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Samenvatting 

Met behulp van de PIXE methode (Proton Induced X-ray Emission) 

kan een elementen analyse van een monster gemaakt worden. Door het 

toepassen van een microbundel kan ook de plaatsafhankelijke 

concentratie van de elementen gemèten worden. Een diameter van de 

protonenbundel van 10 à 100 pro is voor veel samples toereikend. 

Voor het focusseren van de protonen bundel worden vier quadrupool 

lenzen gebruikt, waarmee het mogelijk is een afbeelding te maken 

met een vergroting van N%0.025. 

Enige lensfouten van dit systeem zijn beschreven alsmede de correcties 

hiervan. 

Er is een opstelling gemaakt waar dit lenssysteem beproefd is. Metingen 

van de bundel diameter zijn verricht. 

De tot nu toe verkregen kleinste bundel diameter is 40 x 100 fm2
, 

waarbij een bundelstroom van 20 nA werd bereikt. 
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Inleiding. 

1-1 Inleiding. 

Vanaf juli 1977 is 1n de onderwerpgroep cyclotron toepassingen 

gewerkt aan het "microbundel 11 project. Het doel is een protonen 

bundel te verkrijgen met een diameter van enkele tientallen 

micrometers: waarmee met behulp van de PIXE methode (Proton 

Induced X-ray Emission) een plaats afhankelijke elementen analyse 

kan worden gedaan. In de literatuur worden ook wel 2ebruikt 

de namen: "proton mieroprobe analyser", "proton microbeam", 

"microbeam", "SPIXE (Scanning Proton Induced X-ray Emission)". 

Electron microprobes en scanning electron microprobes worden 

hiervoor ook wel toegepast (lit 1). 

Het voordeelvan het gebruik van protonen 1s dat een veel betere 

signaal ruisverhouding bij de detectie van de spore-elementen 

kan worden bereikt (lit 2). 

Met de SPIXE methode kunnen ··dezelfde elementen gedetecteerd worden 

als met de PIXE methode (alle elementen met atoomnummer groter dan 

Z=1 1 kunnen worden aangetoond (lit 2)). De kleinst aantoonbare 

gewichtsfractie ligt over het algemeen hoger dan bij PIXE 

(0,1 à 1 ppm). De praktische grens van SPIXE is afhankelijk van het 

gevraagde scheidend vermogen in de plaats en de beschikbare meettijd. 

1-2 Toepassingsmogelijkheden. 

Toepassingen voor SPIXE kan op veel gebieden gevonden worden (lit 3,4) 

Een aantal voorbeelden op verschillende gebieden zijn: 

a)Metaaldiffusie aan lasnaden, ins:~~~sels bij een metaalsmelt, 

insluitseis in mineralen. 

b)In de biologie zijn zeer veel groeiprocessen waar een gelaagde 

structuur ontstaat zoals jaarringen van bomen, gehoorsteentjes van 

vissen, nagels, tanden, enz. Metingen hieraan kunnun iets weergeven 

over de omstandigheden tijdens de groei. 

c)In de medische onderzoek laboratoria worden dunne weefsel coupes 

gemaakt, b.v. van tumoren in nieren, darmvlokken en de lever. 

Aan de hand van de spore-elementen verdeling kan iets over .de ziekte 

gezegd worden. 
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Bij de voorbeelden onder a) genoel!ld worden sampl4:!s ~ebru_ikt die warmte, 

bestendig zijn en een hoge stroomdichtheid kunn~n verdra~en. Bij de 

voorbeelden onder b) en c) is dit een groot probleem. Hier za~ in een 

later stadium een onderzoek naar moeten worden verricht en een oplossing 

voor gevonden moeten worden b.v. door toepasing van extra koeling. 

De gevraagde bundel diameter voor de hierboven genoemde voorbeelden 

1.s tussen 25 en I 00 flm. Wil men echter iets omtrent celstr~çturen 

zien dan zal een bundel diameter van ca 0,5p~ nodig zijn. 

1-3 Literatuur. 

In de literatuur worden een aantal microbundel opstellingen vermeld. 

Met drie opstellingen worden reeds SPIXE onderzoek gedaan. Andere 

zijn nog in opbouw. 

In E.eidelberg aan het Max-Planck instituut is een microbundel 

opstelling. (lit 5,6). De protonen bundel van een 6 MeV tandem 

Van der Graaff versneller wordt hier gefocusseerd met een doublet 

en een speciaal ontworpen spleten systeem (lit 5). De verkregen 

bundeldiameter is 2x2 fiD2 met een stroomdichtheid van 20 pA/pm2 . 

Resultaten van metingen aan maansteen zijn vermeld in lit 7. 

In Harwell (Engeland) is een protonen microbundel opstelling 1.n 

het laboratorium van het Nuclear Physics Division AERE (lit 8). 

De bundel van de 3 MeV IBIS Van der Graaff versneller wordt 

gefocusseerd met een russischQ~adr~plet (lit 10 en hoofdstuk 

3-4-3). De verkregen· bundeldiameter is 4x4 f1ID2 met een stroom

dichtheid van 26 pA/pm2. 

In Studsvik (Zweden) bij het instituut AB atoomenergie (lit I 1,12) 

is een opstelling met een 5,5 MeV Van der Graaff versneller. 

Dit is een gelijksoortige opstelling als in Harwell. Hier is verkregen 

een bundeldiameter van 20x20 pm2 
met een stroomdichthei~-~~~ 2,5pA/fm

2
. 

Verder zijn er opstellingen in opbouw in het Kernforschungszentrum 

Karlsruhe (lit 13), Bell Laboratories USA New Yersey (lit 14), 

University of SouthWales Kensington Australie (lit 15), 

University of Manitoba Winnipeg (lit 16). 

In tabel VI (blz 53) zijn enkele eigenschappen van microbundel 

opstellingen gegeven. 
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De data verwerking wordt gedaan door gebruik te maken van een single 

channel analyser waarvan de drempels om de peak van een element worden 

gelegd. De resultaten worden weergegeven met behulp van een oscillograaf 

waarvan de x- en y-deflectie de beweging van het sample volgt en de 

helderheid evenredig is met de concentratie van de spore-elementen 

(lit 3 ) 0 

I-4 De gestelde e1sen aan de Eindhovense microbundel. 

Bij het ontwerp en de opbouw van de microbundel opstelling zijn we 

uitgegaan van de volgende eisen: 

a) Daar veel samples een bundeldiameter eisen van ca 25 à 100 fm 

willen we een bundel diameter van minimaal 25x25 ~2 • Gelijke 

afmetingen horizontaal en vertikaal zijn veelal wenselijk, zodat 

een goed scheidend vermogen in de plaats wordt bereikt. 

b) Een zo groot mogelijke bundelstroom om de meettijd per sample 

kort te houden. Deze mag per sample niet langer dan enkele 

uren ZlJn. 

c) Om inbranden te beperken scannen we het preparaat t.o.v. de bundel 

zodat we meerdere malen op de zelfde plaats meten. 

d) Omdat bij SPIXE zeer veel data verwerkt moet wordo-:L wordt de 

sturing van het experiment en de opslag van de data uitgevoerd met 

behulp van de PDP-11 computer. Vanwege de veelheid van data 

en de beperkte geheugen capaciteit van de computer wordt het 

aantal meetpunten in de praktijk beperkt. Met onze PDP-11 

computer kunnen we ca. 50x50 ~eetpunten verwerken waarbij het 

spectr~ van elk meetpunt bestaat uit 100 kanalen. 

Door de e1sen a) en b) zijn we gekomen tot het ontwerp van een sterk 

focusserend lenzen systeem dat in hoofdstuk 3 besproken zal worden. 

Daarna zullen lensfouten die een spotvergroting ve:-:corzaken behandeld 

worden in hoofdstuk 4. 

In hoofdstuk 5 wordt de opstelling beschreven en de resultaten van 

de metingen van de bundel diameter. 

Er zijn nog geen SPIXE metingen gedaan. Verwacht wordt deze in het 

komend jaar te starten. 
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2 Theorie 

Hier worden enkele algemene eigenschappen van lenzen gegeven waarvan 

in het volgend hoofdstuk gebruik van ~s gemaakt. Een uitgebreide 

theoretische beschrijving ~s gegeven in lit 17,18. 

Voor het berekenen van de baan van een deeltje wordt gebruik gemaakt 

van de Hamilton mechanica (lit 19). Toegepast op een quadrupoollens 

is in sectie 2-3 de differentiaal vergelijking voor de beweging van 

een geladen deeltje in een magnetische en een elektrische quadrupooi

lens afgeleid. 

2-1 Enkele algemene eigenschappen van lenzen. 

De eigenschappen van een lens waarin de deeltjesenergie bij 

doorgang niet verandert, kunnen beschreven worden met de volgende 

parameters: 

a) de plaats van de hoofdvlakken 

b) de lenssterkte 

c) de lens opening of de diameter van de lens 

Voor het berek~nen van een stralengang door een lens wordt gebruik 

gemaakt van de faseruimte van Liouville (lit 18,19,20). Voor deze 

berekeningen kan een lens worden weergegeven door een matrix. Voor 

een twee dimensionale faseruimte (b.v. x,x', waarbij x de afstanu tot 

de as is en x' de hoek met de optische as is) is de stralengang 

(deeltjesbaan) ~n een optisch element te beschrijven met: 

2-1 
a22 

waarbij x0 de ingangsvector is en x 1 de uitgangsvek:or. De relaties 

tussen de matrix elementen van een lens en de plaats van de hoofd

vlakken H1 en H2 (zie fig. I) en de lenssterkte Q=l/f zijn: 

de hoofdvlakken: ht= a22-l 
a2J 

de lenssterkte: Q=l/f = -a2l' 

en 2-2 

2-3 
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d 

V b 

Fig. 1. De definitie van enkele afstanden bij een lenssysteem. 

In fig. I 1s de definitie van enkele afstanden weergegeven: 

d= de afstand tussen ~e randen van het lenssysteem. 

11= de afstand tussen het voorwerp en de rand van het lens systeem, 

lz= de afstand tussen de rand van het lenssysteem en het beeld, 

hj= de afstand tussen de rand van het lenssysteem en het eerste 

hoofdvlak, 

hz= de afstand tussen het tweede hoofdvlak en de rand van het 

lens systeem. 

De matrixrepresentatie van een lens met de beide werkafstanden l1 

en lz kan verkregen worden door vermenigvuldiging van de 

matrices: 

{:;1 (~ 12 J r~ 
azl 

"12) 
azz {~ 11 I 

1::) 
Voor het vinden van de voorwaarde waarbij een heldere spot afgebeeld 

wordt, gebruiken we x0 =0 en x1=0. Hieruit volgt na vermenigvuldigen 

van de matrices: 

2-4 
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Hierbij 1s de vergroting: 

-1 

2-5 

Hoog energetische deeltjes (zoals protonen van enkele MeV) kunnen 

gefocusseerd worden met magnetische quadrupoollenzen. Een quàdrupool

lens heeft in de x-ricltting een ~ocusserende en in de y-richting een 

defocusserende werking. 

Men kan laten zien dat de matrix van een quadrupoollens met eindige 

afmetingen (een dikke lens) kan worden voorgesteld door drie 

achtereen volgende matrices (lit 18): 

I) een drift afstand t=h1 

2) een ideale dunne lens 

3) een drift afstand t =h2 

Bierbij zijn de beide drift afstanden t afhankelijk van de sterkte 

van de lens. Bij de berekeningen is een vaste waarde voor t gekozen, 

en wel zo dat t=d/2 (d=de dikte van de lens). Hierbij liggen beide 

hoofdvlakken van elke quadrupoollens in het midden. 

Voor het doorrekenen van een quadrupaal lensstelsel 1s gebruik gemaakt 

van de eerste orde benadering van de matrix voor een quadrupoollens: 

0 

M 2-6 

Q 

Hierbij is Q de sterkte van de quadrupool. In het focusserende vlak 

is de sterkte negatief en in het defocusserende vlak positief. 

Met deze eenvoudige matrix voorstelling voor een quadrupoollens kan 

analytisch een lensstelsel worden doorgerekend. De gevonden oplossing 

kan gebruikt worden als startwaarde voor numerieke berekeningen. 

2-2 Matrix representatie van de bundel 1n de faseruimte. 

Een bundel kan 1n de faseruimte worden voorgesteld door een 

oppervlak 1n de faseruimte. Voor een homogeen verdeelde bundel 

heeft dit oppervlak de vorm van een ellips. De vergelijking van een 

ellips is in matrix notatie (lit 21): 

X T S -1 X = 
0 0 0 2-7 
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Hier is X0 T de getransponeerde van de coordinaten vektor X0 en S0 

een symmetrische matrix. Het oppervlak in de fase ruimte wordt 

gegeven door A=~vdet s'. 
Bij doorgang van de coordinaten vektor door een lensstelsel M is: 

Dit in 2-7 ingevuld levert tesamen met de voorstelling van de 

ellips na passeren van het stelsel: 

2-8 

2-9 

De vergelijking voor de SJ matrix na doorgang van het lensstelsel 

in relatie met de ingangs matrix S0 is gegeven door: 

2-10 

In fig. 2 Z1Jn enkele eigenschappen van de matrix elementen weerge

geven. Voor een twee dimensionale matrix is de maximale bundel

diameter en de maximale divergentie gegeven door: 

Xmax = fSJi' en x'max = \{"822' 2-11 

Het behulp van deze vergelijkingen is de bundel diameter berekend 

bij doorgang van de bundel door het lensstelsel. 

r .. x' IV'ii slope"' - _ll 
r SJJ 

slope• r\ {122 VSïï 

Pig. 2. De voorstelling van een bundel in de twee dimensionale 

faseruimte door de S matrix (Zit 21). 
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2-3 Afleidin~ differentiaalvergelijking voor de deeltjes baan 

door een quadrupoollens. 

De baan van een geladen deeltje kan worden beschreven door uit te gaan 

van een Lagrange- of een Hamiltonfunctie. De beweging volgt dan uit het 

principe van de "least action" (lit 21). Voor het berekenen van de 

Hamiltonfunctie moet de plaatsafhankelijke potentiaal bekend zijn . 

.... 
In een magnetische quadrupaal wordt dit de vektor potentiaal A van 

het magnetische veld: 

= 0 

0 

Az =-a2 (xLy2). 
2- 12 

Hierin ZlJn x en y de coordinaten loodrecht op de voortbewegings 

richting z en a2 een evenredigheids factor. 

De Hamiltonfunctie 1s dan gegeven door (lit 19): 

2- 13 

Hierin ZlJn Px' Py en Pz de impulsen in de x, y en z richting. 

Daar de Hamiltonfunctie niet expliciet van de tijd afhangt kan het 

aantal variabelen gereduceerd worden door -pz als de nieuwe 

Hamiltonfunctie en z als de onafhankelijke variabele te kiezen 

(lit 19): 

met 

H=-p =-(p 2-p 2_p 2)i~eA 
-Z o X Y Z 

H =p 2f2m 0 0 

Nemen we de relatieve coordinaten: 

dan: H 

Eli 
Po 

en 

eA2 

Po 

2-14 

2-15 

De relatieve coordinaten nx en ny zijn hier de verhoudingen van 

de impuls 1n de x resp. y richting t.o.v. de impuls in de voorwaartse 

richting. 
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Voor een paraxiale benadering geldt dan: 

en n 2 << I y 

Hiermee wordt de Hamiltonfuctie: 

H = -1 
n 2 r- 2 eA4 

+..:.:..x..__,_~-
2 . 2 Po 2-16 

Het de vektorpotentiaal gegeven in 2- 12 vinden we met weglating 

van de constante: 

TI 2 e TI 2 
H = ~ + a~x2 + ~ - a2~2 

2 Po 2 Po 
2-17 

Met behulp van bewegingsvergelijkingen: 

~ = _ aH * = aH 
x a x ' an x en ~ = _ aH Á = aH 

Y ay ' 1 any 
2-18 

kan ingezien worden dat deze Hamiltonfunctie de vorm heeft van 

twee gescheiden harmonische oscillatoren: 

y _ 2aze Y = 0 
Po 

2-19 

Bij de dunne lensbenadering volgt hieruit dat de sterkte van·~ 

de magnetische quadrupoollens is: 

e dB 
-:1 -

fx Po dx 
2-20 

e dB d = -
fy Po dy 

waarbij d de lengte van de lens is. 

Door het invullen van de potentiaal met hogere orde termen kan 

op gelijke wijze de differentiaalvergelijkingmet het gewenste 

aantal hogere orde termen berekend worden. 
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Voor een symmetrisch bekrachtigde electrische quadrupooi 1s de 

potentiaal gegeven door: 

2-21 

Hier is V0 de potentiaal op de electrode en R de halve diameter 

van de lensopening. 

De Hamiltonfunctie voor een electrische lens luidt: 

Op gelijke wijze kiezen we hier H=-pz, dan 1s de nieuwe 

Hamiltonfunctie: 

2-22 

2-23 

p 
1T :2 

Y Po ' 

2 
H :E.o_ 

0 2m 
,en met E de energie 

van de deeltjes in electronvolt. 

Voor de paraxiale benadering met weglating van de constante geldt: 

H 
1T 2 1Tv2 n, x +.....JI.._+.:r.. --z- 2 2 

2-24 

Door invullen van de potentiaal 2-21 en toepassen van 2-18 is de 

Hamilton op te vatten als twee gescheiden harmonische oscillatoren: 

V 
~ + E~zx o 

V 
y - Ei2Y 0 

Bij de dunne lens benadering volgt hieruit dat de lenssterkte 

van de electrische quadrupoollens wordt: 

I V 
-f - E~2 d y A 

waarbij d de lengte van de lens is. 

2-25 

2-26 
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3 Het quadrupoollenssysteem. 

3-1 Inleiding. 

Voor het lenssysteem zijn beschikbaar de in het cyclotronlaboratorium 

gangbare quadrupoollenzen. Deze lenzen hebben een opening van 52 mm 

(pool tot pool) maar de beschikbare opening in de bundelpijp is 

ongeveer 40 mm. De lengte van de lenzen is 0.15 m. De magnetische 

gradient kan maximaal 20 Tesla/meter bedragen. Voor protonen met een 

energie van 3.5 MeV komt dit overeen met een lenssterkte van 10 Dioptrie. 

De uitgebreidheid van de spoelen om de magneetpolen en de opstelling 

rond het te bestralen sample (zie fig. 21) maken het noodzakelijk 

dat de afstand 1 2 (dit is de afstand tussen de laatste quadrupcol 

lens en het focus zie fig. I) ongeveer 0.50 m moet bedragen. 

De divergentie van de gefocuseerde bundel is dan maximaal 80 mrad. 

Bij een spotdiameter van 25 ~ is dit een opp~rvlakte in de fase

ruimte van I mmmrad. De cyclotron bu~del heeft een emittantie van 

20 mmmrad, zodat in elke richting op een factor 20 in bundelintensiteit 

verlies I'loe": worden gerekend. 

We kiezen aan de ingang van het lenssysteem als voorwerp een diafragma 

met een opening van I mm rond. Tot nu toe is dit uit praktische over

wegingen 3 meter voor het lenssysteem geplaatst. De vergratingsfactor 

van het lenssysteem moet dan ~0.025 bedragen. Deze factor kan 

verkregen worden als het hoofdvlak H2 buiten de laatste quadrupcol 

ligt (dan is h2 negatief). 

In de volgende secties 3-2 t/m 3-4 zullen we nagaan wat de mogelijk

heden zijn van een lensstelsel bestaande uit twee, drie en vier 

quadrupoollenzen. 

3-2 Een doublet. 

Voor het maken van een focus op een gevraagde afstand 12 (zie fig. 1) 

in het x-z en in het y-z vlak (een spot) zijn minstens twee lenzen 

noodzakelijk welke onderling 90° gedraaid opgesteld staan. De sterkten 

van de lenzen van het doublet kunnen berekend worden door vergl. 2-LI 

op te lossen zowel in het horizontale als in het vertikale vlak. 

Dit geeft dan twee verglijkingen met als de twee onbekenden de 

sterkten van de beide lenzen. Hierbij liggen de hoofdvlakken voor 
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de beide richtingen op verschillende plaatsen zodat de vergroting 1n 

de x- en y-richting ook verschillend 1s. We willen graag een stig

matisch lensstelsel (de vergroting in de beide richtingen gelijk), 

zodat een doublet hiervoor niet in aanmerking komt. 

3-3 Een triplet. 

Bij een triplet kan aan een derde voorwaarde voldaan worden b.v. 

horizontaal en vertikaal de zelfde vergroting. Dan wordt Nhor=Nver• 

zie vergl. 2-5 

-1 I 3-1 

In fig. 3 is weergegeven de vergratingsfactor als functie van de 

afstand l2. Hierbij is l1=6 meter en zijn de twee afstanden tussen 

de drie lenzen 1=0.3 meter. Hierin is te zien dat voor een vergrotings

factor kleiner dan N=O.l een werkafstand 12 kleiner moet worden 

gekozen dan 0.2 meter. De werkelijke grootte van de lenzen is 

d=0.40 meter. Zodat een werkafstand van 12=0.2 meter in de quadrupool• 

lens komt te liggen. Hierdoor is een triplet niet praktisch bruikbaar. 

~5 Nhor • Nver 

N 11 - 6 m 

l 
L • 0.3 m 

0.5 

n2s 

1 2 3 

Fig. 3. De vergroting van een triplet als functie van de afstand lz. 
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3-4 Een quadruplet. 

Door het uitbreiden met een vierde lens (quadruplet) kunnen aan het 

lenssysteem vier voorwaarden gesteld worden: 

I beeldvorming horizontaal op afstand lz, 

II beeldvorming vertikaal op afstand lz, 

III de vergratingsfactor horizontaal gelijk aan de 

vergratingsfactor ~ertikaal, 

IV het tweede hoofdvlak Hz van het lenssysteem voldoende 

ver buiten het quadruplet. 

De voorwaarden I,II, en III zijn ~p de zelfde wijze ~n een vergelijking 

weer te geven als bij het triplet. 

De voorwaarde IV geeft een heelrlsafstand voor het quadruplet, welke 

kleiner is dan de afstand lz. Hiermee kan een quadruplet verkregen 

worden met een kleine vergratingsfactor en een beeld voldoende ver 

buiten het lenssysteem zodat het focus bruikbaar blijft. Deze 

voorwaarde kan in een vergelijking uitgedrukt worden (zie 2-2) maar het is 

moeilijk a priori op te geven hoe groot hz moet worden gekozen. Een 

beter inzicht wordt verkregen door de vergelijkingen uit de voorwaarden 

I,II en III op te lossen, waarbij dan de sterkte van één lens als 

vrije parameter wordt gekozen. De matrix elementen van het quadruplet 

waarvan de quadrupoollenzen op onderlinge afstand L staan, z~Jn 

gegeven in tabel I voor één vlak. In het vervolg kiezen we de matrix 

elementen voor het horizontale vlak zoals in de tabel is gegeven. Voor 

de matrix elementen in het vertikale vlak moeten alle sterkten 

tegengesteld va~ ~~ken genomen worden. 

Tabel I 

Matrix elementen van een quadruplet waarvan de lenzen op ouder

lingen afstand L staan. 

b 11 = l+LQ3+2LQz+3LQ 1+2L2Q1Qz+2L2Q 1Q3+ LQzQ3+L3Q 1QzQ3 

b 1z= 3L+2L2Qz+2L 2Q3+L 3Q2Q3 

bzJ= Ql+Qz+Q3+Q4+LQIQ2+2LQJQ3+3LQ]Q4+LQ2Q3+2LQzQ4+LQ3Q4+ 

+L2QIQ2Q3+212QJQ2Q4+2L2Q]Q3Q4+L2Q2Q3Q4+L3QlQ2Q3Q4 

b22= l+LQz+2LQ3+3LQ4+2L2Q2Q4+,12Q2Q3+212Q3Q4+L3QzQ3Q4 
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3-4-1 Het stigmatische quadruplet. 

Door het invullen van de matrix elementen uit tabel I in de formule 

2-4 voor het horizontale en het vertikale vlak en in vergelijking 2-5 

waarbij de vergratingsfactor horizont~2~ gelijk aan de vergrotings

factor vertikaal wordt genomen, ontstaan drie vergelijkingen met vier 

onbekenden: de vier lenssterkten Ql t/m Q4. 

Dit systeem wordt stigmatisch genoemd omdat de vergratingsfactor 

horizontaal gelijk is aan vertikaal. Dit in tegenstelling tot de 

mogelijkheid antistigmatisc'~, •daar de vergroting horizontaal tegen

gesteld wordt gekozen aan de vergroting vertikaal. Deze mogelijkheid 

wordt verder behandeld in 3-4-2. 

Voor de oplossing van de drie vergelijkingen 1s Q3 als vrije parameter 

gekozen. De sterkte van Q2 wordt dan gegeven door de vergl: 

of 

q22 [2L(L+l 1 )(2L+l 2 )-L3Q32 (L+l 1 )(L+lz~ 
+Qz [2LQ3 (L+l 1)(L+lz)]+ 

+2LQ3
2 (L+lz)(2L+l 1)-3(1 1+lz+3L) = 0 

Daarna kunnen de lenssterkten QJ en Q4 berekend worden uit: 

2L(Qz+Q3)+ltC2Q2+Q3) 

lt_C3+L2QzQ3) 

2L(Qz+Q3)+12(Qz+2Q3) 

lz (3+L2QzQ3) 

3-2 

3-3 

3-4 

3-5 

De oplossing uit vergl. 3-3 geeft een "symmetrische" oplossing. 

Hierbij is: Ql=-Q4 

Qz=-Q3 

Dit is de oplossing die in de literatuur bekend staat als het russisch 

quadruplet(lit 10). Deze oplossing wordt voor de microbundel 1n 

Harwell (~Engeland) gebruikt (lit 8). Zie verder 3~4-3. 

... '' ~· . ' ~?· 
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De vierkantsverglijking 3-2 tesamen met 3-4 en 3-5 geeft de algemene 

oplossing. Als functie van de lenssterkte Q3 kan de plaats van de 

hoofdvlakken en de vergrotingsfactor berekend worden. In fig. 4 is 

weergegeven de vergrotingsfactor bij een gekozen lz=0.4 m en l1=6 m. 

Nhor=Nver 

lt=6 meter 

lz=0.4 meter 

L=0.5 meter 

0.75 

N 

0.75 

10 
_ __,..• 03 [1!mJ 

Fig. 4 . De vergratingsfactor N vo::::~" een stigmatisch quadrupZet 

als functie van de Zensster•kte Q3. 
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Hierin is te zien dat er verschillende mogelijkheden ZlJn om de 

vergratingsfactor klein te maken. Er zijn twee gebieden 

gearceerd aangegeven waar de discriminant van de vierkantsverglijking 

negatief is. Voor deze waarden van Q3 is het niet mogelijk een 

stigmatische systeem te verkrijgen. In fig. 5 zijn de bijbehorende 

lenssterkten van QJ,Q2 en Q4 gegeven. Een praktische beperking is 

dat het niet mogelijk ip met de aanwezige magnetische quadrupool-

él/m} \ 
• 10f ' O=-aa I 

' I '\ • 
I 
I 

' I 5 04- " - ..... 
01 

-10 10 

• Q~11m] 
02-- .... ... , 

' 

"" ' ' \ I 

"' \ 

' ' ' ' • • I I -10 
I \ • • 
' tJ 

Fig. 5. De lenssterkte Q1 ~Q2 en Q4 als funatie van de lenssterkte Q3 
voor een stigmatisah quadruplet. 
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lenzen een sterkte te realiseren groter dan JO D voor protonen met 

een energie van 3.5 HeV. In fig. 4 is te zien dat de vergratingsfactor 

nul kan worden gemaakt. Hier ligt het hoofdvlak Hz in het beeldpunt. 

Hierbij is de sterkte van Q2 oneindig groot, waardoor dit praktisch 

niet te realiseren is. Als alleen het teken van de lenssterkten 1n 

beschouwing wordt genomen dan is uit fig. 4 en 5 te zien dat er 

drie mogelijkheden zijn om een kleine vergratingsfactor te 

verkrijgen. In tabel II ZlJn deze gegeven met een voorbeeld van de 

bijbehorende lenssterkten. 

Tabel II 

Stigmatische quadruplet instellingen waarmee een kleine vergrotings

factor kan worden verkregen. (l1=6 m, 1=0.5 m, 12=0.4 m}. 

lens con- lenssterkte (I /m) 

figuratie Q, ~2 Q3 Q4 Nhor=Nver 
+ + - + 8.59 4.99 -3.08 4.28 0.013 

+ - + - 8.59 -3.34 3.08 -5.07 0.025 

+ - - + I. 98 -9.61 -4.14 4.04 0.042 

3-4-2 Het antistigmatisch quadruplet. 

Voor het verkrijgen van een vierkante spot kan ook de voorwaarde 

Nhor=-Nver gekozen worden. Jit zal voor de spot geen verschil maken. 

Het deze voorwaarde en de voorwaarden I en II voor de focussering, 

kunnen op dezelfde wijze de drie vergelijkingen opgesteld en opgelost 

worden. 

of 

Q2 2 [ 212 (21+ lz) (L+ lJ )-14Q3
2 (1+lt )(1+ 12)1 + 

+Qz [ 21 2Q3(1+1 1) (1+1 2)] + 

+212q32(21+1 1)(1+lz)-(31+1J)(31+1 2)=0 

3-6 

3-7 

••• -....'J...J. .. 

.~ r ., 
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Daarna kunnen de lenssterkten Q1 en Q4 berekend worden uit: 
L(3+L 2Q2Q3)+1 1(1+L 2Q2Q3) 

Ql=-

Q
4
=- L(3+L2QzQ 3)+lz(l+L2QzQ3) 

zL2lz(Qz+Q3) 

Nhor=-Nver 

1 1=6 meter 

lz=0.4 meter 

L=O.S meter 

Nhor 
0.75 

0.5 

5 

-0.75 

10 

-----~~ .... a3 [ 1/m] 

Fig. 6 De vergratingsfactor Nhor van een antistigmatisch 

quadruplet als functie van de lenssterkte Q3. 

3-8 

3-9 
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De oplossing van vergelijking 3-7 geeft hier een quadruplet waarbij 

Q1=Q4. De vergelijking 3-6 is bijna gelijk aan vergelijking 3-2; 

alleen de laatste term verschilt (deze bevat in 3-6 extra de term 

1 1 ~ • Daarom zal het gedrag niet sterk verschillen met de 

stigmatische oplossingen. De vergratingsfactor is weergegeven ~n fig.6 

welke volgt uit de oplossing van vergelijking 3-6,3-8 en 3-9. 

De daarbij behorende lenssterkten van de lenzen Ql,Q2 en Q4 zijn 

weergegeven in fig. 7. Ook hier zijn een aantal mogelijkheden welke 

voor een praktisch ontwerp in aanmerking komen. In tabel lil is 

voor enkele lensconfiguraties een voorbeeld van de bijbehorende 

lenssterkten en de vergratingsfactor gegeven. Opgemerkt kan worden 

dat vergeleken met tabel II de vergratingsfactoren nagenoeg gelijk 

zijn, maar de benodigde lenssterkte in het algemeen kleiner zijn. 

Fig. ? De lenssterkten Q] 3 Q2 en Q4 als funatie van Q3 voor een 

antistigmatisah quadruplet. 
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Tabel lil 

Antistigmatische quadruplet lensinstellingen waarmee een kleine 

vergratingsfactor kan worden verkregen. (lt=6 m, 1=0.5 m, 12=0.4 m). 

lensconfi- lenssterkte (1/m) 

guratie Q) Q2 Q3 Q4 Nhor=-Nver 
+ + - + 7.57 3.27 -2.92 3.55 0.016 

+ - + - 7.57 -2.69 2.92 -2.88 0.025 

+ - - + I. 73 -8.91 -4.20 3.94 0.049 

3-4-3 Het russisch quadruplet. 

Het russisch quadruplet is een stigmatische quadruplet instelling 

bestaande uit twee gelijke doublet's achter elkaar (lit 10). 

In fig 5 kunnen de lenssterkten hiervoor gevonden worden met de lijn 

onder 135° (Q=-Q3). Deze lijn snijdt de lenssterkte van Q2 op twee 

plaatsen. Voor het snijpunt waarbij Q3=-2.5 D kan in fig. 4 een ver

gratingsfactor van ca. 0.1 afgelezen worden. Deze instelling 1s 

in Harwell gebruikt. Zoals uit fig. 13 ( 4-4 ), blijkt heeft deze 

instelling zeer geringe chromatische aberaties. Het tweede 

snijpunt voor Q3=3.1 D geeft een vergratingsfactor N=-0.035. 

Deze wordt in lit !0 als een divergent systeem beschreven. 

Het hoofdvlak H2 ligt na het virtuele beeldpunt en de sterkte 

van het lenssysteem is negatief. Dit virtuele beeld geeft echter 

wel een beeld dat gebruikt kan worden. 
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3-5 Conclusie. 

Uit berekeningen aan het quadrupïet systeem volgt dat het mogelijk 

moet zijn een vergrotingsfactor te bereiken van N:0.025. Dit betekent 

dat met een ingangsèi2fragma van I mm f dat door de cyclotronbundel 

geheel gevuld kan worden, een spot te maken zou zijn met een diameter 

van 25 fm ?· Hiervoor kunnen verschillende instellingen van de 

quadrupoollenzen gebruikt worden die gegeven zijn in tabel II en III. 

De berekeningen zijn uitgevoerd met de eenvoudige vergelijking 2-6 

voor een quadrupoollens en kunnen gebruikt worden als uitgangspunt 

voor nauwkeurige numerieke berekeningen. Deze zijn uitgevoerd voor 

de gebruikte lensconfiguratie en leveren geen merkbare spotvergroting 

op. 

Door lensfouten zal een spotvergroting optreden. Aan de hand van een 

beschouwing over deze fouten van het lenssysteem zal dan nagegaan 

worden welke instelling in de praktijk de voorkeur verdient. 
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4 Lensfouten van het quadrupletsysteem. 

4-I Inleiding 

Het quadrupletsysteem zoals dat in het vorige hoofdstuk is beschreven 

zal bij verwezenlijking lensfouten hebben. Deze kunnen van verschillende 

aard zijn en veroorzaken spotvergroting. In fig. 8 zijn de lens-

fouten aangeduid met vier stralen (deeltjesbanen). Er is van uitge-

gaan dat deeltjes starten in een beeld dat k~ein is in vergelijking 

met de maximale bundeldiameter. Hierbij 1s een classificatie van de 

beeldfouten aangegeven (lit 23).De orde van de fouten geeft aan de 

de graad van de termen in de differentiaalvergelijking die de 

beweging van de deeltjes beschrijft. Deze is gelijk aan de orde van 

de plaatsafhankelijkheid van het veld tengevolge waarvan de fout 

ontstaat. Een dipoolmag~ .·. ':: geeft een constant veld, (een veld van de 

nulde orde, n=O), een quadrupoolveld is lineair als functie van de 

~F 
~F 
~~ 
~r 
---=~~ 

ideale lens 

nulde orde fout 

eerste orde fout 

tweede orde fout 

derde orde fout 

Fig. 8 Een classificatie van de Lensfouten naar de orde van 

de fout. 
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-------- --------------- --
radius( een eerste orde veld, n;l). algemeen geldt dat een veld van 

de n de graad veroorzaakt wordt door een 2(n+l) miltipoolelement. 

Aangetoond kan worden dat lensfouten van de n de orde gecorrigeerd 

kunnen worden door aan het lenssysteem een correctie-element toe te 

voegen dat een veld vanden de graad veroorzaakt (lit 24). 

Een homogeen veld veroorzaakt een lensfout van de nulde orde en geeft 

alleen een verplaatsing van de spot. Deze fout kan in het quadruplet 

systeem ontstaan doordat de optische assen van de verschillende lenzen 

niet samenvallen. Dez_e fout is niet van groot belang omdat het target 

verplaatst kan worden. Eventueel kan deze fout gecompenseerd worden 

door aan het lenssysteem een dipoolveld toe te voegen. 

De lensfout van de eerste orde treedt op als het lenssysteem niet 

de juiste sterkte heeft. Dit kan veroorzaakt worden door: 

a) het niet juist instellen van de sterkten van de 

quadrupoollenzen, 

b) een instabiliteit van de ~ekrachtiging van de 

quadrupcol lenzen, 

c) een afwijking van de energie van de deeltjes 

(chromatische ab~raties). 

De fouten a) en b) kunnen vermeden worden. De chromatische aberatie 

zal in 4-4 besproken worden. 

De lensfout van de twee~a ~rde wordt veroorzaakt doordat het lens

systeem een oneven symmetrie heeft. Dit betekent voor het quadruplet 

systeem dat er een drievoudige symmetrie is. Deze fout kan eventueel 

veroorzaakt worden door een (ongewenst) sextupool veld of door 

randvelden aan een dipoolmagneet. Deze fout kan eventueel opgeheven 

worden door het toevoegen van een sextupoollens. Het is niet te 

verwachten dat deze fout een belangrijke rol in het quadruplet 

zal spelen. 

De lensfout van de derde orde wordt sferische aberatie genoemd. 

Deze fout wordt bij quadrupoollenzen veroorzaakt door een potentiaal 

van de vierde orde. Dit resulteert er in dat de stralengang op een 

grotere radius een focus op een andere plaats heeft (zie fig. 9). 
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Pig. 9. Weergave van de sferische abel'atie. De deeltjes op een 

grotere afstand van de optische as. hebben het focus op 

een andere plaats. 

De sferische aberatie coefficient is gedefinieerd als f:..a/ 
T = a 

Hierbij is a de hoek van de stralengang met de optische as en f:..a 

de afwijking van deze hoek. De coefficient T is een functie van 

de sterkte van de lens en van de plaats van de stralengang in de lens. 

In een lenssysteem bestaande uit quadrupoollenzen speelt deze fout 

een belangrijke rol (lit 17). Deze fout kan ontstaan door: 

a) een afwijking van de ideale geometrie van de lenzen, 

b) de randvelden aan de in en uitgang van de lenzen. 

De andere derde orde aberaties: coma,beeldveldkromming en vertekening 

zijn bij het maken van een kleine spot van minder belang. Deze zijn 

belangrijker bij het maken van een grote afbeelding met een lens 

met een relatief kleinere opening (lit 20,25). 

Er kunnen in principe lensfouten van nog hogere orde optreden, maar 

verwacht wordt dat de lensfouten van de tweede en derde orde overheersen 

(lit 17). In 4-2 t/m 4-6 zullen de verschi11E>ndP. lE>mlfoutE>n en 

de uitwerking op de spotdiameter alsmede eventuele remedies besproken 

worden. 
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4-2 De invloed van een variatie van de lenssterkte op de 

eigenschappen van het quadruplet. 

Voor de berekeningen van de gevolgen voor de spotdiameter van 

een variatie in de lenss~:;~'c<.ten is een computer programma gemaakt. 

Uitgegaan is van de oplossing zoals die wordt gegeven door de 

vergelijkingen 3-2,3-4 en 3-5 voor de stigmatische instelling. 

Met de methode zoals die is aangegeven in hoofdstuk 2-2, 

kan de spotdiameter na doorgang van het lensstelsel berekend 

worden. Door variatie van één lenssterkte kan ~2 ~nvloed hiervan 

nagegaan worden. In tabel IV zijn de resultaten gegeven voor de 

stigmatische lensconfiguraties. Hier is een variatie aangebracht 

van 10-2 D en de vergroting verandering ~N gegeven. 

tabel IV 

lensconfiguratie + + - + + - + - + - - + 

N ongestoord 0.013 0.025 0.042 

Ql D 8.59 8.59 I. 98 

.6Q1 =1o-2 D x 0.01 0.02 0.04 

y 0.01 0.02 0.04 

Q2 D 4.99 -3.34 -9.61 

~Q2 =lo-2 D x 0.046 0.82 0.20 

y 0.016 0.19 o.oo 

Q3 D -3.08 3.08 -4. 14 

ÓQ3 =lo-2 D x 7.73 0.01 I. 96 

y 0.01 4.65 0.00 

Q4 D 4.28 -5~07 4.04 

Ll Q4 = J0-2 D x 0.044 0.22 o. 13 

y J.C44 0.22 o. 13 

In tabel IV 1s te z1en dat het gevolg van de variatie 1n de x-

richting en de y-richting verschillend is. Eén van de lenzen (0~) heeft 

een sterke verandering voor de vergroting in een richting tot gevolg 

en een veel zwakker gevolg in de andere richting. Uit de tabel IV 

volgt èat naarmate de vergro~ing kleiner wordt de gevolgen van 

een variatie van Q3 groter worden. Hieruit kan de eis afgeleid 

worden voor de stabiliteit van de voedingen van de quadrupool-

lenzen. Nemen we als criterium een verdubbeli~g van de spotgrootte 
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0.03 

N 

0.02 

0.01 Ny 

o~~--_.--------+-------~------~---
6 

~'m] 
4.5 5 5.5 

Fig. 10. Voor de lensconfiguratie + + - + wordt afgeweken van de 

stigmatische instelling door ver•andering van Q1 en Q2. 

De focussering wordt ingesteld met Q3 en Q4. 
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0.03 

0.02 

0.01 

o~~--~------~------~------~---
4~ 5 ~5 4 

-a4[1Jm]' 

Fig 11. Voor de lenseonfiguratie + - + - wordt afgeweken van de 

stigmatisehe instelling door een verandering van Q4. 

Hier is Q1 constant gehouden. De focussering wordt 

ingesteld met Q2 en Q3. 
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dan is voor het gevoeligste geval (+ + - +, lens Q3) de stabiliteits 

eis: 

0.013 10-2 D = 1.5 10-5 D 7.73 x: 

De sterkte van de lens 1S ca. -3 D, zodat een stroom stabiliteit 

gevraagd wordt van 0.5 1o-5 . Deze stabiliteit komt overeen met 

die van de beschikbare apparatuur. 

Bekijken we nu de configuratie + - + - dan is te zien dat variatie 

van Qz de grootste gevolgen heeft voor de x-richting en Q3 voor de 

y-richting. Hierdoor is het mogelijk de focussering in de y-richting 

in te stellen met Q3. Er zal dan weinig veranderen voor de x-rich

ting. De focussering in de x-richting kan ingesteld worden met Q2 
waarna dan de y-richting weer bijgesteld kan worden met Q3. Zo 1s 

he~ alogelijk de focussering van het lenssysteem met twee lenzen 

1n te stellen (de regellenzen). 

Nu kunnen we kijken wat het gevolg 1s voor de vergratingsfactor 

bij een verandering van de sterkte van de zwak afhankelijke 

lens sterkten. 

Voor de lens configuratie + + - + Z1Jn de lenzen Q1 en Qz als de 

zwak afhankelijke lenzen gekozen en met de lenzen Q3 en Q4 wordt 

de focussering ingesteld. Als Q1 en Qz weinig veranderen wordt iets 

afgeweken van de stigmatische instelling maar de focussering kan 

nog worden ingesteld met Q3 en Q4 ( de regellenzen). De resultaten 

hiervan zijn weergegeven in fig 10. Bij elk stel waarden van 

q 1 en Qz is de focussering uitgevoerd met de lenzen Q3 en Q4. 

Uit de figuur blijkt dat Q1 en Qz de uiteindelijke vergrotings

factor en de verhouding van Nhor/Nver bepalen. 

In fig. ll is het zelfde gedaan voor de lensconfiguratie +- + -. 

Hier zijn Qz en Q3 alg de regellenzen gekozen en Q1 en 04 als de 

zwak afhankelijke lenzen. 

Deze eigenschappen van het quadrupletsysteem zijn zeer praktisch. 

In de praktijk kan het focus ingesteld worden met de twee 

"regellenzen", welke elk de focussering in één richting verzorgen. 

De twee zwak afhankelijke lenzen behoeven slechts een nominale 

instelling. 

. 'f··· 

. ............ L. 
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4-3 De invloed van de stand van de lenzen op de eigenschappen 

van het quadruplet. 

De fouten die gemaakt kunnen worden bij het uitlijnen van een lens 

1n ltet lenssysteem kunnen worden beschreven met kleine verplaatsingen 

en draaiingen. De verplaatsingen veroorzaken een fout van de nulde 

orde, welke een verplaatsing van de bundelspot tot gevolg heeft. 

Dit geldt ook voor een draaiing om de x- en y-as. Een draaiing om de 

z-as veroorzaakt eerste orde fouten in het lenssysteern. De gevolgen 

hiervan kunnen berekend worden. Daartoe rnaken we gebruik van de 

transformatie matrix T voor een lens die over een hoek ~ in het 

x-y vlak om de z-as gedraaid is (lit 26). Omdat er een koppeling 

ontstaat tussen de x- en y-coordinaten moet deze berekening uitgevoerd 

worden in de vier dimensionale fase ruimte x,x' en y,y'. 

De gedraaide lens Q wordt dan weergegeven door ee~ draaiing D van 

het coordinaten systeem naar de stand van de lens en de terug

draaiing D-l naar het oorspronkelijke coordinaten systeem: 

T = D-1, Q D 

cos~ 0 sin~ 0 

0 cos~ 0 sin~ 
..) 4-l 

-sin~ 0 cos~ 0 

0 -sin~ 0 cos~ 

In tabel V is de verandering van de vergratingsfactor 6N gegeven, 

waarbij elke lens afzonderlijk gedraaid is over een hoek van I rnrad. 

Tabel V 

lens con-

figuratie Nongestoord .6 Q I ~ Q2 A Q3 A Q4 

+ + - + 0.013 0.023 0.244 0.118 0.342 

+ - + - 0.025 O,C46 0.326 0.170 0.203 

+ - - + 0.042 0.001 0.001 0.095 0.095 

In de tabel is te z1en dat b.v. voor de lensconfiguratie + - + - de 

vergratingsfactor N wordt 0.025 + 0.326 =0.351 als de lens Qa over 

een hoek van I rnrad wordt gedraaid. 
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Als een verstoring van de vergratingsfactor van een factor 2 wordt 

toegestaan dan is de gevraagde nau;.,·keurigheid van de instelling: 

0.08 mrad~Sseconden. Deze nauwkeurigheid is praktisch niet te 

verwezenlijken. 

4-3-1 Correctie van de draaiing van de lenzen in het x-y vlak. 

De transformatie matrix van een lens die over een kleine hoek 

gedraaid is luidt: 

T 

Q 

0 

-2QdlJ! 

0 

0 

0 

0 

-2QdlJ! 

-Q 

0 

0 

0 
4-2 

Een quadrupoollens met een sterkte V die over een hoek van 45° 

gedraaid is om de optische as is: 

0 0 0 

0 -V 0 
c 0 0 0 

4-3 

-V 0 0 

Een lenssysteem bestaande uit één lens die over een hoek dl/! 

gedraaid is en een lens die onder 45° staat kan beschreven worden 

met A = T C: 

0 0 0 

Q az3 0 
A = 4-4 

0 0 I (\ 

a43 0 -Q 

met a23 = a43 = -2Qdl/J -V. 

Hieraan is te zien dat door de juiste keuze van de sterkte V de 

hoekfout d~ gecorrigeerd kan worden. Door dus achter elke lens een 

correctie-lens te plaatsen kan het quadruplet "recht" gezet worden. 

Opgemerkt moet worden dat dan tussen elke lens en zijn correctie

lens een driftafstand is, maar deze afstand kan verwaarloosd worden 

indien de sterkte van de correctie-lens klein is. 

Het blijkt dat ~~ 0~s quadrupletsysteem één correctie lens 

voldoende is om de geïntroduceerde fouten te compenseren. Deze 

correctielens QD wordt tussen de tweede en derde quadrupaal geplaatst. 
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zoals weergegeven 1n fig. 12. 

a., a2 On a3 a4 

L - L .... L _.. 
~ -

Fig. 12. De positie van de correctie lens QD. 

De werking van de correctie lens is in het numerieke model 

nagegaan door aan elke lens een willekeurige draaiing te geven en 

door instellen van de sterkte van QD het hele systeem te corrigeren. 

Afhankelijk van de grootte van de draaiing varieert de benodigde 

sterkte van de correctielens. Uit deze modelberekeningen bleek 

dat het mogelijk is draaiingen van de lenzen tot maximaal 20 mrad 

te compenseren zonder dat de vergratingsfactor noemenswaardig 

verandert. Wel moet bij maximale draaiingen de sterkten van de 

focusseringslenzen Q2 en Q3 (zei hoofdstuk 4-2) bijgesteld worden. 

De benodigde sterkte van QD varieerde tussen -1 D en +I D. 

Door het toevoegen van de correctielens is nu de tolerantie voor 

het uitlijnen ca. 10 mrad. Dit is praktisch zeer goed te 

verwezelijken. 

4-4 Chromatische aberaties. 

De energie spreiding van de protonenbundel van het cyclotron is 

6 E/E~3% •. Omdat de lenssterkte van een quadrupoollens afhankelijk 

is van de energie van de deeltjes zal deze energiespreiding een 

spotvergrot{ng veroorzaken. In de literatuur (lit 18) is aangetoond 

dat een lenssysteem bestaande uit alleen magnetische lenzen altijd 

een positieve chromatische abera~=~ coefficient heeft. 

De invloed van de energiespreiding van de protonenbundel kan 

berekend worden door in het model de lenssterkten te schrijven 

als: 
6E 

Q = Qo ( 1 - ~-E-) 4-5 
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In fig. 13 is weergegeven de vergratingsfactor Nhor en Nver voor 

een energiespreiding van 2~ en de bundeldiameter in de laatste lens 

van 10 mm. Hieraan is te zien dat het niet mogelijk is de vergrotings-

factor in de beide richtingen kleiner dan 0.1 te verkrijgen. 

Nh ..... . 
or 

Nver·· .. ·· 

N 

0.5 t 

5 

Pig. 13 De verandering van de vePgroting N tengevolge van een 

energiespreiding van 2 r.. voor de stigmatische instelling. 

De lijn___ geeft de ongestoorde vergratingsfactor (zie 

fig. 4). 
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4-4-1 De correctie van de chromatische aberatie. 

Voor de correctie van de chromatische aberatie zijn er drie 

mogelijkheden. Deze zijn: 

A) Het bundelgeleidingssysteem dispersief instellen (lit 27). 

Hiermee is het mogelijk een factor 10 kleinere energie 

spreiding te verkrijgen. Dit gaat echter gepaard met 

een minstens even grote verliesfactor in de bundelstroom. 

B) De divergentie van de aangeboden bundel verkleinen. 

Dit kan worden uitgevoerd door een aantal diafragma's 

in de bundelpijp te plaatsen. Ook hierbij zal de bundel

stroom afnemen. 

C) Het construeren van een achromatisch quadrupleL 

Omdat A) en B) een groot bundelstroom verlies veroorzaken hebben 

we mogelijkheid C) verder uitgewerkt. 

4-4-2 Een achromatische lens. 

Een achromatische quadrupoollens is te construeren met een 

combina'::::..e vanelectrischeen magnetische quadrupolen (lit 28,29). 

Dit is te danken aan het verschil in dispersieve eigenschappen 

tussen magnetische en electrische quadrupoollenzen. 

De lenssterkten voor de magnetische quadrupoollens ~ en voor de 

electrische quadrupoollens Qe kunnen voor de paraxiale benadering 

geschreven worden als: 

Qm Qom ( 1 - l D. E) 
2 E 4-6 

Qe Qoe ( 1 - D. E) 
E 

Als de magnetische en de electrische lens op de zelfde as ruimtelijk 

van elkaar gescheiden zijn kan een achromatisch gedrag in één vlak 

loodrecht op de z-as verkregen worden (lit 30). Wanneer de electrische 

en de magnetische quadrupcol concentrisch in elkaar geschoven 

worden (zie fig. 14) kan zelfs een totaal achromatisch gedrag 

bereikt worden. 

De differentiaal vergelijking voor een lens waar een magnetisch 

en een electrisch quadrupoolveld aanwezig is, kan verkregen 

worden door de combinatie van de Hamilton vergelijkingen 2-16 en 2-23. 
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Fig. 14. Een achromatische quad:r>upooUens kan verkl•egen worden dooP 

de combinatie van een eZectY'ische en een magnetische Zens. 

H =- ( I -TI 2_1T 2_</J) ~ - ~ 
x Y Po 

4-7 

Voor de paraxiale benadering en de dunne lensbenadering kan aangetoond 

worden dat: 

4-8 
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De effectieve lenssterkte wordt dus: 

G = Gom + Goe 

Door de sterkten van de electr1"scl1e d · en e magnet1sche lens zo te 
kiezen dat: 

Goe -G 
Gom 2G 

verkrijgt men een totaal achromatische lens. 

Algemeen kan voor d:_~~:b~~atie lens (bij kleine energie variaties) 
geschreven worden: 

G G (I - f /',E) 
o E 

met Go Qom + Goe 

0.010 

0.005 

1 

.. 
2 

óE OJ 
E loo 
3 

4-9 

Fig. 15 De verandering van de vergratingsfactor 6N als functie 

van de energiespreiding Voor de stigmatische instelling 

+ - + -. De lijnen behoren bij het magnetisch quadruplet 

en de onderbroken lijnen indien Q2 en Q3 zijn uitgevoerd 

als combinatie lenzen. 



Hier is f de dispersie 

f= ~ 
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factor welke gelijk is aan: 

+~Qoe 
Q 

4-10 

Door een geschikte waarde van Q0 e/Q te kiezen kan elke gewenste 

dispersie factor verkregen worden (binnen de practisch te realiseren 

grenzen). 

Om een ac~romatisch quadruplet te maken zouden alle lenzen uitgevoerd 

moeten worden als een combinatie lens van een electrische en een 

magnetische lens. Nu 1s 1n tabel IV te zien dat kleine variatie 

in de instelling van Q2 en Q3 voor het geval + - + - de grootste 

gevolgen heeft voor resp. Nx en Ny· Door alleen in lens Q2 en lens 

Q3 een electrische lens te plaatsen kan het quadrupletsysteem 

horizontaal en vertikaal achromatisch gemaakt worden voor één 

beeldafstand. In het numerieke model is dit nagegaan door de lenzen 

Q2 en Q3 voortestellen door vergelijking 4~9, 
... , -·~ ... •"'-~ "·-·-· .. ·-

In figuur 15 is weergegeven de verandering van de vergratingsfactor 

als functie van de energie variatie. Door een juiste keuze 

van fq
3 

en fq 2 kan de verandering van de vergratingsfactor ten 

gevolge van de energiespreiding kleiner gemaakt worden dan ~N=O,OOI, 

4-5 De sferische aberatie van magnetische lenzen. 

In de inleiding van dit hoofdstuk zijn enige oorzaken van sferische 

aberaties gegeven. Hier zullen deze fouten besproken worden. 

In een niet ideale maar wel als oneindig lang beschouwde vierpool 

geometrie, kan de magnetische potentiaal ontwikkeld worden volgens: 

V=r2a2cos28 + r6a6ccs68 + r10a 10cos108 

hier 1n Z1Jn r en 8 de poolcoordinaten en ai de gewichtsfactoren. 

De tweede term welke een veld met twaalf pool geometrie voorstelt, 

kan door juiste keuze van de vorm van de poolschoenen nul gemaakt 

worden (lit 17). Het effect van de term a 1o kan verwaarloosd 

worden ten opzichte van de fouten in de lens veroorzaakt door de 

randvelden. 
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00 

Fig. 16 Compensatie van de randvelden door het aanbrengen van 

stukjes metaal op de poolschoenen bij een magnetische lens. 

(Zit 17). 
··--· . --·- ·- ······--··· -·---·~- ---- ~--- -·- ---- ------... q, .. --~..._,...-7· 

Door de randvelden kunnen er termen ontstaan zoals: 

r4cos28 en r6cos28 enz. 

Het effect van het randveld kan beschreven worden door de gewichts

factor a2 afhankelijk te kiezen van de z-richting: 

V=r2a2 (z)cos28 

Door dit in te vullen in de Laplace verglijking voor cylinder

coordinaten kan aangetoond worden dat er vierde graads termen in r 

met tweede harmonische eigenschappen in de potentiaal aanwezig 

moeten zijn. Hieruit volgt dat: 

V(z)=r2a2cos28 ~ r4a2 ''(z)cos28 

d2az . . . 
In het randveld waar ~ n~et gel~Jk aan nul is, ontstaan dus 

aberaties. 

Door het veranderen van de poolschoenen aan de randen kan deze fout 

gecompense€~d worden. Een voorbeeld hiervan ~s gegeven door 

Steffen (lit 18). Hier is een afrond:ng aan de polen gemaakt. 

De vorm hiervan is geheel experimenteel bepaald. Het resultaat ~s 

dat de sferische aberatie coefficient kleiner ~s dan -r< I. 5 10-3. 

De correctie van de sferische aberatie bij de door ons gebruikte 

magnetische lenzen is uitgevoerd volgens een methode die is aan-

gegeven door Septier (lit )7). Hier zijn extra stukjes metaal op 

de poolschoenen aangebracht (zie fig. 16). ~it metingen aan het 

gebruikte lenstype blijkt (lit 31) dat de sferische aberatie coefficient 

T< 10-3 is (binnen de bundelpijp). Hierdoor kan een spotvergroting 

ontstaan van maximaal 6N=0.020. 

,.:•\- . ..,, ,,.,._..,..,.{y,: 
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4-6 De sferische aberatie van electrische lenzen. 

Ten behoeve van de correctie van de chromatische aberaties moete~ 

de lenzen Qz en Q3 uitgevoerd worden als een combinatielens. 

(zie 4-4-2). De electrische lenzen moeten ook voldoen aan de eis 

van de minimale sferische aberatie. 

De electrische potentiaal in (een oneindig lange) lens kan op 

gelijke wij ze als bij de n<agnetische lens geschreven worden door: 

Hier gelden de zelfde overwegingen als bij de magnetische lens 

die kunnen leiden tot de compensatie van de tweede en derde term. 

Bij lenzen van eindige afmeting geeft het randveld sferische aberatie 

(lit 19). De potentiaal wordt dan: 

I d 2az(z) 4 2 e 
ï2 dz2 ~ cos 

Een oktupool veld geeft een vierde orde veld met een vierde 

harmonische: 

Door het toepassen van een oktupoolveld met gelijke sterkte als het 

randveld van de quadrupoollens kan voor bepaalde hoekene het rand

veld gecompenseerd worden. In de literatuur zijn lenssystemen 

bekend waar met behulp van meerdere oktupool lenzen een goede 

correctie mogelijk is voor alle hoeken (lit 32,33). 

Door Septier (lit 3~ is experimenteel de mogelijkheid onderzocht om 

te corrigeren met een oktupoollens. Een experimenteel resultaat 

hie~var- is weergegeven in fig. 17. Hieruit blijkt dat de fout 

voornamelijk slechts in een richting gecompenseerd kan worden 

door toepassen van een oktupoollens. Septier (lit 34) geeft een 

tweede mogelijkheid aan voor de correctie van de sferische aberatie. 

Hierbij wordt uitgegaan van de drie verschillende manieren waarop 

een electrische quadrupool be'c<rachtigd kan worden (zie fig. 18). 
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Afbeelding met een electrisch 

doublet. Hier is de correctie 

oktupoollens niet bekrachtigd. 

Bekrachtiging oktupoollens zodat 

spotvergroting optreedt. 

Bekrachtiging oktupoollens zodat 

een correctie optreedt. 

Fig. 1? Correctie van de sferische aberatie van een electrische 

quadrupooL met behulp van een oktupooL Lens (Lit 34). 

e E) 0 
0 0 8 G 8 

@) 8 0 
8 

POSITIEF SYMMETRISCH NEGATIEF 

Fig. 18 Drie verschiLLende mogelijkheden voor de bekrachtiging 

van een electrische quadrupooL (Lit 34). 

...... ~··· .... ....t.:,:";....._. 
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F'ig. 19. De sferische aberatie coefficient voor de drie verschillende 

mogelijkheden van de bekrachtiging (zie fig. 18) van een 

electrische lens (lit 34). 

In fig. 19 is de sferische aberatie coefficient T als functie van 

de straal r gegeven voor de drie gevallen (lit 34). Hierbij is niet 

gegeven voor welk azimuth 8 in de lens dit geldt. Door een juiste 

keuze te maken van het nulpunt van de potentiaal kan de sferische 

aberatie kleiner gemaakt worden. 

Er Zl.Jn twee electrische quadrupoollenzen gemaakt met een 11 rechte 11 

rand. Tot nu toe is één er van gebruikt. Deze is geplaatst in Q3 
welke voor de lensconfiguratie + - + - de grootste chromatische fout 

geeft. Hiermee kan de chromatische fout in één vlak gecorrigeerd worden. 

en ontstaat een geringe vergroting van de fout 1.n het andere vlak. 

Experimenteel is gebleken dat bij compensatie van de chromatische 

fout sferische fouten geïntroduceerd worden. Ook door het veranderen van 

het nulpunt van de excitatie potentiaal (zie fig. 19) bleek het niet 

mogelijk een wezenlijke verbetering te verkrijgen. 

Voor de correctie van de sferische aberatie zal op gelijke wijze 

als bij de magnetische lenzen de vorm van de rand van de polen 

moeten worden aangepast. 
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5 De experimentele opstelling voor de microbundel. 

5-1 Keuze lensconfiguratie. 

Uit de conclusie van hoofdstuk 3 volgt dat het met behulp van 

een quadruplet mogelijk moet zijn een spot van 25 pm ~ te maken. 

Voor een aantal ~e"Qsfouten is de remedie gegeven in hoofdstuk 4. 

Nu moeten we een keuze maken welke lensconfiguratie we gaan 

gebruiken. Op grond van het fei~ dat de antistigmatisc~~ ·~stelling 

+ - + - kleinere instellingen heeft en daardoor geringere 

chromatische en sferische aberaties heeft, hebben we in eerste 

instantie hiervoor gekozen. Het is altijd mogelijk in een later 

stadium de andere instellingen te proberen. Bijvoorbeeld als een 

kleinere spot nodig is dan moet het mogelijk zijn een bundel

diameter van 5x10 fm te bereiken met lensconfiguratie + + - +, 

mits de chromatische aberaties gecompenseerd kunnen worden 

zie fig. 11 en fig. 15. 

We zijn gestart met de bouw van de opstelling bestaande uit vier 

magnetische quadrupoollenzen met in het midden een kleinere lens 

45° gedraaid om de optische as t.o.v. de andere lenzen. Deze 

kleinelens is voor de correctie van de stand van de lenzen (zie 

hoofdstuk 4-3}. 

5-2 De quadruplet opstelling. 

Als experimenteerplaats voor de microbundel opstelling is gekozen 

voor bunker II zie fig.20.Hier is beschikbaar een lange drift 

afstand voor de lenzen en een goede stuur mogelijkheid van de bundel. 

Het bundelgeleidingssysteem kan dispersief zowel als dubbel 

achromatisch afgeregeld worden. 

Het quadruplet systeem bestaat uit vier identieke 1 enzen welke 

voor 3,5 MeV protonen een maximale sterkte van 10 D kunnen behalen. 

Deze quadrupoollenzen zijn watergekoeld. De voedingen kunnen 

maximaal 20 A leveren,De diameter tussen de polen is 52 mm,in de 

bundel p1Jp is dit 45 mm. 

In het midden van het quadruplet is een quadrupoollens onder 

450 t.o.v. de andere lenzen geroteerd om de optische as geplaatst. 
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8 beam .:,canr.er 
m correCII~ magllt:'t 
Prot bend1ng rr.agnet .... ____ , a quadrupale lens 
S Sllt 

0 S lOm r.. nz t.w.periment ~1ill0f1 

Fig. 20. Het bundelgeleidingssysteem van het EUT cyclotron. 

D.e microbundel opstelling is geplaatst in bunker II. 

Hiervoor is het doublet QD1.,QD4 zoals aangegeven in de tZ:guux· 

uitgebr•eid met nog twee lenzen. 

Deze 1s niet gekoeld. De maximale sterkte 1s 0.5 D voor 3.5 MeV 

protonen bij een stroom van j A. Voor de lenzen Q2 en Q3 zijn 

electrische quadrupoollenzen gemaakt welke passen in de magnetische 

le::ze:1. De diameter tussen de poolschoenen van de electrische 

lenzen is 30 mm. De lengte van de poolschoenen 1s 0.17 m. Bij een 

spanning van 12 KV is de sterkte 3 D voor protonen van 3.5 MeV. 

Experimenteel is gebleken dat bij deze spanning nog geen doorslag 

in de lens optrad. 

5-2-1 De vacuumkamer voor de sample houder. 

Achter Let lenzensysteem is een vacuumkamer opgesteld. Hierin 

staat onder een hoek van 60° een kruistafel welke aangedreven 

kan worden met stappenmotoren. Met deze kruistafel kunnen samples 

door de bundel bewogen worden~zie fig.21). 

De vacuumkamer en de bundelpijp worden geëvacueerd met een 

turbomoleculair pomp. Onder het target is een gat in de vacuumkamer 

waarin de detector geplaatst kan worden. Als detector is gebruikt 

een photomultipliér met scintilatie materiaal bij de metingen 

van de bundeldiameter. Voor de metingen met SPIXE wordt een 

SiLi detector gebruikt. 
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5-2-2 De kruistafel voor de sample houder. 

De kruistafel bestaat uit twee sleden welke onderling onder 90° 

op elkaar zijn gemonteerd(lit 35). De sleden worden voortbewogen 

door stappenmotoren welke aangestuurd worden met de CAMAC module 

I 161 van Borer. Eén stap is een verplaatsing van twee micrometer. 

De maximale slag is 25 mm. (12500 stappen). De stappensnelheid 

kan worden opgegeven via CAMAC. De maximale snelheid van de 

kruistafel is 600 pm/sec = 300 stappen/sec. 

5-3 Meting bundeldiameter. 

Voor het meten van de bundeldiameter die een doorsnee 

heeft van 10 à 50 pm en een bundelstroom kleiner dan 100 nA is 

gekozen voor een indirecte methode. Dit omdat het direct meten 

van zeer kleine stromen moeilijk is. 

We gebruiken een kruisdraad welke in twee richtingen onderling 

loodrecht door de bundel bewogen kan worden. De kruisdraad 1s 

geplaatst in de samplehouder. We hebben een kruisdraad van 100 fm 

en een van 20 fm wolfram draad. Met behulp van plastic scintilatie 

materiaal NE 102A en een photomultiplier worden aan de kruisdraad 

verstrooide protonen en opgewekte rÖntgen-straling gedetecteerd. 

Over een anode weerstand van 100 kOhm kan zonder verdere versterking 

het PM signaal gemeten worden. De RC tijd 1s ca. I msec. 

Het scintilatiemateriaal is afgedekt met dun aluminium folie 

om storing door zichtbaar licht te voorkomen. 

5-4 Het meetprogramma. 

De beweging van de kruistafel, waarop straks de samples en nu 

de kruisdraad wordt geplaatst, wordt gestuurd met behulp van het 

programma BAS. Dit programma is geschreven in FORTRAN IV en 

bestuurt via CAMAC en de PDP-11 on-line het experiment. Het het 

programma BAS kunnen via een co~nando structuur verschillende 

subroutines aangeroepen worden. 

Voor het besturen van de kruistafel zijn de volgende subroutines 

gemaakt: 
-~----------------
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Fig. 21. Overz~cht van de microbundel opstelling. 
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SMID Hiermee kan de kruistafel in de midden positie van de totale 

slag gezet worden. 

GO Met deze routine kan via vragen en antwoorden op de teletype 

een verplaatsing van een bepaald aar~~, stappen in de x- en 

y-richting gedaan worden. 

Het meten van de bundeldiameter wordt uitgevoerd met de subroutine 

MEETS. Met deze routine kan het van de plaats van de kruisdraad 

afhankelijke PM signaal geregistreerd worden. 

MEETS Het PM signaal wordt gemeten via de Borer 1271A dual slope 

ADC 1n CAMAC. Deze heeft een meettijd van 20 msec. Direkt na 

een meting van de ADC wordt uitgelezen hoeveel pulsen aan de 

stappenmotoren ,::_~.., gestuurd. Hierdoor wordt het plaatsafhankelijke 

PM signaal beschouwd behorende bij de afgelegde stappen. Bij 

snel bewegen van de stappenmotoren zullen meerdere stappen per 

meting van de ADC worden afgelegd. Om zo snel mogelijk na een 

meting van de ADC de positie te kunnen uit lezen is deze routine 

1n MACRO geschreven. Deze routine levert twee arrays, een met 

de ADC meting en een met de positie van de meting. -----·---------------------------

Van deze routine 1s 1n de volgende routines gebruik gemaakt. 

MEET Met behulp van deze routine worden de metingen zoals die 

zijn uitgevoerd met de MACRO routine omgezet in een histo

gram. Eén meetwaarde wordt hierbij toegekend aan alle stappen 

van 2 pm die afgelegd Z1Jn tijdens een meting van de ADC. 

SCAN De bundeldiameter kan gemeten worden door de kruisdraad 

afwisselend in de x- en y-richting door de bundel te bewegen. 

De gemeten bundeldiameters worden weergegeven via de display 

rc.et een nauwkeurigheid van 2 pm. per kanaal. 

WSCAN Hiermee kan het gemeten signaal van de routine SCAN weg

geschreven worden op de floppy-disk. 

RSCAN Hiermee kan het weggeschreven signaal van de routine WSCAN 

gelezen worden van de floppy-disk en weergegeven op de 

plotter 

ANA Hiermee wordt de kruistafel regel voor regel verplaatst 

en de meting op de floppy-disk geschreven. Op deze manier 

kan een aftasting van een oppervlak gedaan worden. 
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Hiermee wordt van het resultaat van de weggeschreven data 

van de routine ANA een display gemaakt op de plotter. 

De zwarting geeft de signaal grootte. 

5-5 Experimentele resultaten. 

Met b~~:lp van de routines zoals beschreven in 5-4 Z1Jn bundel

diameter metingen gedaan, De afregel procedure wat betreft de 

instellingen van de sterkten van de lenzen zoals die gevonden is 1n 

4-2 blijkt in de praktijk goed te werken. Gekozen is voor Q] een 

instelling van 800 schaaldelen en voor Q4 een instelling van 

220 schaaldelen. Door om en om te focusseren met Q2 en Q3 kan 

een bundelspot gemaakt worden. Deze instellingen komen overeen 

met berekeningen van de lensinstellingen zoals die zijn uitgevoerd 

met de met~ode weergegeven in 2-2. 

In fig 23 is weergegeven het resultaat van de meting van de bundel

diameter met een kruisdraad van 20 pro· Hierbij is de stroom door 

de correctie lens QD 0.35 A. De bereikte halfwaarde breedten zijn 

40xl00 pm bij een bundelstroom van 20 nA. Deze bundeldiameter is 

geheel in overeenstemming met het resultaat van modelberekeningen 

indien alleen gebruik is gemaakt van magnetische lenzen, zodat de 

afwijking van de gevraagde 25x25 pm2 het gevolg is van chromatische 

aberaties. Het bundelstroom verlies was hoofdzakelijk te danken aan 

de bundelgrootte in het diafragma van I mm p vc~ë het lenssysteem. 

Volgens modelberekeningen moet het mogelijk zijn door de juiste 

instelling van het bundelgeleidingssysteem een bundeldiameter in 

dit diafragma te verkrijgen van 1 mm f, zodat dit geen bundelstroom

verlies geeft. Het moet mogelijk zijn 100 nA in het focus te 

verkrijgen bij een cyclotronstroom van 5 pA. 

In fig 23 is het resultaat gegeven van de meting met de routine 

ANA aan een kruisdraad van 20 pm ~· Hier is gebruikt de bundel 

zoals die is weergegeven in tig. 22. 

In fig. 24 is het resultaat gegeven van de meting met de routine 

ANA aan een koperzeefje met de bundel zoals die is gegeven in 

fig. 22. De draden van het zeefje zijn 70 pro met een maasafstand 

van 300 fiD· De vergrcting is hier 100 maal. Doordat de bundel

diameter nog 40xl00 fm is, is de aftekening van de draden van de zeef 

zeef nog niet erg scherp. 
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Fig. 22 Een meting van de bundeLdiameter• horizontaaL en vertikaaL. 

D? stroom door de col'rectieLens QD = 0. 35 A. Het bundeL

profieL is genormeerd. De haLfwaarde breedte is 40xlOO.pn, 

bij een bundeLstroom van 20 nA. 
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l10(J0000l1l1Cl 

Fig. 23. Een meting met de mutine ANA aan de kr>uisdr>aad van 20 pn. 

Deze meting &s gedaan me-!: .. -'"': bundel zoals die is 

weergegeven in fig. 22. Hier is de zwarting evenredig 

met de bundel intensiteit. 
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(I 0 lJ 0 lJ L1 0 l1 0 
DO 

0 0 ±± 0 0 0 0 D D ..1-++-..,-+ [) + -D CHJ 0 D C: +-t-+-t-+-f 
0 0 , 0 0 0 D -f-++-..,-+ 
DO 

H-+-+-+-[.1 
t+-i-t-1-lJ 
t+-i-t-+0 

!J01fl9 .. 0!è 

l1 
0 

0 

F-z:g. 24. Een meting met de routine ANA aan een zeefje. De meting 

is gedaan met een bundeZ zoaZs die is weergegeven in 

fig. 22. De draden van het zeefje zijn 70 fTn en de 

maasafstand is 300 ftm. 

LHJ 
DO 
DO 

(J[J(J 

DO 
[J l1 l1 

IJ l1 
LJ [) 

0 0 l1 
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6 Conclusie. 

De quadruplet lensconfiguraties zijn goed bruikbaar voor het maken 

van de microbundel. De gevonden onafhankelijke focusseringseigen

schappen van de regellenzen (zie 4-2) is een zeer praktische 

eigenschap van het quadruplet. 

Door het toevoegen van de correctielens voor de draaiing van de 

lenzen om de optische as, zijn de toleranties voor het opstellen 

van de lenzen zeer ruim (zie 4-3). 

De correctie van de chromatische aberaties kan uitgevoerd worden 

door gebruik te maken van de combinatie electrische en magnetische 

quadrupaal (zie 4-4). Het moet mogelijk zijn de chromatische 

aberaties voldoende te compenseren. Echter uit de huidige 
------------·-------- ··-·-------- ------------- -

resultaten volgt dat door de introductie van de sferische aberaties 

ten gevolge van de randeffecten deze methode nog niet bruikbaar is. 

De sferische aberac_es van de magnetische lenzen zijn voldoende 

gecompenseerd, van de electrische lenzen moet naar een gelijk 

soortige oplossing gezocht worden. 

De bereikte bundelstroom van 20 nA is nog niet optimaal. Indien het 

bundelgeleidingssysteem goed staat ingesteld moet het mogelijk zijn 

een stroom van 300 nA in het focus te verkrijgen bij een stroom uit 

het cyclotron van IS~. Als de correctie van de chromatische en 

sferische aberaties goed worden uitgevoerd moet een bundel van 

25 pm ~ kunnen worden bereikt. Dit zou een stroomdichtheid zijn 

van 500 pA/pm2· 

In tabel VI (blz 53) zijn enkele eigenschappen van micro-bundel 

opstellingen gegeven. 

Met de bereikte bundeldiameter kan reeds een begin gemaakt worden 

met het SPIXE onderzoek. Hiervoor moet de routine gemaakt worden, 

welke de pulsen van de SiLi detector opbergt in het geheugen van 

de computer waarbij ook de posities van de stappenmotoren 

geregistreerd worden. 
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Eigenschappen micro-bundel opstellingen. 

-----·--· ----·-· -- ---- ---· --
begin ver- bereikte bereikte reeds 

Instituut te: onder- snel- bundel stromn focus- SPI XE 

zoek ler diameter dichtheid sering gedaan? 

pm2 pA/pm2 

Harwe11 1970 v.d.G 4x4 26 russisch ja 

quadru. 

Heidelberg 1969 v.d.G 2x2 20 doublet Ja 

&spleten 

Studsvik 1973 v.d.G 20x20 2.5 russisch ? 

quadru. 

Karlsruhe 1977 v.d.G 4.5x4.5 60 doublet nee 

Eindhoven 1977 cycl. 40xl00 5 antistig. nee 

verwacht 25x25 500 quadru. 
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