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ABSTRACT 

THEORETISCHE EN EXPERntENTELE WERKING VAN EEN MAGNETISCH 

QUADRUPOOLDOUBLET ALS DETEKTIESYSTEEM VOOR GELADEN DEELTJES •. 

Een magnetisch quadrupool-edoublet bezit dubbelfocusserende 

werking, gepaard gaande met een plaatsdefinitie in het voorwerps-. 

vlak. Enige ALGOL-co111puterprogramma's zijn geschreven ter bepaling 

van een optimale setting betreffende het doorgelaten energie

spektrum, de plaatsdefinitie en de transmissiefaktor. 
· .. . h ·go b "f"k . Met1ngen z1Jn verr1c t aan een Sr-punt ron ter ver1·1 at1e 

van de thcoretische resultaten. 

Met behulp van het cyclotron zijn metingen verricht ter bcpnling 

van de diffusie van 20Na in Neon. De gevonden diffusiekoefficient D 
-4 2 

bedraagt 0,16 ! 0,05 10 m"/s. 
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I inleiding,doel 

Aan de Tcchnische Hogcschool te Eindhoven wordt ondcrzoek vcrricht 

aan gasontla<lingen,waarbij gebruik wordt gemaakt van hct AVF-cyclotron. 

Dit cyclotron kan protoncn versnellcn tot ecn energie van 20 MeV,die 

bij het ondcrzoek gewenst is. De protonenbundel wordt gericht op een 

gastarget waarin ~ich neongas bevindt. Dit gas bestaat o.a. uit het 

neon-20 isotoop. De reaktie die door de protoncn met het neon-20 wordt 

teweeggebracht verloopt volgens een zgn. (p,n)- reaktie: 

20 20 + p + Ne_.. Na + n 

Bij deze reaktic onl.staat een neutron n en het isotoop natrium-20, 

dat positief geladen is en zowel in de kern als in de elcktronenwolk 

aangeslagcn kan zijn. Tengevolge van de rccoilencrgie ter grootte van 

MeV kan het zelfs mcervoudig geladen wordcn. 
20 + • De aangeslagen kcrn van Na vervalt naar het ncon-20 ondcr utt-

zending van cen positron en een gammakwant. Kenmcrkend voor dit proces 

is o.a. de halfwaardetijd r 1• llet verval verloopt volgcns: 
2 

20 + + 20 
Na -e + y + Ne 

Het is cchter ook mor,elijk dat de elektronE>nwolk van natrium-20 

zich in geexcitecrde tocstand bcvindt. Tengevolge van diverse rckombin:H:ie

proccssen zal ncutralisntie optredcn. Onder uitzending v11n een foton zal 

l1et tcrugval]en naar de grondtoestan<l,Door toepassing van het fero~cen 

van rcisonaticfluorescentie van de Na-D lijnen kan hct 20Na aanr,etoond 

worden. 

Een and ere · .!cthode, in di t vers lag heschn•ven, li~~t hes lo ten i.n hct 

registrcren van de uitgezonden positronen met bcl1ulp van ecn halfgeleidcr 

dctcktor. Dit wordt ecn tracertechnick genoemd: radioaktief na~rium wordt 

in een gasontlading gcbracht waarna hct gedrag van )iC;t natrium wordt nageg&an. 

Door hun radioaktiviteit zijn de natrium-ionen a.h.w. gcmcrkt. 

Het detektiesysteem bcstaat uit een halfgeleiderdctcktor en twee 

quadrupolcn, die in staat zijn van een gebicdje in de gasontlading cen beeld 

op de halfgelciderdctcktor te vormen. In het bijzonder kunncn we op de wand 

van de gasontladingsbuis gebiedjcs waarnemcn w3ar het ra<lionkticf nntrium 

terecht is gckomen t.g.v. amhipolaire diffusie. Verder zijn driftsnclheid, 

mobiliteit, levensduur en clustcringseffcktcn te bepalen. 

Op de theorctischc en cxpcrimentele werking van ecn quadrupooldoublet zal 

nu worden ingcgaan. 
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2 principe van de detekticmethod~ 

Het 20Na dat volgens de (p -n) reaktie uit 20Ne is geproduceerd, 

bezit een zekere levensduur. Uit de literatuur zijn verschillende half

waardetijden hekend. Deze ]open uiteen van 408 ms tot de recent gcrnetcn 

waarde 450 ms .(ref. 14 t/m 17), 

Voor het meten en bcpalen van enkele van de in de inleiding genoernde 

verschijnselen is het gewenst cen detektiemethode te hebhcn die plaats

gevoclig is. Na ampele overwegingen (zie NK rapport 066, Mulder- Smits) 

is besloten tot een systccm bestaande uit twee quadrupolen dat een 

konvergerende werking bc?.it. De voordelen van een dergelijk systeem zijn: 

plaatsdcfinitie 

- verhoging aantal gedetektcerde beta's t.o.v. gamma's. (sclcktieve 

f ocussering). 

Een nadeel is: 

- encrgicselektie (ten gevolgc van het rnagneetveld). 
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3 Het magnetische quadrupooldoublet 

3.0 inle-iding 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de werking en het principe van 

een magnetisch quadrupooldoub~et. Daartoe wordt een theorie gegeven, 

die in staat is de banen van geladen betadeeltjes in het systeem te 

beschrijven met behulp van overdrachtsmatrices. Er wordt ingegaan op 

een konvergenti-ekriterium. 

3.1 werking en principe van een quadrupooldoublet (ref. lt/m 4) 

Als twee geschikte quadrupolen achter elkaar worden gezet en axiaal 

over een hoek n/2 ten opzichte van elkaar worden gedraaid, zal het diver

gerend veld van de eerste quadrupool gevolgd worden door.het konvergerend 

veld van de tweedc en vice versa. Het totale doublet heeft een konvergerende 

werking. 

Bezien we het quadrupooldoublet dan zien we in het horizontale vlak 

dat de eerste quadrupool focusserend en de tweede defocusserend is; dit 

vlak wordt het FD vlak genoernd. (xz -vlak, waarin de z-koordinaat langs 

de optische as van het systeem is gelegd). In het vlak loodrecht hierop 

(yz-vlak) treedt ecrst dcfocusscrende, daarna focusserende werking op; 

dit vlak wordt·het DF-vlak genoemd. 

In fig. 3.1 is de stralengang in een quadrupooldoublet aangegcven. 

De quadrupolen zijn door dunne lijncn voorgesteld: de dunne lcnshenadering 

is toegcpast. 

+ 

FD-vlak 

oorwerp becld l 

+ 
Fig. 3.1 de stralcngang in een quadrupooldoublet; het bovenhalfvlak 

represcnteert het FD-vlak, het onderhalfvlak het DF-vlak. 
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De lenssterkte in bet focusserende vlak van een enkele quadrupool 

wordt voorgesteld door: 

Pf = wsin wl oc 

en in bet defocusserende vlak door: 

P def=- wsinb wl 

In deze formule is: 

2 
w = 

dB /ax 
Y· 

p/e 

(3.1.1) 

(3. I. 2) 

(3.1.3) 

waarin p de impuls van bet geladen deeltje en e de elektronlading is. 

Voor dB /dx (de gradient van de komponent van het magneetvald) kan geschreven y 
worden: 

dB 2 lJ N I 
-1.. = ----

dx R2 (3.1.4) 

waarin: N = bet aantal windingen 

I= de stroom door de quadrupool 

R = de straal van de apertuurcirkel; )A.=4 rn 0-7 • 

opm.: de effektieve radius R is ongeveer 90 % van de werkelijke straal 

R0 (ref. I), dwz. over de afstand R is het magneetveld lineair. 

Voor grotere lenssterkten zal een groter verscbil tussen Pdef en Pfoc 

naar voren komen en wel zodanig dat altijd geldt: 

In fig 3.2 iijn Pfoc en Pdef van een quad~upool uitgezet tegen de para

meter I/E (Eis 1e energie van de geladen deeltjes). 

Uit fig 3.2 ~lijkt dat de lenssterkte Pdef sterker toeneemt dan 

Pf als de parameter I/E grotere waarden aanneemt. Het verscbE tussen oc 
Pdef en Pfoc is gelegen in de bogere orde termen. In ~erste orde zijn zij 

aan elkaar gelijk. Ontwikkelen we Pfoc en Pdef in een machtreeks: 

P = wsin wl = w21 - 1/6 w413 
+ hogere orde. foe (3. I. S) 

Pdef = -wsinb wl = -

Het verschil tussen Pfoc en Pdef wordt aangegeven met 
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4 waaruit volgt, als voor w wordt ingevuld (3.1.j) en (3.1.Q): 

(3.1.6) 

6P neemt dus kwadratisch met I/E toe; zie fig 3.3. In (3.1.6) is de rela

tivistische henadcring r,enomen: p/e=mc2/e=F./c (E in eV). 

10 

l 
• 

--- I/£ (A/MeV) 

Fig. 3. 3 Het verschil tussen Pdef en Pfoc als funktie van 1/E. 

... - ...... 



t 

.·.1. 

.a LO 1.2. ,., 1.8 2.0 
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3.2 theorie van bet magnetische quadrupooldoublet 

Met behulp van een matrixrepresentatie kan de setting van de quadru

polen gevonden warden. Voor een setting zijn de volgende parameters van 

belang: de voorwerpsafstand v, de onderlinge afstand d, de beeldafstand b 

en de parameter 1/E die een maat is voor de bekrachtiging. Als eis wordt 

gesteld dat na I.OOm beeldvorming optreedt terwijl de quadrupolen gelijk 

bekrachtigd warden. De deeltjesbanen worden beschouwd in het FD- en het 

OF- vlak afzonderlijk. Eerst wordt het FD vlak bekeken. 

A. Het FD-vlak 

Er wordt uitgegaan van de volgende drie matrices, die achtereenvolgens 

een lens-, een drift~ en weer een lenswerking voorstellen. 

(3.2.1) 

Uitwerken levert: 

(3.2.2) 

Element m21 geeft de totale lenssterkte P van het systeem volgens: 

I 
m = -P = - -

21 F 

P=P +P - dP P d~. foe foe def 

De afstand~i. van de lenzen tot hun respekticvelijke hoofdvlakken 

worden gegeven rloor: 

11= (m22-l)/m21 

12= (rll-l)/m21 

Uitgewerkt voor het FD-vlak wordt <lit (zie fig 3.4): 

1 1= d pdef/ p 

12= d Pfo/ P 

11 en 12 zijn een funktie van de lensstcrkt~n Pdcf' Pfoc end. 

(3.2.4a) 

(3.2.4b) 
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I cl I 
I - I 

I I 
b' v, I 11 I la - ' . 

I - I 

v.' I I b. 
' 

I -- - I 

I I 
I I 

I I 
I I 
I L1:ot I 

I I 
I I 
I I 

I 
(Qt ~~ :H1 I H:i 

voor-werp4 vlak beeldv/ak 

Fig. 3.4 situatieschets van het quadrupooldoublet 

De overdrachtsmatrix die een voorwerp (xv,x~) naar een bceld (xb,xb) 

overbrengt is in bet FD-vlak: 

Dit is een overdracht ten opzichte van de qaudrupolen. Er kan ook een 

overdrachtsmat~jx opgesteld worde11 t.o.v. de i:oofdvlakken H
1 

en H2: 

(3.2.6) 

Hier vindt de lenswerking plaats tussen de hoofdvlakken met een lens

sterkte P. Er gcldt de algemene lenzenformul~: 

(3.2.7) 

waarin altijd P>O. Daar Pdef<O en Pfoc>O blijkt uit (3.2.4a,b) <lat 

1
1
<0 respekticvelijk 12>0. 
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De algemene lenzenformule (3.2.7) kan nu omgewerkt worden tot een 

formule waarin de voorwerps- en beeldafstand ten opzichte van de quadru

polen staan. Uit fig 3.4 volgt: 

v' = vi+ 11 I 

b' = b - 12 I I 

De formules (3.2.8a,b) ingevuld 

b' + 12 
v' I 

+ 11 = I P(b' + 12)-1 
I 

in (3.2.7) levert: 

(3.2.8a) 

(3.2.8b) 

(3.2.9) 

Voor het systeem wordt bovendien een totale lengte L geeist die vol-tot 
doet aan: 

(3.2.10) 

B. Het DF-vlak 

In het DF-vlak gelden formules die analoog zijn aan die welkc voor 

het FD-vlak zijn afgeleid. Het verschil is gelegen in het feit dat nu de 

eerste quadrupool defocusserende en de. tweede quadrupool focusserende werking 

bezit. De hoofdvlakken liggen nu achter het doublet. In het DF-vlak is 

de totale lenssterkte P gelijk aan die in hct FD-vlak; dit is duidelijk 

te zien in formule (3.2.2), waarin de lenssterkten Pdef en Pfoc symmetrisch 

voorkomen. 
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3.3 het konvergentiekriteri11m 

Voor het quadrapooldoublet geldt een konvergentiekriterium. 

Op een afstand L t verwijderd van het voorwerp dient een beeld gevormd 
to 

.te worden. Voor het FD-vlak luidt <lit: 

de beeldafstand van de eerste positieve lens client groter te zijn 

dan de onderlingc afstand d der quadrupolen en kleiner dan de som 

van de afstanden den de brandpuntsafstand fdef van de tweede lens. 

Het gebied waarvoor konvergentie optreedt kan in een situatieschets 

worden aangegeven: 

+ 

V.. 

I F, F.' 
' I Fa F.' 2 

I I 
I I 
I 

Ltot 
I 

V I 
1 H1 ~1 IH1 

Fig 3.5 hct konvcrgcntiekriterium; het g~~rcecrdc gehicd geeft 
de ruimte aan waarbinnen de posi:iev~ lens cen beeld 
die·.lt te maken. 

L.. 

B 
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i.,_~etting-bepaling van eeE mag~_tisch quadrupooldoublet 

mbv een computerprogramma. 

4.0 Inleiding 

De theorie, afgcleid in hoofdstuk 3, wordt toegepast voor de bere

kening van verschillende settings (v,b,d,I/E) van het magnetisch quadru

pooldoublet. De settings leveren een op Im afbeeldend systeem op.Een 

computerprogramrna nr J (zie Appendix 3) is geschreven in Algol; met het 

programma worden de settings bepaald in afhankelijkheid van de parameter 

I/E (A/MeV). In deze parameter is I de stroom waarmee de quadrupolen 

bekrachtigd ~ordcn en E de energie van de geladen deeltjes, die afge

beeld moeten worden. (zie fig. 4.J) 

De resultaten wordcn weergegeven in een grafiek, waarin ook de 

beeldvergrotingsfaktor A is aangegeven. 

4.1 beschrijving van het programma 

In ons quadrupoolsysteem dat een bcpaalde lengte be.zit (I.OOm) hebben 

de parameters beperkte instelgcbieden. Een dergelijk systeem hceft relatief 

hoge lenssterkten nodig. Om een setting van het quadrupooldoublet te bepa

len is een computerprogramrna geschrcven, dat als output de verschillende 

parameters getabellecrd als funktie van de pa .. ameter I/E (A/MeV) levert; 

hicrin is I de stroom waarmce een pool bekrachtigd wordt en Ede energic 

van de geladen deeltjes die gefocusi::eerd moeten worden. 

Voor de lenssterkten kunnen de volgende iormules worden gebruikt, 

(ref J): 

waarin 

Pde£ = - wsinh ( w 1) 

2 w- = 
2 µ N I 

2 
R p/e 

Voor p/e wordt de relativistische bcnadering gcnomen: 

p/e~(E/c) 106 (E in MeV ) 

(3. J. J) 

(3.1.2) 

(4.J.J) 

(4.J.2) 

Hierin is c de lichtsnelheid (3 108 m/s), p de ~npuls van het geladen 

deeltje en e de elementaire lad-ing (J ,602 J0- 19c). 

;.,. 
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I 

I 

E 
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(4.3.1) 

In deze formule is w2 alleen een funktie van I/E, daar de andere grootheden 

natuurkonstanten of konstanten van het systeem zijn. 

Uit hoofdstuk 3 is gebleken dat de voorwerpsafstand v', en de beeldafstand 

b', afhankelijk zijn van de lenssterkten en de onderlinge afstand, dus 

van I/E end. De.parameters v', en b',worden als funktie van I/E end 

bepaald door ze achtereenvolgens een aantal van te voren vastgestelde 

waarden te doen aannemen. 

(In Algol: for IE:= IE .. min ~ IE stap until IE max do 

begin!£!: d:= d min step d stap until d max do 

begin ••••••• ) 

Daar we nu waarden voor I/E end hebhen is het mogelijk de lenssterk

ten Pfoc en Pdef te bepalen, alsmede de totale lenssterkte P (3.2.2) en 

de afstanden van de quadrupolen tot de hoofdvlakken 11 en 12: (3.2.3a'b). 

Er rest nu nog de voorwerpsafstand vi,en de beeldafstand b', te bepalen. 

Voor de voorwerosafstand v', hebben we de formule: 

b' + 1 v' = _1 ___ 2 ___ _ 

I p· (b' +1 _)-1 
I 2: 

(3.2.9) 

die een functie is van de onbekende parameter b;. Zoeken we een voor

waarde waaraan zowel vj en hj, dienen te voldoen, dan vindcn we d~ze 

in de beperking van de totale lengte van het systeem: 

L ., v '1 +b 1' +d tot 
(3.2.10) 

De waarden voor bj, en vj worden in het computerprogramma I bepaald met 

behulp van een kEGULA FALSI- procedure, die een itcratieproced,1re laat 

konvergeren naar een eindwaarde. De iteratieprocedure iter (bi) is een 

funktie van de narameter bj. Het principe van de bcrckening verloopt als 

volgt. Aan de procedure REGULA FALSI is een start interval meeger,even voor 

bj; verwacht wordt dat bj in dit interval ligt. Voor de begin- en eind

waarde van dit interval wordt de iteratieprocedure uitgevoerd. In de 

iteratieprocedure itcr (bj) wordt nu een waarde voor vj, hepaald 

(bj heeft nu een waarde) en aan de procedure wordt eell'- waarde toegekend 

volgens 

iter:= ·L -b' -v'-d 
tot I I 

'-·· 
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Aan de hand van de waarden van iter (bi) behorend bij de begin- en 

eindwaarde van het startinterval wordt een nieuw interval bepaald. Deze 

berekening wordt zo vaak herhaald totdat de iteratieprocedure iter (bj) 

naar nul is gekonvergeerd.Als dat is gebeurd is een waarde voor bj en 

vj bekend;hiermede zijn alle parameters van bet quadrupooldoublct bekend als 

funktie van de parameter I/E. 

In fig 4.1 is de beeldafstand bj uitgezet tegen de voorwerpsafstand 

v;met als parameter I/E. In de figuur zijn diagonaallijnen getrokken 

die elk een andere vaste waarde voor d voorstellen. Ook zijn de beeld

vergrotingslijnen getrokken. De beeldvergroting is gelijk aan (zie fig 3.4): 

A - I;: I 
De parameters in fig 4.1 zijn geldig voor een quadrupooldoubletsysteem 

met een totale lengte van Im. Uit de figuur is nu gemakkelljk een bepaalde 

setting te bepalen. Programma I is gescbreven in de computertaal Algol-60 

en is uitgevoerd op de EL-XS computer·van bet Rekencentrum aan de 

Tecbnische Hogeschool Eindhoven. 
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4.2 Het FLOW-DIAGRAM 

Voor computcrprogramma I is het flow-diagram opgesteld; dit is afge

beeld in Fig. 4.2. De zgn. step-blokken geven aan dat de genoemde para

meter met een van te voren vastgestelde stapgrootte wordt opgehoogd. In 

de zgn. 'if'-blokken wordt nagegaan of een steppende parameter zijn maxi

male waarde heeft bereikt. 

start 

I 
INPUT 

- STEP I/E 
• 

... ENSSTERKTEN 
P, pdef'P foe 

STEP d 

' 

b 
REGULA 
FALSI 

~ 

4. ,. ,. 
PRINT 1-- ~1 OUTPUT I 

• 
/ 

if> d - '\ max 

,. 
- / 

if> 1/E - ~ max 

Fig 4 • 2 h_et flow-diagram. READY 

i.. .. 

V 

. 
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5. Het doorrekenen van deeltjesbanen 

5.0. inleiding 

De theorie, afgeleid in hoofdstuk 3, wordt nu toegepast op de bereke

·ning van deeltjesbanen in het quadrupooldoublet. Dit wordt gedaan met 

computerprogramma 2,(zie Appendix 3), geschreven in Algol. Het principe 

berust op het doen vertrekken van decltjes uit het voorwerpsvlak onder 

verschillende hoeken met de optische as, vanuit verschillende posities. 

In kombinatie met programma I worden transmissiefaktoren bepaald behorend 

bij een bronpositie op de optische as (x,y=O,O). Een setting behorend bij 

de hoogste transmissiefaktor geeft de optimale setting (zie {ig 5.2). 

5.1. principe en mogelijkheden van het computerprogranima 

Het principe van dit programma herust op het doorrekenen .van de stralen

gang in een quadrupooldoubletsysteem. Vanuit verschillende bcginposities 

in het voorwerpsvlak worden stralcn gegenereerd die onder verschillende 

hoeken met de optische as vertrekken. Met behulp van de overdrachtsmatrix 

van het systeem wordt dan bepaald waar de ver~chillende stralen in het 

beeldvlak worde~afgebeeld. 

Het voorwerpsvlak staat loodrecht op de optische as.In dit vlak wordt 

een koordinatensysteem gelegd, nl. een x- en een y-as. In het koordinaten

systeem bregen we een rooster aan, bestaande uit een aantal punten met 

koord i.naten (x, ··). Daar het sys teem rotati.esymmctrisch is, gebruiken we 

dit rooster sl€chts in een kwadrant. Aangenomen is <lat het systeem een 

plaatsdefinitie bczit in het horizontale vla~; dwz. de detektor~ die 

rechthoekig van vorm is, wordt zodanig geplaa .st dat zijn korte zijde 

evenwijdig met het. horizontale vlak loopt. In het voorwerpsvlak wordt de 

x-a~ in het horizontale vlak gelegd (x-z vlak). 

In het meetsysteem wordt geen plaatsdefinitie geei.st in de y-richting, 

omdat het specifieke gedrag van 20Na (zoals drift en diffusie) zich vooral 

in een richting voordoet, die in ons geval langs de x-as is gelegen. 

Dientengevolgc behoeft de onderlinge afstand van de roosterpunten in de 

y-richting niet z.o klcin te zijn als in de x-richti.ng. 

Fig, 5,1 geeft een indruk van de ligging van de st.artkoordinaten in 

het voorwerpsvlak. 
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~(mm) )l X J<. 

t. )( l( 

Fig 5. I Een kwadrant uit het 
voorwerpsvlak, met de rooster- 10 )( >( X. )C 

punten. 

• 
0 

0 .. 2 3 " 5 
• x(mm) 

Vanuit elke beginpositie met koordinaten (x,y) worden stralen gestart 

onder verschillende hoeken (x' ,y') met de optische z-as. In feite wordt 

dus in de vier-dimensionale faseruimte gewerkt met de koordinaten (x,x',y,y'). 

Uit rekenprogramma I wordt een bepaalde setting voor het quadrupool

doublet gehaald, die behoort bij een bepaalde waarde voor de parameter 

1/E, die we de nominale waarde noemen, en de beeldvergroting A. In het 

tracerprogramma 2 worden de voorwerps-, de beeld- en de onderlinge afstand 

konstant gehouden zodat het mogelijk is de deeltjesopbrengst in het beeld

vlak te bepalen 41s funktie van de energie door de parameter 1/E te laten 

steppen. Door 1/E te veranderen worden de lenssterktes immers gewijzigd 

waardoor de stralen afhankelijk van de I/E-waarde meer of minder worden 

afgebogen van hun oorspronkelijke baan. 

Van iedere koordinaat (x,y) wordt geteld hoeveel stralen er vertrekken, 

hoeveel er door de eerste quadrupool worden doorgelaten en hoeve€1 er op de 

detektor terechtkomen. Uit deze ·gegevens kan de transmissiefaktor T 

bepaald worden, De plaatsdefinitie van het du·.iblet kan bepaald worden 

door het aantaJ. gedetekteerde stralen te tellen als funktie van de bron

positie. 

De transmissiefaktor wordt gedefinieerd als het quotient v~n het aantal 

dat op de deteklor komt en bet aantal dat door de eerste quadrupool 

wordt geaccepte~rd. 
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5.2 opzet en werking van het programma. 

De gang van een straal met startkoordinaten (x ,x',y ,v' ) door het 
V V V ·v 

quadrupoolsysteem wordt berekend met behulp van de overdrachtsmatrix M. 

M·is weer het produkt van 5 matrices M. (i=J, ••• ,S) die respektievelijk 
L 

voorstellen: M1,M
3 

en M
5 

een drift-, M
2 

en !14 een lensmatrix. 

M = Ml .M2.M3.M4 .M5 

De koordinaten in het beeldvlak (xb,xb,yb,yb) worden bepaald door de 

startkoordinaten (x x' y y' ) te vermenigvuldigen met de overdrachtsmatrix M: v' v' v' v 

xb X 
V 

~ x' 
M V = 

Yb y. (S.2.1 ) 

y' 
b 

y' 
V 

In het programma zijn op de plaatsen van de quadrupolen cirkelvormige 

.begrenzingen aangebracht met een straal R
O 

. , dLe overeenkomt met de aper-

tuurstraal van de quadrupolen. Op dat punt moeten de stralen voldoen 

aan de voorwaarde: 

(S.2.2) 

om geaksepteerd te worden. Op dezelfde plaats wordt m.b.v. tellers geregi

strecrd het aantal stralen dat wel en niet doorgelaten wordt. Voldoet 

een straal aan d, voorwaarde (5.2.2) dan mag hij doorgaau en worden verdere 

bewe~kingen op hEm toegepast; indien niet dan wordt hij verwezen naar een 

TEST-blok. 

Als in dit T~STBLOCK blijkt <lat de vorige, traal wel en deze niet is 

geakseptecrd dan wordt hij verwezen naar het print block. Op deze wijze 

word~ de bcgrenzing in de (x',y' )-ruimtc verkregen. Verder wordt in het 

TEST block een nieuwe startpositie (x ,x',y ,y') bepaald. 
V V V V 

De stapgrootten van de variabelen x,x',y,y' zijn bepalend voor de 

nauwkeurigheid van de berekeningen en voor de rekentijd per setting van 

het quadrupoolsysteem. De stapgrootten dienen daarom zodanig gekozen te 

worden dat de rek~ntijd niet te lang wordt en anderzijds de nauwkeurig

heid niet teveel gewcld wordt aangedaan. Aan de hand van enkele proefruns 

met progranuna 2 is tot de volg<.!ndc keuze voor de stapgrootte de_r varia

belen besloten: 



6 X •0.0005m 

6 x'=0.005 rad. 

6 y =0.01 m 

6 y'=0.005 rad. 
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De stapgrootte van de parameter 1/E is vastgesteld op 

6(1/E) = 0.05 A/MeV. 

5.3. Benaderingen in net rekenprogramma. 

Inhet rekenprogramma zijn enige benaderingen toegepast •• 

Aangenomen is dat de elektronen relativistisch zijn, zodat in formule 

(3.1.6) voor• p/e is ingevuld: 

p/e = E/c 

Dit is geoorloofd daar de rustenergie van positronen gelijk is aan 

E= 0.511 MeV; de rositronen die door de quadrupolen warden afgebeeld 

bezitten een gemiddelde energie van 6 MeV. 

- Aangenomen is dat het magneetveld over de doorsnede van de quadrupool-

opening voldoende lineair is. In feite komen aan de rand van de opening 

aberraties voor, die in het computerprogramma zijn verwaarloosd. Indien dit 

effekt wel wordt raeegenomen mag slechts over een afstand van 90% v tn de 

apertuurstraal het magneetveld als voldoende lineair beschouwd. ~. Ooms 

(ref. 18) geeft tct getal 807. veorde straal, ~:·drvoor de aberretie minder 
-3 dan lxlO · Hedranit. 

5.4 Bepaling van rte optirnale setting van het mngnetisch quadrupooJ2..oublet. 

Het doel waarvoor het quadrupooldoublet is ontworp~~ eist o.a. dat 

een zo groot mogelijk aantal deeltjes op de halfr,eleiderdetektor wordt 

geregistreerd. De deeltjesstroom in de voorwerpsruimte Jie ~oor de eerste 

quadrupoolopening gaan, wordt voorgesteld door~; die in de beeldruimte 
V 

gedetekteerd wordt doorq)b. Dan geldt: 

q)b = Tg)v 

waarin T de transmissiefaktor voorstelt. Deze faktor houdt rekening met 

het feit, dat de bundel in het stelsel voor een gcdeelte wordt geabsorbeerd 

en voor een gedeelte gereflekteerd, waardoor de doorgelaten hoeveelheid 

deeltjes geringer is dan de invallende. 

i.. .. 
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Met bebulp van rekenprograrnma 2a, dat een kombinatie is van prograrnma's 

nr I en nr 2 is voor verscbillende settings van het doublet de transmissie

faktor bepaald. In programrna I wordt een bepaalde setting uitgerekend, 

die onmiddellijk als input voor prograrrana 2 wordt gebruikt. Iu dit programma 

nr 2 wordt voor een,bronpositie (x~y = 0,0) het aantal stralen bepaald. 

I f . 5 2 . d . . f k . . l b1 1 d' I n 1g •• is c tranDm1ss1c G·tor T u1tgezet 1n ,et -v 1agram •. n 
t I 

kombinatie met fig. 4.1 is nu de optimale setting voor bet quadrupooldoublet 

te bepalen. Anderzijds is het mogelijk om bij een bepaalde gewenste beeld

vergroting de optimale setting uit fig. 5.2 te balen. In deze fig. 5.2 

is ook te zien dat een optimale setting gevonden wordt in bet gebied waar 

de parameter d (onderlinge afstand van de twee quadrupolen) een zo laag 

mogelijke waarde heeft. 
I I • 

In fig. 5.3 is de kompressiefaktor K uitgezet in bet b~v1 diagram. 

De kompressiefaktor wordt gedefinieerd als het quotient van het aantal 
, 

deeltjes dat op de detektor komt met bekrachtiging van de quadrupolen en 

het aantal dat gedetekteerd wordt als er geen bekrachtiging is; dus 

Ndet (B) 
K= ----

Ndet (B=O) 

Voor een quadrupooldoublet met een bepaald~ totale lengte blijkt dat 

Nd (B=o) konst~,...t is voor alle mogelijke settings.Met deze faktor is et 
het mogelijk systemen van verschillende geometrie met clkaar te vergelijken 

en daarmee een optimaal systeem te maken. Onder verschillende gcometrieen 

wordt verstaan: variabele totale lengte L , verschillende aperturcn, tot 
poolgeornetrieen. Indien de kompressiefaktor wordt bekeken,be.horende bij 

een auadrupooldou~let met gefixeerde geometric clan kan de kompressiefaktor 

beschouwd worden i]s e~n faktor, die de verhow ing weergeeft tussen het 

aantal gedetekteE:Lde beta's en gamma's. Voor c..:-, setting v=0,32, b,.,0,48, 

d=0,2Cm blijkt deze faktor zijn optimale waard,~ te bereiken. 

!nor het gasontladingsexpcriment is het van belang ecn zo hoog mogelijke 

deeltjesopbrengst op de detektor te hebben. 
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6. Resultaten van tracerprogramma nr 2. 

6.0 inleiding 

In dit hoofdstuk worden de resultatcn behandeld die, verkregen zijn met 

het computerprogramma nr 2; Het doorgelaten beta-energiespcktrum van 
20Na wordt beschouwd. Vervolgens wordt het doorgelaten energiespektrum 

bekeken als funktie van de bronpositie. De plaatsdcfinitic in hct voorwerps

vlak wordt bepaald, alsrnede een gemiddelde transmissiefaktor T. Met T kan 

een afschatting gemaakt worden van het aantal deeltjes dat verwacht wordt 

gedetekteerd te worden. 

6.1 Het gedetektcerde energiespektrum. 

Met behulp van het tracerprogramma 2 is het aantal geregistreerde 

deeltjes bepaald als funktie van de parameter 1/E. In fig. 6.1 is dit 

resultaat grafisch weergegeven. De bron is hier~ij op de op~ische as 

geplaatst;koordinaten (x,y) = (0,0). 

Het maximum van het betaspektrum v.:1n 20Na is gelegen bij E=5.6 MeV. 

Om te bepalen welk gedeelte van dit cnergiespektrum door het quadrupool

doublet wordt afgebeeld wordt het maximum van fi.g. 6.1 op het maximum 

van hct spektrum fig. 6.2 gelcgd. De bijbehorende stroom I is dan te hepalen 

volgens: (waarin I/E=0,95, behorend hij de ontimale settinR) 

I= i .E= 0,95. 5,6= 5,32 A 

Bij deze konstante stroom wordt een energieschanl in fig. 6.J aangebracht. 

Het vcrkregcn pro(iel wordt dan over het betaspl"!ktrum gevouwen. Daarmee 

is het gcdetekteerde energiespektrum hepaald., ls van dit mccgenomen 

energieplakj e de halfwaardebreedte wordt genom-=_n dan is de breeclte van dit 

plakje: 

E = (0,37 .:!:_ 0,10) MeV. 

Als een schatting wordt r,emaal.t VdlJ het gec'.etekteerd oppcrvlak ten 

opzichte van het totaal ~·pektrumoppervlak dan \s:>rdt _!20% van het spektrum 

door de detektor geregistreerd. 
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2.00 

100 

Ol------1.-------1.------'.:------~--' 
6 ----i►~;r E(MeV) s 

• ,.,, 
I/E (A/Me.V) 

Fig. 6.1. Aantal gedetek~eerde deelties als funktie 
van E (of I/F.), herekend m.b.v. computer
programma 2. 

\ 
\ 

-· 
2.o 6.o IJ.o •0~·0::.---4.,► E (Me V) 

20 Fig. 6.2. Beta-spektrum van Na; het door het quadrupooldoublct 
gedektcerd gedeelte van het spcktrum is aangegeven. 

•··•··· 
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6.2 Het gedetekteerde spektrum als funktie van de bronpositie. 

Het quadrupooldoublet bezit een energie-selekterend vermogen.Als de 

plaats van de bron t.o.v. de optische as verandert,zal ook de vorm van het 

gedetekteerde spektrum veranderen. Voor verschillende posities van de bron 

in het voorwerpsvlak is het gedetekteerd energiespektrum mhv. het computer

programma bepaald. Dit is, wcgcns symmetrie, voor I kwadrant gedaan, 

30 )C )C 

)( 

10 >( 

0 

>( 

X 

)( 

3 
---•x<mm) 

fig. 6.3 posities van de bron. 

In fig. 6.3 is het gebruikte voorwerpsvlak met bronpositics weerge

geven. Fig. 6.4 geeft de bijbehorende spektra aan; deze zijn mbv. het 

computerprogramma 2 bepaald. Voor de posities waarhij x=0mm worden energie

spektra verkregen die als normaal be ;chouwd mo';en wordcn. Bovendien is 

duidelijk te zien dat de top van het spektrum r-iet nocmenswaard daalt 

bij groterc waarr~en van y. Het scheidcnd vermoi;en naar plaats in de 

y-richting treedt dus nauwelijks op. De spektr::. voor x=l en 2mm vertonen 

echter een dip, die voor de hogere waarde van x dieper is. Uit deze dips 

kan in principe de plaatsdefiniti~ van het quaurupooldoublet hcpaald worden. 

De eerste dip treedt op ~ls de bron zich op Imm uit de optische as bevindt. 

De plaatsdefinitie bedraar,t drn dus ongeveer 2rrm. 

Ecn verklaring voor het optrcden van dips in de gemeten spektra is 

de volgende. Een magnetisch quadrupooldoublet heeft de eigenschap dat het 

voor een relatief klein energicgchied uit het ~:,ektrum zijn optimale 

werking bezit. Het energiegcbicddat juist naast dit nominate ligt zal met 

een veel geringere efficiency afgebeeld worden.Indicn de bron is geplaatst 

op de optische as (x,y = 0,0) dan zal het nominaal energiegebiedje 

(zie fig. 6.5) juist volledir, op de detektor afgcbceld worden. Dceltjes 

met een van de nominale afwijkende energie zullcn niet zo scherp op de 

detektor worden afgebeeld; hun bceldpunt ligt een stuk achter de detektor. 

;... 
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(zie fig. 6.6). We vcrplaatsen de bron nu over de x-as. Dit heeft tot gevolg 

dat het beeldpunt van bet nominaal energiegebied in het beeldvlak ook 

verschuift.ln fig 6.6 is dan duidelijk te zien dat slcchts een gedeelte 

van het nominaal energiegebiedje nog op de detektor vale.De bundel deeltjes 

m~t van de nominale afwijkende energie bedekt nog volledig het detekcor

oppervlak, zodat hier geen afwijking in de <leeltjesopbrengst is waar te 

nemen. Van het nominaal energiegebied wordt echter een duidelijk geringere 

deeltjesopbrengsc verkregen. 

(a) br.onpositie (x,y)=(O,O) (h) bronpositie (x,y)=(bx,o) 

fig. o.6 Vcrklaring van hct ontstaan van dips in 

energiespektra. 

1 
beta - speklrum 

9edet-eHeerd spektrum 

-----1►:,w. E (MeV) 

Fig. 6.5 Het nominaal cncrgicgcbie<l van het 
beta-spektrum. 
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6.3 Bepaling van de plaatsdefinitie van het guadrupooldoublet in de 

x-richting. 

Met bet tracerprogramrna 2 kan de plaatsdefinitie bepaald worden. Bij 

iedere bronpositie wordt het aantal geregistreer<le deeltjes geteld. Dit wordt 

bovendien gedaan voor verschillende waarden van de parameter I/E (A/MeV). 

Bekijken we eerst de plaatsdefinitie op de x-as. Als de bron op de optische 

as is geplaatst (x=O,y=O), dan wordt het grootst aantal deeltjes geregi

streerd voor I/£=0.95. In de vorige paragraaf is deze J/i, waarde als nominaal 

beschouwd; Wordt de bron over de x-as verschoven dan blijkt dat voorbij 

x=0.5nnn de deeltjeskurve zeer stcil afloopt. Bij Imm wordt nagenoeg niets 

meer gedetekteerd. Zic fig. 6.5. Voor een van de nominale afwijkcnde I}i. 
waarde wordt gekonstateerd dat de bijhehorende kurvcn een minder steile 

helling bezittcn. Bovendien worden deeltjes met dezc afwijkende energie 

over een groter gebied als konstant gezien. Bij Ift~=0.85 bijv. over 3.5mm. 

Dit betekent dat de quadrupoolset een soort van energiescheidend vermogen 

bezit voor deeltjes met de nominale cnergie, waarop het systeem is ingesteld. 

De range van de parameter I/E, waarover een dergelijk scherpc energie

selektie plaats vindt ligt in de orde van /.\I/E: 0.6 A/MeV. Wordt als 

nominale energie 5.6 MeV aangchouden, dan komt di.t overeen met-een energic

gebiedje ter breedte van 6E:-0,34 MeV. 

In feite dienen de kurves in fig 6 . .5 geintegreerd te wordcn om de 

uiteindelijke plaatsdefinitie te verkrijgen. Dit is in fig. 6.6 gedaan. 

Uit de halfwaarde breedte van de top kan de plaatsdefinitie verkregen worden. 

Deze is: 

! flx= 1,5mm (fig. 6.6) -/.\x=3.0mrn 

6.4 Plaatsdcfinitie in de y-richting. 

De plaatsdefinitie in de y-richting wordt ook met behulp va1 com~uter

programma 2 bepa.-.ld. Dit gebeurt op analoge wijzc als :n parngraaf 6.3 voor 

de x-richting. In fig. 6.l is het resultaat grafisch uitgez~t. 

Uit deze figu·1r blijkt dat de kurven afvallen als de positie van de bron 

meer dan 3.5 cm van de optische as in de y-richting staat. Dit houdt in 

dat het sys teem in de y-richting een plaatsdefinitie van t..y=7cm bezi t. 

In fig 6.SJ zijn de kurves van fiR, 6.Z geintegreerd over de enerBic. 

De halfwaarde breedte bedraagt daar !1°1~=3. 7cm. De pl.aatsdefinit ie is dan 

6~=7.4cm. 
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100 

o.gs 

100 

o,__ _____ ....,_ _____ ...._ _____ __._ _____ __. ______ ~_ .... 

o ~.o 2..0 J.o 4,o s.o 
----41 ..... )((min) ( ~co) 

Fig. 6.5 Aantal geregistreerde deeltjcs als funktic van de 
bronpositie x, de p3rameter is 1/E. 

o,__ ___________ ...._ _____ ~ ______ ..__ _______ _ 
0 ~ U U ~ U ---.. ►► X(mm) 

Fig. 6.6 Over de cnergie geintegreerd aantal deeltjcs als funktie 
van de bronpositie x; de parameter is koordinaat y. 
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o. 5' 

1!50 

100F---~ 
f,00 

50 o.8s 

c=============o.:8:o==========~~~~s;::=::.:=J O 10. 20 .30 lfO 50 

500 

/too 

--->> !J(mrn) (x:=-o) 
Fig. 6.7 Aantal gcregistreerdc dceltjes als funktii van de 

bronpositie y; de param~ter is I/E. 

1 ------------~~omm 

300 --- -

r---------_ . .2. 

200 -.:--_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -:_ -_ -_ -_ -_ -_____________ .._~2,5' MM • 

100 

0 L-_____ ......_ ______ ...._ _____ ~-----!-..--L...------~:::.&---
0 to 20 .30 "o so 

___ __,.,. ~(mm) 

·: ... · ,Fiig.6.8 Over de cn<•rgie geintcgr<>erd aantal dceltjcs als fuktie 
van de bronpositie y; de parameter is de koor<linaat x. 
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6.5 De integrate transmissiefaktor T. 

Berekening aantal te detckteren deeltjes. 

De transmissiefaktor T wordt gedefinieerd als het quotient van het 

aantal gedetektecrde deeltjes en het aantal deeltjes dat door de eerste 

quadrupoollensopening wordt gcaksepteerd. 

T= Nde/NQI 

In paragraaf 5.4 is met behulp van dcze faktor de optimale setting 

bepaald voor een quadrupooldoublet systcem ter lengte van I.OOm. Hiervoor 

is de transmissiefaktor behorcnd bij slechts een bronpositie, echter voor 

vele verschillendc settings, bepaald. Er zal nu worden nagegaan op welke 

wijze de transmissiefaktor T afhangt van de bronpositie in het voorwerps

vlak, bij een bepaalde setting. 

In fig. 6.9 is T uitgezet tegen de koordinaat x(y~O); in fig. 6.10 tegen 

de koordinaat y(x=O). Dit is hovendien gedaan als funktie van verschillende 

waarden van de parameter I/E. Er kan ook een over de energie gemiddclde 

transmissicfaktor bcpaald worden. Als het gedetektecrd energiegebicdje 

genomen wordt dat ligt in een klein interval rond de nomi.nale 1/E-waarde 

(0, 925 <I/E <O, 975 A/MeV), dau bcdraagt de transmissiefaktor T =25%; nom 
Tnom nocrnen we de energicgemiddeldc transmissicfaktor voor hct norninale 

energiegcbiedje. Je plaatsdefinitie in het voorwerpsvlak bedraagt voor <lit 

nominaal cnergieg~biedje: 

6x=l ,5nun; 6y=35,0mm; CT =25%) nom 

Vo,,r het ged~tekteerd energicspektrum bedrc::1agt de energiegemiddelde 

transmissiefaktor T k = is%; de bijhehorende plaitsdefinitie bedraagt: spe trum 

(r = 7.5%) spcktrurn ' 

~et behulp vrn de nu bekcndc waarden voor de transmissiefaktor T kan 

een afschatting v·orden gemaakt voor het aantal dceltjes dat gedetekteerd 

zal worden als de bronsterktc bekcnd is. 
') 

Noem de bron:.terkte N
0 

( in aantal d<~el tje<.: /mm .. ). Bij de experiment en 

wordt de optimait setting gcbruikt (v=0,40m; ~==0,40m; d=0,20m; I/E=0,95 

A/MeV ). De intensiteit op de dctcktor wordt bepaald door: 

- N .f)E oi • 
Ndet - 0 • E · 2i · 1 

waarin wde ruimtehoek is,gczien vanuit de bron naar de ~erste quadrupool

opening; N
0 

is de intensiteit van de hron. De faktor 2n is afkomstig van 

hct feit dat de bron in een halfruimte straalt. 
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De faktor:-M:/E wordt gedefinieerd ~olgens: 

JE2 
f(E) dE 

El 

Dit komt overeen met de gedetekteerdefraktie van het totale energie

spektrum. Voor het energiegebiedje rond de nominale E-waarde vonden we: 

6E/E = 5,4% ; T = 25% 

Voor het gedetekteerde energiespektrum: 

6E/E = 2oz ; T = 7,5% 

90 2 Voor de Sr puntbron met een sterkte van 10 
6 

4, 7 10 deel tj es word en ui tgezonden N
0 

=l1, 7 

(1 curie~ 4,7 10
10 desintegratiesjsekonde). 

bedra.:igt iuuners lnun2 • 

curie geldt dat per. sekonde 
106 s -1 

Het cmitl:erend oppervlak 

Nu moeten we nog ea, kennen. De effektic~ve straal R van de quadrupool
-2 opening bedraagt: 2,475 10 m. 

De tuimtehoek wor.<lt gbdefinieerd volgens 
'l ,. 

w = 11 IC /v~ 

D . ld . I ,, l"-2 d D b . e gegevens 1ngevu : w = ,, ~ sterra • e op,r~ngst 1s 

a Voor het nominaal energiegebiedje 

b 

Ndet = N0 , 5,4 10-2 • 1,2 I0-2 • 25 I0-2 

H-:!t meegenomer. spektrum: 

= 162 10-6 N 
0 

-2 
Nd = No • 20 I 0 et 

-6 . 
== 180 IO No 

Vullen we de sterkte van de 90sr bron in dan Wlrdt de opbrengst: 

resp. 

a) 

b) 

N = 761 s-1 
d .. e_ 

-I 
Ndet = 846 S 
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30 

10 

~pelc.l:n,"" •; - - - -

o._ ___ __..__ _____ ._ ___ ___.'--'..__ __ __. ____ __, 
0 1J) 2p 5p l.;,O 5'p __ _. .... X(mm) 

Fig.6,9 De Transmissiefaktor T als funktie van 
de bronpositiekoordinaat x; de parameter 
is I/E (A/HeV). 

3o 

=;; 
- ------- --- :,aplQ.. 

to 

fo 

OL-----L-----L------,::L-----,J~_;:,,.;:,._=:! 
o 10.0 20.0 ~o 4o o so.o 

Fig.6.10. 
. · .- j(mm) 

De Transmissiefaktor T als funktie van de 
bronpositiekoordinaat y. De parameter is I/E, 
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7. Metingen aan een testbron 90sr/90y 

7.0 inleiding 

De resultaten verkregen uit de computerprogram.~a's nr I en nr 2 

(zie hoofdstuk 5 en 6) warden nu getest aan de hand van een experiment, 

waarin een punthron 90sr/90v als beta-emitter wordt ge~ruikt. De bcrekende 

optimale setting, de invloed van de bekrachtiging op de deeltjesopbrengst 

en de plaatsdefini~ic warden experimenteel bcpaald en vergeleken met de 

computerresul ta ten·. 

7.1 Beschrijving van de bron 

De geometric van de bron is zodanig dat hij in het te gebruiken meet

systeem als een puntbron beschouwd mag worden. Het radioaktief preparaat 
90sr is gevat in een glazen kraal met een aktieve diameter ~an !nun. (zie 

fig. 7.1). 

fig. 7.1 de bron 

De kraal is gevat in ecn stalen huls. Het hulsje is afgeslot~n met 

een stalcn folie van 5 I o-2mm dik,dat als uittreefo1 iEi voor de betadeeltjes 

fungeert. Het Strontiumpreparaat zendt elektronen uit m0t ecn maximale 

energie van 2.25 deV; de gemiddelde energie bedraagt 1,147 MeV. De sterkte 

van bet preparaat is 102 Ci. De halfwaardetijd Tl= 28,1 jaar. 

7.2 Beschrijving van de opstelling. 

De mcctopstelling bezit een totale lengte van J.OOm. Het systeem 

bestaat uit een railbed van staal, waarop zich de twee quadrupolen bevinden; 

zij warden gevocd met ecn stroomge~tabiliseerd PSA. 
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De quadrupolen worden gelijk bekrachtigd. Als voorwerp fungeert de in 

paragraaf 7.1 beschreven 90sr-·bron. Deze is bevestigd op een translatie

support dat zowel vertikaal als hori.zontaal de bron kan verplaatsen. 

In vertikale richting gaat dit met een nauwkeurigheid van 0,5 mm; in hori

zontale richting met een nauwkeurigheid van 0,005 nun. Aan de andere zijde 

van bet systcern bevindt zich de dctektor. Dcze is geplaatst in bet beeldvlak. 

Een bepaalde instelling van dit systeem wordt uit computerprogramrna Iver

kregen. Fig 7.2 geeft een .indruk van de meetopstelling. Een glazen buis, 

die op voorvakuum ( I0-2 torr) wordt gebracbt, is aangebracbt om verstrooiing 

van de beta-dceltjes aan lucbt tegen te gaan. In voorafgaande experimentcn 

is namelijk gebleken dat scattering aan lucht grote invloed beeft (zie 

Appendix 2). De detektor is een Li-drifted silicium detektor met een opper

vlakte van 125 mm2• De vorm van het detektieoppervlak is recbthoekig, 

nl. 5 bij 25 mm. 

Bij de metingen leggen we de korte zijde in die richting, waarin we een 

zo groot mogelijke plaatsdefinitie wi.llen verkrijgen, overc<mkomstig par. 6.3. 

In de meetopstelling wordt de korte zijde in bet horizontale vlak gclegd. 

De detektor bezit een effcktieve diepte van 2000 µm; dit betekent dat hoog

energetische beta's niet volledig hun energic afgeven. 

7.3 verwerking van de detcktorsignalen. 

De signalcn die van de detektor komen worden met behulp van een elektro

nische ~eten (zie fig 7.3) verwerk~. Nadat hct signaal is voorversterkt wordt 

bet in ecn linea.i.re vcrstcrker gebracht. Vandaar wordt het signaal gesplitst. 

Het "·-:,rdt enerzi.~ds naar ecn single channel a,,,•lyscr gevocrd, die_ van het 

analoog signaal een standaardpuls maakt en ve1• olgens naar een scaler door

geeft. De scaler wordt bediend met een timer di~ de scaler gedurendc een 

van te v~ren vast~estel~c tijd laat werken. 

Anderzijds wo ~dt het signaal vanuit de lin~•aire verste!rker naar een 400-

kanaalsanalysator gevoerd, waar een spektrum ken wordcn opgcnomen. Deze ge

gevens kunnen uitgeponst worden of gefotograf~rrd met behulp van een Polaroid

kamera. 



/ 
X 

1 
bron 

-2 naar voorvakuumpomp(IO torr) 

/ 

-- ------- -

f 
quadrupool 

Fig. 7.2 de rneetopstelling 

optische as 

1 
quadrupool 2 

glazen buis 

naar voorversterker 

t 
half geleider
detektor 

rail heel 

I 
w 
Q\ 
I 



~n-r -
~ 

""'-

VOORVERSTERKER 

- , I 

-

LINEAIRE 
VFRSTERKER 

1• 

220 ,, 

BIASSPAN~INGSKAST 

JI. 

:L SCOPE 
j 

SINGLE CHANNEL 
ANALYSER 

--

400-KANAALS
ANALYSATOR 

-
t 

-

. 

PONSA~PARATUUR 

Fig.7.3 de elektronische detektieketen 

TIMER 

SCALER 
I 

I.J 

" I 

I 

_.i,1. 



'· 

-38-

7.4 De Metingen. 

7.4.1. Het bepalen van de optimale setting, 

vergclijking met de computerresultaten. 

90 Met het quadrupoolsyst~em en de Sr-puntbron zijn en1ge metingen 

verricht om de optimale set.ting van het doublet na te gaan. Uit enkele 

orienterende metin~en is gebleken dat de onderlinge afstand d van de qua

drupolen zo klein mogelijk client te zijn. Vanwege de geometrie van de quadru

polen ligt deze afstand in de orde van d=0,200 m. Als we dit resultaat verge

lijken met de fig. 5.2 en 5.3, clan blijkt dat een zo hoog mogelijke trans

missiefaktor Ten kompressiefaktor K gelegen is in het scttinggebied, waarin 

d zo klein mogelijk is. De optimale settings·vcrkregen uit fig. 5.2 en 5.3 

zijn: 

v=0,425!0,005 m.; b=0,375!0,005 m.; d=0,200 m.; I/E=0,95 A/MeV; T=42,5 % 

respektievelijk: 

v=0,315:!; _0,005 m.; b=0,485!0,005 m.;d=0,200 m.; I/E=l,15 A/MeV; K=65. 

Metingen zijn verricht bij d=0,200 m., waarbij de voorwerpsafstand v 

achtereenvolgens de waarden kreeg v=0,200; 0,300; 0,400; 0,500. De bekrach

tiging van de qua<lrupolen was zodanig dat hij overcenkwam met fig 4.1. 

De resultaten van de metingen geven bij v=0,400 m. een maximale opbrengst. 

Dit komt overeen m_et de computerresultaten van fig. 5.2, behorend bij een 

zo hoog mogelijke transmissiefaktor (T=42,5 %). Zic tahel 7.1 en 7.2. 

x(mm) I (A), 

0 1, 65 

2 1 ,65 

4 1, 65 

0 0,00 

meting V 

1 0,200 

2 0,300 

3 o, /100 

4 0,500 

N, I (A )2. N.2. l(A)3 N3 I(A),. N" 
1:L.816 1 , 15 35145 1,00 ~5238 0,85 7593, 

'+ 1804 1 , 1 5 33132 I ,00 6l.575 0,85 58557 

34004 I, 15 29386 I ,00 49368 0,85 46233 

46990 0,00 19730 0,00 41369 0,00 441: 1 

~abel 7.2 rneetresultaten bij verschillende metingen 

b d 

0,600 0,200 

0,500 0,200 

0,400 0,200 

0,300 0,200 

I./E 

1, 65 

I, 15 

I ,00 

0,85 

tabel 7.1 

&c•t tings bij de verse hi llende 

me~ingen. 
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7.4.2 invloed van de bekrachtiging op de deeltjesopbrcngst 

De bekrachtiging van de quadrupolen heeft invloed op de decltjesopbrengst. 

Als de stroom hoog is zullen meer hoogenergetische deeltjes op de detektor 

worden gefocusseerd en andersom. Voor een systeem van 1.00 m. lang levert een 

stroom van I A de grootste deeltjesopbrengst bij een 90sr-bron (E =2 25 MeV). 
max ' 

De top van het 90sr spektrum ligt dan bij ongeveer I MeV. Fig. 7.4 geeft de 

situatie weer als de eerste quadrupool focusserende en de tweede defocusserende 

werking bezit in het horizontale vlak. De quadrupolen hebben als setting: 

v=0,400 m., d=0,200 m., b=0,400 m. Er zijn vier metingen verricht; daarbij 

werd de stroom ingesteld op de volgende waarden: I= 0 ;0,5; 1,0; 1,5 A. Bij 

I=l,O A wordt de hoogste piek verkregen; I=l,5 A levert de naar hogere energie 

verschoven piek, 0,5 A doet de pick naar lagere energie verschuiven, 

(zie fig 7.4) en (fig 7,5). 

Na ompolen van de stroom door de quadrupolen verkrijgen we een analoog 

beeld. De.pieken zijn echter lager en breder geworden. In deze situatie heeft 

in het horizontale vlak de eerste quadrupool defocussercnde werking en de twecde 

focusserende werking; zie fig 7.5. 

In tabel 7.3 zijn de meetgegevens behorende bij de fig. 7.4 en 7.5 weergegcven. 

I 

I(A) N(fig 7.4) N(fig 7.5) meettijd i:,caler mccttijd analys. 

I, 5 

I, 0 

0,5 

0,0 

23606 17940 200 s. 180 s. 

32735 29146 200 s. 180 s. 

17012 15553 t 200 s. 180 s. 

12882 9503 I 100 s. 180 s. 

tabel 7.3 r.•eetgeeeveas bij fig 7.4 en 7.5; mC'ettiid scaler bchoort hii 
de numcdeke gei~cvens in de tahel. ;mC'ctti3,ianalys. hehoort hii de fig. 
7.4 en 7.5 van de oo~enomcn spektra. 

fig 7.4 spektra afhankelijk van de stroom, schaal 103 
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-E 
fig 7.5 spektra afhankclijk van de stroom, schaal 101 

de krommen zijn geldiR in het DF-vlak. 

7.4.3 Het scheidend vermogen naar plaats in hct horizontale vlak 

Met dezelfde setting voor het quadrupoolsystecm als in paragraaf 7.4.1 

zijn metingcn gedaan om de plaatsdefinitie van het quadrupooldoublet te 

bepalen. Daartoe is de puntbron op ecn x-y tran~lator gcplaatst. Dex-as 

ligt in het horizontale vlak. De bckrachtiging van de quadrupolen. bedraagt 

l=0,95 A; uit fig 4.1 blijkt dan dat ~e cen hccldvergroting vcrkrijgen van 

ongcveer 3. Daar de detektor S mm. breed is zo•..1 cen plaatsdefinitie van 5/3 

d.i. ongeveer 1,6 mm in het voorwe~psvlak tc v~rwachten zijn. De metingen ziin 

vcrricht door d~ puntbron telkens I mm. over d€ x-as te verplaatsen. In on-

derstaande tabel1en zijn enigc gegevens vermeld. 

-----
V b d tijd scalLr tijd analys. 

0,400 0,400 0,200 200 s 180 s 

tabel 7.4 setting meetopstelling 

I(A) x(mm) N I(A) x(mm) "'1 I(A) x(mm) N 
-

0,95 -4,0 3408!1 0,95 I ,00 59787 0,95 5,00 27697 

0,95 -3,0 42439 0,95 2,00 L,84 56 0,95 6,00 23835 

0,95 -2,0 54483 0,95 3,00 39126 0,95 7,00 20970 

0,95 -1,0 65310 0,95 4,00 32234 

0,95 0,0 67753 

tabel 7,5 mcetresultaten 



-4 mm -3 mm -2 mm -1 mm 0 mm + 1 tnr.1 +2 nun +3 Ilml +4 nun +Srnm +6 mm +7 mm 

~N\ 
Fig. 7.6 t/m 7.11 gemeten 90sr-beta-stektra als funktie van de bronpositie lanp,s de x-as (y=O). 

uitgezet is de ~ 0 ~ltiesopbrengst N tegen de enerrie E. 

I 
s:,. -I 
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Uit tabel 7.5 volgt dat bij x=!3,5 mm. de helft van het aantal bij x=O mm 

wordt geregistreerd. Hieruit kan gekonkludeerd worden dat de plaatsdefinitie 

van bet quadrupooldoublet t.x=7,0:!:l,O mm. bedraagt. Deze konklusie is echter 

niet terecht, omdat hier nie:t rekening is gehouden met de ondergrond. 

We gaan nu de spektra (zi.e fig 7.6 t/m 7.11) bckijken die gemaakt zijn 

bij de metingen, waarvan in tahel 7.5 de numerieke resultaten zijn weergegeven. 

De spektra zijn op pagina 41 getekend. Bij x=O, de bron bevindt zich op de 

optische as, wordt een normale spektrumpiek verkregen. Wordt de bron uit de 

optische as verplaatst, dan zien we aanvankelijk de piek afvlakken en na een 

vcrplaatsing van meer dnn 2 mm zelfs een dip verkrijgen. Dit verschijnsel 

komt overeen met de computerresultaten betreffende d.e doorgelaten spektra 

als funktie van de bronpositie in het voorwerpsvlak (zie fig 6.4). 

Indien we nu een upper- en een lower-level juist achter resp. v66r de piek 

leggen, dan zal reeds na een bronverplaatsing van :!:1,5 mm u~t de optische as 

het aantal geregistreerde deeltjes met de helft verminderd zijn. Het scheidend 

vermogen bedraagt dan t.x=3,0 mm. In fig 7.12 is een en ander wecrgegeven. 

N 

t 

lowerl 
level I 

I vpper 
I level 

I 

mm 

mm 

---11►► E 

fig 7. 12 !let plaatsen van een upper- en ecn lower level 

voor en achter de nominale piek. 
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7.4.4 De plaatsdefinitie in verticale richtine (y-as) 

Nadat de plaatsdefinitie in horizontale richting is bcpaald zijn metingen 

gedaan om dit ook voor de verticale richting te on<lcrzoeken. Er is gemeten 

met dezelfde setting en bekrachtiging van de quadrupolen. In de y-richting 

heeft de detektor zijn grootstc lengte nl. 25m~. De plaatsdefinitie zal clan 

te verwachten zijn zijnde in de orde van 25mm, als de metingen uit de 

vorige paragraaf in aanmerking worden genomen. 

In de gebruikte meetopstclling is het niet mogelijk de bron meer dan 

25mm van de optische as in de y-richting te verplaatsen;dit vanwege hct feit dat 

dcze verplaatsing beperkt wordt door de binnendiameter van de vakuum-buis, 

die door de quadrupolen is gcstoken. In fig. 6.4 is waar te nemen dat voor 

x=O de deeltjesopbrengst nauwelijks afneemt voor grotere waarden van y. 

Rekening houdend met deze beperking in de vcrplaatsingsmogelijkheid 

mag gekonkludeerd worden dat de plaatsdefinitic in de y-richting over

eenkomt met de computerresultaten. 

De resultaten zijn: 

y h = 37, 5 + I , 0 nun · t eor -

Yberekcnd = 75 mm. 

Y experiment~ 25,0 nun 

(zie fig. 6.8 vgls computer) 

(beeldvergroting) 

IN fig. 7.13 zijn de experimcnteel gemeten spcktra wcergegeven als funktie 

van de bronverplaatsing in de y-richting. 

+15 mm + 10 rrnn + .5 Mr.I 0 mm 

Fig. 7.13 gemeten energiespcktra als funktie van de bronverplaatsing 

langs de y-as. 
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90 7.5 Konklusie uit de mctingcn met een Sr testhron. 

Vergelijking met de rekcnmachine resultaten. 

Uit de verschillende mctingen die in de voorgaaude paragrafen behandeld 

zijn vallen enige gevolgtrekkingen te maken. Zij zullen in vetschillendc 

subparagrafen behandeld worden. 

a De plaatsdcfinitie in de x-richting ~x. 

De experimentele waarde Ax bedraagt 7,0 .:!:. l,Omrn,als bet gehele spektrum 

in aanrnerking wordt genomen. Wordt echter gebruik gcmaakt van ecn window 

rood de nominale pick clan wordt Ax = 3.0 + 0.5nun. De theoreti.sch here-exp. 

kende plaatsdefinitie mhv, de beeldvergroting luidt x = 1,6mm. Uit het 

computerprogramma bleek dat flx = 3,0 .:!:. 0,5mm (zic fig. 6.6). 

methode X (mm) omschr::.jving 

theoretisch I ,6 beeldveq~rot ing 

theoretisch 3,0 + 0,5 computer (fig 6.6) -
cxperimenteel 7 ,o + - I ,O telgcgevcns ( +ondcrgrond) 

experimcnteel 3,0 + 0,5 levelsroncl E - nom 

tabel 7. 6 verr,elijking van de plaatsdcfinitlc /j,x, liepaalcl volgens 

verschillende methoden. 

Uit tabel 7.6 blijkt dat ~e experirnentelc 6x, bepaald mbv. levels rondom 

de nominale cnergie E in goede overccnstemm-i.ng is met het computer-nom 

resultaat. Bij beidc methoden is uitgegaan vac een energicBebicd rond 

E • nom 

b De plaatsdcfiEit:ic in de y-richting _ ___!l. 

Vanwege de bcperking in de verplaatsingsmogelijkhdd rn de y-richting 

beclraagt de cxperimcntele waardc b.y~ 25mm. Een verr,elijking me>t de 

t.. . 
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theoretische waarde geeft tabel 7.7. 

methode y (m:n) omschrijving methode 

theoretisch 75,0 beeldverkleining 

theoretisch 37,5 + - I, 5 computer (fig 6.8) 

experimcnteel 25 quadrupooldoublet 

tabel 7.7 vergelijking van de plaatsdefinitie ·6,y, bepaald 

volgcnfcrschillcnde methoden. 

Zoals verwacht blijkt alleen in de x-richting sprake te zijn van een 

plaatsdefinitie. 

c de optimalc settin~ 

In paragraaf 7.4.1 is reeds aangegeven <lat de experimentele en theo

rctische resultaten in goede overecnstemmin~ met elkaar zijn. Uit beide 

procedures blijkt dat de quadrupolen zo dicht mogclijk bij elkaar geplaatst 

dienen te worden. 

methode v(m) b(m) d 1/E 

theoretisch max. T 0,425 + 0,005 0,375 • 0,005 0,200 0,95 - -
theoretisch r,ax. K 0,315 + 0,005 0,485 + 0,005 0,200 I, I 5 - -
experimenteel 0,400 + - 0,025 0,400 + 0,025 - 0,200 0,95 

tabel 7.8 vergelijki~g van settingen, bepa~ld volgcns verschillcnde 

methoden. 

De theoretisch bepaaldc setting, behorend bij e !n zo hoog mogelijke trans

missiefaktor is in ovcrccnstennning met hct experimcntele resultaat. 

d het doorgelaten ener:_gicspektrum ;i] s funktie van <le bronpositic. 

De vorm van de doorgclaten cnergicspektra, verkregen uit het computer

progranuna, komt duidclij k overecn met de experimenlt>el verkrcgen spektra 

als funktie van de bronpositie. tvgl. fig. 6.4 met fig 7.6 t/m 7.11). 

........ 
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e Afschatting aantal deeltjes dat op de detektor wordt verwacht. 

We nemen een klein energiegebied rond de nomina] e E waarde ( O, 925 < 
1/E < 0,975 A/MeV).Voor een bron met sterkte N0 wordt het aantal gede

tekteerde deeltjes: 

a) voor nom E gebiedje 

b) meegenomen E spekt. 

Ndet = 162 

Ndet = 180 

90 Vullen we de sterkte van de Sr bron in dan wordt de opbrengst 

a) Ndet = 761 s-
1 

respekt ievelijk b) Ndet = 8l16 s-1 

De experimenteel verkregen aantallen, bij detektie van het meegenomen 
90sr spektrum ligt in de orde van 420 s- 1• 
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8 Diffusiemetingen. 

8.0 inleiding 

Met het quadrupooldcublet zijn metingen verricht aan een gastarget gevuld 

met neon van I at. Op dit target wordt een 20 M~V protonenbundel gcschotcn; 

d~ze zal energie dissiperen, die ener~ijds ten goedc komt aan ionisatie, 

anderzijds aan verhoging van de kinetische energie van het gas. De diffusie 

van 20Na vanuit het produktiegebied wordt gedetekteerd m.b.v. het quadru

pooldoublet. 

8. I ~schrijving van de meetopstellinB· 

Met het maguetisch quadrupooldoublet zijn diffusiemetingcn verricht 

aan een gastarget. Het gastarget bestaat uit een zogenaamd koppelblok dat 

aan het bundelgeleidingssysteem van hct Eindhovcns A.V.F. C~clotron is 

gekoppeld. Het is gevuld met neon-gas onder een druk van I atmosfeer. 

Door middel vah folies aan de in- en uittreezijdc voor de protonenbundel 

is het koppelblok gescheidcn van het vakuum in ltet bundelgelcidingssysteem. 

De folies bestaan uit tantalium ter dikte van 20 pm. Het intrcefolie bczit 

een diameter van 20 mm; het uittreefolie een dimneter van 30 mm. 

De protonenbundel van 20 MeV verlicst ongev\ier 400 keV aan energie 

in de folies. De uundelstroom bedraagt 10 µA gedurendc de produktietijd 

van I IO ms. 

Loodrecht op de bundelrichting is een kijkvenster aangebracht, dat be

staat uit een 48 p.10 dik mylar fol ie met ccn diameter van 30 mm. Tegcn dit 

mylarfo:!.ie is de •,akuumbuis van het quaclrupooldoublet _geplaatst. 

Jlc protonen ~,.1llen met d(~ aanwezigc neoni.sotopen kernreakties aan-
20 · gaan, waarbij een aantal isotopen kunnen ontst1,anJ waarondcr Na dat 

duidelijk op grond van de encrgie van de uitgc&ondcn beta's onderscheiden 

kan •:orden. Enkele paraineters van het quadrupoolsystccm zijn tijdens de 

metingen gevariePrd, nl: 

a de h~krachtiginr, en de stroomrichting 

b de r,ositie van de detektor 

c plao~s en positie van verschillcnde looddiafragma's 

20 20 . De cross-section voor het proces Ne (p,n) Na bedraagt 

0"~35 mharn 
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8.2 Orienterende metingen aan het produktieproces. 

Het gebruikte neon in het gastarget bestaat uit verschillende isotopen. 

De protonen zullen dan ook de respekticvclijke natrit1.misotopen doen ontstaan. 

% Ne-isotoop reaktieprodukt T½ + 
(3 0 vgls (p,n) reaktic 

.. 

90,92 20Ne 20Na 450 ms I I, 3 MeV I ,63 McV 

0,26 21Ne 21Na 22,8 s 2,5 MeV 0,35 MeV 

8,82 22 
22Na Ne 2,62 j 0,5;1,8 MeV 1 ,27 MeV 

19Ne ·17 ,4 s 2,2 ~teV -

tabel 8.1 cmkele gegevens betreffende verschillcndc reakties. 

H . 21 1 . . d . et isotoop Ne komt s echts in zeer geringe mate voor,zo at dit 

weinig relcvante bijdragen zal leveren tot het totaal aantal gedetektcerde 

deeltj es. 

De orienter.ende metingen zijn verricht met cen E-clctektor. geplaatst 

voor het rnylar-kijkvenster. Fig. 8.1 geeft enkele mcetresultatcn weer: 

a 

b 

C 

d 

geen absorber materiaal voor de detektor 

I0-3m glas 

2 I0-3 glas 
-3 3 10 glas 

Het hlij kt <l, t 2 of meer mm dik glas geet, '. erderc onderdrukking op

levert van de l&~genergetischc betaaktiviteit. Dit resultaat komt overeen 

met de literatuu1~egevens betreffende absor.ptie (zie Marion-Young ref.6). 
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9een gla$ f mm 2mm 3mm 

fig. 8.1 dceltjesopbrengst bij absorbers 
van verschillende dikte. 

8.3 Berekening van de cnergiedissipatie in het gastarget door de 

protonl~nbund e 1. 

De protonenbundcl staat tijdens zijn gang door bet gastargct energie 

af aan zijn omgevinc; i.e. het neongas. De protonen bezitten cen energie 

van 20 MeV. Per cm weglengtc staat een proton aan neon (N.T.P.) een cnergic 

af: 

dE 
-= 19.5 keV/cm 

(6) 

dx 

De bundelstroom bt-:draagt 10 A; dit komt over~en met een aantal protonen 

' 0 13 ' cl d k . . '<l • I Ci J d' . <l van J.I per se:on e. De pro u t1et1J 1s I· ms. De totaa. ge 1ss1peer e 

energie is dan: 

AE = 110 tot 

Dit vcrmogen komt ten goedc aan: 

a) ionisaticenergie 

exc ita t ieenert, ie 

b) verhoging van de kinctische energie (warmte) 

ad. a: ionisatie/excitatie 

-4 
= 209 10 Joule per schot. 

Voor de vorming van een elektron-ion paar 1n neon is nodig een 

energie van 27,4 eV (5)_ Per cm weglengtc worden dan 19,5 103/27,4 = 

693 z 700 cl.ektron-ionpc1ren gevormd door een proton. 
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Door de bundel wordt gedurende de produktietijd gevormd: 

6. 10
13

• 110 103 • 700 = 4,62 1015 ionparcn per cm weglengte. Voor ionisatie 

van een neon en/of natrium-atoom is nodig 

Totaal komt aan ionisatie ten goede: 

21 eV. 

IS -19 ISS 10-4 4, 62 IO • 21 • I , 6 IO = Joule 

ad. b verhoging van kinetische energie. 

We nemen aan dat het verschil in ionisatieenergie en de energic, be

nodigd voor de vorming van een elektron-ionpaar, geheel ten goede komt aan 

de verhoging van de kinetische energie van het gas. Dit verschil bedraagt 

A E1 = 6,4 eV 

Door de protonenbundel wordt dan energie afgestaan volgens: 

6 Ek . = N. • 6 EI • e 1n 1onp. 

IS . -IQ -4 
L\Ek. = 4,62 JO • 6,4. 1,610 · = 44,1 JO Joule 1n 

De temperatuursverhoging van het gas wordt hepaald volgens: 

3 
6 Ekin = 2 n. k. T 

waarin k de konstante van Boltzmann (k= 1,38 10-
23 J/K) en n (NTP) = 

2, 69 10 19 cm-3 

In paragraaf 8.5 wordt de straal r
0 

van het produktiegebied bepaald op 
-3 r 0= 3,9 .!. 0,6 10 m. Per cm weglcngte wordt de cnergie 6Ekin dus 

gcdissipeerd in een volume ter groott~ van 

Ur~ -=71'(3,9 J0-3 ) 2 
= 'J,47 cm3 

Hct aantal deeltjes in dit volume bedraagt 1,26 1019 • 

De temperatuurstijging wordt clan: 

AT= 16,9 K. 
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8.4 Verloop van de deeltjeskoncentratie t.g.v. diffusie. 

De diffusie van 
20

Na zal voldoen aan de diffusievergelijking: 

D (a
2

n + 1 cln ) 
clr2 r a°r 

3n 
- - = 0 clt (8,4.1) 

In deze formule is D de diffusiekoefficient, n de deeltjeskoncentratie, 

t de tijd en r de plaatskoordinaat. Aangenomen wordt dat op t=O een deltapiek 

met koncentratie N
0 

is geproduceerd in de produktiefase die 110 ms duurt. 

Op t=O wordt de produktie gestopt, waarin de detektiefase intreedt. Uiter

aard zal gedurende de produktiefase reeds duffusie zijn opgetreden; dit effekt 

verwaarlozen we. 

Om de diffusie te beschrijven nemen weals benadering aan de formule: 

(8.4.2) 

Met het quadrupooldoublet wordt gekeken naar de plaats r=O. Voor r 0 wordt de 

grootte van het detektiegebied ingevuld~ hetgecn overeenkomt met de plaats

definitie van het quadrupooldoublet. Formule (8,4.2) wordt toegepast op de 

resultaten van de metingen. 

opm.t de oplossing van (8.4. I) geeft na separatie van variabelen volgens 

n(r,t) = R(r) T(t) de volgcnde D.V voor ~ 

a2R + .!_ cl'R. + A2R= 0 
ar2 r ar 

waarvan Bcsselfunkties de oplossing zijn. 

De algemene oplossing van 8.4.• is dan: 
00 2 

u = JA(lj e-" Dt J (ir) d>. 
0 0 . 

• 1 (8 4 ) · ,. numeriek op te losti~n volgens het principe Vg •• I 1s oo~ 
van discretisatie, waarbij voor de straal r

0 
van het produktie-

gebied een goede input vere•st is. 

opm.2 Voor het speciale geval,waarin als beginkoncentratie een deltapiek 

N
0 

op t=O wordt aangeno~en, wordt de orlossing 

S
eo -'.i\1.Dt . , -r-~/ '-IDt 

U = e J.: ( ).r-) di\= 2Dt e 

0 
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opm.3 Bckijken we de oplossing, waarbij de invloed van de bron gedurende 

een eindige tijd aan is. Wordt 

dan is de D.V. weer oplosbaar: 

hierbij een "draadbron" aangenomen 

.1t 

u = J 
0 

8.5 De afmcting van het produktiegebied. · 

Bij de bepaling van de diffusiekoefficient is het van belanp, de straal 

r 0 van het produktiegebied in het neon-gastarget te·kcnnen. Aan de hand van 

afdrukken, die door de protonenbundel op het intrce- en uittreefolie is 

achtergclaten, is een afschatting gemaakt van de diameter van het produktie

gebied. Op beide t:antaliurn foli.es is een schcrpe cirkelvormige afdruk waar-

neembaar; met een schuifmaat is de diameter (2r. . ) ervan gemcten. · 01nnen 
Rondom deze scherpe afdruk is een bruinkleurige ring tc zien. De huitendiamcter 

van deze ring (2rb ·t ) is gemeten. De meetresultatcn zijn getabelleerd in u1 ·en 
tabel 8.2. 

Een andere afschatting voor de straal van het produktiegebied is gemaakt 

door de radioaktivitcit van hct folie te me.ten. Verwacht mag worden dat op d.e 

plaats waar de bundel gcpasseerd is een verhoogde radioaktiviteit aanwezig 

is. Dit blijkt dovr de meting bevestigd te worden. Bij deze destruktieve 

meetmethode zijn de folies zo nauwkeurig mogelijk in reepjcs ter breedte 

van 1mm gcsnedcn. Het behulp van een seintillatieteller is van elk van de 

reepjes ~c radio&ktiviteit be.paald. De resultaten zijn grafiscl1 weergcgeven 

in f;g. 8.2 en f~g. 8.3 en gctabclleerd in tahcl 8.2. 

me.tode intrec~fol i e uittrcr> .. olie ---
2rb. 2r . r. 2r . 2r . r 

ui tt. 1nnen hu1ten 1ntr. bl OOH. butten . 
schui.Lm,I 2,5!0,2 4,8!0,2 3,6!0,4 3, 1:!:0,2 7,5:0,S 5,3:0,7 

.:.·adioak. II 4,7!0,7 11 , 0:.1., 7 

tahcl 8.2 meetresultaten van de rnetingen ter bepaling van de straal r
0 

van 

het produktiegebied,Maten inn~. 

Uit de meetresultaten kan nu ecn afschatting worclcn gemaakt voor de 

straal r 0 van het pro<luktiegebied: 
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meetmethode I: r 0 = 2,2:, 0,3 J0-
3m 

meetmethode II: r
0 

= 3,9:, 0,6 J0-3m 

De waarde voor r 0 , verkregcn volgens meetmehode I, kan niet als betrouw

baar aangernerkt worden,on:d:it hicr is afgegaan op visuclc inclrukken,dic niet in 

overeenstemming behoeven te zijn met de wcrkelijkheid. 

450 

400 

350 

1◄ 

I 
I 
I 
1 
I 
I 

' I 

1300 I 
I 
I 
t 
I 
l 
l 
I 
I 

250 
0 2 't 6 8 10 12. 

Fig. 8.2. De radioaktiviteit van hel tantali.ur,rintrccfolicJ 20 '/1. 

16 
-----•- x (mm) 
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FIG. 8. 3 Radioaktiviteit van het tantalium-uittreefolie 30 Tlll!l ~. 
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8.6 Berekende en gemeten waarden voor de diffusiekoefficient 

Voor het verkrijgen van berekende en gemeten waarden voor de diffusie

koefficient wordt gebruik gcmaakt van formule 8.4.1 

(8.4.1) 

Bovendien kan de diffusiekoefficient berekend worden uit een formule 

die afkomstig is uit de kinctische gastheorie. 

D = c.?t.v 

waarin A de vrije weglengte in m.en v de gemiddelde_ snelheid. 

Voor de faktor c wordt in de litcratuur c =!enc= 1/3 gcnoemd. 

Meestal wordt c=! genomen. De gemiddeldc snelheid v wordt berekend volgens 

Voor de vrije weglengte in neon is genomen -5 Ar- 12 10 m voor neon van ltmn 

Hg bij 273 K (ref. 5). De dif fusiekoeff_icient kan ook berekend word en volgens 

D =J,tkT/e, waarin de bewecglijkhcid j-t= 8,7 I0-4 m2/Vs (I at, 273 K,ncon). 

In tabel 8.3 zijn met de genoemde formules enigc D's berekeud bij verschillendc 

gastemperaturen T. 

T(K) v(m/s) D=J-1,kT/e n-!
1
xv n=P.v ,>=JtkT/ e T) I -=- i\V 

~ 
D=!i\v 

I at.: I 0 -.. 
m 1/s i 10 -q i.1 torr ~10 m s 

300 5,5 102 
0,200 0,300 0,4SO 1,52 2,28 3,42 

350 6,0 )02 0,230 0,316 0,475 I, 75 2 ,40 3,60 

400 6,5 10
2 

0,267 0, 3L12 0,515 2,03 2,60 3,90 

500 7,3 102 0.'334 0,181 0,575 '2 54 2,90 4,35 

600 8,0 102 C,400 0,1♦ 1 C) 0,630 '3 04, 3, I 8 4, 77 

tahel 8. 3 Di ff us ickoeff icit>nt D, 11,~rek.end met 1,ehul p van verse hi llcndc 
formules hij verschillende temperaturen. 
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Op pag.GO staat fig(8.4)waarin langs de y-as de opbrengst is uitgezet als 

funktie van de tijd. De tijd-as is verdeeld in 100 kanalen,die elk 20 ms breed 

zijn. Dey-as geeft het aantal getelde deeltjes. Voorbij kanaalnurnrner 20 

hceft de kurve een vrijwel horizontaal verloop. De opbrengst in dat tijds

gebied is afkornstig van laag-encrgctische beta's. 

Fig 8.4 wordt eerst gekorrigcerd voor de ondergrond en vervolgcns 

verrnenigvuldigd met exp (t/'t'20N)· Bet resultaat van de verrnenigvuldiging 

zou een horizontale lijn rnoeten oplevercn,wanneer het een zuiver vcrval 

met I tijdkonstante bctrof en indicn er geen diffusie in het spel was. 

Fig. 8.5 geeft de plot van fig. 8.4 na ondcrgrond korrektie en e-rnacht 

vermenigvuldiging. 

Voor de rnetingen met een vertikale detektor,ositie. blijkt een horizontale 

lijn het resultaat te zijn na de e-rnacht vermenigvuldiging;echter slechts 

voor de eerste 10 a 12 kanalen, Voor een horizontale detcktorpositie gebcurt 
. . 

dit voor de eerste 3 i 5 kanalen. Bij een vertikale detektorpositie is de 

afrneting r 0 van het detektiegebied Rroter dan bij een horizontale • 

.. d 1 ' 11' 1 h 20 . d'ff ' 11 ' h B1J e aatste 1nste 1ng za. ct Na t.g.v. 1 · ·us1e sne er u1t et 

gezichtsveld zijn verdwenen, In fig. 8.5 is duidelijk tc zien dat de 

statistiek bij de hogcre kanaalnummers (n > SO) slechter worclt. Di t tcngevolge 

van het feit dat in dat gcbied de e-macht grote waarden aanneernt,waardoor 

ecn kleine spreiding in de getallen zcer vecl ~,rdt opgehlazen. 

Daar bij alle gekorrigeerde plots cen div~r~entie van het staartstuk 

van de kurve optrad, die zowel naar boven als naar bencden gelijk is, is 

aangenomen <lat deze vermcnigvuldiging op juiste wijze is gebeurd, 

Uit fig. 8.5 en soortgclijke figuren van ander. metingen (zie bijlage) 

is een diffusiekoefficient berekenL Daartoe i!" de tijd bepaald behorend 

bij de halve hco;te_van de dalende kurve. Deze waarde is ingcvuld in formul~ 

8., •• 2, waarna de diffusickoefficient voor vers.::hillende afmetingen van het 

detektiegebied is berckend; Deze zijn vcrmeld in tabcl 8.4. 

Bij de berekening van de diffu~iekoefficientcn Dis uitgegaan van de 
2l vooronderstelling dat de ha!fwaardetijd voor Na bedraagt T!= 450 ms. 

Deze waarde komt overeen net (e mecst recente 1 itteratuurwaardcn (zie ref, 

14 t/rn 16 met respektievclijk T1 = 451 + 2; T, = 442 + S; T1 = 446 + Sms). 
2 - ~ - 2 -

Metingen van p.Lamrners (ref. 17) hceft opgeleverd Tl= 450 ~ 30 ms. 

Fig. 8.6 geeft een serie metingcn gedaan met hLrizontale dctektorpositie 

en 2 diafragma's voor de detektor geplaatst. De mctingcn zijn gedaan bij 

verschillende bekrachtiging van het quadrupoolsysteern. 
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Fig. 8.6 Deeltjesopbrengst als funktie van de tiid Remeten m.b.v. de 
quadrupooldoublet bij verschillende hekrachtigingen. 

Bij het experiment is gehruik gemaakt van loden cliafrap,ma's •aie dcelties 

afkomstig van ongewenste richtinr,en tep,enhoudt>n. ne diafr;ir,maooeni.ng is 

zo groot gemaakt <lat de van te voren hcrekende hun<leldiameter worrlt toe

gestaan. 

Uit tabel 8.4 blijkt <lat de diffusikocffici.mt behorend hii een ver-
• • klei..,er- • • . . • 

tikale detektorpos1t1e snr,tF 1s clan <lie hehorend h11 ecn hor1zontale. In 

tabel 8.5 zijn de gemiddelde waarden voor n verme)d herekcnd hehorend hij 

verschillende afmetingen van het detcktiegehierl. 

Dcze waarden zijn (hun grote fout in aanmerkinR r,enomen) in redelijke 

overeenstemming met de waardcn, vermeld in tahcl 8.1 hii T=300 K. 

r(cm) 

0,30 

0,35 

0,40 

0,45 

0,50 

-4 2 
D(lO m /s) 

0,16:0,05 

0,21:0,07 

0,28:0,09 

0 35,,.0 15 
' - ' 

0,43:!:0, 14 I 

tahel 8.5 gerniddel<le diffusiekoeffi
cienten afkomstig van het 
experiment. r geeft verschiJ
lcndc afr:et:inp.en van het 
produktier,c-bi.ecl. 

De plaatsdefinitie van het quadruoooldouhlet bedraagt 0,3 cm voor het 

gcdetckteerd energiespektrurn; uit tahel 8.5 hli.11-:t dan dat de bi.ibehoren<le 

l 'ff . k ff' . 6 -l• 71 . c 1: us1e oe 1c1ent D=O, 1 :!:0,05 10 m · s. IS. 



I(A) t(msec) D(r=0,30 mm) D(r=0,35 mm) D(r=0,40 mm) 

0,0 340 0,096 O, 130 0, 171 

I ,0 368 0,088 o, 120 0, I 57 

1,5 320 0, 102 0,138 0, 181 

3,0 260 (), 125 O, 170 0,222 

4,5 216 0,151 0,205 0,268 

6,0 244 0,133 0, I 8 l 0,238 

7,5 250 o, 130 0, 177 0,232 

9,0 310 O, I OS 0, 143 0,187 

289 0, I I 6 o, 158 0,207 

0,0 320 0, 102 o, 138 o, 181 

1, S 3.55 0,092 O, J 25 0,163 

3,0 360 0,090 O, 123 0, I 60 

4,5 350 0,093 0, 126 0, I 65 

6,0 370 0,088 0,120 O, I 57 

7,5 370 0,088 n, 120 0,!57 

354 0,092 O, I 25 0, I 64 

0,0 200 0,163 0,222 0,290 

1 , 0 220 O, I 48 0,202 0,263 

2,0 220 o, 148 0,202 0,263 

3,0 210 0, 155 
I o, 211 0,276 

4,0 215 0,152 :J, 200 0,270 

5,0 215 O, I 52 0,200 0,270 

6,0 215 0, I 52 0,200 0,270 

7 ,0 2.:0 o, 148 1J, 202 ,.1,264 

215 0,152 0,205 0.271 

n(r=0,45 mm) D(r=0,50 mm) D(r=0,60 mm) 

0,216 0,266 0,383 

O, 199 0,246 0,354 

0,299 0,283 0,406 

0,281 0,348 0,500 

0,339 1),420 0,602 

()' ~:)O 0,371 o,s:n 
0,293 0,162 . o, 520 

0,237 n,292 0,420 

0,262 0,324 0,465 

0,229 0,283 0,406 

0,206 0,255 0,166 

0,204 : 0,255 0,360 

0,210 0,258 o, 372 

0,198 0,245 0,355 

n, 198 0,245 0,355 

1),208 0,256 0,369 

0,367 0,452 0,650 

0,334 0,4 I I . 0,590 

0,334 0,411 0,590 

0,350 0,43() 0,620 

0,340 0,421 0,605 

0,340 0,421 0,605 

0,340 n,421 0,605 

'.), 334 0,41 I 0,590 

0,142 0,422 0,607 

t 
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I(A) 

0,0 
0,5 
I ,0 
I ,5 
2,0 
2,5 
3,0 
3,5 
4,0 
4,5 
5,0 
5,5 

1,0 
2,0 
3,0 
4.0 

I ,O 
2,0 
3,0 
4,0 
5,0 
6,0 
7 ,O 

0,0 
I ,0 
2,0 
3,0 

t(msec) D(r=0,30 mm) D(r=0,35 mm) D(r=0,40 mm) D(r=0,45 mm) D(r=0,50 mm) D(r=0,60 mm) 

240 0,136 o, 184 0,242 0,303 0,378 0,540 
210 0,155 0, 2 I I 0,276 (),350 0,430 0,620 t 
220 0, I 48 0,202 0,263 0,334 0,411 0,590 8 
205 0,159 0,216 0,283 0,358 n,442 0,635 
225 0, 145 (), 197 0,258 0,326 '1,402 0,578 
200 0,163 0,222 0,290 0,367 '1,452 0,650 
215 0,152 0,200 0,270 0,34') 0,421 0,605 
220 O, I 4f: O.ZOi 0,264 0, 334 0,4 I I 0,590 
200 O, I 63 0,222 0,290 o, 367 o,1~s2 0,650 
215 0,152 0,200 0,270 0,)l.l) 0,421 0,605 
210 0,155 0 ,211 0,276 0,350 0,430 0,620 
210 0,155 O, 211 0,276 0,351) o.4-v1 0,620 
214 o, 153 0,207 0,272 0,343 0,423 0,608 

210 0,155 O, 21 l 0,276 0,350 0,4'H) 0,620 
i80 O, I 8 I 0,246 0,312 0,407 0,503 0, 722 ~ 
190 o, 172 0,233 0,31)6 0,386 0,475 0,684 & 
155 0,210 0,286 0,374 O,la73 0,584 0,840 
I 8/~ O, I 79 0,244 0,317 0,404 0,498 0,716 

155 0,210 0,286 0,374 0,473 0,584 0,84() I 
130 0,250 0,341 0,404 0,565 0,696 1.000 t 
125 0,260 0,354 0,580 0,587 n,723 1,040 
I 30 0,250 0,340 0,445 0,565 0,6% 1,000 

s I 
120 0,270 0,170 0,485 0,610 0,756 1. 08!) 
140 0,232 0,316 0,415 0,523 0, 647 0,930 
135 0,242 0,328 0,430 0,542 0,671 0,962 
133 0,244 0,334 0,447 0,552 0,682 0,978 

240 0,136 0, 184 0,242 0,303 0,378 0,542 
235 0,139 0, I 8S 0.247 (),312 0,3fl5 0,551 
240 0,136 •:, I 84 0,242 0,303 0,378 0,542 
245 0,133 lo, iso C',:>'H (),299 0,370 0,510 
240 0,136 lfJ, 184 '.), 242 0,303 O,'H8 0,542 

Tabel 8.~ De uit het eY.oeriment berekende diffusiekoefficient D hii verschillende 
a.::mcti:-.ge .. va~, ~ ..... ::. -cro-.:.iktiepehi.en. 3=1:>ron;01 ,0,.,=Quadrunool ;n1 ,D2=diafragma, 
Dct:detcktor; index v of h =vertika~l res~. hor.izontaal. 
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9 Konklusie 

' . 90S b a. computerprogramma s versus testmet1ngen met r-punt ron. 

Verschillende aspektcn vcn ecn magnetisch quadrupooldoublet zijn onder

zocht: nl. de optimale setting, hct doorgelaten energicspektrum, de plaats

d~finitie Ax, de tr.:msmissicfaktor T en de kompressiefaktor K. Deze 

eigenschappen zijn volgens een lineaire benadering met behulp van computer

programma's bcrekend. De resultaten hiervan zijn geverificerd aan de hand 
90 van metingen met een Sr-puntbron. Gekonkludcerd mag worden dat de experi-

mentele resultaten in redelijke overeenstemming zijn met de theoretische. 

b. Diffusiemetin~en 

Metingen met behulp van een quadrupooldoublct aan cen neongastarget, 

dat in de protnnenbundel is geplaatst, hebbcn een diffusiekoeffiecient 

1 d 20 · I h cl 1 k ge ever voor Na 10 neon v~n at. De protonen un e verodrzaa teen 

temperatuursverhoging van 61' = 17 K 

De kinetische energie verspreidt zich 

Gemeten wordt een diffusiekoefficient 

ten gevolge van energiedissipatie. 

gcleidclijk in het gastarget. 

D = 0,16 + 0,05 10-4 ru2/s. 
-4 2 - . 

De literatuurwaar<le bedraagt D = 0,21 10 m /s, berekend voor T = 320 K 
-4 2 volgens D = p.kT/e, waarin JJ-=8,7 10 m /Vs. 

Als D wordt berckend vol8ens D =1/3 ~V clan wor<lt. verkrcgen D = 0,305 

10-4 m2/s. 

.. 
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Nomenclatuur 

A beeldvergroting 

B magneetveld (Tesla) 

b beeldpuntafstand (m) 

b
1 

beeldpuntafstand t.o.v. hoofdvlak (m) 

b' 
I beeldpuntsafstand t.o.v. midden quadrupool (m) 

c lichtsnelheid (m/sec) 

konstante· 

D 

D.F. 

d 

dB/dr 

dE/dx 

E 

e 

F 

F.D. 

G 

=h/2 

I 

i 

j 

K 

k 

diffusiekoefficient (m2/s) 

defocusserend- focusserend vlak 

onderlinge afstand quadr.upolen (m) 

magneetveldgradient langs straal (T/m) . . 

energieverlies per weglengte (MeV/m) 

energie (MeV) 

elektronlading (C) 

brandpuntsafstand van quadrupooldoublet (m) 

fo~usserend-defocusscrend vlak 

Greense funktie 

konstante van Dirac (J.S) 

stroom (A) 

index letter 

indexlett·er 

kompressiefaktor 

konstante van Boltzmann (1,38 to-23 J/OK) 

totale lengte quadrupooldoublet (m) 

lengte van een pool 

afstand van le -pool tot hoofdvlak .n de voorwerpsruimte 

afstand van 2e -pool tot hoofdvlak in de beeldruimte 

ovcrdraclitsmatrix (totaal) 

M. overdrachtsmatrix van deelruimte 
l 

m.. matrixelement 
lJ 

N aantal ampere windingen 

N0 bronsterkte (aantal/mm2) 

Ndet aantal geregistreerde deeltjes 

NQ 1 aantal deeltjes geaksepteerd door de le Q-pool 

n neutron 

p lenssterkte van quadrupooldoublet 

pdef lensst~rkte defocusserend vlak 

-1 
(m ) 

(m) 

(m) 



- 64-

P lenssterkte focussercnd vlak 
foe 
P verschil lenssterkte focusserend en defocusserend vlak 

P impuls 

proton 

straal quadrupoolopening (m) 

effektieve straa] quadrupoolopening (m) 

radiuskoordinaat (m) 

V 

straal produktiegebied (m) 

transmissiefaktor 

absolute temperatuur (K) 

ha lfwaarde tij d 

tijdkoordinaat (sec) 

gemiddelde ionensnelheid (m/s) 

v
1 

voorwcrpsafstand t.o.v. hoofdvlak (m) 

v' voorwerpsafstand t.o.v. le quadrupool (m) 
I 

W vermogen (Watt) 

x koordinaat (plaats) (m) 

x' richting t.o.v. optischc as (radiaal) 

y koordinaat (m) 

y' richting t.o.v optische as (radiaal) 

z koordinaat (m) 

B betadceltje 

y gammadeeltje 

e1;e gemiddclde hoek van afwijking t.g.v. multiple scattering 

T 

w 

vrije weglengte (m) 

mohilit.~it (m2/Vs) 

permeabilitcit 

relatieve pcrmeabiliteit 

levensduur (s) 

deeltjesstroom in de beeldruimte 

deeltjesstroom in de voorwerpsruimte 

azimuthale hoek-koorclinaat 

veldgrootheid 
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APPENDIX I 

De vorm van bet betaspektrum 

De vorm van bet betaspektrum voldoet in principe aan de formule (ref 5): 

~aarin wordt aangegevcn de waarschijnlijkheid van emissie per tijdseenbeid. 

Om p te elimineren stellen we: 
\/ 

pc= E = Emax_ E 
\l v 8 '8 

stel verder dat p= Pe clan wordt verkregcn: 

g
2 IMI 2 

P(p)dp = 3 7 3 (Emax _ ) 
2n n c B EB 

Er geldt E. < 2 4 2 2 >l B = m c + c p 
zodat 

P(p)dp 
21 12 = g M lYm2c4+c2p2 ' _,jm2c4+p2c2' }2 p2ldp 

max j 2n 3 117 

In deze formule wcrdt de waarschijnli,ikheid van emissie van een elektron in 

het impulsgebied p bepaald door de faktor die gevat is in akkoladen. De vorm 

van bet spcktrum moet nog gekorrigeerd worden voor de V(•rst:oring van de 

elektronen- of positroncn golffunktie tengevolge van de nukleaire lading. 

iti~-is groter voor Z;lO clan voor Z=O;~'~+daarentegf'n kleincr. De korrektie op 

de kurve is voor lagc energieen grater dan voor hogere. Formule (A. I.J) 

zctten we nu om naar bet energiegebicd m.b.v.: 

( -J 2 4 2 21 ,j 7. 4 2 2 ') 2 2 ma ,c m c +p c - m c +p c p dp --v (E
0 max µ 

voor E«mc
2

• Nab.i._; E=O heeft de gekorrigccrde kurvc voor el cktronen de vorm 

(
.max 2 
E13 -E~ dE-konst. dE; dwz. de kurve hecft een eindige nrdinaat nahij E=O. 

Fig. A.I toont de vorm van een clektr6nen- en ecn positroncnspektrum. 

N N 

f t 

Fig A.I Vormcn van betasp~ktra 
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APPENDIX 2 

Multiple scattering van clcktrcncn (ref 9) 

Rossi en Greisen (ref 10) hcbhen voor het multiple-scattering proces een 

vereenvoudigde formule afgeleid, die de hoek van afwijking e oplevert vlgs: 

(A2.l) 

Hierin is t de doorlopen dikte van het materiaal in eenheden van de stralings

lengte X. E is de karakreistieke energie voor scattering. E =mc 2(4~137)1= 
0 S S 

21,2 MeV; p.v is het moment impulsprodukt van bet invallend deeltje in MeV, 

tis gegeven in g/cm2• In onderstaande tabel zijn enkele karakteristicke 

gegevens vermeld van aluminium, lood en lucht. 

2 ·2 z A X (g/cm) E l(g/cm) 
0 C 

Al 13 27 23,9 47 2200 

Pb 82 207 5,8 6,9 110 

lucht N 76,9% 36,5 83,0 
0 21 ,8% 
A I, 3% 

tabel A2.I; stralingslengte, kritiekc energ1e E voor verschillcnde stoffea. 
C 

2 De benaderingsformul e voor <0> gcldt als t > l. Inr,evulclc gegevcns lever en: 

elektronen in loo~ 

elektronen in luc~t 

A 2 6. t08 
X 

t1 Pb -v 

92 'V 

lucht 

2 (E(keV)) 

3 7. IO x 

(E(keV)) 2 

waarin x in cm en 0 in radialen.Voor een systeem ter lengte van Im geldt: 

--
Eel(MeV) f/ (rad) 0 (graden) 

I, 0 o, 70 48,3 

5,5 0,023 8,7 

tabel A2.2; hock van scattering voor elektronen 
in lucht. 

Indien het quadrupooldoublet wordt gebruikt bij metinzen aan ec~n gasont

ladingsbuis zal multiple scattering ann de glaswand optreden indien er naar 

een gebiedje achter de wand gckcken wordt. 
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De invloed hiervan is met behulp van de theorie van Marion en Zimmerman 

(ref 12). Tabel A2.3 geeft de waardcn voor·e 1/e voor 5,5 MeV elektronen 

die volgens multiple scattering verstrooid wordcn aan aluminium en silicium. 

3 sp.gew (g/cm) A z e1 //rad.) 0 1 //grad.) 

Al 2,6989 27 13 0,7282 41, 7 

Si 2,33 28 14 0,7042 40,4 

tabel A2.3 e11e-waarden voor 5,5 MeV elektronen. 

Uit tabel A2.3 blijkt dat 2 mm dik silicium (glas) een scattering voor elck.; 

tronen veroorzaakt die aanzienlijk genoemd mag worden. 



Appendix 3 

l.'l.:;"".Cl·~3315390baar.~:uldcr -
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of a doublc-focuss~r..g ~.,._:!'letic qt:adrupole-c.oublet-cyGter.:; 

~ s, 11, Pd.ef, p, l:?, ?foe, d, IS, !i:min, !Es-Lap, E!ra..-<, O!".lcga, P, onega.l, 1, 

dm::.n, dst.-1:p, dr:ax, vnin, vstap, v1:-e.x, f, ffoc, fdcf, b, b1, v, a, Rsq, I.tot; 

li~rar~ SD:!·!, R!XiUI..A F!:.LSI; 

r ,.,.,. 1 ,..,rt·C"~''"'e i+ "'r(b) • ,..(,..,1 b • ... -- ··' ' ......... ,.A.... y'-,; , • ·.~ , ----- -
\..~-1·n " 0 ((b-'-"2-. :'PY.·;..,_1+?xl2') "1 • i.J•.·.··. ; ••= •.L I/\~•'"' - J -.._ 1 ---
e~(i -

i t~1 .. : =L to v-b-v-d. .. : 

"'\ ... i>'"'. - 1,..,._ , 

!ST.in:=r~ad; ISste.r:=read; r::-:ax:~read; c.mir.:=rea~; dstap:=rea~; d!:'.a.x:=read; vrnin:=read; vstap:=rea~; r.:n.>::=read; 

J..:=rca~1; ;"'\:=read; Ltot:=rca~; 
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S···r•el,-.\. -::'LQT(1 2 rl-+- ,)· ,..,....C,..l"'• -::-~""'..-. 1"".: · • )· , 1·1\-:c\<..,', • _, , ...... ,1.ap J .::,r."l. :-,\C.11 ..... '-.!..L\.)1'-, .... nax 1 ?·:LCj~_: 

a.ste;p 1~ .. ,. • t- • • !T r • .:' ,rn ~ A""Y': • I ) ( ) r:-.,d.Y--! , A LCR, N _,.,R, • LC,.:. 3, ~, .__,:in , 

C • ,..,_.,. •r...,(?' • ... ---,mmt'"/mf I, • J\.!\.:'C: .. " .. -..r:J ..;) 1 r:~..t4,.:.lj~ ... 1\,-..\":'!'1ln vstap 

:1·1,....,· •.-~ ... -,. ~-,-~(" 2 ·-1 \. c•~.,---·(2)· -;;,~r,-.(..., 2 ., .... ,)· s~.,,,...(,..'• 1,--•-"'(~"' )· 11'LC-::>• ,..,-:::,·,IAG""(3)· !• -.,a, l,~1.,;\1 • W- ..JI Iv,,, Ilj1 .:>r't\1~::, 1 • .L.LJJ. :>1 -I sS'..•a.};., , :J'\1.,~ .~, 1 • .IJ..J • .::01t-/V'!!J.:l.."( , • ◄ •• , vi\-'i\ !!, 1 

I ) • vma>'> , 

-:::,=>.,11·•-:Tj't.''-''T'\•' 1-r-,lengte "'C\..Lh •- .;-4'\..- ,...,1, radiusR Ltot:!-); t:LcR; HLCH; FlCT(3,2,l); SPACE(2); FL0'1'(3,2,R); SPACE(2); FLO'l'(3,2,Ltot); NLCR; 

~---' c\: .I, ?A.G::; 

I 
-..J 
0 
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Rsq:=:t-~; p:=0.O3769/:{sq; 

for IB:=ISrr.i:n ~ten IEst.ap u."1til IExm.x do _,...,., ____,, ,____ ..-

h z ...,.~.---(·-.-("'• ., <:. :, ..1.n 1..,f\;,.:, l .,J;, ) J , -
P..,r~•..,..-,t•v--,( L, .. .,-, 

1, •• ~ l CJ\. .L l-,J. L!, 

·- ,.,!{ rt. ""':D~ .... , ~) l·;.1..•. • •1··1,·· ,. ,. -< • ...,., , - ~ "' ... , ..., , 
C-e...,.··· • - ......... ..,..~ f r.:ovTr.-) • ,:; :_,c:i..-~'-1.- ..,, ... "' .. -· ... , 

Pfoc 

o:nega.l: =o:::cgaxl; 

Pdef p 

Pf v: : = +or:1e5a.x sin ( or.:et:;'.ll) ; Pdei': =-<ir:ega><S IN H( oncgal) ; 

for d.: ~d."nin s"'::,eu d.s ta"tJ ,....r.t;,J.. L..n'we d.t) - ---- ~ _.,._, ,_.., 

~-!:,b P :=Ffoc+F·d.ef _,..lx?focYFd.ef; 
- 1 . F ' - ...... , " . ., r ,_ • : =o.:,v.: c.t~I It·; .LC: :=t)':1--~oc/ :- ; s :=d-11-12; 

11 

h .--,.. • -. • ~. T c I ( b .• •· .,.. r'. , "' . "') 0 75 ~ Q ~ T r. ~,) • .... :=;:~:AsUW\ r,\.L."> .. , J.-...,e .. ,o}, v •. · ..... , • 1 ,~,!C---vc,:1.J..~.;~\: , 

f' • ~" ·, ;'P • .&>.._ .._:-oc • = 11
1--::1~0,.. • f,. 0-" ·-= 1 ;':,d,.,.r- • bl • :::•,-.,-•-roe/ ( ·-•-"'-f'oc) • - • .. I • .. ..., J •.l •• .._ • • _.._ > • , ,... I ' ._,, ..r.. - , 

12 d V 

c;·Tr•--:-.(1 ~ -1::-\, -~•.rt:-(2·'· '!;"T,...,m(3,.. r.-~~,.'· S"'1-•c-:.·(~)· -~nT-1 1,., r;,lp"")· '"r>AC .... (2)· FTr,r;,(3,., ?)· '"F'C-;; 1")• .. ...A.,..:.a. _,,_, ,J 1 , .:>-,-..'--'°~, _ _,, • .i.J.J.i..\ ,c:., ... !v,,J, i,,. .. , •. c., r...,.._ ... \,_,:r:.., .. :...i.~• , v .... r... , .Lo\.J.a.\ ,c., , .. -, r1. -,r.-, 

ALA.Rl<: ~; 

~; 

:-r :~=-c 3 I'.) 1 , ) • 
~ ~ .... :.· ,e. ,-· , 
·~· ,., ..... (.., I'.) ) 
!.L.:.IJ. ~,L·.,V; 

if b 1 >d ~-hi~::1 - -

--· ,..,. ... (,., .. i:_.;rJL\..,;·., C../J 

,.- ·,c· ·c- \ . .:>:·n. ;:_, ~ J, 

-:;-.L·:-,,(,,.., '"'~) •i::'~"--:.-/2'}• ~-L~;7-/";.,.. r:)• 5n~r-;:-f~)• 
.a. - 1 , ~,CI .l~'. I .. .1. 1-.,-..., - . \ 1 .&. - • \_ ..) I,: I'-~ l I • J-\ "v-\ C. J 

?LGT(3,2,b); SPACS(2); FIDT(3,2,(b+l2)/(v+ll)); SFAC2(2); 

·bs:-:.n if bi<( d.+abs( fdef)) "':-"'~n ----- - --
'!...,_,.~.,.. p;,-·.s.....-r.;-.•,n( L., ~-, ! ...--,,_,-,+4-). 1'."'T c-:,· ~~;!:.; ... ,.lh .L •• M"t. .1. 'r- Kv ... 1,: C- e, -l.• v,t , .. ,,1.. ., , 

':rd~ 
b., .. ;.,... p~n:17;::x-:-1 L-""a 1 ~,. ~ ' .... , J..~ - \ r,l -v•-1 ·01-....~-l.) • :,rr en • /u,,,:' , ... .- ;1., 
c~~l --

end elf:P. --
b~,--:in P~INTI'F:XT( ~:w::-ong, bl<d+); NI.CR; 

er.J.; ·--

...... ,:,.,., ..... -,)-,. p-:,r~='T7.'V'r'L-... ~.,,nk vou a..,..-1 ,.,.coa.· b"el'. .._.._'"\,. .. w.\.; .. t,:J.:_i ii .,.u, .:.•J..i.t!..'\. \~V • .-:...j. .,, ,1......, ~ .) ,t J, 

b beelc 

I ..... 

f'",.; • I ...... ~ .. >:, 
-- ,_,., ·• r•r•,1 . , .. ~ ' ' .. .... ___ I 

r . 
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.....,._,.,._,:,:...;..., .,.. ,/.J/ I..J'w,.-:;li.11,ll,u -

bf"~~in ~o::t~(~nt --- this :1.3 prc~ra!:1 m.;mbcr 2, it in ce.lcul~ting :.r.e area of t!1e accepted solid angle in radia.r.s 

irl":.r-~er -~ r•.:··.1~ -

('f each s ~.a!"t.ing :x,int as w-:ll as the nur.:oer -'Jf ra:✓!'I, ~he p:-ase-space coordir.a. tes r::us'.;, oe given in the units 
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T:sq_1, i\1 1 !'fee, ?def, Ltot, E, Ir::1in, E~st.ar,, I::,ax, l, o:n:c:.:ra; u~e.;a.1,ffoc, fdef, d, 
V, 0 1 :-,, ::l, 
... ,. , 
·""· ~, xs ~s.r, xmx.s xa, X;J..":l.in, ;,::? :=; t:1-;:, Xf!.~;<, xl, X.'3.~, x:i., xdctd:tor, x2, xa.2, x3, :r.a3, x!.;, 

~ -, 

xai~, 

' . VI 

x5, ):<.?.5, 
:,--·,,t I :/ D .&~a;:., J'l:~~-~ I 

"oO·:) :.,::1n Bl , ::? , :n, 34 s 2:i; _____ ._,_.,.._ 

.,, .. .,,_, .fat~::.?., =,· .:.s •-: .. ::; .. , ..... -i r, 4': ., 
J-•··-••I :ti, :,·2. j ' .Y~., ~•·i!"! tek"tor, :,!'2, :,·a';, Y3, ;/e.3, y'.:., ' Y5, ya.5; y::i.-~, 
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fo:-- xv ;:-:0 5te:,;, xsf,'1'J i.:r.t:!.l X!:'2.X do 
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e~d. ~~-=-e: ---!?::~~ y,,:-==:;v+y!~t-ap; 
r.-. -~ • 

' :·'..:' 
~!12:~ 

.•.ro -
1 +' A.r • • J • t lkr'!2 • • A"' Il'" • .u v-~ ,!:(;':!. • L i, J • = ~e ..... , so .,o vf\ 1, ,_, - -

I 

" '-" I 

t,' 
l 



PRI!·;T: 

R~~~):: 
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