toelaat

bare waarde worden opgegeven om te voorkomen, dat een deel van de bun

del door het magnetisch kanaal wordt afgesneden. 

De instelling van de 5 graden afbuigmagneet vertoont een p.rote hysteresis, 

die reeds bij veranderingen van 10 schaaldelen van de helipot de in

stelling kan verstoren. ledere nieuwe instelling dient daarom van hoven

af te worden ingesteld. 

De horizontale positie van de bundel op drie meetplaatsen in genoemd 

bundeltracee, is ie regelen door middel van een iteratieprocedure met 

behulp van de ge'inverteerde variatiematices, tot op 0,1 mm. nauwkeurig. 

De positie van de bundel in de faseruimte terpla·atse van scanner 2 kan 

horizontaal bepaald worden door V en BS , en vertikaal door de 3 ex. 
graden afbuigmagneet en de varian correctiemagneet. ( zie fig.4). 

Voor het gehele bundelgeleidingssysteem, en willekeurige delen daarvan, 

kunnen variatiematrices worden opgesteld zoals in dit verslag beschreven. 

De iteratieprocedures, die nu nog veel ti.id in beslar, nemen, kunnen veel 

sneller met een computer worden uitgevoerd. 

Een voorwaarde voor het goed functioneren van een regeling voor de externe 

bundel is, dat in het gehele bundelgeleidingssysteem, op Rned gekozen 

plaatsen, betrouwhare meetelementen gemonteerd worden, die informatie over 

de externe bundel op ieder gewenst ogenblik kunnen geven. 
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9. .\ppendix. 

Schema I. 

In schema I zijn gegeven, de horizontale overdrachtsmatrices behorende 

bi.i het bundeltracee van de ingang van het electrostatisch extractie

kanaol tot aan de positie van scanner I. 

drift- QI drift- magnetisch kanaal Randveld I extractie kanaal 

lengtf' de foe. lengte 

I 0,32 I 0 I 0,79 0,759 0, :!3 1,536 0,439 0,0009 1,33 

0 I 2,04 I 0 I - I ,85 0,759 2,715 I, 424 -0,749 2,44 

I ,66 1,63 -0,492 3,99 

2, I 0 2,64 -0,207 -0,35 

- I, 15 6,05 

- I, 58 7 ,4 s 

-1, 77 I ,62 

-3,29 2,44 

1,70 I , 51 

I ,69 2,07 

- I, 16 6,08 

- I , 58 7 ,45 



Schema 2. 

In schema 2 zijn gegeven, de horizonta le overdrachtsmatrices behorende 

bij cen hundeltracee van de ingang van het magnetisch kanaal tot aan de 

positie van scanner 2. Onderstaande figuur geef t een schematisch beeld 

van dit tracee. 
sc.

3 sc. 2 Q5 
Q4 M5 Q2 SC. I QI 

I 
- - - - .. .. 17 I , I . 0, ·33 o,4q5 I ,445 I ,405 0,33 0,32 target 

-scanner 2 scanner 1-
drift- Q5 drift- 0 drift- "5 drift- 02 drift-'4 
lengte. foe. lengte de foe. lengte lengte foe. lengte 

0,33 m. -1 ,87 0,495 m. I, 79 1,445 m. 1,405 m. - I, 10 0,33 m. 

I 0, 33 -4,533 4,292 
0 I 3,590 -3 620 

0,378 0,332 -4,533 4,296 

- J t 870 I -4,881 4,402 

0,378 0,519 -2 t 120 2,117 

-1t870 0,074 -4,881 4,402 

I ,302 0,520 -2' 120 2 t 117 

- I, 734 0,074 - I ,OC) I 0,617 

I, 308 2,410 -0,545 1,225 

-1 '737 -2 ,4 35 - I , 09 I 0,1117 

I , 2113 2,393 -0,545 I, 225 

- I ,695 -2 423 -I, 100 0,637 

I, 263 4 t 168 I 0.33 
- I ,695 -4,804 ~I , I 0,637 

-3,322 4, 168 I 0, 3: 

3,590 -4,805 0 I 

-3, 322 3,072 

3,590 -3,1120 

-4,210 2, I 04 

5,550 -3,017 I 

(~ : '18) De overdrachtsmatrix van scanner 2 naar scanner 3 is 



Schema 3. 

In schema 3 zijn gegeven, de vertikale overdrachtsmatrices behorende 

bij een bundeltrac~e van de ingang van het magnetisch kanaal tot aan de 

positie van scanner 2. Onderstaande figuur p.eeft een ~chematisch heeld 

van dit tracee. 
sc.

3 sc. 2 Q5 
Q, ... SC. I 

- - . ----I, 18 0,33 0,495 I ,445 1,405 0,33 0,32 m. 

--;canner 2 scanner I 

Jrif t- (~ 5 drift- Q4 drift- drift- '~ 'l drift-
-

!engte de foe. lengte foe. lengte lengte de foe. lenizte 

'>,33 m. 2,08 0,495 m. -1 ,62 l,445m. 1,405 m. I , 18 0,33 m. 

I 0,33 I ,448 1,537 
() I -2,875 -2,361 

1,685 0,328 I ,448 I, 537 

2,098 2,.128 -5,880 -5,558 

I ,692 I , I f)9 4,36] 4,288 

2,079 2,028 -5. 880 -5,558 

-0,203 I, 169 4,.361 4,288 

-1,207 2,028 I , 180 I, 389 

-0,203 0,875 2,658 2,285 

-1,207 0,284 I, 180 I, 389 , 

-0,203 O, '.>87 I 0,310 

- I, 207 - I ,412 I, 180 I, 389 

0,492 0,589 I 0,33 

-2,875 - I ,421 0 I 

0,492 0,752 

-2,875 -2,'361 

0,492 0,909 

-2,875 -3,281 I 

Ue overdrachtsmatrix van scanner 2 naar scanner 3 is 

drift-

lengte 

0,32 m. 
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