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SAMENVATTING 

Om de beweging van een deeltje in het cyclotroncentrum te kennen 

moeten we de vergelijkingen die deze beweging beschrijven oplossen, 

waarbij de startwaarden van het deeltje bekend moeten zijn. In dit 

verslag is een methode beschreven waarmee, voor de verticale beweging, 

kan worden bepaald in welk gebied de startwaarden van de deeltjes zich 

bevinden: de emittantie van de ionenbron. De metingen zijn verricht en 

hebben als resultaat opgeleverd dat, voor zover het de verticale be

weging betreft, de ionenbron kan worden voorgesteld door een verticaal 

begrenzend diafragma met een opening van 1 mm. Deze waarde is aanzienlijk 

minder dan de puller-opening van 6 mm en het brongat van ca 4 mm. Tevens 

is nagegaan welke nieuwe gezichtspunten onze kennis over de bron

emittantie oplevert bij enkele systemen die tot doel hebben een klein 

hoogfrequent fasegebied van de interne bundel te selecteren. Daarbij 

blijkt o.a. dat het mogelijk is om met één diafragma de fasebreedte 
0 

van de externe bundel te beperken tot 12 • 
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INLEIDING 

Het Eindhovense AVP-cyclotron kan lichte ionen versnellen. De eind

energie is maximaal 30 z2/A; z is de lading van het deeltje, A het massa

getal. Tijdens het versnelproces beschrijven de ionen ten gevolge van een 

verticaal gericht magneetveld een cirkelvormige baan waarvan de straal 

toeneemt met de energie. Twee maal per omwenteling passeren de deeltjes 

een versnelspleet, gevormd door twee electroden. De spanningvoerende elec

trode wordt Dee genoemd, de geaarde electrode dummy Dee. Op de Dee wordt 

een hoogfrequent wisselspanning aangelegd. De frequentie van de aangelegde 

spanning is hierbij gelijk aan de omloopfrequentie van de deeltjes (iso

chronie). De energiewinst per omwenteling wordt bepaald door de HF-fase die 

in dit verslag gedefinieerd is als de fase van de versnelspanning op het 

moment dat de deeltjes het midden van de versnelspleet passeren. Aan het 

einde van het versnelproces worden de ionen met behulp van een electra

statisch extractiesysteem uit het cyclotron getrokken en via een bundel

geleidingssysteem naar de diverse experimenteerplaatsen geleid. 

De bundel die uit het cyclotron geëxtraheerd is, wordt gekenmerkt 

door energie, horizontale positie en richting, verticale positie en 

richting, de HF-fase en de spreidingen daarin. Voor verliesvrij bundel

transport is slechts een beperkte spreiding in bovengenoemde grootheden 

toelaatbaar. De experimenten vereisen vaak een nog verdere beperking van 

deze spreidingen. De spreidingen in de parameters van de externe bundel 

worden in hoge mate bepaald door processen die zich in het centrum van het 

cyclotron afspelen. Het is dan ook zinvol om al in het centrum de beweging 

van de deeltjes te kennen. 

In dit verslag richten we ons op.de verticale beweging in het cyclo

troncentrum. Daarvoor is kennis van het electrische en het magnetische veld 

vereist, evenals de startwaarden van de deeltjes. De kennis van-het elec

trische veld wordt verkregen door middel van een zogenaamd magnetisch 

analogon, waarin het electrisch veld in een cyclotron wordt nagebootst 

door een magnetisch veld, zie hoofdstuk 2. In het cyclotroncentrum wordt 

het magnetisch veld uniform verondersteld. In hoofdstuk 3 is een methode 

beschreven waarmee, voor de verticale bevleging, kan vlOrden bepaald in welk 

gebied de startv1aarden van de deeltjes zich bevinden. Een tweetal diag-
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nastische hulpmiddelen die hierbij gebruikt zijn worden beschreven in 

hoofdstuk 4. De resultaten van de emittantiemetingen worden gegeven in 

hoofdstuk 4. In hoofdstuk 6 worden enkele methodes beschreven waarmee de 

spreiding in de HF-fase van de deeltjes beperkt kan worden, waarbij ge

bruik gemaakt is van de verkregen kennis van de deeltjesbeweging. 
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2. BESCHRIJVING VAN DE VERTICALE DEELTJESBEWEGING 

Bij de berekening van de beweging van een deeltje is een goede 
- -kennis van het electrisch veld E en het magnetisch veld B vereist. De 

vorm van het versnellend electrisch veld tussen de dee en de dummy dee 

in een cyclotron is moeilijk te bepalen. In paragraaf 1 wordt het 

Magnetisch Analogon (ref 1) besproken, waarmee dit electrisch veld wordt 

gesimuleerd door een magnetisch veld. 

De verticale beweging kan worden voorgesteld in een faseruimte 

van Liouville. Ook de werking van diafragma's is aan te geven in deze 

faseruimte. Dit gebeurt in paragraaf 2. 

2.1. Het Magnetisch Analogon 

Een deeltje met een massa m en een electrische lading q beweegt 

in een gecombineerd electrisch veld E en een magnetisch veld B zo dat 

de snelheid voldoet aan 

a ät mv = q(B X V + E) (2 .1) 

waarbijt de tijd is. Met (2.1) kunnen we de baan van de deeltjes 

berekenen als het electrisch en magnetisch veld op iedere plaats bekend 

zijn en de begincondities van het deeltje zijn vastgelegd. 

Daar we vooral geïnteresseerd zijn in de beweging van het deeltje 

in het centrum van het cyclotron, mogen we het magneetveld uniform ver

onderstellen. De waarde wordt bepaald door de omloopfrequentie van de 

deeltjes via 

27Tf = .!S 
m 

De vorm van het electrisch veld tussen de versnelelectredes in 

(2.2) 

het cyclotroncentrum is gecompliceerd door de ingewikkelde configuratie 

van het bron-pullersysteem. Om dit electrisch veld te meten wordt 

gebruik gemaakt van een magnetisch analogon (ref 1, 2, 3). De methode 

is gebaseerd op het feit dat het electrisch en het magnetisch veld 

oplossingen zijn van dezelfde differentiaalvergelijkingen bij dezelfde 
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randvoorwaarden. Bij deze methode wordt het electrisch veld gesimuleerd 

door een magnetisch veld dat wordt verkregen in een driedimensionaal 

ijzeren model van het dee-durnmy dee systeem in het cyc:lotroncentrurn. 

Het magneetveld in het model wordt gemeten met behulp van drie 

Hall plaatjes, gemonteerd in een meetkop die kan bewegen in een x- en 

een y-richting. Het B - en B -veld worden gemeten in het mediaanvlak. 
x y 

De z-component van het veld is in goede benadering lineair in z, en 

daarom wordt B gemeten op een vaste hoogte z (z = 7 mm) en wordt 
z 0 0 

gebruikt 

B (x, y, z) 
z 

z 
B (x, y, z ) 

zo z 0 

De meting geschiedt met behilp van een PDP II-computer en een CAMAC

systeem, waarbij de veldgegevens worden opgeslagen op een "floppy 

disk". Een blokschema van de meetopstelling is gegeven in fig 2. 1 . 

--
A 
D 
c 

I 

- • URROUGHS 

87700 

REKENCENTRUM THE 

~-
_j 

DISPLAY I - I 
DEC POP- 1 1 ~DISK UNIT I 

I TELETYPE I - I 

r 
4 

I 
CAM AC -----------

INPUT-OUTPUT BESTURING 

REGISTER - MEETMACHINE 

MULTIPLEX ER t ' _, ... 
/ ....... 

~ MEETMACHINE 
/ -....... 
./ ~ -....... 

HALLSPANNINGEN 

Fig 2.1. Blokschema van het computergestuurde 
meetsysteem. 

( 2. 3) 
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In appendix A worden de differentiaalvergelijkingen gegeven, uit

gaande van vergelijking (2.1) en gebruik makend van de veldgegevens 

waarmee de banen van de deeltjes berekend worden. Deze vergelijkingen 

(A.S) worden numeriek opgelost met een Runge Kutta-procedure in een 

computerprogramma op de Burroughs B7700-computer van het THE reken-

centrum. 

Een belangrijke grootheid bij deze baanberekeningen is de zgn. 

central position phase (CPF) van een deeltje (ref 4). Bij de definitie 

van de CPF wordt rekening gehouden met het feit dat het baanmiddelpunt 

niet samen hoeft te vallen met het centrum van het cyclotron. Fig 2.2 

geeft de definities van de HF en de CP-fase. Voor de verticale beweging 

is de HF-fase van belang, en dit is ook de grootheid die gemeten wordt 

met de fasemeter en de TOF-opstelling (hoofdstuk 4). De deeltjes worden 

aangeduid met de start- (HF-) fase. 

positie deeltje 
positie deeltje 

Vector die de 

versne lspanninQ 

voorstelt 

d i e de 

Vnsn elspanni 

1 o o r sI e I I 
------------~~+------------

ba a n 

~iddeiPunt 

Fig 2.2. De voorsteZ.Zing van de definitie van de HF-fase en de CP-fase. 

Dit verslag gaat over de verticale deeltjesbeweging en in 

appendix A vinden we voor de verticale differentiaalvergelijking: 

)' --· 
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mz = e 
B • • J z(~) y_x - xy 
r z=o R + Yz 

(2.4) 

Omdat, zoals eerder vermeld, E evenredig is met z is de differentiaal
z 

vergelijking (2.4) lineair in z. De oplÓssing van (2.4) wordt dus be-

paald door twee onafhankelijke beginvoorwaarden: 

z 1 (0) = 1 Z2 (0) = 0 
en p (0) 1 

(2. 5) 

0 
·-p (0) = Z2 

Zl 

waarbij P = az;a8. In fig 2.3, overgenomen uit ref 3, is de verticale 
z 

beweging gegeven voor drie verschillende fasen. 

De verticale beweging kan in matrixvorm voorgesteld worden door 

= ( H11 (8) 

M21 (8) 

(2. 6) 

met Det M = 1. De matrix-elementen worden uitgedrukt in de bewegingen 

van de deeltjes met bovengenoemde startvoorwaarden 

M11 (8) = z (8) 

M21(8) p (8) 
Zl 

en 
M12 (8) = Z2 (8) 

p (8) 
z: 

(2.7) 

De verticale beweging kan ook vastgelegd worden door de waarde van z en 

P op een azimut 81 ~ 0. Uit (2.6) z 

volgt 

zodat de waarden van z en P op azimut 82 worden 
z 

(2. 8) 

(2.8) 

(2. 8) 

-1 De matrix M
82 

M
81 

noemen we de overdrachtsmatrix van 81 naar 82. Van deze 

overdrachtsmatrices, die in het comput.erprogramrne bekend worden, wordt in 

de rest van dit verslag veelv1.tldig gebruik gemaakt. 
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Fig. 2.3. De axiale beweging voor Vers~hiZZende fasen voor een deeltje 
dat 1 rrr.rn boven het mediaanvlak zonder• a;x:iaZe snaZheid en een 
deeltje dat in het mediaanvlak met een axiaZe snelheid van 
1 mm/rad is gestart. 
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2.2. Representaties in de faseruimte 

Een deeltje kan gekarakteriseerd worden door een punt in de fase

ruimte van Liouville. De variabelen in deze ruimte zijn de coördinaten 

xi met hun kanonisch toegevoegde variabele Px. Een bundel deeltjes wordt 

voorgesteld door een gebied in de faseruimte, indien dit gebied "klein" 

is spreken we van een "goede" bundelkwaliteit. Het gebied in de fase

ruimte bij de ionenbron dat gevuld wordt door dee~tjes uit de ionenbron 

heet de bronemittantie. 

In de loop van de tijd maakt een punt in de faseruimte een bepaalde 

beweging; het punt doorloopt dan een zogenaamde stroomlijn. De dichtheid 

van punten in de faseruimte blijft gedurende de beweging constant. 

Omdat in het cyclotron de invloed van de verticale beweging op de 

radieële beweging wordt verwaarloosd, kan in de faseruimte het zp -vlak 
z 

(de verticale faseruimte) apart worden bekeken. We gaan in de verticale 

faseruimte het effect van enkele diafragma's na. Fig 2.4 geeft de voor

stelling van een diafragma 1 in faseruimte 1 ; de faseruimte op het 

azimut van diafragma 1. 

di afragmal 

-b---

Fig 2.4. De voorstelZing van een diafragma in de 
faseruimte. b is de diafragma-opening. 

De werking van een diafragma 1 is ook weer te geven in een faseruimte 2 

op azimut 2. Dit wordt be:t:eiki.: met behulp van een overdrachtsmatrix A van 

1 naar 2 • Zo kan de werking van twee diafragma's in een figuur \'lorden 

aangegeven (zie fig 2.5). 
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diafragma 2 

z -

Fig 2.5. De voorstelZing van twee diafragma's in de 
faseruimte op het azimuth van het 2e diafragma. 

Het gearceerde gebied noemen we de acceptantie van die twee diafragma's. 

We zullen nu nog enkele eigenschappen vermelden betreffende de 

acceptantie van fig 2.5. In appendix B worden de hierna gegeven formules 

afgeleid. De verdraaiingshoek ~ 2 in faseruimte 2 is 

~2 = arctg AA 
12 

22 
(2.10) 

De verdraaiingshoek ~1 van de afbeelding van diafragma 2 in faseruimte 

1 

-Al2 l/J 1 = are tg -A
ll 

(2. 11) 

In beide gevallen geldt voor de oppervlakte 0 van de acceptantie 

(2.12) 

Zij h de afstand van het midden van diafragma 1 tot het mediaanvlak, dan 

gendt dat de verschuiving van het midden (M 1 ) van de acceptantie in fase

ruimte 1 wordt gegeven door 

In een cyclotron vormen de vertiaaZe begrenzingen een verzameling 
diafragma's. Deze diafragma's kunnen in een faseruimte op een azirmtt 
worden aangegeven en de aaceptantie die dan ontstaat heet de 
~JcZotron-acceptantie. 
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= ( _:11 
Al2 

(2.12) 

en de verschuiving van het middelpunt (M2) v~~ de acceptantie in fase

ruimte 2 

(2.13) 

In fig 2.6 en 2.7 wordt de verschuiving van de acceptanties weergegeven, 

die het gevolg zijn van een verschuiving van diafragma's 1 resp. 2. 

Fig 2.6. De verschuiving van de middens van de acceptanties ten gevolge 
van een verschuiving van diafragma 1. 

(j) 

Fig 2.7. De Verschuiving van de middens van de acceptw~ties ten gevolge 
van een verschuiving van diafragma 2. 
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Uit de figuren 2.6 en 2.7 en de relaties (2.13) en (2.14) blijkt 

dat het mogelijk is om met twee beweegbare diafragma's de faseruimte af 

te scannen. Hierop berust het principe van een emittantiemeting. Op een 

target, dat geplaatst is na het tweede diafragma, worden de deeltjes 

opgevangen die beide diafragma's klmnen passeren. Door de stroom te 

meten op het target hebben we zo informatie over het aantal deeltjes 

dat de diafragma's pásseren. 
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3. PRINCIPE VAN DE EMITTANTIEMETING 

Bij het meten van de verticale bronemittantie kan men diafragma's 

gebruiken die beweegbaar zijn opgesteld. In het Eindhovense cyclotron 

zijn de diafragma's vast opgesteld, waarbij de verplaatsing van de 

diafragma's wordt gesimuleerd d.m.v. afbuigplaten. Ten behoeve van de 

volledigheid bespreken we in paragraaf 1 eerst de methode waarin be

weegbare diafragma's gebruikt worden. Daarna komen ih dit hoofdstuk 

achtereenvolgens aan de orde: 

2. Een beschrijving van de methode waarin vaste diafragma's en afbuig

platen worden gebruikt. 

3. De invloed van een paar afbuigplaten op de baan van een deeltje. De 

verandering van de baan wordt uitgedrukt in een verschuiving in de 

faseruimte. 

4. De berekening van de verschuiving van de acceptantie ten gevolge van 

een spanning op de afbuigplaten. 

5. De numerieke uitwerking van bovenstaande methode voor ons cyclotron. 

3.1. De methode waarin beweegbare diafragma's gebruikt worden 

De opstelling is weergegeven in fig 3.1. 

D <:" ~~ --=-- =- _;---=--='lh - ::. --.- --::- __,. - - = 1 

D 
bron p u 11 er e 1 

-- - -h -=. ---2 

e 2 
target 

Fig 3.1. OpateZ.Zing om de emittantie van de bron te meten., 
waarbij twee beweegbare diafragma's worden gebruikt. 

Zoals vermeld in hoofdstuk 2 wordt de verschuiving van het midden van de 

acceptantie op el gegeven door 

( 3.1) 

waarbij h1 en h2 weer de verticale posities van de middens van de dia

fragma's t.o.v. de evenwichtsbaan zijn en A de overdrachtsmatrix van 81 

naar e2. 
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Indien er tussen 81 en 82 geen focussering is, dan is de matrix A 

een driftmatrix 

(3. 2) 

In deze matrix is d de afstand in radialen tussen de diafragma's. De 

verschuiving van het midden van de acceptantie wordt dan gegeven door 

(: .) = (- i ;) ( ::) 
Na vermenigvuldiging 

z = hl en p 
z 

(3. 3) 

(3. 4) 

Een voorbeeld van een opstelling om een bronemittantie te meten is 

gegeven in fig 3.2. Een dergelijke opstelling is gebruikt door Mallory 

en Blosser (ref 5). Een voorbeeld van bovenstaande methode, waarbij de 

emittantie van de externe cyclotronbundel is gemeten in de EMA-opstelling 

van Jülich (ref 6). 

t" ' " e:/ia 
I 

02 i 
\ 

' ' ' 

~puller 

82 OI 
I 

/ 
....... 

Fig 3.2. Bovenaanzicht van een meetopstelZing waarin 
twee beweegbare diafragma's worder. gebruikt. 

3.2. Meting van de emittantie met behulp van ~fbuigplaten 

De opstelling is gegeven in fig 3.3. De deeltjesbundel gaat van 

links naar rechts en passeert daarbij de deflectieplaten 1. Onder invloed 

van de aangelegde (de) spanning verandert de bundel daarbij van richting. 

Een deel van de bundel passeert diafragma 1 en afbi.ligplaten 2. Ook hier 

verandert de bundel van richting o.i.v. een aangelegde spanning. Van deze 

bundel passeert een deel diafragma 2 en valt op het target. 
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--- I I - --
I I 

bron ~uller e, 82 8~ 84 
af buiyin ~ t DJafburuing2 D 2 

Fig 3.3. OpstelZing om de emittantie van de bron te meten ~aarbij ~ee 
paar afbuigplaten en ~ee diafragma's gebruikt ~orden. 

In fig 3.4 wordt een radiëel beeld gegeven van de meetopstelling 

in ons cyclotron. De radiële baan is berekend met behulp van het mag

netisch analogon. Met zwarting op papiertjes, die we in het centrum van 

het cyclotron hebben aangebracht, is gecontroleerd of de bundel goed 

over de platen loopt. Daarbij is tevens waargenomen dat de radiële 

breedte van de bundel op de tweede omloop ongeveer 2 mm is. 

Yr. 
GH 

Fig 3.4. De ruimtelijke configuratie van spleten en defZectiepZaten in 
het Eindhovense AVF cyclotron. 
e1 = 650° 
82 = 9?0° 
83 = 1010° 
84 = 1380° 
Uitgebreidheid platen: eb = 56° = 1 radiaal. 
Plaatafstand 1e paar: 8 mm 
Plaatafstand 2e paar: 4 mm 

-t~ 
I ar U dI 
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3.3. De invloed van een paar afbui9platen op de deeltjesbaa? 

Tussen de platen in fig 3.3 ondervinden de deeltjes een verticaal 

gericht electrisch veld V/a. Hier is a de afstand tussen de platen en V 

de aangelegde spanr.ing. De beweging in verticale richting wordt gegeven 

door 

. (3.5) 

· Bij de ma trixbeschrijvil_1g is z. afhankelijk van de azimutale pos i tie 6. 

Daarom wordt·vergelijking (3.5) geschreven als 

(3.6) 

met e = Wt en w de omloopfrequentie van de deeltjes in rad/sec. Aan het 

einde van de platen vinden we voor fj_p en 6z: 
z 

I1P a2z .9.. .!.._ .Y. e = ae2 eP = z m w2 a p 

6.2 
1 a2z .9.._1 v.!_ 8 .!. 6P e (3.7) = 2 ae2 6p - = m w2 a 2 p 2 z p 

Aan de formules (3.7) is te zien dat we de afbuiging kunnen voorstellen 

door een stapvormige verandering van P in het midden van de platen, zie 
z 

fig 3.5. 

fz 0 

~ le 
8 

~ep ---. 

V 

Fig 3.5. De r>ichtingsver>a:nder>ing van een deeltje ten gevolge 
van een spanning V op de onder>ste plaat. 

De azimutale uitgebreidheid 6 van de door ons gebruikte platen is 
p 

1 radiaal. Onze emittantieberekeningen zijn verricht bij een cyclotron-

instelling van 7 MeV protonen. Dit betekent een omloopfrequentie van 
3 11299 kHz = 70994 10 rad/sec, zodat 6P uit (3.7} wordt: 

z 
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AP = 1.98 10-5 V (3. 8) 
z a 

Bij het eerste stel platen \·Tordt de spG:.nning aangelegd op de onderste 

plaat en is de plaatafstand 8 mm; bij het tweede stel platen wordt de 

spanning aangelegd op de bovenste plaat en is de plaatafstand 4 mm 

zodat 

AP 
Z2 

0.5 
=- --

100 
( 3. 9) 

In deze relaties zijn de factoren Cl. en (3 gedefinieerd, die later nog 

gebruikt worden. We weten nu hoe de coördinaten van een deeltje i~ de 

faseruimte veranderen door een spanning op de afbuigplaten. 

In de volgende paragraaf wordt bekeken hoe de totale diafragma

acceptantie verandert. 

3.4. Berekeningen bij de methode met de afbuigplaten 

Voor de berekening van de verschuiving van de acceptanties kunnen 

we in eerste instantie de opstelling enigszins vereenvoudigen, zoals 

getekend in fig 3.6. 

1 
- T 
81 82 83 

at b. t afb.2 •Dl 02 

Fig 3.6. Schematische voorstelZing van een vereenvoudigde 
emittant'ie meetopsteZZing. 

target 

Met weerstandspapier is gecontroleerd of het electrisch veZd tussen 
de afbuigplaten in vo Zdoende :na te homogeen is. Zie Appendix C. 
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We veronderstellen dat het eerste diafragma dezelfde positie heeft als 

het tweede stel deflectieplaten. In feite is de positie verschillend, 

maar hiervoor wordt later een correctie aangebracht. Omdat het effect 

van een afbuigplaat kan worden voorgesteld door een stopvormige ver

andering van P , is de azimutale afmeting van de platen 0 gesteld. 
z 

Om nu een formule te vinden voor de coördinaten van een deeltje, 

in de faseruimte bij het eerste stel platen, dat bij gegeven plaat

spanningen V1 en V2 het target bereikt, volgen we nu in feite het deeltje 

terug vanaf het target: 

1. Een deeltje dat de beide diafragma's heeft gepasseerd, had dus on

middellijk na e2 de coördinaten 

2. Dus onmiddellijk voor e2 de coördinaten 

= 

3. Dus onmiddellijk na el 

4. Dus onmiddellijk voor e1 

(3.10) 

met A = ( ::: en det A = 1 is = ( -
- Al2) 

A11 

zodat we voor (3.10) krijgen 

(:.) (-
0 A12l( &ZJ) I 0 

A12 Wv') = = l-j - Au !1P j - A11 SV2 
Z2 

(3.11) 

waarbij a en S de factoren zijn uit (3.9). 



-17-

Deze formule geeft dus ook de verschuiving van het midden van de 

acceptantie, in de faseruimte bij het eerste stel platen, onder invloed 

van de aangelegde spanningen V1 en V2. We zien dan dat we door verande

ring van V1 en V2 de gehele faseruimte kunnen afscannen. 

Als voorbeeld bekijken we even het geval dat er tussen el en e2 

geen focussering is, dus dat de matrix A een driftmatrix is met 

d = el - 62. De verschuiving van het midden van de acceptantie is dan 

(:z) (- ~ - ~ )( ~:::) 
ofwel 

z d tJ.p 
Zz 

en 

p = - (!J.P + tJ.p z2) z Zl 

zodat we inderdaad voor deze eenvoudige situatie de juiste formules 

vinden. 

In de volgende paragraaf wordt de driftmatrix vervangen door 

overdrachtsmatrices die berekend zijn met het magnetisch analogon. 

(3.12) 

3.5. Nadere uitwerking van de methode voor het Eindhovens Cyclotron 

In fig 3.7 wordt de schematische voorstelling gegeven van de 

gebruikte opstelling, waarbij in vergelijking met fig 3.6 alleen het 

2e stel platen zich niet meer op de positie van diafragma 1 bevindt. 

In dit schema is aangegeven op welke posities de overdrachtsmatrices 

betrekking hebben. 

In Appendix D is formeel afgeleid dat nu het midden van de 

acceptantie bepaald wordt door 

met de "correctiefactor" C1z/D12• 

(3.13) 
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1-·--- A ---·-t---- 0 
l 

I ----- ( ----,--...;...---:--1 
e 1 e e 2 3 e 4 

taruet 

a f b. 1 01 afb.2 n 2 

Fig 3.7. Schematische voorstelZing van de emittantie meetopsteZZing. 

We willen nu bovenstaande formule toepassen voor verschillende 

fasen; de matrixelementen zijn, zoals vermeld in hoofdstuk 2, afhankelijk 

van de fase van de deeltjes. In tabel 3.1 worden de matrixelementen van 

de meetopstelling gegeven voor verschillende fasen. 

TabeZ 3.1. Enige matrixelementen die behoren bij de meet-
opstelZing in het Eindhovens Cyclotron. 

tP - 20° - 29° - 38° - 470 - 56° 

A12 5.084 5.136 5.327 5.706 5.733 

A11 0.354 0.387 0.528 0.825 0.942 

C12/D12 0.973 0.980 0.986 0.991 0.983 

Dl2 6.146 5.943 5.750 5.553 5.607 

Merk op dat 

1. C12/D12= 1. Dit wordt veroorzaakt door het relatief kleine verschil 

in azimutale positie tussen diafragma 1 en plaat 2. Dit betekent dat 

ook de vereenvoudigde voorstelling van de meetopstelling goed bruik

baar is. 

2. ~12 I>> ~11 I, zodat de faseruimte, op het azimut van plaat 1, wordt 

opgespannen door twee vectoren die onderling een hoek maken van meer 

dan 80°. 

Voor de startfase tjJ = - 38° is in fig 3.8 de diafragma-acceptantie 

getekend. De diafragmabreedte is 0.2 mm. 
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0.2 0.2 z-
(mm) 

-0.1 

Fig 3.9. De diafragma-acceptantie voor deeltjes die gestart 
zijn met een fase van -380. 

In fig 3.9 wordt voor de fases -29°, -38°, -47° de verschuiving 

van het midden van de diafragma-acceptantie.aangegeven. 

0.2 

Fig 3. 9. 

0.1 

Pz (mmfrod) 
0.1 

a 

0.1 

De ver-schuivingen a en b van de acceptantie op azimut 8 1 • 

a: b:Pz 1 = 0. 04 mm/1•ad bij V1 = 16 V. 
b: !:lPz 2 = 0. 04 mm/1•ad bij V2 = - BV. 
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De diafragma-acceptantie van fig 3.8 kan door een combinatie van 

de twee vectoren in fig 3.9 op ieder punt in de faseruimte gelegd worden. 

De stroom op het target is dan een maat voor de dichtheid in de fase

ruimte. Zo kan een emittantie gemeten worden. De experimentele resul

taten worden besproken in hoofdstuk 5. 
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4. DE HF-FASEMETER EN DE TOF-OPSTELLING 

Bij het onderzoek is onder andere gebruik gemaakt van de volgende 

twee diagnostische hulpmiddelen: 

1. Een systeem voor de bepaling van de HF-fase van de bundelpuls 

(ref 7, 9, 10). Deze fasemeter wordt gebruikt om de isochronie van 

het magneetveld te controleren en is daardoor onmisbaar voor een 

goede instelling van het cyclotron. Het systeem in de huidige vorm, 

dat gebruik maakt van HF balanced mixers en dat ontwikkeld is door 

Dr. G.C.L. van Heusden (ref 10), is ook overgenomen bij de bouw van 

het VICKSI Cyclotron te Berlijn (ref 4 ). 

2. Een systeem voor de bepaling van de tijdstructuur van de externe 

cyclotronbundel. De opstelling is gebouwd in het najaar van 1977 en 

wordt gebruikt om de fasebreedte van de externe bundelpuls te meten 

(ref 8). 

In dit hoofdstuk wordt een korte beschrijving van beide systemen gegeven. 

4.1. De fase-meetinrichting 

De fase-meetinrichting wordt gebruikt om de HF-fase van de bundel

puls te bepalen. De deeltjes passeren, op diverse baanstralen, capaci

tieve sondes die onder en boven het mediaanvlak zijn aangebracht. De 

spanning die door deze deeltjes geïnduceerd wordt is periodiek, met een 

periodetijd die hetzelfde is als die van de dee-spanning. 

Het signaal op de sondes wordt sterk verstoord door de versnel

spanning. Omdat de bijdrage van de versnelspanning tot het signaal van 

de sonde aanzienlijk groter is dan de bijdrage van de deeltjes,·wordt 

van het signaal de 2e harmonische gemeten. De fasemeter bepaalt de fase 

van de 2e harmonische van het sondesignaal ten opzichte van de fase van 

de in frequentie verdubbelde dee-spanning. De meetopstelling is gegeven 

in fig 4.1. 
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eeltjes 
CORRELATEII 

. Sonde 

D IS Pl A V 

Fig 4.1. De fase-meetinriehting. 
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VECTOR 
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MULTIPLEXER 2 

MUlTIPLEXERa 

CAM AC 

DEC POPil 

In het cyclotron zijn 8 paar sondes gemonteerd. Multiplexer I, die 

gestuurd wordt door multiplexer III, selecteert de sondes die gemeten 

worden. In de correlator worden de amplitude en de fase van het signaal 

bepaald. Op de werking van de correlator wordt hier niet ingegaan; de 

werking wordt beschreven in ref 10. De correlator îs verbonden met een 

vectorscoop. Deze geeft een visueel beeld van de HF-fase en de bundel

intensiteit. 

Deze informatie wordt ook toegevoegd aan de computer. Dit gebeurt 

met behulp van een ADC, die door multiplexer II geschakeld wordt tussen 

de cos ~ en de sin ~ lijn. De computer kan uit het verloop van de HF-fase 

versus de baanstraal bere}:enen hoe de bekrachtiging van de concentrische 

spoelen van het cyclotron gecorrigeerd moeten worden. Deze correcties 

worden dan uitgevoerd. 

A 
D 
c 

Met de fase-meetinrichting kunnen fases gemeten \'lOrden met een on

nauwkeurigheid van 0,5° bij een bundelintensiteit van enkele nano-amperes. 
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4.2. De Time Of Flight me~.t2.EË_telling 

De Time Of Flight (TOF-) meetopstelling wordt gebruikt om de tijd

structuur van de externe cyclotronbundel te bepalen. Van de periodieke 

cyclotronpuls wordt aselect een proton "getrokken" en daarvan wordt de 

aankomsttijd t.o.v. de eerstkomende nuldoorgang van de versnelspanning 

bepaald. Bij voldoende trekkingen krijgen we een betrouwbaar beeld van 

de tijdstructuur van de externe cyclotronbundel. 

Voorwaarde voor een betrouwbaar beeld is wel dat elk proton dat de 

detector bereikt verwerkt moet kunnen worden. Nadat een proton de detec

tor bereikt heeft is het systeem gedurende enige tijd ongevoelig voor 

nieuwe inslagen. Deze tijd noemt men de dode tijd. Voor de discriminator 

(zie fig 4.2) is deze 50 nsec. Dit betekent dat het onmogelijk is om per 

periode meer dan één protoninslag te verwerken, zodat het ongewenst is 

dat meerdere protonen per periode de detector bereiken. Daarom mag in het 

verstrooicentrum slechts een klein deel van de bundel verstrooid worden. 

In onze situatie bereikt, bij een stroom van 25 nA, gemiddeld slechts 

één proton per 2000 perioden de detector. 

De TOF-meetopstelling wordt in de meest principiële vorm sche

matisch weergegeven in fig 4.2. 

DISPLAYt---oot 

PLOTTERt---+--f 

D I S C 2 

V V S C F D 

Fig 4. 2. De :I'OF-meetop:~teU-ing. 

DEC PDP 11 

A 
0 
c 

CAMAC 
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De werking van de opstelling is als volgt: 

1. De geëxtraheerde protonen worden voor een deel door de verstrooifolie 

F verstrooid, o.a. naar de detector. 
V 

2. De verstrooide protonen worden eventueel door de remfolie F zoveel 
r 

afgeremd, dat de protonen ongeveer halverwege de detector tot stil-

stand komen. 

3. Het detectorsignaal wordt versterkt door de versterker \VVS) en 

wordt door een "Constant Fraction Discriminator" (CFD) in de juiste 

vorm gebracht. Het tijdstip van de puls die de CDF geeft wordt niet 

beïnvloed door de hoogte van de spanningspuls van de VVS. 

4. De CDF start de Time to Analog Converter (TAC). 

5. Discriminator II geeft een puls af bij de eerst volgende nuldoorgang 

van de versnelspanning (Dee-spanning) . 

N.B. Het is ook mogelijk de Dee-spanning in frequentie te delen. Zo 

kan de tijdstructuur over meerdere perioden bekeken worden. 

6. Discriminator II stopt de TAC. 

7. De TAC geeft een spanningspuls af (lengte ~ 2 J..isec) waarvan de hoogte 

evenredig is met de tijd tussen start- en stoppuls en daarmee even

redig met de tijd tussen de protoninslag en het einde van de periode 

van de Dee-spanning. 

8. De pulshoogte wordt, via het CAMAC-systeem, gelezen door een computer. 

Hierbij wordt een snelle Analoog Digitaal Converter gebruikt. 

9. De computer sommeert en rangschikt de pulsen naar pulshoogte. Zo 

ontstaat een beeld van de tijdstructuur van de externe cyclotron

bundel. Het resultaat wordt op een display zichtbaar gemaakt en kan 

door een plotter worden getekend. 

Een uitvoerige beschrijving van het systeem is te vinden in ref 8. 
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5. DE RESULTATEN VAN DE EMITTANTIEMETING 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de emittantiemetingen ver

meld. Daarna worden de vorm en de oppervlakte van de bronemittantie bepaald 

uit de emittantiemetingen. Vervolgens wordt een beschouwing gegeven over de 

gevolgen voor de emittantiemeting van een verticale verplaatsing van de 

diafragma's van het meetsysteem. Tenslotte wordt het effect van de hoogte 

van het gat van de ionenbron op de bronemittantie bepaald. 

5.1. De emittantiemetin~ 

De metingen zijn verricht met de opstelling die beschreven is in 

hoofdstuk 3. Bij de metingen is het cyclotron ingesteld op een proton 

eindenergie van 7 MeV. Daarbij is de versnelspanning 12 KV (= 315 schaal

delen). De ionenbron is zo ingesteld dat de bundelstroom, die gemeten 

wordt met een target op een straal van 40 cm, ongeveer 7 ~A is. Na 

montage van de diafragma's en de afbuigplaten is de bundelstroom gemeten 

als functie van de spanningen op de afbuigplaten V1 en V2. In fig 5.1 

is de bundelstroom uitgezet tegen V1 en V2, waarbij tevens aangegeven is 

de fase van de deeltjes die gemeten is op een straal van 30 cm. Uit 

fig 5.1 volgt fig 5.2 waarin de lijnen van gelijke bundelintensiteit 

zijn aangegeven. 

Om fig 5.1 te kunnen transformeren naar de faseruimte op de tweede 

omloop moeten we de startfase van de deeltjes kennen. De gemeten fases 

zijn niet gelijk aan de startfases maar kunnen een constante waarde daar

van verschillen. Dit verschil is te wijzigen door de bekrachtiging van de 

concentrische spoelen te veranderen, waarmee we de isochronie van het 

magneetveld beïnvloeden. Om nu toch een startfase aan de deeltjes te 

kunnen toekennen gaan we ervan uit dat in het cyclotron-centrum de 

grootste stroomintensiteit ligt bij een fase van ongeveer -38° ·(ref 7, 

9,12). Verder blijft een aanwezig faseverschil tussen twee deeltjes 

gedurende de versnelling ongeveer constant. (Voor een preciese beschouwing 

zie ref 4). 

Aan de twee lijnen a en b die getrokken zijn in fig 5.1 moet:e:1 we 

dan de startfases -48 en -28 toekennen. Bij het rekenen hebben we gebruik 

gemaakt van -29° en -47°. Deze lijnen transformeren met de daarbi.j be-
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/ 

-100 

Fig 5.1. De bundelstroom als functie van V1 en V2 • 

Lijn a correspondeert met deeltjes met een startfase van -48°; 
Lijn b correspondeert met deeltjes met een sta.r>tfase van -28°. 
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Fig 5.2. De punten in het V1V2-vlak met dezelfde bur~elintensiteit. 
De Zijnen a en b corresponder·en met deeltjes met een fase 
van -48° resp -28°. 



-28-

horende matrix m (3.13) naar de faseruimte op de tweede cyclotron-omloop. 

Fig 5.3 geeft de emittantie op de tweede omloop, die berekend is uit de 

meting van fig 5.1. We hebben hier alleen gebruik gemaakt van de lijnen 

a en b om de emittantie te vinden in de z-P faseruimte van de tweede 
z 

omloop, maar in feite zouden we natuurlijk alle lijnen van gelijke fase 

moeten gebruiken. Deze lijnen van gelijke fase vormen samen de waaier

vormige fig 5.1. Punten uit fig 5.1 waar meerdere lijnen met gelijke 

fase elkaar snijden hebben een grotere fasebreedte (zie hoofdstuk 6) die 

echter alleen extern gemeten kan worden. 

-I. 

4 

f 
Pz lmm/rad) 
3 

2 

-1 

-2 

-3 

-4 

2 3 z- 4 
(mm) 

Fig 5. 3. De emittantie op de tvJeede omloop. 
Lijn a correspondeert met deeltjes met een fase van -480; 
Lijn b correspondeert met deeltjes met een fase van -28°. 
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5.2. Gevolgtrekkingen uit de gemeten emittantie 

a. ~~-~2~~-~~~-~~-~~~~~~~~~~· De gemeten emittantie kunnen we vergelijken 

met de afbeelding van een denkbeeldig diafragma dat geplaatst is in de 

puller net na de ionenbron (zie fig 3.4). Als de transformatiematrix 

van dat diafragma naar de tweede omloop B is, dan volgt voor de 

rotatiehoek (zie 2.10) 

tiJ =· arctg BB12 
22 

(5. 9) 

Ook de matrixelementen hierin zijn afhankelijk van de startfase van 

een deeltje; in onderstaande tabel zijn de matrixelementen en de 

rotatiehoek tiJ gegeven voor enkele fases. 

TabeZ 5.1. De waarden van de eZementen van de matrix die de fase
ruimte onder de puZZer en de faseruimte op de tweede 
omZoop met elkaar verbindt. De rotatiehoek ~ van de 
afbeeZdin(J van een diafragma onder de puZZer" in de 
faseruimte op de tweede omZoop. 

4> -20 -29 -38 -47 -56 

B11 2.499 1.796 1. 332 2.030 1.934 

B12 20.803 18.323 16.047 14.583 13.199 

B21 0.413 0.239 0.120 0.149 0.052 

B22 3.836 2.994 2.195 1.562 0.872 

lJJ 79.5 80.7 82.2 83.9 86.2 

Deze waarden van tiJ komen redelijk overeen met de rotaties van de ge

trokken lijnen in fig 5.3. 

Conclusie: De gemeten emittantie kan gezien worden als de <fbeeldi.ng 

van een denkbeeldig diafra~na dat geplaatst is onder de puller na de 

eerste Dee-oversteek. 

b. ~~-~P~~~~~-~~~-~~~-:è~~~~~~~~~~~:· De opening van het denkbeeldige 

diafragma onder de puller berekenen we uit fig 5.4. Hierin wordt met 

twee rechte lijnen de bijdrage tot de gemGten "cmittantie" aangegeven 

van deeltjes met een startfase van -38°. Bij het tekenen van deze 

lijnen is rekening gehouden met een apparaatprofiel met een breedte 
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Fig 5.4. Bijdrage van deeZtjes met een startfase van -38° tot het 
V1V2-vZak. 
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van ongeveer 6 V (zie fig 3.9 en 3.10). Transformeren we deze lijnen 

naar de faseruimte op de tweede omloop, dan vinden we, zoals is aan

gegeven in fig 5.5, een ~P tussen de lijnen van 0.062 mm/rad. 
z 

Transformeren we een denkbeeldig diafragma, geplaatst bij de puller, 

dat een opening heeft van 1 mm naar de tweede omloop dan levert dit 

eveneens een ~ van z 

~P = - 1
- b == 

1
16 

1 = 0. 062 mm/rad 
Z2 B12 

(5.2) 

op, waarin B de overdrachtsmatrix is van de puller naar de tweede om

loop voor deeltjes met een fase van -38°. 

Conclusie: De gemeten emittantie kan gezien worden als de afbeelding 

van een denkbeeldig diafragma onder de puller dat een opening heeft 

van 1 mm. 

Opmerking: Het feit dat het diafragma onder de puller bij transforn1atie 

naar de tweede omloop een fase·-afhankelijke rotatiehoek geeft, waardoor 

de emittantie in fig 5.3 uitwaaiert, is een voorbeeld van de zogenaamde 

HF-fasemixing. 

2t 
Pz [m m fro.d J 

' 0.062. 

3 2 z- 2 

(mm) 

2 

Fig 5. 5. De gemeten bronemittantie voor deeltjes met een Etartfase 
van -38°_, op de tweede omZoop. 
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c. ~~~-~22~~~!~~-~~~-~~-~~~~~~~~~~· Voor deeltjes met een fase van onge

veer -38° berekenen we het oppervlak in de faseruimte uit fig 5.5. Het 

gemeten oppervlak van de emittantie op de tweede omloop is voor deeltjes 

met dezelfde fase even groot als de oppervlakte van de emittantie bij de 

pulleren is ongeveer 0.3 mm 2/rad. Een oppervlakte in de faseruimte 

wordt ook vaak uitgedrukt in mm-mrad. In dat geval is in de faseruimte 

verticaal de richtingsafwijking z(= dZ/dS) uitgezet, waarbij S de af

gelegde afstand van het deeltje is. De waarde van z wordt uitgedrukt 

in mrad en berekend uit 

(5.3) 

waarin R de straal van de deeltjesbaan is. In ons geval vinden we dan 

bij de puller, waar de straal van de deeltjesbaan 2 cm is, voor de 

oppervlakte van de bronemittantie 15 mm-mrad. 

d. De bundelstroom. De totale bundelstroom die gemeten is in fig 5.1 

berekenen we met 

(5.4) 

waarin G de oppervlakte van de acceptantie van het meetsysteem is, uit

. gedrukt in V1 en V2. Dit oppervlak, dat te berekenen is uit het opper

vlak van de diafragma-acceptantie uit fig 3.9, de determinant van de 

matrixmen de coëfficiënten a en B, bedraagt 106 v2• Toepassing van 

(5.4) op fig 5.1 levert een bundelstroom op van 3 ~A. Op het verschil 

tussen deze bundelstroom en een bundelstroom van 7 ~A die, bij dezelfde 

instellingen, gemeten wordt zonder emittantie-meetopstelling, wordt in 

sectie f ingegaan. 

e. Q~-~~~~~~~!~~~2-~~~-~~-e~~~~~~~~~~~~~· In fig 5.5 is_ te zien dat voor 

z = 0 de verticale positie van de emittantie 0.6 mm/rad is. ~et behulp 

van matrix B kunnen we berekenen wat de positie van het denkbeeldig 

diafragma bij de puller zou moeten zijn. 

= B-1 
( 0 l 

Pz 2e omloop 
( 5. 5) 

Met z 
11 

= -B12P vinden 
pu er z 

tabel 5.1 en een P van 0.6 
z 

we, uitgaande van de waarden van B12 in 

mm/rad, z ~- 9.5 nun. Omdat de puller 
p 
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zelf maar een uitgebreidheid heeft van 6 rum betekent dit dat de uit

lijning van het cyclotron-centrum niet in orde is. De "verschuiving" 

in de z-richting van de gemeten bronemittantie in fig 5.5 is te wijten 

aan begrenzingen in het meetsysteem waarop in de volgende sectie wordt 

ingegaan. 

f. ~E~~~~!~~~~-~!j_~~-~~~~~~~~~~~~-E~~~~~· De metingen hebben aangetoond 

dat de bron in de verticale faseruimte voorgesteld kan \vorden door een 

diafragma, geplaatst onder de puller, met een breedte van 1 mn1. De 

gemeten bundelbreedte op de tweede omloop is 4 mm en de berekende 

bundelstroom is 3 ~A. Bij gelijke cyclotroninstellingen wordt, zonder 

emittantie-meetopstelling, een bundelstroom gemeten van 7 ~A, zodat een 

deel van de bundel blijkbaar niet gemeten wordt. Uit zwartingspatronen 

op de tweede omloop blijkt bovendien dat de bundelhoogte àaar minimaal 

15 mm is, waarvan met de meetopstelling 8 mm gemeten had kunnen worden. 

Gezien de gemeten 4 mm moet er in het systeem nog een begrenzing zijn. 

Deze begrenzing kan veroorzaakt worden doordat b.v. de onderste plaat 

van het tweede stel afbuigplaten zich, door foute uitlijning, kan ge

dragen als een diafragma, waarvan de onderste begrenzing even hoog zit 

als het eerste diafragma. 

e 
E 
CIO 

t 
1 

afb. 1 
2 

D 1 

------~ l, 

3 
afb.2 

-=---;.< -, 
I 

Fig 5.6. De begrenzingen van het tweede paar afbuigplaten 
aZs de bronkop gekanteld is. 

Ondanks correcte montage van de diafragma's en de afbuigplaten kan dit 

toch optreden als de bronkop scheef staat, d.w.z. als de bronkop iets 

geroteerd is om de as waarlangs de bron naar het centrum wordt ge

schoven. De kantelhoek a waarbij de positieve z--\·laarden afgesneden 

worden is (zie fig 5.6): 



(---

f 
1 pz 

mfnul 

I 

I 

I 

•t 

I 

I 
,<:--- geme~e() f-~~ 

I 

9eo.cce~~.eerd c;lCJcH \-\e.~ c.ydo~ron 
I 

------"') I 
I 

S" 

<------------------------- Z.lJo..r~;flf} op heJ po.pie.r :') 

.~ o.o6z.mmfroJ 

l"f)rn 

Fig 5.7. De b~onemittantie en de ayalot~onaaaeptantie op de tweeäe omloop voo~ deeltjes met een startfase van -38°. l 
w 
~ 
I 



2 
2

0 a = arctg 
60 

= 

-35-

waarbij de halve plaatafstand 2 mm is en de afstand tussen het dia

fragma en het eind van het stel platen 60 mrn bedraagt. We nemen aan dat 

dit inderdaad de oorzaak kan zijn van de beperkte emittantie en gaan nu 

de waarde van de bundelstroom en het emittantie-oppervlak nader be

kijken. De correctie is in fig 5.5 gestippeld aangegeven. 

In fig 5.7 is, 
. . . 0 

voor deeltjes met een startfase van -38 , de bron-

emittantie en de cyclotron-acceptantie op de tweede omloop getekend. 

We zien nu dat het oppervlak van de bronemittantie, dat "past" in de 

cyclotron-acceptantie, 0.6 mm 2/rad (30 mm-mrad) is. De bundelstroom 

schatten we nu op 6 ~A, hetgeen overeenkomt met de gebruikelijke 

bundelstroom van 7 ~A bij deze bron- en cyclotroninstelling. 

Conclusie: De gebruikte meetopstelling meet op de tweede omloop van 

de totale bronemittantie een stuk met een breedte van 4 mm, in plaats 

van de door het cyclotron mogelijke 8 mm. We meten daarbij ook de 

helft van de oorspronkelijke bundelstroom. 

5.3. De gevolgen van een diafragma-verplaatsing en een asymmetrische 

veldbekrachtiging 

Het resultaat van een emittantiemeting, waarbij de verticale positie 

van het diafragma met + 1 mm is veranderd, is gegeven in fig 5.8. De daar

uit berekende emittantie op de tweede omloop is gegeven in fig 5.9. Hieruit 

1is te zien dat de verticale afstand tussen de lijnen a en b vergroot is. 

Dit is een gevolg van het feit dat het diafragma nu uit het mediaanvlak 

staat. Belangrijker is echter dat door het verhogen van de opening van het 

le diafragma nu wel een bundelhoogte is gemeten van 8 mm: de opening van 

het emittantie-meetsysteem. 

Het effect van een verplaatsing van het tweede diafragma is een

voudig te berekenen en direct uit te drukken in een spanning Vz. Bij plaat 

2 krijgen alle deeltjes een ~P verandering van BVz. De verplaatsing die 
z 

daardoor ontstaat bij het tweede diafragma (zie fig 3.8) i.s BVzC12 met C 

de matrix tussen het tvleede paar afbuigplaten en het tweede diafragma. 
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Fig 5. 9. Gemeten bronemittantieJ waarb·ij het eerste diafragma verhoogd 
is opgesteld. 
Lijn a correspondeert met deeltjes met een fase van -47°; 
Lijn b correspondeei'·t met deeltjes met een fase van -29°. 
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Fig 5.10. De gemeten bronemittantie b1:j een asymmetrische bekrachtigina 
van de binnenste conc;enti.'ische spoelen. 
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Met C12 ~ 6 (zie tabel 3.1) en S = - 0.5/100 (paragraaf 3.3) wordt ge

vonden h2 - 0.03 V2 zodat een verhoging van het tweede diafragma een 

~V 2 van 30 V veroorzaakt, hetgeen ook experimenteel is geverifieerd. 

De bronemittantie is ook gemeten bij een asymmetrische bekrachtiging 

van de binnenste spoelen. Daarbij blijkt de gemeten emittantie naar be

neden te verschuiven (zie fig 5.10) als de bovenste spoelen extra en de 

onderste spoelen minder bekrachtigd worden. Bij een asymmetriestroom van 

20 A is de verschuiving 0.24 mm/rad: de verschuiving is lineair in de 

stroom. 

5.4. De verandering van de brongathoogte 

De ionenbron werd voorzien van een pijp met een groot ovalen gat. 

Daarin is een, in hoogte verstelbar~, tantalen cylinder geplaatst met een 

klein brongat (zie fig 5.11). 

Pig 5.11. De constructie van de -ionenbron met het verstetbare brongat. 

Hiermee zijn de bundelstroom en de bronemittantie gemeten als functie van 

de brongathoogte. In fig 5.12 en 5.13 zijn de bundelstroom en de ver

schulving van de bronemittantie uitgezet tegen de brongathoogte, waarbij 

de verschuiving van de emittantie is herleid tot ee~ verplaatsing onder 

de puller. 
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Fig 5.12. De gemeten brongatverschuiving als functie van 
de brongathoogte. 
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Fig 5.13. De relatieve bundelintensiteit als functie van 
de hoogte Van het ionenbrongat. 

I 

Uit de figuren 5.12 en 5.13 blijkt dat de bundelintensiteit sterk 

afhangt van de brongathoogte: 50% bundelverlies bij een verplaatsing van 

het brongat van 0.5 mm ten opzichte van de optimale positie. Verder blijkt 

de verplaatsing van de bronemittantie, onder de puller, bij benadering 

even groot te zijn als de verschuiving van het brongat. We kunnen stellen 

dat de positie van de bronemittantie bepaald wordt door het brongat, maar 

dat de puller een "acceptantie" heeft van 1 nm1. Ten opzichte van de gemeten 

positie van het. "hrondiafragma" van - 9. 5 mm is àeze verschuiving te ver

waarlozen, zodat bij het instellen van de brongatpositie alleen maar reke

ning hoeft te worden gehouden met de bundelintensiteit. 
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5.5. Conclusies met betrekking tot de broncmittantie 

De ionenbron kan in de vèrticale faseruimte worden voorgesteld door 

een diafragma dat geplaatst is onder de puller en dat een breedte heeft 

van 1 mm. De oppervlakte van de bronemittantie is 0.6 mm 2/rad. Uitgedrukt 

in mm-rad komt deze oppervlakte in onze situatie overeen met 30 mm-mrad. 

De gemeten positie van het brongat is ongeveer 9.5 mm onder het mediaan

vlak waaruit blijkt dat de uitlijning van het cyclotroncentrwn niet in 

orde is. De uitlijnfout wordt veroorzaakt door de niet geheel juiste 

positie van de Dee en de Dummy-Dee ten opzichte van het mediaanvlak. 

Onder de uitlijnfout rekenen we niet de positie van de ionenbron omdat 

de invloed van het brongat op de bronemittantie beperkt blijft tot 1 mm. 

Bij het instellen van de hoogte van de bronkop is het voldoende de 

bundelintensiteit te optimaliseren. 
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6. FASESELECTIE GEBASEERD OP DE VERTICALE DEELTJESBEWEGING 

De fasebreedte van een "burst" in het cyclotron is ongeveer 40° 

(ref 7, 9, 12). Om single-turn extractie te verkrijgen is het gewenst de 
0 fasebreedte van een "burst" te beperken tot ca 6 (ref 7, 9, 12). Single-

turn extractie is de extractie van één enkele omwenteling; alle deeltjes 

maken dan gedurende de versnelling eenzelfde aantal omlopen. Er zijn 

faseselectie-methoden die gebaseerd zijn op de afhankelijkheid van de 

radieële beweging van de fase van een deeltje (ref 7, 9). Hierop wordt 

niet verder ingegaan. In dit hoofdstuk wordt nagegaan welke nieuwe 

gezichtspunten onze kennis over de bronemittantie oplevert bij enkele 

faseselectie-systemen die gebaseerd zijn op de verticale deeltjesbeweging. 

Hierbij worden drie gevallen bekeken, namelijk de faseselectie die op

treedt bij de emittantiemeting, een faseselectie-systeem waarbij 2 dia

fragma's gebruikt \vorden die op elkaar zijn afgebeeld (ref 7, 9, 12) en 

een faseselectie waarbij 1 diafra~na gebruikt is dat afgebeeld is op de 

bronemittantie. 

6.1. Faseselectie bij emittantiemetingen 

De faseselectie die ontstaat bij de emittantiemetingen kan uitge

legd worden aan de hand van de voorstelling waarbij de bronemittantie 

overeenkomt met de voorstelling van een diafragma onder de puller, en 

dat de rotatie in de faseruimte afhangt van de fase van de deeltjes. 

Gebruiken we nu het emittantie-meetsysteem van hoofdstuk 3 dan kunnen we 
I 

de spanningen vl en v2 zo kiezen dat de diafragma-acceptantie, in fig 6.1 

aangegeven met een ruit, van het meetsysteem verschuift over de lijn c in 

fig 6.1. We hebben dan faseselectie waarbij we ook nog de te selecteren 

fase kunnen kiezen. Verschuiven we de acceptantie via lijn d dan treedt 

geen faseselectie op. 

~~~-~~E~E~~~~~~~~-E~~~~~~~~-~~~-~~-~~~~~~~~~~~~-e~i-~~-eE~~~~~~~~~~~~: 

~~!~~~~~ 

In fig 6.2, een kopie van fig 5.2, zijn weer de lijnen a en b die corres

ponderen met deeltjes met dezelfde fase aangegeven. Ten aanzien van de 

faseselectie is te verwachten dat in het punt e weinig faseselectie op

treedt en in de punten F, g en h wel faseselectie optreedt, waarbij de 
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Jlig 6.1. De bronemittantie op de tweede cyclotron-omloop waarin de U,.:fnen 
c: 'en d zijn aangegeven waar wel resp. geen faseselectie opt1?eedt. 
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F1:g 6. 2. De bronemittantie in het ~'1 V2-vlak en de punten e~ f~ g en h 
waar geen l'esp. wel faseselectie optl''eedt. 

spanningen V1 en Vz ook de fase bepalen. Met de TOF-opstelling beschreven 

in paragraaf 4.2 is in deze punten de externe fasebreedte bepaald. De ver

wachte faseselectie bEjkt inderdaad op te treden (fig 6.3). Deze 

faseselectie-methode levert een bundelstroom van 25 à 50 ~A met een fase

breedte van 12° à 22° (zie fig 6.3) bij een bundelstroom van 7 ~A voor het 

systeem. Bij het op deze \<iijzo faseselecteren kan de fase vrij gekozen 

\vcrden. 
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Fig 6. 3. De tijdstructuren gemeten ·{n de punten e_, f_, g en h in fig 6. 2. 
De vermelde fases zijn op een constante na bepaald. 
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6.2. Faseselectie met twee diafragma's. 

Faseselectie kan worden bereikt met tHee diafragma's zie zo zijn 

geplaatst dat het oppervlak van de diafragrna-acceptantie sterk afhangt 

van de fase van de deeltjes. Dit wordt bereikt door het tweede diafragma 

op een zodanig azimut te plaatsen dat de voorstelling van het tweede dia

fragma, in de faseruimte van het eerste diafra~ma, ongeveer 180° gedraaid 

is, waarbij het oppervlak door de cyclotron-acceptantie begrensd wordt. 

In fig 6.4 zijn schematisch, als functie van de fase, twee diafragma's in 

de faseruimte van het eerste diafragma weergegeven. Daarnaast is het 

acceptantie-oppervlak getekend. De stippellijn geeft de acceptantie van 

de diafragma's aan, waarbij blijkt dat deeltjes die zich in het mediaan

vlak bevinden worden doorgelaten, ongeacht de fase van die deeltjes. 

'P. C(J-

I 

Fig 6.4. De acceptantie van twee àiafragma's aZs functie van rp. 

Deze selectiemethode is met succes toegepast in het Eindhovense 

Cyclotron (ref 7, 12) waarbij bleek dat de verwachte ondergrond'van 

fig 6.4 niet optrad. Uit onze emittantiemetingen blijkt dat er geen 

deeltjes zijn die in het mediaanvlak bewegen, zodat dit effect te 

begrijpen is. 
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6.3. Faseselectie met één diafragma 

De faseselectie-methode is overeenkomstig met die in paragraaf 6.2, 

waarin echter nu de bronemittantie de functie van het eerste diafragma 

vervult. Faseselectie wordt gerealiseerd door een diafragma te plaatsen 

op het azimut waar de bronemittantie, voor de juiste fase, 180° gedraaid 

is. Dit is geprobeerd in ons cyclotron. Een practisch probleem is echter 

dat een diafragma alleen op de bronkop eenvoudig te monteren is en dat 

het afbeeldingspunt in de Dee valt. Uit de berekeningen met een analogon

computerprogramma blijkt dat een verandering van de versnelspanning een 

azimutale verplaatsing van het afbeeldingspunt van de bron heeft. Dit is 

geen gevolg van een veranderde focussering, maar een gevolg van een 

veranderde lengte van de afgelegde weg op eenzelfde azimutale positie. 

Bij onze experimenten is het diafragma geplaatst op de vierde omloop 

en is de Dee-spanning ca 15% verhoogd. In fig 6.4 wordt het oppervlak, dat 

berekend is met de analogon programmatuur, van de bronemittantie dat door 

het diafragma komt gegeven als functie van de fase 0.6. 

0 2 

- 3o -32 

br.ecUt brond•ofrogrno ll'ltn. 

d(.Qfra.qmobrudl,e 0.4 mrn. 

Fig 6.4. Het oppervlak van de bronemittantie dat overeenkomt 
met het diafragma als functie van de fane. De Dee
spanning is hier 15% verhoogd. 

De meeste bundelintensiteit na faseselectie wordt bereikt als de 

fase die geselecteerd wordt dezelfde is als die waarbij de bundel een 

maximale intensiteit heeft. Uit het histogram (fig 6.4) blijkt dat een 

faseselectie van ca 10° mogelijk moet zijn. 
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In fig 6.5 wordt de tijdstructuur gegeven die gemeten is met één 

diafragma. Hierbij is gebruik gemaakt van een paar afbuigplaten om de 

bronemittantie en het diafragma op elkaar te leggen. 

De fasebreedte van de externe bundel is gemeten als functie van de 

Dee-spanning, waarbij deze spanning slechts in geringe mate versteld is. 

Het resultaat is gegeven in fig 6.6. In deze figuur is te zien dat de 

faseselectie minder wordt als de azimutale positie van het diafragma niet 

meer samenvalt met het afbeeldingspunt van het denkbeeldige brondiafragma. 

De gemeten fasebreedte, bij een Dee-spanningsverhoging van 15%, is 

in goede overeenstemming met de verwachte fasebreedte. Om single-turn 

extractie te realiseren is een verdere beperking van de fasebreedte tot 

6° vereist. Dit kan alleen gerealiseerd worden als beide diafragma's, 

vermeld bij fig 6.5, een kleinere opening krijgen. Hierbij kan gedacht 

worden aan een puller waarvan de verticale uitgebreidheid, nu 6 mm, 

kleiner is. 
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APPENDIX A 

De bewegingsvergelijkingen van een deeltje in een gecombineerd 

electrisch en magnetisch veld zijn 

mX = eE + E"B ezB 
x y z y 

my ezB 
. 

= eE + - exB 
y x z 

mz exB • = eE + - eyB 
z y x 

De electrische velden worden als volgt berekend uit de gemeten velden: 

E (x,y,o) = NFx(x,y,o)VD cos w (t - t ) 
x HF 0 

E (x,y,o) = NFY(x,y,o)VD cos WHF(t - t ) 
y 0 

E (x,y,o) 
z w (t - t ) = - NF (x,y,o)V

0 
cos 

z z z HF 0 
0 

(A. 1) 

(A. 2) 

Hierin zijn F , F en F de veldwaarden die met het magnetisch analogon zijn 
x y z 

gemeten, v
0 

is de topwaarde van de versnelspanning en N is een normalisatie-

constante. Bij het opstellen van de 3e vergelijking is gebruik gemaakt van 

het feit dat E lineair is in z. 
z 

Als we uitgaan van een rotatie-symmetrisch magneetveld en als we de 

magnetische inductie in poolcoördinaten geven dan geldt 

as 
B = z(~) + O{z 3 ) 

z ar z=o 
(A. 3) 

Verwaarlozen we verder de koppeling tussen de verticale en de radiële be

weging, dan vinden we voor de vergelijkingen (A.l) 

mX = e(E + yB ) 
x z 

my = e(E + :Xs ) 
y z 

as . . z (-2..) :E- - X ;'i mz = e(E - ) (A.4) z ar z=o lx2 + y2 

De tijd t kunnen we transformeren naar de omwentelingshoek T = wt/~, waarin 

~ het harmonische getal is en W = eB. /m de isochrone hoeksnelheid die volgt 
l.SO 

uit de waarde var. de isochrone magnetische inductie B. in het cyclotron
J.SO 

centrum. De vergelijkingen (l\.4) gaan dan over in 
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SZ • 
F (x,y,o) cos ~(T + T ) + ---- y 

x o B. 
l.SO 

s z • F (x,y,o) cos ~(T + T } + ----x 
y o B. 

l.SO 

as • R2/~ 
2 

F (x,y,z )cos ~(T + T ) 
z - ----

B. 
l.SO 

(~) yx - xy 
ar z=o r-....... --~ /x2 + y2 z z 0 0 

0 

m is de rustmassa van het deeltje en de differentiatie gebeurt naat T. 
0 

(A. 5) 

(A.6) 

De vergelijkingen (A.5) worden numeriek opgelost met behulp van een Runge-

Kutta procedure. 
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APPENDIX B 

De acceptantie van twee diafragma's. 

a. De afbeeldingshoek van een diafragma. 

Een dun diafragma, breedte b = o, wordt in faseruimte voorgesteld door 

de lijn 

(o, À) (B. 1) 

In de faseruimte z, verbonden met faseruimte z van het diafragma, door 

matrix A, wordt deze lijn 

= (

All 

A21 

De rotatiehoek van deze lijn, ~ = arctg z/p , bedraagt 
z 

(B. 2) 

,1, A12 ( 
'Y = arctg B. 3) 

A22 

Een diafragma in faseruimte z wordt i.n faseruimte 1 voorgesteld door 

(:2) = A-1 (: l = (B. 4) 

met de rotatiehoek 

~ = are tg -Al2 
A11 

(B. 5) 

b. Het midden van de acceptantie van twee diafragma's. 

Stel dat een deeltje twee dunne diafragma's moet passeren die op hoogtes 

h1 en h2 zijn geplaatst dan geldt voor dat deeltje 

Omdat z2 = A11z1 + A12Pz
1 

vinden we voor Pz
1 

in faseruimte 1 

= 
( 

1 0 l (hl) -Au_ 1 
A12 A12 h 2 

Relatie (B.7) geeft de verschuiving van het midden van de diafra~na

acceptantie in faseruimte 1. 

(B. 6) 

(B. 7) 

( 
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c. Het oppervlak van de acceptantie. 

Het oppervlak van de acceptantie, als de diafragmabreedten b1 en bz zijn, 

wordt ook berekend uit (B.7) 

(: J acceptantie 

(B. 8) 

In fig B.l is de acceptantie getekend; uit deze figuur blijkt ook dat 

het acceptantie-oppervlak 0 is: 

-Au 

~ 

b, 

Fig B.l De aoceptantie bij h9t eerste 
diafragma. 

(B. 9) 

I 
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d. De acceptantie ter plaatse van het eerste paar afbuigplaten. 

In onze meetopstelling is D de matrix tussen de diafragma's (zie o.a. fig D.l) 

zodat bij het eerste diafragma voor de acceptantie geldt (B.8): 

(: z Leptantie 

(B.lO) 

e 
De matrix tussen het 1 platenpaar en het eerste diafragma is A zodat de 

acceptantie bij het eerste stel platen ,als v
1 

en v
2 

0 zijn,wordt: 

( : J acceptantie 

(B. 11) 

Met de relatie B=DA (zie fig. D.l),waarin B de matrix tussen hetlestel platen 

en het 2e diafragma is,gaat (B.ll) over in: 

( : 1cceptantie 
(B.l2) 

De matrixelementen in relatie (B.12) worden gegeven in onderstaande tabel 

fase -20 -29 -38 -47 -56 ------------------------------------------------------------------------
All 0.354 0.387 0.528 0.825 0.942 

A12 5.084 5.136 5.327 5.706 5.733 

8
11 

-0.638 -0.599 -0.400 -0.057 -0.055 

8
12 

8.207 7.416 6.860 6.334 5.617 

D
12 

6.146 5.943 5.750 5.553 5.607 
------------------------------------------------------------------------

Tahel B.1 De matrixelementen waarmee,voor een vijftal fases, de 

acceptantie berekend wordt. 
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APPENDIX C 

schaal 5:1 

lz 

I 
I bron 
I 

~...,.___ ____ ____.! 0 
le paar afbuigplaten e 

2 paar afbuigplaten 

R 

De equipotentiaal-lijnen van het eerste stel afbuigplaten 

lz 
0 L-1 -------J 

bron 
le paar afbuigplaten e 

2 paar afbuigplaten 

R ... 
De equipotentiaal-lijnen van het tweede stel afbuigplaten 
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APPENDIX D 

De exacte berekening van de verschuiving van het midden van de diafragma

acceptantie. 

De berekening van de verschuiving van de acceptantie onder invloed van 

6Pz
1 

en 6Pz 2 gebeurt aan de hand van fig D.l. waarin de meetopstelling is 

gegeven en waarbij tevens de matrices zijn aangegeven. 

B 
,~---A ----t------- D 

I 

I [ 

..._ I 
G 8 8 E) 1 2 3 4 

ofb. 1 Dt orb 2. O:t 

Fig D.1 De meetopstelling en de matrices. 

De berekening van de vorm en het oppervlak van de diafragma-acceptantie 

is gegeven in Appendix B. Hier berekenen we de verschuiving van het midden van 

de acceptantie, waarvoor we de coördinaten van de deeltjes op el berekenen die 

door de middens van de diafragma's gaan. Op el moet, om bij een gegeven 6Pzl 

en 6Pz 2 toch door de middens van de diafragma's te gaan, voldaan zijn aan 

A11 z + A12Pz + A126Pz 1 0 (diafragma 1) 

B11Z + B12PZ + B126Pz 1 + C126Pz 2 0 (diafragma 2) (D. 1) 

Dit zijn twee vergelijkingen met twee onbekenden, z en P , waarvan de op
z 

lossingen zijn 

(D. 2) 

Omdat, zoals uit fig D.l blijkt, B DA geldt 

(D. 3) 

zodat de oplossingen (D.2) geschreven kunnen worden als 



= 

ofwel 

A12C12LlPz 2 

A11Cl2L1Pz
2

- D126Pz1 

.:.o2-

Formule (D.S) geeft de verschuiving van het midden van de diafragma

acceptantie op azimut 81 onder invloed van ~P21 en ~P22 • 

(D. 4) 

(D. 5) 
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