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Samenvatting. 

In de groep cyclotrontoepassingen is een microbundelopstelling in 

gebruik, waarmee plaatsafhankelijke elementenanalyse verricht kan wor

den. Dit wordt gedaan met behulp van een drietal methoden, namelijk 

SPIXE (Scanning Partiele Induced X-ray Emission), RBS (Rutherford Back 

Scattering) en NRA (Nuclear Reaction Analysis). 

Met het cyclotron worden de protonen versneld tot een energie van 3,5 

MeV. De protonenbundel wordt met behulp van een bundelgeleidingssys

teem naar de microbundelopstelling geleid. Hier wordt de bundel door een 

systeem, bestaande uit vier quadrupoollenzen, gefocusseerd tot een spot. 

De spotgrootte is sterk afhankelijk van hogere orde aberratietermen. 

Om de invloed van deze termen te kunnen berekenen, zijn de 

bundeltransportprogramma's TRANSPORT en TURTLE gebruikt. Met 

behulp van deze programma's zijn verschillende instellingen voor het 

afbeeldingssysteem berekend. 

In de praktijk is bij een aantal berekende instellingen de spotgrootte 

bepaald. Met behulp van een berekende instelling is de spotgrootte geredu

ceerd tot 10 x 10 JJ.m 2 bij een bundelstroom van 2,0 nA. Ook is een spot 

gerealiseerd van 60 x 40 JJ.m2 bij een bundelstroom van 150 nA. Het is 

afhankelijk van de toepassing van de microbundel welke instelling van het 

microbundelsysteem gekozen wordt. 
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1. Inleiding. 

Voor het meten van concentraties van sporenelementen in monsters 

voor biologisch of medisch onderzoek wordt veel gebruik gemaakt van 

röntgenspectrometrie. Door beschieting van een monster met elektronen, 

ionen of fotonen kunnen de atomen van het materiaal in het monster in 

een aangeslagen toestand worden gebracht. De aanslagenergie kan weer 

vrijkomen als röntgenstraling. De energie van deze straling is karakteri

stiek voor de chemische elementen van het mater.iaal en ligt in de orde van 

grootte van 1 tot 100 keV. Voor excitatie met ionen wordt de afkorting 

PIXE (Particle Induced X-ray Emission) gebruikt. 

Aan de Technische Universiteit Eindhoven hebben we de beschikking 

over een cyclotron, waarmee protonen versneld kunnen worden tot een 

energie van 30 MeV. In het laboratorium is een FIXE-rneetplaats ingericht 

waar met een 3 MeV protonenbundel routinematig sporenelementenana

lyses verricht worden (Kiv 80). Voor het plaatsafhankelijk analyseren van 

monsters is een andere meetplaats ingericht. Hier wordt de protonenbundel 

met een energie van 3,5 MeV met behulp van vier quadrupolen (quadru

plet) tot een spot gefocusseerd (Pri 79). Met deze microbundel wordt een 

te analyseren monster punt voor punt afgescand en wordt in elk meetpunt 

een elementenanalyse gemaakt. Deze plaatsafhankelijke analyse methode 

wordt met SPIXE (Scanning Partiele Induced X-ray Emission) afgekort. 

De microbundel wordt ook gebruikt voor andere plaatsafhankelijke 

analyse methoden. Bij het beschieten van een trefplaat met ionen vindt er 

altijd verstrooiing van die ionen plaats aan de atomen in de trefplaat. Door 

deze verstrooide ionen te bestuderen, kunnen we uitspraken doen over de 

samenstelling van de trefplaat. Deze analyse methode wordt RBS (Ruther

ford Back Scattering) genoemd. 

Ook kan bij een botsing van een projectiel met een atoom in de tref

plaat een nucleaire reactie plaatsvinden, waarbij een reactieproduct 

(bijvoorbeeld een a-deeltje) met een specifieke energie vrijkomt (Sch 86). 

Deze methode wordt afgekort met NRA (Nuclear Reaction Analysis). 

Het scheidend vermogen van de plaatsafhankelijke elementenanalyse is 

afhankelijk van de vorm van het bundelprofiel en de afstand tussen de 

meetpunten. De meettijd per meetpunt is omgekeerd evenredig met de 
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bundelstroom in de spot. We willen graag een zo klein mogelijke spot om 

een goed scheidend vermogen te bereiken. Een kleinere spot gaat meestal 

gepaard met stroomverlies, waardoor de meettijd langer wordt. Het 

streven is een optimum te vinden in de vorm van een korte meettijd en een 

goed scheidend vermogen. Prins meldt (Pri 81) dat een spotgrootte van 60 

x 40 p.m2 gerealiseerd is bij een bundelstroom van 150 nA in de spot. Door 

de apertuur van het lenzensysteem te verkleinen met behulp van een 

diafragma, dat voor het lenzensysteem geplaatst is, is het mogelijk de spot

grootte tot 30 x 20 p.m2 te verkleinen. De bundelstroom is door het 

diafragma verminderd tot 0,5 nA. Beide bundelspots zijn gerealiseerd met 

een dispersieve instelling van het bundelgeleidingssysteem (zie paragraaf 

2.3). 

In mijn afstudeerperiode is aan de verkleining van de spotgrootte 

gewerkt. Deze verkleining mag echter niet te zeer ten koste gaan van de 

bundelstroom, omdat dan de meettijden voor een analyse te lang worden. 

Het afstudeerwerk is grotendeels gebaseerd op de huidige meetopstelling, 

die in hoofdstuk twee van dit verslag besproken wordt. Om berekeningen 

en voorspellingen van de spotgrootte en bundelstroom te kunnen doen, zijn 

we uitgegaan van enkele computerprogramma's, die voor dit doel 

geschreven zijn. In deze programma's worden quadrupoollenzen benaderd 

door dunne lenzen. Omdat we streven naar een bundelspot met een diame

ter, die kleiner is dan 20 p.m, wordt het noodzakelijk om ook hogere orde 

effecten te beschouwen, omdat de bijdrage aan de spotgrootte van deze 

effecten van dezelfde grootte-orde kan zijn als de spotgrootte, die berekend 

wordt met behulp van de dunne lens benadering (Gri 83). Om deze reden 

zijn we het computerprogramma TRANSPORT (Bro 77) gaan gebruiken. 

TRANSPORT is een programma, dat gebruik maakt van eerste en tweede 

orde matrixvermenigvuldiging, en bestemd is voor het ontwerpen en 

doorrekenen van statis~h magnetische bundeltransportsystemen. Ook heb

ben we het ray-trace programma TURTLE (Car 82) gebruikt, dat dezelfde 

notatie als TRANSPORT voert. Een algemene eerste en tweede orde theorie, 

waarop deze programma's gebaseerd zijn, wordt in hoofdstuk drie behan

deld. In dit hoofdstuk wordt ook een korte beschrijving van de 

programma's TRANSPORT en TURTLE gegeven. 
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Instellingen van het quadruplet, die we met deze programma's hebben 

berekend, hebben we in de praktijk proberen te verwezenlijken. De meet

methode en resultaten van metingen van de bundeldiameter worden in 

hoofdstuk vier en vijf besproken. 

Tot slot worden in hoofdstuk zes enkele conclusies en aanbevelingen 

gedaan. Deze kunnen belangrijk zijn om het focusseringssysteem verder te 

verbeteren. In de nabije toekomst wordt de protonenbundel voor de 

SPIXE-experimenten niet meer door het Philips-cyclotron geleverd, maar 

door het mini-cyclotron (ILEC). In verband hiermee moet de bestaande 

opstelling met vier quadrupalen verplaatst worden en kunnen er eventueel 

en passant nog enkele verbeteringen aangebracht worden. 

De tekst van dit verslag is aangemaakt met het tekstverwerkingspro

gramma TROFF. Dit programma kort woorden af volgens regels, die 

bestemd zijn voor engelse tekst. Verder worden tabellen en figuren door

geschoven in de tekst, als er voor de tabel of figuur geen ruimte meer is op 

de bladzijde. 
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2. De microbundel. 

In dit hoofdstuk wordt kort het traject, dat de protonen doorlopen 

vanaf het begin in het cyclotron tot aan het eind in de spot, besproken. De 

opstelling wordt beschreven in de huidige situatie. 

2.1. Het cyclotron. 

Het cyclotron van de Technische Universiteit Eindhoven is het proto

type Philips AVF-cyclotron (Ver 63) en is gebouwd in 1963. In dit cyclo

tron kunnen lichte ionen, zoals protonen, deuteronen en ex-deeltjes, 

versneld worden. De maximale bundelstroom, die uit het cyclotron komt, 

is 100 IJ-A voor protonen. De energie, waartoe de protonen versneld kun

nen worden, loopt ongeveer van 1 tot 30 MeV. Voor de SPIXE

experimenten wordt de energie van de protonen meestal afgestemd op 3,5 

MeV. Er zijn afgelopen jaar ook experimenten uitgevoerd, waarbij gebruik 

wordt gemaakt van NRA. Bij deze experimenten wordt het target bescho

ten met 2,8 Me V protonen (Sch 86). 

2.2. Het bundelgeleidingssysteem. 

Het bundelgeleidingssysteem dient ervoor om -zoals de naam al zegt

de deeltjesbundel van het cyclotron naar de verschillende meetopstellingen 

te geleiden. Het bundelgeleidingssysteem bestaat uit een bundelpijp met 

een inwendige diameter van 45 mm met daaromheen een aantal mag

netische quadrupoollenzen en afbuig- en correctiemagneten. Deze magneten 

moeten zorgen voor de juiste focussering en een zo goed mogelijk transport 

van de bundel naar de expcrimenteeropstelling. In figuur 2.1 is een over

zicht gegeven van het cyclotron, het bundelgeleidingssysteem en de ver

schillende experimenteerplaatsen. 
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AY.F. Cyclotron 

Meetplaats I Produktie radioactieve isotopen (o.a. 123I). 
IS Bestraling sopstelling. 

IJ A Produktie radioactieve isotopen (Rb/ Kr generatoren). 

I I B Neutronenbundel experimenten. 

!!IA Elementenanalyse (SP! XE). 

IIIB Elementenanalyse(PJXE). 

IV Verstrooiingsexperimenten. 

V Fluorescentie experimenten (m.b.v. laser). 

De symbolen representeren de volgende elementen : 

Afbuigmagneet · a 

Quadrupool · 0 

Spleetbekkensysteem : ~ +-

Figuur 2.1 Het bundelgeleidingssysteem. 

2.3. Het dispersief systeem. 

r 

In het bundelgeleidingssysteem zijn op een aantal plaatsen spleten 

gemonteerd. In figuur 2.2 is het dispersief systeem weergegeven. Door 
middel van de horizontale spleten SB 1 en SC2 samen met de twee 45o 

afbuigmagneten MB4 en MCI en met de quadrupoollenzen QCl t/m 3 kan 
men kiezen uit een energiedispersieve instelling en een dubbel 
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Figuur 2.2 Het dispersief systeem. 

achromatische instelling (Hag 70). Bij een energiedispersieve instelling 

worden de quadrupoollenzen zodanig ingesteld, dat SBl op SC2 wordt 

afgebeeld. De horizontale spleetbreedtes bepalen de energiespreiding van de 

doorgelaten bundel. Kleine spleetbreedtes geven een kleine energiespreiding, 

maar tevens een kleine doorgelaten bundelstroom. De energiespreiding van 

de bundel, die uit het cyclotron komt, heeft een full-width-half-maximum 

(FWHM) van 0,3% . Met behulp van het dispersief systeem kan de ener

giespreiding van de bundel teruggebracht worden tot 0,05% FWHM. Dit 

gaat wel ten koste van een factor 50 aan bundelstroom (San 73). 

2.4. De microbundelopstelling. 

Hoewel de microbundelopstelling in feite het laatste gedeelte van het 

bundelgeleidingssysteem voor de SPIXE-meetplaats is, willen we dit 

gedeelte toch apart beschouwen. In deze paragraaf wordt een korte 

beschrijving gegeven van de microbundelopstelling. In hoofdstuk 4 zal het 

microbundelsysteem uitgebreid aan de orde komen. In figuur 2.3 is de 

microbundelopstelling weergegeven. Het voorwerpsgat SFl is een systeem 

bestaande uit vier spleetbekkens, waarmee we een rechthoekig gat kunnen 

instellen. De maximale grootte van deze rechthoek bedraagt 30 x 30 mm2• 
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Binnen deze maximale afmetingen is de grootte van de rechthoek vrij in te 

stellen. Bij de experimenten wordt vaak een vierkant voorwerpsgat van 1 

x 1 mm2 gekozen. Na het voorwerpsgat SFl doorloopt de protonenbundel 

een driftruimte naar spleetbekkensysteem SF2. Dit spleetbekkensysteem is 

identiek aan SFl. Met dit spleetbekkensysteem kunnen we desgewenst de 

apertuur van het systeem verkleinen. Achter dit spleetbekkensysteem is 

het focusserende quadruplet opgesteld. 

Afbuigplaten 

Spleetbekkensysteem ; ' ; 

Voorwerpsgat I ; ; ~cintillatieteller 
SFl SF2 : : ~· ,' Bundelstop 

~ J 0 d l l x/ // ____ /\ --------fJ-ij~-'::-~===-= ·. ----,, -- --. t V . t ~1 Q2 ~J ~4 / 
I 

---------Kruistafel 

• ... - -Si(Li) Detector 

Figuur 2.3 De microbundelopstelling. 

De aangegeven afstanden zijn in de huidige situatie · 

l 1 = 6,835 m l 2 = 0,481 m 

L 12 = 0,393 m L23 = 0,495 m L34 = 0,491 m 

Het quadruplet bestaat uit vier identieke quadrupoollenzen, welke voor 3,5 

MeV protonen een maximale lenssterkte van tien dioptrie kunnen behalen. 

Deze quadrupoollenzen zijn watergekoeld. De voedingen kunnen maximaal 

20 ampère leveren. De diameter tussen de polen is 52 mm. 

In het midden van het quadruplet is een quadrupoollens (Qd) 

geplaatst. Deze quadrupoollens is 45° ten opzichte van de andere lenzen 

geroteerd om de centrale baan. Deze correctielens is niet gekoeld, heeft een 

maximale sterkte van 0,5 dioptrie en is bedoeld om bepaalde uitlijnfouten, 
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die een spotvergroting veroorzaken, te corrigeren (Pri 79 en paragraaf 5.4 ). 

Tussen de quadrupalen 3 en 4 zijn binnen de bundelpijp horizontaal 

twee metalen platen aangebracht, die de protonen in verticale richting 

afbuigen als er een spanningsverschil tussen de platen wordt aangelegd. De 

afstand tussen deze platen bedraagt 13 mm. Dit is dus een verticaal 

diafragma, waarmee bij de berekening van het bundeltransport rekening 

moet worden gehouden. Evenzo zijn tussen de vierde quadrupooi en de 

spot twee platen verticaal aangebracht, die de bundel in horizontale rich

ting kunnen afbuigen. De afstand tussen deze plàten bedraagt 8 mm. Deze 

twee sets afbuigplaten worden gebruikt bij de instelprocedure van de 

microbundeL Dit wordt in hoofdstuk 4 besproken. 

Achter het quadruplet is een vacuümkamer opgesteld, waarin zich een 

kruistafel bevindt. Op deze kruistafel kunnen samples met te analyseren 

materiaal aangebracht worden. Met behulp van stappenmotoren kan de 

kruistafel in het x -y -vlak verplaatst worden. In deze vacuümkamer 

bevinden zich ook twee detectoren, namelijk een scintillatieteller en een 

Si(Li)-detector (zie figuur 2.3 ). De detectoren bevinden zich in het horizon

tale vlak en zijn onder een hoek van 13Y met de bundel geplaatst. 

Achter de vacuümkamer bevindt zich een bundelstop, waarmee de 

bundelstroom gemeten kan worden. 
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3. De theorie. 

Bij bunde1transportberekeningen wordt vaak gebruik gemaakt van 

matrixvermenigvuldiging. De theorie, die hieraan ten grondslag ligt, wordt 

besproken in paragraaf 3.1. In paragraaf 3.2 wordt het computerpro

gramma TRANSPORT toegelicht, dat gebruikmakend van deze theorie het 

bundeltransport berekent. Het computerprogramma TURTLE is een ray

tracing programma voor het berekenen van bundeltransport. Dit pro

gramma wordt in paragraaf 3.3 besproken. 

3.1. Bundeltransporttheorie. 

In deze paragraaf wordt beschreven hoe een deeltjesbundel in de 

faseruimte kan worden gereprsenteerd (paragraaf 3.1.1). Vervolgens wordt 

in paragraaf 3.1.2 een algemene eerste en tweede orde theorie van bundel

transport behandeld. In paragraaf 3.1.3 wordt een notatiewijze ingevoerd, 

die we hebben overgenomen van Grime (Gri 83). De matrixrepresentatie 

van de deeltjesbundel in de faseruimte wordt in paragraaf 3.1.4 besproken. 

In paragraaf 3.1.5 bespreken we de quadrupoollens, waarna we tenslotte in 

paragraaf 3.1.6 de dunne lensbenadering voor een quadruplet bespreken. 

3.1.1. De faseruimte. 

Voor het berekenen van bundeltransport is het noodzakelijk dat de 

parameters van de bundel bekend zijn. 

Een deeltje wordt volledig beschreven door zijn drie plaatscoördinaten 

x , y, z en zijn drie impulscoördinaten Px , Py, Pz. Een bundel deeltjes 

kan hierdoor gerepresenteerd worden door een groep punten in een zes

dimensionale faseruimte met coördinaten x, y, z, Px, Py, Pz. Als alleen 

krachten, die afgeleid kunnen worden van een Hamiltoniaan, op de bundel 

deeltjes werken, is de beweging van de bundel deeltjes zó, dat de dichtheid 
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van de representerende punten in de bijbehorende faseruimte overal con

stant blijft (theorema van Liouville, Ban 66). Als de drie bewegingscom

ponenten onafhankelijk zijn (wat geldt voor de meeste bundeltransport

systemen), dan kunnen we de bundel representeren door een groep punten 

in de drie fasevlakken (x, Px ), ( y, Py) en ( z, Pz ). Het theorema van Liou

ville vereenvoudigt dan tot de stelling dat de grootten van de 

oppervlakken, die de bundel representeren in de afzonderlijke fasevlakken, 

constant blijven in de tijd. 

In het algemeen wordt de z -as langs de voortplantingsrichting van de 

deeltjesbundel gekozen. Loodrecht daarop wordt de x -as in horizontale 

richting en de y -as in verticale richting gekozen. Als er geen versnellend 

element in het bundeitransportsysteem aanwezig is en de bundel ook niet 

wordt afgeremd, kan de axiale impuls Pz constant worden verondersteld. 

De transversale impulsen Px en Py kunnen we dan vervangen door de hor

izontale divergentie e en de verticale divergentie cf> : 

e = dx _ Px 
dz Pz 

cf> = ft = Py 
dz Pz 

(3.1) 

De transversale beweging van de bundel kan nu beschreven worden door 

de respectievelijke oppervlakken in de (x ' e )- en (y' cf> )-fasevlakken 

Hoewel de vorm kan veranderen in de tijd, blijft de grootte van de 

oppervlakken constant. 

3.1.2. Eerste en tweede orde theorie. 

In deze paragraaf wordt een algemene eerste en tweede orde theorie 

voor bundel transport behandeld. Het doel van deze theorie is het bereke

nen van banen van bundeldeeltjes in een statisch magnetisch veld. Deze 

theorie wordt toegepast in de bundeltransportprogramma's TRANSPORT 

en TURTLE (zie paragrafen 3.2 en 3.3). Voor een uitgebreide behandeling 

van deze theorie wordt verwezen naar een rapport van Brown (Bro 82). 

We kunnen de theorie samenvatten in enkele hoofdpunten, die vervolgens 

afzonderlijk besproken zullen worden : 
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[ 1] De bewegingsvergelijkingen van een geladen deeltje in een statisch 

magneetveld worden in een kromlijnig coördinatenstelsel af geleid. 

[2] Het statisch magneetveld, waarin het deeltje zich voortbeweegt, wordt 

beschreven in een multipoolontwikkeling. 

[3] Door substitutie van de multipoolontwikkeling van het magneetveld 

in de bewegingsvergelijkingen verkrijgen we de uiteindelijke 

differentiaalvergelijkingen voor de x- en y- coördinaat. 

[4] Vervolgens wordt een Taylor-ontwikkeling rond de centrale baan uit

gevoerd en de coëfficiënten van deze ontwikkeling worden berekend 

door substitutie van deze ontwikkeling in de 

differentiaal vergelijkingen. 

[1] De bewegingsvergelijkingen. 

De beweging van een geladen deeltje in een statisch magnetisch veld 

wordt beschreven door de vectoriële bewegingsvergelijking 

ddr (mv) = e (vxB) 

waarbij m = de massa van het deeltje 

v = (vx, vy, vz) =de snelheidsvector van het deeltje 

e =de lading van het deeltje 

B = (Bx, By, Bz) =de magnetische veldsterkte vector 

T =de tijd 

(3.2) 

De baan van het geladen deeltje wordt beschreven in een 

rechtsdraaiend, kromlijnig coördinatenstelsel (x, y, t) ten opzichte van 

een kromlijnige, centrale baan (zie figuur 3.1 ). In de bewegingsvergelijking 

(3.2) wordt de onafhankelijke tijdsvariabele T vervangen door de 

plaatscoördinaat t van ons coördinatenstelsel. Dit wordt nu de onaf

hankelijke variabele in de bewegingsvergelijking. De enige beperking, die 

aan de scalaire magnetische potentiaal W (B = -"V W) wordt opgelegd, is 
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z 

0 

Figuur 3.1 Het kromlijnige coördinatenstelsel. 

dat W een oneven functie van de transversale coördinaat y 1s. Deze 

voorwaarde legt in praktische situaties geen grote beperkingen op (Bro 82). 

Door deze voorwaarde wordt een magnetisch middenvlak (het y =0 vlak) 

gedefinieerd, waarin de centrale baan ligt. Op ieder punt t van de centrale 

baan wordt de kromming h ( t ) gedefinieerd door 

h( t) = 1 

Po 
(3.3) 

waarbij Po de kromtestraal van de centrale baan in dat punt is. Met 

behulp van vectoralgebra kunnen we de x- en y -component van de 

bewegingsvergelijking uitschrijven. Als we ons beperken tot termen tot en 

met de tweede orde in x, y en hun afgeleiden, krijgen we de volgende twee 

vergelijkingen (Bro 82) : 



en 

waarbij 
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x 11 

- h ( 1 + hx) - x '(hx' + h 'x) 

= ( ~) T' [y 'Bt - ( 1 + hx )BY] 

y 11 
- y '(hx' + h 'x) 

P = m v = de impuls van het deeltje 

T, = -J x ,2 + y ,2 + (1 + hx )2 • 

(3.4) 

(3.5) 

Hierbij is f de positievector van het deeltje en T de door het deeltje 

afgelegde weg (zie figuur 3.1). Het '-teken geeft differentiatie naar t aan. 

De bewegingsvergelijking van de centrale baan verkrijgen we door x , 

y en hun afgeleiden nul te stellen : 

h = ( ; )By ( 0, 0, t ) 
0 

of 
po 

Bpo= 
e 

(3.6) 

waarbij P0 de impuls van een deeltje is, dat de centrale baan doorloopt. 

[2] De multipoolontwikkeling van het magnetisch veld. 

Zoals gezegd nemen we aan, dat de scalaire, magnetische potentiaal W 

een oneven functie van y is. Dat wil zeggen dat 

'\lf(x , y, t) = - '\lf(x , - y, t) . Dit komt overeen met de volgende ver

gelijkingen voor de componenten Bx, By en Bt van het magnetische veld : 

Bx (x, y, t) 

By (x, y, t) 

- Bx(x,-y,t) 

By(x,-y,t) 

(3. 7) 
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- Bt (x , - y , t) 

Uit deze vergelijkingen volgt onmiddellijk, dat in het magnetische mid

denvlak Bx = Bt = 0 . Alleen BY is niet gelijk aan nul. Hierdoor blijft 

een deeltje, dat bij het begin een baan beschrijft in het middenvlak, in dat 

middenvlak tijdens zijn verplaatsing door de rest van het systeem. De 

meest algemene ontwikkeling van '\ll kunnen we als volgt schrijven : 

x2 x3 
- '\ll(x, y, t) = (A 10 + A 11x + A 12(-1 

) + A 13(-1 
) + ······)y (3.8) 

2. 3. 

x2 r 
+ (A3o + A31x + A3i21) + ...... ) 3! + ..... 

oo oo X n y 2m + 1 

= L L A2m+1,ri -;0 (2m+l)! 
m=1n=1 · 

waarbij de coëfficiënten Alm +1,n functies zijn van t. We kunnen met 

behulp van de vergelijking B = - 'V '\ll de magnetische veldcomponenten 

in termen van x en y tot en met de tweede orde uitdrukken: 

B (x y t ) = - ..a!. = A y + A xy + .... x , , ()x 11 12 (3.9) 

..a!. 1 1 By(x,y,t)=- = A1o+Aux + -2,A12x2+ -2,A3oY2+ .... 
ÖY · · 

( ) 1 .2!_ 
Bt x' y' t = - (1 +hx) ät 

( 1+
1
hx) [AuY +A'wY +A'uxy + .... ] 

We kunnen met behulp van vergelijking 3.9 eenvoudig de coëfficiënten 

A 1,n uitdrukken alsden de afgeleide naar x vandey -component van het 

magnetisch veld : 
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Al = ,n (3.10) 

Na substitutie van vergelijking 3.8 in de Laplace-vergelijking (\7 2 '\11 = 0) 

volgt voor A 30 de volgende recursieve betrekking : 

A 30 = - [ A "10 + hA u + A 12 ] (3.11) 

We kunnen nu BY in het magnetisch middenvlak in dipool, quadrupool, 

sextupooltermen (enzovoort) uitdrukken: 

1 
By (x, 0, t) = A 10 +A 11x + T!A 12x 2 + ···· (3.12) 

J 

!l.B 1 !:i2B 
B + _u_y_ x + - u Y 

y x = y = 0 ÖX x = y = 0 2! ÖX 2 

x2 + .... 
x=y=O 

dipool quadrupoot sextupool 

We definiëren nu de dimensieloze grootheden n (t) en {3(t) door 

n=- en {3 = (3.13) 

x=y=O x=y=O 

De dimensieloze grootheid n ( t) bepaalt de quadrupoolcomponent van het 

magnetisch veld en de dimensieloze grootheid {3( t) de sextupoolcom

ponent van het magnetisch veld. We kunnen de magnetische veldcom

ponenten door substitutie van de vergelijking 3.13 in 3.9 met gebruikma

king van de vergelijkingen 3.6 en 3.10 omwerken tot de volgende ver

gelijkingen (tot en met tweede orde) 

(3.14) 
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- _!_(h"- nh 3 + 2{3h 3)y 2 + .... ] 
2 

p 
Bt (x , y , t ) = ( ~) [ h 'y - (n 'h 2 + 2nhh ' + hh ')xy + ····] 

e 

waarbij P 0 de impuls is, die bij de centrale baan hoort. 

We hebben nu het magnetisch veld volledig beschreven tot en met 

tweede orde door de functies h ( t ), n ( t) en {3( t ), die respectievelijk het 

veld, zijn eerste afgeleide en zijn tweede afgeleide naar x op de centrale 

baan representeren. 

[3] De bewegingsvergelijkingen tot en met tweede orde. 

We kunnen nu de vergelijkingen (3.14) substitueren m de 

bewegingsvergelijkingen (3.4) en (3.5) en krijgen dan de uiteindelijke 

differentiaalvergelijkingen (tot en met tweede orde termen) : 

x"+ (1- n)h 2x = ho+ (2n- 1- {3)h 3x 2 + h'xx' (3.15) 

+ ~ hx '2 + (2 - n )h 2x o + ~ (h" - nh 3 + 2{3h 3)y 2 + h 'yy' 

- ~ hy '2 - h o2 + hogere orde termen. 

2({3 - n )h 3xy + h 'xy' - h 'x 'y + hx 'y' 

+ nh 2y o + hogere orde termen. 

p 
waarbij we vervangen hebben door : 

po 
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1 + 0 (3.16) 

Hierin is o het relatieve verschil tussen de impuls P van het betreffende 

deeltje en de impuls P0 , die bij de centrale baan hoort. We kunnen uit de 

vergelijkingen (3.15) de eerste orde bewegingsvergelijkingen halen : 

(3.17) 

[4] De beschrijving van een willekeurige baan met behulp van een Taylor

ontwikkeling rond de centrale baan. 

We kunnen de afwijking ten opzichte van de centrale baan van een 

deeltje uitdrukken door middel van x en y als functie van t. De uitdruk

kingen bevatten ook de begin-parameters van het deeltje 

Xo' Yo' eo' cl>o en o, waarbij het onderschrift 0 duidt op t =0 . Deze 

beginwaarden hebben de waarde nul voor de centrale baan. 

We kunnen x en y schrijven als een vijfvoudige Taylor-ontwikkeling: 

x - ~ <x 1 x K y À e p. A,. v ox > x K y À e p. A,. v ox 
~ o o o 'Po o o o 'Po (3.18) 

en 

(3.19) 

De uitdrukkingen tussen haakjes zijn de Taylor-coëfficiënten. Deze Taylor

coëfficiënten zijn functies van t, die we moeten bepalen. Het somteken 

staat voor sommatie over nul en alle positieve gehele getallen van de 

exponenten K, À, p.., ven X· De constante term is nul, evenals de eerste 

orde termen, die een koppeling tussen de x - en y -coördinaat veroorzaken. 

Dit is inherent aan het bestaan van een magnetisch middenvlak. Deze nota

tie heeft het voordeel, dat we gemakkelijk kunnen overgaan naar een 
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matrixnotatie (zie paragraaf 3.1.4). Als we ons beperken tot en met de 

tweede orde termen, worden de vergelijkingen (3.18) en (3.19) 

en 

x - <x I xo > Xo + <x I e 0 > e 0 + <x I 0 > 0 

+ <x I x0
2>x0

2 + <x I x0 e 0 >xoeo + <x I x0 o>x0 o 

+ <x I e;>eo2 + <x I eoo>eoo + <x I o2>o2 

+ <x I Yo2 >Yo2 + <x I Yocf>o >yocf>o + <x I cf> 2 >cf> 2 

(3.20) 

(3.21) 

+ <y I XoYo >xoYo + <y I xocf>o >xocf>o + <y I cl>oYo >cf>oYo 

+ <y I eocf>o >eocf>o + <y I Yoo>yoo + <y I cf>oo>cf>oo 

Als we deze uitdrukking in de bewegingsvergelijking (3.15) substi

tueren, kunnen we een differentiaalvergelijking afleiden voor elke eerste en 

tweede orde coëfficiënt, die in de Taylor-ontwikkeling van x en y voor

komt. Als we deze differentiaalvergelijkingen oplossen voor een bekend 

verondersteld statisch magneetveld, kunnen we met behulp van de 

Taylor-coëfficiënten de positie van een deeltje berekenen als functie van 

zijn begincaordinaten x0 , Yo, eo, cf>o en o. 

3.1.3. De definitie van de aberratiecoëffi.ciënten. 

Een quadrupoollenzensysteem, dat wordt gebruikt voor de vorming 

van een kleine spot, bestaat uit een combinatie van twee of meer quadru

polen. Vele factoren beïnvloeden de spotgrootte. In het algemeen worden 

de spotvormende eigenschappen van een systeem uitgedrukt in aberratie

coëfficiënten. In de literatuur zijn veel verschillende notatiewijzen voor 

aberratiecoëfficiënten in gebruik. In dit verslag hebben we de notatiewijze, 



I Orde en type 

pte Intrinsiek 

I 
I 

I 
11 ste Parasitair 

I 
I 
I 

2de Intrinsiek 

2de Parasitair 

3de Intrinsiek 

I 

isde Intrinsiek 

waarbij 
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c ":ffi "'' t oe c1en Opmerkingen 

<x Xo > Vergrotingsf actoren 

<y Yo > 
<x eo > Afbeeldingstermen (zijn 

<y cf>o > nul bij scherp beeld) 

<x Un> Translatie 
I 

Deze termen 1 

<y Vn> verplaatsen 

<x o:n> Tilt de spot 

<y f3n > 
<x eoo> Chromatische aberratie 

<y cf>o 0 > 
<x xoo> 
<y Yoo> 
<x cf>o Pn > Rotatietermen, koppeling 

<yl eoPn > tussen x- en y-vlak 

<xleoEn> Excitatietermen 

<yl cf>o En> 
<xl ej> 
<x I eo ct>c?> Sferische fouten 

<yl e;c~>o > 
<yl cf>o3> 
<xl e;> Verwaarloosbaar in 

<yl e;> huidige systemen 

etc. 

= x -translatie van quadrupooi n 

= y -translatie van quadrupooi n 

o:n = rotatie in x -z -vlak 

13n = rotatie in y -z -vlak 

Pn =rotatie om de centrale baan 

En = procentuele verandering in excitatie 

I 
I 

Tabel 3.1 De dominante aberraties van een spotvormend quadrupolensys

teem. 
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die door Grime (Gri 84) wordt gebruikt, overgenomen. We hebben deze 

notatiewijze al in de vorige paragraaf toegepast, namelijk in de formulering 

van vergelijking 3.18 en verder. De coëfficiënten worden afgeleid met 

behulp van een Taylor-ontwikkeling. Dit is identiek aan de methode, die in 

de vorige paragraaf werd beschreven. Alleen wordt er nog een zesde 

ontwikkelingscoëfficiënt toegevoegd. Deze coëfficiënt representeert een 

uitlijnfout van een bepaalde quadrupooi van het systeem, zoals bijvoor

beeld een translatie in de x- of y -richting of een rotatiefout van de qua
drupool. 

De coëfficiënten, die onafhankelijk zijn van de uitlijnfouten en excita

tietermen, worden door Grime intrinsieke aberraties genoemd. Hiertoe 

behoren de aberratiecoëfficiënten, die in de vorige paragraaf zijn afgeleid. De 

aberratiecoëfficiënten, waarin de uitlijnfouten en excitatietermen wel voor

komen, worden de parasitaire aberraties genoemd. In tabel 3.1 (overgeno

men van Grime) worden de belangrijkste aberraties weergegeven. 

3.1.4. De matrixrepresentatie. 

Vaak wordt bij het berekenen van bundeltransport gebruik gemaakt 

van matrixvermenigvuldiging. In paragraaf 3.1.2 wordt aangegeven hoe 

we de positie van een deeltje kunnen berekenen als functie van zijn 

begincoördinaten en de bijbehorende Taylor-coëftîciënten (zie de ver

gelijkingen 3.18 tot en met 3.21). We kunnen deze vergelijkingen een

voudig beschrijven in de vorm van een matrixvermenigvuldiging. Als we 

ons beperken tot de eerste orde Taylor-coëfficiënten kunnen we de positie 

XP van een deeltje in de vijf-dimensionale faseruimte (x Ie, y, cf> en o) 

berekenen door vermenigvuldiging van de matrix R, waarvan de elementen 

de eerste orde Taylor-coëfficiënten zijn, met de beginpositie van het deeltje 

x =R·x p 0 
(3.22) 

De matrix R representeert een element van het bundelgeleidingssysteem. 
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De positie xn in de faseruimte na n elementen vindt men door opeenvol

gende matrixvermenigvuldigingen op de beginpositie X
0 

toe te passen : 

(3.23) 

waarin R j ( 1 :::; j :::; n ) de matrix van het j -de element voorstelt. 

Als we veronderstellen dat de beweging van een deeltje in het x-e
vlak onafhankelijk is van de beweging in het y-cp-vlak en dat de 

impulsspreiding 8 nul is, kunnen we de baan van een deeltje in de twee 

fasevlakken afzonderlijk beschouwen. In het twee-dimensionale fasevlak 

kunnen we twee eenvoudige elementen definiëren. De matrix voor een 

driftruim te met lengte L wordt gegeven door : 

1 L 
0 1 

De matrix voor een dunne lens met sterkte Q 

brandpuntsaf~tand) is 

(3.24) 

+_!_ (F is de 
F 

(3.25) 

Als Q > 0 is er sprake van focussering en als Q < 0 is er sprake van 

déf ocussering. 

Voor de bestudering van een bundel deeltjes is nauwkeurige punt-op

punt-afbeelding minder interessant. We zijn hierbij veel meer 

geïnteresseerd in het gedrag van de bundelomhullende. Het is gebruikelijk 

het oppervlak, dat de bundel in de twee-dimensionale faseruimte beslaat, 

te benaderen door het oppervlak binnen een ellips. Dit heeft grote voor

delen, omdat een ellips in een faseruimte door een matrix beschreven kan 

worden en omdat een ellips bij transformaties overgaat in een nieuwe 

ellips met gelijk oppervlak. Een ellips kan in matrixnotatie beschreven 

worden door : 
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--+T s-1 --+ 1 x x= (3.26) 

met --+ (x' e) x= 

s = I~ b 
c en 

s-1 = 1 l~b -b 

ac-b 2 a en 

S is een symmetrische positief-definiete matrix. Een analytische beschrij

ving verkrijgen we door het uitschrijven van vergelijking (3.26) 

(3.27) 

waarin ac - b 2 groter is dan nul, omdat anders geen ellips beschreven 

wordt. We kunnen uit vergelijking 3.27 afleiden dat als b=O de ellips in 

het fasevlak rechtopstaand is. 

De beschrijving van een ellips in een fasevlak met behulp van de 

parameters a , b en c is analoog aan die met behulp van de twiss

parameters ( Cou 58). In figuur 3.2 zijn enige verbanden tussen de matrix

elementen en de geometrie van de ellips gegeven. Ook wordt de relatie 

aangegeven tussen de parameters a, b en c enerzijds en de halve bundel

breedte Xw en de divergentie e D anderzijds. De emittantie E van de bundel 

in een fasevlak wordt gedefinieerd door het quotiënt van de oppervlakte 

van de bundel en 1T. De oppervlakte van de ellips wordt gegeven door: 

Oppervlakte= 1T Jdet S = 1T -Jac-b 2 = 1T E (3.28) 

waarbij det S de determinant van matrix S is. 

Als de beschrijvende ellips op een bepaalde plaats i in het bundel

geleidingssysteem bekend is, dan is de getransformeerde ellips op een 
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X-+ 

x =.Ja w tan(a) = ~ tan({3) = ~ 

Figuur 3.2 Betekenis van de matrixelementen van S in de laseruimte. De 

halve bundelbreedte Xw en de divergentie B D worden aangegeven. 

plaats I eenvoudig te berekenen. Dit gaat als volgt 

Hierbij is R: De transformatiematrix van de elementen in 

het bundelgeleidingssysteem, die zich tussen 

plaats i en plaats I bevinden. 

R7 : De getransponeerde matrix van R. 

si : De matrix van de ellips ter plaatse i . 

(3.29) 

s1 : De getransformeerde matrix van de ellips ter plaatse I. 
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3.1.5. De quadrupoollens. 

We hebben de algemene theorie van een geladen deeltje in een 

algemeen statisch magnetisch veld in paragraaf 3.1.2 besproken. In deze 

paragraaf zullen we het quadrupoolveld beschouwen. We berekenen de 

eerste en tweede orde matrixelementen van een quadrupoolveld met behulp 

van de voorgaande theorie. We geven deze matrixelementen weer in de 

notatie van Grime, die in paragraaf 3.1.3 is besproken. Verder zullen we 

enige afwijkingen van het ideale quadrupoolveld ·bespreken. 

Magnetische quadrupoollenzen zijn sterk focusserend, omdat de hoek 

tussen het magneetveld en de richtingsvector van de deeltjes meestal 

nagenoeg loodrecht is. In figuur 3.3 A wordt een dwarsdoorsnede van een 

typische quadrupoollens getoond, waarin de magnetische veldlijnen zijn 

getekend. 

y 

juk 

x 

pool
schoen 

spoel 

Figuur 3.3 A Dwarsdoorsnede van een quadrupoollens. 

B De krachten op een posaief geladen deeltje, dat het 

papier in beweegt, in een quadrupoolveld. 

De veldlijnen zijn hyperbolen, waarvan de asymptotische assen een hoek 

van 4SO maken met de in de figuur aangegeven x- en y -as. In dit 
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assenstelsel is de x -component van het magnetisch veld evenredig met de 

afstand tot de centrale baan in de y -richting. De y -component van het 

magnetisch veld is evenredig met de afstand tot de centrale baan in de x

richting : 

en (3.30) 

waarbij B0 het veld op de pool is en a de straal is van de opening tussen 

de polen van de quadrupooi (halve apertuur). Als het magneetveld voldoet 

aan vergelijking 3.30 , spreken we van een ideaal quadrupoolveld. 

De invloed van het quadrupoolveld op een geladen deeltje wordt in 

figuur 3.3 B schematisch weergegeven. De krachten op een positief geladen 

deeltje, dat het papier ingaat, zijn in de posities 1 en 2 naar de centrale 

baan toegericht. Er vindt dus convergentie of focussering van de bundel 

plaats in dey -richting. De krachten op de deeltjes in de posities 3 en 4 zijn 

van de centrale baan af gericht, zodat er in de x -richting divergentie of 

défocussering plaatsvindt. Geladen deeltjes, die de quadrupooi niet op een 

van de assen binnenkomen, zoals bijvoorbeeld in positie 5 het geval is, 

ondervinden een kracht, die zowel een défocusserende x -component heeft 

als eenfocusserendey -component. In het algemeen geldt, dat hoe groter de 

afstand tot de centrale baan is, des te groter de défocusserende respec

tievelijk focusserende krachten zijn (zie vergelijking 3.30). 

De focusserende eigenschappen van een quadrupoollens worden in 

belangrijke mate bepaald door de grootte van de gradiënt van het magneet

veld als functie van de longitudinale coördinaat t op de centrale baan. Dit 

longitudinale profiel is afhankelijk van het ontwerp van de quadrupool

lens. De vorm van het profiel is vooral afhankelijk van de verhouding 

tussen de lengte LP van de polen van de quadrupooi en de halve apertuur 

a. Om uitspraken te kunnen doen over de sterkte van een quadrupoollens 

onafhankelijk van het longitudinale profiel van de veldgradiënt, wordt er 

een effectieve lengte L van een q uadru pool gedefinieerd 

+oo 

L f t Ct) dt (3.31) 
-oo 
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waarbij f ( t) de genormeerde vormfunctie is, die het profiel van de mag

netische veldgradiënt in de longitudinale richting beschrijft. De functie 

f ( t) heeft een maximumwaarde van 1. In figuur 3.4 wordt een voorbeeld 

van een vormfunctie gegeven en de daarmee berekende effectieve lengte. 

f(t) 

Figuur 3.4 De effectieve lengte van een quadrupool. 

Banford drukt de effectieve lengte L van een quadrupooi uit in de pool

lengte LP en de halve apertuur a 

L (3.32) 

waarbij m meestal ligt tussen 0,9 en 1,1 , hetgeen afhangt van de vorm 

van de quadrupo1en aan de uiteinden van de lens (Ban 66). 

Met behulp van de theorie van paragraaf 3.1.3 kunnen we de eerste en 

tweede orde matrixelementen van een ideaal quadrupoolve1d met effectieve 

lengte L bepalen. We definiëren daartoe eerst de grootheid k door : 

- nh 2 (3.33) 
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De dimensie van k is m- 1. We kunnen uit vergelijking 3.15 de tweede 

orde differentiaalvergelijking voor een ideaal quadrupoolveld afleiden door 

de limiet h-+ 0 te nemen (de centrale baan in een quadrupoolveld is 
recht) : 

0 (3.34) 

Als we nu 8 = 0 veronderstellen, krijgen we de bekende 

differentiaalvergelijkingen voor een quadrupoolveld (Ban 66) 

0 (3.35) 

Uit deze differentiaalvergelijkingen kunnen de eerste orde matrixelementen 

voor een ideaal quadrupoolveld met effectieve lengte L berekend worden. 

In onderstaande vergelijkingen worden de eerste en tweede orde matrix

elementen voor een ideaal quadrupoolveld met effectieve lengteL gegeven : 

Rn = <xlx0 > =cos kL (3.36) 

R12 = <xl 00 > = _!_sin k L 
k 

R21 = <OI X 0 > = -ksin kL 

R22 = <OI Oo > =cos kL 

R33 = <yl Yo > = cosh kL 

R34 = <yi<Po> = _!_sinh k L 
k 

R43 = <<PI Yo > = ksinh kL 

R44 = <<PI <Po> = cosh kL 

Tu6= <x I X 0 8 > = ~ k L sin k L 

T 126 = <x I 0 0 0 > = 2~ sin k L - ; cos k L 

T 216 = <OI xoo> - ~ [k L cos k L + sin k L] 
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T 226 = <eI e 0 0 > = ~ k L sin k L 

T 336 = < Y I Yo o > = - ~ k L sinh k L 

T 346 = <yl cf>oo> = ~ [! sinh kL- L cosh kL] 

T 436 = <<t>l Yo o> = - ~ [k L cosh k L + sinh k L] 

T 446 = < <t>l <1> o o > = - ~ k L sinh k L 

De matrixelementen, die niet in deze lijst voorkomen zijn gelijk aan 

nul. De matrixelementen worden in het computerprogramma TRANS

PORT, dat in paragraaf 3.2 besproken wordt, in een eerste orde matrix R 

en een tweede orde matrix T opgeslagen. Voor de duidelijkheid worden in 

de bovenstaande lijst de verschillende matrixelementen ook met de notatie, 

die TRANSPORT gebruikt, aangegeven. 

De aberraties van quadrupoollenzen worden door Banford (Ban 66) in 

vier klassen onderverdeeld : 

[1] Fouten, die veroorzaakt worden door benaderingen in de analyse. 

[2] Afwijkingen van het ideale quadrupoolveld, veroorzaakt door niet

ideale poolprofielen. 

[3] Fouten, die veroorzaakt worden door eindvelden van de quadrupool. 

[ 4] Chromatische aberraties. 

Door fouten bij de constructie van de polen van een quadrupooi zal 

het magneetveld in de praktijk een afwijking vertonen van het ideale qua

drupoolveld. Deze fouten veroorzaken hogere orde termen in de mul

tipoolontwikkeling van het quadrupoolveld (Gri 84). In het algemeen wor

den deeltjes, die de grootste afstand tot de centrale baan bezitten, het 

meest beïnvloed door deze aberraties. 

De belangrijkste geometrische aberratie is de variatie van de effectieve 

lengte van een quadrupooi als functie van de afstand tot de centrale baan. 

De effectieve lengte op de centrale baan is groter dan de effectieve lengte op 

een afstand van de centrale baan. De invloed van deze aberratie wordt 

bepaald door de verhouding tussen de effectieve lengteL van de lens en de 
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halve apertuur a. Het verschil tussen de effectieve lengte op volle aper

tuur, L(a ), en op de centrale baan, L(O), wordt gegeven door (Ban 66): 

L(O)- L(a) ~ 0,15 a (3.37) 

We kunnen het effect van deze aberratie minimaliseren door de bundel 

door het centrale deel van de quadrupoollens te sturen. 

3.1.6. De dunne lens benadering voor een quadrupoolsysteem. 

We kunnen een quadrupooi benaderen door een dunne lens. Het voor

deel van deze benadering is dat de overdrachtsmatrix van een quadrupooi 

vereenvoudigt tot de matrix van een dunne lens (vergelijking 3.25). We 

kunnen door deze vereenvoudiging gemakkelijk de overdrachtsmatrix van 

een quadrupletsysteem bepalen. We maken daartoe de volgende benade

ringen (L--+ 0, k--+ oo, k 2L = constant) : 

cos k L = cosh k L = 1 

! sin kL 

Q1 = +ksin kL 

! sinh k L = 0 

+k 2 L = +..!._ 
F 

Qd = - k sinh k L = - k 2 L 
1 
F 

(3.38) 

De overdrachtsmatrix ~ voor een quadrupooi in het (x , e, y, cp )
fasevlak wordt dan gegeven door: 

Mu Mu M13 M14 1 0 0 0 

M21 M22 M23 M24 -k 2L 1 0 0 
MQ = 

M31 M32 M33 M34 0 0 1 0 (3.39) 

M41 M42 M43 M44 0 0 k 2L 1 
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Voor deze quadrupooi geldt dus dat er in het horizontale vlak focussering 

en het verticale vlak défocussering plaatsvindt. We constateren dat de 

beide fasevlakken (x,e) en (y ,(jJ) onafhankelijk zijn. We beschouwen nu 

een quadrupletsysteem in het (x,e) fasevlak. De definitie van de loopafs

tanden tussen de lenzen is identiek aan die in figuur 2.3. De overdrachts

matrix R voor het quadrupletsysteem wordt: 

Rll Ru 1 l2 1 0 1 L34 
R= 

R21 R22 0 1 -Q4 1 0 1 (3.40) 

1 0 1 L23 1-~2 
0 

-Q3 1 0 1 1 

I L121 1 0 1 lt I 0 1 -Ql 1 0 

De overdrachtsmatrix in het (y,(jJ )-fasevlak is identiek aan de over

drachtsmatrix in het (x,e)-fasevlak. Om onderscheid tussen beide 

fasevlakken aan te kunnen geven worden de vier elementen van de over

drachtsmatrix Rinhet (y,(jJ)-fasevlak R 33, R 34 , R 43 en R 44 genoemd. De 

sterkten van de quadrupolen Q 1, Q 2, Q 3 en Q4 zijn in het (y,(jJ)-fasevlak 

tegengesteld van teken (zie vergelijkingen 3.38 en 3.39). 

Als we in dit systeem de afstanden tussen het voorwerp, de lenzen en 

het beeld gegeven veronderstellen, hebben we vier vrijheidsgraden. Dit zijn 

de lenssterkten. We stellen nu aan ons afbeeldingssysteem drie eisen 

[ 1] Afbeelding in het horizontale vlak, R 12 = 0. 

[2] Afbeelding in het verticale vlak, R 34 = 0. De sterkte van de quadru

polen is tegengesteld van teken. 

[3a] De afbeelding is stigmatisch, Nx = NY ,dat wil zeggen dat de vergro

tingsfaktor (R 11 = Nx) in het horizontale vlak gelijk is aan de ver

grotingsfaktor in het verticale vlak (R 33 = NY ). 

[3b] Of de afbeelding is antistigmatisch, Nx = - Ny 
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Omdat we drie eisen stellen en vier vrijheidsgraden hebben, zijn er in 

principe oneindig veel oplossingen van ons probleem. Veel oplossingen heb

ben echter geen praktische waarde. Niet realiseerbaar in de praktijk zijn die 

instellingen, waarbij de sterkte van één of meerdere van de quadrupolen 

zeer groot wordt. Verder zijn voor ons onderzoek alleen die instellingen 

van belang, die een kleine vergrotingsfactor hebben. 

3.2. Het programma TRANSPORT. 

TRANSPORT is een eerste en tweede orde matrixvermenigvuldi

gingscomputerprogramma. Het programma is in verschillende versies in 

gebruik sinds 1963. Veel mensen van verschillende laboratoria over de 

gehele wereld hebben hun bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van 

TRANSPORT. Enkele namen van mensen, die tot de ontwikkeling hebben 

bijgedragen, zijn Brown, Rothacker, Carey en Iselin. Het programma is 

geschreven in FORTRAN en kan op een VAX in het rekencentrum van de 

TUE draaien. 

Het programma TRANSPORT is geschreven voor het ontwerp van sta

tisch magnetische bundeltransportsystemen. De configuratie van het tran

sportsysteem kan door de gebruiker opgegeven worden. Als er een begin

bundel wordt ingevoerd, kan het programma het transport van de bundel 

door het ingevoerde systeem berekenen. 

Tot de verschillende elementen, die ingevoerd kunnen worden, behoren 

driftruimten, afbuigmagneten, quadrupolen, sextupolen en solenoïdes. Het 

is ook mogelijk deze elementen te roteren of te verplaatsen, zodat de cen

trale baan van de elementen niet meer samenvalt met de centrale baan van 

het systeem. Op deze manier kan het effect van uitlijnfouten onderzocht 

worden. Bovendien kunnen bij afbuigmagneten eindvelden gedefinieerd 

worden en kunnen de poolvlakken verdraaid worden. 

Het programma TRANSPORT doorloopt element na element het bun

delgeleidingssysteem en berekent de bundeleigenschappen waar er door de 

gebruiker naar gevraagd wordt. 
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Aan TRANSPORT kunnen eisen meegegeven worden in de vorm van 

gewenste eerste en tweede orde termen van de overdrachtsmatrices, die het 

systeem beschrijven. Ook kunnen een aantal parameters gekozen worden, 

die bij een algemene kleinste-kwadraten-fit aangepast worden. Dit gebeurt 

zodanig dat zo goed mogelijk (in de zin der kleinste kwadraten) aan de 

opgelegde eisen voldaan wordt. 

Het bepalen van de baan van een geladen deeltje door een systeem van 

een aantal opeenvolgende elementen gebeurt in TRANSPORT analoog aan 

de methode, die in paragraaf 3.1.4 besproken is~ Het enige verschil is dat 

TRANSPORT alles berekent in de zes-dimensionale ruimte, die door de 

onderstaande coördinaten wordt opgespannen. Een deeltje wordt op elk 

punt in het bundelgeleidingssysteem gerepresenteerd door een vector x : 

x xl 

e x2 

y x3 ...... (3.41) x 
ct> x4 

l xs 
8 x6 

waarbij x ' e' y en ct> de posities en hoeken van het deeltje ten opzichte 
van de centrale baan zijn, l het verschil in weglengte tussen de baan van 

het betreffende deeltje en de centrale baan en 8 de relatieve afwijking van 

de impuls van het deeltje ten opzichte van de impuls, die bij de centrale 

baan hoort (zie vergelijking 3.16). 

Elk element wordt beschreven door een eerste orde matrix R en een 

tweede orde matrix T. In paragraaf 3.1.5 zijn de elementen van deze beide 

matrices gegeven voor een ideaal quadrupoolveld. We kunnen nu als voor
beeld de coördinaten x(n) van een deeltje na het passeren van een quadru

pooi in eerste orde berekenen als functie van de ingangscoördinaten x(i) 

door middel van een matrixvermenigvuldiging : 
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x(n) Ru R12 0 0 0 0 x (i) 

e(n) R 21 R22 0 0 0 0 eci) 
y(n) 0 0 R33 R34 0 0 y (i) 

cf>(n) 0 0 R43 R44 0 0 cf>(i ) 
(3.42) 

l (n) 0 0 0 0 1 0 l (i) 

o(n) 0 0 0 0 0 1 o(i) 

We kunnen het matrixformalisme ook toepassen tot en met tweede orde 

termen. De coördinaten xj (n) ( voor 1 ~ j ~ 6, zie vergelijking 3.41) na 

het passeren van een element met matrices R en T als functie van de 

ingangsvector x(i) worden gegeven door 

6 6 
xj(n) = L, Rjk xk(i) + L, Tjkl xk(i) xz(i) (3.43) 

k = 1 k ,l= 1 

Een bundel deeltjes wordt beschreven door een ellipsoïde in de zes

dimensionale ruimte. Deze ellipsoïde kan op elke plaats in het bundeitran

sportsysteem berekend worden als functie van de beginbundeL Dit 

gebeurt in een eerste orde berekening analoog aan de methode, die in 

paragraaf 3.1.4 beschreven wordt. Wil men ook tweede orde effecten bere

kenen, dan kan men dit met een speciale invoerparameter aangeven. 

De kleinste-kwadraten-fit. 

Bij de beschrijving van de invoerparameters van de elementen wordt 

aangegeven welke parameters bij het gebruik van de kleinste-kwadraten-fit 

gevarieerd kunnen worden. Dit kan bij de invoer van de elementen 

aangegeven worden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen parame

ters, die bij een eerste orde berekening van het programma gevarieerd kun

nen worden, en parameters, die bij een tweede orde berekening van het 

programma gevarieerd kunnen worden. Met behulp van deze vrijheidsgra

den kan het programma dan proberen te voldoen aan de eisen, die we 
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eveneens in de invoer kenbaar kunnen maken. Ook bij deze eisen moeten 

we onderscheid maken tussen eerste en tweede orde berekeningen. Enkele 

eisen, waarnaar we het programma kunnen laten fitten, zijn bijvoorbeeld : 

[ 1] De grootte van de ellipsoïde in de zes-dimensionale ruimte op een 

bepaald punt in het bundeltransportsysteem, moet een bepaalde 

waarde hebben. Dit kan voor elk van de zes parameters afzonderlijk 

opgegeven worden. 

[2] De grootte van een willekeurig element .van de eerste-orde over

drachtsmatrix R moet een bepaalde waarde hebben. Een voorbeeld 

hiervan is de afbeeldingseis in het horizontale vlak: R 12 = 0. 

[3] De grootte van een element van de tweede-orde matrix T moet een 

bepaalde waarde hebben. Dit kan natuurlijk alleen maar in een tweede 

orde berekening. 

Om aan de gestelde eisen te voldoen, wordt in het programma een 

kwadratische afwijking gedefinieerd. Stel bijvoorbeeld dat we in een 

afbeeldingssysteem een vergratingsfactor van 0,1 eisen in zowel het hor

izontale vlak als het verticale vlak ofwel R 11 = R 33 = 0,1 . Bij de invoer 

van deze eisen wordt de gewenste nauwkeurigheid van de fitparameter 

ingevoerd (de standaarddeviatie SD ). Het programma berekent de 

kwadratische afwijking (KA) uit het verschil tussen de actuele waarde 

van de vergratingsfactor en de gewenste waarde van de vergratingsfactor 

KA 
(R 11 - 0,1)2 

SD 2 
(3.44) 

Vervolgens probeert het programma de vrij gelaten parameters zodanig te 

veranderen, dat de kwadratische fout zo klein mogelijk wordt. Als we 

meerdere eisen stellen, worden de afzonderlijke kwadratische fouten 

opgeteld en tracht het programma de totale som zo klein mogelijk te 

maken. We kunnen met behulp van de standaarddeviatie aangeven welke 

eisen we belangrijk vinden. Deze eisen geven we dan een kleinere stan

daarddeviatie mee. 
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Wat het programma precies doet bij een kleinste kwadraten fit, dat 

wil zeggen volgens welke criteria hij de parameters varieert om aan de 

eisen te voldoen, wordt in de handleiding niet beschreven. Als het pro

gramma niet aan de opgelegde eisen kan voldoen, kan de gebruiker het pro

gramma helpen door de eisen stap voor stap in te voeren. Ook wordt vaak 

het falen van de kleinste kwadraten fit veroorzaakt, doordat de gebruiker 

eisen stelt, waaraan fysisch niet voldaan kan worden. Een vaak voor

komend voorbeeld hiervan is een overtreding van het theorema van Liou

ville. 

De invoer. 

De invoer van het programma TRANSPORT bestaat uit een file, 

waarin de beginbundel, de elementen, de eventuele rotatie- en 

uitlijnfouten, de gewenste uitvoer en de eventuele eisen, waar de kleinste 

kwadraten fit aan moet voldoen, gespecificeerd worden. 

De beginbundel wordt ingevoerd door de halve assen van een 

rechtopstaande ellipsoiäe in de zes-dimensionale ruimte en de gemiddelde 

impuls Po. De zes parameters x, e, y, cf>, l en 8 worden positief gekozen, 

maar TRANSPORT interpreteert ze als +x, + e, + y enzovoort. 

Als we de beginbundel vastgelegd hebben, kunnen we de elementen 

van het systeem, dat we willen doorrekenen, invoeren. Hieronder zullen 

we kort de meest voorkomende elementen en de bijbehorende parameters 

opsommen. Bij ieder element wordt bovendien aangegeven of TRANSPORT 

de mogelijkheid heeft bepaalde parameters te variëren om te voldoen aan 

opgelegde eisen. 

De loopruimte. 

Een loopruimte is een veld vrij gebied, dat door de bundel gepasseerd 

wordt. Er is maar een parameter, die we moeten opgeven, namelijk de 

lengte (in m). De lengte van een loopruimte kan gevarieerd worden in een 

eerste of tweede orde berekening. 
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De afbuigmagneet. 

Het gebruik van een afbuigmagneet impliceert dat de centrale baan van 

het systeem de poolvlakken van de magneet loodrecht ingaat en verlaat. 

Binnen de magneet beschrijft de centrale baan een deel van een cirkel. Het 

is mogelijk om met behulp van randvelden en rotaties van dit ideale geval 

af te wijken (Bro 82). Er zijn drie parameters, die we kunnen invoeren : 

[I] De lengte van de centrale baan binnen de magneet (in m). 

[2] De magnetische veldsterkte B0 (in kilo Ga~ss (kG) ) op de centrale 

baan. 

[3] De magnetische veldgradiënt n (zie vergelijking 3.14), waarbij n 

gedefinieerd wordt door de vergelijking : 

By (x , 0, t ) = B ( 0, 0, t ) [ I - n h x + .... ] (3.45) 

Deze drie parameters kunnen gevarieerd worden bij een eerste orde 

berekening. De hoek, waarover de bundel wordt afgebogen, en de 

kromtestraal van de centrale baan worden in de uitvoer afgedrukt. 

De quadrupool. 

Een quadrupooi focusseert in het ene vlak en défocusseert in het 

andere vlak. Er worden drie parameters ingevoerd. Dit zijn 

[I] De effectieve quadrupoollengte L (in m). 

[2] De magnetische veldsterkte op een pool (in kG). Een positief veld 

betekent focussering in het horizontale vlak en een negatief veld 

betekent focussering in het verticale vlak. 

[3] De halve apertuur (in cm) van de quadrupool. Dit is de straal van de 

cirkel, die aan de vier polen van de quadrupooi raakt. 

De lengte en het magnetisch veld van een quadrupooi kunnen in een 

eerste orde berekening gevarieerd worden. De apertuur niet. 
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De sextupod. 

De invloed van een sextupool op een deeltjesbundel doet zich gelden in 

tweede en hogere orde effecten. In een eerste orde berekening van het pro

gramma gedraagt het element zich als een loopruimte. Er zijn drie invoer

parameters : 

[1] De effectieve lengte (in m). 

[2] De magnetische veldsterkte op de pool (in kq). 

[3] De halve apertuur (in cm). 

De solenoïde. 

De solenoïde wordt meestal gebruikt als focusserend element in 

systemen, waar de deeltjes een lage energie hebben. De deeltjes in een 

solenoïde beschrijven een spiraalvormige baan. De eindveld effecten van een 

solenoïde, die noodzakelijk zijn voor de focussering, zijn in het programma 

TRANSPORT aanwezig. De twee in te voeren parameters zijn 

[ 1] De effectieve lengte (in m) van de solenoïde. 

[2] De magnetische veldsterkte (in kG). 

De beide parameters kunnen worden gevarieerd in een eerste orde 

berekening. 

De uitvoer. 

De uitvoer van TRANSPORT wordt in een file gezet. De ingevoerde 

gegevens van de beginbundel en de elementen van het bundeitransportsys

teem worden in de uitvoerfile gezet. In deze file staan de elementen in vol

gorde van voorkomen samen met de bijbehorende fysische parameters. Als 

er gebruik gemaakt wordt van de kleinste kwadraten fit, zal het systeem 

twee keer beschreven worden, één keer voor de fit en één keer na de fit. Bij 

elke iteratie van het fitproces wordt de totale kwadratische fout en de 

verandering van elke variabele weergegeven. Dit gebeurt allemaal automa

tisch. Willen we echter berekende grootheden in de uitvoerfile opnemen, 
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dan moeten we daartoe opdracht geven in de invoerfile. De matrix, die de 

bundel weergeeft, kan na elk element uitgevoerd worden. Verder behoren 

tot de veelgebruikte uitvoergegevens de eerste orde matrix R van het sys

teem en de tweede orde matrix T. 

In hoofdstuk 5 zullen de resultaten van berekeningen, die betrekking 

hebben op het microbundelsysteem, besproken worden. 

3.3. Het programma TURTLE. 

TURTLE is een Monte Carlo programma, dat gebruikt wordt om het 

transport van geladen deeltjes door een bundelgeleidingssysteem te simu

leren. De originele versie van TURTLE is geschreven door Carey. De 
afkorting TURTLE staat voorTrace Unlimited Rays Through Lumped Ele

ments. Ook dit programma is geschreven in FORTRAN en kan op de V AX 

in het rekencentrum van de TUE gedraaid worden. 

In deze paragraaf wordt kort beschreven wat de mogelijkheden van dit 

programma zijn, waarbij de nadruk wordt gelegd op dat gedeelte van het 

programma, dat door ons is gebruikt. Voor een uitvoeriger beschrijving van 

het programma wordt verwezen naar de handleiding (Car 82). 

TURTLE is zodanig ontworpen, dat het programma met dezelfde 

invoerfile, zoals die gebruikt wordt voor TRANSPORT, gedraaid kan wor

den. De elementen van het bundelgeleidingssysteem worden dan ook op 

dezelfde manier gedefinieerd. 

Een ray-tracing programma kan de baan van een geladen deeltje in een 

magneetveld direct berekenen. Het maakt dan geen onderscheid tussen ver

schillende orde effecten. De fout, die gemaakt wordt bij de bepaling van de 

baan van het deeltje, hangt af van de nauwkeurigheid van de numerieke 

integratie van de bewegingsvergelijkingen. Deze aanpak is goed bruikbaar 

om de verschillende bijdragen van aberraties te bepalen (zie paragraaf 

3.1.5). Als we echter het volume in de faseruimte, dat een deeltjesbundel 
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representeert, willen berekenen, is het noodzakelijk grote aantallen stralen 

door het systeem te laten lopen. Dit is zeer tijdrovend voor een gecompli

ceerd systeem. 

In TURTLE worden de coördinaten van een straal na het passeren van 

een element berekend uit de ingangscoördinaten met behulp van een over

drachtsmatrix. Dit is identiek aan TRANSPORT. Hierdoor kunnen grote 

aantallen stralen, die zich door het systeem verplaatsen, in korte tijd bere

kend worden. De deeltjes worden in de beginsituatie random gekozen. Ver

volgens wordt het transport van ieder deeltje afzonderlijk door het bun

delgeleidingssysteem berekend. 

Door deze snelle aanpak worden niet alle aberraties in de berekeningen 

meegenomen, zoals bij programma's, die de baan van een deeltje 

rechtstreeks uit de differentiaalvergelijkingen berekenen. In de handleiding 

van TURTLE (Car 82) wordt bij elk element aangegeven, welke aberraties 

in de berekeningen meegenomen kunnen worden. 

In het geval van een quadrupooi bezit TURTLE een aantal 

mogelijkheden om aberraties in te voeren. De transformatiematrix van een 

quadrupooi wordt voor iedere straal berekend, waarbij wordt uitgegaan 

van de impuls van het betreffende deeltje. Daardoor wordt de chromatische 

fout in een quadrupoolsysteem exact bepaald. De invloed van de fout, die 

veroorzaakt wordt door niet-lineariteiten van het quadrupoolveld, kan 

bestudeerd worden door hogere-orde termen in de multipoolontwikkeling 

van het magnetisch veld te introduceren. Het is mogelijk een mul

tipoolontwikkeling tot en met een 40-pool in te voeren. 

We zullen nu enkele systeemelementen bespreken, die bij het gebruik 

van TRANSPORT en TURTLE wezenlijk verschillen. 

Het aantal stralen. 

Bij het gebruik van TURTLE moeten we in het begin van de invoerfile 

aangeven hoeveel stralen we door het systeem willen sturen. De enige 

beperking aan het aantal stralen, dat doorlopen wordt, is het gebruik van 

computertijd. Natuurlijk wil men het aantal banen voldoende hoog kiezen 

om een goede statistiek te verkrijgen. Enkele duizenden stralen is meestal 



-44-

een redelijk aantal voor het berekenen van bundeltransport. 

De beginbundeL 

De invoer van de beginbundel door middel van de parameters, die de 

ellipsoïde bepalen, is identiek aan TRANSPORT. We hebben in TURTLE 

echter de keuze tussen een Gaussische verdeling van de punten in de zes

dimensionale ruimte en een verdeling van de punten in deze ruimte volgens 

de zogenaamde "twee-ellips-conditie". 

Wanneer een Gaussische verdeling voor de zes-dimensionale parame

ters xo, eo, Yo, cf>o, la en o wordt aangenomen, kunnen we de 

dichtheidsfunctie p voor de punten in deze ruimte geven door 

p (3.46) 

waarbij N 0 het totale aantal deeltjes is. De ingangsparameters 

xo, eo, Yo, cf>o, la en o zijn gelijk aan de standaarddeviatie van deze Gaus

sische verdeling. Als we deze verdeling kiezen en we zorgen ervoor dat er 

geen stralen verloren gaan ten gevolge van spleten en aperturen van 

elementen, verkrijgen we dezelfde resultaten met TURTLE en TRANS

PORT. 

Wanneer er voor een verdeling volgens de "twee-ellips-conditie" wordt 

gekozen, verkrijgen we een beginverdeling van de bundel, waarbij de 

ingevoerde parameters de maximale waarden van de bundel in de zes

dimensionale ruimte bepalen. De plaats van een deeltje van de beginbun

del in het (x0 , Yo )-vlak voldoet aan de volgende ellipsvergelijking: 

1
.2_12 + l..L 2 .:::;; 1 
Xa Yo 

(3.47) 

en de plaats van het deeltje in het ceo' cf>o )-vlak wordt bepaald door de 

vergelijking: 
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+ 
_!1!_2 

1Jo 
~ 1 (3.48) 

Binnen deze oppervlakken wordt de verdeling van de punten uniform 

verondersteld. De verdeling van de impuls van een deeltje is uniform 

tussen P
0 

( 1 - 8 ) en P
0 

( 1 + 8 ). 

De spleet. 

In TURTLE bestaat de mogelijkheid een spleet in het systeem op te 

nemen. Het is mogelijk voor elke parameter van de zes-dimensionale 

ruimte een spleet te definiëren. Bij het invoeren van een spleet zijn twee 

parameters van belang : 

[ 1] De coördinaat van de zes-dimensionale ruimte, waar de spleet voor 

bestemd is. 

[2] De halve grootte van de opening van de spleet. Dit moet gebeuren in de 

eenheid van de betreffende coördinaat. 

Als een straal een spleet bereikt en de betreffende coördinaat ligt bui

ten de door de spleet gespecificeerde opening, dan wordt de straal gestopt. 

Als de coördinaat binnen de apertuur van de spleet ligt, dan wordt de 

straal onveranderd doorgelaten. Het is ook mogelijk een spleet te 

definiëren, waarbij de opening niet symmetrisch rond de centrale baan ligt. 

Dit is mogelijk door de bundel in de zes-dimensionale ruimte te transleren 

langs de coördinaat-as, waar de spleet voor bestemd is. Als we dit doen 

vóór de spleet en we transleren de bundel meteen na de spleet in tegeno

vergestelde richting, dan verplaatsen we als het ware de spleet over de 

betreffende coördinaat -as. 

De uitvoer. 

We kunnen op elk willekeurig punt van het hundeltransportsysteem 

een een- of twee-dimensionaal histogram laten maken. We moeten hiervoor 

in de invoer aangeven van welke bundelcoördinaat we een histogram wil

len en wat de minimum en maximum waarde van deze coördinaat is, 
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waartussen het programma een histogram moet maken. 

the following isohistogram of for 20009 roys 
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Figuur 3.5 Een histogram van de breedte van de bundel in x-richting. 

Ook moeten we de stapgrootte in het histogram opgeven. V oor een twee

dimensionaal histogram moet dit voor beide parameters gebeuren. Het 

programma houdt nu van elke straal, die het histogram passeert, bij hoe 

groot de betreffende coördinaat is. Het betreffende interval van het histo

gram wordt dan met de waarde 1 opgehoogd. Na het beëindigen van het 

bundeltransport wordt het histogram in de uitvoer geplaatst. In figuur 3.5 

wordt een voorbeeld gegeven van de uitvoer van een histogram van de x

parameter op een bepaalde plaats in het bundeltransportsysteem. De 

root-mean-square-half-width (RMSHW) van het histogram wordt 

gedefinieerd door het tweede centrale moment van de verdelingsfunctie. In 

het algemeen wordt de RMSHW van een verdelingsfunctie F (x), die 

genormeerd is op één, gegeven door : 
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+oo 

RMSHW J (x - x )2 F (x ) dx (3.49) 
-oo 

+oo 

waarbij x J x F(x) dx 
-oo 

De RMSHW is bij een Gaussische verdeling gelijk aan de standaardde

viatie van die Gaussische verdeling. 

In hoofdstuk 5 zullen de resultaten van de berekeningen met TURTLE 

aan het quadruplet besproken worden. 
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4. De meetmethode. 

In paragraaf 4.1 zullen we de bestaande meetopstelling bespreken en 

ingaan op de verbeteringen, die het af gelopen jaar aan de microbun

delopstelling zijn aangebracht. In paragraaf 4.2 zullen we de instelpro

cedure van de microbundel belichten. Tot slot zullen we in paragraaf 4.3 

een tweetal effecten bespreken, die van invloed zijn op de bepaling van de 

spot grootte. 

4.1. De microbundelopstelling en de aangebrachte verbeteringen. 

In paragraaf 2.4 is in het kort een beschrijving gegeven van de bes

taande microbundelopstelling met zijn twee spleetbekkensystemen, vier 

quadrupolen, de correctiemagneet (Qd ), de afbuigplaten en de 

vacuümkamer. In figuur 2.3 is deze opstelling afgebeeld. We hebben in het 

afgelopen jaar een aantal veranderingen aan de microbundelopstelling 

aangebracht. Er zijn twee nieuwe spleetbekkensystemen gemonteerd. Eén 

ter vervanging van het voorwerpsgat en één ter vervanging van een spleet

bekkensysteem, dat in de praktijk moeilijk instelbaar was en waarvan de 

instelnauwkeurigheid onvoldoende was. We hebben de microbundelopstel

ling en het gedeelte van het bundelgeleidingssysteem, dat daar aan vooraf 

gaat vanaf afbuigmagneet MC3, uitgelijnd. Tijdens het uitlijnen is de 

correctiemagneet, die de bundel na het voorwerpsgat naar richting kan cor

rigeren, verplaatst. We zullen in deze paragraaf deze opstelling en de 

aangebrachte verbeteringen bespreken. 

In de microbundelopstelling werd het voorwerpsgat SPI (zie figuur 

2.3) gevormd door een metalen schijf met daarin een aantal openingen (het 

zogènaamde gat van Prins). Door deze schijf te verdraaien is het mogelijk 

één van de verschillende openingen in de schijf in het bundelgeleidingssys

teem te brengen. Tot de mogelijkheden behoren ronde openingen met een 

diameter van 0,5 mm, 1 ,25 mm en 45 mm en een vierkante opening van 2 

x 2 mm2• Het nadeel van deze schijf met openingen is dat we slechts de 



- 49-

beschikking hebben over een beperkt aantal voorwerpsgroottes. Bovendien 

is de plaats van het voorwerpsgat in het x -y -vlak niet te veranderen. Om 

deze redenen is in het bundelgeleidingssysteem een spleetbekkensysteem 

geplaatst. We hebben dit spleetbekkensysteem (SFl) 30 cm achter de schijf 

met openingen geplaatst. Deze schijf hebben we in het systeem laten zitten. 

Het nieuwe spleetbekkensysteem bestaat uit vier grafieten bekkens met 

een dikte van 1 cm. Twee bekkens kunnen in horizontale richting ver

plaatst worden en twee bekkens in verticale richting. Met behulp van een 

schroefmicrometer met vensteraflezing (de nauwkeurigheid is 0,01 mm) 

kan elk afzonderlijk bekken verplaatst worden. De twee bekkens, die in 

horizontale richting verplaatst kunnen worden, zijn in één vlak geplaatst 

evenals de twee bekkens, die in verticale richting verplaatst kunnen wor

den. De afstand tussen beide paren bekkens bedraagt 4 mm. Met behulp 

van dit spleetbekkensysteem kan elke willekeurige rechthoek ingesteld 

worden, waarvan het midden normaal gesproken op de centrale baan ligt. 

Het is echter mogelijk de bekkens enkele millimeters door de nulstand te 

draaien, zodat we de plaats van het middelpunt van de rechthoek in het 

x -y -vlak iets kunnen variëren. Op elk afzonderlijk bekken kan de 

stroomsterkte van de opvallende protonenbundel gemeten worden. We 

zijn met dit spleetbekken in staat de grootte van het voorwerpsgat continu 

te variëren. Bij de meeste experimenten wordt gebruik gemaakt van een 

voorwerpsgat van ongeveer 1 x 1 mm2• 

Het spleetbekkensysteem SF2 (zie figuur 2.3) bestond uit hetzelfde 

type als het hierboven beschreven nieuwe spleetbekkensysteem SFl, maar . 

met een, vooral verticaal, kleiner instelnauwkeurigheid ( + 1 mm). Daarom 

hebben we dit spleetbekkensysteem vervangen door een systeem, dat iden

tiek is aan het nieuwe spleetbekkensysteem SFl. 

Achter SFl bevindt zich een correctiemagneet, die de protonen bundel, 

die door het voorwerpsgat komt, kan corrigeren naar richting. We hebben 

deze correctiemagneet vernieuwd en twee meter naar voren verplaatst. Hij 

bevindt zich nu 15 cm achter spleetbekkensysteem SFI. Door het ver

vangen en verplaatsen van de correctiemagneet is de instelprocedure sterk 

verbeterd en vereenvoudigd (zie paragraaf 4.2). 

Achter de correctiemagneet is de afbuigmagneet MFl (zie figuur 2.1) 

opgesteld. Deze afbuigmagneet kan de bundel over 14° afbuigen naar de 
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PIXE-opstelling. De magneet 1s uitgeschakeld tijdens de SPIXE

experimenten. In deze magneet is de grootte van de bundelpijp slechts 40 x 

20 mm2 (een verticaal diafragma). 

De vier quadrupolen van het quadruplet zijn op één metalen balk 

geplaatst, waarvan de positie in zijn geheel instelbaar is. Alle vier de qua

drupolen hebben een voeding, waarbij met een potmeter de stroomsterkte 

door de betreffende quadrupooi wordt ingesteld. Bij de twee instellenzen 

Q 2 en Q 3 is een fijnregeling aangebracht, waardoor we de stroomsterkte 

door deze twee lenzen nauwkeuriger kunnen instellen. De stroomsterk

teverandering bedraagt ongeveer 1 mA bij het verdraaien van één schaal

deel van de fijnregeling. 

Achter het lenzensysteem is een vacuümkamer opgesteld. In deze 

vacuümkamer staat een kruistafel, waarop samplehouders bevestigd kun

nen worden. De kruistafel bestaat uit twee sleden, welke onderling onder 

90° op elkaar gemonteerd zijn. De sleden worden voortbewogen door stap

penmotoren, die aangestuurd worden met de CAMAC-module 1161 van 

Borer (Bor 73). Eén stap is een verplaatsing van 2 fJ-m. De maximale slag is 

25 mm. De stappensnelheid kan worden opgegeven via CAMAC. De maxi

male snelheid is 616 fJ-m/s • Tijdens de SPIXE-metingen wordt het sample 

met behulp van de stappenmotoren door de gefocusseerde protonenbundel 

bewogen. Op deze manier kan het sample punt voor punt geanalyseerd 

worden. Voor de detectie van de röntgenstraling wordt een Si(Li)-detector 

gebruikt. 

Voor de bepaling van de grootte van de gefocusseerde protonenbundel 

maken we gebruik van een kruisdraad, die in twee onderling loodrechte 

richtingen door de bundelspot bewogen kan worden met behulp van de 

stappenmotoren. De kruisdraden zijn van metaal. We hebben bij de 

metingen onder andere een wolfraam draad met een diameter van 5 fJ-m en 

een molybdeen draad met een diameter van 15 fJ-m gebruikt. Met behulp 

van de scintillatieteller of de Si(Li)-detector wordt de röntgenstraling, die 

door de protonenbundel in de draad wordt opgewekt, gedetecteerd. Dit 

wordt in paragraaf 4.2 nader beschreven. 

Het bundelgeleidingssysteem, zoals dat in figuur 2.1 is weergegeven, 

wordt verondersteld in één vlak te liggen (waterpas). Het buizenstelsel is 

in principe recht, behalve in de afbuigmagneten. Omdat er nogal wat 
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veranderingen hebben plaatsgevonden, zoals het vervangen van 

vacuümpompen en spleetbekkensystemen en het verplaatsen en vervangen 

van de correctiemagneet, hebben we het gedeelte van het bundel

geleidingssysteem vanaf MC3 tot de vacuümkamer van de microbun

delopstelling opnieuw uitgelijnd. 

Het uitlijnen van dit buizenstelsel hebben we gedaan door met behulp 

van een kijker de verschillende elementen op één lijn te plaatsen. Om dit te 

kunnen doen is het noodzakelijk het bundelgeleidingssysteem op verschil

lende plaatsen open te maken. Het midden van 'een buis bepalen we door 

een perspexcilinder met een diameter van 45 mm in de buis te plaatsen. In 

het midden van deze cilinder is een gat met een diameter van 1 mm 

geboord. Door twee referentiepunten in het bundelgeleidingssyteem te 

nemen kunnen de andere elementen uitgelijnd worden. Wij hebben deze 

twee referentiepunten om een drietal redenen op bepaalde punten in het 

bundelgeleidingssysteem gekozen. Deze redenen zijn : 

[ 1] De afwijking van de andere elementen van het bundelgeleidingssys

teem ten opzichte van de gekozen lijn wordt zo klein mogelijk 

gehouden, omdat dan de bij het uitlijnen aan te brengen correcties 

klein zijn. 

[2] De afbuigmagneten MC3 en MEI zijn moeilijk verplaatsbaar. Het is 

daarom te prefereren die referentiepunten zo te kiezen, dat de afwijk

ing van de referentielijn bij deze afbuigmagneten verwaarloosbaar is. 

[3] De referentiepunten moeten gemakkelijk bereikbaar zijn, dat wil zeg

gen dat we op die plaatsen het bundelgeleidingssysteem gemakkelijk 

moeten kunnen openmaken. 

Eén meter na afbuigmagneet MC3 hebben we het bundelgeleidingssys

teem geopend. Hier hebben we referentiepunt 1 gedefinieerd door in de buis 

een perspexcilinder te plaatsen. V oor de perspexcilinder hebben we een 

lamp geplaatst. Als referentiepunt 2 hebben we de ronde opening met een 

doorsnede van 1,25 mm op de schijf gekozen. We hebben de kijker achter 

de vacuümkamer geplaatst op één lijn met de twee referentiepunten. Ver

volgens hebben we het buizenstelsel tussen referentiepunt 1 en de 

vacuümkamer op verschillende plaatsen uitgelijnd tot op 1 mm nauwkeu

rig. Deze plaatsen zijn quadrupolen, afbuigmagneten, spleetbekkensyste

men en de vacuümkamer. 
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4.2. De instelprocedure. 

In deze paragraaf wordt de procedure beschreven, waarmee de pro

tonenbundel met behulp van het microbundelsysteem gefocusseerd wordt 

tot een spot. 

Bij het instellen van het microbundelsysteem wordt de grootte van het 

voorwerpsgat SF1 meestal ingesteld op 1 x 1 mm2• Met behulp van de 

vier quadrupolen, die zich voor het voorwerpsgat bevinden, wordt de pro

tonenbundel zodanig op het voorwerpsgat gefocusseerd, dat de stroom

doorgang maximaal is. De stroom, die door het voorwerpsgat komt, wordt 

gemeten door een bundelstop achter het voorwerpsgat in het bundel

geleidingssysteem. Vaak meten we na het voorwerpsgat helemaal geen 

stroom en kunnen we dus niet naar stroom optimaliseren. Het is dan nood

zakelijk het voorwerpsgat te vergroten, totdat we wel stroom meten na het 

voorwerpsgat. We optimaliseren dan naar stroom en verkleinen vervol

gens het voorwerpsgat tot de gewenste grootte. Na deze procedure 

optimaliseren we het totale bunde1geleidingssysteem voor het 

voorwerpsgat en het cyclotron om zoveel mogelijk stroom door het 

voorwerpsgat te krijgen. 

Na het focusseren van de protonenbundel op voorwerpsgat SF1 wordt 

de bundel met behulp van de correctiemagneet (zie paragraaf 4.1) gecorri

geerd naar richting. Hiervoor wordt de stroom op de vier bekkens van 

spleetbekkensysteem SF2 gemeten, zodat een correctie van de horizontale 

of verticale richting van de bundel meetbaar is. We corrigeren de bundel

richting zodanig, dat de stroomsterkte op de twee horizontale bekkens 

gelijk is en de stroom op de twee verticale bekkens gelijk is. Bovendien 

wordt de stroom in de bundelstop achter de vacuumkamer gemeten. Een 

symmetrische inval van de protonenbundel op spleetbekkensysteem SF2 

correspondeert met een maximale stroom op de bundelstop. 

Het principe van de microbundelopstelling berust op het feit dat we 

met de vier quadrupalen Q 1, Q 2, Q 3 en Q 4 voldoende vrijheidsgraden heb

ben om het voorwerpsgat SF1 af te beelden met een, in beide richtingen 

(x- en y -richting), kleine vergratingsfactor (zie paragraaf 3.1.6). Om dit 

in de praktijk te verwezenlijken worden de instellingen van de 
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quadrupalen met behulp van computerprogramma's berekend. Een instel

ling bestaat uit de vier sterkten van de quadrupalen van het quadruplet. 

Omdat we de sterkten van quadrupolen, die door bundeltransportbereke

ningen verkregen zijn, in de praktijk niet exact kunnen verwezenlijken, zal 

in het begin de grootte van de bundelspot niet gelijk zijn aan de berekende 

waarde. De spotvergroting, die door deze instelfouten veroorzaakt wordt, 

is variabel. In de praktijk is de spot vaak een factor 5 à 10 groter dan de 

berekende waarde. Met behulp van twee regellenzen kan nu de bundel 

beter gefocusseerd worden. Uit berekeningen blijkt dat bij een ( + - + 

-)instelling van het quadruplet de horizontale spotgrootte sterk 

afhankelijk is van de stroomsterkte door Q 3 en de verticale spotgrootte 

nauwelijks. V oor de stroomsterkteverandering door Q 2 is juist het 

omgekeerde het geval (Pri 79). Dit heeft als voordeel, dat we twee vrij 

onafhankelijke regelaars hebben van de spotgrootte in de horizontale dan 

wel in de verticale richting. Met een(+-+ -)instelling wordt aangegeven, 

dat deze instelling bestaat uit vier quadrupolen, waarvan de eerste (Q 1) en 

derde (Q 3) quadrupooi focusseren in het horizontale vlak en de tweede 

(Q 2) en vierde (Q 4) quadrupooi défocusseren in het horizontale vlak. 

Voor het verticale vlak geldt uiteraard het tegengestelde. Als de twee 

regellenzen worden nu uiteraard Q 2 en Q 3 gekozen. Voor het afregelen van 

de spotgrootte met behulp van de twee regellenzen is het noodzakelijk de 

spotgrootte te kunnen bepalen. 

We hebben de beschikking over twee instelprocedures. We maken bij 

de eerste instelprocedure gebruik van de twee sets afbuigplaten, die in 

paragraaf 2.4 beschreven zijn (zie ook figuur 2.3 ). Op deze afbuigplaten 

wordt een zaagtandspanning gezet, waardoor de bundelspot verplaatst 

wordt in het x -y -vlak van de kruisdraad. De protonenbundel wordt, 

identiek aan de elektronen in de beeldbuis van een televisietoestel, over een 

oppervlakte van ongeveer 2 x 2 mm2 in het beeldvlak bewogen (Kam 80). 

Met behulp van de röntgenstraling, die de scintillatieteller detecteert als de 

bundelspot de kruisdraad treft, wordt een beeld van de kruisdraad op een 

monitor getekend. De scherpte van het beeld van de kruisdraad is een maat 

voor de grootte van de bundelspot. We kunnen nu met behulp van de 

regellenzen Q 2 en Q 3 de scherpte van het beeld van de kruisdraad bijre

gelen. We constateren dus direct het effect van het verdraaien van deze 
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regellenzen. Op deze manier kunnen we snel de grootte van de bundelspot 

verkleinen. Na deze begininstelling kunnen we vervolgens met de tweede 

procedure de grootte van de bundelspot bepalen en verder verkleinen. We 

moeten dan uiteraard eerst de zaagtandspanning op de afbuigplaten 

uitschakelen, waardoor de bundelspot weer een vaste positie in het 

beeldvlak inneemt. 

De tweede instelprocedure wordt ook wel de scan procedure genoemd. 

Hierbij wordt de kruisdraad door de stilstaande bundel bewogen. 

0 
N 

0 ,...., 

Figuur 4.1 Histogram ter bepaling van de bundelhreedte. 

De beweging van de kruisdraad wordt gestuurd met het programma BAS. 

Dit programma is geschreven in FORTRAN en bestuurt via CAMAC en de 

PDP-11 het experiment (Pri 79). Met behulp van dit programma wordt het 

signaal van de Si(Li)-detector geregistreerd als functie van de plaats van de 

kruisdraad. In figuur 4.1 is een histogram van één meting van de breedte 

van de bundeldiameter afgebeeld. Horizontaal wordt de plaats van de 

kruisdraad uitgezet met een bepaalde kanaalbreedte en verticaal voor ieder 
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kanaal het aantal pulsen, dat op die plaats geteld is. De breedte van de 

bundel wordt bepaald uit de breedte van de piek op halve hoogte van de 
top (fwhm). 

De beweging van de kruisdraad door de bundelspot wordt in figuur 

4.2 aangegeven. 
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Figuur 4.2 De beweging van de kruisdraad gedurende één meetserie. 

Het midden van de kruisdraad wordt in een vierkant om de protonenbun

del voortbewogen met behulp van de stappenmotoren. De meetserie begint 

rechtsboven en de kruisdraad wordt eerst naar links bewogen. De verticale 

draad wordt dus eerst door de bundelspot bewogen, waarbij we de hori

zontale bundelbreedte bepalen. Vervolgens wordt de kruisdraad naar 

beneden, naar links en naar boven verplaatst om in de beginpositie terug te 

keren. We hebben de spot dan tweemaal in horizontale en twee maal in 

verticale richting doorlopen. We noemen dit één meetserie van de bundel

grootte. We verrichten in de praktijk meerdere meetseries achter elkaar om 

te bekijken of de spotgrootte constant is in de tijd. De grootte van het te 

doorlopen vierkant is instelbaar, evenals de snelheid van de kruisdraad. 

Deze snelheid is minimaal 18 p.. mis en maximaal 616 p.. mis. Tussen deze 

twee uiterste waarden hebben we de keuze uit veertien snelheidsniveau's 
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(Bor 73). De snelheid van de stappenmotoren wordt gekozen op grond van 

twee criteria : 

[ 1] De snelheid van de stappenmotoren is zodanig dat voldoende pulsen 

worden geteld om de breedte van de piek goed te kunnen bepalen. 

[2] De snelheid van de stappenmotoren moet voldoende hoog zijn, omdat 

er anders te veel tijd per scan van de bundelbreedte nodig is en de 

instelling van de bundelspot te lang gaat duren. 

De procedure van het programma BAS, die van de gemeten piek de 

breedte op halve hoogte bepaalt, is verbeterd en bovendien is er een nieuwe 

procedure geschreven, die de breedte van de piek op een andere manier 

bepaalt. We zullen nu beide procedures toelichten. 

In het progamma BAS is een subroutine BHAL W.FOR opgenomen, die 

de breedte van een piek op halve hoogte van de top bepaalde. Een voor

beeld van zo'n piek is in figuur 4.1 weergegeven. Het bepalen van de 

breedte van de piek gaat als volgt : 

[1] De subroutine BHALW.FOR bepaalt in welk kanaal het maximum 

aantal pulsen geteld is. Dit maximum is een geheel getal. 

[2] Vervolgens wordt nagegaan op welke plaats het aantal pulsen meer 

wordt dan de helft en op welke plaats het aantal pulsen minder wordt 

dan de helft van het in [I] bepaalde maximum. 

[3] De afstand tussen deze twee plaatsen wordt de breedte op halve 

hoogte genoemd (fwhm). 

Vaak wordt in de beschrijving van een piek uitgegaan van een Gaus

sische verdeling. Een één-dimensionale Gaussische verdeling G (x) wordt 

gegeven door : 

-x2 

( ) 1 2a 2 

G x = a.J2ii e (4.1) 

waarbij de verdeling genormeerd is op één. Deze verdeling wordt gekarak

teriseerd door a. We kunnen de a van een Gaussische verdeling op een 

identieke manier als in subroutine BHALW.FOR bepalen door de breedte 
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van de piek te bepalen op e-lh ~ 0,60653 van het maximum. Deze breedte 

is gelijk aan 2a. Omdat we graag de a van een piek willen bepalen, laten 

we in subroutine BHALW.FOR de bepaling van de piekbreedte niet op de 

helft van het maximum plaatsvinden, maar op e-lh van het maximum. 

In het ray-tracing programma TURTLE wordt de breedte van de piek 

aangegeven door middel van de rmshw (zie paragraaf 3.3). Om de resulta

ten van de bepaling van de piekbreedte te kunnen vergelijken met de 

berekeningen met behulp van TURTLE hebben we een extra subroutine 

RMSHW.FOR geschreven. Deze subroutine bepaalt het tweede moment van 

de verdelingsfunctie, identiek aan TURTLE (zie paragraaf 3.3). 

We beschikken dus over twee methoden van piekbreedtebepaling. 

Tijdens het instellen van het quadruplet is één methode van piek

breedtebepaling voldoende. Willen we echter een goede bepaling van de 

piekbreedte maken, dan is het interessant om beide methoden toe te passen. 

In het computerprogramma BAS is het daarom mogelijk gemaakt twee 

versies van de subroutine SCAN te laten draaien. In de ene versie, die 

scan continu wordt genoemd, doorloopt de kruisdraad continu het 

ingestelde vierkant en wordt elke keer, dat de kruisdraad de spot passeert, 

met behulp van de subroutine BHALW.FOR de breedte van de piek op e- 1h 

van de top bepaald. Het histogram van de meting en de bepaalde breedte 

wordt op een monitor getekend. De vier metingen van één meetserie wor

den alle vier op de monitor gezet. Bij het begin van een nieuwe meetserie 

wordt het beeld van de monitor schoongeveegd en begint de nieuwe meet
serie. 

De tweede versie van de subroutine SCAN wordt scan discontinu 

genoemd. Bij het opstarten van deze subroutine vraagt het programma hoe

veel meetseries er gemaakt moeten worden (een variabel aantal tot en met 

8). Eén meetserie bestaat uit twee metingen van de horizontale breedte en 

twee metingen van de verticale breedte van de bundel (zie paragraaf 4.1). 

In deze subroutine wordt van elke meting de bundelbreedte bepaald met 

behulp van de subroutine BHAL W.FOR (zoals in scan continu) en met 

behulp van de subroutine RMSHW.FOR . De waarden van de bundel

breedte, die door deze twee subroutines bepaald worden, worden in een 

uitvoerfile weggeschreven. Bovendien wordt de plaats van de piek bepaald 

in de subroutine RMSHW.FOR door middel van het eerste moment van de 
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piek. Ook wordt het aantal pulsen in het maximum bepaald. Deze twee 

gegevens worden ook in de uitvoerfile weggeschreven. Nadat de subroutine 

scan discontinu het opgegeven aantal meetseries doorlopen heeft, wordt 

het gemiddelde en de standaarddeviatie bepaald van alle horizontale 

metingen van de bundelbreedte met de subroutine BHALW.FOR en 

hetzelfde wordt gedaan voor de horizontale bepalingen van de bundel

breedte met de subroutine RMSHW.FOR. Uiteraard wordt dit ook gedaan 

voor de verticale bepalingen van de bundelbreedte. 

Met behulp van de procedure scan continu kunnen we met behulp 

van de instellenzen Q 2 en Q 3 de bundelgrootte minimaliseren. Bovendien 

kan met behulp van de correctiemagneet Qd (zie figuur 2.3) het spotver

grotende effect van bepaalde uitlijnfouten (Pri 79) opgeheven worden. 

Bij het meten van de spotgrootte zijn een aantal effecten waargenomen, 

die in de volgende paragraaf beschreven worden. 

4.3. Het intensiteitsetreet en het warmte-effect. 

In deze paragraaf worden twee effecten besproken, die invloed hebben 

op de bepaling van de bundelbreedte. Deze effecten hebben we het 

intensiteitsetreet en het warmte-effect genoemd. 

4.3.1. Bepaling van de spotgrootte als functie van de stroomsterkte in 

de bundelspot. 

Gedurende vele meetdagen hebben we het effect op de spotgrootte van 

het verkleinen van de apertuur van het quadrupletsysteem met behulp van 

het spleetbekkensysteem SF2 bestudeerd. Het verkleinen van de apertuur 

in de x -richting verkleint de spotgrootte in de x -richting als gevolg van 

het verkleinen van de chromatische aberraties (zie hoofdstuk 5). We con

stateerden echter ook een verkleining van de spotgrootte in de y -richting. 

In het quadrupletsysteem zijn de x- en y -coördinaat in principe ontkop

peld (zie paragraaf 3.1.2). Ten gevolge van het verkleinen van de ingangs-
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Figuur 4.3 Het aantal getelde pulsen Ng als functie van het aantal aange

boden pulsen Na . 

apertuur van het quadrupletsysteem neemt de stroomsterkte in de bundel

spot af. Metingen van de spotgrootte als functie van de stroomsterkte in 

de spot wijzen uit dat de bundelspot kleiner wordt naarmate de stroom

sterkte in de spot kleiner wordt. Tijdens deze metingen wordt de instelling 

van het microbundelsysteem niet veranderd. De stroomsterkte wordt ver

minderd door de cyclotronstroom te verkleinen. 

We kunnen dit effect verklaren door het feit dat de pulsverwerkings

apparatuur relatief minder pulsen verwerkt als het aantal aangeboden pul

sen groter wordt (Goe 82). Het verband tussen het aantal getelde pulsen 

Ng en het aantal aangeboden pulsen Na wordt gegeven door de volgende 

vergelijking (Goe 82) : 

(4.2) 
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waarbij Tb en T 8 tijdconstanten zijn. Bij onze metingen van de bundel

breedte geldt : Tb = 40 p..s en T 0 = 800 p..s. In figuur 4.3 wordt het ver

band tussen Ng en Na geschetst. Bij de bepaling van de bundelbreedte in 

de subroutine BHALW.FOR op e-lh van de top wordt de breedte bepaald 

uit het histogram van het aantal getelde pulsen Ng. Als we in het niet

lineaire gebied van de kromme zitten, wordt de bepaling van de bundel

breed te groter dan in het lineaire ge bied. 

t 
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- ------N 
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Figuur 4.4 De bepaling van dfl spotgrootte in de x -richting uit het aantal 

aangeboden pulsen en het aantal getelde pulsen. 

We zullen dit aan de hand van een voorbeeld duidelijk maken. In figuur 

4.4 wordt de bundelspot in de x -richting weergegeven door het aantal pul

sen Na, dat door de bundel in de kruisdraad als functie van de positie van 

die kruisdraad wordt opgewekt. Ook wordt het aantal getelde pulsen Ng 

weergegeven. Als we de bundelbreedte van het profiel, dat door de aange

boden pulsen gevormd wordt, bepalen op e-lf.z van de top, viiiden we een 

bundelbreedte van 40 p..m. De bundelbreedte van het profiel, dat door de 
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getelde pulsen gevormd wordt, is 50 11-m op e-lh van de top. We meten een 

bredere piek als de intensiteit in de top zo groot is, dat het aantal getelde 

pulsen relatief sterker verkleind wordt dan naast de top. Hiermee kunnen 

we dus verklaren, waarom we een kleinere spotgrootte meten als functie 

van een kleinere stroomsterkte in de bundelspot. We hebben de spot

grootte bepaald als functie van de stroomsterkte in de spot. In tabel 4.1 is 

de gemeten spotgrootte bij verschillende stroomsterktes in de spot weer-
gegeven. 

I Bundelstroom (nA) Bundelgrootte (JLm) 

I x y 
I 
I 20 75 40 
I 10 52 30 

8 51 30 

5 44 24 

4 42 22 

3 42 23 

2 39 20 

1 41 19 

0,5 41 19 

Tabel 4.1 De spotgrootte als functie van de stroomsterkte, veroorzaakt door 

het intensiteitseffect. 

Uit deze experimenten blijkt, dat we in het lineaire gebied van figuur 

4.3 zitten als de stroomsterkte in de spot 5nA of minder is. 

4.3.2. Het warmte-eff eet. 

Bij het bepalen van de breedte van de bundel met de scanprocedure 

(zie paragraaf 4.2) wordt vaak een effect geconstateerd, dat de nauwkeu

righeid van de bepaling van de bundelbreedte verstoort. De bepaling van de 

bundelbreedte blijkt afhankelijk te zijn van de richting, waarin de kruis

draad de spot doorloopt. In tabel 4.2 is een meetreeks van de 
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bundelbreedte opgenomen, waaruit duidelijk blijkt dat vooral de bepaling 

van de breedte van de bundel in dey -richting afhankelijk is van de richt

ing, waarin de kruisdraad de spot doorloopt. 

Meetserie 1 2 3 4 5 6 x a 

I Meting 1 (x) I 48 I 50 I 50 I 48 I 52 I 52 50,0 I 1,6 I 
I Metin 2 ( ) I 28 I 32 I 28 I 32 I 28 I 28 29,3 I 1,9 I g y 

J Meting 3 (x) 46 48 46 52 42 47,0 

Meting 4 (y) 18 20 ° 18 18,7 

Tabel 4.2 Bepaling van de bundelbreedte in 6 meet series. De waarden in de 

tabel worden gegeven in micrcmeters. De stroomsterkte in de spot bedraagt 

2,5nA. 

We hebben van alle 1 ste respectievelijk 2de, 3de en 4de metingen van 

de bundelbreedte het gemiddelde (x) en de standaarddeviatie in het gemid

delde (a) bepaald. De horizontale bundelbreedte wordt uit de metingen 

van rij 1 en 3 bepaaalt op: x = 48,5 + 2,8 en de verticale bundelbreedte 

wordt uit de metingen van rij 2 en 4 bepaalt op : y = 24,0 + 5,5 . 

We constateren dat de bepaling van de verticale bundelbreedte bij 

meting 2 veel groter is dan bij meting 4. 

Een verklaring voor het verschil in bundelbreedte bij verschillende 

looprichtingen van de kruisdraad zou een warmte-effect kunnen zijn. De 
kruisdraad wordt door de invallende protonenbundel verhit en gaat hier

door uitzetten. Omdat de kruisdraad aan de uiteinden op een diaraam is 

bevestigd, kan de draad door het uitzetten krom gaan staan. Tijdens het 

uitzetten kan de draad dus een extra snelheidscomponent krijgen in de 

richting, waarin hij door de bundelspot bewogen wordt, of juist 

tegengesteld aan deze richting. 

We zullen nu een afschatting maken van het effect om enig idee te 

krijgen in hoeverre het de bepaling van de bundelbreedte kan beïnvloeden. 

Stel, we hebben een spotgrootte van 40 x 25 J.lm2 en een bundelstroom 

van 3 nA. De diameter van de wolfraam-draad is 9 J.lm. Als we veronder

stellen, dat de draad zich gedurende één seconde in de bundelspot bevindt, 
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kunnen we de gedissipeerde energie in de draad afschatten. Het gemid

delde energieverlies van de protonen met een energie van 3,5 Me V in de 

wolfraam draad met een diameter van 9 f.J.m bedraagt ongeveer 480 keV 

per proton, dat de draad treft. Gedurende die ene seconde treffen ongeveer 

6,75 ·109 protonen de draad. De gedissipeerde energie !lE is gelijk aan 5 

·lo-4 Joule. We kunnen de straling verwaarlozen ten opzichte van de 

geleidingsterm. We kunnen de uitzetting van de draad berekenen ten 

gevolge van de gedissipeerde energie door te veronderstellen dat de gedissi

peerde energie gelijkmatig verdeeld wordt over de gehele draad. In principe 

maakt het immers niet uit voor de bepaling van de lengteverandering van 

de draad hoe het exacte temperatuurprofiel van de draad er uitziet. De rela

tieve lengteverandering van de draad wordt gegeven door 

!lL 
L 

a !lT en 

waarbij L = lengte van de draad. 

!lT 

!lL = lengteverandering van de draad 

!lE (4.2) 

a = lineaire uitzettingscoëfficiënt (awolfraaTT}- = 4,5·10- 6 K- 1 ). 

!lT = temperatuurverhoging van de draad. 

!lE = gedissipeerde energie in de draad gedurende één seconde 

cP = warmte capaciteit (cp,wolfraam = 134 J/kgK ). 

R = de straal van de draad. 

p = de soortelijke massa (Pwolfraam = 19,3 ·103 kg/m3 ). 

De longitudinale uitzetting !lL van de wolfraam draad ten gevolge van de 

opwarming bedraagt ongeveer 14 p.m. 

We bekijken nu hoe groot de transversale verplaatsing van het midden 

van een draad kan zijn ten gevolge van uitzetting van die draad, terwijl de 

eindpunten van de draad gefixeerd zijn. We nemen aan, dat de draad de 

vorm van een cirkelboog aanneemt ten gevolge van de uitzetting. In figuur 

4.5 wordt dit schematisch weergegeven. De transversale verplaatsing V 

van het midden van de draad kan worden uitgedrukt als functie van zijn 

lengteL en longitudinale uitzetting !lL (in benadering, !lL < < L ): 
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Figuur 4.5 De kromming van de draad ten gevolge van uitzetting. 

(4.3) 

Als we voor de draadlengte L = 4 cm nemen en l:lL = 14 p..m, dan 

bedraagt de verplaatsing V = 460 p.m. 

We kunnen hieruit concluderen dat het warmte-effect het verschil in 

bundelbreedtebepaling bij de twee tegengestelde looprichtingen van de 

kruisdraad ruimschoots kan verklaren. Dat het effect in de praktijk vaak 

minder sterk optreedt, kan door een tweetal punten verklaard worden : 

[ 1] De uitzetting van de draad leidt niet alleen tot kromming van de 

draad, maar kan ook de verplaatsing van de draad in de lengterichting 

tot gevolg hebben. Aan de uiteinden wordt de draad met behulp van 

plakband op het diaraam bevestigd. Het is mogelijk, dat de draaduit

einden door de uitzetting zich verplaatsen in de lengterichting van de 

draad. Deze verplaatsing heeft geen gevolg voor de bepaling van de 

bundelbreedte, maar verkleint wel de kromming en dus de verplaats

ing V van de draad. 

[2] Bij de berekening van de verplaatsing van het midden van de draad 

ten gevolge van de kromming, wordt de kromming in één bepaald vlak 

weergegeven. Bij de bepaling van de bundelbreedte van de spot zal 

alleen de kromming loodrecht op de bundelrichting invloed hebben. De 
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richting waarin de draad zich beweegt ten gevolge van de uitzetting is 

willekeurig. Alleen de richtingscomponent van de draad loodrecht op 

de bundelrichting is van invloed op de bepaling van de bundelbreedte. 

De richting waarin de draad zich beweegt is afhankelijk van de vorm, 

waarin de draad zich voor de verhitting bevindt. Als de draad voor de 

verhitting al een bepaalde kromming heeft, dan is het waarschijnlijk, dat 

de draad zich door de verhitting verder kromt in het vlak waarin de krom

ming voor de verhitting ligt. 

Uit de experimenten blijkt duidelijk, dat dè draad ten gevolge van de 

verhitting steeds in de zelfde richting verplaatst wordt. 

Het warmte-effect zal afhankelijk van bepaalde, te variëren, exper

imentele parameters sterker, dan wel minder sterk, optreden. Bij een gro

tere stroomsterkte in de bundelspot zal de draad meer verhit worden en 

zal het effect ook sterker optreden. Bij een lagere snelheid van de kruis

draad bevindt de draad zich gedurende langere tijd in de bundelspot en zal 

het effect ook sterker zijn. We hebben een aantal experimenten gedaan, 

waarbij de stroomsterkte en de scansnelheid gevarieerd worden. Het effect 

wordt duidelijk sterker, als de stroomsterkte in de spot toeneemt. Verder 

is er ook een duidelijke toename te zien als we de scansnelheid verlagen. In 

figuur 4.6 worden de histogrammen van één meetserie weergegeven. De 

stroomsterkte en scansnelheid zijn extreem gekozen om het effect duidelijk 

te laten optreden. De stroomsterkte in de bundelspot voor de afgebeelde 

meetserie bedraagt 45 nA en de scansnelheid is 18 p.m/s (de laagste 

snelheid). We zullen in deze extreme situatie ook invloed ondervinden van 

het intensiteitsetreet (zie paragraaf 4.3.1 ), maar dit effect is onafhankelijk 

van de scanrichting. We kunnen de invloed van het intensiteitsetreet dan 

ook verwaarlozen bij het aantonen van het warmte-effect. In meting 1 en 

3 wordt de horizontale breedte van de bundel bepaald. De draad krijgt in 

meting 1 een snelheidscomponent ten gevolge van het wannte-e:ffect, die 

gelijk is aan de scanrichting van de kruisdraad. De draad beweegt zich dus 

sneller door de bundelspot. In meting 3 krijgt de draad een snelheidscom

ponent, die tegengesteld is aan de scanrichting van de draad. De draad 

bevindt zich hierdoor langer in de bundelspot en we meten een brede piek. 

Bij de bepaling van de verticale breedte van de bundel in meting 2 is 

de snelheidscomponent ten gevolge van het warmte-effect tegengesteld aan 



- 66-

fwhm = 47 wm fwhm = 112 wm 

;; meting 1 
;; 

meting 2 

::; ::; 

s s 

t~ \"" ft l 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

~ 8 0 0 0 0 0 
~ ~ § 0 0 0 

~ 
0 0 0 

"' "' ::: ~ :!\ $ as "' "' "' ::: _, N ~ "' :!\ $ ill "' "' N ~ " "' "' 

;; fwhm = 289 wm ;; fwhm = 24 wm 

meting 3 meting 4 

::;, ::; 

si s 
r 

~I I 

j ri 'l 
0 0 0 

~ ~ § 0 0 ~ ~ g 0 0 0 0 0 

~ ~ 8 0 0 0 

~ ~ 
0 0 

"' ::: ~ :!\ "' "' "' ::: ~ :!\ $ ill èlt "' "' "' " 

Figuur 4.6 Het warmte-effect. Vier bepalingen van de bundelhreedte. Hor

izontaal is de positie van de kruisdraad weergegeven in micrometers. Verti

caal wordt het aantal pulsen, dat per kanaal geteld wordt, weergegeven. 

de scanrichting. Deze component is zelfs groter dan de scansnelheid, waar

door de draad zich weer uit de bundelspot beweegt en de pulshoogte 

af neemt. Hierna gaat de draad toch geheel door de bundel en wordt er een 

tweede piek gemeten. 

Omdat de draad een voorkeursrichting heeft, dat wil zeggen de draad 

beweegt zich door de verhitting altijd in dezelfde richting, hebben we een 

aantal experimenten gedaan, waarin we de kruisdraad'ten opzichte van de 

bundelspot verdraaien. Uit deze experimenten blijkt dat de draad zijn 

voorkeursrichting behoudt. Als we bijvoorbeeld de dia met de kruisdraad 

180° verdraaien om de verticale draad, dan wordt het warmte-effect bij de 

bepaling van de horizontale breedte van de bundelspot (metingen 1 en 3) 

omgekeerd en blijft het effect bij de bepaling van de verticale breedte 

(metingen 2 en 4) gelijk, conform de verwachtingen. 
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Om de fouten, die door het warmte-effect veroorzaakt worden, bij de 

bepaling van de bundelbreedte op te heffen, hebben we de kruisdraad in 

een dia opgespannen. Als de kruisdraad door verhitting uitzet, zal het 

uiteinde van de draad in longitudinale richting verplaatst worden, waar

door er geen kromming van de draad optreedt. In figuur 4.7 is een schets 

van de dia gegeven, waarin de kruisdraad in beide richtingen opgespannen 

wordt door een kromgetrokken naald. 

beves- _ 
tigings
punten 

I 
DIA 

Figuur 4.7 De opgespannen kruisdraad. 

Er zijn experimenten verricht met een eerste proefmodel van een 

opgespannen kruisdraad. De kruisdra::>d is van wolfraam en heeft een 

diameter van 5 fJ-m. De spotgrootte i~ bepaald bij een bundelstroom in de 

spot van 30 nA. In tabel 4.3 zijn de resultaten weergegeven van vier exper

imenten. Bij deze vier experimenten wordt de instelling van het microbun

delsysteem niet veranderd. De snelheid van de stappenmotoren wordt 

ingesteld op 50 tJ-mls. In de tabel wordt aangegeven, hoe de positie van het 

diaraam is ten opzichte van de protonenbundeL Het diaraam is namelijk 

voor elk experiment over 90° verdraaid om de centrale baan. We consta

teren, dat de bepaling van de bundelbreedte afhankelijk is van de scan

richting. Het effect is echter veel minder sterk dan bij de metingen, die in 

figuur 4.6 weergegeven worden. Uit de metingen blijkt ook dat de draad 

nog steeds een voorkeursrichting vertoond. Als de stroomsterkte in de 

bundelspot vermindert wordt, neemt het effect af. Bij een bundelstroom 
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I Experiment Stand diaraam horizontaal verticaal 

I 1 3 2 4 

I GE 48,7 44,5 34,8 28,0 

11 ~ 49,0 4"3,9 27,6 35,6 

Ill ~ 44,0 48,9 26,4 34,0 

IV ~ 48,4 48,5 35,4 27,7 

Tabel 4.3 De bepaling van de spotgrootte bij vier posities van het diaraam. 

De spotgrootte wordt gegeven in micrometers. De bundelbreedte wordt bij elk 

experiment bepaald uit 4 meetseries. 

van 5 nA of minder is het effect te verwaarlozen. 

We hebben alleen metingen kunnen verrichten aan het eerste proéfmo

del van de opgespannen kruisdraad. Als we deze kruisdraad onder de 

microscoop bekijken, blijkt dat de draad niet erg strak ingespannen is. De 

draad vertoont op bepaalde plaatsen krommingen. Dit kan de oorzaak zijn 

van het niet geheel verdwenen zijn van het warmte-effect. Er zulen in de 

nabije toekomst experimenten verricht worden met kruisdraden, die 

strakker zijn opgespannen. 

Tot slot kan nogmaals opgemerkt worden, dat we de bundelbreedte 

meestal bepalen als de bundelstroom in de spot 5 nA of minder bedraagt. 

Bij deze stroomsterkte is de invloed van het warmte-effect te verwaarlozen 

bij de bepaling van de bundelbreedte met het eerste proefmodel van de 

opgespannen kruisdraad. 
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5. De resultaten van metingen en berekeningen. 

In dit hoofdstuk zullen we enkele resultaten van het gebruik van het 

computerprogramma TRANSPORT bespreken. Enkele instellingen, die met 

TRANSPORT berekend zijn, worden gegeven en de resultaten, die hiermee 

in de praktijk bereikt zijn, worden besproken. Van deze berekende instel

lingen worden de belangrijkste aberratietermen berekend en wordt de 

gevoeligheid voor excitatietermen en uitlijnfouten bepaald. De resultaten 

van berekeningen met TURTLE worden gepresenteerd en tot slot wordt 

een SPIXE-experiment besproken. 

5.1. Inleiding. 

De instelling van het quadruplet kan worden berekend met behulp 

van een programma, waarin de quadrupalen door dunne lenzen worden 

benaderd (zie paragraaf 3.1.6). Prins (Pri 79) gebruikt deze methode, 

waarbij de afstanden tussen de quadrupalen voor de eenvoud gelijk 

gekozen worden (L = 0,5 m). De afstanden tussen de quadrupalen zijn 

echter niet gelijk in de praktijk. Daarom is een programma geschreven, 

waarbij we variabele afstanden tussen de quadrupalen kunnen invoeren 

(zie paragraaf 5.2). 

De quadrupoollenzen hebben in de berekende instellingen vaak een 

sterk focusserende en déf ocusserende werking, waardoor de dunne lens 

benadering sterk afwijkt van de werkelijke situatie. Bij metingen van de 

spotgrootte blijkt de spot groter te zijn dan uit de berekeningen volgt. Een 

oorzaak hiervan is onder andere het effect van chromatische aberraties. 

We willen graag een zo goed mogelijke overeenstemming bereiken 

tussen de berekende en de gemeten waarde van de spotgrootte. Het is dan 

noodzakelijk een programma te gebruiken, dat de quadrupoollens goed 

beschrijft en dat de chromatische aberraties van een quadruplet kan bere

kenen. Men zou dit programma zelf kunnen schrijven. Het probleem kan 

dan probleemgericht aangepakt worden. Het nadeel hiervan is, dat er erg 

veel tijd in het schrijven en gebruikersvriendelijk maken van het pro

gramma gaat zitten. 



- 70-

Het alternatief voor het zelf schrijven van zo'n programma is het 

gebruik maken van een bestaand programma. Er zijn verschillende 

programma's voor het berekenen van bundeltransport. In Eindhoven heb

ben we onder andere de beschikking over het programma TRANSPORT (zie 

paragraaf 3.2). De voordelen van dit programma zijn: 

[1] De vele mogelijke elementen van een bundeltransportsysteem, die 

ingevoerd kunnen worden. 

[2] De mogelijkheid om eerste en tweede orde berekeningen te verrichten. 

[3] De mogelijkheid om bepaalde eisen op . te geven, waaraan het 

bundeltransport(systeem) moet voldoen (kleinste-kwadraten-fit). 

[4] Het programma wordt over de gehele wereld gebruikt, waardoor 

uitwisseling van gegevens met andere onderzoeksinstituten mogelijk 

wordt. 

[5] De rekentijd, die het programma nodig heeft, is afhankelijk van het 

probleem, maar in de meeste gevallen vrij klein (enkele seconden). 

Naast deze voordelen heeft het programma ook nadelen. In de handleiding 

wordt alleen beschreven wat de invoer- en uitvoermogelijkheden van het 

programma zijn. Het programma wordt als het ware als een black box 

gezien. Wijzigingen in het programma aanbrengen is hierdoor uiterst 

gecompliceerd en kost waarschijnlijk maanden werk. 

Voordat we het programma zijn gaan gebruiken voor berekeningen aan 

het microbundelsysteem, hebben we een aantal controleberekeningen met 

het programma uitgevoerd. Omdat we ons voornamelijk hebben bezig

gehouden met het quadrupletsysteem, hebben we de overdrachtsmatrix 

van een quadrupool gecontroleerd. Ook hebben we de dunne lens benade

ring van een quadrupooi toegepast door de effectieve lengte van een qua

drupooi naar nul te laten gaan. De resultaten komen overeen met de 

verwachtingen. 

5.2. De beginschatting voor berekeningen met TRANSPORT. 

Als we een instelling van het quadruplet willen berekenen met TRAN

SPORT, waarbij aan bepaalde eisen voldaan moet worden, is het noodzak

elijk een beginschatting op te geven, waarvoor de dunne lens benadering 
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een goed uitgangspunt vormt. Omdat we het microbundelsysteem willen 

beschouwen met de huidige afstanden tussen de quadrupolen (zie figuur 

2.3), is er een nieuw programma geschreven, dat met behulp van de dunne 

lens benadering de instellingen berekent. Met behulp van vergelijking 3.40 

worden de sterkten van de quadrupolen bepaald als functie van de sterkte 

van quadrupooi Q 3. Hierbij wordt voldaan aan de drie eisen, die in 

paragraaf 3.1.6 gesteld worden, namelijk dat de afbeelding horizontaal en 

verticaal scherp is en dat de afbeelding stigmatisch of antistigmatisch is. 

Ql Q2 Q3 Q4 N 

I 2,078 I -10,000 I -4,116 I 3,536 -0,04195 antistigmatisch I 
I 2,848 I 10,000 -3,210 3,536 0,01831 antistigmatisch I 
l1o,ooo I 3,775 -2,970 3,212 0,01309 antistigmatisch J 

l1o,ooo I -3,051 2,970 -2,715 0,01952 antistigmatisch I 
I I -10,000 -4,130 3,643 0,04043 stigmatisch I 2,389 I 
I 5,077 I 10,000 -3,225 3,643 -0,01291 stigmatisch 

11o.ooo 1 6,179 -3,133 3,791 -0,01080 stigmatisch 

10,000 -3,848 0,02237 stigmatisch 

Tabel 5.1 Berekende instellingen van het quadruplet met behulp van de 

dunne lens benadering. De sterkten van de quadrupalen worden gegeven in 

dioptrie. De systeemafstanden bedragen: L 12 = 0,393 m, L23 = 0,495 m, 

L34 = 0,491 m, l 1 = 6,835 m, l 2 = 0,481 m. 

De maximale sterkte van de gebruikte quadrupolen bedraagt ongeveer 10 

dioptrie voor 3,5 MeV protonen. Als de sterkte van quadrupooi Q3 

gevarieerd wordt van -10 tot +10 dioptrie, verandert de vergrotingsfactor. 

De sterkten van de drie andere quadrupolen worden vaak groter dan 10 

dioptrie. We zoeken nu die oplossingen, waarvan alle vier sterkten van de 

quadrupolen kleiner of gelijk zijn aan 10 dioptrie en waarvan de vergro

tingsfactor zo klein mogelijk is. Dit leidt er toe, dat we de kleinste vergro

tingsfactoren vinden bij instellingen, waarbij één van de vier quadrupolen 

de grenswaarde van 10 dioptrie bereikt. In tabel 5.1 zijn 8 instellingen 

gegeven van het quadruplet, waarbij de vergrotingsfactor minimaal is. 

Vier instellingen zijn antistigmatisch (N = R 11 = - R 33) en vier 
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instellingen zijn stigmatisch (N = R 11 = R 33). Uiteraard kunnen we nog 

acht instellingen van het quadruplet opschrijven door de sterkten van de 

quadrupalen tegengesteld van teken te kiezen. Dit komt overeen met het 

verwisselen van de x- en y -coördinaat. In paragraaf 5.3 zullen we enkele 

van deze instellingen van het quadruplet nemen als beginschatting voor 

berekeningen met TRANSPORT. 

Ql Q2 Q3 

I 2,073 -10,000 -4,547 

I 2,825 10,000 -3,641 
I 3,815 -3,403 110,000 
110,000 -3,112 3,403 
I -10,000 -4,562 I 2,397 

I 5,161 10,000 -3,657 
I 6,306 -3,570 110,000 

JIO,OOO -3,934 3,570 

Q4 

I 4,773 

4,773 

4,386 

-3,788 

4,903 

4,903 

5,072 

-5,834 

N 

-0,03113 

0,01364 

0,00971 

0,01457 

0,02989 

-0,00945 

-0,00788 

0,01619 

I antistigmatisch 

antistigmatisch I 
antistigmatisch 1 

antistigmatisch I 
stigma tisch I 
stigmatisch I 
stigmatisch I 
stigma tisch J 

Tabel 5.2 Berekende insteUingen van het quadruplet met behulp van de 

dunne lens benadering. De sterkten van de quadrupalen worden gegeven in 

dioptrie. De systee17Ulfstanden bedragen: Lu= 0,393 m, L23 = 0,495 m, 

L34 = 0,391 m, l 1 = 6,835 m, l 2 = 0,331 m. 

Met behulp van de variabele driftruimten tussen de quadrupalen kan 

nu eenvoudig worden afgeschat hoe groot de invloed is van een verplaats

ing van de quadrupalen over de centrale baan op de vergrotingsfactor. Als 

we de afstanden Lu, L 23 , L 34 , l 1 en l 2 variëren, geeft de absolute waarde 

van de vergratingsfactor de volgende tendens te zien : 

' ll groter --+ vergrotingsf actor kleiner. 

Lu groter --+ vergrotingsf actor kleiner. 

L23 groter --+ vergrotingsf actor kleiner. 

L34 kleiner --+ vergrotingsf actor kleiner. 

l2 kleiner --+ vergrotingsf actor kleiner. 
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Als we de huidige opstelling van het quadruplet en de vacuümkamer 

beschouwen, is het mogelijk door middel van een aantal veranderingen de 

afstanden L34 en l 2 te verkleinen met 10 cm respectievelijk 15 cm. In 

tabel 5.2 wordt voor deze afstanden de acht instellingen van het quadru

plet gegeven en de bijbehorende vergrotingsfactoren. We constateren, dat 

de vergrotingsfactor absoluut gezien ongeveer 25% kleiner wordt door de 

verkleining van L34 en l 2• De sterkten van de quadrupalen Q 1 en Q 2 

blijven nagenoeg gelijk, terwijl de sterkten van de quadrupalen Q 3 en Q 4 

toenemen. 

5.3. Resultaten van de berekeningen met behulp van TRANSPORT. 

Als we een instelling van het quadruplet met behulp van TRAN

SPORT willen berekenen, is het noodzakelijk een beginschatting voor de 

sterkten van de quadrupolen van het quadruplet op te geven. Als begin

schatting wordt een praktijkinstelling van het quadruplet genomen of een 

berekende instelling met behulp van de dunne lens benadering. 

Bij de invoer van de beginschatting in TRANSPORT moeten we de 

effectieve lengteL van de quadrupooi en de magnetische veldsterkte B
0 

op 

de pool opgeven (zie paragraaf 3.2). De vier quadrupolen van het quadru

plet zijn identiek, hebben een poollengte van 15 cm en een halve apertuur 

van 2,5 cm. De effectieve lengte van zo'n quadrupooi is volgens vergelijk

ing 3.32 ongeveer 17,5 cm. De relatie tussen de sterkte van een quadru

poollens en de stroomsterkte door de spoel is bepaald door Van Genderen 

(Gen 73). De stroomsterkte door de quadrupolen is bepaald als functie 

van de potmeterstanden van de voedingen. Met behulp van vergelijking 

3.33 kunnen we nu de relatie tussen de magnetische veldsterkte B0 op de 

pool en de potmeterstanden bepalen. Op deze m~nier kunnen we een prak

tijkinstelling van het quadruplet invoeren. 

Willen we de beginschatting, die berekend is met behulp van de dunne 

lens benadering, invoeren, dan kunnen we de berekende sterkte Q van de 

quadrupooi uitdrukken in B
0 

door de dunne lens benadering Q ::::::::: k 2L te 

nemen. Het verschil in werkelijke sterkte van een quadrupoollens in het 

focusserende vlak (Q1 ) en in het défocusserende vlak (Qd) neemt toe als 

de sterkte groter wordt. Als we bijvoorbeeld een lenssterkte Q = 10 
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dioptrie nemen bij een effectieve lengte L = 0,175 meter, dan kunnen we 

de sterkte van deze lens in het focusserende en défocusserende vlak bereke

nen met behulp van vergelijking 3.38. De sterkte in het focusserende vlak 

is : Q1 = 7,3 dioptrie. De sterkte in het défocusserende vlak is : 

Qd = -13,2 dioptrie. We constateren, dat bij sterke instellingen de dunne 

lens benadering sterk afwijkt van de werkelijke situatie. 

Naast de invoer van de sterkten van de quadrupalen en hun effectieve 

lengten moeten we de driftafstanden van het microbundelsysteem 

invoeren. We nemen hiervoor de waarden, die in figuur 2.3 genoemd wor

den. De ingangsbundel leggen we vast op de plaats van het voorwerpsgat 

SF I. De breedte van de ingangsbundel in de x- en y -richting wordt 

bepaald door de grootte van het voorwerpsgat. De energiespreiding in de 

ingangsbundel is afhankelijk van de instelling van het bundel

geleidingssysteem (zie paragraaf 2.3). 

De acceptantie van het microbundelsysteem kunnen we met behulp 

van TRANSPORT afschatten. We definiëren hiertoe eerst alle elementen 

van het systeem, die de bundelbreedte beperken. Deze elementen worden 

gevormd door het buizenstelsel en diafragma's. De diameter van het 

buizenstelsel is 45 mm. Verder passeert de bundel na het voorwerpsgat 

drie diafragma's. Het eerste diafragma bevindt zich in de afbuigmagneet 

MFl (zie figuur 2.1 en paragraaf 4.1). De twee andere diafragma's worden 

gevormd door de horizontale en verticale afbuigplaten (zie paragraaf 2.4 en 

4.1). Het spleetbekkensysteem SF2 wordt hier buiten beschouwing gela

ten, omdat dit diafragma instelbaar is. Bij een bepaalde instelling van het 

quadruplet kunnen we nu TRANSPORT de divergentie van de ingangsbun

del zodanig laten bepalen, dat de bundel geheel binnen de door ons 

gedefinieerde begrenzingen blijft. Dit wordt met behulp van een kleinste

kwadraten-fit gedaan, waarbij geëist wordt dat de bundel binnen de 

begrenzingen blijft. De acceptantie van het microbundelsysteem in het 
' (x ' e )-fasevlak is nu gelijk aan de op deze manier bepaalde ingangsdiver-

gentie eo van de bundel vermenigvuldigd met de spotgrootte Xo. Hetzelfde 

geldt voor de acceptantie in (y, cp )-fasevlak. De acceptantie geeft een indi

catie voor de stroomsterkte in de spot van de beschouwde instelling. 

We hebben als eerste beginschatting de instelling genomen, waarmee in 

de praktijk de bundel altijd gefocusseerd werd door Prins. Dit is een antis

tigmatische ( + - + -) instelling (zie tabel 5.1). Na de invoer van deze 
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beginschatting wordt in beide richtingen afbeelding geëist 

(R 12 = R 34 = 0). De sterkten van de quadrupalen worden daartoe varia

bel gemaakt. Vervolgens wordt in een tweede berekening de acceptantie 

van het systeem bepaald en wordt de grootte van de spot bepaald met 

behulp van de eerste en tweede orde elementen van de overdrachtsmatrices 

Ren T. In tabel 5.3 worden de berekende waarden van deze elementen, die 

een bijdrage leveren aan de spotgrootte, gegeven voor een drietal instel

lingen. Instelling 1 komt overeen met de hierboven beschreven ( + - + -) 

instelling. De eerste en tweede orde elementen zijn benoemd volgens de 

notatiewijze, die we in paragraaf 3.4 geïntroduceerd hebben. In de tabel 

worden allereerst de vier sterkten van de quadrupalen gegeven door de 

magnetische veldsterkte op de pool (B
0 

). Vervolgens worden de vergra

tingsfactoren in het horizontale vlak <x I x
0 
> en het verticale vlak 

<y I Yo > gegeven. Hierna volgen de chromatische termen <x I x0 &>, 
<x I eoo>, <y I Yoo> en <y I if>oo>. Vervolgens wordt bij een grootte 

van het voorwerpsgat van 1 x 1 mm2 de ingangsdivergentie eo en if>o 
bepaald op de hierboven beschreven wijze. De impulsspreiding o wordt 

+ 0,075 % verondersteld. Dit komt overeen met een energiespreiding van 

0,30 % fwhm. TRANSPORT berekent de spotgrootte in dit geval door de 

afzonderlijke bijdragen tot de spotgrootte kwadratisch op te tellen : 

X 
2 = (<X I X 0 > X 0 )

2 (5.1) 

+ (<x I xoo> x0 o)2 + (<x I eoo> e0 o)2 

Als we de bijdragen van de verschillende termen in vergelijking 5.1 voor 

instelling 1 vergelijken, zien we dat de bijdrage van de chromatische ter

men aan de spotgrootte groot is ten opzichte van de bijdrage van de eerste 

orde vergrotingsfactoren. 
' In tabel 5.1 is te zien dat de ( + +- +) instellingen een kleinere vergra-

tingsfactor hebben dan de zojuist beschouwde(+-+-) instelling. De twee 

stigmatische ( + + - +) instellingen hebben kleinere vergratingsfactoren dan 

de antistigmatische instellingen, maar hebben als nadeel dat de quadru

palen Q 1 en Q 2 beiden verticaal sterk déf ocusserend zijn met als gevolg dat 

de acceptantie van het systeem klein wordt. We hebben daarom de antis

tigmatische ( + + - +) instelling, die de kleinere vergratingsfactor heeft, als 
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I I Bl 

I B2 
I B3 

I B4 
1 <x I X0 > 
I <y I Yo > 
I <x I xoo> 
I <x I eoo> 
I <yl Yoo> 
<y I cp 0 o> 

I xo 
eo 

I 
I Yo 

I <x I X0 >xo 
I <y I Yo >yo 
I <x I Xo o>xoo 
I <x I eoo>eoo 
j <y I Yoo>yoo 
I <y I cf>oo>cf>oo 
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I eenheid I instel. 1 

IT I 0,42315 I I 
IT 
IT 

I -0,13438 

I 0,13809 

IT 1 -0,14062 

I 1 -0,029 

I I 0,009 

1 tJ-ml tJ-m% 
I 

-0,4296 

I tJ-m/mrad% I 
-2871 

1 tJ-ml tJ-m% I 0,1326 

tJ-m/mrad% 917 

I tJ-ffi 
I 

500 

mrad 0,248 

lfJ-ffi I 500 

I mrad I 0116 

I mm
2
mrad

2 0,00719 

% 0,075 
I 
lfJ-ffi -14,5 

"I tJ-ffi 4,5 

ltJ-ffi -16,1 

ltJ-ffi -53,4 

I tJ-ffi 5,0 

ltJ-m 8,0 

ltJ-m 57,7 

I tJ-ffi 10,4 

I · 1 2 I . 1 3 I 
1 

mste. 

1 

mste. 

1 I -0,05822 I -0,19259 I 
I -0,09819 I -0,18584

1 I 0,12619 1 0,13918 I 

1 -0,16479 1 -0,15791 I 

1 -0,065 1 -0,021 1 

f 
0,024 

I 

0,0151 

I 
0,1684 0,6056 

1 1206 4219 

1 -0,04948 1 -0,06748 1 

-321 -462 

I 
500 500 

0,527 0,157 
I 500 500 I 

I 02451 0 399 

0,05257 0,00962 

0,075 0,075 

-10,51 -32,5 

12,0 7,5 

6,3 22,7 

47,7 49,7 

-1,9 -2,5 

-9,6 -8,5 1 

58,0 55,71 
15,4 11,7, 

Tabel 5.3 De quadrupoolsterkten van 3 instellingen en de bijbelwrende ver

gratingsfactoren en chronwtische aberratiecoëfficiënten worden in de 

bovenste helft gegeven. In de onderste helft wordt de spatgrootte berekend 

door vergelijking 5.1 toe te passen. 
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beginschatting voor berekeningen met TRANSPORT genomen. Door te 

minimaliseren naar spotgrootte hebben we uit deze beginschatting instel

ling 2 berekend. In tabel 5.3 is deze instelling weergegeven. We hebben een 

(- - + -) instelling weergegeven, omdat uit berekeningen blijkt, dat de 

acceptantie van het quadruplet bij de (- - + -) instelling groter is dan bij 

de ( + + - +) instelling. Dit wordt veroorzaakt door de horizontale en verti

cale afbuigplaten. Door de lage quadrupoolsterkten heeft deze instelling een 

grote acceptantie. De stroomsterkte in de spot neemt hierdoor toe. De 

chromatische termen zijn duidelijk kleiner dan bij instelling 1. Het nadeel 

van deze instelling is, dat de vergrotingsfactoren· groter zijn dan bij instel

ling 1. We hebben daarom met behulp van TRANSPORT een (- - + -) 
instelling berekend, waarvan de vergrotingsfactoren kleiner zijn. Dit is 

instelling 3. De eerste orde vergrotingsfactoren zijn kleiner dan bij instel

ling 2. Dit gaat gepaard met een vergroting van de chromatische aberra

tietermen en een verkleining van de acceptantie van het systeem. 

De drie instellingen, die we in deze paragraaf besproken hebben, zijn in 

de praktijk getest. De resultaten hiervan worden in paragraaf 5.5 bespro

ken. Eerst wordt echter in paragraaf 5.4 de invloed op de spotgrootte van 

de uitlijnfouten en excitatietermen berekend voor de drie instellingen. 

5.4. De invloed van parasitaire aberraties. 

In paragraaf 5.3 zijn drie instellingen van het quadruplet gepresen

teerd. We hebben de vergrotingsfactoren en de chromatische aberratieter

men met behulp van TRANSPORT berekend. Er moet echter ook rekening 

gehouden worden met de parasitaire aberratietermen, waarvan in paragraaf 

3.1.3 de belangrijkste voor een quadrupoolsysteem genoemd worden. We 

zullen in deze paragraaf de 1 ste en 2de orde parasitaire aberratietermen 

bespreken voor de drie instellingen, die in paragraaf 5.3 genoemd worden. 

Achtereenvolgens zullen de rotatiefouten, de translatiefouten en de excita

tiefouten behandeld worden. 

In tabel 5.4 worden de rotatietermen gegeven, die de spot in de x- of 

y -richting vergroten. Het spotvergrotende effect wordt voornamelijk 

veroorzaakt door de koppelingstermen, die in de tabel gegeven worden. De 

invloed van de niet genoemde termen zijn verwaarloosbaar voor de drie 
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<x I YoP1> 

<x I YoP2> 

<x I YaP3> 

<x I YaP4> 

<x I ç/>opl> 

<x I çf>op2> 

<x I cl>aP3> 

<x I cl>aP4> 

<ylxopl> 

<y I XoP2> 

<y I XoP3> 

<y I XoP4> 

<y I eoP1> 

<y I eoP2> 

<y I eoP3> 

<y I eoP4> 
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eenheid instel. 1 

Jlml f.lill mrad 0,0037 

Jlml f.lill mrad 0,017 

Jlml f.lill mrad -0,048 

Jlml f.lill mrad 0,027 

Jlm/mrad2 25 

Jlm/mrad2 119 

f.1m/mrad2 -332 

JLm/mrad2 187 

JLml JLm mrad -0,0011 

JLml JLm mrad -0,005 

JLml JLID mrad 0,014 

JLml Jlm mrad -0,008 

JLm/mrad2 -8 

JLm/mrad2 -36 

JLm/mrad2 99 

JLmlmrad2 -56 

instel. 2 

0,0013 

0,0015 

0,010 

-0,012 

9 

12 

59 

-80 

-0,0005 

-0,0006 

-0,003 

0,004 

-3 
-4 

-22 

29 

· 1 3 I mste . 

1 o,ooi3 I 
-o.oo3 I 
0,019 

-0,017 

9 

-18 

128 

-119 

-0,0010 

0,0019 

-0,014 

0,013 

-7 
14 

-95 

88 

Tabel 5.4 Parasitaire aberratiecoëfficiënten ( rotatiefouten van de vier qua

drupolen) voor drie verschillende instellingen van het quadruplet. Met Pn 

wordt een rotatiefout van quadrupoot Qn om de centrale baan aangegeven. 

berekende instellingen. 

De fout wordt veroorzaakt, doordat een quadrupooi Qn over een hoek 

Pn (in mrad) verdraaid is om de centrale baan. Deze rotatiefouten (pn) 

veroorzaken een koppeling tussen het x- en y -vlak. Door de waarden in 

tabel 5.4 onderling te vergelijken kan worden ingezien, dat het effect op de 

spotgrootte van een rotatiefout van één van de quadrupolen nagenoeg kan 

worden opgeheven door een rotatie van een van de andere quadrupolen. In 

tabel 5.5 wordt dit duidelijk gemaakt door elk van de vier quadrupalen 

van instelling 1 een dusdanige rotatie Pn te geven, dat de term 

<x I c/> 0 Pn > Pn gelijk wordt aan 100 JLm/mrad. Uit de tabel blijkt, dat 

de drie overige rotatietermen voor de vier quadrupolen nagenoeg gelijk zijn. 
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I <x I YoPn>Pn 

I <x I cf>oPn>Pn 

I <y I XoPn>Pn 
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eenheid 
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Pt= 

3,916 

0,0147 

100,0 

-0,0043 

-29,66 

0,0145 

100,0 

-0,0045 

-29,66 

0,0145 

100,0 

-0,0044 

-29,66 

I o,0145I 
1 too,o I 

1 -o.oo44l 

1 -29,66 I 

Tabel 5.5 De rotaliefouten van instelling 1 als functie van een bepaalde ra

talie p n (in mrad). Deze rotalies zijn zo gekozen, dal voor elke quadrupaal 

Qn geldt dal <x I cf>oPn >Pn = 100 f.J.m/mrad. 

Om deze rotatiefouten eenvoudig te kunnen corrigeren is de correctiemag

neet Qd (zie paragraaf 2.4) in het microbundelsysteem opgenomen. Deze 

magneet heeft een maximale rotatiefout, namelijk 4SO, waardoor het effect 

van de spotvergrotende rotatiefouten van het quadruplet eenvoudig kan 

worden geminimaliseerd door deze magneet een geringe sterk te te geven. 

Berekeningen met TRANSPORT tonen aan dat met behulp van deze correc

tiemagneet de spotvergroting ten gevolge van rotatiefouten, die in de prak

tijk kleiner zijn dan 10 mrad, zodanig geminimaliseerd kan worden, dat de 

invloed te verwaarlozen is ten opzichte van de eerste orde spotgrootte. 

In tabel 5.6 worden de aberratietermen ten gevolge van translaties U n 

en vn en rotaties an en 13n van de quadrupalen gegeven (zie paragraaf 

3.1.3). De translatiefouten worden veroorzaakt door een verplaatsing van 

quadrupooi n in de x -richting (U n) of een verplaatsing van de quadrupooi 

in dey -richting (Vn ). De rotatiefouten worden veroorzaakt door een ver

draaiing van quadrupooi n om de x -as (13n) of dey -as (an ). Deze aber

ratietermen hebben alleen een verplaatsing van de spot tot gevolg en geen 

spotvergroting. Door de opstelling van het quadruplet op een metalen balk, 

zijn de uitlijnfouten, waaruit de aberratietermen in tabel 5.6 voortkomen, 

zeer klein. De translaties Un en Vn bedragen hooguit 0,1 mm en de rotaties 

an en 13n bedragen hooguit 1 mrad. De spot wordt ten gevolge van deze 

uitlijnfouten hooguit 1 mm verplaatst. Dit is onbelangrijk, daar we de 

positie van het materiaal, dat geanalyseerd wordt, kunnen instellen met 
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I co~ffici~nt eenheid instel. 1 instel. 2 · 1 3 I mste. 

1 fJ.m/ tJ.m -1,51 -0,67 I <x I U 1> -0,77 I 
I <x I U 2 > tJ.m/ tJ.m -1,48 -1,91 -2,34 

I 
1 <x I U 3> tJ.m/ tJ.m 5,81 5,84 6,23 I 
l<x1U 4> tJ.m/ tJ.m -1,84 -2,19 -2,04 

I I <y I V 1> tJ.m/ tJ.m -0,83 -0,23 -0,43 I 
I <y I V z> tJ.m/ tJ.m 1 '16 -0,18 0,26 I 
I <y I V 3> tJ.m/ tJ.m -0,85 -0,38 -0,54 I 
I <y I V 4> fJ.m/ tJ.m 1,53 1,76 1,70 I 
I <x I o:1> tJ.m/mrad -109 -60 -72 I 
I <x I o:2> tJ.m/mrad -148 -170 -226 I 
I <x I o:3> tJ.m/mrad 509 508 545 I 
I <x I o:4> tJ.m/mrad -145 -171 -164 I 
l<yl/31> tJ.m/mrad 82 19 35 I 
I <y I 132> fJ.m/mrad -104 14 -27 I 
I <y I 133> tJ.m/mrad 75 37 51 

<y I 134> fJ.m/mrad -132 -15 -147 

Tabel 5.6 Parasitaire aherratiecoëjjiciënten, die alleen een verplaatsing van 

de spot veroorzaken (geen vergroting), (translatie- en rotatiefouten van de 

vier quadrupolen) voor drie verschillende instellingen van het quadruplet. 

un is een translatie van quadrupool Qn in de x-richting, vn in de y

richting. a: n is een rotatie om de y -as en 13 n om de x -as. 

behulp van de stappenmotoren. Het effect op de spotgrootte door de ver

plaatsing van de quadrupolen ten gevolge van trillingen is te verwaarlozen. 

In tabel 5. 7 worden de excitatietermen weergegeven. Deze termen 

bepalen de eisen, die we aan de stabiliteit van de voedingen moeten stellen. 

Tijdens de SPIXE-metingen is het immers van belang, dat de spotgrootte 

constant blijft. De meettijd bedraagt vaak enkele uren. Het is noodzakelijk, 

dat de verandering van stroomsterkte door de quadrupolen zo klein is, dat 

de spotvergroting ten gevolge van deze variaties verwaarloosbaar is. Uit 

tabel 5. 7 kunnen we concluderen, dat de invloed van een instabiele voeding 



I coefficient 

I <x I eoEl> 

I <x I eo E2> 

I <x I eoE3> 

I <x I eo E4> 

I <y I c/>oEl> 

I <y I cf>o E2> 

I <y I cf>oE3> 

<y I cf>o E4> 
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eenheden 

,um/mrad% 

,um/mrad% 

,um/mrad% 

,um/mrad% 

,um/mrad% 

,um/mrad% 

,um/mrad% 

,um/mrad% 

instel. 1 

82 
-238 
3366 

-344 
80 

-466 

244 
-774 

I instel. 2 

I 
I 

I 

I 
I 

I. 
I 

48 
233 

-1671 

187 

15 

6 

-20 

320 

· 1 3 I mste. 

1 
61 I 

595 I 
-5428 I 

558 1 

~~ I 
-57 

482 

Tabel 5.7 Parasitaire aberratiecoëfficiënten ( excitatiefouten van de vier qua

drupolen) voor drie verschillende instellingen van het quadruplet. Met En 

wordt een procentuele verandering van de sterkte van quadrupaal Qn 

aangegeven. 

het grootst is bij quadrupooi 3 voor alle drie de instellingen. Als we de 

excitatieterm <x I eo E3> van instelling 3 als voorbeeld nemen en we vin

den een bijdrage aan de spotgroote van 5 ,urn ten gevolge van deze excita

tieterm acceptabel, dan moet de stabiliteit van de voeding gedurende enkele 

uren 0,01 % zijn, als de ingangsdivergentie eo 0,1 mrad bedraagt. Uit 

metingen blijkt, dat we deze stabiliteit in onze opstelling verwezenlijken. 

Uit deze gegevens kan geconcludeerd worden, dat de invloed van de 

besproken parasitaire aberratietermen verwaarloosbaar zijn bij de bespro

ken instellingen van het microbundelsysteem. 
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5.5. Metingen van de spotgrootte. 

We hebben in het afgelopen jaar veel metingen van de spotgrootte ver

richt, waarbij we een aantal parameters van het microbundelsysteem 

gevarieerd hebben. In deze paragraaf zullen we de resultaten bespreken van 

metingen van de spotgrootte. De instelling van het quadruplet nemen we 

gelijk aan een van de drie berekende instellingen, die we in paragraaf 5.3 

besproken hebben. 

Het doel van deze metingen van de spotgrootte is al genoemd in de 

inleiding, namelijk een kleine spotgrootte bij een redelijke stroomsterkte. 

Als we uitgaan van een bepaalde instelling van het quadruplet, kunnen we 

de spotgrootte berekenen met behulp van TRANSPORT (zie tabel 5.3). We 

kunnen uit deze tabel afleiden, hoe we de spotgrootte kunnen verkleinen. 

Daartoe hebben we drie mogelijkheden: 

[1] Verkleining van de voorwerpsgrootte (x0 , Yo ). 

[2] Verkleining van de apertuur van het systeem (eo, cf>o ). 

[3] Verkleining van de impulsspreiding van de bundel (8). 

In de praktijk zal de toepassing van elk van deze drie mogelijkheden 

gepaard gaan met stroomverlies in de bundelspot. We zullen in deze 

paragraaf aangeven wat de behaalde minimale spotgrootten zijn, waarbij de 

stroomsterkte in de spot in de orde van 1 nA ligt. In tabel 5.8 worden de 

belangrijkste resultaten van de pogingen om de spotgrootte te verkleinen 

weergegeven. We zullen aan de hand van deze resultaten de drie instel

lingen van het quadruplet bespreken. 

Om de resultaten eerlijk te kunnen vergelijken, is het cyclotron 

ingesteld op een bundelstroom van 20 }lA bij alle metingen, die in de tabel 

zijn vermeld. De stroomsterkte op de bundelstop achter het voorwerpsgat 

SFI ( 1 x 1 mm2) bedraagt ongeveer 2 J.lA. Als we de grootte van het 

voorwerpsgat verkleinen, vermindert de sroomsterk te op de bundelstop 

evenredig met de oppervlaktevermindering. Bij de dispersieve instelling 

van het bundelgeleidingssyteem is de stroomsterkte achter SF2 (0,6 x 1,0 

mm2) slechts 300 nA. 

Instelling 1 is overgenomen van Prins (Pri 81) en wordt gekenmerkt 

door grote chromatische aberraties. Als we in tabel 5.3 de bijdrage aan de 



I I Inst. 

I 

I 1 
I 1 
I 
I 2 
I 2 

I 3 
I 3 
I 3 
I I 3 

I SF1 (mm) 

I x I y 

1 I 1 
1 I 1 

I 
1 I 1 
1 I 1 

I 
1 I 1 
1 I 1 

I 
0,6 I 1 

I 0,6 I 1 
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I SF2 (mm) 

I x I y 

I open 

l1,4 I 4 

I open 

I 2,4 I 4 
I open 

I 1 I 4 

I o.7 1 2.0 
I 0,7 I 2,0 

I spot (firn) I I 
I x I (nA) 

I 32 
I 27 
I 
I 61 
I 48 
I 
I 27 
I 20 
I 
I 15 

110 

13 

11 

20 

18 

14" 

13 

12 

10 

19 

8 

90 

30 

20 

3,6 

1,9 

2,2 

dispersief i 
I 

niet I 
niet I 
niet I 
niet 1

11 niet 
niet 1

11 niet 

wel I 

Tahel 5.8 Enkele resultaten van de metingen van de spotgrootten, die zijn 

behaald met behulp van drie instellingen van het quadruplet. De grootte van 

de spleetbekkensystemen SF 1 en SF2 zijn aangegeven. Bovendien wordt 

aangegeven of de dispersieve instelling van het bundelgeleidingssyteem ge

bruikt wordt. 

spotgrootte van de verschillende termen vergelijken, zien we dat de 

chromatische termen, die van de ingangsdivergentie afhankelijk zijn 

(<x I eoo> en <y I c:f>oo> ), het grootst zijn. We hebben de bijdrage van 

deze termen verkleind door de acceptantie van het systeem te verkleinen 

door middel van het dichtdraaien van spleetbekkensysteem SF2. De spot

grootte neemt af door deze verkleining van de acceptantie van het systeem. 

Het duidelijkst treedt deze verkleining op in de x -richting. Het effect is in 

de y -richting kleiner. Dit volgt ook uit de grootte van de chromatische 

termen, die door TRANSPORT berekend worden (zie tabel 5.3). Alleen is 

het effect van de chromatische termen op de spotgrootte kleiner dan op 

grond van de berekeningen verwacht wordt. We hebben bij deze instelling 

van het quadruplet geen metingen verricht bij een dispersieve instelling 

van het bundelgeleidingssysteem. 

Instelling 2 van tabel 5.3 heeft het grote voordeel, dat door de relatief 

zwakke lenssterkten van de quadrupalen de acceptantie van het systeem 

veel groter is dan bij instelling 1. De stroomsterkte in de spot is daardoor 

ook veel groter (factor 4). We hebben hierdoor extra mogelijkheden om de 
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chromatische aberraties te verkleinen. Deze chromatische aberraties zijn 

bovendien veel kleiner dan bij instelling 1. Dit wordt veroorzaakt door de 

zwakkere lenssterkten (zie tabel 5.3). We kunnen met behulp van deze 

instelling vrij eenvoudig een spotgrootte realiseren, die grotendeels veroor

zaakt wordt door de eerste orde vergrotingsfactoren (zie tabel 5.3 en 5.8). 

Ook bij deze instelling van het quadruplet hebben we geen metingen ver

richt met behulp van de dispersieve instelling van het bundelgeleidingssys

teem. 

Ook hebben we de spotgrootte bepaald met behulp van instelling 3 

van tabel 5.3. Deze instelling heeft een kleinere eerste orde vergrotingsfac

tor, doordat de lenssterkten sterker zijn dan bij instelling 2. Hierdoor is de 

grootte van de chromatische termen (<x I Xo 0 > en <x I e 0 0 > ) sterk 

toegenomen. Met behulp van deze instelling hebben we door middel van 

het beperken van de voorwerpsgrootte en de ingangsdivergentie een spot

grootte gerealiseerd van 15 x 12 ,um2• Door middel van een dispersieve 

instelling van het bundelgeleidingssysteem, waarbij de impulsspreiding 

van de bundel teruggebracht wordt van 0,15% fwhm naar 0,05 % fwhm, 

hebben we een spotgrootte weten te realiseren van 10 x 10 ,um2 bij een 

stroom van 2,2 nA. 

Hetgeen hierbij direct opvalt is, dat de spotgrootte kleiner wordt dan 

de eerste orde vergrotingsfactoren voorspellen. Dit wordt veroorzaakt door 

het feit dat TRANSPORT de bundel representeert door een Gaussische ver

deling in de zes-dimensionale faseruimte. Bij de berekeningen met TRAN

SPORT wordt de breedte van de bundel bepaald door de standaarddeviatie 

van deze Gaussische verdeling. Ook bij de invoer van de beginbundel 

passen we deze benadering toe, dat wil zeggen dat de voorwerpsgrootte 

wordt ingevoerd als de standaarddeviatie van de Gaussische verdeling. In 

de praktijk wordt deze verdeling echter scherp afgebroken door het 

voorwerpsspleetbekkensysteem SFl. Het is niet mogelijk deze benadering 

in TRANSPORT te vermijden. Om deze reden zijn we het programma 

TURTLE gaan gebruiken. Resultaten van berekeningen met behulp van dit 

programma tonen aan, dat de spotgrootte door het invoeren van spleten 

kleiner wordt. In de volgende paragraaf worden enkele resultaten van het 

gebruik van TURTLE besproken worden. 
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Figuur 5.1 Vier bepalingen van de spotgrootte. 

(a) Horizontale bundelgrootte vóór het verkleinen van de acceptantie. 

(b) Verticale bundelgrootte vóór het verkleinen van de acceptantie. 

(c) Horizontale bundelgrootte na het verkleinen van de acceptantie. 

(d) Verticale bundelgrootte na het verkleinen van de acceptantie. 

Tot slot van deze paragraaf zullen we de instelprocedure van de bun

delspot met instelling 3 nader bekijken. Bij deze instelprocedure treedt een 

interessant verschijnsel op, dat we met behulp van TURTLE kunnen ver

klaren. 

De bundelspot wordt eerst geminimaliseerd met behulp van de regel

lenzen. De acceptantie van het systeem is hierbij maximaal, omdat spleet

bekkensysteem SF2 helemaal open staat. Na deze instelling constateren we 

vooral in de x -richting een brede voet aan de piek, waaruit we de bundel

grootte bepalen. Met behulp van het spleetbekkensysteem SF2 kunnen we 

de grootte van de voet sterk verminderen. In figuur 5.1 zijn vier bepalingen 
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van de bundelgrootte weergegeven. Meting a (horizontaal) en b (verticaal) 

zijn gemaakt vóór het verkleinen van de acceptantieen meting c (horizon

taal) en d (verticaal) na het verkleinen van de acceptantie met behulp van 

SF2. We constateren dat de voet van de horizontale piek nagenoeg 

verdwenen is. Als we het spleetbekkensysteem SF2 slechts aan één kant 

dichtdraaien in horizontale richting, verdwijnt de voet van de piek aan één 

kant. De andere kant van de voet van de piek kunnen we laten verdwijnen 

door de andere kant van SF2 dicht te draaien. Dit verschijnsel kunnen we 

niet met behulp van TRANSPORT verklaren, qiaar wel met behulp van 

TURTLE. We zullen dit in de volgende paragraaf bespreken. 

5.6. Berekeningen met behulp van TURTLE. 

In deze paragraaf zullen enkele resultaten van bundeltransportbereke

ningen met behulp van TURTLE besproken worden. 

I SFI (mm) I SF2 (mm) spot (fJ.m) o% 
I x I y I x I y x I 

1 I 1 open 41,8 I 10,2 0,075 

1 I 1 open 11,6 I 8,8 0,000 I I 
I 1 1 I 2 20,4 I 9,6 0,075 
I 1 1 I 2 18,0 I 9,6 0,075 I I I 

0,025 

Tabel 5.9 Enkele berekende spotgrootten met behulp van TURTLE. De instel

ling van het quadruplet is gelijk aan insteUing 3 in tabel 5.3. 

We zijn dit programma gaan gebruiken, omdat we in TURTLE, in tegen

stelling tot TRANSPORT, spleten kunnen definiëren (zie paragraaf 3.3 en 

5.5). 

In TURTLE kan op twee manieren deingangsbundel gedefinieerd wor

den (zie paragraaf 3.3). Bij het focusseren van de bundel op het 

voorswerpsgat verliezen we ongeveer 90 % aan stroom. We nemen aan dat 

de intensiteit van de doorgelaten bundel uniform over het voorwerpsgat 
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verdeeld is. Ook nemen we aan dat de deeltjes uniform naar richting ver

deeld zijn over het gebied, dat door de acceptantie van het systeem bestre

ken wordt. Verder wordt verondersteld, dat de impulsspreiding ö van de 

bundel uniform verdeeld is tussen -ö en +Ö. In TURTLE wordt de uni

forme verdeling van de bundel gerealiseerd met behulp van de twee

ellips-conditie (zie paragraaf 3.3). Omdat het voorwerpsgat rechthoekig 

van vorm is, worden twee spleten gedefinieerd in horizontale en verticale 

richting, zodat alleen deeltjes uit het rechthoekige vlak kunnen vertrekken. 

De divergentie van de bundel wordt zo gekozen, dat de volledige acceptan

tie van het systeem opgevuld wordt. In tabel 5.9 zijn enkele met TURTLE 

berekende spotgrootten weergegeven. De spotgrootten komen goed overeen 

met de gemeten waarden. Ook blijkt, dat, evenals bij TRANSPORT, de 

chromatische aberraties groter zijn in de x -richting dan in de y -richting. 

Het is een groot nadeel, dat TURTLE de grootte van de aberraties niet 

weergeeft in coëfficiënten, zoals TRANSPORT. 

Figuur 5.2 Histogram van de verdeling van de deeltjes in SF2 als functie 

van de horizontale coördinaat x en de impulsspreiding 8. 

Het verschijnsel, dat de voet van de piek verkleind kan worden door 

het verkleinen van spleetbekkensysteem SF2, kan in TURTLE gesimuleerd 
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worden. Het is hiervoor noodzakelijk een gedeelte van het bundel

geleidingssysteem, dat zich vóór de microbundelopstelling bevindt, in de 

beschouwing mee te nemen. We laten het systeem voor afbuigmagneet 

MC3 beginnen en focusseren vervolgens met de vier quadrupolen, die zich 

tussen MC3 en SFl bevinden (zie figuur 2.1 ). Met behulp van TURTLE 

kan ter plaatse van SF2 een twee-dimensionaal histogram uitgerekend 

worden. In dit histogram wordt verticaal de horizontale coördinaat van elk 

deeltje bijgehouden en horizontaal de impulsspreiding. In figuur 5.2 wordt 

deze verdeling van het aantal stralen als functie van deze beide coördinaten 

gegeven. We kunnen nu deze verdeling ook bepalen op de plaats van de 

spot. In figuur 5.3 is dit weergegeven. 

-0' 2 7~ I I I I I I I I I I I I I I I I I I ~ I I I I I I I I I I I I F 
.., ... ~;:"-~ ~.... . F -, .... ~. ... 
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t 0 -, .. . 
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. ·ë~·: 
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-0,06 0 0,06 

6 (in %) -+ 

Figuur 5.3 Histogram van de verdeling van de deeltjes in de spot als func

tie van de lwrizontale coördinaat x en de impulsspreiding o. 

Het verschijnsel kan nu verklaard worden, doordat de deeltjes met de 

hogere of lagere impuls weggesneden worden, als SF2 aan één kant dicht

gedraaid wordt. Uit figuur 5.3 is af te lezen, dat in dit geval de voet van de 

piek aan slechts één kant afgesneden wordt. 
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5. 7. Een SPIXE-meting aan een raster. 

In deze paragraaf zal een toepassing van de microbundel besproken 

worden, namelijk een SPIXE-meting aan een roestvrijstalen raster. 

Het raster is opgebouwd uit draden met een diameter van 34 f.J.m, 

waarvan de hartlijnen zich op een afstand van 85 f.J.m van elkaar bevinden. 

In figuur 5.4 is het resultaat van de SPIXE-meting aan dit raster getekend. 

Figuur 5.4 Een SPIXE-meting van een roestvrijstalen raster met een draad

diameter van 34 fJ.m en een onderlinge hartlijnafstand van 85 fJ.m. De bun

delgrootte bedraagt 10 x JO fJ.m2 bij een stroomsterkte van 2 nA. 

Het raster wordt gedetecteerd met behulp van de röntgenstraling, die door 

het ijzer wordt uitgezonden (Ko: ). De meting bestaat uit 32 x 32 meet

punten. De bundelgrootte bedraagt 10 x 10 f.J.m 2 en de afstand tussen de 

meetpunten bedraagt horizontaal zowel als verticaal 10 f.J.m. De totale 

oppervlakte van de figuur bedraagt derhalve 320 x 320 fJ.m 2• 

De bundel van 1 0 x 1 0 fJ. m 2 levert een goed scheidend vermogen op, 

terwijl de stroomsterkte (2 nA) zodanig is, dat de totale meettijd een half 

uur bedraagt. 
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6. Conclusies en aanbevelingen. 

We zullen in dit laatste hoofdstuk enkele conclusies trekken uit het 

werk, dat het afgelopen jaar verricht is. Ook zullen er enkele aanbevelingen 

gedaan worden, waarmee de microbundelopstelling in de toekomst even

tueel verder verbeterd kan worden. 

Bij het gebruiken van de computerprogramma's TRANSPORT en TUR

TLE is een lange inwerktijd nodig. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt 

door het feit, dat de handleidingen van de programma's beknopt zijn. Er 

wordt bijvoorbeeld niet in beschreven hoe de uitvoer berekend wordt. Dit 

heeft ons ervan weerhouden om de invloed van een elektrische quadru

poollens op het microbundelsysteem te bekijken. Het is namelijk interes

sant om met behulp van deze elektrische lens de chromatische aberratieter

men van het systeem te verkleinen of zelfs een achromatisch afbeel

dingssysteem te ontwerpen (Dym 65). Als we de elektrische quadrupooi

lens in TRANSPORT willen opnemen, wordt het noodzakelijk het pro

gramma te veranderen. Hiervoor moet men de programmastructuur vol

ledig begrijpen, hetgeen waarschijnlijk enkele maanden werk kost. 

Het berekenen van het bundeltransport met behulp van TRANSPORT 

heeft veel inzicht gegeven in de grootte van de bijdrage van verschillende 

eerste en tweede orde aberratietermen aan de spot. Het oplossen van bun

deitransportproblemen met behulp van de kleinste-kwadraten-fit is vaak 

eenvoudig en snel. 

Het programma TURTLE is een goede aanvulling op TRANSPORT, 

omdat dit programma de spotgrootte, waarvan TRANSPORT een indicatie 

geeft, nauwkeuriger berekent. Het nadeel van TURTLE is, dat er geen 

fitmogelijkheid beschikbaar is. Bovendien wordt de invloed van aberra

tietermen wel meegenomen, maar is het niet mogelijk de grootte van deze 

termen apart te berekenen, zoals in TRANSPORT. TRANSPORT beperkt 

zich tot tweede orde aberratietermen. Dit doet TURTLE in principe ook, zij 

het dat het mogelijk is hogere orde termen van een magnetisch quadrupooi

veld in te voeren. Willen we echter in het algemeen derde- of hogere-orde 

aberratietermen onderzoeken, dan wordt het noodzakelijk een ander bun

deitransportprogramma te gebruiken (Col 74). We kunnen op grond van 

de behaalde resultaten op het gebied van de spotgrootte concluderen, dat 
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het gebruik van TRANSPORT en TURTLE zijn vruchten heeft afgeworpen. 

De drie instellingen, die we in hoofdstuk vijf besproken hebben, zijn 

in de praktijk goed toe te passen. We kunnen echter niet zeggen, dat nu de 

optimale instelling gevonden is, dat wil zeggen een zo klein mogelijke spot 

bij een zo groot mogelijke stroomsterkte. We zijn uitgegaan van instel

lingen, die voortkomen uit de dunne lens benadering. Vervolgens hebben 

we deze instellingen met behulp van TRANSPORT geoptimaliseerd. Willen 

we echter de optimale instelling van het quadruplet berekenen, dan wordt 

het noodzakelijk systematisch alle mogelijke instellingen van het quadru

plet met TRANSPORT door te rekenen. 

Het scheidend vermogen kan worden verbeterd door een spotgrootte te 

realiseren, die kleiner is dan 10 x10 IJ..m2• Het verkleinen van de spot

grootte mag niet te zeer gepaard gaan met stroomverlies, omdat dan de 

meettijden te lang worden bij analyses. We krijgen in de nabije toekomst 

( 198 7) de beschikking over een nieuw cyclotron (ILEC), dat een bundel

stroom van 100 IJ-A gaat leveren met een impulsspreiding van 0,05% 

fwhm. We hebben in de huidige situatie de beschikking over maximaal 20 

IJ-A bundelstroom met een impulsspreiding 0,15% fwhm. Met behulp van 

een dispersieve instelling van het bundelgeleidingssysteem kan de 

impulsspreiding verminderd worden tot 0,05% fwhm. De stroomsterkte 

vermindert dan tot 4 à 5 tJ.A. We kunnen er dus van uit gaan, dat we in de 

toekomst de beschikking hebben over een factor 20 meer aan stroom bij 

een zelfde impulsspreiding. We kunnen deze stroomwinst gebruiken om 

een kleinere spot te realiseren of om meer stroom te krijgen in de 10 x 10 

IJ-m2 spot. Het verkleinen van de spotgrootte kan met het huidige micro

bundelsysteem gerealiseerd worden door bijvoorbeeld de voorwerpsgrootte 

te verkleinen. 

Een andere mogelijkheid om de spotgrootte te verkleinen is het ver

kleinen van de afstanden tussen de twee laatste quadrupolen en de spot 

(zie paragraaf 5.2). Omdat de microbundelopstelling verplaatst moet wor

den als het ILEC-cyclotron in gebruik wordt genomen, kan dit en passant 

gebeuren. Dit kan een spotverkleining van 25% opleveren. 

We kunnen natuurlijk ook overwegen een geheel nieuw f ocusse

ringssysteem te ontwerpen. Hierbij kunnen TRANSPORT en TURTLE 

uitstekende hulpmiddelen zijn. 
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